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 CHƯƠNG I. MỞ ĐẦU 

1.1. Giới thiệu chung về nhiệm vụ 

1.1.1. Thông tin chung 

- Tên nhiệm vụ: Quan trắc môi trường tỉnh đợt 3 năm 2019 

- Đơn vị chủ quản đầu tư: Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn 

- Chủ đầu tư: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn 

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường tỉnh Bắc Kạn  

1.1.2. Căn cứ thực hiện  

- Luật Bảo vệ môi trường năm 2014; 

- Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 15/11/2004 của Bộ Chính trị về bảo vệ môi 

trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; 

- Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường;  

- Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật bảo 

vệ môi trường; 

- Thông tư số 43/2015/TT-BTNMT ngày 29/9/2015 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường quy định về báo cáo hiện trạng môi trường, bộ chỉ thị môi trường và 

quản lý số liệu quan trắc môi trường; 

- Thông tư số 24/2017/TT-BTNMT ngày 01/9/2017 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường; 

- Quyết định số 1294/QĐ-BTNMT ngày 24/5/2019 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường về việc chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi 

trường; 

- Quyết định số 2270/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn 

về việc phê duyệt Mạng lưới quan trắc môi trường tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2018-

2025, định hướng đến năm 2030; 

- Quyết định số 193/ QĐ-UBND ngày 01/02/2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn về 

việc ban hành bộ Giá sản phẩm hoạt động quan trắc môi trường tỉnh Bắc Kạn; 

- Quyết định số 28/QĐ-UBND ngày 28/9/2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn về 

việc ban hành quy định về một số mức chi sự nghiệp Bảo vệ môi trường trên địa 

bàn tỉnh Bắc Kạn; 

- Quyết định số 1928/QĐ-UBND ngày 14/11/2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn 

về việc thành lập Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường trực thuộc Sở Tài 

nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn; 

- Quyết định số 2099/QĐ-UBND ngày 10/12/2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn 

về việc giao chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; 

- Văn bản số 2879/UBND-KTTCKT ngày 29/5/2019 của UBND tỉnh Bắc 

Kạn về việc điều chỉnh các thông số và tần suất quan trắc môi trường; 
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- Quyết định số 398/QĐ-STNMT ngày 28/12/2018 của Sở Tài nguyên và Môi 

trường tỉnh Bắc Kạn về việc giao dự toán thu- chi ngân sách nhà nước cho các đơn 

vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2019; 

- Quyết định số 157/QĐ-STNMT ngày 04/6/2019 của Sở Tài nguyên và Môi 

trường tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán chi tiết Quan trắc môi 

trường tỉnh. 

1.1.3. Phạm vi và nội dung các công việc 

- Phạm vi: Trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (TP. Bắc Kạn, huyện Ba Bể, huyện 

Bạch Thông, huyện Chợ Đồn, huyện Chợ Mới, huyện Na Rì, huyện Ngân Sơn, 

huyện Pác Nặm). 

- Nội dung công việc: Quan trắc thành phần môi trường nước mặt, nước 

ngầm và không khí tại Quyết định số 157/QĐ-STNMT ngày 04/6/2019  của Sở Tài 

nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn và Văn bản số 2879/UBND-KTTCKT ngày 

29/5/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn, nhằm đánh giá hiện trạng, diễn biến chất 

lượng nước mặt, nước ngầm và không khí trên địa bàn tỉnh đợt 3 năm 2019.  

1.1.4. Thời gian thực hiện 

- Quan trắc ngoài hiện trường: 

+ Nước mặt và không khí từ ngày 14/10 đến ngày 21/10/2019 

+ Nước ngầm từ ngày 01/12 đến ngày 03/12/2019 

- Phân tích trong phòng thí nghiệm: 

+ Môi trường nước mặt và không khí từ ngày 15/10 đến ngày 30/10/2019 

+ Môi trường nước ngầm từ ngày 02/12 đến ngày 06/12/2019 

- Tổng hợp viết báo cáo: tháng 12/2019. 

1.2. Đơn vị tham gia phối hợp  

- Tên đơn vị: Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Phân tích môi trường. 

- Địa chỉ: Số 14, ngõ 327, ngách 327/6, Vũ Tông Phan, phường Khương 

Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. 

- Người đại diện: Ông Nguyễn Đình Tích              Chức vụ: Tổng Giám đốc 

- Điện thoại: 020435598795               Fax: 020435593120 

- Chứng chỉ kèm theo: 

+ Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường với 

mã số VMCERT-06 (kèm theo các Quyết định số 1804/QĐ-BTNMT ngày 

27/7/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường). 

Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Phân tích môi trường sẽ tiến hành quan trắc 

ngoài hiện trường và phân tích trong phòng thí nghiệm các thông số mà Trung tâm 

Kỹ thuật tài nguyên và môi trường tỉnh Bắc Kạn chưa được cấp giấy chứng nhận 

đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường theo mã số VMCERT-100. 
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CHƯƠNG II 

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC 

2.1. Tổng quan vị trí quan trắc 

Nhiệm vụ quan trắc môi trường tỉnh đợt 3 năm 2019 được thực hiện theo Văn 

bản số 2879/UBND-KTTCKT ngày 29/5/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc 

điều chỉnh các thông số và tần suất quan trắc môi trường và Quyết định số 

157/QĐ-STNMT ngày 04/6/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn 

về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán chi tiết Quan trắc môi trường tỉnh. 

2.1.1. Phạm vi thực hiện  

Trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (thành phố Bắc Kạn và các huyện: Bạch Thông, Ba 

Bể, Chợ Mới, Chợ Đồn, Ngân Sơn, Na Rì, Pác Nặm). Cụ thể như sau:  

Bảng 2.1. Số lượng vị trí điểm quan trắc phân theo địa bàn  

2.1.2. Kiểu quan trắc 

Quan trắc chất lượng nước, không khí theo mạng lưới quan trắc môi trường 

tỉnh Bắc Kạn đợt 3 năm 2019 bao gồm quan trắc môi trường nền và quan trắc môi 

trường tác động. 

Bảng 2.2. Số lượng vị trí điểm quan trắc phân theo kiểu quan trắc 

Khu vực quan trắc 
Số vị trí điểm quan trắc 

Nước mặt Nước ngầm Không khí 

TP. Bắc Kạn 5 5 5 

H. Ba Bể 7 3 5 

H. Bạch Thông 3 4 4 

H. Chợ Đồn 7 5 5 

H. Chợ Mới 5 2 4 

H. Na Rì 6 2 6 

H. Ngân Sơn 4 2 4 

H. Pác Nặm 2 2 4 

Tổng cộng 39 25 37 

Kiểu quan trắc 

Số vị trí điểm quan trắc 

Không  

khí 

Nước  

mặt 

Nước 

ngầm 
Tổng 

Quan trắc môi trường nền 34 36 24 94 

Quan trắc môi trường tác động 3 3 1 7 
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2.1.3. Sơ đồ minh họa điểm quan trắc  

(Kèm theo phần Phụ lục 01) 

2.2. Danh mục các thông số quan trắc theo đợt 

Bảng 2.3. Danh mục thành phần và thông số quan trắc 

STT Nhóm thông số Thông số 

I Môi trường nước mặt 

1 Nhóm thông số vật lý Nhiệt độ, độ đục, pH, tổng chất rắn lơ lửng (TSS) 

2 Nhóm thông số hóa học 

Hàm lượng oxi hòa tan (DO), nhu cầu oxi sinh 

hóa (BOD5), nhu cầu oxi hóa học (COD), nitrit 

(NO2
-
), nitrat (NO3

-
), amoni (NH4

+
), photphat 

(PO4
3-

), kẽm (Zn), đồng (Cu), tổng sắt (Fe), tổng 

dầu mỡ 

3 Nhóm thông số vi sinh Coliform  

II Môi trường nước ngầm 

1 Nhóm thông số vật lý pH 

2 Nhóm thông số hóa học 

Độ cứng (theo CaCO3), chỉ số permanganat, 

amoni (NH4
+
), nitrit (NO2

-
), nitrat (NO3

-
), sunphat 

(SO4
2-

), chì (Pb), kẽm (Zn), đồng (Cu), sắt (Fe), 

Asen (As)  

3 Nhóm thông số vi sinh Coliform 

III Môi trường không khí 

1 Nhóm thông số vật lý Tiếng ồn 

2 Nhóm thông số vô cơ NO2, SO2, CO, bụi lơ lửng (TSP) 

2.3. Danh mục thiết bị quan trắc và thiết bị phòng thí nghiệm 

2.3.1. Thông tin chung về thiết bị quan trắc môi trường 

- Thiết bị quan trắc ngoài hiện trường: Đáp ứng đủ để thực hiện việc lấy mẫu, 

bảo quản mẫu, đo mẫu tại hiện trường và vận chuyển mẫu về phòng thí nghiệm để 

phân tích theo đúng phương pháp quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

- Thiết bị phân tích trong phòng thí nghiệm: Đáp ứng đủ để thực hiện việc bảo 

quản, xử lý và phân tích các thông số môi trường của các thành phần môi trường 

bảo đảm độ chính xác theo phương pháp phân tích theo quy định của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường. 
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2.3.2. Thông tin về hoạt động hiệu chuẩn thiết bị 

Các thiết bị quan trắc môi trường đều được hiệu chuẩn theo quy định tại 

Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và 

Công nghệ. 

  Bảng 2.4. Thông tin về thiết bị quan trắc và phòng thí nghiệm 

STT Tên thiết bị 
Model 

thiết bị 
Hãng sản xuất 

Tần suất 

hiệu chuẩn/ 

Thời gian 

hiệu chuẩn 

I Thiết bị quan trắc ngoài hiện trường 

1 Cân phân tích điện tử 4 số lẻ PA 214 Ohaus - Mỹ 01 lần /năm 

2 Máy đo pH E512 GRScientific - Anh 01 lần /năm 

3 Máy đo oxy hòa tan ProODO YSI - Mỹ 01 lần /năm 

4 Bếp đun gia nhiệt  SSH-D600 
BIOBASE - Trung 

Quốc 
01 lần /năm 

5 
Máy quang phổ tử ngoại khả 

kiến 
DR 6000 HACH - Mỹ 01 lần /năm 

6 Máy phá mẫu COD AL125 AQualytic - Đức 01 lần /năm 

7 Máy hút ẩm ED-27B Edison - Thái Lan 01 lần /năm 

8 Máy quang phổ hấp thụ nguyên tử 

9 Máy cất nước2 lần A4000D Bibby – Anh 01 lần /năm 

10 Tủ hút khí độc 
HL.70 - 

120 
Việt Nam 01 lần /năm 

11 Bếp đun bình cầu 100ml  Trung Quốc 01 lần /năm 

12 Tủ ấm BE 400 Memmert-Đức 01 lần /năm 

13 Nồi cách thuỷ WB 11 Daihan - Hàn Quốc 01 lần /năm 

14 Bể rửa siêu âm  
VGT-

1730QT 
Sonic – Trung Quốc 01 lần /năm 

15 Máy khuấy từ gia nhiệt UC152 Bibby – Anh  

16 Cân phân tích điện tử 3 số lẻ BP 310 S Sartorius - Đức 01 lần /năm 

17 Tủ ổn nhiệt ET 618 Lovibon-Đức 01 lần /năm 

18 Khuấy từ gia nhiệt HP20D Daihan – Hàn Quốc 01 lần /năm 

19 Tủ mát bảo quản mẫu 
SANAKY 

VH-218K 
Việt Nhật -Việt Nam 01 lần /năm 

20 Máy đo pH HI9124 Hanna - Romania 01 lần /năm 

21 Nồi hấp ướt BKQ-Z50I 
BIOBASE - Trung 

Quốc 
01 lần /năm 

22 Tủ cấy vô trùng có đèn cực tím BBS-V800 
BIOBASE - Trung 

Quốc 
01 lần /năm 

23 Máy lắc Vortex MX-S 
BIOBASE - Trung 

Quốc 
01 lần /năm 

24 Tủ ấm vi sinh 1 
BJPX-

H64II 

BIOBASE - Trung 

Quốc 

01 lần /năm 
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25 Tủ ấm vi sinh 2 
BJPX-

H64II 

BIOBASE - Trung 

Quốc 

01 lần /năm 

26 Tủ sấy đối lưu  BOV-V65F 
BIOBASE - Trung 

Quốc 

01 lần /năm 

27 Nồi hấp ướt BKQ-Z50I 
BIOBASE - Trung 

Quốc 

01 lần /năm 

28 Máy gia nhiệt cách thủy (*) WNB14 Memmert – Đức 01 lần /năm 

29 Máy sắc ký khí (*) GC-456 Bruker- Mỹ 01 lần /năm 

30 Lò nung (*) SRJX-2-13 Trung Quốc 01 lần /năm 

31 Tủ ủ vi sinh (tủ nhiệt) (*) FH1000 Trung Quốc 01 lần /năm 

32 Tủ bảo quản mẫu (*) VH-218K 
SANAKY- Việt 

Nam 

01 lần /năm 

33 Máy lắc cách thủy (*) MX-S Vision- Hàn Quốc 01 lần /năm 

2.4. Phương pháp lấy mẫu, bảo quản và vận chuyển mẫu 

Hoạt động đo đạc, lấy mẫu và bảo quản mẫu các thành phần môi trường 

(không khí, nước mặt, nước ngầm ) được thực hiện theo đúng các tiêu chuẩn, quy 

chuẩn Việt Nam hiện hành. Phương pháp lấy mẫu, bảo quản và vận chuyển  mẫu 

đối với từng thành phần môi trường như sau:  

Bảng 2.5. Phương pháp lấy mẫu, bảo quản và vận chuyển mẫu  

STT Thống số Phương pháp lấy mẫu, bảo quản và vận chuyển 

I Môi trường không khí 

1 Bụi TSP  TCVN 5067 :1995 

2 CO (*)  PPNB03 

3 NO2 (*) TCVN 6137:2009 

4 SO2 (*) TCVN 5971:1995 

II Môi trường nước mặt 

- TCVN 5994:1995: Chất lượng nước - lấy mẫu. 

Hướng dẫn lấy mẫu ở hồ ao tự nhiên và nhân 

tạo. 

- TCVN 6663-3:2008: Chất lượng nước – lấy 

mẫu-phần 3: hướng dẫn bảo quản và xử lý mẫu. 

III Môi trường nước ngầm 

- TCVN 6663-3:2008: Chất lượng nước – lấy 

mẫu-phần 3: hướng dẫn bảo quản và xử lý mẫu. 

- TCVN 6663-11:2011: Chất lượng nước – lấy 

mẫu-phần 11: hướng dẫn lấy mẫu nước ngầm. 

Ghi chú: - (*) Các thông số do nhà thầu phụ thực hiện. 
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2.5. Danh mục phương pháp đo tại hiện trường và phân tích trong phòng 

thí nghiệm 

Bảng 2.6. Phương pháp đo tại hiện trường 

 

STT Tên thông số Phương pháp đo 

Giới 

hạn 

phát 

hiện 

Dải đo 
Ghi 

chú 

I Môi trường không khí 

1 Tiếng ồn TCVN 7878-2:2010 30 30÷130dBA  

II Môi trường nước mặt 

1 Nhiệt độ SMEWW2550B:2012 5 5 ÷50
0
C  

2 Độ đục TCVN 6184:2008 0 0 ÷800NTU  

3 pH TCVN 6492:2011 2 2 ÷12  

4 
Hàm lượng oxy hòa 

tan (DO) 
TCVN 7325:2004 0 0÷16 mg/l  

III Môi trường nước ngầm 

1 pH TCVN 6492:2011 2 2 ÷12  

Bảng 2.7. Phương pháp phân tích trong phòng thí nghiệm 

STT Tên thông số 
Phương pháp        

phân tích 

Giới hạn 

phát hiện 

Giới hạn 

báo cáo 

Ghi 

chú 

I Môi trường không khí 

1 Bụi lơ lửng (TSP)  TCVN 5067:1995 20 μg /m
3 

20 μg /m
3 

 

2 CO (*) PPNB03 3.500 μg/m
3
 3.500 μg/m

3
  

3 NO2(*) TCVN 6137:2009 8 μg/m
3
 8 μg/m

3
  

4 SO2 (*) TCVN 5971:1995 3 μg/m
3
 3 μg/m

3
  

II Môi trường nước mặt 

1 
Tổng chất rắn lơ lửng 

(TSS) 
TCVN 6625:2000 3,0 mg/l 3,0 mg/l  

2 
Nhu cầu oxi sinh hóa 

(BOD5) 
TCVN 6001-1:2008 1,0 mg/l 1,0 mg/l  

3 
Nhu cầu oxi hóa học 

(COD) 
SMEWW2550C:2012 3,0 mg/l 3,0 mg/l  

4 Nitrit (NO2
-
)  

SMEWW4500 NO2
-

B:2012 
0,01 mg/l 0,01 mg/l  

5 Nitrat (NO3
-
) TCVN 6180:1996 0,50 mg/l 0,50 mg/l  

6 Amoni (NH4
+
) TCVN 6179-1:1996 0,05 mg/l 0,05 mg/l  
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STT Tên thông số 
Phương pháp        

phân tích 

Giới hạn 

phát hiện 

Giới hạn 

báo cáo 

Ghi 

chú 

7 Photphat (PO4
3-

) TCVN 6202:2008 0,01 mg/l 0,01 mg/l  

8 Kẽm (Zn) (*) SMEWW3111B:2012 0,03 mg/l 0,03 mg/l  

9 Đồng (Cu)  (*) SMEWW3111C:2012 0,009 mg/l 0,009 mg/l  

10 Tổng sắt (Fe) TCVN 6177:1996 0,05 mg/l 0,05 mg/l  

11 Tổng Dầu mỡ SMEWW.5520B&F:2012 0,3 mg/l 0,3 mg/l  

12 Coliform  TCVN 6187-2:1996 3MPN/100ml 3MPN/100ml  

III Môi trường nước ngầm 

1 
Độ cứng (theo 

CaCO3) 
SMEWW2340C:2012 3,0 mg/l 3,0 mg/l  

2 Chỉ số Permanganat TCVN 6186:1996 0,2 mg/l 0,2 mg/l  

3 Amoni (NH4
+
) TCVN 6179-1:1996 0,05 mg/l 0,05 mg/l  

4 Nitrit (NO2
-
-N)  

SMEWW4500 NO2
-

B:2012 
0,01 mg/l 0,01 mg/l  

5 Nitrat (NO3
-
) TCVN 6180:1996 0,5 mg/l 0,5 mg/l  

6 Sunphat (SO4
2-

) TCVN 6200:1996 10,0 mg/l 10,0 mg/l  

7 Asen (As) (*) SMEWW3114B:2012 0,0005 mg/l 0,0005 mg/l  

8 Chì (Pb) (*) SMEWW3111C:2012 0,009 mg/l 0,009 mg/l  

9 Kẽm (Zn) (*) SMEWW3111B:2012 0,03 mg/l 0,03 mg/l  

10 Đồng (Cu) (*) SMEWW3111C:2012 0,009 mg/l 0,009 mg/l  

11 Sắt (Fe) TCVN 6177:1996 0,05 mg/l 0,05 mg/l  

12 Coliform  TCVN 6187-2:1996 3MPN/100ml 3MPN/100ml  

Ghi chú: - (*): Các thông số do nhà thầu phụ thực hiện. 
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2.6. Mô tả địa điểm quan trắc 

 Bảng 2.8. Danh mục điểm quan trắc  

 

STT 
Tên điểm 

quan trắc 
Ký hiệu  Kiểu quan trắc 

Vị trí lấy mẫu 

Mô tả điểm quan trắc X (m) Y (m) 

Kinh độ Vĩ độ 

I Thành phần môi trường không khí 

1 

Khu vực quốc 

lộ 3 (cổng 

UBND phường 

Xuất Hóa) 

KKTP-1 
Quan trắc môi 

trường nền 

2444682 435239 
- Vị trí: Khu vực quốc lộ 3 nhiều phương tiện qua lại 

- Mục đích, ý nghĩa: Theo dõi hiện trạng và diễn 

biến chất lượng môi trường không khí tại khu 

vực trung tâm phường Xuất Hóa 
22

0
05

’
955

’’
 105

0
52

’
341

’’
 

2 

Khu vực quốc 

lộ 3 (ngã 3 

đường đi Chợ 

Đồn) 

KKTP-2 
Quan trắc môi 

trường nền 

2448520 430797 
- Vị trí: Khu vực ngã ba nút giao thông 

- Mục đích, ý nghĩa: Theo dõi hiện trạng và diễn 

biến chất lượng môi trường không khí tại khu 

vực ngã 3 đường đi Chợ Đồn 22
0
08

’
026

’’
 105

0
49

’
749

’’
 

3 
Khu vực cổng 

chợ Bắc Kạn 
KKTP-3 

Quan trắc môi 

trường nền 

2450229 430960 
- Vị trí: Khu vực cổng chợ, tập chung đông dân 

cư, nhiều phương tiện qua lại 

- Mục đích, ý nghĩa: Đánh giá chất lượng môi 

trường không khí tại khu vực cổng chợ Bắc Kạn 22
0
08

’
952

’’
 105

0
49

’
838

’’
 

4 

Khu vực cổng 

bến xe TP Bắc 

Kạn 

KKTP-4 
Quan trắc môi 

trường  tác động 

2449658 431524 
- Vị trí: Khu vực tập chung đông dân, nhiều loại 

phương tiện qua lại 

- Mục đích, ý nghĩa: theo dõi, đánh giá tác động 

do hoạt động giao thông vận tải tại khu vực bến 

xe TP Bắc Kạn tới chất lượng môi trường không 

khí khu vực 

22
0
08

’
044

’’
 105

0
50

’
169

’’
 

5 Khu vực  KKTP-5 Quan trắc môi 2450842 434272 - Vị trí: Khu vực tập chung dân cư, phương tiện qua lại ít 
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STT 
Tên điểm 

quan trắc 
Ký hiệu  Kiểu quan trắc 

Vị trí lấy mẫu 

Mô tả điểm quan trắc X (m) Y (m) 

Kinh độ Vĩ độ 

Phường Huyền 

Tụng 

trường tác động 

22
0
09

’
292

’’
 105

0
51

’
763

’’
 

- Mục đích, ý nghĩa: Theo dõi, đánh giá các tác 

động của bãi rác, hoạt động nghĩa trang tới chất 

lượng môi trường không khí khu vực 

6 

Khu vực ngã 

ba thị trấn Chợ 

Rã (gần bến xe 

khách) 

KKBB-1 
Quan trắc môi 

trường nền 

2484484 421531 
- Vị trí: Khu vực ngã ba nút giao thông nhiều 

phương tiện qua lại 

- Mục đích, ý nghĩa: Theo dõi hiện trạng và diễn 

biến chất lượng môi trường không khí tại khu 

vực ngã ba thị trấn Chợ Rã 
22

0
27

’
188

’’
 105

0
43

’
334

’’
 

7 

Khu vực ngã 

ba cầu Pác Co 

thị trấn Chợ 

Rã 

KKBB-2 
Quan trắc môi 

trường nền 

2483937 419950 
- Vị trí: Khu vực ngã ba nút giao thông nhiều 

phương tiện qua lại 

- Mục đích, ý nghĩa: Theo dõi hiện trạng và diễn 

biến chất lượng môi trường không khí tại khu 
vực ngã ba cầu Pác Co thị trấn Chợ Rã 

22
0
27

’
489

’’
 105

0
44

’
254

’’
 

8 

Khu vực Hành 

chính Vườn 

Quốc gia hồ 

Ba Bể 

KKBB-3 
Quan trắc môi 

trường nền 

2480232 410733 
- Vị trí: Khu vực hành chính vườn quốc gia Ba Bể 

- Mục đích, ý nghĩa: Đánh giá chất lượng môi 

trường không khí tại khu vực Hành chính Vườn 

Quốc gia hồ Ba Bể 22
0
25

’
152

’’
 105

0
37

’
973

’’
 

9 

Khu vực xã 

Chu Hương 

(cổng UBND 

xã) 

KKBB-4 
Quan trắc môi 

trường nền 

2474129 430156 - Vị trí: Khu vực xã Chu Hương (cổng UBND xã) 

- Mục đích, ý nghĩa: Theo dõi hiện trạng và diễn biến 

chất lượng môi trường không khí tại xã Chu Hương 22
0
21

’
902

’’
 105

0
49

’
306

’’
 



Báo cáo kết quả nhiệm vụ: Quan trắc môi trường tỉnh đợt 3 năm 2019 

 

Đơn vị thực hiện: Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường tỉnh Bắc Kạn 

Địa chỉ: Số 10, đường Hùng Vương, TP. Bắc Kạn, T. Bắc Kạn   SĐT: 02093 870 539 11 

STT 
Tên điểm 

quan trắc 
Ký hiệu  Kiểu quan trắc 

Vị trí lấy mẫu 

Mô tả điểm quan trắc X (m) Y (m) 

Kinh độ Vĩ độ 

10 

Khu vực xã 

Quảng Khê 

(khu chợ xã 

Quảng Khê) 

KKBB-5 
Quan trắc môi 

trường nền 

2472148 416331 - Vị trí: Khu vực xã Quảng Khê (khu chợ xã 

Quảng Khê) 

- Mục đích, ý nghĩa: Theo dõi hiện trạng và diễn biến 

chất lượng môi trường không khí tại xã Quảng Khê 22
0
20

’
791

’’
 105

0
41

’
261

’’
 

11 

Khu vực thị 

trấn Phủ 

Thông (ngã ba 

đi Ba Bể) 

KKBT-1 
Quan trắc môi 

trường nền 

2463962 435860 
- Vị trí: Khu vực ngã ba nút giao thông, nhiều 

phương tiện qua lại 

- Mục đích, ý nghĩa: Theo dõi hiện trạng và diễn 

biến chất lượng môi trường không khí tại thị trấn 

Phủ Thông 
22

0
16

’
405

’’
 105

0
52

’
657

’’
 

12 

Quốc lộ 3 xã 

Cẩm Giàng 

(cổng UBND 

xã) 

KKBT-2 
Quan trắc môi 

trường nền 

2456367 435610 - Vị trí: Khu vực tập chung đông dân cư 

- Mục đích, ý nghĩa: Theo dõi hiện trạng và diễn biến 

chất lượng môi trường không khí tại xã Cẩm Giàng 22
0
12

’
289

’’
 105

0
52

’
529

’’
 

13 

Khu vực xã 

Lục Bình (thôn 

Bắc Lanh 

Chang) 

KKBT-3 
Quan trắc môi 

trường nền 

2460690 432192 - Vị trí: Khu vực xã Lục Bình 

- Mục đích, Theo dõi hiện trạng và diễn biến chất 

lượng môi trường không khí tại xã Lục Bình 
22

0
14

’
616

’’
 105

0
50

’
535

’’
 

14 

Khu vực xã 

Mỹ Thanh 

(cổng UBND 

xã) 

KKBT-4 
Quan trắc môi 

trường nền 

2450256 438698 - Vị trí: Khu vực xã Mỹ Thanh (cổng UBND xã) 

- Mục đích, ý nghĩa: Theo dõi hiện trạng và diễn 

biến chất lượng môi trường không khí tại xã Mỹ 

Thanh 22
0
08

’
983

’’
 105

0
54

’
466

’’
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STT 
Tên điểm 

quan trắc 
Ký hiệu  Kiểu quan trắc 

Vị trí lấy mẫu 

Mô tả điểm quan trắc X (m) Y (m) 

Kinh độ Vĩ độ 

15 

Khu vực thị 

trấn Bằng 

Lũng (gần bưu 

điện) 

KKCĐ-1 
Quan trắc môi 

trường nền 

2451374 406486 
- Vị trí: Khu vực tập chung đông dân cư, nhiều 

phương tiện qua lai 

- Mục đích, ý nghĩa: Theo dõi hiện trạng và diễn 

biến chất lượng môi trường không khí tại thị trấn 

Bằng Lũng 
22

0
09

’
504

’’
 105

0
35

’
602

’’
 

16 

Khu vực xã 

Bản Thi (cổng 

trường tiểu 

học) 

KKCĐ-2 
Quan trắc môi 

trường nền 

2460433 397281 
- Vị trí: Cổng trường tiểu học, đường giao thông 

ít phương tiện qua lại. 

- Mục đích, ý nghĩa: Đánh giá chất lượng môi 

trường không khí tại khu vực xã Bản Thi. 22
0
14

’
381

’’
 105

0
30

’
210

’’
 

17 
Khu vực Lũng 

Váng 
KKCĐ-3 

Quan trắc môi 

trường tác động 

2449804 405335 - Vị trí: Khu vực đường giao thông nhiều phương 

tiện qua lại, tập trung nhiều xưởng chế biến 

khoáng sản. 

- Mục đích, ý nghĩa: Théo dõi, đánh giá chất 

lượng môi trường không khí tại khu vực Lũng 

Váng, xem xét mức độ ảnh hưởng của các xưởng 

chế biến khoáng sản đến chất lượng môi trường 

không khí của khu vực này. 

22
0
08

’
649

’’
 105

0
34

’
938

’’
 

18 

Khu vực xã 

Ngọc Phái 

(thôn Bản 

Cuôn) 

KKCĐ-4 
Quan trắc môi 

trường nền 

2459159 404385 - Vị trí: Đường giao thông ít phương tiện qua lại 

- Mục đích, ý nghĩa: Đánh giá chất lượng môi 

trường không khí tại khu vực thôn Bản Cuôn, xã 

Ngọc Phái 22
0
13

’
715

’’
 105

0
34

’
349

’’
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STT 
Tên điểm 

quan trắc 
Ký hiệu  Kiểu quan trắc 

Vị trí lấy mẫu 

Mô tả điểm quan trắc X (m) Y (m) 

Kinh độ Vĩ độ 

19 

Khu vực xã 

Bình Trung 

(khu chợ) 

KKCĐ-5 
Quan trắc môi 

trường nền 

2436174 402161 - Vị trí: Cổng chợ Bình Trung 

- Mục đích, ý nghĩa: Đánh giá chất lượng môi 

trường không khí tại khu vực xã Bình Trung 22
0
01

’
253

’’
 105

0
48

’
029

’’
 

20 

Khu vực thị 

trấn Chợ Mới 

(cổng UBND 

huyện) 

KKCM-1 
Quan trắc môi 

trường nền 

2421227 425560 
- Vị trí: Khu vực quốc lộ 3, nhiều phương tiện 

qua lại 

- Mục đích, ý nghĩa: Theo dõi hiện trạng và diễn 

biến môi trường không khí tại TT Chợ Mới 
21

0
53

’
223

’’
 105

0
46

’
777

’’
 

21 
Khu vực xã 

Yên Đĩnh 
KKCM-2 

Quan trắc môi 

trường nền 

2422281 426396 
- Vị trí: Khu vực ngã ba, nhiều phương tiện qua lại 

- Mục đích, ý nghĩa: Theo dõi hiện trạng và diễn 

biến chất lượng môi trường không khí tại xã Yên 

Đĩnh 21
0
53

’
798

’’
 105

0
47

’
261

’’
 

22 
Khu vực KCN 

Thanh Bình 
KKCM-3 

Quan trắc môi 

trường nền 

2426190 427750 - Vị trí: Gần khu công nghiệp Thanh Bình 

- Mục đích, ý nghĩa: Đánh giá chất lượng môi 

trường không khí tại KCN Thanh Bình 

 
21

0
55

’
919

’’
 105

0
48

’
092

’’
 

23 
Khu vực xã 

Yên Hân 
KKCM-4 

Quan trắc môi 

trường nền 

2426394 442558 - Vị trí: Khu vực xã Yên Hân khu tập trung dân 

cư, đường giao thông ít phương tiện qua lại 

- Mục đích, ý nghĩa: Theo dõi hiện trạng và diễn 

biến chất lượng môi trường không khí tại xã Yên 

Hân 

21
0
56

’
061

’’
 105

0
56

’
637

’’
 

24 Khu vực thị KKNR-1 Quan trắc môi 2459889 467344 - Vị trí: Khu vực đông dân cư, ít phương tiện qua 
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STT 
Tên điểm 

quan trắc 
Ký hiệu  Kiểu quan trắc 

Vị trí lấy mẫu 

Mô tả điểm quan trắc X (m) Y (m) 

Kinh độ Vĩ độ 

trấn Yến Lạc 

(cổng UBND 

huyện) 

trường nền 

22
0
14

’
250

’’
 106

0
10

’
990

’’
 

lại 

- Mục đích, ý nghĩa: Theo dõi hiện trạng và diễn 

biến chất lượng môi trường không khí tại thị trấn 

Yến Lạc 

25 

Khu vực thị 

trấn Yến Lạc 

(cầu Hát Deng) 

KKNR-2 
Quan trắc môi 

trường nền 

2460191 467481 
- Vị trí: Đường giao thông, nhiều phương tiện 

qua lại 

- Mục đích, ý nghĩa: Theo dõi hiện trạng và diễn 

biến chất lượng môi trường không khí tại thị trấn 

Yến Lạc 
22

0
14

’
414

’’
 106

0
11

’
072

’’
 

26 
Khu vực xã Cư 

Lễ (ngã ba) 
KKNR-3 

Quan trắc môi 

trường nền 

2452640 462799 
- Vị trí: Khu vực ngã ba, đông dân cư, nhiều 

phương tiện qua lại 

- Mục đích, ý nghĩa: Theo dõi hiện trạng và diễn 

biến chất lượng môi trường không khí tại xã Cư 

Lễ 
22

0
10

’
318

’’
 106

0
08

’
358

’’
 

27 

Khu vực xã 

Lạng San (chợ 

Tân An) 

KKNR-4 
Quan trắc môi 

trường nền 

2461489 458932 - Vị trí: Khu chợ, đông dân cư, nhiều phương 

tiện qua lại 

- Mục đích, ý nghĩa: Đánh giá chất lượng môi 

trường không khí tại xã Lạng San 22
0
15

’
107

’’
 106

0
06

’
093

’’
 

28 

Khu vực xã 

Côn Minh 

(khu chợ) 

KKNR-5 
Quan trắc môi 

trường nền 

2447815 450460 
- Vị trí: Khu chợ, đông dân cư, nhiều phương 

tiện qua lại 

- Mục đích, ý nghĩa: Theo dõi hiện trạng và diễn 

biến chất lượng môi trường không khí tại xã Côn 

Minh 
22

0
07

’
684

’’
 106

0
01

’
188

’’
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STT 
Tên điểm 

quan trắc 
Ký hiệu  Kiểu quan trắc 

Vị trí lấy mẫu 

Mô tả điểm quan trắc X (m) Y (m) 

Kinh độ Vĩ độ 

29 

Khu vực xã 

Hảo Nghĩa 

(Cổng UBND 

xã) 

KKNR-6 
Quan trắc môi 

trường nền 

2446196 459289 
- Vị trí: Khu vực xã Hảo Nghĩa (Cổng UBND 

xã) 

- Mục đích, ý nghĩa: Theo dõi hiện trạng và diễn 

biến chất lượng môi trường không khí tại xã Hảo 

Nghĩa 
22

0
06

’
820

’’
 106

0
06

’
324

’’
 

30 

Khu vực xã 

Vân Tùng (khu 

chợ) 

KKNS-1 
Quan trắc môi 

trường nền 

2481206 447768 - Vị trí: Khu vực tập chung đông dân cư 

- Mục đích, ý nghĩa: Theo dõi hiện trạng và diễn 

biến chất lượng môi trường không khí tại xã Vân 

Tùng 22
0
25

’
774

’’
 105

0
59

’
553

’’
 

31 

Khu vực thị 

trấn Nà Phặc 

(ngã ba đi Ba 

Bể) 

KKNS-2 
Quan trắc môi 

trường nền 

2475753 437282 
- Vị trí: Khu vực ngã ba, nút giao thông, tập 

chung đông dân cư, nhiều phương tiện qua lại 

- Mục đích, ý nghĩa: Theo dõi hiện trạng và diễn 

biến chất lượng môi trường không khí tại TT Nà 

Phặc 
22

0
22

’
797

’’
 105

0
53

’
457

’’
 

32 

Khu vực xã 

Bằng Vân 

(Chợ Bằng 

Khẩu) 

KKNS-3 
Quan trắc môi 

trường nền 

2486274 453615 
- Vị trí: Khu vực đường giao thông, đông dân cư, 

nhiều phương tiện qua lại 

- Mục đích, ý nghĩa: Theo dõi hiện trạng và diễn 

biến chất lượng môi trường không khí tại xã 

Bằng Vân 
22

0
28

’
530

’’
 106

0
02

’
953

’’
 

33 
Khu vực Bằng 

Lãng - xã 
KKNS-4 

Quan trắc môi 

trường nền 
2477894 448349 

- Vị trí: Khu vực Bằng Lãng xã Thượng Quan 

gần nhà máy luyện chì xã Bằng Lãng 
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STT 
Tên điểm 

quan trắc 
Ký hiệu  Kiểu quan trắc 

Vị trí lấy mẫu 

Mô tả điểm quan trắc X (m) Y (m) 

Kinh độ Vĩ độ 

Thượng Quan 

22
0
23

’
980

’’
 105

0
59

’
904

’’
 

- Mục đích, ý nghĩa: Đánh giá chất lượng môi 

trường không khí tại khu vực Bằng Lãng - xã 

Thượng Quan 

34 

Khu vực xã Bộc 

Bố (ngã tư gần 

chợ) 

KKPN-1 
Quan trắc môi 

trường nền 

2502080 414048 
- Vị trí: Ngã tư, nút giao thông, nhiều phương 

tiện qua lại 

- Mục đích, ý nghĩa: Theo dõi hiện trạng và diễn 

biến chất lượng môi trường không khí tại xã Bộc 

Bố 
22

0
37

’
000

’’
 105

0
39

’
836

’’
 

35 

Khu vực xã Bộc 

Bố (cổng bệnh 

viện) 

KKPN-2 
Quan trắc môi 

trường nền 

2501778 414671 
- Vị trí: Khu vực xã Bộc Bố, cổng bệnh viện 

huyện 

- Mục đích, ý nghĩa: Theo dõi hiện trạng và diễn 

biến chất lượng môi trường không khí tại xã Bộc 

Bố 
22

0
36

’
835

’’
 105

0
40

’
199

’’
 

36 

Khu vực xã Cổ 

Linh (cổng 

UBND xã) 

KKPN-3 
Quan trắc môi 

trường nền 

2495740 411090 - Vị trí: Khu vực xã Cổ Linh (cổng UBND xã) 

- Mục đích, ý nghĩa: Theo dõi hiện trạng và diễn 

biến chất lượng môi trường không khí tại xã Cổ 

Linh 
22

0
33

’
357

’’
 105

0
38

’
129

’’
 

37 

Khu vực xã 

Nghiên Loan 

(cổng UBND xã) 

KKPN-4 
Quan trắc môi 

trường nền 

2490074 419993 - Vị trí: Khu vực xã Nghiên Loan (cổng UBND xã) 

- Mục đích, ý nghĩa: Theo dõi hiện trạng và diễn 

biến chất lượng môi trường không khí tại xã 

Nghiên Loan. 22
0
30

’
513

’’
 105

0
43

’
341

’’
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STT 
Tên điểm 

quan trắc 
Ký hiệu  Kiểu quan trắc 

Vị trí lấy mẫu 

Mô tả điểm quan trắc X (m) Y (m) 

Kinh độ Vĩ độ 

II Thành phần môi trường nước mặt 

1 

Nước sông 

Cầu (cầu 

Dương Quang) 

NMTP-1 
Quan trắc môi 

trường nền 

2450870 430019 - Vị trí: Nước sông Cầu tại cầu Dương Quang 

- Mục đích, ý nghĩa: Hiện trạng và diễn biến chất 

lượng nước sông Cầu từ đầu nguồn đến thành 

phố Bắc Kạn 22
0
09

’
296

’’
 105

0
49

’
290

’’
 

2 
Nước suối 

Nặm Cắt 
NMTP-2 

Quan trắc môi 

trường nền 

2450775 430656 - Vị trí: Nước suối Nặm Cắt 

- Mục đích, ý nghĩa: Hiện trạng và diễn biến chất 

lượng nước suối Nặm Cắt trước khi nhập lưu với 

sông Cầu 22
0
09

’
247

’’
 105

0
49

’
660

’’
 

3 

Nước suối Nông 

Thượng chảy 

qua khu dân cư 

Quang Sơn, Đội 

Kỳ 

NMTP-3 
Quan trắc môi 

trường tác động 

2450726 431168 
- Vị trí: Nước suối Nông Thượng trước khi hợp 

lưu với sông Cầu 

- Mục đích, ý nghĩa: Đánh giá mức độ ô nhiễm 

trong nước suối Nông Thượng chảy qua khu dân 

cư Quang Sơn, Đội Kỳ, từ đó đưa ra biện pháp 

giảm thiểu 

22
0
09

’
240

’’
 105

0
49

’
959

’’
 

4 

Nước suối Pá 

Danh tại cầu 

Suối Tung 

NMTP-4 
Quan trắc môi 

trường tác động 

2451023 432610 - Vị trí: Nước suối Pá Danh 

- Mục đích, ý nghĩa: Đánh giá mức độ ô nhiễm 

trong nước suối Pá Danh chảy qua khu vực dân 

cư của các phường Nguyễn Thị Minh Khai, 

Huyền Tụng, có biện pháp giảm thiểu. 

22
0
09

’
386

’’
 105

0
50

’
797

’’
 

5 
Nước suối 

Khuổi Cuồng 
NMTP-5 

Quan trắc môi 

trường nền 
2442552 436007 

- Vị trí: Nước suối Khuổi Cuồng (cầu Xuất Hóa) 

- Mục đích, ý nghĩa: Hiện trạng và diễn biến chất 
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STT 
Tên điểm 

quan trắc 
Ký hiệu  Kiểu quan trắc 

Vị trí lấy mẫu 

Mô tả điểm quan trắc X (m) Y (m) 

Kinh độ Vĩ độ 

(cầu Xuất Hóa) 
22

0
04

’
804

’’
 105

0
52

’
794

’’
 

lượng nước suối Khuổi Cuồng chảy qua phường Xuất 

Hóa. 

6 

Nước sông 

Năng tại cầu 

Tin Đồn (thị 

trấn Chợ Rã) 

NMBB-1 
Quan trắc môi 

trường nền 

2484080 419883 
- Vị trí: Nước sông Năng tại cầu Tin Đồn 

- Mục đích, ý nghĩa: Hiện trạng và diễn biến chất 

lượng nước sông Năng từ đầu nguồn tới thị trấn 

Chợ Rã. 22
0
27

’
264

’’
 105

0
43

’
294

’’
 

7 

Nước sông 

Năng tại Buốc 

Lốm (bến đò) 

NMBB-2 
Quan trắc môi 

trường nền 

2484180 414816 
- Vị trí: Nước sông Năng tại Buốc Luốm  

- Mục đích, ý nghĩa: Hiện trạng và diễn biến chất 

lượng nước sông Năng đoạn từ thị trấn Chợ Rã 

đến xã Khang Ninh  22
0
27

’
305

’’
 105

0
40

’
340

’’
 

8 

Nước hồ Ba 

Bể 

(Hồ 1) 

NMBB-3 
Quan trắc môi 

trường nền 

2478844 409641 - Vị trí: Nước hồ Ba Bể (hồ 1) 

- Mục đích, ý nghĩa: Hiện trạng và diễn biến chất 

lượng nước ở Hồ 1 22
0
24

’
218

’’
 105

0
37

’
376

’’
 

9 

Nước hồ Ba 

Bể 

(Hồ 3) 

NMBB-4 
Quan trắc môi 

trường nền 

2482717 408491 - Vị trí: Nước hồ Ba Bể (hồ 3) 

- Mục đích, ý nghĩa: Hiện trạng và diễn biến chất 

lượng nước ở Hồ 3 gần vị trí hợp với sông Năng 22
0
26

’
494

’’
 105

0
36

’
668

’’
 

10 

Nước suối Chợ 

Lèng (cầu treo 

Pác Ngòi) 

NMBB-5 
Quan trắc môi 

trường nền 

2476636 411518 
- Vị trí: Nước suối Chợ Lèng tại cầu treo Pác 

Ngòi 

- Mục đích, ý nghĩa: Hiện trạng và diễn biến chất 

lượng nước suối Chợ Lèng trước khi chảy vào 

Hồ Ba Bể 
22

0
23

’
208

’’
 105

0
38

’
445

’’
 

11 
Nước suối Tà 

Han (tại bản 
NMBB-6 

Quan trắc môi 

trường nền 
2479431 408071 

- Vị trí: Nước suối Tà Han tại bản Cốc Tộc 

- Mục đích, ý nghĩa: Hiện trạng và diễn biến chất 
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STT 
Tên điểm 

quan trắc 
Ký hiệu  Kiểu quan trắc 

Vị trí lấy mẫu 

Mô tả điểm quan trắc X (m) Y (m) 

Kinh độ Vĩ độ 

Cốc Tộc) 
22

0
24

’
710

’’
 105

0
36

’
423

’’
 

lượng nước suối Tà Han trước khi chảy vào Hồ 

Ba Bể 

12 

Nước sông Hà 

Hiệu tại cầu treo 

Pác Châm xã 

Bành Trạch 

NMBB-7 
Quan trắc môi 

trường nền 

2485806 424803 
- Vị trí: Nước sông Hà Hiệu tại cầu treo Pác Châm xã 

Bành Trạch  

- Mục đích, ý nghĩa: Hiện trạng và diễn biến chất 

lượng nước sông Hà Hiệu trước khi hợp lưu với sông 

Năng 
22

0
28

’
214

’’
 105

0
46

’
157

’’
 

13 

Nước suối Phủ 

Thông (tại cầu 

Suối To) 

NMBT-1 
Quan trắc môi 

trường nền 

2462019 435603 - Vị trí: Nước suối Phủ Thông tại cầu suối To 

- Mục đích, ý nghĩa: Hiện trạng và diễn biến chất 

lượng nước suối Phủ Thông sau khi chảy qua 

khu vực thị trấn 22
0
15

’
352

’’
 105

0
52

’
511

’’
 

14 

Nước sông Nà 

Cú (tại cầu Nà 

Cù, xã Cẩm 

Giàng) 

NMBT-2 
Quan trắc môi 

trường nền 

2456688 435846 - Vị trí: nước suối Nà Cú tại cầu Cẩm Giàng 

- Mục đích, ý nghĩa: Đánh giá chất lượng nước 

suối Nà Cú đoạn từ thị trấn Phủ Thông đến xã 

Cẩm Giàng (cầu Nà Cù).  22
0
12

’
463

’’
 105

0
52

’
666

’’
 

15 

Nước suối Sỹ 

Bình tại xã Mỹ 

Thanh 

NMBT-3 
Quan trắc môi 

trường nền 

2450515 439457 - Vị trí: Nước suối Sỹ Bình tại xã Mỹ Thanh 

- Mục đích, ý nghĩa: Hiện trạng và diễn biến chất lượng 

nước suối Sỹ Bình trước khi hợp lưu với sông Cầu 22
0
09

’
126

’’
 105

0
54

’
781

’’
 

16 

Nước suối Nà 

Tùm, xã Ngọc 

Phái 

NMCĐ-1 
Quan trắc môi 

trường nền 

2452953 404575 - Vị trí: Nước suối Nà Tùm xã Ngọc Phái 

- Mục đích, ý nghĩa: Hiện trạng và diễn biến chất 

lượng nước suối Nà Tùm, xã Ngọc Phái. 22
0
10

’
353

’’
 105

0
34

’
484

’’
 



Báo cáo kết quả nhiệm vụ: Quan trắc môi trường tỉnh đợt 3 năm 2019 

 

Đơn vị thực hiện: Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường tỉnh Bắc Kạn 

Địa chỉ: Số 10, đường Hùng Vương, TP. Bắc Kạn, T. Bắc Kạn   SĐT: 02093 870 539 20 

STT 
Tên điểm 

quan trắc 
Ký hiệu  Kiểu quan trắc 

Vị trí lấy mẫu 

Mô tả điểm quan trắc X (m) Y (m) 

Kinh độ Vĩ độ 

17 

Nước sông 

Phó Đáy (xã 

Bình Trung) 

NMCĐ-2 
Quan trắc môi 

trường nền 

2435325 401696 - Vị trí: Nước sông Phó Đáy tại xã Bình Trung 

(sau nhà máy giấy và gỗ Bình Trung) 

- Mục đích, ý nghĩa: Hiện trạng và diễn biến chất 

lượng nước sông Phó Đáy 22
0
01

’
182

’’
 105

0
33

’
524

’’
 

18 

Suối Quảng 

Bạch - Nam 

Cường (tại xã 

Nam Cường) 

NMCĐ-3 
Quan trắc môi 

trường nền 

2475182 407507 - Vị trí: Nước suối Quảng Bạch - Nam Cường 

- Mục đích, ý nghĩa: Hiện trạng và diễn biến chất 

lượng nước suối Quảng Bạch - Nam Cường. 22
0
22

’
407

’’
 105

0
36

’
111

’’
 

19 

Nước suối Bản 

Thi (gần 

UBND xã) 

NMCĐ-4 
Quan trắc môi 

trường nền 

2458617 395840 
- Vị trí: Nước suối Bản Thi gần gần UBND xã 

Bản Thi 

- Mục đích, ý nghĩa: Đánh giá mức độ ô nhiễm 

nước suối Bản Thi do các hoạt động khu mỏ Chợ 

Điền và sinh hoạt của nhân dân xã Bản Thi. 
22

0
13

’
392

’’
 105

0
29

’
379

’’
 

20 

Nước sông 

Phó Đáy tại xã 

Bằng Lãng 

(cầu Tủm Tó) 

NMCĐ-5 
Quan trắc môi 

trường tác động 

2447626 403910 
- Vị trí: Nước sômg Phó Đáy tại xã Bằng Lãng 

- Mục đích, ý nghĩa: Đánh giá mức độ ảnh hưởng 

do hoạt động khai thác, chế biến khoang sản đến   

nước sông Phó Đáy (nhánh thứ nhất), từ đó đưa 

ra biện pháp giảm thiểu. 
22

0
07

’
465

’’
 105

0
34

’
115

’’
 

21 

Nước sông 

Cầu tại xã 

Đông Viên 

(cầu treo Khâu 

Chủ) 

NMCĐ-6 
Quan trắc môi 

trường nền 

2449549 413482 
- Vị trí: Nước sông Cầu tại xã Đông Viên 

- Mục đích, ý nghĩa: Hiện trạng và diễn biến chất 

lượng nước sông Cầu. Các tác động do tự nhiên, 

hoạt động nông lâm nghiệp,... 22
0
08

’
536

’’
 105

0
39

’
675

’’
 



Báo cáo kết quả nhiệm vụ: Quan trắc môi trường tỉnh đợt 3 năm 2019 

 

Đơn vị thực hiện: Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường tỉnh Bắc Kạn 

Địa chỉ: Số 10, đường Hùng Vương, TP. Bắc Kạn, T. Bắc Kạn   SĐT: 02093 870 539 21 

STT 
Tên điểm 

quan trắc 
Ký hiệu  Kiểu quan trắc 

Vị trí lấy mẫu 

Mô tả điểm quan trắc X (m) Y (m) 

Kinh độ Vĩ độ 

22 

Nước sông Phó 

Đáy xã Yên 

Nhuận (nhánh 

thứ hai) 

NMCĐ-7 
Quan trắc môi 

trường nền 

2437028 405495 
- Vị trí: Nước sông Phó Đáy xã Yên Nhuận (nhánh 

thứ hai) 

- Mục đích, ý nghĩa: Hiện trạng và diễn biến chất 

lượng nước sông Phó Đáy (nhánh thứ hai) 
22

0
10

’
728

’’
 105

0
35

’
073

’’
 

23 

Nước sông 

Cầu tại xã 

Nông Hạ (sau 

vị trí xả nước 

thải của nhà 

máy giấy Đế 

B&H ) 

NMCM-1 
Quan trắc môi 

trường tác động 

2433635 430236 - Vị trí: Nước sông Cầu tại xã Nông Hạ 

- Mục đích, ý nghĩa: Đánh giá mức độ ô nhiễm 

trong nước Sông Cầu sau vị trí xả nước thải của 

nhà máy giấy Đế B&H 
21

0
59

’
959

’’
 105

0
49

’
460

’’
 

24 

Nước sông 

Cầu tại xã 

Thanh Bình 

NMCM-2 
Quan trắc môi 

trường nền 

2426197 427284 
- Vị trí: Nước sông Cầu tại xã Thanh Bình 

- Mục đích, ý nghĩa: Hiện trạng và diễn biến chất 

lượng nước Sông Cầu đoạn từ xã Nông Hạ đến 

xã Thanh Bình. 21
0
55

’
921

’’
 105

0
47

’
765

’’
 

25 

Nước sông 

Cầu (tại cầu 

Yên Đĩnh) 

NMCM-3 
Quan trắc môi 

trường nền 

2422391 426984 - Vị trí: Nước sông Cầu tại cầu Yên Đĩnh 

- Mục đích, ý nghĩa: Hiện trạng và diễn biến chất 

lượng nước sông Cầu đoạn từ xã Thanh Bình đến 

cầu Yên Đĩnh 21
0
53

’
858

’’
 105

0
47

’
601

’’
 

26 

Nước suối Chợ 

Chu (cầu Ổ 

Gà) 

NMCM-4 
Quan trắc môi 

trường nền 

2420719 424524 
- Vị trí: Nước suối Chợ Chu tại cầu Ổ Gà 

- Mục đích, ý nghĩa: Hiện trạng và diễn biến chất 

lượng nước suối Chợ Chu trước khi nhập lưu với 

Sông Cầu. 21
0
52

’
951

’’
 105

0
46

’
177

’’
 



Báo cáo kết quả nhiệm vụ: Quan trắc môi trường tỉnh đợt 3 năm 2019 

 

Đơn vị thực hiện: Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường tỉnh Bắc Kạn 

Địa chỉ: Số 10, đường Hùng Vương, TP. Bắc Kạn, T. Bắc Kạn   SĐT: 02093 870 539 22 

STT 
Tên điểm 

quan trắc 
Ký hiệu  Kiểu quan trắc 

Vị trí lấy mẫu 

Mô tả điểm quan trắc X (m) Y (m) 

Kinh độ Vĩ độ 

27 
Nước suối Quận 

tại cầu 62 
NMCM-5 

Quan trắc môi 

trường nền 

2433053 429751 
- Vị trí: Nước suối Quận tại cầu 62 

- Mục đích, ý nghĩa: Hiện trạng và diễn biến chất 

lượng nước suối Quận trước khi nhập lưu với Sông 

Cầu 
21

0
59

’
642

’’
 105

0
49

’
181

’’
 

28 

Nước sông 

Bắc Giang (xã 

Lương 

Thượng) 

NMNR-1 
Quan trắc môi 

trường nền 

2462637 456321 
- Vị trí: Nước sông Bắc Giang (xã Lương 

Thượng) 

- Mục đích, ý nghĩa: Hiện trạng và diến biến chất 

lượng nước sông Bắc Giang đoạn từ đầu nguồn 

đến xã Lương Thượng. 
22

0
15

’
725

’’
 106

0
04

’
571

’’
 

29 

Nước sông 

Bắc Giang 

(cầu treo Tân 

An) 

NMNR-2 
Quan trắc môi 

trường nền 

2461096 458201 - Vị trí: Nước sông Bắc Giang (cầu treo Tân An) 

- Mục đích, ý nghĩa: Hiện trạng và diễn biến chất 

lượng nước sông Bắc Giang đoạn từ xã Lương 

Thượng đến xã Lạng San. 22
0
14

’
892

’’
 106

0
05

’
668

’’
 

30 

Nước sông 

Bắc Giang 

(đập Pác Cáp 

I) 

NMNR-3 
Quan trắc môi 

trường nền 

2457416 461910 - Vị trí: Nước sông Bắc Giang (đập Pác Cáp I) 

- Mục đích, ý nghĩa: Hiện trạng và diễn biến chất 

lượng nước sông Bắc Giang trước khi hợp lưu 

với sông Na Rì 22
0
12

’
904

’’
 106

0
07

’
832

’’
 

31 

Nước sông Na 

Rì (đập Pác 

Cáp II) 

NMNR-4 
Quan trắc môi 

trường nền 

2457301 461836 
- Vị trí: Nước sông Na Rì (đập Pác Cáp II) 

- Mục đích, ý nghĩa: Hiện trạng và diễn biến chất 

lượng nước sông Na Rì đoạn từ cầu Hảo Nghĩa 

đến đập Pác Cáp II 22
0
12

’
840

’’
 106

0
07

’
789

’’
 



Báo cáo kết quả nhiệm vụ: Quan trắc môi trường tỉnh đợt 3 năm 2019 

 

Đơn vị thực hiện: Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường tỉnh Bắc Kạn 

Địa chỉ: Số 10, đường Hùng Vương, TP. Bắc Kạn, T. Bắc Kạn   SĐT: 02093 870 539 23 

STT 
Tên điểm 

quan trắc 
Ký hiệu  Kiểu quan trắc 

Vị trí lấy mẫu 

Mô tả điểm quan trắc X (m) Y (m) 

Kinh độ Vĩ độ 

32 

Nước sông 

Bắc Giang 

(cầu Hát Deng) 

NMNR-5 
Quan trắc môi 

trường nền 

2460226 467468 - Vị trí: Nước sông Bắc Giang (cầu Hát Deng) 

- Mục đích, ý nghĩa: Hiện trạng và diễn biến chất 

lượng nước sông Bắc Giang đoạn từ Pác Cáp đến 

cầu Hát Deng. 22
0
14

’
434

’’ 
106

0
11

’
063

’’
 

33 

Nước sông Na 

Rì (cầu Hảo 

Nghĩa) 

NMNR-6 
Quan trắc môi 

trường nền 

2445493 458962 - Vị trí: Nước sông Na Rì (cầu Hảo Nghĩa) 

- Mục đích, ý nghĩa: Hiện trạng và diễn biến chất 

lượng nước sông Na Rì từ thượng nguồn đến cầu 

Hảo Nghĩa 22
0
06

’
439

’’ 
106

0
06

’
735

’’
 

34 

Nước suối xã 

Vân Tùng (cầu 

Vân Tùng) 

NMNS-1 
Quan trắc môi 

trường nền 

2481422 447983 - Vị trí: Nước suối xã Vân Tùng 

- Mục đích, ý nghĩa: Hiện trạng và diễn biến chất 

lượng nước suối xã Vân Tùng, một phụ lưu của 

sông Bắc Giang 22
0
25

’
890

’’
 105

0
59

’
680

’’
 

35 

Nước suối Nà 

Phặc (tại cầu 

Nà Phặc) 

NMNS-2 
Quan trắc môi 

trường nền 

2475650 437268 - Vị trí: Nước suối Nà Phặc (tại cầu Nà Phặc) 

- Mục đích, ý nghĩa: Hiện trạng và diễn biến chất 

lượng nước suối Nà Phặc 22
0
22

’
740

’’
 105

0
53

’
447

’’
 

36 

Nước suối Cốc 

Đán - Thượng 

Ân (tại cầu 

tràn Nà Vài) 

NMNS-3 
Quan trắc môi 

trường nền 

2490830 450758 
- Vị trí: Nước suối Cốc Đán - Thượng Ân (tại 

cầu tràn Nà Vài) 

- Mục đích, ý nghĩa: Hiện trạng và diễn biến chất 

lượng nước suối Cốc Đán-Thượng Ân 
22

0
30

’
993

’’
 106

0
01

’
280

’’
 

37 
Nước suối 

Thuần Mang 
NMNS-4 

Quan trắc môi 

trường nền 
2471578 449858 

- Vị trí: Nước suối Thuần Mang (cầu Bản Giang) 

- Mục đích, ý nghĩa: Hiện trạng và diễn biến chất 



Báo cáo kết quả nhiệm vụ: Quan trắc môi trường tỉnh đợt 3 năm 2019 

 

Đơn vị thực hiện: Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường tỉnh Bắc Kạn 

Địa chỉ: Số 10, đường Hùng Vương, TP. Bắc Kạn, T. Bắc Kạn   SĐT: 02093 870 539 24 

STT 
Tên điểm 

quan trắc 
Ký hiệu  Kiểu quan trắc 

Vị trí lấy mẫu 

Mô tả điểm quan trắc X (m) Y (m) 

Kinh độ Vĩ độ 

(cầu Bản 

Giang) 
22

0
20

’
560

’’
 106

0
00

’
794

’’
 

lượng nước suối Thuần Mang 

38 

Nước suối sau 

khi chảy qua 

xã Bộc Bố 

NMPN-1 
Quan trắc môi 

trường nền 

2502477 414958 - Vị trí: Nước suối sau khi chảy qua xã Bộc Bố 

- Mục đích, ý nghĩa: Đánh giá chất lượng nước 

suối xã Bộc Bố 22
0
37

’
219

’’
 105

0
40

’
364

’’
 

39 

Nước sông 

Năng tại xã 

Bộc Bố (thôn 

Nà Nghè) 

NMPN-2 
Quan trắc môi 

trường nền 

2502523 415021 - Vị trí: Nước sông Năng tại xã Bộc Bố 

- Mục đích, ý nghĩa: Đánh giá chất lượng nước 

sông Năng xã Bộc Bố 22
0
37

’
244

’’
 105

0
40

’
400

’’
 

III Thành phần môi trường nước ngầm 

1 

Phường Sông 

Cầu (giếng 

khoan nhà máy 

nước Bắc Kạn) 

NGTP-1 
Quan trắc môi 

trường nền 

2450647 430708 
- Vị trí: Nước giếng lấy tại nhà máy nước 

- Mục đích, ý nghĩa: Hiện trạng và diễn biến chất 

lượng nước ngầm; các tác động của hoạt động sinh 

hoạt, dịch vụ, công nghiệp,…tới nguồn nước ngầm 22
0
09

’
178

’’
 105

0
49

’
692

’’
 

2 

Phường 

Nguyễn Thị 

Minh Khai 

(nhà dân) 

NGTP-2 
Quan trắc môi 

trường nền 

2451263 432307 
- Vị Trí: Nước giếng phường Minh Khai (nhà 

dân)  

- Mục đích, ý nghĩa: Hiện trạng và diễn biến chất 

lượng nước ngầm tại phường Minh Khai; Các tác 

động của hoạt động sinh hoạt, dịch vụ, công 

nghiệp,…tới nguồn nước ngầm 

22
0
09

’
515

’’
 105

0
50

’
620

’’
 

3 
Phường Phùng 

Chí Kiên (nhà 
NGTP-3 

Quan trắc môi 

trường nền 
2448536 430742 

- Vị trí: Nước giếng Phường Phùng Chí Kiên 

(nhà dân) 



Báo cáo kết quả nhiệm vụ: Quan trắc môi trường tỉnh đợt 3 năm 2019 

 

Đơn vị thực hiện: Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường tỉnh Bắc Kạn 

Địa chỉ: Số 10, đường Hùng Vương, TP. Bắc Kạn, T. Bắc Kạn   SĐT: 02093 870 539 25 

STT 
Tên điểm 

quan trắc 
Ký hiệu  Kiểu quan trắc 

Vị trí lấy mẫu 

Mô tả điểm quan trắc X (m) Y (m) 

Kinh độ Vĩ độ 

dân) 

22
0
08

’
035

’’
 105

0
49

’
726

’’
 

- Mục đích, ý nghĩa: Hiện trạng và diễn biến chất 

lượng nước ngầm tại phường Chí Kiên; Các tác 

động của hoạt động sinh hoạt, dịch vụ, công 

nghiệp,…tới nguồn nước ngầm 

4 

Phường Đức 

Xuân (nhà 

dân) 

NGTP-4 
Quan trắc môi 

trường nền 

2449420 431548 
- Vị trí: Mẫu nước ngầm phường Đức Xuân (nhà 

nghỉ Duy Linh) 

- Mục đích, ý nghĩa: Hiện trạng và diễn biến chất 

lượng nước ngầm của phường; các tác động của 

hoạt động sinh hoạt, dịch vụ, công nghiệp,…tới 

nguồn nước ngầm 
22

0
08

’
511

’’
 105

0
50

’
171

’’
 

5 

Phường Huyền 

Tụng (tổ Đon 

Tuấn) 

NGTP-5 
Quan trắc môi 

trường tác động 

2453445 432243 - Vị trí: Nước giếng nhà bà Nguyễn Thị Thành 

- Mục đích, ý nghĩa: Đánh giá các tác động của 

hoạt động nghĩa trang Đon Tuấn tới chất lượng 

nước ngầm tại khu vực tổ Đon Tuấn, phường 

Huyền Tụng 

22
0
10

’
699

’’
 105

0
50

’
570

’’
 

6 

Nhà máy nước 

thị trấn Chợ 

Rã 

NGBB-1 
Quan trắc môi 

trường nền 

2483279 421717 - Vị trí: Nhà máy nước thị trấn Chợ Rã 

- Mục đích, ý nghĩa: Hiện trạng và diễn biến chất 

lượng nước ngầm của Nhà máy nước thị trấn 

Chợ Rã 22
0
26

’
837

’’
 105

0
44

’
366

’’
 

7 
Xã Chu Hương 

(nhà dân) 
NGBB-2 

Quan trắc môi 

trường nền 

2474455 430149 - Vị trí: xã Chu Hương nhà dân 

- Mục đích, ý nghĩa: Hiện trạng và diễn biến chất 

lượng nước ngầm tại xã Chu Hương 22
0
21

’
915

’’
 105

0
49

’
305

’’
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STT 
Tên điểm 

quan trắc 
Ký hiệu  Kiểu quan trắc 

Vị trí lấy mẫu 

Mô tả điểm quan trắc X (m) Y (m) 

Kinh độ Vĩ độ 

8 
Xã Quảng Khê 

(nhà dân) 
NGBB-3 

Quan trắc môi 

trường nền 

2.478.933 564.150 - Vị trí: Nước giếng xã Quảng Khê (nhà dân) 

- Mục đích, ý nghĩa: Hiện trạng và diễn biến chất 

lượng nước ngầm tại xã Quảng Khê 105
o
38

’
360 22

o
25

’
025 

9 
Thị trấn Phủ 

Thông 
NGBT-1 

Quan trắc môi 

trường nền 

2463783 435823 - Vị trí: Nước giếng thị trấn Phủ Thông (nhà dân) 

- Mục đích, ý nghĩa: Hiện trạng và diễn biến chất 

lượng nước ngầm tại khu vực thị trấn Phủ Thông 22
0
16

’
308

’’
 105

0
52

’
637

’’
 

10 Xã Cẩm Giàng NGBT-2 
Quan trắc môi 

trường nền 

2456517 435853 - Vị trí: Nước giếng xã Giàng (nhà dân) 

- Mục đích, ý nghĩa: Đánh giá chất lượng nước 

ngầm của xã Cẩm Giàng 22
0
12

’
371

’’
 105

0
52

’
671

’’
 

11 
Xã Lục Bình 

(nhà dân) 
NGBT-3 

Quan trắc môi 

trường nền 

2460720 432191 - Vị trí: Nước giếng nhà ông Hoàng Văn Cấp 

- Mục đích, ý nghĩa: Hiện trạng và diễn biến chất 

lượng nước ngầm của xã Lục Bình 22
0
14

’
618

’’
 105

0
50

’
528

’’
 

12 

Xã Sỹ Bình 

(cổng UBND 

xã) 

NGBT-4 
Quan trắc môi 

trường nền 

2464096 440614 - Vị trí: Xã Sỹ Bình (cổng UBND xã) 

- Mục đích, ý nghĩa: Hiện trạng và diễn biến chất 

lượng nước ngầm tại xã Sỹ Bình 22
0
16

’
488

’’
 105

0
55

’
424

’’
 

13 

Thị trấn Bằng 

Lũng (nhà 

dân) 

NGCĐ-1 
Quan trắc môi 

trường nền 

2451427 406471 - Vị trí: Thị trấn Bằng Lũng (nhà dân) 

- Mục đích, ý nghĩa: Hiện trạng và diễn biến chất 

lượng nước ngầm tại khu vực thị trấn Bằng 

 Lũng 22
0
09

’
533

’’
 105

0
35

’
590

’’
 

14 
Xã Bản Thi 

(nhà dân) 
NGCĐ-2 

Quan trắc môi 

trường nền 
2460469 397233 

- Vị trí: Xã Bản Thi (nhà dân) 

- Mục đích, ý nghĩa: Hiện trạng và diễn biến chất 
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STT 
Tên điểm 

quan trắc 
Ký hiệu  Kiểu quan trắc 

Vị trí lấy mẫu 

Mô tả điểm quan trắc X (m) Y (m) 

Kinh độ Vĩ độ 

22
0
14

’
400

’’
 105

0
30

’
183

’’
 

lượng nước ngầm tại xã Bản Thi do các tác động 

của hoạt động khai khoáng 

15 
Xã Bằng Lãng 

(thôn Tủm Tó) 
NGCĐ-3 

Quan trắc môi 

trường nền 

2447578 403911 - Vị trí: Xã Bằng Lãng (thôn Tủm Tó) 

- Mục đích, ý nghĩa:Đánh giá mức độ ô nhiễm 

nước ngầm tại xã Bằng Lãng 22
0
07

’
438

’’
 105

0
34

’
114

’’
 

16 
Xã Đông Viên 

(nhà dân) 
NGCĐ-4 

Quan trắc môi 

trường nền 

2449904 413456 - Vị trí: Xã Đông Viên (nhà dân) 

- Mục đích, ý nghĩa: Hiện trạng và diễn biến chất 

lượng nước ngầm tại xã Đông Viên 22
0
08

’
729

’’
 105

0
39

’
659

’’
 

17 

Nước giếng  

Mắt Rồng  thị 

trấn Bằng 

Lũng 

NGCĐ-5 
Quan trắc môi 

trường nền 

2451146 406471 - Vị trí: Nước giếng  Mắt Rồng  thị trấn Bằng Lũng 

- Mục đích, ý nghĩa: Hiện trạng và diễn biến chất 

lượng nước ngầm tại thị trấn Bằng Lũng 22
0
09

’
380

’’
 105

0
35

’
591

’’
 

18 

Thị trấn Chợ 

Mới (khu vực 

chợ) 

NGCM-1 
Quan trắc môi 

trường nền 

2421010 425550 - Vị trí: Nước ngầm nhà bà Vi Thị Phương 

- Mục đích, ý nghĩa: Hiện trạng và diễn biến chất 

lượng nước ngầm tại khu vực thị trấn Chợ Mới 21
0
52

’
297

’’
 105

0
47

’
160

’’
 

19 
Xã Yên Hân 

(nhà dân) 
NGCM-2 

Quan trắc môi 

trường nền 

2426379 442559 - Vị trí: Xã Yên Hân (nhà dân) 

- Mục đích, ý nghĩa: Hiện trạng và diễn biến chất 

lượng nước ngầm tại xã Yên Hân 21
0
26

’
053

’’
 105

0
56

’
363

’’
 

20 

Xã Lương 

Thượng (nhà 

dân) 

NGNR-1 
Quan trắc môi 

trường nền 

2462851 456511 - Vị trí: Xã Lương Thượng (nhà dân) 

- Mục đích, ý nghĩa: Hiện trạng và diễn biến chất 

lượng nước ngầm tại xã Lương Thượng 22
0
15

’
842

’’
 106

0
04

’
682

’’
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STT 
Tên điểm 

quan trắc 
Ký hiệu  Kiểu quan trắc 

Vị trí lấy mẫu 

Mô tả điểm quan trắc X (m) Y (m) 

Kinh độ Vĩ độ 

21 
Xã Cư Lễ (nhà 

dân) 
NGNR-2 

Quan trắc môi 

trường nền 

2452636 462789 - Vị trí: Xã Cư Lễ (nhà dân) 

- Mục đích, ý nghĩa: Hiện trạng và diễn biến chất 

lượng nước ngầm tại xã Cư Lễ 22
0
10

’
311

’’
 106

0
08

’
349

’’
 

22 

Xã Bằng Vân 

(khu vực Bằng 

Khẩu) 

NGNS-1 
Quan trắc môi 

trường nền 

2486234 453629 - Vị trí: Xã Bằng Vân (khu vực Bằng Khẩu) 

- Mục đích, ý nghĩa: Hiện trạng và diễn biến chất 

lượng nước ngầm tại xã Bằng Vân 22
0
28

’
508

’’
 106

0
02

’
962

’’
 

23 

Nước ngầm thị 

trấn Nà Phặc 

(nhà dân) 

NGNS-2 
Quan trắc môi 

trường nền 

2475628 437276 - Vị trí: Nước ngầm thị trấn Nà Phặc (nhà dân) 

- Mục đích, ý nghĩa: Hiện trạng và diễn biến chất 

lượng nước ngầm tại khu vực thị trấn Nà Phặc. 

Tác động của hoạt động sinh hoạt, dịch vụ, nông 

nghiệp tới nguồn nước ngầm 

22
0
22

’
730

’’
 105

0
53

’
454

’’
 

24 

Xã Bộc Bố 

(trạm cấp nước 

sinh hoạt tại 

Bó Lục) 

NGPN-1 
Quan trắc môi 

trường nền 

2500815 414590 - Vị trí: Nước ngầm tại trạm cấp nước sinh hoạt 

- Mục đích, ý nghĩa: Hiện trạng và diễn biến chất 

lượng nước sinh hoạt xã Bộc Bố 22
0
36

’
308

’’
 105

0
40

’
155

’’
 

25 
Xã Bộc Bố 

(nhà dân) 
NGPN-2 

Quan trắc môi 

trường nền 

2501772 414661 - Vị trí: Nước ngầm tại nhà bà Hoàng Thị Huyền 

- Mục đích, ý nghĩa: Hiện trạng và diễn biến chất 

lượng nước ngầm xã Bộc Bố 22
0
36

’
836

’’
 105

0
40

’
193

’’
 

Ghi chú: Hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 106
o
30’ múi chiếu 3

o
. 
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Đơn vị thực hiện: Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường tỉnh Bắc Kạn 

Địa chỉ: Số 10, đường Hùng Vương, TP. Bắc Kạn, T. Bắc Kạn   SĐT: 02093 870 539 29 

2.7. Thông tin lấy mẫu 

Bảng 2.9. Điều kiện lấy mẫu 

TT 
Ký hiệu 

mẫu 

Ngày                

lấy mẫu 

Giờ                   

lấy 

Đặc điểm thời 

tiết 
Điều kiện lấy mẫu Tên người lấy mẫu 

I Thành phần môi trường không khí 

1 KKCM-1 14/10/2019 14h35 Trời nắng, gió nhẹ 
Vị trí quan trắc rộng thoáng, cạnh quốc lộ 3, nhiều xe 

qua lại 

Vũ Nguyễn Cương 

Triệu Đức Liêu 

Hoàng Đình Kiên 

Nguyễn Tiến Hùng 

Lê Văn Vượng 

2 KKCM-2 14/10/2019 13h45 Trời nắng, gió nhẹ 
Vị trí rộng thoáng, ngã ba đường giao thông, nhiều xe 

qua lại 
nt 

3 KKCM-3 14/10/2019 13h00 Trời nắng, gió nhẹ Vị trí rộng thoáng, có xe qua lại, gần khu công nghiệp nt 

4 KKCM-4 14/10/2019 15h25 Trời nắng, gió nhẹ Đường giao thông, rộng thoáng, ít người và xe qua lại nt 

5 KKNR-1 15/10/2019 11h30 Trời nắng, gió nhẹ Vị trí rộng thoáng, nhiều cây xanh, ít xe qua lại, ít bụi nt 

6 KKNR-2 15/10/2019 12h15 Trời nắng, gió nhẹ 
Vị trí rộng thoáng, đường giao thông, nhiều phương 

tiện qua lại 
nt 

7 KKNR-3 15/10/2019 10h45 Trời nắng nhẹ 
Vị trí rộng thoáng, ngã ba đường giao thông có xe qua 

lại  
nt 

8 KKNR-4 15/10/2019 16h10 Trời nắng, gió nhẹ Vị trí rộng thoáng, cổng chợ, có phương tiện qua lại vừa nt 

9 KKNR-5 15/10/2019 08h20 Trời nắng, gió nhẹ Khu dân cư, rộng thoáng, xe qua lại vừa, ít bụi nt 

10 KKNR-6 15/10/2019 09h15 Trời nắng, gió nhẹ 
Khu vực nền nhựa cổng UBND xã, phương tiện 

qua lại vừa, ít bụi 
nt 

11 KKNS-1 16/10/2019 10h50 Trời nắng, gió nhẹ 
Vị trí rộng thoáng, khu dân cư, cạnh đường vào cổng 

chợ 
nt 

12 KKNS-2 16/10/2019 15h15 Trời nắng, gió nhẹ Vị trí rộng thoáng, ngã ba quốc lộ 3, nhiều xe qua lại nt 

13 KKNS-3 16/10/2019 9h00 Trời nắng, gió nhẹ Vị trí cổng chợ, khu dân cư, nhiều xe qua lại nt 
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TT 
Ký hiệu 

mẫu 

Ngày                

lấy mẫu 

Giờ                   

lấy 

Đặc điểm thời 

tiết 
Điều kiện lấy mẫu Tên người lấy mẫu 

14 KKNS-4 16/10/2019 17h10 Trời nắng, gió nhẹ Vị trí rộng thoáng, cạnh đường, ít xe qua lại  nt 

15 KKBB-1 17/10/2019 9h10 Trời nắng, gió nhẹ Vị trí rộng thoáng, ngã ba, nhiều xe qua lại nt 

16 KKBB-2 17/10/2019 10h00 Trời nắng, gió nhẹ Vị trí rộng thoáng, gần chợ, nhiều xe qua lại nt 

17 KKBB-3 17/10/2019 15h35 Trời nắng, gió nhẹ Vị trí rộng thoáng, cạnh nhà hành chính, ít xe qua lại nt 

18 KKBB-4 17/10/2019 8h40 Trời nắng, gió nhẹ Vị trí đối diện UBND xã, rộng thoáng, ít xe qua lại nt 

19 KKBB-5 17/10/2019 13h20 Trời nắng, gió nhẹ 
Khu vực nền đất, xung quanh nhiều nhà, nhiều xe qua 

lại 
nt 

20 KKPN-1 18/10/2019 11h10 Trời nắng, gió nhẹ 
Vị trí rộng thoáng, ngã tư chợ, có phương tiện qua 

lại  
nt 

21 KKPN-2 18/10/2019 11h35 Trời nắng, gió nhẹ 
Vị trí rộng thoáng, cổng bệnh viện, có người và xe 

qua lại 
nt 

22 KKPN-3 18/10/2019 8h35 Trời nắng, gió nhẹ Vị trí rông thoáng, cổng UBND xã nt 

23 KKPN-4 18/10/2019 16h10 Trời nắng, gió nhẹ Vị trí rông thoáng, cổng UBND xã nt 

24 KKCĐ-1 19/10/2019 11h15 Trời nắng, gió nhẹ Vị trí ngã tư, rộng thoáng nhiều phương tiện qua lại nt 

25 KKCĐ-2 19/10/2019 9h10 Trời nắng, gió nhẹ 
Vị trí cổng trường tiểu học, rộng thoáng ít phương tiện 

qua lại 
nt 

26 KKCĐ-3 19/10/2019 14h05 Trời nắng, gió nhẹ Vị trí đường giao thông, phương tiện qua lại vừa nt 

27 KKCĐ-4 19/10/2019 10h25 Trời nắng, gió nhẹ Vị trí rộng thoáng, đường giao thông, ít xe qua lại nt 

28 KKCĐ-5 19/10/2019 16h15 Trời nắng nhẹ 
Vị trí quan trắc rộng thoáng, cạnh đường giao 

thông, xe qua lại vừa 
nt 

29 KKBT-1 20/10/2019 10h05 Trời nắng nhẹ Vị trí ngã ba nút giao thông, nhiều xe qua lại nt 

30 KKBT-2 20/10/2019 11h35 Trời nắng Vị trí cạnh quốc lộ 3, có bụi, nhiều xe qua lại nt 

31 KKBT-3 20/10/2019 8h05 Trời nắng nhẹ Vị trí nền bê tông, người và phương tiện qua lại ít nt 

32 KKBT-4 20/10/2019 14h05 Trời nắng nhẹ Vị trí rộng thoáng, cổng UBND xã, người và xe qua nt 



Báo cáo kết quả nhiệm vụ: Quan trắc môi trường tỉnh đợt 3 năm 2019 

 

Đơn vị thực hiện: Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường tỉnh Bắc Kạn 

Địa chỉ: Số 10, đường Hùng Vương, TP. Bắc Kạn, T. Bắc Kạn   SĐT: 02093 870 539 31 

TT 
Ký hiệu 

mẫu 

Ngày                

lấy mẫu 

Giờ                   

lấy 

Đặc điểm thời 

tiết 
Điều kiện lấy mẫu Tên người lấy mẫu 

lại ít 

33 KKTP-1 21/10/2019 9h15 Trời nắng, gió nhẹ 
Vị trí gần đường giao thông, rộng thoáng, nhiều 

phương tiện qua lại 
nt 

34 KKTP-2 21/10/2019 10h05 Trời nắng nhẹ 
Vị trí nền nhựa, rộng thoáng, có bụi, nhiều xe qua 

lại 
nt 

35 KKTP-3 21/10/2019 16h45 Trời nắng nhẹ Vị trí rộng thoáng, cổng chợ, nhiều xe qua lại nt 

36 KKTP-4 21/10/2019 11h20 Trời nắng nhẹ 
Vị trí nền nhựa, thoáng, nhiều xe qua lại, mùi khói 

nhẹ 
nt 

37 KKTP-5 21/10/2019 13h45 Trời nắng nhẹ Vị trí rộng thoáng, phương tiện qua lại vừa, ít bụi nt 

 Thành phần môi trường nước mặt     nt 

1 NMCM-1 14/10/2019 8h25 Trời nắng nhẹ Sông rộng, dưới nhà máy giấy, nước chảy mạnh 

Vũ Nguyễn Cương 

Triệu Đức Liêu 

Hoàng Đình Kiên 

Nguyễn Tiến Hùng 

Lê Văn Vượng 

2 NMCM-2 14/10/2019 9h45 Trời nắng nhẹ Vị trí dưới KCN, sông rộng, nước lớn, chảy mạnh nt 

3 NMCM-3 14/10/2019 11h15 Trời nắng nhẹ Vị trí dưới cầu, sông rộng, nước chảy siết nt 

4 NMCM-4 14/10/2019 13h50 Trời nắng nhẹ 
Khu dân cư, dưới cầu, sông rộng, nước lớn, chảy 

mạnh 
nt 

5 NMCM-5 14/10/2019 9h05 Trời nắng nhẹ 
Ngã ba sông, sông rộng, nước lớn, chảy mạnh, 

trước khi hợp lưu với sông Cầu 
nt 

6 NMNR-1 15/10/2019 15h10 Trời nắng nhẹ Vị trí cạnh cánh đồng, sông rộng, nước chảy mạnh nt 

7 NMNR-2 15/10/2019 16h15 Trời nắng nhẹ Dưới cầu, sông rộng, nước chảy siết nt 

8 NMNR-3 15/10/2019 14h20 Trời nắng nhẹ Phía trên đập tràn, sông rộng, nước chảy mạnh nt 

9 NMNR-4 15/10/2019 14h40  Trời nắng nhẹ Phía trên đập tràn, sông rộng, nước lớn, chảy mạnh nt 
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10 NMNR-5 15/10/2019 12h30 Trời nắng nhẹ Khu dân cư, dưới cầu, sông rộng, nước lớn, chảy mạnh nt 

11 NMNR-6 15/10/2019 8h35 Trời nắng nhẹ Khu dân cư, cầu tràn, sông rộng, nước nhiều, chảy mạnh nt 

12 NMNS-1 16/10/2019 10h15 Trời nắng nhẹ Khu dân cư, dưới cầu, suối lớn, nước lớn, chảy siết nt 

13 NMNS-2 16/10/2019 15h10 Trời nắng nhẹ Khu dân cư, nước suối lớn, chảy mạnh nt 

14 NMNS-3 16/10/2019 8h25 Trời nắng nhẹ Bên trên cầu tràn, nước hơi cạn, chảy mạnh  nt 

15 NMNS-4 16/10/2019 17h10 Trời nắng nhẹ Dưới cầu, cạnh cánh đồng, nước nhiều, chảy siết nt 

16 NMBB-1 17/10/2019 10h30 Trời nắng nhẹ 
Khu dân cư, dưới cầu, gần chợ, lòng sông rộng, 

nước siết 
nt 

17 NMBB-2 17/10/2019 16h25 Trời nắng nhẹ Khu vực bến đò, sông rộng, nước lớn, chảy mạnh nt 

18 NMBB-3 17/10/2019 14h40 Trời nắng nhẹ Khu vực giữa hồ, hồ rộng thoáng, nước lớn nt 

19 NMBB-4 17/10/2019 15h10 Trời nắng nhẹ Khu vực giữa hồ, hồ rộng thoáng, nước lớn nt 

20 NMBB-5 17/10/2019 14h05 Trời nắng nhẹ Dưới cầu, cạnh bãi bồi, suối rộng, nước lớn, chảy mạnh nt 

21 NMBB-6 17/10/2019 17h05 Trời nắng nhẹ Nước suối trước khi chảy vào hồ, suối lớn, nước siết nt 

22 NMBB-7 17/10/2019 18h15 Trời nắng nhẹ Dưới cầu treo, cạnh cánh đồng, nước lớn, chảy mạnh nt 

23 NMPN-1 18/10/2019 13h45 Trời nắng nhẹ Suối hẹp, nước hơi cạn, chảy siết nt 

24 NMPN-2 18/10/2019 14h05 Trời nắng nhẹ Dưới cầu, sông lớn, nước chảy mạnh nt 

25 NMCĐ-1 19/10/2019 10h05 Trời nắng nhẹ Dưới cầu, cạnh cánh đồng, suối hơi hẹp, nước hơi cạn nt 

26 NMCĐ-2 19/10/2019 15h40 Trời nắng nhẹ Khu dân cư, dưới cầu. sông rộng, nước chảy mạnh nt 

27 NMCĐ-3 19/10/2019 17h30 Trời nắng nhẹ Vị trí cạnh cánh đồng, suối lớn, nước lớn, chảy siết nt 

28 NMCĐ-4 19/10/2019 9h30 Trời nắng nhẹ Cạnh đường, lòng suối hơi hẹp, nước chảy siết nt 

29 NMCĐ-5 19/10/2019 14h45 Trời nắng nhẹ Khu dân cư, dưới cầu, sông rộng, nước chảy siết nt 

30 NMCĐ-6 19/10/2019 17h20 Trời nắng nhẹ Dưới cầu treo, cạnh cánh đồng, sông rộng, nước chảy mạnh nt 

31 NMCĐ-7 19/10/2019 16h40 Trời nắng nhẹ Cạnh đường, sông rộng, nước lớn, chảy mạnh nt 
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32 NMBT-1 20/10/2019 9h05 Trời nắng Khu dân cư, dưới cầu, lòng suối rộng, nước chảy siết nt 

33 NMBT-2 20/10/2019 11h20 Trời nắng Vị trí khu dân cư, suối rộng, nước chảy siết nt 

34 NMBT-3 20/10/2019 14h30 Trời nắng Điểm trước hợp lưu sông Cầu, suối rộng, nước chảy mạnh nt 

35 NMTP-1 21/10/2019 16h30 Trời nắng nhẹ Khu dân cư, lòng sông rộng, nước hơi cạn nt 

36 NMTP-2 21/10/2019 15h15 Trời nắng nhẹ Cạnh đường, nước suối nhiều, chảy mạnh nt 

37 NMTP-3 21/10/2019 15h40 Trời nắng nhẹ Cửa ra sông, lòng suối hơi hẹp, nước nhiều, chảy siết nt 

38 NMTP-4 21/10/2019 14h20 Trời nắng, gió nhẹ Khu dân cư, lòng suối hơi hẹp, nước chảy siết nt 

39 NMTP-5 21/10/2019 9h00 Trời nắng, gió nhẹ Khu dân cư, lòng suối hơi hẹp, nước hơi cạn nt 

 Thành phần môi trường nước ngầm 

1 NGCM-1 01/12/2019 14h25 Trời nắng nhẹ Giếng khoan nhà dân, sâu, ít sử dụng 

Vũ Nguyễn Cương 

Bế Đức Mạnh 

Nguyễn Tiến Hùng 

2 NGCM-2 01/12/2019 16h40 Trời nắng nhẹ Giếng khoan nhà dân, nước nhiều 

Vũ Nguyễn Cương 

Bế Đức Mạnh 

Nguyễn Tiến Hùng 

3 NGNR-1 01/12/2019 10h15 Trời nắng nhẹ Giếng khoan nhà dân, nước nhiều 

Vũ Nguyễn Cương 

Bế Đức Mạnh 

Nguyễn Tiến Hùng 

4 NGNR-2 01/12/2019 8h45 Trời nắng nhẹ Giếng khoan nhà dân, sâu, nhiều nước 

Vũ Nguyễn Cương 

Bế Đức Mạnh 

Nguyễn Tiến Hùng 

5 NGNS-1 01/12/2019 9h15 Trời nắng nhẹ Giếng khoan sâu, nhiều nước 

Triệu Đức Liêu 

Hoàng Đình Kiên 

Lê Văn Vượng 

6 NGNS-2 01/12/2019 15h45 Trời nắng nhẹ Giếng khoan nhà dân, nông, ít sử dụng Triệu Đức Liêu 
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Hoàng Đình Kiên 

Lê Văn Vượng 

7 NGBB-1 02/12/2019 9h15 Trời nắng nhẹ Nhà máy nước, bể đầu vào trước xử lý nt 

8 NGBB-2 02/12/2019 8h40 Trời nắng nhẹ Giếng khoan nhà dân, nhiều nước nt 

9 NGBB-3 02/12/2019 13h40 Trời nắng nhẹ Giếng khoan, sâu, nhiều nước nt 

10 NGPN-1 02/12/2019 14h15 Trời nắng nhẹ Trạm cấp nước, điểm xuất lộ nước ngầm nt 

11 NGPN-2 02/12/2019 15h05 Trời nắng nhẹ Giếng khoan nhà dân, sâu, nhiều nước nt 

12 NGCĐ-1 02/12/2019 11h45 Trời nắng nhẹ Giếng khoan, sâu, ít sử dụng 

Vũ Nguyễn Cương 

Bế Đức Mạnh 

Nguyễn Tiến Hùng 

13 NGCĐ-2 02/12/2019 9h05 Trời nắng nhẹ Giếng khoan nhà dân, nông, nhiều nước nt 

14 NGCĐ-3 02/12/2019 15h05 Trời nắng nhẹ Giếng khoan nhà dân, sâu, nhiều nước nt 

15 NGCĐ-4 02/12/2019 17h30 Trời nắng nhẹ Giếng khoan nhà dân, nhiều nước nt 

16 NGCĐ-5 02/12/2019 12h15 Trời nắng nhẹ Giếng Mắt Rồng, điểm nước ngầm xuất lộ nt 

17 NGBT-1 03/12/2019 10h05 Trời nắng nhẹ Giếng khoan, sâu, nhiều nước, ít sử dụng 

Triệu Đức Liêu 

Hoàng Đình Kiên 

Lê Văn Vượng 

18 NGBT-2 03/12/2019 11h15 Trời nắng nhẹ Giếng khoan, sâu, ít sử dụng nt 

19 NGBT-3 03/12/2019 8h10 Trời nắng nhẹ Giếng khoan, sâu, nhiều nước nt 

20 NGBT-4 03/12/2019 9h40 Trời nắng nhẹ Giếng khoan, sâu, nhiều nước, ít sử dụng nt 

21 NGTP-1 03/12/2019 16h20 Trời nắng nhẹ Giếng khoan nhà máy nước, đầu vào trước xử lý 

Vũ Nguyễn Cương 

Bế Đức Mạnh 

Nguyễn Tiến Hùng 

22 NGTP-2 03/12/2019 14h25 Trời nắng nhẹ Giếng khoan, sâu, ít sử dụng nt 
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23 NGTP-3 03/12/2019 10h20 Trời nắng, gió nhẹ Giếng khoan sâu, nhiều nước, ít sử dụng nt 

24 NGTP-4 03/12/2019 11h25 Trời nắng nhẹ Giếng khoan nhà dân, sâu, ít sử dụng nt 

25 NGTP-5 03/12/2019 14h50 Trời nắng nhẹ Giếng khoan, sâu, nhiều nước nt 
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2.8. Công tác QA/QC trong quan trắc 

2.8.1. QA/QC trong lập kế hoạch quan trắc 

- Xây dựng Biện pháp thực hiện nhiệm vụ 

Để tiến hành quan trắc chất lượng đất, nước và không khí đạt hiệu quả, 

Trung tâm ban hành Quyết định số 188/QĐ-TTKT ngày 07/6/2019 của Trung 

tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường về việc phê duyệt Biện pháp thực hiện 

nhiệm vụ quan trắc môi trường tỉnh Bắc Kạn năm 2019 và Lịch trình số 

354/TTKT-QTPT ngày 07/10/2019 của Trung tâm về lịch trình quan trắc môi 

trường tỉnh Bắc Kạn đợt 3 năm 2019 trình Sở Tài nguyên và Môi trường xem 

xét trước khi triển khai thực hiện. Biện pháp thực hiện đã mô tả rõ các vị trí, 

thông số, loại mẫu và thời gian thực hiện; áp dụng phương pháp lấy mẫu,đo đạc, 

phân tích phù hợp bố trí nguồn nhân lực và kinh phí để thực hiện nhiệm vụ. 

- Các biện pháp an toàn con người, thiết bị 

Hệ thống chiếu sáng đầy đủ, có đặt máy hút ẩm, điều hoà nhiệt độ, không 

có tín hiệu điện từ, phóng xạ; điều kiện bảo hộ và an toàn lao động tốt; có chế độ 

vệ sinh hàng ngày, hàng tuần; nguồn năng lượng điện, nước đảm bảo. Các dụng 

cụ, máy móc, thiết bị được bảo quản, bảo dưỡng sau mỗi lần phân tích và được 

hiệu chuẩn định kỳ hàng năm. 

2.8.2. QA/QC trong công tác chuẩn bị 

- Công tác chuẩn bị được thực hiện đầy đủ từ xây dựng Biện pháp thực 

hiện nhiệm vụ quan trắc bao gồm các nội dung: Chuẩn bị tài liệu (Bút, nhãn dán, 

biên bản lấy mẫu và nhật ký lấy mẫu,…); chuẩn bị dụng cụ, thiết bị (Dụng cụ, 

thiết bị đo, thuốc thử, dụng cụ lấy mẫu, chứa, bảo quản và vận chuyển mẫu, thiết 

bị bảo hộ, lao động…); chuẩn bị kinh phí (công tác phí, phụ cấp lưu trú). 

- Bố trí nguồn nhân lực và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên 

tham gia, cụ thể như sau: 

Bảng 2.10. Nhân lực thực hiện quan trắc môi trường 

STT Họ và tên Nội dung công việc Ghi chú 

I Quan trắc tại hiện trường  

1 Vũ Nguyễn Cương Quan trắc mẫu nước, không khí Trưởng nhóm 

2 Triệu Đức Liêu Quan trắc mẫu nước Thành viên 

3 Hoàng Đình Kiên Quan trắc mẫu nước, không khí Thành viên 
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4 Bế Đức Mạnh Quan trắc mẫu nước Thành viên 

5 Nguyễn Tiến Hùng 
Ghi chép biên bản lấy mẫu, báo 

cáo lấy mẫu; Lái xe ô tô 
Thành viên 

6 Lê Văn Vượng Quan trắc mẫu không khí Thành viên 

II Phân tích trong phòng thí nghiệm  

1 Ngô Thị Mỹ Diệu Phân tích mẫu nước Trưởng nhóm 

2 Vũ Thanh Hải Phân tích mẫu nước Thành viên 

3 Hoàng Huy Tuấn Phân tích mẫu nước Thành viên 

4 Thăng Thị Minh Hiến Phân tích mẫu nước Thành viên 

5 Hoàng Thị Vân Anh Phân tích mẫu không khí Thành viên 

6 Trần Thị Thu Huế Phân tích mẫu không khí Thành viên 

7 Phan Thị Thủy Phân tích mẫu nước Thành viên 

8 Bùi Thị Thanh Huyền Phân tích mẫu nước Thành viên 

2.8.3. QA/QC tại hiện trường 

- Công tác thực hiện ngoài hiện trường đảm bảo khẩn trương, chính xác. 

Thiết bị lấy mẫu được kiểm chuẩn định kỳ, cán bộ thực hiện lấy mẫu có chuyên 

môn và kinh nghiệm trong công tác đi lấy mẫu ngoài hiện trường. 

- Xác định vị trí lấy mẫu, tiến hành đo nhanh các thông số tại hiện trường, 

ghi lại kết quả; lấy mẫu, tiến hành bảo quản theo yêu cầu của từng thông số quan 

trắc, vận chuyển về phòng thí nghiệm ngay trong ngày. 

- Các số liệu, thông tin ngoài hiện trường được ghi lại vào biên bản lấy mẫu 

và báo cáo lấy mẫu và chụp ảnh hiện trường. 

2.8.4. QA/QC trong phòng thí nghiệm 

* Phòng thí nghiệm Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường 

Phòng Quan trắc- Phân tích của trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi 

trường tỉnh Bắc Kạn đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch 

vụ quan trắc môi trường với mã số VIMCERTS 100 kèm theo Quyết định số 

1294/QĐ-BTNMT ngày 24 tháng 5 năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường. QA/QC trong phòng thí nghiệm Trung tâm được đảm bảo các vấn đề 

như sau: 

Về cán bộ, nhân viên bộ phận phân tích môi trường: Cán bộ phụ trách bộ 

phận phân tích môi trường có trình độ đại học trở lên. Nhân viên chỉ được giao 

chính thức thực hiện thử nghiệm khi lãnh đạo phòng, trưởng nhóm phân tích 
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môi trường đánh giá là đạt được độ chính xác theo yêu cầu. 

Hệ thống quản lý chất lượng bộ phận phân tích môi trường: Phòng thí 

nghiệm được thiết lập và duy trì hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với phạm 

vi hoạt động, bảo đảm tính khách quan và chính xác của các kết quả thử nghiệm. 

Kiểm soát tài liệu, hồ sơ bộ phận phân tích môi trường: Phòng thí nghiệm 

thực hiện phân loại, thống kê, lưu trữ, quản lý và kiểm soát các tài liệu, hồ sơ 

thuộc hệ thống quản lý chất lượng của phòng. 

Đánh giá nội bộ về hoạt động của bộ phận phân tích môi trường: Hàng 

năm, phòng thí nghiệm lập kế hoạch và tự đánh giá được các hoạt động của 

phòng nhằm kiểm tra và xác nhận mức độ tuân thủ các yêu cầu của hệ thống 

quản lý chất lượng đối với hoạt động của phòng thí nghiệm.  

Phương pháp thử nghiệm: Các phương pháp thử nghiệm được sử dụng là 

các phương pháp tiêu chuẩn đã được ban hành: Tiêu chuẩn Việt Nam hoặc tiêu 

chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực có độ chính xác tương đương hoặc cao hơn.  

Trang thiết bị phân tích môi trường: bộ phận phân tích môi trườngthường 

xuyên lập kế hoạch kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng và hiệu chuẩn các thiết bị theo 

định kỳ. Các thiết bị không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật thì được khắc phục sửa 

chữa, hiệu chỉnh trước khi đưa vào sử dụng. 

Điều kiện và môi trường phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm được kiểm 

soát các điều kiện môi trường của phòng thí nghiệm, bảo đảm không ảnh hưởng 

đến kết quả thử nghiệm hoặc không ảnh hưởng bất lợi đến chất lượng của các 

phép thử. 

Quản lý mẫu thử nghiệm: Các mẫu sau khi được phân tích xong được lưu 

giữ và bảo quản trong thời gian 07 ngày để sử dụng trong trường hợp cần kiểm 

tra và phân tích lại. 

Bảo đảm chất lượng số liệu: bộ phận phân tích môi trường xây dựng các 

thủ tục kiểm soát chất lượng để kiểm tra tính đúng, độ lặp lại của phép thử cũng 

như sự thành thạo của nhân viên thực hiện phép thử. 

* Phòng thí nghiệm Công ty cổ phần kỹ thuật và phân tích môi trường 

Phòng thí nghiệm của Công ty Cổ phần Kỹ thuật phân tích môi trường đã 

được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường 

với mã số VIMCERTS 006 kèm theo Quyết định số 1804/QĐ-BTNMT ngày 27 

tháng 7 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và chứng chỉ công nhận 

Phòng thử nghiệm môi trường đạt tiêu chuẩn quốc gia mã số VILAS 372; 

ISO/IEC - 17025:2015 – BOA. QA/QC trong phòng thí nghiện Công ty được 

đảm bảo các vấn đề như sau: 
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- Phân công rõ từng chỉ tiêu phân tích trong phòng thí nghiệm cho từng 

nhóm hoặc các cá nhân phụ trách (quy định rõ chức năng, nhiệm vụ trong văn 

bản được cấp có thẩm quyền ký) 

- Tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng phòng thí nghiệm (sổ tay chất lượng, 

thủ tục hướng dẫn quy trình thực hiện, các biểu mẫu, hướng dẫn..) 

- Kiểm soát tài liệu, hồ sơ phòng thí nghiệm. 

- Đánh giá nội bộ hoạt động của phòng thí nghiệm. 

- Trang thiết bị phòng thí nghiệm được định kỳ hiệu chuẩn và kiểm tra định 

kỳ theo quy định. 

- Điều kiện tiện nghi và môi trường bảo đảm không ảnh hưởng đến kết quả 

thử nghiệm. 

- Quá trình phân tích được kiểm soát chặt chẽ theo một quy trình được quy 

định tại SOP của phòng thí nghiệm đã được Lãnh đạo Công ty phê duyệt.  

- Việc tính toán, xử lý số liệu được thực hiện theo đúng quy trình được quy 

định tại SOP của phòng thí nghiệm đã được Lãnh đạo Công ty phê duyệt.  

- Trong quá trình tiến hành phân tích, nếu các tiêu chí đặt ra không đạt 

được, phòng thí nghiệm sẽ rà soát lại, tìm ra nguyên nhân và đưa ra các giải 

pháp khắc phục, phòng ngừa nhằm đảm bảo đưa ra kết quả thử nghiệm tin cậy. 

- Để kiểm soát chất lượng phòng thí nghiệm, Công ty đã sử dụng các loại 

mẫu QC như: mẫu trắng (mẫu trắng thiết bị, vận chuyển, thiết bị, phương pháp), 

mẫu lặp, mẫu thêm chuẩn, mẫu đối chứng. 

- Kiểm tra chất lượng bằng cách sử dụng phương pháp thống kê, đưa ra các 

giới hạn để so sánh đối chiếu kết quả, xác định sai số chấp nhận được. 

2.8.5. Hiệu chuẩn thiết bị 

* Thông tin về việc thực hiện hiệu chuẩn công tác 

+  Mỗi thiết bị hoặc nhóm thiết bị được phân công cho một nhân viên có đủ 

năng lực (được đào tạo) chịu trách nhiệm vận hành, bảo dưỡng hiệu chuẩn 

thường xuyên. 

+ Các thiết bị được hiệu chuẩn thường xuyên theo hướng dẫn của nhà sản 

xuất trước khi sử dụng, do người sử dụng chịu trách nhiệm. 

+ Các thiết bị hư hỏng được dừng hoạt động để sửa chữa, sau khi sửa chữa 

được chạy thử với mẫu chuẩn tại phòng thử nghiệm do trưởng phòng thực hiện 

và có sự tham gia của người quản lý trực tiếp, được thể hiện bằng văn bản. 
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+  Trang thiết bị đạt độ chính xác cao theo các quy định kỹ thuật tương ứng 

phù hợp với các phương pháp thử nghiệm lựa chọn, đảm bảo tính đồng bộ trong 

Phòng thí nghiệm. 

* Thông tin về việc thực hiện hiệu chuẩn định kỳ 

+ Tất cả các thiết bị được kiểm định, hiệu chuẩn một năm một lần và được 

thể hiện bằng văn bản, ghi chép vào sổ theo dõi thiết bị. 

+ Mỗi thiết bị đều được dán nhãn mã số để phân biệt nhận dạng chủng loại, 

bảo dưỡng và dán nhãn tem hiệu chuẩn theo quy định. 
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CHƯƠNG III. 

 NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ QUAN TRẮC 

 

3.1. Môi trường không khí 

Để đánh giá hiện trạng và diễn biến chất lượng môi trường không khí trên 

địa bàn tỉnh Bắc Kạn, các thông số sau khi phân tích được so sánh với các Quy 

chuẩn hiện hành:  

- QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; 

- QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi 

trường không khí xung quanh; 

Kết quả phân tích các thông số ô nhiễm trong môi trường không khí trên 

địa bàn tỉnh Bắc Kạn đợt 3 năm 2019 được thể hiện tại bảng (3.1). 

Bảng 3.1. Kết quả phân tích 

chất lượng môi trường không khí tỉnh Bắc Kạn đợt 3 năm 2019 

STT 
Khu 

vực 

Chỉ tiêu 

 

Vị trí 

 

Tiếng ồn 

(dBA) 
CO 

(mg/m
3
) 

NO2 

(mg/m
3
) 

SO2 

(mg/m
3
) 

Bụi lơ 

lửng 

(TSP) 

(mg/m
3
) 

1 

Thành 

phố 

Bắc 

Kạn 

KKTP-1 67,5 2,15 0,036 0,039 0,216 

2 KKTP-2 68,5 2,29 0,014 0,033 0,238 

3 KKTP-3 68,1 2,84 0,039 0,025 0,236 

4 KKTP-4 68,7 2,84 0,006 0,026 0,256 

5 KKTP-5 62,2 2,42 0,066 0,019 0,135 

6 

Ba Bể 

KKBB-1 67,2 2,11 0,031 0,032 0,215 

7 KKBB-2 66,8 1,83 0,026 0,027 0,225 

8 KKBB-3 58,2 2,22 0,016 0,025 0,138 

9 KKBB-4 56,2 2,58 0,019 0,021 0,125 

10 KKBB-5 63,5 2,25 0,034 0,027 0,185 

11 

Bạch 

Thông 

KKBT-1 68,1 1,96 0,039 0,033 0,241 

12 KKBT-2 65,8 2,14 0,052 0,029 0,221 

13 KKBT-3 56,2 2,15 0,022 0,017 0,122 

14 KKBT-4 58,0 1,64 0,029 0,016 0,126 

15 

Chợ 

Đồn 

KKCĐ-1 68,1 1,74 0,022 0,031 0,221 

16 KKCĐ-2 56,8 2,26 0,018 0,036 0,153 

17 KKCĐ-3 63,5 1,39 0,029 0,043 0,219 

18 KKCĐ-4 62,5 2,18 0,028 0,032 0,162 

19 KKCĐ-5 65,8 2,16 0,041 0,024 0,218 
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20 

Chợ 

Mới 

KKCM-1 67,6 2,04 0,011 0,018 0,223 

21 KKCM-2 67,6 2,49 0,006 <0,012 0,212 

22 KKCM-3 61,2 2,05 0,041 0,037 0,135 

23 KKCM-4 60,2 2,12 0,036 <0,012 0,125 

24 

Na Rì 

KKNR-1 60,5 1,64 0,019 0,024 0,165 

25 KKNR-2 67,8 2,65 0,038 0,044 0,215 

26 KKNR-3 66,5 2,45 0,018 <0,012 0,216 

27 KKNR-4 66,2 2,76 0,016 <0,012 0,212 

28 KKNR-5 67,5 2,15 0,051 0,042 0,215 

29 KKNR-6 63,5 3,24 0,018 0,027 0,225 

30 

Ngân 

Sơn 

KKNS-1 66,5 1,84 0,008 0,016 0,183 

31 KKNS-2 67,5 2,45 0,009 0,019 0,232 

32 KKNS-3 66,3 2,54 0,019 0,027 0,216 

33 KKNS-4 60,1 2,41 0,039 0,033 0,166 

34 

Pác 

Nặm 

KKPN-1 66,5 2,08 0,042 0,036 0,112 

35 KKPN-2 60,5 1,95 0,031 0,032 0,123 

36 KKPN-3 56,8 2,16 0,026 0,033 0,135 

37 KKPN-4 60,2 2,59 0,021 0,033 0,142 

QCVN 05:2013/BTNMT - 30 0,20 0,35 0,3 

QCVN 26:2010/BTNMT 70 - - - - 

Ghi chú: 

- QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi 

trường không khí xung quanh; 

- QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; 

- “-”: Chưa có quy định. 

* Nhận xét, đánh giá: 

Theo kết quả phân tích tại bảng (3.1), nhìn chung môi trường không khí 

trên địa bàn còn tốt: cường độ tiếng ồn và hàm lượng các thông số phân tích tại 

các vị trí quan trắc đều nằm trong giới hạn cho phép theo quy chuẩn hiện hành.  

- Thông số Tiếng ồn:  

Cường độ tiếng ồn tại 37/37 vị trí quan trắc nằm trong giới hạn cho phép 

theo QCVN 26:2010/BTNMT. Cường độ tiếng ồn dao động từ 56,2 dBA đến 

68,7 dBA (cường độ trung bình là 63,91 dBA). So sánh kết quả quan trắc với 

cùng kỳ năm 2018 (63,8 dBA) thì cường độ trung bình đợt 3 năm 2019 tăng 

khoảng 0,11 dBA. Các vị trí quan trắc có tiếng ồn cao: Khu vực cổng bến xe 

thành phố Bắc Kạn (68,7dBA), khu vực quốc lộ 3 ngã ba đi Chợ Đồn (68,5 

dBA), khu vực thị trấn Phủ Thông ngã ba đi Ba Bể (68,1dBA), khu vực thị trấn 
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Bằng Lũng ngã tư gần bưu điện (68,1dBA) và khu vực cổng chợ Bắc Kạn 

(68,1dBA). Các vị trí quan trắc  có cường độ tiếng ồn thấp: khu vực xã Chu 

Hương cổng UBND xã (56,2 dBA), khu vực xã Lục Bình thôn Bắc Lanh Chang 

(56,2 dBA).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.1. Diễn biến cường độ tiếng ồn quan trắc đợt 3 năm 2019 

Như vậy: Khu vực tập trung đông dân cư, mật độ giao thông lớn có cường 

độ tiếng ồn cao hơn so với các khu vực khác. 

- Thông số Bụi lơ lửng (TSP): 

Qua kết quả phân tích chất lượng môi trường không khí trên địa bàn tỉnh 

đợt 3 năm 2019 cho thấy,hàm lượng bụi TSP tại 37/37 vị trí quan trắc đều thấp 

hơn giới hạn cho phép theo QCVN 05:2013/BTNMT. Hàm lượng bụi dao động 

từ 0,112 mg/m
3
 đến 0,256 mg/m

3
, hàm lượng bụi trung bình đợt quan trắc là 

0,186 mg/m3. So sánh với kết quả quan trắc cùng kỳ năm 2018(0,205mg/m
3
) thì 

hàm lượng bụi TSP trung bình đợt 3 năm 2019 giảm khoảng 0,019 mg/m
3
. 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.2. Diễn biến hàm lượng bụi TSP quan trắc đợt 3 năm 2019 
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- Thông số SO2: 

Kết quả phân tích tại bảng (3.1) cho thấy hàm lượng khí SO2 tại 06/37 vị trí 

quan trắc nằm có hàm lượng nhỏ hơn giới hạn phát hiện. 31/37 vị trí quan trắc 

có hàm lượng trong giới hạn cho phép quy chuẩn Việt Nam 05:2013/BTNMT . 

Hàm lượng SO2 dao động từ 0,016 mg/m
3
 đến 0,044 mg/m

3
, hàm lượng trung 

bình khí SO2 là 0,029 mg/m
3
.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.3. Diễn biến hàm lượng SO2 quan trắc đợt 3 năm 2019 

- Thông số CO, NO2 

Kết quả phân tích cho thấy hàm lượng khí CO, NO2 tại các vị trí quan trắc đều 

thấp hơn rất nhiều so với giới hạn cho phép Quy chuẩn Việt Nam. Như vậy  môi 

trường không khí trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn chưa bị ô nhiễm bởi khí CO, NO2  

Hàm lượng khí CO dao động từ 1,39 mg/m
3
 đến 3,24 mg/m

3
, hàm lượng 

trung bình khí CO là 2,24 mg/m
3
. So sánh với kết quả quan trắc cùng kỳ năm 

2018 (2,26 mg/m
3
) hàm lượng CO trung bình quan trắc đợt 3 năm 2019 giảm 

khoảng 0,02 mg/m
3
 . 

Hàm lượng khí NO2 dao động từ 0,006 mg/m
3
 đến 0,066 mg/m

3
, hàm 

lượng trung bình khí NO2 trong đợt quan trắc là 0,027 mg/m
3
. So sánh với kết 

quả quan trắc cùng kỳ năm 2018 (0,03 mg/m
3
) hàm lượng NO2 trung bình đợt 3 

năm 2019 giảm khoảng 0,003 mg/m
3
. 

3.2. Môi trường nước mặt 

Kết quả quan trắc môi trường nước mặt trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đợt 3 

năm 2019 được thể hiện tại bảng 3.2, cụ thể như sau: 
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Bảng 3.2. Kết quả phân tích chất lượng môi trường nước mặt tỉnh Bắc Kạn đợt 3 năm 2019 

Khu vực 

Chỉ tiêu 

 

Vị trí 

t 

(
o
C) 

Độ đục 

(NTU) 
pH 

BOD5
 

(mg/l) 
COD 

(mg/l) 
DO 

(mg/l) 
TSS 

(mg/l) 
Fe 

(mg/l) 

Thành phố Bắc 

Kạn 

NMTP-1 26,1 12 7,2 7,8 14,6 5,1 18 0,182 

NMTP-2 25,5 12 7 8,3 18,2 5,3 12 0,186 

NMTP-3 26,2 32 7,2 15,1 31,3 4,2 38 0,225 

NMTP-4 25,8 26 7,12 12,5 25,6 4,6 35 0,223 

NMTP-5 25,7 19 7,1 9,2 16,5 4,3 28 0,182 

Ba Bể 

NMBB-1 24,2 51 7,1 13,5 22 4,3 38 0,125 

NMBB-2 25,1 55 7,6 11,5 18,2 4,5 45 0,221 

NMBB-3 24,8 7 7,22 5,4 6,8 5,8 8 0,155 

NMBB-4 25 5 7,0 4,2 10,5 5,6 8 0,165 

NMBB-5 24,5 16 7,10 5,6 10,2 5,1 20 0,235 

NMBB-6 24,7 11 7,23 6,5 12,8 5,2 15 0,138 

NMBB-7 24,3 12 7,3 5,8 13,5 5,2 21 0,152 

Bạch Thông 

NMBT-1 25,5 26 7,01 8,9 20,2 4,8 20 0,155 

NMBT-2 25,7 25 7,02 7,5 20,2 5,2 26 0,122 

NMBT-3 25,6 16 7,3 8,2 18,9 5,1 23 0,275 

Chợ Đồn 

NMCĐ-1 24,9 12 7,13 8,3 20,5 5,2 18 0,123 

NMCĐ-2 25,3 15 7,8 8,9 20,2 5,1 22 0,185 

NMCĐ-3 24,6 16 7,03 7,2 22,5 5,0 18 0,281 

NMCĐ-4 25 23 7,2 10,2 21,6 5,2 24 0,450 

NMCĐ-5 24,5 22 7,2 8,5 22,5 5,1 26 0,253 

QCVN 08-MT:2015/BTNMT 

A1 - - 
6-8,5 

4 10 ≥ 6 20 0,5 

A2 - - 6 15 ≥ 5 30 1 

B1 - - 
5,5-9 

15 30 ≥4 50 1,5 

B2 - - 25 50 ≥2 100 2 

 
NMCĐ-6 24,6 10 7,2 7,15 18,2 5,2 18 0,145 

NMCĐ-7 24,8 16 7,2 7,3 16,8 5,0 20 0,175 
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Khu vực 

Chỉ tiêu 

 

Vị trí 

t 

(
o
C) 

Độ đục 

(NTU) 
pH 

BOD5
 

(mg/l) 
COD 

(mg/l) 
DO 

(mg/l) 
TSS 

(mg/l) 
Fe 

(mg/l) 

Chợ Mới 

NMCM-1 25 22 7,10 8,1 15,2 4,8 28 0,275 

NMCM-2 24,9 25 7,12 10,2 19,6 4,6 31 0,315 

NMCM-3 25 28 7,12 11,5 20,8 4,6 35 0,255 

NMCM-4 24,7 21 7,13 7,8 15,6 4,3 28 0,231 

NMCM-5 24,8 25 7,12 7,8 20,2 5,0 30 0,252 

Na Rì 

NMNR-1 25,2 22 7,2 7,8 21,2 4,8 31 0,225 

NMNR-2 25,5 25 7,11 7,26 21,3 4,8 30 0,275 

NMNR-3 25,5 22 7,1 8,2 16,3 5,2 30 0,25 

NMNR-4 25,7 31 7,21 11,2 22,5 5,1 32 0,176 

NMNR-5 25 20 7,10 9,5 18,6 5,0 30 0,252 

NMNR-6 25,1 26 7,0 7,6 15,2 5,1 26 0,245 

Ngân Sơn 

NMNS-1 26,2 19 7,12 8,2 16,8 5,0 26 0,156 

NMNS-2 24,6 20 7,02 7,9 15,3 5,2 31 0,29 

NMNS-3 24,9 18 7,1 8,2 15,6 5,1 30 0,27 

NMNS-4 24,8 25 7,2 8,6 16,8 5,3 20 0,235 

Pác Nặm 
NMPN-1 25,8 20 7,2 9,5 18,2 5,1 26 0,156 

NMPN-2 25,5 20 7,1 9,6 18,8 5,1 28 0,246 

QCVN 08-

MT:2015/BTNMT 

A1 - - 
6-8,5 

4 10 ≥ 6 20 0,5 

A2 - - 6 15 ≥ 5 30 1 

B1 - - 
5,5-9 

15 30 ≥4 50 1,5 

B2 - - 25 50 ≥2 100 2 

Ghi chú: 

- QCVN 08-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường nước mặt; 

- “-”: Chưa có quy định. 
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Bảng 3.2. Kết quả phân tích chất lượng môi trường nước mặt tỉnh Bắc Kạn đợt 3 năm 2019 (Tiếp theo) 

Khu vực 

Chỉ tiêu 

 

Vị trí 

NH4
+ 

(mg/l) 
NO3

_ 

(mg/l) 
NO2

_ 

(mg/l) 
 PO4

3-
 

(mg/l) 
Cu 

(mg/l) 
Zn 

(mg/l) 
Tổng Dầu mỡ 

(mg/l) 
Coliform 

(MPN/100ml) 

Thành phố 

Bắc Kạn 

NMTP-1 <0,05 1,86 0,032 0,026 <0,003 <0,03 <0,3 850 

NMTP-2 <0,05 1,79 0,031 0,025 <0,003 <0,03 <0,3 810 

NMTP-3 0,185 2,58 0,028 0,036 <0,003 <0,03 <0,3 4200 

NMTP-4 0,165 1,86 0,028 0,033 <0,003 <0,03 <0,3 2150 

NMTP-5 <0,05 1,85 0,026 0,018 <0,003 <0,03 <0,3 950 

Ba Bể 

NMBB-1 <0,05 1,89 0,018 0,025 <0,003 <0,03 <0,3 1120 

NMBB-2 <0,05 1,73 0,016 0,042 <0,003 <0,03 <0,3 1450 

NMBB-3 <0,05 0,85 0,015 0,026 <0,003 <0,03 <0,3 1100 

NMBB-4 <0,05 0,83 0,017 0,026 <0,003 <0,03 <0,3 980 

NMBB-5 <0,05 1,54 0,023 0,025 <0,003 <0,03 <0,3 1200 

NMBB-6 <0,05 1,86 0,015 0,026 <0,003 <0,03 <0,3 1020 

NMBB-7 <0,05 1,53 0,018 0,022 <0,003 <0,03 <0,3 1010 

Bạch Thông 

NMBT-1 <0,05 1,39 0,022 0,026 <0,003 <0,03 <0,3 1250 

NMBT-2 <0,05 1,37 0,025 0,028 <0,003 <0,03 <0,3 990 

NMBT-3 <0,05 1,40 0,024 0,026 <0,003 <0,03 <0,3 980 

Chợ Đồn 

NMCĐ-1 <0,05 1,38 0,028 0,025 <0,003 <0,03 <0,3 850 

NMCĐ-2 <0,05 1,26 0,025 0,028 <0,003 <0,03 <0,3 920 

NMCĐ-3 <0,05 1,25 0,025 0,028 <0,003 <0,03 <0,3 860 

NMCĐ-4 <0,05 1,35 0,023 0,026 <0,003 <0,03 <0,3 950 

NMCĐ-5 <0,05 1,28 0,025 0,026 <0,003 <0,03 <0,3 1010 

QCVN 08-

MT:2015/BTNMT 

A1 0,3 2 0,05 0,1 0,1 0,5 0,3 2500 

A2 0,3 5 0,05 0,2 0,2 1 0,5 5000 

B1 0,9 10 0,05 0,3 0,5 1,5 1 7500 

B2 0,9 15 0,05 0,5 1 2 1 10000 

 
NMCĐ-6 <0,05 1,76 0,035 0,028 <0,003 <0,03 <0,3 890 

NMCĐ-7 <0,05 1,82 0,028 0,036 <0,003 <0,03 <0,3 910 
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Khu vực 

Chỉ tiêu 

 

Vị trí 

NH4
+ 

(mg/l) 
NO3

_ 

(mg/l) 
NO2

_ 

(mg/l) 
 PO4

3-
 

(mg/l) 
Cu 

(mg/l) 
Zn 

(mg/l) 
Tổng Dầu mỡ 

(mg/l) 
Coliform 

(MPN/100ml) 

Chợ Mới 

NMCM-1 <0,05 2,25 0,026 0,025 <0,003 <0,03 <0,3 1180 

NMCM-2 <0,05 2,19 0,025 0,026 <0,003 <0,03 <0,3 1520 

NMCM-3 <0,05 2,18 0,023 0,026 <0,003 <0,03 <0,3 1450 

NMCM-4 <0,05 1,86 0,026 0,029 <0,003 <0,03 <0,3 1750 

NMCM-5 <0,05 2,21 0,028 0,025 <0,003 <0,03 <0,3 1850 

Na Rì 

NMNR-1 <0,05 2,16 0,025 0,028 <0,003 <0,03 <0,3 860 

NMNR-2 <0,05 1,75 0,025 0,028 <0,003 <0,03 <0,3 1150 

NMNR-3 <0,05 1,65 0,035 0,028 <0,003 <0,03 <0,3 1200 

NMNR-4 <0,05 2,16 0,026 0,025 <0,003 <0,03 <0,3 1000 

NMNR-5 <0,05 2,15 0,026 0,028 <0,003 <0,03 <0,3 1450 

NMNR-6 <0,05 1,85 0,026 0,025 <0,003 <0,03 <0,3 1200 

Ngân Sơn 

NMNS-1 <0,05 1,27 0,025 0,026 <0,003 <0,03 <0,3 910 

NMNS-2 <0,05 1,75 0,025 0,026 <0,003 <0,03 <0,3 1100 

NMNS-3 <0,05 1,78 0,028 0,025 <0,003 <0,03 <0,3 910 

NMNS-4 <0,05 1,85 0,026 0,028 <0,003 <0,03 <0,3 1400 

Pác Nặm 
NMPN-1 <0,05 1,26 0,024 0,025 <0,003 <0,03 <0,3 1000 

NMPN-2 <0,05 1,25 0,028 0,023 <0,003 <0,03 <0,3 980 

QCVN 08-MT:2015/BTNMT 

A1 0,3 2 0,05 0,1 0,1 0,5 0,3 2500 

A2 0,3 5 0,05 0,2 0,2 1 0,5 5000 

B1 0,9 10 0,05 0,3 0,5 1,5 1 7500 

B2 0,9 15 0,05 0,5 1 2 1 10000 

Ghi chú: 

- QCVN 08-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường nước mặt; 
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* Nhận xét, đánh giá: Qua kết quả quan trắc môi trường đợt 3 năm 2019 

cho thấy, môi trường nước mặt trên địa bàn tỉnh nhìn chung còn tốt cụ thể như 

sau: 

- Hàm lượng BOD5 tại vị trí quan trắc NMTP-3 (nước suối Nông thượng 

chảy qua khu Quang Sơn, Đội Kỳ) là 15,1 mg/l vượt QCCP 1,01 lần. 

- Hàm lượng COD tại vị trí quan trắc NMTP-3 (nước suối Nông thượng 

chảy qua khu Quang Sơn, Đội Kỳ) là 31,3 mg/l vượt QCCP 1,04 lần. 

- Lưu vực sông Cầu: 

Quan trắc đợt 3 năm 2019 tiến hành quan trắc 14 vị trí tại lưu vực sông Cầu, 

kết quả quan trắc so sánh với QCVN 08-MT:2015/BTNMT như sau: 

+ Có 01/14 vị trí quan trắc có hàm lượng BOD5 vượt QCCP (cột B1), các vị 

trí quan trắc còn lại có hàm lượng BOD5 nằm trong giới hạn QCVN.Hàm lượng 

BOD5 tại vị trí quan trắc NMTP-3 (nước suối Nông thượng chảy qua khu Quang 

Sơn, Đội Kỳ) là 15,1 mg/l vượt QCCP 1,01 lần. Hàm lượng BOD5 giao động 

7,15 mg/l đến 15,1 mg/l. Hàm lượng BOD5 trung bình 9,29 mg/l. So sánh với 

kết quả quan trắc cùng kỳ năm 2018 (9,57 mg/l), kết quả quan trắc trung bình 

đợt 3 năm 2019 giảm khoảng 0,28 mg/l. 

+ Có 01/14 vị trí quan trắc có hàm lượng COD vượt QCCP (cột B1), các vị 

trí quan trắc còn lại có hàm lượng COD nằm trong giới hạn QCVN.Hàm lượng 

COD tại vị trí quan trắc NMTP-3 (nước suối Nông thượng chảy qua khu Quang 

Sơn, Đội Kỳ) là 31,3 mg/l vượt QCCP 1,04 lần. Hàm lượng COD giao động 14,6 

mg/l đến 31,3mg/l. Hàm lượng COD trung bình 19,65 mg/l. So sánh với kết quả 

quan trắc cùng kỳ năm 2018 (17,1 mg/l), kết quả quan trắc trung bình đợt 3 năm 

2019 tăng khoảng 2,55 mg/l. 

+ Hàm lượng TSS tại 14/14 vị trí quan trắc có hàm lượng nằm trong giới 

hạn cho phép QCVN (cột B1). Hàm lượng TSS giao động từ 12 mg/l đến 38 

mg/l. Hàm lượng TSS trung bình 26,4 mg/l. So sánh với kết quả quan trắc cùng 

kỳ năm 2018 (24,5 mg/l), kết quả quan trắc đợt 3 năm 2019 tăng khoảng 1,9 

mg/l. 

+ Các thông số còn lại DO, NO2
-
, NO3

-
, NH4

+
, PO4

3-
, Zn, Cu, Fe, tổng dầu 

mỡ và giá trị Coliform đều nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 08-

MT:2015/BTNMT (cột B1). 

* Khảo sát khu vực quan trắc tại suối Nông Thượng cho thấy, nguồn nước 

trên chảy ra trung tâm thành phố Bắc Kạn và phải tiếp nhận một lượng lớn nước 

thải sinh hoạt của các hộ dân và nước thải từ các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch 



Báo cáo kết quả nhiệm vụ: Quan trắc môi trường tỉnh đợt 3 năm 2019 
 

Đơn vị thực hiện: Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường tỉnh Bắc Kạn 

Địa chỉ: Số 10, đường Hùng Vương, TP. Bắc Kạn, T. Bắc Kạn   SĐT: 02093 870 539 
 50 

vụ trên địa bàn. Do vậy, đây được xác định là nguyên nhân chính dẫn tới hàm 

lượng BOD5 và COD trong nước cao. 

- Lưu vực sông Năng: 

Quan trắc đợt 3 năm 2019 trên lưu vực sông Năng tiến hành quan trắc 06 vị 

trí, kết quả quan trắc so sánh với QCVN 08-MT:2015/BTNMT như sau: 

+ Có 06/06 vị trí quan trắc có hàm lượng BOD5 nằm trong giới hạn cho 

phép QCVN (cột B1). Hàm lượng BOD5 giao động 5,8 mg/l đến 13,5 mg/l. Hàm 

lượng BOD5 trung bình 9,63 mg/l. So sánh với kết quả quan trắc cùng kỳ năm 

2018 (8,6 mg/l), kết quả quan trắc trung bình đợt 3 năm 2019 tăng khoảng 1,03 

mg/l. 

+ Có 06/06 vị trí quan trắc có hàm lượng COD nằm trong giới hạn cho 

phép QCVN (cột B1). Hàm lượng COD giao động 13,5 mg/l đến 22 mg/l. Hàm 

lượng COD trung bình 17,6 mg/l. So sánh với kết quả quan trắc cùng kỳ năm 

2018 (14,8mg/l), kết quả quan trắc trung bình đợt 3 năm 2019 tăng khoảng 2,8 

mg/l. 

+ Hàm lượng TSS tại 06/06 vị trí quan trắc có hàm lượng nằm trong giới 

hạn cho phép QCVN (cột B1). Hàm lượng TSS giao động từ 21 mg/l đến 45 

mg/l. Hàm lượng TSS trung bình 31,5 mg/l. So sánh với kết quả quan trắc cùng 

kỳ năm 2018 (34,3 mg/l), kết quả quan trắc đợt 3 năm 2019 giảm khoảng 2,8 

mg/l. 

+ Các thông số còn lại DO, NO2
-
, NO3

-
, NH4

+
, PO4

3-
, Zn, Cu, Fe, tổng dầu 

mỡ và giá trị Coliform đều nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 08-

MT:2015/BTNMT (cột B1). 

- Lưu vực hồ Ba Bể: 

Quan trắc đợt 3 năm 2019 trên lưu vực hồ Ba Bể tiến hành quan trắc 05 vị 

trí, kết quả phân tích so sánh với QCVN 08-MT:2015/BTNMT như sau: 

+ Có 05/05 vị trí quan trắc có hàm lượng BOD5 nằm trong giới hạn cho 

phép QCVN (cột B1). Hàm lượng BOD5 giao động 4,2 mg/l đến 7,2 mg/l. Hàm 

lượng BOD5 trung bình 5,78 mg/l. So sánh với kết quả quan trắc cùng kỳ năm 

2018 (6,7 mg/l), kết quả quan trắc trung bình đợt 3 năm 2019 giảm khoảng 0,92 

mg/l. 

+ Có 05/05 vị trí quan trắc có hàm lượng COD nằm trong giới hạn cho 

phép QCVN (cột B1). Hàm lượng COD giao động 6,8 mg/l đến 22,5 mg/l. Hàm 

lượng COD trung bình 12,56 mg/l. So sánh với kết quả quan trắc cùng kỳ năm 

2018 (9,15mg/l), kết quả quan trắc trung bình đợt 3 năm 2019 tăng khoảng 3,41 

mg/l. 
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+ Hàm lượng TSS tại 05/05 vị trí quan trắc có hàm lượng nằm trong giới 

hạn cho phép QCVN (cột B1). Hàm lượng TSS giao động từ 8 mg/l đến 20 mg/l. 

Hàm lượng TSS trung bình 13,8 mg/l. So sánh với kết quả quan trắc cùng kỳ 

năm 2018 (11,5 mg/l), kết quả quan trắc đợt 3 năm 2019 tăng khoảng 2,3 mg/l. 

+ Các thông số còn lại DO, NO2
-
, NO3

-
, NH4

+
, PO4

3-
, Zn, Cu, Fe, tổng dầu 

mỡ và giá trị Coliform đều nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 08-

MT:2015/BTNMT (cột B1). 

- Lưu vực sông Phó Đáy 

Quan trắc đợt 3 năm 2019 trên lưu vực sông Phó Đáy tiến hành quan trắc 

04 vị trí, kết quả quan trắc so sánh với QCVN 08-MT:2015/BTNMT như sau: 

+ Có 04/04 vị trí quan trắc có hàm lượng BOD5 nằm trong giới hạn cho 

phép QCVN (cột B1). Hàm lượng BOD5 giao động 7,3 mg/l đến 8,9 mg/l. Hàm 

lượng BOD5 trung bình 8,25 mg/l. So sánh với kết quả quan trắc cùng kỳ năm 

2018 (9,2 mg/l), kết quả quan trắc trung bình đợt 3 năm 2019 tăng khoảng 0,95 

mg/l. 

+ Có 04/04 vị trí quan trắc có hàm lượng COD nằm trong giới hạn cho 

phép QCVN (cột B1). Hàm lượng COD giao động 16,8 mg/l đến 22,5 mg/l. 

Hàm lượng COD trung bình 20 mg/l. So sánh với kết quả quan trắc cùng kỳ năm 

2018 (14,7 mg/l), kết quả quan trắc trung bình đợt 3 năm 2019 tăng khoảng 5,3 

mg/l. 

+ Hàm lượng TSS tại 04/04 vị trí quan trắc có hàm lượng nằm trong giới 

hạn cho phép QCVN (cột B1). Hàm lượng TSS giao động từ 18 mg/l đến 26 

mg/l. Hàm lượng TSS trung bình 21,5 mg/l. So sánh với kết quả quan trắc cùng 

kỳ năm 2018 (25,7 mg/l), kết quả quan trắc đợt 3 năm 2019 giảm khoảng 4,2 

mg/l. 

+ Các thông số còn lại DO, NO2
-
, NO3

-
, NH4

+
, PO4

3-
, Zn, Cu, Fe, tổng dầu 

mỡ và giá trị Coliform đều nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 08-

MT:2015/BTNMT (cột B1). 

- Lưu vực sông Bắc Giang 

Đợt 3 năm 2019 trên lưu vực sông Bắc Giang tiến hành quan trắc 06 vị trí, 

kết quả quan trắc so sánh với QCVN 08-MT:2015/BTNMT như sau: 

+ Có 06/06 vị trí quan trắc có hàm lượng BOD5 nằm trong giới hạn cho 

phép QCVN (cột B1). Hàm lượng BOD5 giao động 7,26 mg/l đến 9,5 mg/l. Hàm 

lượng BOD5 trung bình 8,26 mg/l. So sánh với kết quả quan trắc cùng kỳ năm 

2018 (12,35 mg/l), kết quả quan trắc trung bình đợt 3 năm 2019 giảm khoảng 

4,09 mg/l. 
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+ Có 06/06 vị trí quan trắc có hàm lượng COD nằm trong giới hạn cho 

phép QCVN (cột B1). Hàm lượng COD giao động 16,3 mg/l đến 21,3 mg/l. 

Hàm lượng COD trung bình 18,5 mg/l. So sánh với kết quả quan trắc cùng kỳ 

năm 2018 (18,97 mg/l), kết quả quan trắc trung bình đợt 3 năm 2019 giảm 

khoảng 0,47 mg/l. 

+ Hàm lượng TSS tại 06/06 vị trí quan trắc có hàm lượng nằm trong giới 

hạn cho phép QCVN (cột B1). Hàm lượng TSS giao động từ 20 mg/l đến 31 

mg/l. Hàm lượng TSS trung bình 27,8 mg/l. So sánh với kết quả quan trắc cùng 

kỳ năm 2018 (41 mg/l), kết quả quan trắc đợt 3 năm 2019 giảm khoảng 13,2 

mg/l. 

+ Các thông số còn lại DO, NO2
-
, NO3

-
, NH4

+
, PO4

3-
, Zn, Cu, Fe, tổng dầu 

mỡ và giá trị Coliform đều nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 08-

MT:2015/BTNMT (cột B1). 

- Lưu vực sông Na Rì 

Đợt 3 năm 2019 trên lưu vực sông Na Rì tiến hành quan trắc 02 vị trí, kết 

quả quan trắc so sánh với QCVN 08-MT:2015/BTNMT như sau: 

+ Có 02/02 vị trí quan trắc có hàm lượng BOD5 nằm trong giới hạn cho 

phép QCVN (cột B1). Hàm lượng BOD5 giao động 7,6 mg/l đến 11,2 mg/l. Hàm 

lượng BOD5 trung bình 9,4 mg/l. So sánh với kết quả quan trắc cùng kỳ năm 

2018 (7,4 mg/l), kết quả quan trắc trung bình đợt 3 năm 2019 tăng khoảng 2 

mg/l. 

+ Có 02/02 vị trí quan trắc có hàm lượng COD nằm trong giới hạn cho 

phép QCVN (cột B1).  

Hàm lượng COD giao động 15,2 mg/l đến 22,5 mg/l. Hàm lượng COD 

trung bình 18,85 mg/l. So sánh với kết quả quan trắc cùng kỳ năm 2018 (13,25 

mg/l), kết quả quan trắc trung bình đợt 3 năm 2019 tăng khoảng 5,6mg/l. 

+ Hàm lượng TSS tại 02/02 vị trí quan trắc có hàm lượng nằm trong giới 

hạn cho phép QCVN (cột B1). Hàm lượng TSS giao động từ 26 mg/l đến 32 

mg/l. Hàm lượng TSS trung bình 29 mg/l. So sánh với kết quả quan trắc cùng kỳ 

năm 2018 (30,5 mg/l), kết quả quan trắc đợt 3 năm 2019 giảm khoảng 1,5 mg/l. 

+ Các thông số còn lại DO, NO2
-
, NO3

-
, NH4

+
, PO4

3-
, Zn, Cu, Fe, tổng dầu 

mỡ và giá trị Coliform đều nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 08-

MT:2015/BTNMT (cột B1). 
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Hình 3.4. Diễn biến hàm lượng BOD5 quan trắc đợt 3 năm 2019 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.5. Diễn biến hàm lượng COD quan trắc đợt 3 năm 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.6. Diễn biến hàm lượng TSS quan trắc đợt 3 năm 2019 
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3.3. Môi trường nước ngầm 

Để đánh giá hiện trạng và diễn biến chất lượng môi trường nước ngầm trên 

địa bàn tỉnh Bắc Kạn, các thông số quan trắc sẽ được so sánh với QCVN 09-

MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường nước 

ngầm. 

Kết quả quan trắc hàm lượng các thông số trong môi trường nước ngầm 

trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn được thể hiện tại bảng (3.3). 
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Bảng 3.3. Kết quả phân tích chất lượng môi trường nước ngầm tỉnh Bắc Kạn đợt 3 năm 2019 

Khu 

vực 

   Chỉ tiêu 

 

 

Vị trí 

pH 
COD 

(mg/l) 
As 

(mg/l) 
Pb 

(mg/l) 
Zn 

(mg/l) 
Fe 

(mg/l) 
NH4

+ 

(mg/l)
 

SO4
2- 

(mg/l) 
NO3

- 

(mg/l)
 

NO2
- 

(mg/l)
 

Colifor

m 

(MPN/ 

100ml) 

Độ 

cứng 

tổng số 

(mg/l) 

Cu 

(mg/l) 

Thành 

phố 

Bắc 

Kạn 

NGTP-1 7,12 3,1 <0,0005 <0,003 <0,03 0,28 <0,05 45 0,65 0,015 KPHĐ 105 <0,003 

NGTP-2 6,9 2,6 <0,0005 <0,003 <0,03 0,15 <0,05 32 0,82 0,016 5 95 <0,003 

NGTP-3 7,12 3,1 <0,0005 <0,003 <0,03 0,12 <0,05 36 0,76 0,016 3 92 <0,003 

NGTP-4 6,85 3,1 <0,0005 <0,003 <0,03 0,16 <0,05 25 0,95 0,018 6 86 <0,003 

NGTP-5 7,1 3,4 <0,0005 <0,003 <0,03 0,24 <0,05 30 1,36 0,016 KPHĐ 115 <0,003 

Ba Bể 

NGBB-1 7,11 3,2 <0,0005 <0,003 <0,03 0,28 <0,05 25 1,25 0,015 KPHĐ 132 <0,003 

NGBB-2 7,3 3,0 <0,0005 <0,003 <0,03 0,22 <0,05 22 1,25 0,018 6 129 <0,003 

NGBB-3 7,01 3,2 <0,0005 <0,003 <0,03 0,41 <0,05 25 1,32 0,016 3 145 <0,003 

Bạch 

Thông 

NGBT-1 7,12 3,1 <0,0005 <0,003 <0,03 0,28 <0,05 26 1,25 0,014 6 110 <0,003 

NGBT-2 7,0 3,1 <0,0005 <0,003 <0,03 0,23 <0,05 22 1,22 0,016 4 112 <0,003 

NGBT-3 7,01 3,2 <0,0005 <0,003 <0,03 0,17 <0,05 29 1,24 0,016 6 125 <0,003 

NGBT-4 7,1 2,5 <0,0005 <0,003 <0,03 0,18 <0,05 26 1,25 0,015 7 132 <0,003 

Chợ 

Đồn 

NGCĐ-1 7,0 3,2 <0,0005 <0,003 <0,03 0,28 <0,05 25 1,08 0,019 7 185 <0,003 

NGCĐ-2 7,3 3,2 <0,0005 <0,003 <0,03 0,25 <0,05 45 1,10 0,016 3 185 <0,003 

NGCĐ-3 6,89 3,4 <0,0005 <0,003 <0,03 0,25 <0,05 39 1,28 0,015 5 128 <0,003 

NGCĐ-4 7,0 2,6 <0,0005 <0,003 <0,03 0,18 <0,05 28 1,25 0,016 5 125 <0,003 

NGCĐ-5 7,12 3,1 <0,0005 <0,003 <0,03 0,25 <0,05 30 1,09 0,018 3 160 <0,003 

Chợ 

Mới 

NGCM-1 7,25 3,1 <0,0005 <0,003 <0,03 0,28 <0,05 31 1,25 0,018 7 145 <0,003 

NGCM-2 7,3 3,2 <0,0005 <0,003 <0,03 0,25 <0,05 26 1,12 0,015 5 139 <0,003 

Na Rì 
NGNR-1 7,0 3,5 <0,0005 <0,003 <0,03 0,22 <0,05 35 0,85 0,012 4 125 <0,003 

NGNR-2 7,01 3,2 <0,0005 <0,003 <0,03 0,26 <0,05 32 1,46 0,015 5 138 <0,003 

Ngân 

Sơn 

NGNS-1 6,9 3,5 <0,0005 <0,003 <0,03 0,24 <0,05 31 0,85 0,015 3 142 <0,003 

NGNS-2 7,01 3,2 <0,0005 <0,003 <0,03 0,32 <0,05 30 0,85 0,016 5 145 <0,003 
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Khu 

vực 

   Chỉ tiêu 

 

 

Vị trí 

pH 
COD 

(mg/l) 
As 

(mg/l) 
Pb 

(mg/l) 
Zn 

(mg/l) 
Fe 

(mg/l) 
NH4

+ 

(mg/l)
 

SO4
2- 

(mg/l) 
NO3

- 

(mg/l)
 

NO2
- 

(mg/l)
 

Colifor

m 

(MPN/ 

100ml) 

Độ 

cứng 

tổng số 

(mg/l) 

Cu 

(mg/l) 

Pác 

Nặm 

NGPN-1 7,02 2,8 <0,0005 <0,003 <0,03 0,25 <0,05 22 0,63 0,012 3 152 <0,003 

NGPN-2 6,85 3,3 <0,0005 <0,003 <0,03 0,22 <0,05 24 1,25 0,015 5 145 <0,003 

QCVN09-

MT:2015/BTNMT 

5,5 –

8,5 
4 0,05 0,01 3 5 1 400 15 1 3 500 1 

Ghi chú: 

- QCVN09-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ngầm; 

- KPHĐ: Không phát hiện được. 
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* Nhận xét, đánh giá: 

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường nước ngầm tỉnh Bắc Kạn đợt 3 năm 

2019 cho thấy đa số các chỉ tiêu quan trắc đều nằm trong giới hạn cho phép của 

QCVN:09-MT/2015/BTNMT. Tuy nhiên, thông số Coliform tại đa số điểm quan 

trắc vượt QCVN. Cụ thể như sau: 

- Thông số Coliform: 

Kết quả quan trắc tại bảng 3.3 cho thấy giá trị Coliform ở 03/25 vị trí quan 

trắc có giá trị Coliform không phát hiện được; 06/25 vị trí quan trắc có giá trị 

Coliform bằng so với QCCP (3 MPN/100ml) và 16/25 vị trí quan trắc có giá trị 

Coliform vượt QCCP. Giá trị Coliform dao động từ 3 MPN/100ml đến 7 

MPN/100ml, giá trị Coliform trung bình tại các vị trí quan trắc là 4,8 MPN/100ml. 

So sánh với kết quả quan trắc đợt 3 năm 2018 (5,2 MPN/100ml)  giá trị Coliform 

giảm khoảng 0,4 MPN/100ml .Vị trí quan trắc nước ngầm có giá trị Coliform cao 

là: nước ngầm xã Sỹ Bình cổng UBND xã (NGBT-4: 7 MPN/100ml), nước ngầm 

thị trấn Bằng Lũng nhà dân (NGCĐ-1: 7 MPN/100ml), nước ngầm thị trấn Chợ 

Mới (NGCM-1: 7 MPN/100ml). Vị trí có giá trị thấp nhất nhỏ hơn giới hạn phát 

hiện là: Phường Sông Cầu (giếng khoan nhà máy nước), Phường Huyền Tụng (tổ 

Đon Tuấn), nước nhà máy nước thị trấn Chợ Rã (nước chưa qua xử lý).  

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.7. Diễn biến giá trị Coliform quan trắc đợt 3 năm 2019 

Nguyên nhân giá trị Coliform trong nước ngầm tại một số vị trí quan trắc cao là 

do đa số các vị trí quan trắc nước ngầm là các giếng khoan, giếng đào của các hộ gia 

đình. Nước giếng tại các vị trí này chủ yếu sử dụng cho sản xuất, kinh doanh hoặc các 

mục đích khác không yêu cầu chất lượng nước cao nên dẫn đến  chất lượng nước 

thấp.  
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- Các thông số còn lại:  

Các thông số còn lại như: pH, Độ cứng tổng số, NH4
+
, NO2

-
, NO3

-
, SO4

2-
, As, 

Pb, Zn, Cu, Fe tại các vị trí quan trắc nước ngầm đều có kết quả phân tích thấp hơn 

rất nhiều so với giới hạn cho phép của QCVN 09-MT:2015/BTNMT. 
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CHƯƠNG IV 

NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ QA/QC ĐỢT QUAN TRẮC 

4.1. Kết quả QA/QC hiện trường 

Vị trí lấy mẫu, thông số quan trắc, tần suất quan trắc thực hiện theo đúng 

nhiệm vụ Quan trắc môi trường tỉnh Bắc Kạn năm 2019 tại Văn bản số 

2879/UBND-KTTCKT ngày 29/5/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc điều 

chỉnh các thông số và tần suất quan trắc môi trường và Quyết định số 157/QĐ-

STNMT ngày 04/6/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn về việc 

phê duyệt nhiệm vụ và dự toán chi tiết Quan trắc môi trường tỉnh năm 2019. 

Cán bộ, nhân viên thực hiện quan trắc tại hiện trường được đào tạo chính quy, 

có trình độ, chuyên môn phù hợp. 

Phương pháp quan trắc phù hợp với mục tiêu, thông số quan trắc. Phương 

pháp quan trắc thực hiện theo các văn bản, quy định pháp luật hiện hành về quan 

trắc môi trường.  

Sử dụng trang thiết bị phù hợp với phương pháp quan trắc đã được xác định, 

đáp ứng yêu cầu của phương pháp về kỹ thuật và đo lường. Trang thiết bị có 

hướng dẫn sử dụng, thông tin chi tiết về xuất xứ sản xuất. 

Sử dụng phương pháp, cách thức bảo quản mẫu phù hợp với các thông số 

quan trắc theo các quy định pháp luật hiện hành về quan trắc môi trường.  

Hóa chất, mẫu chuẩn được chuẩn bị đầy đủ theo quy định của từng phương 

pháp quan trắc, được đựng trong các bình chứa phù hợp, có dán nhãn thể hiện đầy 

đủ các thông tin về: tên hoặc loại hóa chất, tên nhà sản xuất, hàm lượng, ngày 

chuẩn bị, người chuẩn bị, thời gian sử dụng. 

Dụng cụ chứa: Phù hợp với từng thông số quan trắc, bảo đảm chất lượng, 

không làm ảnh hưởng hoặc biến đổi chất lượng của mẫu, được dán nhãn trong suốt 

thời gian tồn tại của mẫu. Nhãn thể hiện các thông tin về: thông số quan trắc, ký 

hiệu mẫu, thời gian lấy mẫu, phương pháp bảo quản mẫu đã sử dụng. 

Vận chuyển bảo toàn mẫu về chất lượng và số lượng. Thời gian vận chuyển 

và nhiệt độ của mẫu thực hiện theo các văn bản, quy định hiện hành về quan trắc 

môi trường đối với từng thông số quan trắc. 

Sử dụng phương pháp, cách thức bảo quản mẫu phù hợp với các thông số 

quan trắc theo các quy định pháp luật hiện hành về quan trắc môi trường. Đảm bảo 

rằng các phương pháp lấy mẫu đều được phổ biến tới tất cả các thành viên ở trong 

nhóm quan trắc. 



Báo cáo kết quả nhiệm vụ: Quan trắc môi trường tỉnh đợt 3 năm 2019 
 

Đơn vị thực hiện: Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường tỉnh Bắc Kạn 

Địa chỉ: Số 10, đường Hùng Vương, TP. Bắc Kạn, T. Bắc Kạn   SĐT: 02093 870 539 
 60 

Quy định thống nhất về nhận dạng mẫu được lấy bao gồm dán nhãn lên tất cả 

các mẫu được lấy, trên đó ghi chép chính xác kí hiệu mẫu, thời gian, địa điểm. 

Quy định về điều kiện, nơi để các dụng cụ, tránh làm nhiễm bẩn mẫu, dụng cụ 

lấy mẫu, chứa mẫu. 

4.2. Kết quả QA/QC trong phòng thí nghiệm 

Các mẫu được phân tích tại phòng thí nghiệm có chứng nhận đủ điều kiện 

hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường với mã số VIMCERTS 100 ban hành kèm 

theo Quyết định số 1294/QĐ-BTNMT ngày 24 tháng 5 năm 2019 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường và mã số VIMCERTS 06 ban hành kèm theo Quyết định số 

1804/QĐ-BTNMT ngày 27/7/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tại phòng 

thí nghiệm của hai đơn vị đã bảo đảm yêu cầu sau:  

Về cán bộ, nhân viên phòng thí nghiệm: Cán bộ quản lý phòng thí nghiệm có 

trình độ đại học trở lên. Nhân viên chỉ được giao chính thức thực hiện thử nghiệm 

khi lãnh đạo phòng thí nghiệm đánh giá là đạt được độ chính xác theo yêu cầu. 

Hệ thống quản lý chất lượng phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm được thiết 

lập và duy trì hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với phạm vi hoạt động, bảo 

đảm tính khách quan và chính xác của các kết quả thử nghiệm. 

Kiểm soát tài liệu, hồ sơ phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm thực hiện phân 

loại, thống kê, lưu trữ, quản lý và kiểm soát các tài liệu, hồ sơ thuộc hệ thống quản 

lý chất lượng của phòng. 

Đánh giá nội bộ về hoạt động của phòng thí nghiệm: Hàng năm, phòng thí 

nghiệm lập kế hoạch và tự đánh giá được các hoạt động của phòng nhằm kiểm tra 

và xác nhận mức độ tuân thủ các yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng đối với 

hoạt động của phòng thí nghiệm.  

Phương pháp thử nghiệm: Các phương pháp thử nghiệm được sử dụng là các 

phương pháp tiêu chuẩn đã được ban hành: Tiêu chuẩn Việt Nam hoặc tiêu chuẩn 

quốc tế, tiêu chuẩn khu vực có độ chính xác tương đương hoặc cao hơn.  

Trang thiết bị phòng thí nghiệm: Mỗi trang thiết bị được đánh dấu, dán nhãn 

để nhận dạng dễ dàng, có hướng dẫn sử dụng trang thiết bị kèm theo. Phòng thí 

nghiệm xây dựng và thực hiện chương trình hiệu chuẩn cho tất cả các trang thiết bị 

nhằm đảm bảo độ chính xác của các kết quả đo, thử, phân tích. Trang thiết bị được 

dán nhãn phản ánh tình trạng hiệu chuẩn và thời hạn hiệu chuẩn tiếp theo của trang 

thiết bị đó. Phòng thí nghiệm thường xuyên lập kế hoạch kiểm tra, bảo trì, bảo 

dưỡng và hiệu chuẩn các thiết bị theo định kỳ. Các thiết bị không đáp ứng yêu cầu 

về kỹ thuật thì được khắc phục sửa chữa, hiệu chỉnh trước khi đưa vào hoạt động. 
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Điều kiện và môi trường phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm được kiểm soát 

các điều kiện môi trường của phòng thí nghiệm, bảo đảm không ảnh hưởng đến kết 

quả thử nghiệm hoặc không ảnh hưởng bất lợi đến chất lượng của các phép thử. 

Quản lý mẫu thử nghiệm: Các mẫu sau khi được phân tích xong được lưu giữ 

và bảo quản trong thời gian 07 ngày để sử dụng trong trường hợp cần kiểm tra và 

phân tích lại. 

Bảo đảm chất lượng số liệu: Phòng thí nghiệm xây dựng các thủ tục kiểm soát 

chất lượng để kiểm tra tính đúng, độ lặp lại của phép thử cũng như sự thành thạo 

của nhân viên thực hiện phép thử. 
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CHƯƠNG V. 

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

5.1. Kết luận 

* Kết quả thực hiện, áp dụng QA/QC đợt quan trắc 

- Để triển khai thực hiện nhiệm vụ Trung tâm xây dựng Biện pháp thực hiện 

nhiệm vụ quan trắc môi trường tỉnh Bắc Kạn năm 2019 và được phê duyệt tại 

Quyết định số 188/QĐ-TTKT ngày 07/6/2019 của Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên 

và môi trường về việc phê duyệt Biên pháp thực hiện nhiệm vụ quan trắc môi 

trường tỉnh Bắc Kạn năm 2019. Xây dựng Lịch trình quan trắc và ban hành tại Văn 

bản số 354/TTKT-QTPT ngày 07/10/2019 của Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và 

môi trường. 

- Kết quả áp dụng QA/QC: 

+ Xây dựng được Biện pháp thực hiện nhiệm vụ quan trắc môi trường tỉnh Bắc 

Kạn năm 2019 (thời gian, lịch trình, nhân lực thực hiện nhiệm vụ, địa điểm quan trắc) 

+ Công tác chuẩn bị được đảm bảo (máy móc, dụng cụ, thiết bị hiện trường, 

phương tiện và kinh phí) 

+ Các mẫu được  lấy, bảo quản và vận chuyển theo đúng quy định 

+ Các số liệu quan trắc hiện trường được ghi chép đầy đủ, cẩn thận  

+ Các phương pháp phân tích các thông số trong phòng thí nghiệm thực hiện 

đúng theo các SOP được duyệt.  

* Môi trường không khí 

Chất lượng môi trường không khí trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn còn tốt, các thông 

số phân tích đều nằm trong giới hạn cho phép Quy chuẩn Việt Nam. 

* Môi trường nước mặt 

Chất lượng nước mặt trên địa bàn tỉnh còn tốt, đa số các vị trí quan trắc đều 

có các thông số phân tích đều nằm trong giới hạn cho phép QCVN 08-

MT:2015/BTNMT (cột B1). Chỉ có 01/39 vị trí quan trắc có hàm lượng COD và 

BOD5 vượt QCVN 08-MT:2015/BTNMT (cột B1). 

* Môi trường nước ngầm 

Đối với môi trường nước ngầm giá trị Coliform tại 16/25 vị trí quan trắc có 

giá trị vượt QCVN09-MT:2015/BTNMT, các thông số còn lại tại 25/25 vị trí quan 

trắc đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN:09-MT/2015/BTNMT. 
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5.2. Kiến nghị  

Từ kết quả thực hiện chương trình quan trắc môi trường tỉnh Bắc Kạn đợt 3 

năm 2019. Chúng tôi đưa ra kiến nghị như sau: 

- Đối với nước ngầm tại các vị trí quan trắc có giá trị coliform vượt QCCP. Cần 

tuyên truyền, vận động người dân giữ gìn vệ sinh môi trường, ăn chín, uống sôi để 

hạn chế các tác động xấu tới sức khỏe của bản thân; thường xuyên kiểm tra vệ sinh 

các giếng; không để nước mặt, nước mưa ngấm xuống giếng, vệ sinh môi trường 

xung quanh, khơi thông cống rãnh quanh khu vực giếng nhằm đảm bảo vệ sinh 

môi trường. 

- Bố trí đủ nguồn kinh phí để thực hiện quan trắc theo mạng lưới quan trắc đã 

được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2270/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 

của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt Mạng lưới quan trắc môi trường tỉnh 

Bắc Kạn giai đoạn 2018-2025, định hướng đến năm 2030. 

- Đầu tư xây dựng các điểm quan trắc nước ngầm, thay thế các giếng ít sử 

dụng nước, điểm xuất lộ nước ngầm. 

- Bổ sung vị trí quan trắc nước mặt sau hệ thống xử lý nước thải tập trung của 

thành phố Bắc Kạn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


