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I. Giới thiệu chung về chương trình quan trắc 

1.1. Thông tin chung 

- Tên nhiệm vụ: Quan trắc môi trường tỉnh Bắc Kạn năm 2022 (kết quả quan trắc 

môi trường tỉnh Bắc Kạn đợt 3 năm 2022). 

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

- Cơ quan chủ trì: 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. 

1.2. Căn cứ thực hiện  

- Luật Bảo vệ Môi trường số 72/2020/QH 14 ngày 17/11/2020; 

- Nghị định số 08/2022/NĐ - CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về việc quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;  

- Thông tư số 02/2017/TT-BTC ngày 06/01/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn 

quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường;  

- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;  

- Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu 

quan trắc môi trường; 

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ Quan trắc môi trường số 

12/GCN-BTNMT ngày 30/6/2022 của Bộ Tài nguyên và 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 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 2388/QĐ-UBND ngày 08/12/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn 

về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà 

nước năm 2022; 

- Quyết định số 701/QĐ-UBND ngày 28/4/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn về 

việc phê duyệt Nhiệm vụ và Dự toán chi tiết Quan trắc môi trường tỉnh năm 2022; 

- Quyết định số 15/QĐ-STNMT ngày 28/01/2019 của Sở Tài nguyên và Môi 
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trường về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Kỹ thuật 

TN&MT tỉnh Bắc Kạn. 

- Quyết định số 630/QĐ-STNMT ngày 24/12/2021 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 2022; 

- Quyết định số 207/QĐ-STNMT ngày 10/5/2022 của Sở Tài nguyên và Môi 

trường tỉnh Bắc Kạn về việc đặt hàng thực hiện nhiệm vụ “Quan trắc môi trường 

tỉnh Bắc Kạn năm 2022” cho Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường tỉnh 

Bắc Kạn; 

- Căn cứ Hợp đồng số: 22/2022/HĐLK-QTMT ngày 15/9/2022 về việc Liên 

kết phòng thí nghiệm để thực hiện nhiệm vụ “Quan trắc môi trường tỉnh Bắc Kạn 

năm 2022” Đợt 3 giữa Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường Bắc Kạn và 

Công ty Cổ phần tâp đoàn FEC. 

1.3. Phạm vi và nội dung các công việc 

- Phạm vi: Trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. 

- Nội dung công việc: Thực hiên theo Quyết định số 701/QĐ-UBND ngày 

28/4/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt Nhiệm vụ và Dự toán chi 

tiết Quan trắc môi trường tỉnh năm 2022.  

Bảng 1.1. Vị trí, thông số quan trắc  

Stt 
Môi 

trường 

Vị trí                        

quan 

trắc 

Thông số quan trắc 

Trung tâm 

KTTN&MT thực 

hiện lấy mẫu, đo 

nhanh và phân tích 

Công ty cổ 

phần tập đoàn 

FEC thực hiện 

nhận mẫu và 

phân tích 

1 
Nước 

mặt 
39 

pH; Tổng chất rắn lơ 

lửng (TSS); Oxy hòa tan 

(DO); nhu cầu oxi sinh 

hóa (BOD5); nhu cầu oxi 

hóa học (COD); Nitrit 

(NO2
- 

-N); Nitrat (NO3
-
-

N); Amoni (NH4
+
 -N); 

Photphat (PO4
3-

-P); Chì 

(Pb); Kẽm (Zn); Sắt (Fe); 

tổng phenol; Tổng Dầu 

mỡ; Coliform. 

pH; Tổng chất rắn lơ 

lửng (TSS); Oxy hòa 

tan (DO); nhu cầu oxi 

sinh hóa (BOD5); nhu 

cầu oxi hóa học 

(COD); Nitrit (NO2
- 

-

N); Nitrat (NO3
-
-N); 

Amoni (NH4
+
-N); 

Photphat (PO4
3-

-P); Sắt 

(Fe); Tổng Dầu mỡ và 

Coliform. 

Kẽm (Zn), chì 

(Pb) và Tổng 

phenol 

2 
Không 

khí 
37 

Tổng bụi lơ lửng (TSP); 

CO; SO2; NO2; Tiếng ồn. 

Tổng bụi lơ lửng 

(TSP); CO; SO2; NO2; 

Tiếng ồn. 

- 

Ghi chú: (-): không thực hiện. 

1.4. Thời gian thực hiện 

Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường Bắc Kạn liên kết với Công ty 

cổ phần Tập đoàn FEC để thực hiện nhiệm vụ, cụ thể như sau: 
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- Thời gian tiến hành đo đạc, lấy mẫu: Từ ngày 05/10 đến ngày 14/10/2022; 

- Thời gian phân tích:  

+ Trung tâm Kỹ thuật TN&MT phân tích từ ngày 06/10 đến ngày 21/10/2022. 

+ Công ty cổ phần Tập đoàn FEC phân tích từ ngày 08/10 đến ngày 

24/10/2022; 

- Thời gian lập Báo cáo kết quả quan trắc: Từ ngày 24/10 đến ngày 

04/11/2022; 

- Thời gian nghiệm thu, bàn giao sản phẩm: 04/11 đến ngày 31/11/2022. 

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

Hoạt động lấy mẫu và bảo quản mẫu các thành phần môi trường nước mặt và 

không khí được thực hiện theo đúng các tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam hiện 

hành.  

Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường thực hiện lấy mẫu, bảo quản và 

vận chuyển mẫu đối với mẫu nước mặt, không khí và thực hiện đo nhanh tại hiện 

trường các thông số: pH, Oxy hòa tan (DO) trong nước mặt; thống số tiếng ồn 

trong không khí. Phân tích trong phòng thí nghiệm 10/15 thông số đối với mẫu 

nước mặt; 4/5 thông số đối với mẫu không khí. 

Công ty Cổ phần tập đoàn FEC thực hiện việc nhận mẫu và phân tích đối với 

3/15 thông số đối với mẫu nước mặt. 

Bảng 1.2. Phương pháp lấy mẫu, bảo quản và vận chuyển mẫu 

STT Thông số Phương pháp thực hiện 

1 Môi trường nước mặt 

TCVN 5994:1995; TCVN 6663-3:2016;            

TCVN 6663-6:2018; TCVN 6663-1:2011;                 

TCVN 8880:2011 

2 Môi trường không khí  

- Bụi TSP TCVN 5067:1995 

- CO
 

QTNB-QTHT03 

- NO2
 

TCVN 6137:2009 

- SO2
 

TCVN 5971:1995 

1.6. Phương pháp đo tại hiện trường 

Bảng 1.3. Phương pháp đo tại hiện trường 

STT Tên thông số Phương pháp đo 

I Môi trường nước mặt 

1 pH TCVN 6492:2011 

2 Oxy hòa tan (DO) TCVN 7325:2016 

II Môi trường không khí  

1 Tiếng ồn TCVN 7878-2:2010 
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1.7. Phương pháp phân tích trong phòng thí nghiệm 

- Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường Bắc Kạn thực hiện phân tích 

trong phòng thí nghiệm các thông số, chỉ số sau:  

+ Môi trường nước mặt: Tổng chất rắn lơ lửng (TSS), Nhu cầu oxi sinh hóa 

(BOD5), Nhu cầu oxi hóa học (COD), Amoni (NH4
+
-N), Nitrit (NO2

-
-N), Nitrat 

(NO3
-
-N), Photphat (PO4

3-
-P), Coliform, Tổng Dầu mỡ và Sắt (Fe). 

+ Môi trường không khí: Tổng bụi lơ lửng (TSP), CO, NO2 , SO2. 

- Công ty cổ phần Tập đoàn FEC phân tích các thông số: 

+ Trong môi trường nước mặt: Kẽm (Zn), chì (Pb) và Tổng phenol. 

Bảng 1.4. 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 

A Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường thực hiện 

I 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) 
SMEWW5220C:2017 3,0 mg/l 3,0 mg/l  

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

5 Nitrit (NO2
-
-N) TCVN 6187:1996 0,004 mg/l 0,004 mg/l  

6 Nitrat (NO3
-
-N) TCVN 6180:1996 0,02 mg/l 0,02 mg/l  

7 Photphat (PO4
3-
-P) TCVN 6202:2008 0,01 mg/l 0,01 mg/l  

8 Coliform SMEWW 9221B:2017 2MPN/100ml 2MPN/100ml  

9 Tổng Dầu mỡ SMEWW 5520B:2017 0,3 mg/l 0,3 mg/l  

10 Sắt TCVN 6177:1996 0,02 mg/l 0,02 mg/l  

II Môi trường không khí 

1 
Tổng bụi lơ lửng 

(TSP) 
TCVN 5067:1995 20 µg/m

3 
20 µg/m

3 
 

2 CO
 

PPNB-PTN.01 5000 µg/m
3
 5000 µg/m

3
  

3 NO2 TCVN 6137:2009 9 µg/m
3
 9 µg/m

3
  

4 SO2 TCVN 5971:1995 7 µg/m
3
 7 µg/m

3
  

B Công ty Cổ phần tập đoàn FEC thực hiện 

I Môi trường nước mặt 

1 Kẽm (Zn)  SMEWW3111B:2017 0,016 mg/l 0,016 mg/l  

2 Chì (Pb)  SMEWW3113B:2017 0,0003 mg/l 0,0003 mg/l  

3 Tổng phenol 
 

SMEWW 5530B&C:2017 0,0015 mg/l 0,0015 mg/l  
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Bảng 1.5. Thông tin về các điểm quan trắc 

STT Tên điểm quan trắc 

Ký hiệu 

Điểm 

quan trắc 

Thông số quan trắc 
Mô tả điểm quan 

trắc 

Vị trí lấy mẫu Tên sông, 

hồ, kênh, 

rạch (đối 

với nước 

mặt) 

X (m) Y (m) 

Kinh độ Vĩ độ 

I Thành phần môi trường nước mặt    

1 
Nước sông Cầu (cầu Dương 

Quang) 
NMTP-1 

(QTMTN) 

pH; Tổng chất rắn lơ 

lửng (TSS); Oxy hòa 

tan (DO); nhu cầu 

oxi sinh hóa (BOD5); 

nhu cầu oxi hóa học 

(COD); Nitrit (NO2
- 
-

N); Nitrat (NO3
-
-N); 

Amoni (NH4
+
 -N); 

Photphat (PO4
3-

-P); 

Chì (Pb); Kẽm (Zn); 

Sắt (Fe); tổng 

phenol; Tổng Dầu 

mỡ và Coliform. 

Dưới cầu Dương 

Quang 

2450870 430019 
Sông Cầu 

22
0
09

’
296

’’
 105

0
49

’
290

’’
 

2 Nước suối Nặm Cắt 
NMTP-2 

(QTMTN) 
Điểm trước khi hợp 

lưu với sông Cầu 

2450775 430656 Suối Nặm 

Cắt 22
0
09

’
247

’’
 105

0
49

’
660

’’
 

3 
Nước suối Nông Thượng chảy qua 

khu dân cư Quang Sơn, Đội Kỳ 
NMTP-3 

(QTMTTĐ 

Điểm trước khi hợp 

lưu với sông Cầu 

2450726 431168 Suối Nông 

Thượng 22
0
09

’
240

’’
 105

0
49

’
959

’’
 

4 
Nước suối Pá Danh tại cầu 

Suối Tung 
NMTP-4 

(QTMTTĐ 
Điểm trước khi hợp 

lưu với sông Cầu 

2451023 432610 Suối Pá 

Danh 22
0
09

’
386

’’
 105

0
50

’
797

’’
 

5 
Nước suối Khuổi Cuồng (cầu 

Xuất Hóa) 
NMTP-5 

(QTMTN) 
Điểm trước khi hợp 

lưu với sông Cầu 

2442552 436007 Suối 

Khuổi 

Cuồng 22
0
04

’
804

’’
 105

0
52

’
794

’’
 

6 
Nước sông Năng tại cầu Tin 

Đồn (thị trấn Chợ Rã) 
NMBB-1 
(QTMTN) 

Dưới cầu Tin Đồn 
2484080 419883 

Sông Năng 
22

0
27

’
264

’’
 105

0
43

’
294

’’
 

7 
Nước sông Năng tại Buốc 

Lốm (bến đò) 
NMBB-2 
(QTMTN) 

Khu vực bến đò Buốc 

Lốm 

2484180 414816 
Sông Năng 

22
0
27

’
305

’’
 105

0
40

’
340

’’
 

8 
Nước hồ Ba Bể 

(Hồ 1) 
NMBB-3 
(QTMTN) 

Nước hồ 1 
2478844 409641 

Hồ Ba Bể 
22

0
24

’
218

’’
 105

0
37

’
376

’’
 

9 
Nước hồ Ba Bể 

(Hồ 3) 
NMBB-4 
(QTMTN) 

Nước hồ 3 
2482717 408491 

Hồ Ba Bể 
22

0
26

’
494

’’
 105

0
36

’
668

’’
 

10 
Nước suối Chợ Lèng (cầu treo 

Pác Ngòi) 
NMBB-5 
(QTMTN) 

Dưới cầu treo Pác 

Ngòi 

2476636 411518 Suối Chợ 

Lèng 22
0
23

’
208

’’
 105

0
38

’
445

’’
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STT Tên điểm quan trắc 

Ký hiệu 

Điểm 

quan trắc 

Thông số quan trắc 
Mô tả điểm quan 

trắc 

Vị trí lấy mẫu Tên sông, 

hồ, kênh, 

rạch (đối 

với nước 

mặt) 

X (m) Y (m) 

Kinh độ Vĩ độ 

11 
Nước suối Tà Han (tại bản Cốc 

Tộc) 
NMBB-6 
(QTMTN) 

Suối Tà Han trước 

khi chảy vào hồ Ba 

Bể 

2479431 408071 
Suối Tà 

Han 22
0
24

’
710

’’
 105

0
36

’
423

’’
 

12 
Nước sông Hà Hiệu tại cầu treo 

Pác Châm xã Bành Trạch 
NMBB-7 
(QTMTN) 

Dưới cầu treo Pác 

Châm 

2485806 424803 Sông Hà 

Hiệu 22
0
28

’
214

’’
 105

0
46

’
157

’’
 

13 
Nước suối Phủ Thông (tại cầu 

Suối To) 
NMBT-1 
(QTMTN) 

Dưới cầu Suối To 
2462019 435603 Suối Phủ 

Thông 22
0
15

’
352

’’
 105

0
52

’
511

’’
 

14 
Nước sông Nà Cú (tại cầu Nà 

Cù, xã Cẩm Giàng) 
NMBT-2 
(QTMTN) 

Dưới cầu Nà Cù 
2456688 435846 Sông Nà 

Cú 22
0
12

’
463

’’
 105

0
52

’
666

’’
 

15 
Nước suối Sỹ Bình tại xã Mỹ 

Thanh 
NMBT-3 
(QTMTN) 

Điểm trước hợp lưu 

với sông Cầu 

2450515 439457 
Suối Sỹ Bình 

22
0
09

’
126

’’
 105

0
54

’
781

’’
 

16 
Nước suối Nà Tùm, xã Ngọc 

Phái 
NMCĐ-1 
(QTMTN) 

Dưới cầu Nà Tùm xã 

Ngọc Phái 

2452953 404575 Suối Nà 

Tùm 22
0
10

’
353

’’
 105

0
34

’
484

’’
 

17 
Nước sông Phó Đáy (xã Bình 

Trung) 
NMCĐ-2 
(QTMTN) 

Sau điểm xả thải của nhà 

máy giấy đế Bình Trung 

2435325 401696 Sông Phó 

Đáy 22
0
01

’
182

’’
 105

0
33

’
524

’’
 

18 
Suối Quảng Bạch - Nam 

Cường (tại xã Nam Cường) 
NMCĐ-3 
(QTMTN) 

Cầu Nam Cường 

2475182 407507 Suối 

Quảng 

Bạch 
22

0
22

’
407

’’
 105

0
36

’
111

’’
 

19 
Nước suối Bản Thi (gần 

UBND xã) 
NMCĐ-4 
(QTMTN) 

Nưới suối Bản Thi, 

gần UBND xã 

2458617 395840 Suối Bản 

Thi 22
0
13

’
392

’’
 105

0
29

’
379

’’
 

20 
Nước sông Phó Đáy tại xã 

Bằng Lãng (cầu Tủm Tó) 
NMCĐ-5 
(QTMTN) 

Dưới cầu Tủm Tó, xã 

Bằng Lãng 

2447626 403910 Sông Phó 

Đáy 22
0
07

’
465

’’
 105

0
34

’
115

’’
 

21 
Nước sông Cầu tại xã Đông Viên 

(cầu treo Khâu Chủ) nay là xã 
NMCĐ-6 
(QTMTN) 

Dưới cầu treo Khâu 

Chủ, xã Đồng Thắng 

2449549 413482 
Sông Cầu 

22
0
08

’
536

’’
 105

0
39

’
675

’’
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STT Tên điểm quan trắc 

Ký hiệu 

Điểm 

quan trắc 

Thông số quan trắc 
Mô tả điểm quan 

trắc 

Vị trí lấy mẫu Tên sông, 

hồ, kênh, 

rạch (đối 

với nước 

mặt) 

X (m) Y (m) 

Kinh độ Vĩ độ 

Đồng Thắng 

22 

Nước sông Phó Đáy xã Yên 

Nhuận (nhánh thứ hai) nay là xã 

Yên Phong 

NMCĐ-7 
(QTMTN) 

Tại cầu tràn Yên 

Nhuận 

2437028 405495 
Sông Phó 

Đáy 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 
(QTMTTĐ) 

Sau nhà máy giấy đế 

B&H 

2433635 430236 

Sông Cầu 
21

0
59

’
959

’’
 105

0
49

’
460

’’
 

24 
Nước sông Cầu tại xã Thanh 

Bình nay là xã Thanh Thịnh 
NMCM-2 
(QTMTN) 

Sông Cầu sau điểm xả 

của KCN Thanh Bình 

2426197 427284 
Sông Cầu 

21
0
55

’
921

’’
 105

0
47

’
765

’’
 

25 
Nước sông Cầu (tại cầu Yên 

Đĩnh) 
NMCM-3 
(QTMTN) 

Dưới cầu Yên Đĩnh, 

thị trấn Đồng Tâm 

2422391 426984 
Sông Cầu 

21
0
53

’
858

’’
 105

0
47

’
601

’’
 

26 
Nước suối Chợ Chu (cầu Ổ 

Gà) 
NMCM-4 
(QTMTN) 

Dưới cầu Ổ Gà, thị 

trấn Đồng Tâm 

2420719 424524 Suối Chợ 

Chu 21
0
52

’
951

’’
 105

0
46

’
177

’’
 

27 Nước suối Quận tại cầu 62 
NMCM-5 
(QTMTN) 

Dưới cầu 62, điểm 

trước khi hợp lưu với 

sông Cầu 

2433053 429751 

Suối Quận 
21

0
59

’
642

’’
 105

0
49

’
181

’’
 

28 
Nước sông Bắc Giang (xã 

Lương Thượng) 
NMNR-1 
(QTMTN) 

Gần cánh đồng Pàn 

Xả, xã Lượng 

Thượng 

2462637 456321 
Sông Bắc 

Giang 22
0
15

’
725

’’
 106

0
04

’
571

’’
 

29 
Nước sông Bắc Giang (cầu 

treo Tân An) 
NMNR-2 
(QTMTN) 

Dưới cầu cứng Tân 

An 

2461096 458201 Sông Bắc 

Giang 22
0
14

’
892

’’
 106

0
05

’
668

’’
 

30 
Nước sông Bắc Giang (đập 

Pác Cáp I) 
NMNR-3 
(QTMTN) 

Đập Pác Cáp I, xã 

Sơn Thành 

2457416 461910 Sông Bắc 

Giang 22
0
12

’
904

’’
 106

0
07

’
832

’’
 

31 Nước sông Na Rì (đập Pác NMNR-4 Đập Pác Cáp II, xã 2457301 461836 Sông Na 
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STT Tên điểm quan trắc 

Ký hiệu 

Điểm 

quan trắc 

Thông số quan trắc 
Mô tả điểm quan 

trắc 

Vị trí lấy mẫu Tên sông, 

hồ, kênh, 

rạch (đối 

với nước 

mặt) 

X (m) Y (m) 

Kinh độ Vĩ độ 

Cáp II) (QTMTN) Sơn Thành 22
0
12

’
840

’’
 106

0
07

’
789

’’
 Rì 

32 
Nước sông Bắc Giang (cầu 

Hát Deng) 
NMNR-5 
(QTMTN) 

Dưới cầu Hát Deng, 

thị trấn Yến Lạc 

2460226 467468 Sông Bắc 

Giang 22
0
14

’
434

’’ 
106

0
11

’
063

’’
 

33 
Nước sông Na Rì (cầu Hảo 

Nghĩa) 
NMNR-6 
(QTMTN) 

Nước sông tại cầu 

tràn Hảo Nghĩa, xã 

Trần Phú 

2445493 458962 
Sông Na 

Rì 22
0
06

’
439

’’ 
106

0
06

’
735

’’
 

34 
Nước suối xã Vân Tùng (cầu 

Vân Tùng) 
NMNS-1 
(QTMTN) 

Dưới cầu Vân Tùng, 

xã Vân Tùng 

2481422 447983 Suối Vân 

Tùng 22
0
25

’
890

’’
 105

0
59

’
680

’’
 

35 
Nước suối Nà Phặc (tại cầu Nà 

Phặc) 
NMNS-2 
(QTMTN) 

Dưới cầu Nà Phặc, thị 

trấn Nà Phặc 

2475650 437268 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 
(QTMTN) 

Tại cầu tràn Nà Vài, 

xã Thượng Ân 

2490830 450758 
Suối Cốc 

Đán-

Thượng 

Ân 
22

0
30

’
993

’’
 106

0
01

’
280

’’
 

37 
Nước suối Thuần Mang (cầu 

Bản Giang) 
NMNS-4 
(QTMTN) 

Dưới cầu Bản Giang, 

xã Thuần Mang 

2471578 449858 Suối 

Thuần 

Mang 
22022

’
560

’’
 106

0
00

’
794

’’
 

38 
Nước suối sau khi chảy qua xã 

Bộc Bố 
NMPN-1 
(QTMTN) 

Suối Bộc Bố, điểm 

trước khi hợp lưu 

sông Năng 

2502477 414958 
Suối Bộc 

Bố 22
0
37

’
219

’’
 105

0
40

’
364

’’
 

39 
Nước sông Năng tại xã Bộc Bố 

(thôn Nà Nghè) 
NMPN-2 
(QTMTN) 

Dưới cầu Nà nghè, xã 

Bộc Bố 

 

 

2502523 415021 

Sông Năng 

22
0
37

’
244

’’
 105

0
40

’
400

’’
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STT Tên điểm quan trắc 

Ký hiệu 

Điểm 

quan trắc 

Thông số quan trắc 
Mô tả điểm quan 

trắc 

Vị trí lấy mẫu Tên sông, 

hồ, kênh, 

rạch (đối 

với nước 

mặt) 

X (m) Y (m) 

Kinh độ Vĩ độ 

III Thành phần môi trường không khí 

1 
Khu vực quốc lộ 3 (cổng 

UBND phường Xuất Hóa) 
KKTP-1 
(QTMTN) 

Tiếng ồn, tổng bụi lơ 

lửng (TSP), khí NO2, 

khí SO2 và khí CO
 

 

Cổng UBND phường 

Xuất Hóa 

2444682 435239 
 

22
0
05

’
955

’’
 105

0
52

’
341

’’
 

2 
Khu vực quốc lộ 3 (ngã 3 

đường đi Chợ Đồn) 
KKTP-2 
(QTMTN) 

Quốc lộ 3, ngã ba đi 

Chợ Đồn 

2448520 430797 
 

22
0
08

’
026

’’
 105

0
49

’
749

’’
 

3 Khu vực cổng chợ Bắc Kạn 
KKTP-3 
(QTMTN) 

Cổng chợ Bắc Kạn 
2450229 430960 

 
22

0
08

’
952

’’
 105

0
49

’
838

’’
 

4 
Khu vực cổng bến xe TP Bắc 

Kạn 
KKTP-4 

(QTMTTĐ) 
Công bến xe thành 

phố Bắc Kạn 

2449658 431524 
 

22
0
08

’
044

’’
 105

0
50

’
169

’’
 

5 Khu vực  Phường Huyền Tụng 
KKTP-5 

(QTMTTĐ) 

Gần khu dân cư Tổng 

Nẻng phường Huyền 

Tụng 

2450842 434272 
 

 22
0
09

’
292

’’
 105

0
51

’
763

’’
 

6 
Khu vực ngã ba thị trấn Chợ 

Rã 
KKBB-1 
(QTMTN) 

Ngã ba, gần chợ 

Chính, thị trấn Chợ 

Rã 

2484484 421531 

 
22

0
27

’
188

’’
 105

0
43

’
334

’’
 

7 
Khu vực ngã ba cầu Pác Co thị 

trấn Chợ Rã 
KKBB-2 
(QTMTN) 

Ngã ba, gần cầu Pác 

Co 

2483937 419950 
 

22
0
27

’
489

’’
 105

0
44

’
254

’’
 

8 
Khu vực Hành chính Vườn 

Quốc gia hồ Ba Bể 
KKBB-3 
(QTMTN) 

Gần khu Hành chính 

vườn Quốc gia Ba Bể 

2480232 410733 
 

22
0
25

’
152

’’
 105

0
37

’
973

’’
 

9 
Khu vực xã Chu Hương (cổng 

UBND xã) 
KKBB-4 
(QTMTN) 

Cổng UBND xã Chu 

Hương, huyện Ba Bể 

2474129 430156 
 

22022
’
902

’’
 105

0
49

’
306

’’
 

10 
Khu vực xã Quảng Khê (khu 

chợ xã Quảng Khê) 
KKBB-5 
(QTMTN) 

Gần chợ xã Quảng 

Khê, huyện Ba Bể 

2472148 416331  

 22022
’
791

’’
 105

0
41

’
261

’’
 

11 Khu vực thị trấn Phủ Thông KKBT-1 Ngã ba đi huyện Ba 2463962 435860  
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STT Tên điểm quan trắc 

Ký hiệu 

Điểm 

quan trắc 

Thông số quan trắc 
Mô tả điểm quan 

trắc 

Vị trí lấy mẫu Tên sông, 

hồ, kênh, 

rạch (đối 

với nước 

mặt) 

X (m) Y (m) 

Kinh độ Vĩ độ 

(ngã ba đi Ba Bể) (QTMTN) Bể 22
0
16

’
405

’’
 105

0
52

’
657

’’
 

12 
Quốc lộ 3 xã Cẩm Giàng (cổng 

UBND xã) 
KKBT-2 
(QTMTN) 

Cổng UBND xã Cẩm 

Giàng, huyện Bạch 

Thông 

2456367 435610 

 
22

0
12

’
289

’’
 105

0
52

’
529

’’
 

13 
Khu vực xã Lục Bình (thôn 

Bắc Lanh Chang) 
KKBT-3 
(QTMTN) 

Khu dân cư, gần điểm 

bưu điện xã Lục Bình 

2460690 432192 
 

22
0
14

’
616

’’
 105

0
50

’
535

’’
 

14 
Khu vực xã Mỹ Thanh (cổng 

UBND xã) 
KKBT-4 
(QTMTN) 

Cổng UBND xã Mỹ 

Thanh, huyện Bạch 

Thông 

2450256 438698 

 
22

0
08

’
983

’’
 105

0
54

’
466

’’
 

15 
Khu vực thị trấn Bằng Lũng 

(gần bưu điện) 
KKCĐ-1 
(QTMTN) 

Ngã tư thị trấn Bằng 

Lũng, gần Bưu điện 

thị trấn 

2451374 406486 

 
22

0
09

’
504

’’
 105

0
35

’
602

’’
 

16 
Khu vực xã Bản Thi (cổng 

trường tiểu học) 
KKCĐ-2 
(QTMTN) 

Cổng trường tiểu học 

Bản Thi, xã Bản Thi, 

huyện Chợ Đồn 

2460433 397281 

 
22

0
14

’
381

’’
 105

0
30

’
210

’’
 

17 Khu vực Lũng Váng 
KKCĐ-3 

(QTMTTĐ) 

Gần các nhà máy của 

công ty Cổ phần 

khoáng sản Bắc Kạn 

 

2449804 405335 

 
22

0
08

’
649

’’
 105

0
34

’
938

’’
 

18 
Khu vực xã Ngọc Phái (thôn 

Bản Cuôn) 
KKCĐ-4 
(QTMTN) 

Khu dân cư Bản Cuôn 

xã Ngọc Phái 

2459159 404385 
 

22
0
13

’
715

’’
 105

0
34

’
349

’’
 

19 
Khu vực xã Bình Trung (khu 

chợ) 
KKCĐ-5 
(QTMTN) 

Gần chợ xã Bình 

Trung, huyện Chợ 

Đồn 

2436174 402161 

 
22

0
01

’
253

’’
 105

0
48

’
029

’’
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STT Tên điểm quan trắc 

Ký hiệu 

Điểm 

quan trắc 

Thông số quan trắc 
Mô tả điểm quan 

trắc 

Vị trí lấy mẫu Tên sông, 

hồ, kênh, 

rạch (đối 

với nước 

mặt) 

X (m) Y (m) 

Kinh độ Vĩ độ 

20 

Khu vực thị trấn Chợ Mới 

(cổng UBND huyện) nay là thị 

trấn Đồng Tâm 

KKCM-1 
(QTMTN) 

Cổng UBND huyện 

Chợ Mới 

2421227 425560 

 
21

0
53

’
223

’’
 105

0
46

’
777

’’
 

21 
Khu vực xã Yên Đĩnh nay là 

thị trấn Đồng Tâm 
KKCM-2 
(QTMTN) 

Ngã ba, gần điện lực 

thị trấn Đồng Tâm 

2422281 426396 
 

21
0
53

’
798

’’
 105

0
47

’
261

’’
 

22 Khu vực KCN Thanh Bình 
KKCM-3 
(QTMTN) 

Gần khu công nghiệp 

Thanh Bình 

2426190 427750 
 

21
0
55

’
919

’’
 105

0
48

’
092

’’
 

23 Khu vực xã Yên Hân 
KKCM-4 
(QTMTN) 

Khu dân cư, gần trường 

THCS xã Yên Hân 

2426394 442558 
 

21
0
56

’
061

’’
 105

0
56

’
637

’’
 

24 
Khu vực thị trấn Yến Lạc 

(cổng UBND huyện) 
KKNR-1 
(QTMTN) 

Cổng UBND huyện 

Na Rì 

2459889 467344 
 

22
0
14

’
250

’’
 106

0
10

’
990

’’
 

25 
Khu vực thị trấn Yến Lạc (cầu 

Hát Deng) 
KKNR-2 
(QTMTN) 

Khu dân cư, gần cầu 

Hát Deng 

2460191 467481 
 

22
0
14

’
414

’’
 106

0
11

’
072

’’
 

26 Khu vực xã Cư Lễ (ngã ba) 
KKNR-3 
(QTMTN) 

Khu dân cư, ngã ba đi 

Lạng Sơn 

2452640 462799 
 

22
0
10

’
318

’’
 106

0
08

’
358

’’
 

27 
Khu vực xã Lạng San (chợ 

Tân An) nay là xã Văn Lang 
KKNR-4 
(QTMTN) 

Cổng chợ Tân An, xã 

Văn Lang 

2461489 458932 
 

22
0
15

’
107

’’
 106

0
06

’
093

’’
 

28 
Khu vực xã Côn Minh (khu 

chợ) 
KKNR-5 
(QTMTN) 

Khu dân cư, gần chợ 

xã Côn Minh 

2447815 450460 
 

22
0
07

’
684

’’
 106

0
01

’
188

’’
 

29 
Khu vực xã Hảo Nghĩa (Cổng 

UBND xã) nay là xã Trần Phú 
KKNR-6 
(QTMTN) 

Cổng UBND xã Hảo 

Nghĩa cũ 

2446196 459289 
 

22
0
06

’
820

’’
 106

0
06

’
324

’’
 

30 
Khu vực xã Vân Tùng (khu 

chợ) 
KKNS-1 
(QTMTN) 

Khu dân cư, gần chợ 

Vân Tùng 

2481206 447768 
 

22
0
25

’
774

’’
 105

0
59

’
553

’’
 

31 Khu vực thị trấn Nà Phặc (ngã KKNS-2 Khu dân cư, ngã ba đi 2475753 437282  
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STT Tên điểm quan trắc 

Ký hiệu 

Điểm 

quan trắc 

Thông số quan trắc 
Mô tả điểm quan 

trắc 

Vị trí lấy mẫu Tên sông, 

hồ, kênh, 

rạch (đối 

với nước 

mặt) 

X (m) Y (m) 

Kinh độ Vĩ độ 

ba đi Ba Bể) (QTMTN) huyện Ba Bể 22
0
22

’
797

’’
 105

0
53

’
457

’’
 

32 
Khu vực xã Bằng Vân (Chợ 

Bằng Khẩu) 
KKNS-3 
(QTMTN) 

Khu dân cư, gần chợ 

xã Bằng Vân 

2486274 453615 
 

22
0
28

’
530

’’
 106

0
02

’
953

’’
 

33 
Khu vực Bằng Lãng - xã 

Thượng Quan 
KKNS-4 
(QTMTN) 

Gần nhà máy luyện 

chì Bằng Lãng, xã 

Thượng Quan 

2477894 448349 

 
22

0
23

’
980

’’
 105

0
59

’
904

’’
 

34 Khu vực xã Bộc Bố (ngã tư gần chợ) 
KKPN-1 
(QTMTN) 

Ngã tư, gần chợ xã 

Bộc Bố 

2502080 414048 
 

22
0
37

’
000

’’
 105

0
39

’
836

’’
 

35 Khu vực xã Bộc Bố (cổng bệnh viện) 
KKPN-2 
(QTMTN) 

Gần bệnh viện huyện 

Pác Nặm 

2501778 414671 
 

22
0
36

’
835

’’
 105

0
40

’
199

’’
 

36 
Khu vực xã Cổ Linh (cổng UBND 

xã) 
KKPN-3 
(QTMTN) 

Cổng UBND xã Cổ 

Linh, huyện Pác Nặm 

2495740 411090 
 

22
0
33

’
357

’’
 105

0
38

’
129

’’
 

37 
Khu vực xã Nghiên Loan  (cổng 

UBND xã) 
KKPN-4 
(QTMTN) 

Cổng UBND xã 

Nghiên Loan, huyện 

Pác Nặm 

2490074 419993 
 

 22
0
30

’
513

’’
 105

0
43

’
341

’’
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II. Nhận xét và đánh giá kết quả quan trắc 

2.1. Môi trường nước mặt 

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

năm 2022 được thể hiện tại bảng 2.1, cụ thể như sau: 
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Bảng 2.1. Kết quả phân tích chất lượng môi trường nước mặt tỉnh Bắc Kạn đợt 3 năm 2022 

Khu vực 
                   Chỉ tiêu 

Vị trí 
pH DO TSS BOD5 COD NH4

+-N NO2
--N NO3

--N 

Thành phố Bắc 

Kạn 

NMTP-1 7,5 5,5 31 8,1 15,6 <0,05 0,006 0,3 

NMTP-2 7,6 5,1 24 8,5 16,2 <0,05 0,007 0,33 

NMTP-3 7,4 5,6 26 11,3 22 <0,05 0,005 0,04 

NMTP-4 7,7 5,3 27 10,7 21,1 <0,05 0,004 0,03 

NMTP-5 7,3 5,7 30 7,4 14 <0,05 0,005 0,47 

Ba Bể 

NMBB-1 7,6 5,4 37 11,2 22 <0,05 <0,004 1,76 

NMBB-2 7,7 5,1 31 10,6 21,1 <0,05 0,006 2,54 

NMBB-3 7,5 5,2 42 7,1 13,8 <0,05 0,005 1,4 

NMBB-4 7,5 5,5 38 6,7 21,7 <0,05 0,006 1,4 

NMBB-5 7,6 5,2 44 6,2 11,7 <0,05 <0,004 1,5 

NMBB-6 7,4 5 40 6,6 12,6 <0,05 0,016 0,65 

NMBB-7 7,3 5,7 36 7,4 14,8 <0,05 0,012 0,78 

Bạch Thông 

NMBT-1 7,3 5,6 19 6,6 18 <0,05 <0,004 0,24 

NMBT-2 7,5 5,1 18 7,9 15,3 <0,05 <0,004 0,43 

NMBT-3 7,7 5 16 7,1 13,2 <0,05 <0,004 0,53 

Chợ Đồn 

NMCĐ-1 7,3 5,5 24 6,7 12,7 <0,05 <0,004 0,77 

NMCĐ-2 7,5 5,2 22 7 14,2 <0,05 <0,004 1,73 

NMCĐ-3 7,7 5,1 18 6,3 12,3 <0,05 0,004 1,8 

NMCĐ-4 7,4 5,5 25 9,4 19,6 <0,05 <0,004 1,68 

NMCĐ-5 7,8 5,3 24 9,1 18,1 <0,05 0,005 0,48 

NMCĐ-6 7,5 5,4 23 7,7 14,2 <0,05 0,006 0,76 

NMCĐ-7 7,3 5,6 20 7,3 13,9 <0,05 0,0048 0,75 

Chợ Mới 

NMCM-1 7,8 5,1 31 9,5 16,9 <0,05 0,0081 0,175 

NMCM-2 7,3 5,5 42 10,1 19,5 <0,05 0,034 0,17 

NMCM-3 7,4 5,6 46 11,4 21,4 <0,05 <0,004 0,21 

NMCM-4 7,5 5,4 34 8,3 15,5 <0,05 0,068 0,32 

NMCM-5 7,3 5,4 32 8,8 15,7 <0,05 <0,004 0,31 

Na Rì 

NMNR-1 7,4 5,5 24 8,5 17,1 <0,05 0,013 0,276 

NMNR-2 7,6 5,3 22 7,7 15,7 <0,05 0,014 0,21 

NMNR-3 7,8 5,2 25 8,4 16,1 <0,05 0,016 0,4 

NMNR-4 7,5 5,5 28 10,5 21,5 <0,05 0,005 0,37 

NMNR-5 7,3 5,7 26 9,7 19,5 <0,05 0,005 0,37 

NMNR-6 7,6 5,4 23 8,3 16,6 <0,05 <0,004 0,42 

Ngân Sơn 
NMNS-1 7,5 4,9 25 7,3 14,5 <0,05 <0,004 0,06 

NMNS-2 7,6 5,1 27 8,6 16,7 <0,05 <0,004 0,21 
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Khu vực 
                   Chỉ tiêu 
Vị trí 

pH DO TSS BOD5 COD NH4
+-N NO2

--N NO3
--N 

NMNS-3 7,4 5,3 28 9,7 18,2 <0,05 <0,004 0,05 

NMNS-4 7,7 5,3 24 9,1 17,3 <0,05 <0,004 0,28 

Pác Nặm 
NMPN-1 7,5 5,1 26 7,8 15,8 <0,05 <0,004 0,92 

NMPN-2 7,3 5,4 23 10,7 21,6 <0,05 <0,004 0,69 

QCVN 08-MT:2015/BTNMT 

A1 
6-8,5 

≥ 6 20 4 10 0,3 0,05 2 

A2 ≥ 5 30 6 15 0,3 0,05 5 

B1 
5,5 - 9 

≥ 4 50 15 30 0,9 0,05 10 

B2 ≥ 2 100 25 50 0,9 0,05 15 

Bảng 2.1. Kết quả phân tích chất lượng môi trường nước mặt tỉnh Bắc Kạn đợt 3 năm 2022 (tiếp theo) 

Khu 
vực 

Chỉ tiêu 
Vị trí 

(PO4
3- -P) Coliform 

Tổng dầu 
mỡ 

Sắt (Fe) Pb Zn Tổng phenol 

Thành 

phố 
Bắc 

Kạn 

NMTP-1 0,01 1.121 0,6 0,1 KPH (MDL=0,0003) KPH (MDL=0,016) KPH (MDL=0,0015) 

NMTP-2 0,07 1.174 <0,3 0,1 KPH (MDL=0,0003) KPH (MDL=0,016) KPH (MDL=0,0015) 

NMTP-3 0,05 4.521 0,52 0,09 KPH (MDL=0,0003) KPH (MDL=0,016) KPH (MDL=0,0015) 

NMTP-4 0,08 4.201 <0,3 0,08 KPH (MDL=0,0003) KPH (MDL=0,016) KPH (MDL=0,0015) 

NMTP-5 0,06 2.711 0,4 0,08 0,0014 KPH (MDL=0,016) KPH (MDL=0,0015) 

Ba Bể 

NMBB-1 0,07 2.254 0,53 0,46 KPH (MDL=0,0003) KPH (MDL=0,016) KPH (MDL=0,0015) 

NMBB-2 0,07 2.181 0,6 0,47 KPH (MDL=0,0003) KPH (MDL=0,016) KPH (MDL=0,0015) 

NMBB-3 0,05 2.014 0,37 0,4 KPH (MDL=0,0003) KPH (MDL=0,016) KPH (MDL=0,0015) 

NMBB-4 0,03 1.871 0,44 0,18 KPH (MDL=0,0003) KPH (MDL=0,016) KPH (MDL=0,0015) 

NMBB-5 0,04 2.714 <0,3 0,18 KPH (MDL=0,0003) KPH (MDL=0,016) KPH (MDL=0,0015) 

NMBB-6 0,03 2.287 <0,3 0,48 KPH (MDL=0,0003) KPH (MDL=0,016) KPH (MDL=0,0015) 

NMBB-7 0,05 1.998 <0,3 0,48 KPH (MDL=0,0003) KPH (MDL=0,016) KPH (MDL=0,0015) 

Bạch 

Thông 

NMBT-1 0,04 1.814 <0,3 0,08 KPH (MDL=0,0003) KPH (MDL=0,016) KPH (MDL=0,0015) 

NMBT-2 0,01 1.589 0,53 0,06 KPH (MDL=0,0003) KPH (MDL=0,016) KPH (MDL=0,0015) 

NMBT-3 0,06 1.147 <0,3 0,26 KPH (MDL=0,0003) KPH (MDL=0,016) KPH (MDL=0,0015) 

Chợ 

Đồn 

NMCĐ-1 0,11 2.718 <0,3 0,17 KPH (MDL=0,0003) KPH (MDL=0,016) KPH (MDL=0,0015) 

NMCĐ-2 0,13 2.014 0,5 0,16 KPH (MDL=0,0003) KPH (MDL=0,016) KPH (MDL=0,0015) 

NMCĐ-3 0,05 1.989 <0,3 0,12 KPH (MDL=0,0003) 0,0029 KPH (MDL=0,0015) 

NMCĐ-4 0,12 1.962 <0,3 0,13 KPH (MDL=0,0003) KPH (MDL=0,016) KPH (MDL=0,0015) 

NMCĐ-5 0,07 1.875 0,44 0,07 KPH (MDL=0,0003) KPH (MDL=0,016) KPH (MDL=0,0015) 

NMCĐ-6 0,09 1.147 <0,3 0,18 KPH (MDL=0,0003) KPH (MDL=0,016) KPH (MDL=0,0015) 

NMCĐ-7 0,13 1.199 <0,3 0,16 KPH (MDL=0,0003) KPH (MDL=0,016) KPH (MDL=0,0015) 

Chợ 

Mới 

NMCM-1 <0,01 1.247 0,6 0,284 <0,0009 0,124 KPH (MDL=0,0015) 

NMCM-2 <0,01 1.501 0,5 0,31 KPH (MDL=0,0003) 0,148 KPH (MDL=0,0015) 
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Khu 
vực 

Chỉ tiêu 
Vị trí 

(PO4
3- -P) Coliform 

Tổng dầu 
mỡ 

Sắt (Fe) Pb Zn Tổng phenol 

NMCM-3 <0,01 1.698 <0,3 0,46 KPH (MDL=0,0003) 0,166 KPH (MDL=0,0015) 

NMCM-4 0,07 897 <0,3 0,47 KPH (MDL=0,0003) 0,137 KPH (MDL=0,0015) 

NMCM-5 <0,01 1.057 0,4 0,47 KPH (MDL=0,0003) 0,138 KPH (MDL=0,0015) 

Na Rì 

NMNR-1 0,05 1.954 <0,3 0,49 KPH (MDL=0,0003) KPH (MDL=0,016) KPH (MDL=0,0015) 

NMNR-2 0,037 1.457 <0,3 0,44 KPH (MDL=0,0003) KPH (MDL=0,016) KPH (MDL=0,0015) 

NMNR-3 0,026 1.097 0,4 0,2 KPH (MDL=0,0003) KPH (MDL=0,016) KPH (MDL=0,0015) 

NMNR-4 0,05 1.084 0,43 0,19 <0,0009 KPH (MDL=0,016) KPH (MDL=0,0015) 

NMNR-5 0,14 1.058 0,6 0,18 KPH (MDL=0,0003) KPH (MDL=0,016) KPH (MDL=0,0015) 

NMNR-6 0,09 1.114 0,5 0,48 KPH (MDL=0,0003) KPH (MDL=0,016) KPH (MDL=0,0015) 

Ngân 

Sơn 

NMNS-1 KPH 1.104 <0,3 0,43 KPH (MDL=0,0003) 0,148 KPH (MDL=0,0015) 

NMNS-2 0,04 1.974 <0,3 0,4 KPH (MDL=0,0003) 0,168 KPH (MDL=0,0015) 

NMNS-3 0,07 1.298 0,5 0,44 KPH (MDL=0,0003) 0,162 KPH (MDL=0,0015) 

NMNS-4 0,06 1.024 <0,3 0,43 KPH (MDL=0,0003) 0,142 KPH (MDL=0,0015) 

Pác 

Nặm 

NMPN-1 0,09 1.045 <0,3 0,48 KPH (MDL=0,0003) KPH (MDL=0,016) KPH (MDL=0,0015) 

NMPN-2 0,08 1.258 0,6 0,12 KPH (MDL=0,0003) KPH (MDL=0,016) KPH (MDL=0,0015) 

QCVN 

08-

MT:2015

/BTNMT 

A1 0,1 2.500 0,3 0,5 0,02 0,5 0,005 

A2 0,2 5.000 0,5 1 0,02 1,0 0,005 

B1 0,3 7.500 1 1,5 0,05 1,5 0,01 

B2 0,5 10.000 1 2 0,05 2 0,02 

Ghi chú: 

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

- Cột A1 - Sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt (sau khi áp dụng xử lý thông thường), bảo tồn động thực vật thủy sinh và các mục đích khác như loại A2, B1 và B2; 

- Cột A2 - Dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng phải áp dụng công nghệ xử lý phù hợp hoặc các mục đích sử dụng như loại B1 và B2; 

- Cột B1 - Dùng cho mục đích tưới tiêu, thủy lợi hoặc các mục đích sử dụng khác có yêu cầu chất lượng nước tương tự hoặc các mục đích sử dụng như loại B2; 

- Cột B2 - Giao thông thuỷ và các mục đích khác với yêu cầu nước chất lượng thấp; 

- (KPH): Không phát hiện; 

- (MDL): Giới hạn phát hiện của phương pháp thử; 

- - “ <”: Kết quả nhỏ hơn giới hạn định lượng (LOQ) của phương pháp. 
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Theo quy hoạch khai thác, sử dụng tài nguyên nước tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 

đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết 

định số 1794/QĐ-UBND ngày 31/10/2012 của UBND tỉnh Bắc Kạn. Các vị trí 

quan trắc trên các lưu vực sông được so sánh với QCVN 08-MT:2015/BTNMT, cụ 

thể như sau: 

Bảng 2.2. Các vị trí quan trắc phân theo mục đích sử dụng nước 

Stt Lưu vực Sông 
Số vị trí 

Quan trắc 

Khu vực 

nước sử 

dụng cho 

mục đích 

sinh hoạt 

Khu vực 

nước sử 

dụng cho 

mục đích 

tưới 

nông 

nghiệp 

Khu vực 

nước sử 

dụng 

cho mục 

đích 
công 

nghiệp 

I LVS Cầu 14 5 9 0 

1 Nước suối Sỹ Bình tại xã Mỹ Thanh NMBT-3 Cột A2 - - 

2 
Nước suối Nông Thượng chảy qua khu 

dân cư Quang Sơn, Đội Kỳ 
NMTP-3 Cột A2 - - 

3 
Nước sông Cầu tại xã Đông Viên (cầu 
treo Khâu Chủ) nay là xã Đồng Thắng 

NMCĐ-6 - Cột B1 - 

4 Nước suối Phủ Thông (tại cầu Suối To) NMBT-1 - Cột B1 - 

5 
Nước sông Nà Cú (tại cầu Nà Cù, xã 

Cẩm Giàng) 
NMBT-2 Cột A2 - - 

6 Nước sông Cầu (cầu Dương Quang) NMTP-1 - Cột B1 - 

7 Nước suối Nặm Cắt NMTP-2 - Cột B1 - 

8 Nước suối Pá Danh tại cầu Suối Tung NMTP-4 Cột A2 - - 

9 Nước suối Khuổi Cuồng (cầu Xuất Hóa) NMTP-5 - Cột B1 - 

10 
Nước sông Cầu tại xã Nông Hạ (sau vị trí 

xả nước thải của nhà máy giấy Đế B&H ) 
NMCM-1 - Cột B1 - 

11 
Nước sông Cầu tại xã Thanh Bình nay là 

xã Thanh Thịnh 
NMCM-2 - Cột B1 - 

12 Nước sông Cầu (tại cầu Yên Đĩnh) NMCM-3 - Cột B1 - 

13 Nước suối Chợ Chu (cầu Ổ Gà) NMCM-4 Cột A2 - - 

14 Nước suối Quận tại cầu 62 NMCM-5 - Cột B1 - 

II LVS Năng 6 2 4 - 

1 Nước suối sau khi chảy qua xã Bộc Bố 
NMPN-1 

Cột A2 - - 

2 
Nước sông Năng tại xã Bộc Bố (thôn Nà 

Nghè) 
NMPN-2 - Cột B1 - 

3 
Nước sông Năng tại cầu Tin Đồn (thị 

trấn Chợ Rã) 
NMBB-1 - Cột B1 - 

4 Nước sông Năng tại Buốc Lốm (bến đò) 
NMBB-2 

- Cột B1 - 

5 
Nước sông Hà Hiệu tại cầu treo Pác 

Châm xã Bành Trạch 
NMBB-7 - Cột B1 - 

6 Nước suối Nà Phặc (tại cầu Nà Phặc) NMNS-2 Cột A2 - - 

III LV hồ Ba Bể 5 - 5 - 

1 
Suối Quảng Bạch - Nam Cường (tại xã 

Nam Cường) NMCĐ-3 
- Cột B1 - 
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2 Nước hồ Ba Bể (Hồ 1) NMBB-3 - Cột B1 - 

3 Nước hồ Ba Bể (Hồ 3) NMBB-4 - Cột B1 - 

4 Nước suối Chợ Lèng (cầu treo Pác Ngòi) NMBB-5 - Cột B1 - 

5 Nước suối Tà Han (tại bản Cốc Tộc) NMBB-6 - Cột B1 - 

IV LVS Phó Đáy 4 - 4 000 

1 Nước suối Nà Tùm, xã Ngọc Phái NMCĐ-1 - Cột B1 - 

2 Nước sông Phó Đáy (xã Bình Trung) NMCĐ-2 - Cột B1 - 

3 
Nước sông Phó Đáy tại xã Bằng Lãng 
(cầu Tủm Tó) NMCĐ-5 

- Cột B1 - 

4 
Nước sông Phó Đáy xã Yên Nhuận (nhánh 

thứ hai) nay là xã Yên Phong NMCĐ-7 
- Cột B1 - 

V LVS Bắc Giang 6 2 4 - 

1 Nước suối xã Vân Tùng (cầu Vân Tùng) NMNS-1 Cột A2 - - 

2 Nước suối Thuần Mang (cầu Bản Giang) NMNS-4 - Cột B1 - 

3 Nước sông Bắc Giang (xã Lương Thượng) NMNR-1 - Cột B1 - 

4 Nước sông Bắc Giang (xã Lương Thượng) NMNR-2 - Cột B1 - 

5 Nước sông Bắc Giang (xã Lương Thượng) NMNR-3 - Cột B1 - 

6 Nước sông Bắc Giang (cầu Hát Deng) NMNR-5 Cột A2 - - 

VI LVS Na Rì 2 - 2 - 

1 Nước sông Na Rì (đập Pác Cáp II) NMNR-4 - Cột B1 - 

2 Nước sông Na Rì (cầu Hảo Nghĩa) NMNR-6 - Cột B1 - 

VII 02 vị trí còn lại 2 - 2 0 

1 
Nước suối Cốc Đán - Thượng Ân (tại cầu 

tràn Nà Vài) 
NMNS-3 - Cột B1 - 

2 Nước suối Bản Thi (gần UBND xã) NMCĐ-4 - Cột B1 - 

Tổng  9 30 0 

Nhận xét, đánh giá: 

Theo quy hoạch khai thác, sử dụng tài nguyên nước tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 

đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết 

định số 1794/QĐ-UBND ngày 31/10/2012 của UBND tỉnh Bắc Kạn. Trong 39 vị 

trí quan trắc nước mặt có 09 vị trí quan trắc nước mặt sử dụng cho mục đích sinh hoạt, 

30 vị trí quan trắc nước mặt sử dụng cho mục đích tưới tiêu nông nghiệp. Kết quả 

quan trắc so sánh với QCVN 08-MT:2015/BTNMT. Kết quả cụ thể như sau: 

- Đối với các vị trí quan trắc nước mặt sử dụng cho mục đích sinh hoạt: 

+ Có 9/9 vị trí quan trắc, hàm lượng các thông số: pH; Oxy hòa tan (DO); 

Nitrat (NO3
-
-N); Amoni (NH4

+
 -N); Photphat (PO4

3-
-P); Chì (Pb); Kẽm (Zn); Sắt 

(Fe); tổng phenol; Tổng Dầu mỡ và Coliform đều nằm trong giới hạn cho phép 

theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT (cột A2). 

+ Có 9/9 vị trí quan trắc, hàm lượng thông số BOD5 vượt QCVN 08-

MT:2015/BTNMT (cột A2), gồm các vị trí: Nước suối Sỹ Bình tại xã Mỹ Thanh 

(NMBT-3) vượt 1,18 lần; nước suối Nông Thượng chảy qua khu Quang Sơn-Đội Kỳ 

(NMTP-3) vượt 1,88 lần; nước sông Nà Cú tại xã Cẩm Giàng (NMBT-2) vượt 1,32 

lần; nước suối Pá Danh tại cầu Suối Tung (NMTP-4) vượt 1,78 lần; nước suối Chợ 

Chu tại Cầu Ổ Gà (NMCM-4) vượt 1,38 lần; Nước suối sau khi chảy qua xã Bộc 
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Bố (NMPN-1) vượt 1,3 lần; nước suối Nà Phặc tại cầu Nà Phặc (NMNS-2) vượt 

1,43 lần; Nước suối Vân Tùng tại cầu Vân Tùng (NMNS-1) vượt 1,23 lần và vị trí 

nước sông Bắc Giang tại cầu Hát Deng (NMNR-5) vượt 1,62 lần. 

+ Có 7/9 vị trí quan trắc, hàm lượng thông số COD vượt QCVN QCVN 08-

MT:2015/BTNMT (cột A2), gồm các vị trí: Nước suối Nông Thượng chảy quan 

khu Quan Sơn Đội Kỳ (NMTP-3) vượt 1,47 lần, Nước suối Pá Danh tại cầu Suối 

Tung (NMTP-4) vượt 1,41 lần; nước suối Chợ Chu tại cầu Ổ Gà (NMCM-4) vượt 

1,03 lần; nước sông Nà Cú tại cầu Nà Cù xã Cẩm Giàng (NMBT-2) vượt 1,02 lần; 

Nước suối sau khi chảy quan xã Bộc Bố (NMPN-1) vượt 1,05 lần; nước suối Nà 

Phặc tại cầu Nà Phặc (NMNS-2) vượt 1,11 lần và vị trí nước sông Bắc Giang tại 

cầu Hát Deng (NMNR-5) vượt 1,3 lần. 

+ Có 1/9 vị trí quan trắc, hàm lượng thông số TSS vượt QCVN 08-

MT:2015/BTNMT (cột A2) là vị trí nước suối Chợ Chu tại cầu Ổ Gà (NMCM-4) 

vượt 1,13 lần. 

+ Có 1/9 vị trí quan trắc, hàm lượng thông số NO2
-
-N vượt QCVN 08-

MT:2015/BTNMT (cột A2) là vị trí nước suối Chợ Chu tại cầu Ổ Gà (NMCM-4) 

vượt 1,36 lần 

- Đối với các vị trí quan trắc nước mặt sử dụng cho mục đích tưới tiêu nông 

nghiệp: 

+ Có 30/30 vị trí quan trắc, hàm lượng các thông số: pH; Tổng chất rắn lơ 

lửng (TSS); Oxy hòa tan (DO); nhu cầu oxi sinh hóa (BOD5); nhu cầu oxi hóa học 

(COD); Nitrit (NO2
- 
-N); Nitrat (NO3

-
-N); Amoni (NH4

+
 -N); Photphat (PO4

3-
-P); 

Chì (Pb); Kẽm (Zn); Sắt (Fe); tổng phenol; Tổng Dầu mỡ và Coliform đều nằm 

trong giới hạn cho phép theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT (cột B1). 

* Thông số pH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.1. Giá trị pH quan trắc đợt 3 năm 2022 
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- Lưu vực sông Cầu: 

Trên lưu vực sông Cầu, đợt 3 năm 2022 tiến hành quan trắc 14 vị trí (05 vị trí 

quan trắc nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt và 09 vị trí quan trắc nước sử dụng 

cho mục đích tưới tiêu nông nghiệp). So sánh với QCVN 08-MT:2015/BTNMT: 

 Có 05/05 vị trí quan trắc khu vực nước sử dụng mục đích cho sinh hoạt có giá 

trị pH nằm trong giới hạn cho phép cột A2 (6-8,5 ). 

Có 09/09 vị trí quan trắc khu vực nước sử dụng cho mục đích tưới tiêu nông 

nghiệp có giá trị pH nằm trong giới hạn cho phép cột B1 (6-9). 

Giá trị pH giao động từ 7,3 đến 7,8. Giá trị pH trung bình là 7,49. 

- Sông Năng: 

Trên Sông Năng, đợt 3 năm 2022 tiến hành quan trắc 06 vị trí (2 vị trí quan trắc 

nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt và 4 vị trí quan trắc nước sử dụng cho mục đích 

tưới tiêu nông nghiệp). So sánh với QCVN 08-MT:2015/BTNMT: 

 Có 02/02 vị trí quan trắc khu vực nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt có giá 

trị pH nằm trong giới hạn cho phép cột A2 (6-8,5 ). 

Có 04/04 vị trí quan trắc khu vực nước sử dụng cho mục đích tưới tiêu nông 

nghiệp có giá trị pH nằm trong giới hạn cho phép cột B1 (6-9). 

Giá trị pH giao động 7,3 đến 7,7. Giá trị pH trung bình là 7,5. 

- Lưu vực hồ Ba Bể:  

Trên lưu vực hồ Ba Bể, đợt 3 năm 2022 tiến hành quan trắc 05 vị trí. So sánh với 

QCVN 08-MT:2015/BTNMT, có 05/05 vị trí quan trắc khu vực nước sử dụng cho 

mục đích tưới tiêu nông nghiệp có giá trị pH nằm trong giới hạn cho phép cột B1 

(5,5÷9). 

Giá trị pH giao động 7,4 đến 7,7. Giá trị pH trung bình là 7,54. 

- Sông Phó Đáy  

Trên sông Phó Đáy, đợt 3 năm 2022 tiến hành quan trắc 04 vị trí. So sánh với 

QCVN 08-MT:2015/BTNMT: 

Có 04/04 vị trí quan trắc khu vực nước sử dụng cho mục đích tưới tiêu nông 

nghiệp có giá trị pH nằm trong giới hạn cho phép cột B1 (5,5÷9). 

Giá trị pH giao động 7,3 đến 7,8. Giá trị pH trung bình là 7,48. 

- Sông Bắc Giang 

Trên sông Bắc Giang, đợt 3 năm 2022 tiến hành quan trắc 06 vị trí (02 vị trí 

quan trắc nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt và 04 vị trí quan trắc nước sử dụng 

cho mục đích tưới tiêu nông nghiệp). So sánh với QCVN 08-MT:2015/BTNMT: 

 Có 02/02 vị trí quan trắc khu vực nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt có giá 

trị pH nằm trong giới hạn cho phép cột A2 (6-8,5 ). 

Có 04/04 vị trí quan trắc khu vực nước sử dụng cho mục đích tưới tiêu nông 

nghiệp có giá trị pH nằm trong giới hạn cho phép cột B1 (5,5÷9). 
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Giá trị pH giao động 7,3 đến 7,8. Giá trị pH trung bình là 7,55. 

- Sông Na Rì: 

Trên lưu vực sông Na Rì, đợt 3 năm 2022 tiến hành quan trắc 02 vị trí. So sánh 

với QCVN 08-MT:2015/BTNMT, có 02/2 vị trí quan trắc khu vực nước sử dụng cho 

mục đích tưới tiêu nông nghiệp có giá trị pH nằm trong giới hạn cho phép cột B1 

(5,5÷9). 

Giá trị pH giao động 7,5 đến 7,6. Giá trị pH trung bình là 7,55. 

- 02 vị trí quan trắc còn lại  

Vị trí quan trắc nước suối Bản Thi gần UBND xã (NMCĐ-4 và vị trí quan trắc 

nước suối Cốc Đán -Thượng Ân (NMNS-3) là 02 vị trí quan trắc nước phân vùng cho 

mục đích tưới tiêu nông nghiệp. Giá trị pH đo được đều nằm trong giới hạn cho phép 

QCVN 08-MT:2015/BTNMT cột B1 (5,5÷9). 

Như vậy, giá trị pH quan trắc đợt 3 năm 2022 áp dụng so sánh theo Quyết 

định số 1794/QĐ-UBND ngày 31/10/2012 của UBND tỉnh Bắc Kạn về phê duyệt  

quy hoạch khai thác, sử dụng tài nguyên nước tỉnh Bắc Kạn giai đoạn đến năm 

2020 và tầm nhìn đến năm 2030. 

Có 9/9 vị trí quan trắc chất lượng nước mặt sử dụng cho mục đích sinh hoạt 

đều có giá trị pH nằm trong giới hạn cho phép QCVN 08-MT:2015/BTNMT (cột 

A2); 

Có 30/30 vị trí quan trắc chất lượng nước mặt sử dụng cho mục đích tưới tiêu 

nông nghiệp có giá trị pH nằm trong giới hạn cho phép QCVN 08-

MT:2015/BTNMT (cột B1); 

Thời gian quan trắc môi trường nước mặt đợt 3 năm 2022 không trùng với 

thời gian quan trắc nước mặt đợt 3 năm 2021. Vì vậy, không so sánh kết quả quan 

trắc giữa đợt 3 năm 2022 và đợt 3 năm 2021. 

* Thông số hàm lượng oxy hòa tan (DO) 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.2. Hàm lượng DO quan trắc đợt 3 năm 2022 
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 - Lưu vực sông Cầu: 

Trên lưu vực sông Cầu, đợt 3 năm 2022 tiến hành quan trắc 14 vị trí (05 vị trí 

quan trắc nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt và 9 vị trí quan trắc nước sử dụng cho 

mục đích tưới tiêu nông nghiệp). So sánh với QCVN 08-MT:2015/BTNMT: 

 Có 05/05 vị trí quan trắc khu vực nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt có hàm 

lượng DO nằm trong gới hạn cho phép cột A2 (DO≥5). 

Có 09/09 vị trí quan trắc khu vực nước sử dụng cho mục đích tưới tiêu nông 

nghiệp có hàm lượng DO nằm trong gới hạn cho phép cột B1 (DO≥4). 

Hàm lượng DO giao động 5 mg/l đến 5,7 mg/l. Hàm lượng DO trung bình là 

5,38 mg/l. 

- Sông Năng: 

Trên Sông Năng, đợt 3 năm 2022 tiến hành quan trắc 06 vị trí (02 vị trí quan trắc 

nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt và 04 vị trí quan trắc nước sử dụng cho mục 

đích tưới tiêu nông nghiệp). So sánh với QCVN 08-MT:2015/BTNMT: 

 Có 02/02 vị trí quan trắc khu vực nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt có hàm 

lượng DO nằm trong gới hạn cho phép cột A2 (DO≥5). 

Có 04/04 vị trí quan trắc khu vực nước sử dụng cho mục đích tưới tiêu nông 

nghiệp có hàm lượng DO nằm trong gới hạn cho phép cột B1 (DO≥4). 

Hàm lượng DO giao động 5,1 mg/l đến 5,7 mg/l. Hàm lượng DO trung bình 

là 5,3 mg/l. 

- Lưu vực hồ Ba Bể: 

Trên lưu vực hồ Ba Bể, đợt 3 năm 2022 tiến hành quan trắc 05 vị trí. So sánh với 

QCVN 08-MT:2015/BTNMT, có 05/05 vị trí quan trắc khu vực nước sử dụng cho 

mục đích tưới tiêu nông nghiệp có hàm lượng DO nằm trong gới hạn cho phép cột B1 

(DO≥4). 

Hàm lượng DO giao động 5 mg/l đến 5,5 mg/l. Hàm lượng DO trung bình là 

5,2 mg/l. 

- Sông Phó Đáy 

Trên sông Phó Đáy, đợt 3 năm 2022 tiến hành quan trắc 04 vị trí. So sánh với 

QCVN 08-MT:2015/BTNMT: 

Có 04/04 vị trí quan trắc khu vực nước sử dụng cho mục đích tưới tiêu nông 

nghiệp có hàm lượng DO nằm trong gới hạn cho phép cột B1 (DO≥4). 

Hàm lượng DO giao động 5,2 mg/l đến 5,6 mg/l. Hàm lượng DO trung bình 

là 5,4 mg/l. 

- Sông Bắc Giang 
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Trên sông Bắc Giang, đợt 3 năm 2022 tiến hành quan trắc 06 vị trí (02 vị trí 

quan trắc nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt và 04 vị trí quan trắc nước sử dụng 

cho mục đích tưới tiêu nông nghiệp). So sánh với QCVN 08-MT:2015/BTNMT: 

Có 1/2 vị trí quan trắc khu vực nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt có hàm 

lượng DO nằm trong gới hạn cho phép cột A2 (DO≥5) và 1/2 vị trí quan trắc khu vực 

nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt có hàm lượng DO thấp hơn gới hạn cho phép 

cột A2 (DO≥5) là vị trí quan trắc nước suối Vân Tùng tại cầu Vân Tùng hàm lượng 

DO=4,9 mg/l. 

Có 04/04 vị trí quan trắc khu vực nước sử dụng cho mục đích tưới nông nghiệp 

có hàm lượng DO nằm trong gới hạn cho phép cột B1 (DO≥4).  

Hàm lượng DO giao động 4,9 mg/l đến 5,7 mg/l. Hàm lượng DO trung bình 

là 5,32 mg/l. 

- Sông Na Rì: 

Trên lưu vực sông Na Rì, đợt 3 năm 2022 tiến hành quan trắc 02 vị trí. So sánh 

với QCVN 08-MT:2015/BTNMT, có 2/2 vị trí quan trắc khu vực nước sử dụng cho 

mục đích tưới nông nghiệp có hàm lượng DO nằm trong gới hạn cho phép cột B1 

(DO≥4). 

Hàm lượng DO giao động 5,4 mg/l đến 5,5 mg/l. Hàm lượng DO trung bình 

là 5,45 mg/l. 

- 02 vị trí quan trắc còn lại  

Vị trí quan trắc nước suối Bản Thi gần UBND xã (NMCĐ-4) và vị trí quan trắc 

nước suối Cốc Đán -Thượng Ân (NMNS-3) là 02 vị trí quan trắc nước phân vùng cho 

mục đích tưới nông nghiệp, hàm lượng DO đo được đều nằm trong giới hạn cho phép 

QCVN 08-MT:2015/BTNMT cột B1 (DO≥4). 

Như vậy, hàm lượng DO quan trắc đợt 3 năm 2022 áp dụng  so sánh theo 

Quyết định số 1794/QĐ-UBND ngày 31/10/2012 của UBND tỉnh Bắc Kạn về phê 

duyệt  quy hoạch khai thác, sử dụng tài nguyên nước tỉnh Bắc Kạn giai đoạn đến 

năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. 

Có 09/09 vị trí quan trắc chất lượng nước mặt sử dụng cho mục đích sinh hoạt 

đều có hàm lượng DO nằm trong giới hạn cho phép QCVN 08-MT:2015/BTNMT 

(cột A2). 

Có 30/30 vị trí quan trắc chất lượng nước mặt sử dụng cho mục đích tưới 

nông nghiệp đều có hàm lượng DO nằm trong giới hạn cho phép QCVN 08-

MT:2015/BTNMT (cột B1).  

Thời gian quan trắc môi trường nước mặt đợt 3 năm 2022 không trùng với 

thời gian quan trắc nước mặt đợt 3 năm 2021. Vì vậy, không so sánh kết quả quan 

trắc giữa đợt 3 năm 2022 và đợt 3 năm 2021. 

 



Báo cáo kết quả nhiệm vụ: Quan trắc môi trường tỉnh Bắc Kạn đợt 3 năm 2022 
 

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

Địa chỉ: Số 316, đường Võ Nguyên Giáp, TP. Bắc Kạn, T. Bắc Kạn   SĐT: 02093 879 038 
 

24 

 * Thông số nhu cầu oxy sinh hóa (BOD5) 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.3. Hàm lượng BOD5 quan trắc đợt 3 năm 2022 

- Lưu vực sông Cầu: 

Trên lưu vực sông Cầu, đợt 3 năm 2022 tiến hành quan trắc 14 vị trí (05 vị trí 

quan trắc nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt và 09 vị trí quan trắc nước sử dụng 

cho mục đích tưới tiêu nông nghiệp). So sánh với QCVN 08-MT:2015/BTNMT: 

Có 05/05 vị trí quan trắc khu vực nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt có hàm 

lượng BOD5 vượt QCCP cột A2 (BOD5=6mg/l), gồm các vị trí: Nước suối Sỹ Bình 

tại xã Mỹ Thanh (NMBT-3) vượt 1,18 lần; nước suối Nông Thượng chảy qua khu 

Quang Sơn-Đội Kỳ (NMTP-3) vượt 1,88 lần; nước sông Nà Cú tại xã Cẩm Giàng 

(NMBT-2) vượt 1,32 lần; nước suối Pá Danh tại cầu Suối Tung (NMTP-4) vượt 

1,78 lần và vị trí nước suối Chợ Chu tại Cầu Ổ Gà (NMCM-4) vượt 1,38 lần. 

Có 09/09 vị trí quan trắc khu vực nước sử dụng cho mục đích tưới nông nghiệp 

có hàm lượng BOD5 nằm trong giớ hạn cho phép cột B1(BOD5=15mg/l). 

Hàm lượng BOD5 giao động 6,6 mg/l đến 11,4 mg/l. Hàm lượng BOD5 trung 

bình 8,81 mg/l. 

- Sông Năng: 

Trên Sông Năng, đợt 3 năm 2022 tiến hành quan trắc 06 vị trí (02 vị trí quan trắc 

nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt và 04 vị trí quan trắc nước sử dụng cho mục 

đích tưới tiêu nông nghiệp). So sánh với QCVN 08-MT:2015/BTNMT: 

Có 2/2 vị trí quan trắc khu vực nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt có hàm 

lượng BOD5 vượt QCCP cột A2 (BOD5=6mg/l), gồm các vị trí: Nước suối sau khi 

chảy qua xã Bộc Bố (NMPN-1) vượt 1,3 lần và vị trí nước suối Nà Phặc tại cầu Nà 

Phặc (NMNS-2) vượt 1,43 lần.  

Có 04/04 vị trí quan trắc khu vực nước sử dụng cho mục đích tưới nông nghiệp 

có hàm lượng BOD5 nằm trong giới hạn cho phép cột  B1(BOD5=15mg/l). 

Hàm lượng BOD5 giao động 7,4 mg/l đến 11,2 mg/l. Hàm lượng BOD5 trung 

bình 9,38 mg/l. 
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- Lưu vực hồ Ba Bể: 

Trên lưu vực hồ Ba Bể, đợt 3 năm 2022 tiến hành quan trắc 05 vị trí. So sánh với 

QCVN 08-MT:2015/BTNMT, có 05/5 vị trí quan trắc khu vực nước sử dụng cho mục 

đích tưới nông nghiệp có hàm lượng BOD5 nằm trong giới hạn cho phép cột  

B1(BOD5=15mg/l).  

Hàm lượng BOD5 giao động 6,2 mg/l đến 7,1 mg/l. Hàm lượng BOD5 trung 

bình 6,58 mg/l. 

- Sông Phó Đáy 

Trên sông Phó Đáy, đợt 3 năm 2022 tiến hành quan trắc 04 vị trí. So sánh với 

QCVN 08-MT:2015/BTNMT: 

Có 04/04 vị trí quan trắc khu vực nước sử dụng cho mục đích tưới nông nghiệp 

có hàm lượng BOD5 nằm trong giới hạn cho phép cột  B1 (BOD5=15mg/l).  

Hàm lượng BOD5 giao động 6,7 mg/l đến 9,1 mg/l. Hàm lượng BOD5 trung 

bình 7,53 mg/l. 

- Sông Bắc Giang 

Trên sông Bắc Giang, đợt 3 năm 2022 tiến hành quan trắc 06 vị trí (02 vị trí 

quan trắc nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt và 04 vị trí quan trắc nước sử dụng 

cho mục đích tưới tiêu nông nghiệp). So sánh với QCVN 08-MT:2015/BTNMT: 

Có 02/02 vị trí quan trắc khu vực nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt có hàm 

lượng BOD5 vượt QCCP cột A2 (BOD5=6mg/l), gồm các vị trí: Nước suối Vân 

Tùng tại cầu Vân Tùng (NMNS-1) vượt 1,23 lần và vị trí nước sông Bắc Giang tại 

cầu Hát Deng (NMNR-5) vượt 1,62 lần. 

Có 04/04 vị trí quan trắc khu vực nước sử dụng cho mục đích tưới nông nghiệp 

có hàm lượng BOD5 nằm trong giới hạn cho phép cột B1 (BOD5=15mg/l). 

Hàm lượng BOD5 giao động từ 7,3 mg/l đến 9,7 mg/l. Hàm lượng BOD5 

trung bình 8,45 mg/l. 

- Sông Na Rì: 

Trên lưu vực sông Na Rì, đợt 3 năm 2022 tiến hành quan trắc 02 vị trí. So sánh 

với QCVN 08-MT:2015/BTNMT, có 02/02 vị trí quan trắc khu vực nước sử dụng cho 

mục đích tưới nông nghiệp có hàm lượng BOD5 nằm trong giới hạn cho phép cột B1 

(BOD5=15mg/l). 

Hàm lượng BOD5 giao động từ 8,3 mg/l đến 10,5 mg/l. Hàm lượng BOD5 

trung bình 9,4 mg/l. 

- 02 vị trí quan trắc còn lại  

Vị trí quan trắc nước suối Bản Thi gần UBND xã (NMCĐ-4 và vị trí quan trắc 

nước suối Cốc Đán -Thượng Ân (NMNS-3) là 02 vị trí quan trắc nước phân vùng cho 

mục đích tưới nông nghiệp, hàm lượng BOD5 đều nằm trong giới hạn cho phép 

QCVN 08-MT:2015/BTNMT cột B1 (BOD5=15mg/l). Hàm lượng BOD5 giao động 

từ 9,4 đến 9,7 mg/l, hàm lượng trung bình là 9,55 mg/l. 
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Như vậy, hàm lượng BOD5 quan trắc đợt 3 năm 2022 áp dụng so sánh theo 

Quyết định số 1794/QĐ-UBND ngày 31/10/2012 của UBND tỉnh Bắc Kạn về phê 

duyệt quy hoạch khai thác, sử dụng tài nguyên nước tỉnh Bắc Kạn giai đoạn đến 

năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. 

Có 09/09 vị trí quan trắc nước mặt sử dụng cho mục đích sinh hoạt đều có 

hàm lượng BOD5 vượt QCVN 08-MT:2015/BTNMT (cột A2); 

Có 30/30 vị trí quan trắc nước mặt sử dụng cho mục đích tưới nông có hàm 

lượng BOD5 nằm trong giới hạn cho phép QCVN 08-MT:2015/BTNMT (cột B1). 

BOD5. 

Thời gian quan trắc môi trường nước mặt đợt 3 năm 2022 không trùng với 

thời gian quan trắc nước mặt đợt 3 năm 2021. Vì vậy, không so sánh kết quả quan 

trắc giữa đợt 3 năm 2022 và đợt 3 năm 2021. 

* Thông số nhu cầu oxy hóa học (COD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.4. Hàm lượng COD quan trắc đợt 3 năm 2022 

- Lưu vực sông Cầu: 

Trên lưu vực sông Cầu, đợt 3 năm 2022 tiến hành quan trắc 14 vị trí (05 vị trí 

quan trắc nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt và 09 vị trí quan trắc nước sử dụng 

cho mục đích tưới tiêu nông nghiệp). So sánh với QCVN 08-MT:2015/BTNMT: 

Có 01/05 vị trí quan trắc khu vực nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt có 

hàm lượng COD nằm trong giới hạn cho phép cột A2 (COD=15mg/l) và 04/05 

vị trí quan trắc khu vực nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt có hàm lượng 

COD vượt QCCP cột A2 (COD=15mg/l), gồm các vị trí: Nước suối Nông 

Thượng chảy quan khu Quan Sơn Đội Kỳ (NMTP-3) vượt 1,47 lần, Nước suối 

Pá Danh tại cầu Suối Tung (NMTP-4) vượt 1,41 lần; nước suối Chợ Chu tại cầu 

Ổ Gà (NMCM-4) vượt 1,03 lần và vị trí nước sông Nà Cú tại cầu Nà Cù xã Cẩm 

Giàng (NMBT-2) vượt 1,02 lần. 

Có 09/09 vị trí quan trắc khu vực nước sử dụng cho mục đích tưới nông nghiệp 

có hàm lượng COD nằm trong giới hạn cho phép cột B1 (COD=30mg/l).  
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Hàm lượng COD giao động 13,2 mg/l đến 22 mg/l. Hàm lượng COD trung 

bình 17,04 mg/l.  

- Sông Năng: 

Trên sông Năng, đợt 3 năm 2022 tiến hành quan trắc 06 vị trí (02 vị trí quan trắc 

nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt và 04 vị trí quan trắc nước sử dụng cho mục 

đích tưới tiêu nông nghiệp). So sánh với QCVN 08-MT:2015/BTNMT: 

Có 02/02 vị trí quan trắc khu vực nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt có hàm 

lượng COD vượt QCCP cột A2 (COD=15mg/l), gồm các vị trí: Nước suối sau khi 

chảy quan xã Bộc Bố (NMPN-1) vượt 1,05 lần và nước suối Nà Phặc tại cầu Nà 

Phặc (NMNS-2) vượt 1,11 lần. 

Có 04/04 vị trí quan trắc khu vực nước sử dụng cho mục đích tưới tiêu nông 

nghiệp có hàm lượng COD nằm trong giới hạn cho phép cột B1 (COD=30mg/l) . 

Hàm lượng COD giao động 14,8 mg/l đến 22 mg/l. Hàm lượng COD trung 

bình 18,67 mg/l. 

- Lưu vực hồ Ba Bể: 

Trên lưu vực hồ Ba Bể, đợt 3 năm 2022 tiến hành quan trắc 05 vị trí. So sánh với 

QCVN 08-MT:2015/BTNMT, có 5/5 vị trí quan trắc khu vực nước sử dụng cho mục 

đích tưới tiêu nông nghiệp có hàm lượng COD nằm trong giới hạn cho phép cột B1 

(COD=30mg/l). 

Hàm lượng COD giao động 11,7 mg/l đến 21,7 mg/l. Hàm lượng COD trung 

bình 14,42 mg/l.  

- Sông Phó Đáy: 

Trên sông Phó Đáy, đợt 3 năm 2022 tiến hành quan trắc 04 vị trí. So sánh với 

QCVN 08-MT:2015/BTNMT:  

Có 04/04 vị trí quan trắc khu vực nước sử dụng cho mục đích tưới tiêu nông 

nghiệp có hàm lượng COD nằm trong giới hạn cho phép cột B1(COD=30mg/l). 

Hàm lượng COD giao động 12,7 mg/l đến 18,1 mg/l. Hàm lượng COD trung 

bình 14,73 mg/l. 

- Sông Bắc Giang 

Trên sông Bắc Giang, đợt 3 năm 2022 tiến hành quan trắc 06 vị trí (2 vị trí quan 

trắc nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt và 4 vị trí quan trắc nước sử dụng cho mục 

đích tưới tiêu nông nghiệp). So sánh với QCVN 08-MT:2015/BTNMT: 

Có 01/02 vị trí quan trắc khu vực nước  sử dụng cho mục đích sinh hoạt có hàm 

lượng COD nằm trong giới hạn cho phép cột A2 (COD=15mg/l) và 01/02 vị trí quan 

trắc khu vực nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt có hàm lượng COD vượt QCCP 

cột A2 (COD=15mg/l) là vị trí nước sông Bắc Giang tại cầu Hát Deng (NMNR-5) 

vượt 1,3 lần. 

Có 04/04 vị trí quan trắc khu vực nước sử dụng cho mục đích tưới tiêu nông 

nghiệp có hàm lượng COD nằm trong giới hạn cho phép cột B1(COD=30mg/l). 
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Hàm lượng COD giao động 14,5 mg/l đến 19,5 mg/l. Hàm lượng COD trung 

bình 16,7 mg/l.  

- Sông Na Rì: 

Trên sông Na Rì, đợt 3 năm 2022 tiến hành quan trắc 02 vị trí. So sánh với 

QCVN 08-MT:2015/BTNMT, có 02/02 vị trí quan trắc khu vực nước sử dụng cho 

mục đích tưới tiêu nông nghiệp có hàm lượng COD nằm trong giới hạn cho phép cột 

B1 (COD=30mg/l). 

Hàm lượng COD giao động 16,6 mg/l đến 21,5 mg/l. Hàm lượng COD trung 

bình 19,09 mg/l. 

- 02 vị trí quan trắc còn lại  

Vị trí quan trắc nước suối Bản Thi gần UBND xã (NMCĐ-4) và vị trí quan trắc 

nước suối Cốc Đán - Thượng Ân (NMNS-3) là 02 vị trí quan trắc khu vực nước sử 

dụng cho mục đích tưới tiêu nông nghiệp, hàm lượng COD đo được đều nằm trong 

giới hạn cho phép QCVN 08-MT:2015/BTNMT cột B1 (COD=30mg/l). 

Hàm lượng COD giao động 18,2 mg/l đến 19,6 mg/l. Hàm lượng COD trung 

bình 18,9 mg/l. 

Như vậy, hàm lượng COD quan trắc đợt 3 năm 2022 áp dụng  so sánh theo 

Quyết định số 1794/QĐ-UBND ngày 31/10/2012 của UBND tỉnh Bắc Kạn về phê 

duyệt  quy hoạch khai thác, sử dụng tài nguyên nước tỉnh Bắc Kạn giai đoạn đến 

năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. 

Có 02/09 vị trí vị trí quan trắc khu vực nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt 

có hàm lượng COD nằm trong giới hạn cho phép QCVN 08-MT:2015/BTNMT 

(cột A2); có 07/09 vị trí quan trắc khu vực nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt có 

hàm lượng COD vượt QCVN 08-MT:2015/BTNMT (cột A2) và 30/30 vị trí quan 

trắc khu vực nước sử dụng cho mục đích tưới tiêu nông nghiệp có hàm lượng COD 

nằm trong giới hạn cho phép QCVN 08-MT:2015/BTNMT (cột B1). Thời gian 

quan trắc môi trường nước mặt đợt 3 năm 2022 không trùng với thời gian quan trắc 

nước mặt đợt 3 năm 2021. Vì vậy, không so sánh kết quả quan trắc giữa đợt 3 năm 

2022 và đợt 3 năm 2021. 

* Thông số tổng chất rắn lơ lửng (TSS) 

 

 

 

 

 

Hình 2.5. Hàm lượng TSS quan trắc đợt 3 năm 2022 
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- Lưu vực sông Cầu: 

Trên lưu vực sông Cầu, đợt 3 năm 2022 tiến hành quan trắc 14 vị trí (05 vị trí 

quan trắc nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt và 09 vị trí quan trắc nước sử dụng 
cho mục đích tưới tiêu nông nghiệp). So sánh với QCVN 08-MT:2015/BTNMT: 

Có 04/05 vị trí quan trắc khu vực nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt có hàm 

lượng TSS nằm trong giới hạn cho phép cột A2 (TSS=30mg/l)  và 01/05 vị trí quan 
trắc khu vực nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt có hàm lượng TSS vượt QCCP 
cột A2 (TSS=30mg/l) là vị trí nước suối Chợ Chu tại cầu Ổ Gà (NMCM-4) vượt 
1,13 lần. 

Có 09/09 vị trí quan trắc khu vực nước sử dụng cho mục đích tưới tiêu nông 

nghiệp có hàm lượng TSS nằm trong giới hạn cho phép cột B1 (TSS=50mg/l). 

Hàm lượng TSS giao động từ 16 mg/l đến 46 mg/l. Hàm lượng TSS trung 

bình 28,5 mg/l. 

- Sông Năng: 

Trên sông Năng, đợt 3 năm 2022 tiến hành quan trắc 06 vị trí (02 vị trí quan trắc 
nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt và 04 vị trí quan trắc nước sử dụng cho mục 

đích tưới tiêu nông nghiệp). So sánh với QCVN 08-MT:2015/BTNMT: 

Có 02/02 vị trí quan trắc khu vực nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt có hàm 

lượng TSS nằm trong giới hạn cho phép cột A2 (TSS=30mg/l). 

 Có 04/04 vị trí quan trắc khu vực nước sử dụng cho mục đích tưới tiêu nông 

nghiệp có hàm lượng TSS nằm trong giới hạn cho phép cột B1 (TSS=50mg/l). 

Hàm lượng TSS giao động từ 23 mg/l đến 37 mg/l. Hàm lượng TSS trung 

bình 30 mg/l. 

- Lưu vực hồ Ba Bể: 

Trên lưu vực hồ Ba Bể, đợt 3 năm 2022 tiến hành quan trắc 05 vị trí. So sánh với 

QCVN 08-MT:2015/BTNMT, có 05/05 vị trí quan trắc khu vực nước sử dụng cho 
mục đích tưới tiêu nông nghiệp có hàm lượng TSS nằm trong giới hạn cho phép cột 
B1 (TSS=50mg/l). 

Hàm lượng TSS giao động từ 18 mg/l đến 44 mg/l. Hàm lượng TSS trung 

bình 36,4 mg/l. 

- Sông Phó Đáy 

Trên sông Phó Đáy, đợt 3 năm 2022 tiến hành quan trắc 04 vị trí. So sánh với 
QCVN 08-MT:2015/BTNMT: 

Có 04/04 vị trí quan trắc khu vực nước sử dụng cho mục đích tưới tiêu nông 

nghiệp có hàm lượng TSS nằm trong giới hạn cho phép cột B1 (TSS=50mg/l). 

Hàm lượng TSS giao động từ 20 mg/l đến 24 mg/l, hàm lượng TSS trung bình 

22,5 mg/l. 
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- Sông Bắc Giang 

Trên sông Bắc Giang, đợt 3 năm 2022 tiến hành quan trắc 06 vị trí (02 vị trí 

quan trắc nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt và 04 vị trí quan trắc nước sử dụng 
cho mục đích tưới tiêu nông nghiệp). So sánh với QCVN 08-MT:2015/BTNMT: 

Có 02/02 vị trí quan trắc khu vực nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt có hàm 

lượng TSS nằm trong giới hạn cho phép cột A2 (TSS=30mg/l). 

Có 04/04 vị trí quan trắc khu vực nước sử dụng cho mục đích tưới tiêu nông 

nghiệp có hàm lượng TSS nằm trong giới hạn cho phép cột B1 (TSS=50mg/l). 

Hàm lượng TSS giao động từ 22 mg/l đến 26 mg/l, hàm lượng TSS trung bình 

24,3 mg/l. 

- Sông Na Rì 

Trên sông Na Rì, đợt 3 năm 2022 tiến hành quan trắc 02 vị trí. So sánh với 

QCVN 08-MT:2015/BTNMT, có 02/02 vị trí quan trắc khu vực nước sử dụng cho 

mục đích tưới tiêu nông nghiệp có hàm lượng TSS nằm trong giới hạn cho phép cột 

B1 (TSS=50mg/l). 

Hàm lượng TSS giao động từ 23 mg/l đến 28 mg/l, hàm lượng TSS trung bình 

25,5 mg/l.  

- 02 vị trí quan trắc còn lại  

Vị trí quan trắc nước suối Bản Thi gần UBND xã (NMCĐ-4) và vị trí quan trắc 

nước suối Cốc Đán -Thượng Ân (NMNS-3) là 02 vị trí quan trắc khu vực nước sử 

dụng cho mục đích tưới tiêu nông nghiệp, hàm lượng TSS đo được đều nằm trong 

giới hạn cho phép QCVN 08-MT:2015/BTNMT cột B1 (TSS=50mg/l). Hàm lượng 

TSS giao động từ 25 mg/l đến 28 mg/l, hàm lượng TSS trung bình 26,5 mg/l.  

Như vậy, hàm lượng TSS quan trắc đợt 3 năm 2022 áp dụng so sánh theo 

Quyết định số 1794/QĐ-UBND ngày 31/10/2012 của UBND tỉnh Bắc Kạn về phê 

duyệt quy hoạch khai thác, sử dụng tài nguyên nước tỉnh Bắc Kạn giai đoạn đến 

năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. 

 Có 08/09 vị trí quan trắc khu vực nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt có hàm 

lượng TSS nằm trong giới hạn cho phép QCVN 08-MT:2015/BTNMT (cột A2); 

01/09 vị trí quan trắc khu vực nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt có hàm lượng 

TSS vượt giới hạn cho phép QCVN 08-MT:2015/BTNMT (cột A2) và 30/30 vị trí 

quan trắc nước mặt sử dụng cho mục đích tưới tiêu nông nghiệp có hàm lượng TSS 

nằm trong giới hạn cho phép QCVN 08-MT:2015/BTNMT (cột B1). 

Thời gian quan trắc môi trường nước mặt đợt 3 năm 2022 không trùng với 

thời gian quan trắc nước mặt đợt 3 năm 2021. Vì vậy, không so sánh kết quả quan 

trắc giữa đợt 3 năm 2022 và đợt 3 năm 2021. 
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* Thông số Nitrat (NO3
- 
-N) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.6. Hàm lượng NO3
-
-N quan trắc đợt 3 năm 2022 

- Lưu vực sông Cầu: 

Trên lưu vực sông Cầu, đợt 3 năm 2022 tiến hành quan trắc 14 vị trí (05 vị trí 

quan trắc nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt và 09 vị trí quan trắc nước sử dụng 

cho mục đích tưới tiêu nông nghiệp). So sánh với QCVN 08-MT:2015/BTNMT: 

Có 05/05 vị trí quan trắc khu vực nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt có hàm 

lượng NO3
-
N nằm trong giới hạn cho phép cột A2 (NO3

-
-N =5mg/l). 

Có 09/09 vị trí quan trắc khu vực nước sử dụng cho mục đích tưới tiêu nông 

nghiệp có hàm lượng NO3
-
N nằm trong giới hạn cho phép cột B1(NO3

-
-N =10mg/l). 

Hàm lượng NO3
-
-N giao động từ 0,03 mg/l đến 0,76 mg/l. Hàm lượng NO3

-
-N 

trung bình là 0,31 mg/l. 

- Sông Năng: 

Trên sông Năng, đợt 3 năm 2022 tiến hành quan trắc 06 vị trí (02 vị trí quan trắc 

nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt và 04 vị trí quan trắc nước sử dụng cho mục 

đích tưới tiêu nông nghiệp). So sánh với QCVN 08-MT:2015/BTNMT: 

Có 02/02 vị trí quan trắc khu vực nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt có hàm 

lượng NO3
-
N nằm trong giới hạn cho phép cột A2 (NO3

-
-N =5mg/l).  

Có 04/04 vị trí quan trắc khu vực nước sử dụng cho mục đích tưới tiêu nông 

nghiệp có hàm lượng NO3
-
N nằm trong giới hạn cho phép cột B1(NO3

-
-N =10mg/l). 

Hàm lượng NO3
-
-N giao động từ 0,21 mg/l đến 2,54 mg/l. Hàm lượng NO3

-
-N 

trung bình là 1,15 mg/l. 

- Lưu vực hồ Ba Bể: 

Trên lưu vực hồ Ba Bể, đợt 3 năm 2022 tiến hành quan trắc 05 vị trí. So sánh với 

QCVN 08-MT:2015/BTNMT, có 05/05 vị trí quan trắc khu vực nước sử dụng cho 

mục đích tưới tiêu nông nghiệp có hàm lượng NO3
-
N nằm trong giới hạn cho phép  

cột B1(NO3
-
-N =10mg/l). 
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Hàm lượng NO3
-
-N giao động từ 0,65 mg/l đến 1,8 mg/l. Hàm lượng NO3

-
-N 

trung bình là 1,35 mg/l. 

- Sông Phó Đáy 

Trên sông Phó Đáy, đợt 3 năm 2022 tiến hành quan trắc 04 vị trí. So sánh với 

QCVN 08-MT:2015/BTNMT: 

 Có 04/04 vị trí quan trắc khu vực nước sử dụng cho mục đích tưới tiêu nông 

nghiệp có hàm lượng NO3
-
N nằm trong giới hạn cho phép cột B1(NO3

-
-N =10mg/l). 

Hàm lượng NO3
-
-N giao động từ 0,48 mg/l đến 1,73 mg/l. Hàm lượng NO3

-
 

trung bình là 0,93 mg/l. 

- Sông Bắc Giang 

Trên sông Bắc Giang, đợt 3 năm 2022 tiến hành quan trắc 06 vị trí (02 vị trí 

quan trắc nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt và 04 vị trí quan trắc nước sử dụng 

cho mục đích tưới tiêu nông nghiệp). So sánh với QCVN 08-MT:2015/BTNMT: 

Có 02/02 vị trí quan trắc khu vực nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt có hàm 

lượng NO3
-
N nằm trong giới hạn cho phép cột A2 (NO3

-
-N =5mg/l). 

Có 04/04 vị trí quan trắc khu vực nước sử dụng cho mục đích tưới tiêu nông 

nghiệp có hàm lượng NO3
-
N nằm trong giới hạn cho phép cột B1(NO3

-
-N =10mg/l). 

Hàm lượng NO3
-
-N giao động từ 0,06 mg/l đến 0,40 mg/l. Hàm lượng NO3

-
-N 

trung bình là 0,27 mg/l. 

- Sông Na Rì 

Trên sông Na Rì, đợt 3 năm 2022 tiến hành quan trắc 02 vị trí. So sánh với 

QCVN 08-MT:2015/BTNMT, có 02/02 vị trí quan trắc  khu vực nước sử dụng cho 

mục đích tưới tiêu nông nghiệp có hàm lượng NO3
-
N nằm trong giới hạn cho phép 

cột B1(NO3
-
-N =10mg/l). 

Hàm lượng NO3
-
-N giao động từ 0,37 mg/l đến 0,42 mg/l. Hàm lượng NO3

-
-N 

trung bình là 0,40 mg/l. 

- 02 vị trí quan trắc còn lại  

Vị trí quan trắc nước suối Bản Thi gần UBND xã (NMCĐ-4) và vị trí quan 

trắc nước suối Cốc Đán - Thượng Ân (NMNS-3) là 02 vị trí quan trắc nước sử 

dụng cho mục đích tưới tiêu nông nghiệp, hàm lượng NO3
-
-N đo được đều nằm 

trong giới hạn cho phép QCVN 08-MT:2015/BTNMT cột B1(NO3
-
-N =10mg/l). 

Hàm lượng NO3
-
N giao động từ 0,05 mg/l đến 0,68 mg/l. Hàm lượng NO3

-
-N 

trung bình là 0,87 mg/l. 

Như vậy, hàm lượng NO3
-
-N quan trắc đợt 3 năm 2022 áp dụng so sánh theo 

Quyết định số 1794/QĐ-UBND ngày 31/10/2012 của UBND tỉnh Bắc Kạn về phê 

duyệt  quy hoạch khai thác, sử dụng tài nguyên nước tỉnh Bắc Kạn giai đoạn đến 

năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. 

Có 09/09 vị trí quan trắc khu vực nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt có 

hàm lượng NO3
- 
-N nằm trong giới hạn cho phép cột A2 và 30/30 vị trí quan trắc 
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khu vực nước sử dụng cho mục đích tưới tiêu nông nghiệp có hàm lượng NO3
-
N 

nằm trong giới hạn cho phép cột B1. 

Thời gian quan trắc môi trường nước mặt đợt 3 năm 2022 không trùng với 

thời gian quan trắc nước mặt đợt 3 năm 2021. Vì vậy, không so sánh kết quả quan 

trắc giữa đợt 3 năm 2022 và đợt 3 năm 2021. 

* Thông số photphat (PO4
3-

-P) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.7. Hàm lượng PO4
3-

-P quan trắc đợt 3 năm 2022 

- Lưu vực sông Cầu: 

Trên lưu vực sông Cầu, đợt 3 năm 2022 tiến hành quan trắc 14 vị trí (05 vị trí 

quan trắc nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt và 09 vị trí quan trắc nước sử dụng 

cho mục đích tưới tiêu nông nghiệp). So sánh với QCVN 08-MT:2015/BTNMT: 

Có 05/05 vị trí quan trắc khu vực nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt có hàm 

lượng PO4
3-

-P nằm trong giới hạn cho phép cột A2 (PO4
3-

-P =0,2mg/l). 

Có 09/09 vị trí quan trắc khu vực nước sử dụng cho mục đích tưới tiêu nông 

nghiệp có hàm lượng PO4
3-

-P nằm trong giới hạn cho phép cột B1 (PO4
3-

-P 

=0,3mg/l).  

Hàm lượng PO4
3-

-P giao động từ 0,01 mg/l đến 0,09 mg/l. Hàm lượng PO4
3-

-P 

trung bình là 0,04 mg/l. 

- Sông Năng: 

Trên sông Năng, đợt 3 năm 2022 tiến hành quan trắc 06 vị trí (02 vị trí quan trắc 

nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt và 4 vị trí quan trắc nước sử dụng cho mục đích 

tưới tiêu nông nghiệp). So sánh với QCVN 08-MT:2015/BTNMT:  

Có 02/02 vị trí quan trắc khu vực nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt có hàm 

lượng PO4
3-

-P nằm trong giới hạn cho phép cột A2 (PO4
3-

-P =0,2mg/l).  
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Có 04/04 vị trí quan trắc khu vực nước sử dụng cho mục đích tưới tiêu nông 

nghiệp có hàm lượng PO4
3-

-P nằm trong giới hạn cho phép cột B1(PO4
3-

-P 

=0,3mg/l).  

Hàm lượng PO4
3-

-P giao động từ 0,04 mg/l đến 0,09 mg/l. Hàm lượng PO4
3-

 

trung bình là 0,07 mg/l. 

- Lưu vực hồ Ba Bể: 

Trên lưu vực hồ Ba Bể, đợt 3 năm 2022 tiến hành quan trắc 05 vị trí. So sánh với 

QCVN 08-MT:2015/BTNMT, có 05/05 vị trí quan trắc khu vực nước sử dụng cho 

mục đích tưới tiêu nông nghiệp có hàm lượng PO4
3-

-P nằm trong giới hạn cho phép 

cột B1(PO4
3-

-P =0,3mg/l). 

Hàm lượng PO4
3-

-P giao động từ 0,03 mg/l đến 0,05 mg/l. Hàm lượng PO4
3-

-P 

trung bình là 0,04 mg/l. 

- Sông Phó Đáy 

Trên sông Phó Đáy, đợt 3 năm 2022 tiến hành quan trắc 04 vị trí. So sánh với 

QCVN 08-MT:2015/BTNMT: 

Có 04/04 vị trí quan trắc  khu vực nước sử dụng cho mục đích tưới tiêu nông 

nghiệp có hàm lượng PO4
3-

-P nằm trong giới hạn cho phép cột B1 (PO4
3-

-P 

=0,3mg/l). 

Hàm lượng PO4
3-

-P giao động từ 0,07 mg/l đến 0,13 mg/l. Hàm lượng PO4
3-

-P 

trung bình là 0,11 mg/l. 

- Sông Bắc Giang 

Trên sông Bắc Giang, đợt 3 năm 2022 tiến hành quan trắc 06 vị trí (02 vị trí 

quan trắc nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt và 04 vị trí quan trắc nước sử dụng 

cho mục đích tưới tiêu nông nghiệp). So sánh với QCVN 08-MT:2015/BTNMT: 

Có 02/02 vị trí quan trắc khu vực nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt có hàm 

lượng PO4
3-

-P nằm trong giới hạn cho phép cột A2 (PO4
3-

-P =0,2mg/l). 

Có 04/04 vị trí quan trắc khu vực nước sử dụng cho mục đích tưới nông nghiệp 

có hàm lượng PO4
3-

-P nằm trong giới hạn cho phép cột B1(PO4
3-

-P =0,3mg/l). 

Hàm lượng PO4
3-

-P giao động từ 0 mg/l đến 0,14 mg/l. Hàm lượng PO4
3-

 

trung bình là 0,05 mg/l. 

- Sông Na Rì 

Trên sông Na Rì, đợt 3 năm 2022 tiến hành quan trắc 02 vị trí. So sánh với 

QCVN 08-MT:2015/BTNMT, có 02/02 vị trí quan trắc khu vực nước sử dụng cho 

mục đích tưới tiêu nông nghiệp có hàm lượng PO4
3-

-P nằm trong giới hạn cho phép 

cột B1(PO4
3-

-P =0,3mg/l). 



Báo cáo kết quả nhiệm vụ: Quan trắc môi trường tỉnh Bắc Kạn đợt 3 năm 2022 
 

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

Địa chỉ: Số 316, đường Võ Nguyên Giáp, TP. Bắc Kạn, T. Bắc Kạn   SĐT: 02093 879 038 
 

35 

Hàm lượng PO4
3-

-P giao động từ 0,05 mg/l đến 0,09 mg/l. Hàm lượng PO4
3-

 

trung bình là 0,07 mg/l. 

- 02 vị trí quan trắc còn lại  

Vị trí quan trắc nước suối Bản Thi gần UBND xã (NMCĐ-4) và vị trí quan trắc 

nước suối Cốc Đán -Thượng Ân (NMNS-3) là 02 vị trí quan trắc nước sử dụng cho 

mục đích tưới tiêu nông nghiệp, hàm lượng PO4
3- 

- P đều nằm trong giới hạn cho 

phép QCVN 08-MT:2015/BTNMT cột B1 (PO4
3-

-P =0,3mg/l).  

Hàm lượng PO4
3-

-P giao động từ 0,07 mg/l đến 0,12 mg/l. Hàm lượng PO4
3-

 

trung bình là 0,01 mg/l. 

Như vậy, hàm lượng PO4
3—

P quan trắc đợt 3 năm 2022 áp dụng so sánh theo 

Quyết định số 1794/QĐ-UBND ngày 31/10/2012 của UBND tỉnh Bắc Kạn về phê 

duyệt quy hoạch khai thác, sử dụng tài nguyên nước tỉnh Bắc Kạn giai đoạn đến 

năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. 

Có 09/09 vị trí quan trắc khu vực nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt có 

hàm lượng PO4
3-

-P nằm trong giới hạn cho phép  QCVN 08-MT:2015/BTNMT (cột 

A2) và 30/30 vị trí quan trắc khu vực nước sử dụng cho mục đích tưới tiêu nông 

nghiệp có hàm lượng PO4
3-

-P nằm trong giới hạn cho phép QCVN 08-

MT:2015/BTNMT (cột B1). 

Thời gian quan trắc môi trường nước mặt đợt 3 năm 2022 không trùng với 

thời gian quan trắc nước mặt đợt 3 năm 2021. Vì vậy, không so sánh kết quả quan 

trắc giữa đợt 3 năm 2022 và đợt 3 năm 2021. 

* Thông số Coliform 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.8. Hàm lượng Coliform nước mặt quan trắc đợt 3 năm 2022 

- Lưu vực sông Cầu: 

Trên lưu vực sông Cầu, đợt 3 năm 2022 tiến hành quan trắc 14 vị trí (05 vị trí 

quan trắc nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt và 09 vị trí quan trắc nước sử dụng 

cho mục đích tưới tiêu nông nghiệp). So sánh với QCVN 08-MT:2015/BTNMT: 
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Có 05/05 vị trí quan trắc khu vực nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt có hàm 

lượng Coliform nằm trong giới hạn cho phép cột A2 (Coliform =5.000 MPN/100ml). 

Có 09/09 vị trí quan trắc khu vực nước sử dụng cho mục đích tưới tiêu nông 

nghiệp có hàm lượng Coliform nằm trong giới hạn cho phép cột B1 (Coliform =7.500 

MPN/100ml). 

Hàm lượng Coliform giao động từ 987 MPN/100ml đến 4.521 MPN/100ml. 

hàm lượng Coliform trung bình là 1.844 MPN/100ml. 

- Sông Năng: 

Trên sông Năng, đợt 3 năm 2022 tiến hành quan trắc 06 vị trí (02 vị trí quan trắc 

nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt và 04 vị trí quan trắc nước sử dụng cho mục 

đích tưới tiêu nông nghiệp). So sánh với QCVN 08-MT:2015/BTNMT: 

Có 02/02 vị trí quan trắc khu vực nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt có hàm 

lượng Coliform nằm trong giới hạn cho phép cột A2 (Coliform =5.000 MPN/100ml).  

Có 04/04 vị trí quan trắc khu vực nước sử dụng cho mục đích tưới tiêu nông 

nghiệp có hàm lượng Coliform nằm trong giới hạn cho phép cột B1(Coliform =7.500 

MPN/100ml).  

Hàm lượng Coliform giao động từ 1.045 MPN/100ml đến 2.254 MPN/100ml. 

Hàm lượng Coliform trung bình là 1.785 MPN/100ml. 

- Lưu vực hồ Ba Bể: 

Trên lưu vực hồ Ba Bể, đợt 3 năm 2022 tiến hành quan trắc 05 vị trí. So sánh với 

QCVN 08-MT:2015/BTNMT, có 5/5 vị trí quan trắc khu vực nước sử dụng mục đích 

tưới tiêu nông nghiệp có hàm lượng Coliform nằm trong giới hạn cho phép cột B1 

(Coliform =7.500 MPN/100ml). 

Hàm lượng Coliform giao động từ 1.871 MPN/100ml đến 2.714 MPN/100ml. 

Hàm lượng Coliform trung bình là 2.175 MPN/100ml. 

- Sông Phó Đáy 

Trên sông Phó Đáy, đợt 3 năm 2022 tiến hành quan trắc 04 vị trí. So sánh với 

QCVN 08-MT:2015/BTNMT, có 4/4 vị trí quan trắc khu vực nước sử dụng cho mục 

đích tưới tiêu nông nghiệp có hàm lượng Coliform nằm trong giới hạn cho phép cột 

B1(Coliform =7.500 MPN/100ml). 

Hàm lượng Coliform giao động từ 1.199 MPN/100ml đến 2.718 MPN/100ml. 

Hàm lượng Coliform trung bình là 1.952  MPN/100ml. 

- Sông Bắc Giang 

Trên sông Bắc Giang, đợt 3 năm 2022 tiến hành quan trắc 06 vị trí (02 vị trí 

quan trắc nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt và 04 vị trí quan trắc nước sử dụng 

cho mục đích tưới tiêu nông nghiệp). So sánh với QCVN 08-MT:2015/BTNMT: 
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Có 02/02 vị trí quan trắc khu vực nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt có hàm 

lượng Coliform nằm trong giới hạn cho phép cột A2 (Coliform =5.000 MPN/100ml). 

Có 04/04 vị trí quan trắc khu vực nước sử dụng cho mục đích tưới nông nghiệp 

có hàm lượng Coliform nằm trong giới hạn cho phép cột B1(Coliform =7.500 

MPN/100ml).  

Hàm lượng Coliform giao động từ 1.024 MPN/100ml đến 1.954 MPN/100ml. 

Hàm lượng Coliform trung bình là 1.282 MPN/100ml. 

- Sông Na Rì 

Trên sông Na Rì, đợt 3 năm 2022 tiến hành quan trắc 02 vị trí. So sánh với 

QCVN 08-MT:2015/BTNMT, có 02/02 vị trí quan trắc khu vực nước sử dụng cho 

mục đích tưới tiêu nông nghiệp có hàm lượng Coliform nằm trong giới hạn cho phép 

cột B1 (Coliform =7.500 MPN/100ml). 

Hàm lượng Coliform giao động từ 1.084 MPN/100ml đến 1.114 MPN/100ml. 

Hàm lượng Coliform trung bình là 1.099 MPN/100ml. 

- 02 vị trí quan trắc còn lại  

Vị trí quan trắc nước suối Bản Thi gần UBND xã (NMCĐ-4) và vị trí quan trắc 

nước suối Cốc Đán -Thượng Ân (NMNS-3) là 02 vị trí quan trắc nước sử dụng cho 

mục đích tưới tiêu nông nghiệp, hàm lượng Coliform đều nằm trong giới hạn cho 

phép QCVN 08-MT:2015/BTNMT cột B1(Coliform =7.500 MPN/100ml). Hàm 

lượng Coliform giao động từ 1.298 MPN/100ml đến 1.962 MPN/100ml. Hàm 

lượng Coliform trung bình là 1.630 MPN/100ml.  

Như vậy, hàm lượng Hàm lượng Coliform quan trắc đợt 3 năm 2022 áp dụng 

so sánh theo Quyết định số 1794/QĐ-UBND ngày 31/10/2012 của UBND tỉnh Bắc 

Kạn về phê duyệt quy hoạch khai thác, sử dụng tài nguyên nước tỉnh Bắc Kạn giai 

đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. 

Có 09/09 vị trí quan trắc khu vực nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt có hàm 

lượng Coliform nằm trong giới hạn cho phép QCVN 08-MT:2015/BTNMT (cột 

A2) và 30/30 vị trí quan trắc khu vực nước sử dụng cho mục đích tưới tiêu nông 

nghiệp có hàm lượng Coliform nằm trong giới hạn cho phép QCVN 08-

MT:2015/BTNMT (cột B1). 

Thời gian quan trắc môi trường nước mặt đợt 3 năm 2022 không trùng với 

thời gian quan trắc nước mặt đợt 3 năm 2021. Vì vậy, không so sánh kết quả quan 

trắc giữa đợt 3 năm 2022 và đợt 3 năm 2021. 

 

 

 

 



Báo cáo kết quả nhiệm vụ: Quan trắc môi trường tỉnh Bắc Kạn đợt 3 năm 2022 
 

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

Địa chỉ: Số 316, đường Võ Nguyên Giáp, TP. Bắc Kạn, T. Bắc Kạn   SĐT: 02093 879 038 
 

38 

 * Thông số Nitrit (NO2
-
-N) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.9. Hàm lượng NO2
-
-N nước mặt quan trắc đợt 3 năm 2022 

- Lưu vực sông Cầu: 

Trên lưu vực sông Cầu, đợt 3 năm 2022 tiến hành quan trắc 14 vị trí (05 vị trí 

quan trắc nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt và 09 vị trí quan trắc nước sử dụng 

cho mục đích tưới tiêu nông nghiệp). So sánh với QCVN 08-MT:2015/BTNMT: 

Có 04/05 vị trí quan trắc nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt có hàm lượng 

NO2
-
-N nằm trong giới hạn cho phép QCVN 08-MT:2015/BTNMT cột A2 (NO2

-
-N  

=0,05 mg/l) và 1/5 vị trí quan trắc nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt có hàm 

lượng NO2
-
-N vượt cột A2 (NO2

-
-N  =0,05 mg/l) là vị trí nước suối Chợ Chu tại cầu 

Ổ Gà (NMCM-4) vượt 1,36 lần. 

Có 09/09 vị trí quan trắc khu vực nước sử dụng cho mục đích tưới tiêu nông nghiệp 

có hàm lượng NO2
-
-N nằm trong giới hạn cho phép cột B1(NO2

-
- N  = 0,05 mg/l). 

Hàm lượng NO2
-
-N giao động từ 0,004 mg/l đến 0,04 mg/l. Hàm lượng NO2

-
-N 

trung bình là 0,001 mg/l. 

- Sông Năng: 

Trên sông Năng, đợt 3 năm 2022 tiến hành quan trắc 06 vị trí (02 vị trí quan trắc 

nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt và 04 vị trí quan trắc nước sử dụng cho mục 

đích tưới tiêu nông nghiệp). So sánh với QCVN 08-MT:2015/BTNMT:  

Có 02/02 vị trí quan trắc khu vực nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt có hàm 

lượng NO2
-
-N nằm trong giới hạn cho phép cột A2 (NO2

-
-N  =0,05 mg/l). 

Có 04/04 vị trí quan trắc khu vực nước sử dụng cho mục đích tưới tiêu nông 

nghiệp có hàm lượng NO2
-
-N nằm trong giới hạn cho phép cột B1(NO2

-
-N  =0,05 

mg/l). 

Hàm lượng NO2
-
-N giao động từ 0,004 mg/l đến 0,012 mg/l. Hàm lượng NO2

-
-

N trung bình là 0,006 mg/l. 
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- Lưu vực hồ Ba Bể: 

Trên lưu vực hồ Ba Bể, đợt 3 năm 2022 tiến hành quan trắc 05 vị trí. So sánh với 

QCVN 08-MT:2015/BTNMT, có 05/05 vị trí quan trắc khu vực nước sử dụng cho 

mục đích tưới tiêu nông nghiệp có hàm lượng NO2
-
-N nằm trong giới hạn cho phép 

cột B1(NO2
-
-N  =0,05 mg/l). 

Hàm lượng NO2
-
-N giao động từ 0,004 mg/l đến 0,016 mg/l. Hàm lượng NO2

-
-

N trung bình là 0,007 mg/l. 

- Sông Phó Đáy 

Trên sông Phó Đáy, đợt 3 năm 2022 tiến hành quan trắc 04 vị trí. So sánh với 

QCVN 08-MT:2015/BTNMT: 

Có 04/04 vị trí quan trắc khu vực nước sử dụng cho mục đích tưới tiêu nông nghiệp 

có hàm lượng NO2
-
-N nằm trong giới hạn cho phép cột B1(NO2

-
-N  =0,05 mg/l). 

Hàm lượng NO2
-
-N giao động từ 0,004 mg/l đến 0,005 mg/l. Hàm lượng NO2

-
-

N trung bình là 0,004 mg/l. 

- Sông Bắc Giang 

Trên sông Bắc Giang, đợt 3 năm 2022 tiến hành quan trắc 06 vị trí (02 vị trí 

quan trắc nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt và 04 vị trí quan trắc nước sử dụng 

cho mục đích tưới tiêu nông nghiệp). So sánh với QCVN 08-MT:2015/BTNMT: 

Có 02/02 vị trí quan trắc khu vực nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt có hàm 

lượng NO2
-
-N nằm trong giới hạn cho phép cột A2 (NO2

-
-N  =0,05 mg/l).   

Có 04/04 vị trí quan trắc khu vực nước sử dụng mục đích tưới tiêu nông nghiệp 

có hàm lượng NO2
-
-N nằm trong giới hạn cho phép cột B1(NO2

-
-N  =0,05 mg/l). 

Hàm lượng NO2
-
-N giao động từ 0,004 mg/l đến 0,016 mg/l. Hàm lượng NO2

-
-

N trung bình là 0,009 mg/l. 

- Sông Na Rì 

Trên sông Na Rì, đợt 3 năm 2022 tiến hành quan trắc 02 vị trí. So sánh với 

QCVN 08-MT:2015/BTNMT, có 2/2 vị trí quan trắc khu vực nước sử dụng mục đích  

tưới tiêu nông nghiệp có hàm lượng NO2
-
-N nằm trong giới hạn cho phép cột B1(NO2

-

-N  =0,05 mg/l). Hàm lượng NO2
-
-N giao động từ 0,004 mg/l đến 0,005 mg/l. Hàm 

lượng NO2
-
-N trung bình là 0,005 mg/l.  

- 02 vị trí quan trắc còn lại  

Vị trí quan trắc nước suối Bản Thi gần UBND xã (NMCĐ-4) và vị trí quan trắc 

nước suối Cốc Đán -Thượng Ân (NMNS-3) là 02 vị trí quan trắc nước sử dụng cho 

mục đích tưới tiêu nông nghiệp, có hàm lượng NO2
-
-N  nằm trong giới hạn cho phép 

cột B1(NO2
-
-N  =0,05 mg/l). Hàm lượng NO2

-
-N tại 02 vị trí quan trắc là 0,004 mg/l. 

Như vậy, hàm lượng NO2
-
-N  quan trắc đợt 3 năm 2022 áp dụng so sánh theo 

Quyết định số 1794/QĐ-UBND ngày 31/10/2012 của UBND tỉnh Bắc Kạn về phê 

duyệt quy hoạch khai thác, sử dụng tài nguyên nước tỉnh Bắc Kạn giai đoạn đến 

năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. 
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Có 9/9 vị trí quan trắc khu vực nước sử dụng mục đích sinh hoạt có hàm 

lượng NO2
-
-N nằm trong giới hạn cho phép QCVN 08-MT:2015/BTNMT (cột A2) 

và 30/30 vị trí quan trắc khu vực nước sử dụng cho mục đích tưới tiêu nông nghiệp 

có hàm lượng NO2
-
-N nằm trong giới hạn cho phép QCVN 08-MT:2015/BTNMT 

(cột B1). 

Thời gian quan trắc môi trường nước mặt đợt 3 năm 2022 không trùng với 

thời gian quan trắc nước mặt đợt 3 năm 2021. Vì vậy, không so sánh kết quả quan 

trắc giữa đợt 3 năm 2022 và đợt 3 năm 2021. 

* Thông số Sắt (Fe) 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.10. Hàm lượng Fe nước mặt quan trắc đợt 3 năm 2022 

- Lưu vực sông Cầu: 

Trên lưu vực sông Cầu, đợt 3 năm 2022 tiến hành quan trắc 14 vị trí (05 vị trí 

quan trắc nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt và 09 vị trí quan trắc nước sử dụng 

cho mục đích tưới tiêu nông nghiệp). So sánh với QCVN 08-MT:2015/BTNMT: 

Có 05/05 vị trí quan trắc khu vực nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt có hàm 

lượng Fe nằm trong giới hạn cho phép cột A2 (Fe =1 mg/l). 

Có 09/09 vị trí quan trắc khu vực nước sử dụng cho mục đích tưới tiêu nông 

nghiệp có hàm lượng Fe nằm trong giới hạn cho phép cột B1 (Fe =1,5 mg/l). 

Hàm lượng Fe dao động từ 0,06 đến 0,47 mgl, hàm lượng trung bình 0,216 

mg/l. 

 - Sông Năng: 

Trên sông Năng, đợt 3 năm 2022 tiến hành quan trắc 06 vị trí (02 vị trí quan trắc 

nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt và 04 vị trí quan trắc nước sử dụng cho mục 

đích tưới tiêu nông nghiệp). So sánh với QCVN 08-MT:2015/BTNMT: 

Có 02/02 vị trí quan trắc khu vực nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt có hàm 

lượng Fe nằm trong giới hạn cho phép cột A2 (Fe =1 mg/l). 

Có 04/04 vị trí quan trắc khu vực nước sử dụng cho mục đích tưới tiêu nông 

nghiệp có hàm lượng tổng dầu mỡ nằm trong giới hạn cho phép cột B1 (Fe =1,5 

mg/l). 
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Hàm lượng Fe dao động từ 0,12 đến 0,48 mgl, hàm lượng trung bình 0,40 

mg/l.  

- Lưu vực hồ Ba Bể: 

Trên lưu vực hồ Ba Bể, đợt 3 năm 2022 tiến hành quan trắc 05 vị trí. So sánh với 

QCVN 08-MT:2015/BTNMT, có 05/05 vị trí quan trắc khu vực nước sử dụng cho 

mục đích tưới tiêu nông nghiệp có hàm lượng Fe nằm trong giới hạn cho phép cột 

B1(Fe =1,5 mg/l). 

Hàm lượng Fe dao động từ 0,12 đến 0,48 mgl, hàm lượng trung bình 0,27 

mg/l.  

- Sông Phó Đáy 

Trên sông Phó Đáy, đợt 3 năm 2022 tiến hành quan trắc 04 vị trí. So sánh với 

QCVN 08-MT:2015/BTNMT: 

Có 04/04 vị trí quan trắc khu vực nước sử dụng cho mục đích tưới tiêu nông 

nghiệp có hàm lượng Fe nằm trong giới hạn cho phép cột B1 (Fe =1,5 mg/l). 

Hàm lượng Fe dao động từ 0,07 đến 0,17 mgl, hàm lượng trung bình 0,14 

mg/l.  

- Sông Bắc Giang 

Trên sông Bắc Giang, đợt 3 năm 2022 tiến hành quan trắc 06 vị trí (02 vị trí 

quan trắc nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt và 04 vị trí quan trắc nước sử dụng 

cho mục đích tưới tiêu nông nghiệp). So sánh với QCVN 08-MT:2015/BTNMT: 

Có 02/02 vị trí quan trắc khu vực nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt có hàm 

lượng Fe nằm trong giới hạn cho phép cột A2 (Fe =1 mg/l). 

Có 04/04 vị trí quan trắc khu vực nước sử dụng  cho mục đích tưới tiêu nông 

nghiệp có hàm lượng tổng dầu mỡ nằm trong giới hạn cho phép cột B1 (Fe =1,5 

mg/l). 

Hàm lượng Fe dao động từ 0,18 đến 0,49 mgl, hàm lượng trung bình 0,36 

mg/l.  

- Sông Na Rì 

Trên sông Na Rì, đợt 3 năm 2022 tiến hành quan trắc 02 vị trí. So sánh với 

QCVN 08-MT:2015/BTNMT, có 02/02 vị trí quan trắc khu vực nước sử dụng cho 

mục đích  tưới tiêu nông nghiệp có hàm lượng Fe nằm trong giới hạn cho phép cột B1 

(Fe =1,5 mg/l). 

Hàm lượng Fe dao động từ 0,19 đến 0,48 mgl, hàm lượng trung bình 0,34 

mg/l.  

- 02 vị trí quan trắc còn lại  

Vị trí quan trắc nước suối Bản Thi gần UBND xã (NMCĐ-4) và vị trí quan trắc 

nước suối Cốc Đán -Thượng Ân (NMNS-3) là 02 vị trí quan trắc nước sử dụng cho 

mục đích tưới tiêu nông nghiệp, hàm lượng Fe đều nằm trong giới hạn cho phép cột 

B1 (Fe =1,5 mg/l). 
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 Hàm lượng Fe dao động từ 0,13 đến 0,44 mgl, hàm lượng trung bình 0,29 

mg/l.  

Như vậy, hàm lượng Fe quan trắc đợt 3 năm 2022 áp dụng so sánh theo Quyết 

định số 1794/QĐ-UBND ngày 31/10/2012 của UBND tỉnh Bắc Kạn về phê duyệt quy 

hoạch khai thác, sử dụng tài nguyên nước tỉnh Bắc Kạn giai đoạn đến năm 2020 và 

tầm nhìn đến năm 2030. 

 Có 9/9 vị trí quan trắc khu vực nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt có hàm 

lượng Fe nằm trong giới hạn cho phép cột A2 và 30/30 vị trí quan trắc nước sử 

dụng cho mục đích tưới nông nghiệp có hàm lượng Fe nằm trong giới hạn cho 

phép cột B1. Thời gian quan trắc môi trường nước mặt đợt 3 năm 2022 không 

trùng với thời gian quan trắc nước mặt đợt 3 năm 2021. Vì vậy, không so sánh kết 

quả quan trắc giữa đợt 3 năm 2022 và đợt 3 năm 2021. 

* Thông số Amoni (NH4
+
-N) 

- Lưu vực sông Cầu: 

Trên lưu vực sông Cầu, đợt 3 năm 2022 tiến hành quan trắc 14 vị trí (05 vị trí 

quan trắc nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt và 9 vị trí quan trắc nước sử dụng cho 

mục đích tưới tiêu nông nghiệp). So sánh với QCVN 08-MT:2015/BTNMT: 

Có 05/05 vị trí quan trắc khu vực nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt có hàm 

lượng NH4
+
-N nằm trong giới hạn cho phép cột A2 (NH4

+
-N =0,3 mg/l).  

Có 09/09 vị trí quan trắc khu vực nước sử dụng cho mục đích tưới tiêu nông 

nghiệp có hàm lượng NH4
+
-N nằm trong giới hạn cho phép mục đích cột B1(NH4

+
-N 

=0,9 mg/l). 

Hàm lượng NH4
+
-N tại 14/14 vị trí quan trắc có kết quả phân tích “không phát 

hiện được”. 

- Sông Năng: 

Trên sông Năng, đợt 3 năm 2022 tiến hành quan trắc 06 vị trí (02 vị trí quan trắc 

nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt và 04 vị trí quan trắc nước sử dụng cho mục 

đích tưới tiêu nông nghiệp). So sánh với QCVN 08-MT:2015/BTNMT: 

Có 02/02 vị trí quan trắc khu vực nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt có hàm 

lượng NH4
+
-N nằm trong giới hạn cho phép cột A2 (NH4

+
-N =0,3 mg/l). 

Có 04/04 vị trí quan trắc khu vực nước sử dụng cho mục đích tưới tiêu nông 

nghiệp có hàm lượng NH4
+
-N nằm trong giới hạn cho phép cột B1(NH4

+
-N =0,9 

mg/l). 

Hàm lượng NH4
+
-N tại 06/06 vị trí quan trắc có kết quả phân tích “không phát 

hiện được”. 

- Lưu vực hồ Ba Bể: 

Trên lưu vực hồ Ba Bể, đợt 3 năm 2022 tiến hành quan trắc 05 vị trí. So sánh với 

QCVN 08-MT:2015/BTNMT, có 05/05 vị trí quan trắc khu vực nước sử dụng cho 
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mục đích tưới tiêu nông nghiệp có hàm lượng NH4
+
-N nằm trong giới hạn cho phép 

cột B1 (NH4
+
-N =0,9 mg/l).  

Hàm lượng NH4
+
-N tại 05/05 vị trí quan trắc có kết quả phân tích “không phát 

hiện được”.  

- Sông Phó Đáy 

Trên sông Phó Đáy, đợt 3 năm 2022 tiến hành quan trắc 04 vị trí. So sánh với 

QCVN 08-MT:2015/BTNMT: 

Có 04/04 vị trí quan trắc nước sử dụng cho mục đích tưới tiêu nông nghiêp có 

hàm lượng NH4
+
-N nằm trong giới hạn cho phép cột B1(NH4

+
-N =0,9 mg/l). 

Hàm lượng NH4
+
-N tại 04/04 vị trí quan trắc có kết quả phân tích “không phát 

hiện được”. 

- Sông Bắc Giang 

Trên sông Bắc Giang, đợt 3 năm 2022 tiến hành quan trắc 06 vị trí (02 vị trí 

quan trắc nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt và 04 vị trí quan trắc nước sử dụng 

cho mục đích tưới tiêu nông nghiệp). So sánh với QCVN 08-MT:2015/BTNMT: 

Có 02/02 vị trí quan trắc khu vực nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt có hàm 

lượng NH4
+
-N nằm trong giới hạn cho phép cột A2 (NH4

+
-N =0,3 mg/l). 

Có 04/04 vị trí quan trắc khu vực nước sử dụng cho mục đích tưới tiêu nông 

nghiệp có hàm lượng NH4
+
-N nằm trong giới hạn cho phép cột B1 (NH4

+
-N =0,9 

mg/l). 

Hàm lượng NH4
+
-N tại 06/06 vị trí quan trắc có kết quả phân tích “không phát 

hiện được”. 

- Sông Na Rì 

Trên sông Na Rì, đợt 3 năm 2022 tiến hành quan trắc 02 vị trí. So sánh với 

QCVN 08-MT:2015/BTNMT, có 2/2 vị trí quan trắc khu vực nước sử dụng cho mục 

đích tưới tiêu nông nghiệp có hàm lượng NH4
+
-N nằm trong giới hạn cho phép cột B1 

(NH4
+
-N =0,9 mg/l). 

Hàm lượng NH4
+
-N tại 02/02 vị trí quan trắc có kết quả phân tích “không phát 

hiện được”. 

- 02 vị trí quan trắc còn lại  

Vị trí quan trắc nước suối Bản Thi gần UBND xã (NMCĐ-4) và vị trí quan trắc 

nước suối Cốc Đán -Thượng Ân (NMNS-3) là 02 vị trí quan trắc nước sử dụng cho 

mục đích tưới tiêu nông nghiệp, hàm lượng NH4
+
-N đều nằm trong giới hạn cho phép 

cột B1(NH4
+
-N =0,9 mg/l). 

Hàm lượng NH4
+
-N tại 2/2 vị trí quan trắc trên có kết quả phân tích “không 

phát hiện được”. 

Như vậy, hàm lượng NH4
+
-N quan trắc đợt 3 năm 2022 áp dụng so sánh theo 

Quyết định số 1794/QĐ-UBND ngày 31/10/2012 của UBND tỉnh Bắc Kạn về phê 
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duyệt quy hoạch khai thác, sử dụng tài nguyên nước tỉnh Bắc Kạn giai đoạn đến 

năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. 

Có 09/09 vị trí quan trắc khu vực nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt có 

hàm lượng NH4
+
-N nằm trong giới hạn cho phép cột A2 và 30/30 vị trí quan trắc 

khu vực nước sử dụng cho mục đích tưới tiêu nông nghiệp có hàm lượng NH4
+
-N 

nằm trong giới hạn cho phép cột B1. 

Thời gian quan trắc môi trường nước mặt đợt 3 năm 2022 không trùng với 

thời gian quan trắc nước mặt đợt 3 năm 2021. Vì vậy, không so sánh kết quả quan 

trắc giữa đợt 3 năm 2022 và đợt 3 năm 2021. 

* Thông số Tổng dầu, mỡ 

- Lưu vực sông Cầu: 

Trên lưu vực sông Cầu, đợt 3 năm 2022 tiến hành quan trắc 14 vị trí (05 vị trí 

quan trắc nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt và 09 vị trí quan trắc nước sử dụng 

cho mục đích tưới tiêu nông nghiệp). So sánh với QCVN 08-MT:2015/BTNMT: 

Có 05/05 vị trí quan trắc khu vực nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt có hàm 

lượng tổng dầu mỡ nằm trong giới hạn cho phép cột A2 (tổng dầu, mỡ =0,5 mg/l). 

Có 09/09 vị trí quan trắc khu vực nước sử dụng cho mục đích tưới nông nghiệp 

có hàm lượng tổng dầu, mỡ nằm trong giới hạn cho phép cột B1(tổng dầu, mỡ =1 

mg/l) 

Hàm lượng tổng dầu, mỡ tại 07/14 vị trí quan trắc có kết quả phân tích 

“không phát hiện được” và 07/14 vị trí quan trắc có kết quả dao động từ 0,4 đến 

0,6 mg/l.  

- Sông Năng: 

Trên sông Năng, đợt 3 năm 2022 tiến hành quan trắc 06 vị trí (02 vị trí quan trắc 

nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt và 04 vị trí quan trắc nước sử dụng cho mục 

đích tưới tiêu nông nghiệp). So sánh với QCVN 08-MT:2015/BTNMT: 

Có 02/02 vị trí quan trắc khu vực nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt có hàm 

lượng tổng dầu, mỡ nằm trong giới hạn cho phép cột A2 (tổng dầu, mỡ =0,5 mg/l) 

Có 04/04 vị trí quan trắc khu vực nước sử dụng cho mục đích tưới tiêu nông 

nghiệp có hàm lượng tổng dầu, mỡ nằm trong giới hạn cho phép cột B1 (tổng dầu, 

mỡ = 1mg/l). 

Hàm lượng Tổng dầu, mỡ tại 03/06 vị trí quan trắc có kết quả phân tích 

“không phát hiện được” và 3/6 vị trí quan trắc có kết quả phân tích giao động từ 

0,53 mg/l đến 0,6 mg/l. 

- Lưu vực hồ Ba Bể: 

Trên lưu vực hồ Ba Bể, đợt 3 năm 2022 tiến hành quan trắc 05 vị trí. So sánh với 

QCVN 08-MT:2015/BTNMT, có 05/05 vị trí quan trắc khu vực nước sử dụng cho  

mục đích tưới tiêu nông nghiệp có hàm lượng tổng dầu, mỡ nằm trong giới hạn cho 

phép cột B1 (tổng dầu, mỡ =1 mg/l). 
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Hàm lượng Tổng dầu, mỡ tại 03/05 vị trí quan trắc có kết quả phân tích 

“không phát hiện được” và 02/05 vị trí quan trắc có kết quả phân tích giao động từ 

0,37 mg/l đến 0,44 mg/l.  

- Sông Phó Đáy 

Trên sông Phó Đáy, đợt 3 năm 2022 tiến hành quan trắc 04 vị trí. So sánh với 

QCVN 08-MT:2015/BTNMT: 

Có 04/04 vị trí quan trắc khu vực nước sử dụng cho mục đích tưới tiêu nông 

nghiệp có hàm lượng tổng dầu, mỡ nằm trong giới hạn cho phép cột B1 (tổng dầu, 

mỡ =1 mg/l). 

Hàm lượng Tổng dầu, mỡ tại 02/04 vị trí quan trắc có kết quả phân tích 

“không phát hiện được” và 2/4 vị trí quan trắc có kết quả phân tích giao đồng từ  

0,44 mg/l đến 0,5 mg/l. 

- Sông Bắc Giang 

Trên sông Bắc Giang, đợt 3 năm 2022 tiến hành quan trắc 06 vị trí (02 vị trí 

quan trắc nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt và 04 vị trí quan trắc nước sử dụng 

cho mục đích tưới tiêu nông nghiệp). So sánh với QCVN 08-MT:2015/BTNMT: 

Có 02/02 vị trí quan trắc khu vực nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt có hàm 

lượng tổng dầu, mỡ nằm trong giới hạn cho phép cột A2 (tổng dầu, mỡ =0,5 mg/l) 

Có 04/04 vị trí quan trắc khu vực nước sử dụng cho mục đích tưới tiêu nông 

nghiệp có hàm lượng tổng dầu mỡ nằm trong giới hạn cho phép cột B1(tổng dầu, mỡ 

= 1mg/l). 

Hàm lượng Tổng dầu mỡ tại 04/06 vị trí quan trắc có kết quả phân tích 

“không phát hiện được” và 2/6 vị trí quan trắc có kết quả phân tích giao động từ 

0,4 mg/l đến 0,6 mg/l. 

- Sông Na Rì 

Trên sông Na Rì, đợt 3 năm 2022 tiến hành quan trắc 02 vị trí. So sánh với 

QCVN 08-MT:2015/BTNMT, có 02/02 vị trí quan trắc khu vực nước sử dụng cho 

mục đích tưới tiêu nông nghiệp có hàm lượng tổng dầu mỡ nằm trong giới hạn cho 

phép cột B1 (tổng dầu, mỡ =1 mg/l). 

Hàm lượng tổng dầu mỡ giao động từ 0,43 mg/l đến 0,5 mg/l. 

- 02 vị trí quan trắc còn lại  

Vị trí quan trắc nước suối Bản Thi gần UBND xã (NMCĐ-4) và vị trí quan trắc 

nước suối Cốc Đán -Thượng Ân (NMNS-3)  là 02 vị trí quan trắc nước sử dụng cho 

mục đích tưới tiêu nông nghiệp, hàm lượng tổng dầu, mỡ nằm trong giới hạn cho 

phép cột B1(tổng dầu, mỡ =1 mg/l). 

 Hàm lượng Tổng dầu mỡ tại 01/02 vị trí quan trắc trên có kết quả phân tích 

“không phát hiện được” và 01/02 vị trí quan trắc có kết quả phân tích 0,5 mg/l. 

Như vậy, hàm lượng tổng dầu, mỡ quan trắc đợt 3 năm 2022 áp dụng so sánh 

theo Quyết định số 1794/QĐ-UBND ngày 31/10/2012 của UBND tỉnh Bắc Kạn về 
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phê duyệt quy hoạch khai thác, sử dụng tài nguyên nước tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 

đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. 

Có 09/09 vị trí quan trắc khu vực nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt có 

hàm lượng tổng dầu, mỡ nằm trong giới hạn cho phép cột A2 và 30/30 vị trí quan 

trắc nước sử dụng cho mục đích tưới tiêu nông nghiệp có hàm lượng tổng dầu, mỡ 

nằm trong giới hạn cho phép cột B1. 

Thời gian quan trắc môi trường nước mặt đợt 3 năm 2022 không trùng với 

thời gian quan trắc nước mặt đợt 3 năm 2021. Vì vậy, không so sánh kết quả quan 

trắc giữa đợt 3 năm 2022 và đợt 3 năm 2021. 

* Thông số chì (Pb)  

- Lưu vực sông Cầu: 

Trên lưu vực sông Cầu, đợt 3 năm 2022 tiến hành quan trắc 14 vị trí (05 vị trí 

quan trắc nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt và 09 vị trí quan trắc nước sử dụng 

cho mục đích tưới tiêu nông nghiệp). So sánh với QCVN 08-MT:2015/BTNMT: 

Có 05/05 vị trí quan trắc khu vực nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt có hàm 

lượng Pb “không phát hiện được” nằm trong giới hạn cho phép cột A2 (pb= 0,02 mg/l).  

Có 08/09 vị trí quan trắc khu vực nước sử dụng tưới mục đích tưới tiêu nông 

nghiệp có hàm Pb “không phát hiện được” và 1/9 vị trí quan trắc có hàm lượng chì là 

0,0014 mg/l nằm trong giới hạn cho phép cột B1 (pb= 0,05mg/l).  

Hàm lượng Pb tại 13/14 vị trí quan trắc có kết quả phân tích “không phát hiện 

được” và 1/14 vị trí quan trắc có hàm lượng chì 0,0014 mg/l. 

- Sông Năng: 

Trên sông Năng, đợt 3 năm 2022 tiến hành quan trắc 06 vị trí (02 vị trí quan trắc 

nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt và 04 vị trí quan trắc nước sử dụng cho mục 

đích tưới tiêu nông nghiệp). So sánh với QCVN 08-MT:2015/BTNMT: 

Có 02/02 vị trí quan trắc khu vực nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt có hàm 

lượng Pb “không phát hiện được” nằm trong giới hạn cho phép cột A2 (pb= 0,02 

mg/l). 

Có 04/04 vị trí quan trắc khu vực nước sử dụng cho mục đích tưới tiêu nông 

nghiệp có hàm Pb “không phát hiện được” nằm trong giới hạn cho phép cột B1 

(pb= 0,05mg/l). 

Hàm lượng Pb tại 06/06 vị trí quan trắc có kết quả phân tích “không phát hiện 

được”. 

- Lưu vực hồ Ba Bể: 

Trên lưu vực hồ Ba Bể, đợt 3 năm 2022 tiến hành quan trắc 05 vị trí. So sánh với 

QCVN 08-MT:2015/BTNMT, có 05/05 vị trí quan trắc khu vực nước sử dụng cho 

mục đích tưới tiêu nông nghiệp có hàm lượng Pb “ không phát hiện được” nằm 

trong giới hạn cho phép cột B1 (pb= 0,05mg/l). 
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Hàm lượng Pb tại 05/05 vị trí quan trắc có kết quả phân tích “không phát hiện 

được”.  

- Sông Phó Đáy 

Trên sông Phó Đáy, đợt 3 năm 2022 tiến hành quan trắc 04 vị trí. So sánh với 

QCVN 08-MT:2015/BTNMT: 

Có 04/04 vị trí quan trắc khu vực nước sử dụng cho mục đích tưới tiêu nông 

nghiệp có hàm lượng Pb “không phát hiện được” nằm trong giới hạn cho phép cột 

B1 (pb= 0,05mg/l). 

Hàm lượng Pb tại 04/04 vị trí quan trắc có kết quả phân tích “không phát hiện 

được”. 

- Sông Bắc Giang 

Trên sông Bắc Giang, đợt 3 năm 2022 tiến hành quan trắc 06 vị trí (02 vị trí 

quan trắc nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt và 04 vị trí quan trắc nước sử dụng 

cho mục đích tưới tiêu nông nghiệp). So sánh với QCVN 08-MT:2015/BTNMT: 

Có 02/02 vị trí quan trắc khu vực nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt có hàm 

lượng Pb “không phát hiện được”. nằm trong giới hạn cho phép cột A2 (pb= 

0,02mg/l). 

Có 04/04 vị trí quan trắc khu vực nước sử dụng cho mục đích tưới nông nghiệp 

có hàm Pb “không phát hiện được” nằm trong giới hạn cho phép cột B1 (pb= 

0,05mg/l). 

Hàm lượng Pb tại 06/06 vị trí quan trắc có kết quả phân tích “không phát hiện 

được”. 

- Sông Na Rì 

Trên sông Na Rì, đợt 3 năm 2022 tiến hành quan trắc 02 vị trí. So sánh với 

QCVN 08-MT:2015/BTNMT, có 02/02 vị trí quan trắc khu vực nước sử dụng cho 

mục đích tưới tiêu nông nghiệp có hàm lượng Pb “không phát hiện được” nằm trong 

giới hạn cho phép cột B1 (pb= 0,05mg/l). 

Hàm lượng Pb tại 02/02 vị trí quan trắc có kết quả phân tích “không phát hiện 

được”. 

- 02 vị trí quan trắc còn lại  

Vị trí quan trắc nước suối Bản Thi gần UBND xã (NMCĐ-4) và vị trí quan trắc 

nước suối Cốc Đán -Thượng Ân (NMNS-3) là 02 vị trí quan trắc nước sử dụng cho 

mục đích tưới tiêu nông nghiệp, hàm lượng Pb đều “không phát hiện được” nằm 

trong giới hạn cho phép cột B1 (pb= 0,05mg/l). Hàm lượng Pb tại 02/02 vị trí quan 

trắc có kết quả phân tích “không phát hiện được”.  

Như vậy, hàm lượng Pb quan trắc đợt 3 năm 2022 áp dụng so sánh theo Quyết 

định số 1794/QĐ-UBND ngày 31/10/2012 của UBND tỉnh Bắc Kạn về phê duyệt quy 

hoạch khai thác, sử dụng tài nguyên nước tỉnh Bắc Kạn giai đoạn đến năm 2020 và 

tầm nhìn đến năm 2030. 
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Có 09/09 vị trí quan trắc khu vực nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt có 

hàm lượng Pb nằm trong giới hạn cho phép cột A2 và 30/30 vị trí quan trắc nước 

sử dụng cho mục đích tưới tiêu nông nghiệp có hàm lượng hàm lượng Pb nằm 

trong giới hạn cho phép cột B1. 

Thời gian quan trắc môi trường nước mặt đợt 3 năm 2022 không trùng với 

thời gian quan trắc nước mặt đợt 3 năm 2021. Vì vậy, không so sánh kết quả quan 

trắc giữa đợt 3 năm 2022 và đợt 3 năm 2021. 

* Thông số kẽm (Zn) 

- Lưu vực sông Cầu: 

Trên lưu vực sông Cầu, đợt 3 năm 2022 tiến hành quan trắc 14 vị trí (05 vị trí 

quan trắc nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt và 09 vị trí quan trắc nước sử dụng 

cho mục đích tưới tiêu nông nghiệp). So sánh với QCVN 08-MT:2015/BTNMT: 

Có 04/05 vị trí quan trắc khu vực nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt có hàm 

lượng Zn “không phát hiện được” và 1/5 vị trí quan trắc khu vực nước sử dụng cho 

mục đích sinh hoạt có hàm lượng Zn là 0,137 mg/l. Hàm lượng Zn đều nằm trong 

giới hạn cho phép cột A2 (Zn=1,0 mg/l).  

Có 05/09 vị trí quan trắc khu vực nước sử dụng cho mục đích tưới tiêu nông 

nghiệp có hàm lượng Zn “ không phát hiện được” và 4/9 vị trí quan trắc khu vực 

nước sử dụng cho mục đích tưới tiêu nông nghiệp có hàm lượng Zn giao động từ 

0,124 mg/l đến 0,166 mg/l. Hàm lượng Zn đều nằm trong giới hạn cho phép cột B1 

(Zn=1,5 mg/l). 

Hàm lượng Zn tại 09/14 vị trí quan trắc có kết quả “ không phát hiện được” 

và 5/14 vị trí quan trắc có hàm lượng Zn giao động từ 0,124 mg/l  đến 0,166 mg/l. 

- Sông Năng: 

Trên sông Năng, đợt 3 năm 2022 tiến hành quan trắc 06 vị trí (02 vị trí quan trắc 

nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt và 04 vị trí quan trắc nước sử dụng cho mục 

đích tưới tiêu nông nghiệp). So sánh với QCVN 08-MT:2015/BTNMT: 

Có 01/02 vị trí quan trắc khu vực nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt có hàm 

lượng Zn “không phát hiện được” và 01/02 vị trí quan trắc khu vực nước sử dụng 

cho mục đích sinh hoạt có hàm lượng Zn là 0,168 mg/l. Hàm lượng Zn đều nằm 

trong giới hạn cho phép cột A2 (Zn=1,0 mg/l).  

Có 04/04 vị trí quan trắc khu vực nước sử dụng  cho mục đích tưới tiêu nông 

nghiệp có hàm lượng Zn “không phát hiện được” nằm trong giới hạn cho phép cột 

B1 (Zn=1,5 mg/l).  

Hàm lượng Zn tại 05/06 vị trí quan trắc có hàm lượng “không phát hiện 

được” và 1/6 vị trí quan trắc có hàm lượng Zn là 0,168. 

- Lưu vực hồ Ba Bể: 

Trên lưu vực hồ Ba Bể, đợt 3 năm 2022 tiến hành quan trắc 05 vị trí. So sánh với 

QCVN 08-MT:2015/BTNMT, có 04/05 vị trí quan trắc khu vực nước sử dụng cho 

mục đích tưới tiêu nông nghiệp có hàm lượng Zn “ không phát hiện được” và 01/05 
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vị trí quan trắc khu vực nước sử dụng cho mục đích tưới tiêu nông nghiệp có hàm 

lượng Zn là 0,0029 mg/l. Hàm lượng Zn đều nằm trong giới hạn cho phép cột B1 

(Zn=1,5 mg/l).  

Hàm lượng Zn tại 04/05 vị trí quan trắc có kết quả phân tích “không phát hiện 

được” và 1/5 vị trí quan trắc có hàm lượng là 0,0029 mg/l. 

- Sông Phó Đáy 

Trên sông Phó Đáy, đợt 3 năm 2022 tiến hành quan trắc 04 vị trí. So sánh với 

QCVN 08-MT:2015/BTNMT: 

Có 04/04 vị trí quan trắc khu vực nước sử dụng cho mục đích tưới tiêu nông 

nghiệp có hàm lượng Zn “ không phát hiện được” đều nằm trong giới hạn cho phép 

cột B1 (Zn=1,5mg/l). Hàm lượng Zn tại 04/04 vị trí quan trắc không phát hiện được. 

- Sông Bắc Giang 

Trên sông Bắc Giang, đợt 3 năm 2022 tiến hành quan trắc 06 vị trí (02 vị trí 

quan trắc nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt và 04 vị trí quan trắc nước sử dụng 

cho mục đích tưới tiêu nông nghiệp). So sánh với QCVN 08-MT:2015/BTNMT: 

Có 01/02 vị trí quan trắc khu vực nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt có hàm 

lượng Zn “ không phát hiện được” và 01/02 vị trí quan trắc khu vực nước sử dụng 

cho mục đích sinh hoạt có hàm lượng Zn là 0,148 mg/l. Hàm lượng Zn đều nằm 

trong giới hạn cho phép cột A2 (Zn=1,0 mg/l).  

Có 04/04 vị trí quan trắc khu vực nước sử dụng cho mục đích tưới tiêu nông 

nghiệp có hàm lượng Zn nằm trong giới hạn cho phép cột B1 (Zn=1,0 mg/l).  

Hàm lượng Zn tại 05/06 vị trí quan trắc có hàm lượng Zn “không phát hiện 

được” và 01/06 vị trí quan trắc có hàm lượng 0,148 mg/l. 

- Sông Na Rì 

Trên sông Na Rì, đợt 3 năm 2022 tiến hành quan trắc 02 vị trí. So sánh với 

QCVN 08-MT:2015/BTNMT, có 02/02 vị trí quan trắc khu vực nước sử dụng cho 

mục đích tưới tiêu nông nghiệp có hàm lượng Zn “ không phát hiện được” nằm 

trong giới hạn cho phép cột B1 (Zn=1,5 mg/l).  

Hàm lượng Zn tại 02/02 có hàm lượng Zn “ không phát hiện được”.  

- 02 vị trí quan trắc còn lại  

Vị trí quan trắc nước suối Bản Thi gần UBND xã (NMCĐ-4) và vị trí quan trắc 

nước suối Cốc Đán -Thượng Ân (NMNS-3) là 02 vị trí quan trắc nước sử dụng cho 

mục đích tưới tiêu nông nghiệp, hàm lượng Zn đều nằm trong giới hạn cho phép cột 

B1(Zn=1,5 mg/l). 

Hàm lượng Zn tại 01/02 vị trí quan trắc có hàm lượng “ không phát hiện 

được” và 1/2  vị trí có hàm lượng Zn là 0,162 mg/l. 

Như vậy, hàm lượng Zn quan trắc đợt 3 năm 2022 áp dụng so sánh theo Quyết 

định số 1794/QĐ-UBND ngày 31/10/2012 của UBND tỉnh Bắc Kạn về phê duyệt quy 
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hoạch khai thác, sử dụng tài nguyên nước tỉnh Bắc Kạn giai đoạn đến năm 2020 và 

tầm nhìn đến năm 2030. 

Có 09/09 vị trí quan trắc khu vực nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt có 

hàm lượng Zn nằm trong giới hạn cho phép cột A2 và 30/30 vị trí quan trắc nước 

sử dụng cho mục đích tưới tiêu nông nghiệp có hàm lượng hàm lượng Zn nằm 

trong giới hạn cho phép cột B1. 

Thời gian quan trắc môi trường nước mặt đợt 3 năm 2022 không trùng với 

thời gian quan trắc nước mặt đợt 3 năm 2021. Vì vậy, không so sánh kết quả quan 

trắc giữa đợt 3 năm 2022 và đợt 3 năm 2021. 

* Thông số Tổng Phenol  

- Lưu vực sông Cầu: 

Trên lưu vực sông Cầu, đợt 3 năm 2022 tiến hành quan trắc 14 vị trí (05 vị trí 

quan trắc nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt và 09 vị trí quan trắc nước sử dụng 

cho mục đích tưới tiêu nông nghiệp). So sánh với QCVN 08-MT:2015/BTNMT: 

Có 05/05 vị trí quan trắc khu vực nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt có hàm 

lượng tổng Phenol “không phát hiện được” nằm trong giới hạn cho phép cột A2 

(tổng Phenol = 0,005 mg/l). 

Có 09/09 vị trí quan trắc khu vực nước sử dụng cho mục đích tưới tiêu nông 

nghiệp có hàm lượng tổng Phenol “không phát hiện được” nằm trong giới hạn cho 

phép cột B1 (tổng Phenol = 0,01 mg/l).  

Hàm lượng tổng Phenol tại 14/14 vị trí quan trắc có kết quả phân tích “không 

phát hiện được”. 

- Sông Năng: 

Trên sông Năng, đợt 3 năm 2022 tiến hành quan trắc 06 vị trí (02 vị trí quan trắc 

nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt và 04 vị trí quan trắc nước sử dụng cho mục 

đích tưới tiêu nông nghiệp). So sánh với QCVN 08-MT:2015/BTNMT: 

Có 02/02 vị trí quan trắc khu vực nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt có hàm 

lượng tổng Phenol “không phát hiện được” nằm trong giới hạn cho phép cột A2 

(tổng Phenol = 0,005 mg/l). 

Có 04/04 vị trí quan trắc khu vực nước sử dụng cho mục đích tưới tiêu nông 

nghiệp có hàm lượng tổng Phenol “không phát hiện được” nằm trong giới hạn cho 

phép cột B1 (tổng Phenol = 0,01 mg/l).  

Hàm lượng tổng Phenol tại 06/06 vị trí quan trắc có kết quả phân tích “không 

phát hiện được”.  

- Lưu vực hồ Ba Bể: 

Trên lưu vực hồ Ba Bể, đợt 3 năm 2022 tiến hành quan trắc 05 vị trí. So sánh với 

QCVN 08-MT:2015/BTNMT, có 05/05 vị trí quan trắc khu vực nước sử dụng cho 

mục đích tưới tiêu nông nghiệp có hàm lượng tổng Phenol “ không phát hiện được” 

nằm trong giới hạn cho phép cột B1 (tổng Phenol = 0,01 mg/l).  
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Hàm lượng tổng Phenol tại 05/05 vị trí quan trắc có kết quả phân tích “không 

phát hiện được”.  

- Sông Phó Đáy 

Trên sông Phó Đáy, đợt 3 năm 2022 tiến hành quan trắc 04 vị trí. So sánh với 

QCVN 08-MT:2015/BTNMT: 

Có 04/04 vị trí quan trắc khu vực nước sử dụng cho mục đích tưới tiêu nông 

nghiệp có hàm lượng tổng Phenol “không phát hiện được” nằm trong giới hạn cho 

phép cột B1 (tổng Phenol = 0,01 mg/l).  

Hàm lượng tổng Phenol tại 04/04 vị trí quan trắc có kết quả phân tích “không 

phát hiện được”.  

- Sông Bắc Giang 

Trên sông Bắc Giang, đợt 3 năm 2022 tiến hành quan trắc 06 vị trí (02 vị trí 

quan trắc nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt và 04 vị trí quan trắc nước sử dụng 

cho mục đích tưới tiêu nông nghiệp). So sánh với QCVN 08-MT:2015/BTNMT: 

Có 02/02 vị trí quan trắc khu vực nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt có hàm 

lượng tổng Phenol “không phát hiện được” nằm trong giới hạn cho phép cột A2 

(tổng Phenol = 0,005 mg/l). 

Có 04/04 vị trí quan trắc khu vực nước sử dụng cho mục đích tưới nông nghiệp 

có hàm lượng tổng Phenol “không phát hiện được” nằm trong giới hạn cho phép 

cột B1 (tổng Phenol = 0,01 mg/l).  

Hàm lượng tổng Phenol tại 06/06 vị trí quan trắc có kết quả phân tích “không 

phát hiện được”.  

- Sông Na Rì 

Trên sông Na Rì, đợt 3 năm 2022 tiến hành quan trắc 02 vị trí. So sánh với 

QCVN 08-MT:2015/BTNMT, có 02/02 vị trí quan trắc khu vực nước sử dụng cho 

mục đích tưới tiêu nông nghiệp có hàm lượng tổng Phenol “không phát hiện được” 

nằm trong giới hạn cho phép cột B1 (tổng Phenol = 0,01 mg/l).  

Hàm lượng tổng Phenol tại 02/02 vị trí quan trắc có kết quả phân tích “không 

phát hiện được”.  

- 02 vị trí quan trắc còn lại  

Vị trí quan trắc nước suối Bản Thi gần UBND xã (NMCĐ-4) và vị trí quan trắc 

nước suối Cốc Đán -Thượng Ân (NMNS-3) là 02 vị trí quan trắc nước sử dụng cho 

mục đích tưới tiêu nông nghiệp, hàm lượng tổng Phenol “không phát hiện được” 

nằm trong giới hạn cho phép cột B1 (tổng Phenol = 0,01 mg/l).  

 Hàm lượng tổng Phenol tại 02/02 vị trí quan trắc có kết quả phân tích “không 

phát hiện được”. 

Như vậy, hàm lượng tổng Phenol quan trắc đợt 3 năm 2022 áp dụng so sánh 

theo Quyết định số 1794/QĐ-UBND ngày 31/10/2012 của UBND tỉnh Bắc Kạn về 
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phê duyệt quy hoạch khai thác, sử dụng tài nguyên nước tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 

đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. 

 Có 09/09 vị trí quan trắc khu vực nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt có 

hàm lượng tổng Phenol nằm trong giới hạn cho phép cột A2, kết quả phân tích 

“không phát hiện được” và 30/30 vị trí quan trắc nước sử dụng cho mục đích tưới 

nông nghiệp có hàm lượng hàm lượng tổng Phenol nằm trong giới hạn cho phép 

cột B1, kết quả phân tích “không phát hiện được”. 

Thời gian quan trắc môi trường nước mặt đợt 3 năm 2022 không trùng với 

thời gian quan trắc nước mặt đợt 3 năm 2021. Vì vậy, không so sánh kết quả quan 

trắc giữa đợt 3 năm 2022 và đợt 3 năm 2021. 

* Đánh giá kết quả quan trắc tại thượng lưu và hạ lưu các lưu vực sông 

- Lưu vực sông Cầu: 

Trên lưu vực sông Cầu tiến hành quan trắc 14 vị trí. Trong đó có 09 vị trí 

quan trắc trên các nhánh sông trước khi chảy vào sông Cầu và 05 vị trí trên 

sông Cầu.  

Các vị trí quan trắc trên sông Cầu theo thứ tự từ thượng lưu đến hạ lưu: Vị trí 

quan trắc (NMCĐ-6) nước mặt sông Cầu tại cầu treo Khâu Chủ xã Đông Viên nay 

là xã Đồng Thắng thuộc thượng lưu sông Cầu, tiếp theo là các vị trí quan trắc 

(NMTP-1) nước sông Cầu tại cầu Dương Quang, vị trí (NMCM-1) nước sông cầu 

tại xã Nông Hạ, vị trí (NMCM-2) nước sông Cầu tại xã Thanh Thịnh và vị trí quan 

trắc (NMCM-3) nước sông Cầu tại cầu Yên Đĩnh phía hạ lưu sông Cầu.  

Các thông số quan trắc gồm 15 thông số: pH; Tổng chất rắn lơ lửng (TSS); 

Oxy hòa tan (DO); nhu cầu oxi sinh hóa (BOD5); nhu cầu oxi hóa học (COD); 

Nitrit (NO2
- 
-N); Nitrat (NO3

-
-N); Amoni (NH4

+
 -N); Photphat (PO4

3-
-P); Chì (Pb); 

Kẽm (Zn); Sắt (Fe); tổng phenol; Tổng Dầu mỡ và Coliform. 

 

 

 

 

 

 

 

 Hình 2.11. Biểu đồ diễn biến hàm lượng TSS, BOD5, COD các điểm quan trắc 

trên sông Cầu 

Nhận xét, đánh giá: 

Qua kết quả quan trắc môi trường tỉnh Bắc Kạn đợt 3 năm 2022, 05 vị trí 

quan trắc trên sông Cầu hàm lượng các thông số quan trắc: pH; Oxy hòa tan (DO), 
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Nitrit (NO2
- 
-N); Nitrat (NO3

-
-N); Amoni (NH4

+
 -N); Photphat (PO4

3-
-P); Chì (Pb); 

Kẽm (Zn); Sắt (Fe); tổng phenol; Tổng Dầu mỡ và Coliform đều nằm trong giới 

hạn cho phép cột A2; hàm lượng các thông số trên không có sự biến động lớn. 

Hàm lượng các thông số: TSS, COD và BOD5 đều trong giới hạn cho phép 

cột B1. Qua biểu đồ hình 2.11 biểu đồ diễn biến hàm lượng TSS, BOD5, COD các 

điểm quan trắc trên sông Cầu theo vị trí từ thượng lưu tới hạ lưu cho thấy: Hàm 

lượng các thông số tăng dần về phía hạ lưu: Thông số TSS tăng từ 23 mg/l lên 46 

mg/l; thông số COD tăng từ 14,2 mg/l lên 21,4 mg/l và thông số BOD5 tăng từ 7,7 

mg/l đến 11,4 mg/l. 

Như vậy: Trên sông Cầu có các nguồn thải đổ vào như: Sinh hoạt, chăn nuôi, 

kinh doanh dịch vụ....chảy về phái hạ lưu, hàm lượng các thông số TSS, BOD5, 

COD tại vị trí quan trắc phía hạ lưu tăng dẫn tới chất lượng nước giảm. Để có giải 

pháp giám sát các nguồn thải trên, cơ quan quản lý nhà nước về môi trường cần 

thường xuyên tiến hành kiểm tra, giám sát chất lượng nước ngay tại nguồn phát 

sinh để đánh giá mức độ ô nhiễm của từng nguồn thải trước khi thải ra môi trường. 

- Lưu vực sông Năng: 

Trên lưu vực sông Năng tiến hành quan trắc 06 vị trí. Trong đó có 03 vị trí 

quan trắc trên các nhánh sông trước khi chảy vào sông Năng và 03 vị trí quan trắc 

trên sông Năng. 

Các vị trí quan trắc trên sông Năng theo thứ tự từ thượng lưu đến hạ lưu: Vị 

trí quan trắc (NMPN-2) nước sông Năng tại xã Bộc Bố thôn Nà Nghè thuộc 

thượng lưu sông Năng, tiếp theo là vị trí (NMBB-3) nước sông Năng tại cầu Tin 

Đồn thị trấn Chợ Rã và vị trí quan trắc (NMBB-2) nước sông Năng tại Buốc Lốm 

bến đò phía hạ lưu sông Năng. 

 Các thông số quan trắc gồm 15 thông số: pH; Tổng chất rắn lơ lửng (TSS); 

Oxy hòa tan (DO); nhu cầu oxi sinh hóa (BOD5); nhu cầu oxi hóa học (COD); 

Nitrit (NO2
- 
-N); Nitrat (NO3

-
-N); Amoni (NH4

+
 -N); Photphat (PO4

3-
-P); Chì (Pb); 

Kẽm (Zn); Sắt (Fe); tổng phenol; Tổng Dầu mỡ và Coliform.  

 

 

 

 

 

Hình 2.12. Biểu đồ diễn biến hàm lượng TSS, BOD5, COD các điểm quan trắc 

trên sông Năng 
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Nhận xét, đánh giá: 

Qua kết quả quan trắc môi trường tỉnh Bắc Kạn đợt 3 năm 2022, 03 vị trí 

quan trắc trên sông Năng hàm lượng các thông số quan trắc: pH; Oxy hòa tan 

(DO), Nitrit (NO2
- 
-N); Nitrat (NO3

-
-N); Amoni (NH4

+
 -N); Photphat (PO4

3-
-P); Chì 

(Pb); Kẽm (Zn); Sắt (Fe); tổng phenol; Tổng Dầu mỡ và Coliform có hàm lượng 

nằm trong giới hạn cho phép cột A2. Hàm lượng các thông số trên không có sự 

biến động lớn. 

Hàm lượng các thông số: TSS, COD và BOD5 đều nằm trong giới hạn cho 

phép cột B1. Qua biểu đồ hình 2.12 biểu đồ diễn biến hàm lượng TSS, BOD5, 

COD các điểm quan trắc sông Năng cho thấy:  

+ Trên sông Năng đoạn từ xã Bộc Bố đến thị trấn Chợ Rã hàm lượng thông số 

TSS tăng từ 26 mg/l lên 37 mg/l; thông số COD tăng từ 15,8 mg/l lên 22 mg/l và 

thông số BOD5 tăng từ 7,8 mg/l lên 11,2 mg/l. Nước sông Năng ở thị trấn Chợ Rã 

có chất lượng nước giảm do tác động của nguồn thải khai thác khoáng sản, sinh 

hoạt, chăn nuôi ở thị trấn Chợ Rã. 

+ Trên sông Năng đoạn từ thị trấn Chợ Rã đến xã Khang Ninh hàm lượng 

thông số TSS giảm từ 37 mg/l xuống 31 mg/l; thông số COD giảm từ 22 mg/l 

xuống 21,1 mg/l và thông số BOD5 giảm từ 11,2 mg/l xuống 10,6 mg/l. Tại thị trấn 

Chợ Rã suối Nà Nghè chảy vào sông Năng, lượng nước sông Năng tăng, khả năng 

tự làm sạch của nguồn nước tăng lên, hàm lượng các thông số TSS, COD và BOD5 

giảm dẫn tới chất lượng nước có chiều hướng tăng tại vị trí nước sông Năng tại 

Buốc Lốm bến đò. 

Như vậy: Trên sông Năng có các nguồn thải đổ vào như: sinh hoạt, chăn nuôi, 

khai thác khoáng sản, chất lượng nước sông Năng có chiều hướng giảm đi đoạn từ 

xã Bộc Bố đến thị trấn Chợ Rã và chất lượng nước được tăng lên đoạn từ thị trấn 

đến xã Khang Ninh. Tuy nhiên, để chất lượng nước sông Năng được tốt hơn, cần 

thường xuyên tiến hành kiểm tra, giám sát chất lượng nước ngay tại nguồn phát 

sinh trên lưu vực để đánh giá mức độ ô nhiễm của từng nguồn thải trước khi thải ra 

môi trường. 

- Lưu vực Bắc Giang: 

Trên lưu vực sông Bắc Giang tiến hành quan trắc 06 vị trí. Trong đó có 04 vị 

trí quan trắc trên sông Bắc Giang và 02 vị trí trên các nhánh sông trước khi chảy 

vào sông Bắc Giang.  

Các vị trí quan trắc trên sông Bắc Giang theo thứ tự từ thượng lưu đến hạ lưu: Vị 

trí (NMNR-1) nước sông Bắc Giang tại xã Lương Thượng thuộc thượng lưu sông Bắc 

Giang, tiếp theo là vị trí (NMPN-2) nước sông Bắc Giang tại cầu Tân An, vị trí quan 

trắc (NMNR-3) nước sông Bắc Giang tại đạp Pác Cáp I và vị trí quan trắc (NMNR-

5)nước sông Bắc Giang tại cầu Hát Deng thuộc hạ lưu sông Bắc Giang. 

 Các thông số quan trắc gồm 15 thông số: pH; Tổng chất rắn lơ lửng (TSS); 

Oxy hòa tan (DO); nhu cầu oxi sinh hóa (BOD5); nhu cầu oxi hóa học (COD); 

Nitrit (NO2
- 
-N); Nitrat (NO3

-
-N); Amoni (NH4

+
 -N); Photphat (PO4

3-
-P); Chì (Pb); 

Kẽm (Zn); Sắt (Fe); tổng phenol; Tổng Dầu mỡ và Coliform.  
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Hình 2.13. Biểu đồ diễn biến hàm lượng TSS, BOD5, COD các điểm quan trắc 

trên sông Bắc Giang 

Nhận xét, đánh giá: 

Qua kết quả quan trắc môi trường tỉnh Bắc Kạn đợt 3 năm 2022, 04 vị trí 

quan trắc trên Bắc Giang hàm lượng các thông số quan trắc: pH; Oxy hòa tan 

(DO), Nitrit (NO2
- 
-N); Nitrat (NO3

-
-N); Amoni (NH4

+
 -N); Photphat (PO4

3-
-P); Chì 

(Pb); Kẽm (Zn); Sắt (Fe); tổng phenol; Tổng Dầu mỡ và Coliform đều nằm trong 

giới hạn cho phép cột A2; hàm lượng các thông số trên không có sự biến động lớn. 

Hàm lượng các thông số: TSS, COD và BOD5 có hàm lượng nằm trong giới 

hạn cho phép cột B1. Qua biểu đồ hình 2.13 biểu đồ diễn biến hàm lượng TSS, 

BOD5, COD các điểm quan trắc trên sông Bắc Giang cho thấy:  

+ Trên sông Bắc Giang đoạn từ xã Lương Thượng đến xã Văn Lang hàm 

lượng thông số TSS giảm từ 24 mg/l xuống 22 mg/l; thông số COD giảm từ 17,1 

mg/l xuống 15,7 mg/l và thông số BOD5 giảm từ 8,5 mg/l xuống 7,7 mg/l.  

+ Trên sông Bắc Giang đoạn từ xã Văn Lang đến thị trấn Yến Lạc hàm lượng 

thông số TSS tăng từ 22 mg/l lên 26 mg/l; thông số COD tăng từ 15,7 mg/l lên 

19,5 mg/l và thông số BOD5 tăng từ 7,7 mg/l lên 9,7 mg/l. 

Như vậy: Nước sông Bắc Giang có chiều hướng suy giảm về phía hạ lưu do 

tác động bởi các nguồn thải như: sinh hoạt, chăn nuôi, khai thác khoáng sản. Để có 

giải pháp giám sát các nguồn thải trên, cơ quan quản lý nhà nước về môi trường 

cần thường xuyên tiến hành kiểm tra, giám sát chất lượng nước ngay tại nguồn 

phát sinh để đánh giá mức độ ô nhiễm của từng nguồn thải trước khi thải ra môi 

trường. 

- Lưu vực Phó Đáy: 

Trên lưu vực sông Cầu tiến hành quan trắc 04 vị trí. Trong đó có 03 vị trí 

quan trắc trên sông Phó Đáy và 01 vị trí quan trắc trên nhánh sông trước khi chảy 

vào sông Phó Đáy.  

Các vị trí quan trắc trên sông Phó Đáy: vị trí quan trắc (NMCĐ-5) nước sông 

Phó Đáy tại xã Bằng Lãng thuộc thượng lưu nhánh thứ nhất, vị trí quan trắc 
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(NMCĐ-7) nước sông Phó Đáy tại xã Yên Phong thuộc thượng lưu nhánh thứ 2 và 

vị trí quan trắc (NMCĐ-2) nước sộng Phó Đáy tại xã Bình Trung thuộc hạ lưu 

sông Phó Đáy.  

Các thông số quan trắc gồm 15 thông số: pH; Tổng chất rắn lơ lửng (TSS); 

Oxy hòa tan (DO); nhu cầu oxi sinh hóa (BOD5); nhu cầu oxi hóa học (COD); 

Nitrit (NO2
- 
-N); Nitrat (NO3

-
-N); Amoni (NH4

+
 -N); Photphat (PO4

3-
-P); Chì (Pb); 

Kẽm (Zn); Sắt (Fe); tổng phenol; Tổng Dầu mỡ và Coliform. 

Nhận xét, đánh giá: 

- Nhánh thứ nhất: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.14. Biểu đồ diễn biến hàm lượng TSS, BOD5, COD các điểm quan 

trắc trên sông Phó Đáy nhánh thứ nhất 

Qua kết quả quan trắc môi trường tỉnh Bắc Kạn đợt 3 năm 2022, 02 vị trí 

quan trắc nhánh thứ nhất trên sông Phó Đáy hàm lượng các thông số quan trắc: pH; 

Oxy hòa tan (DO), Nitrit (NO2
- 
-N); Nitrat (NO3

-
-N); Amoni (NH4

+
 -N); Photphat 

(PO4
3-

-P); Chì (Pb); Kẽm (Zn); Sắt (Fe); tổng phenol; Tổng Dầu mỡ và Coliform 

đều nằm trong giới hạn cho phép cột A2; hàm lượng các thông số trên không có sự 

biến động lớn. 

Hàm lượng các thông số: TSS, COD và BOD5 ở nhánh thứ nhất có hàm lượng 

nằm trong giới hạn cho phép cột B1. Qua biểu đồ hình 2.14 biểu đồ diễn biến hàm 

lượng TSS, BOD5, COD các điểm quan trắc trên sông Phó Đáy nhánh thứ nhất cho 

thấy: 

+ Trên sông Phó Đáy nhánh thứ nhất đoạn từ xã Bằng Lãng đến xã Bình 

Trung thông số TSS giảm từ 24 mg/l xuống 22 mg/l; thông số COD giảm từ 9,1 

mg/l xuống 7 mg/l và thông số BOD5 giảm từ 18,1 mg/l xuống 14,2 mg/l. 
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- Nhánh thứ hai: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.15. Biểu đồ diễn biến hàm lượng TSS, BOD5, COD các điểm quan 

trắc trên sông Phó Đáy nhánh thứ hai 

Qua kết quả quan trắc môi trường tỉnh Bắc Kạn đợt 3 năm 2022, 02 vị trí 

quan trắc ở nhánh thư hai trên sông Phó Đáy hàm lượng các thông số quan trắc: 

pH; Oxy hòa tan (DO), Nitrit (NO2
- 

-N); Nitrat (NO3
-
-N); Amoni (NH4

+
 -N); 

Photphat (PO4
3-

-P); Chì (Pb); Kẽm (Zn); Sắt (Fe); tổng phenol; Tổng Dầu mỡ và 

Coliform đều nằm trong giới hạn cho phép cột A2; hàm lượng các thông số trên 

không có sự biến động lớn. 

Hàm lượng các thông số: TSS, COD và BOD5 ở nhánh thứ hai có hàm lượng 

nằm trong giới hạn cho phép cột B1. Qua biểu đồ hình 2.14 biểu đồ diễn biến hàm 

lượng TSS, BOD5, COD các điểm quan trắc trên sông Phó Đáy nhánh thứ hai cho 

thấy: 

+ Trên sông Phó Đáy nhánh thứ hai đoạn từ xã Yên Phong đến xã Bình Trung 

thông số TSS tăng từ 20 mg/l lên 22 mg/l; thông số COD tăng từ 13,9 mg/l lên 

14,2 mg/l và thông số BOD5 giảm từ 7,3 mg/l xuống 7 mg/l. 

Như vậy: Nước sông Phó Đáy ở nhánh thứ nhất chịu tác động của nguồn thải 

như: khai thác khoáng sản, sinh hoạt... Tuy nhiên, sau khi chảy qua xã Bằng Lãng 

khả năng tự làm sách của nguồn nước (ở vùng này nhiều chất hữu cơ đã lắng đọng 

xuống ở dạng cặn. Cặn bị phân huỷ kỵ khí dưới đáy hoặc trong dòng nước chuyển 

động. Vì vậy, nhu cầu tiêu thụ ôxy của nước nhỏ hơn tốc độ làm thoáng bề mặt nên 

tình trạng được cải thiện, nước được trong hơn) đến hạ lưu chất lượng nước được 

cải thiện. Nước sông Phó Đáy ở nhánh thứ hai chịu tác động của nguồn thải sinh 

hoạt. Tuy nhiên, chất lượng nước không có sự biến động lớn giữa vị trí quan trắc 

thượng lưu và hạ lưu. 

2.2. 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 quan trắc được so sánh với các Quy chuẩn 

hiện hành:  

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



Báo cáo kết quả nhiệm vụ: Quan trắc môi trường tỉnh Bắc Kạn đợt 3 năm 2022 
 

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

Địa chỉ: Số 316, đường Võ Nguyên Giáp, TP. Bắc Kạn, T. Bắc Kạn   SĐT: 02093 879 038 
 

58 

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

trường không khí xung quanh; 

Kết quả đo cường độ tiếng ồn và nồng độ các thông số trong môi trường 

không khí trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đợt 3 năm 2022 được thể hiện tại bảng (2.3). 

Bảng 2.3. Kết quả quan trắc chất lượng môi trường không khí tỉnh  

Bắc Kạn đợt 3 năm 2022 

STT 
Khu 

vực 

Chỉ tiêu 

 

Vị trí 

 

Tiếng 

ồn 
(dBA) 

Tổng bụi lơ 

lửng (TSP) 
(µg/m

3
) 

CO 
(µg/m

3
) 

NO2 

(µg/m
3
) 

SO2 

(µg/m
3
) 

1 

Thành 

phố 

Bắc 

Kạn 

KKTP-1 68 65,7 <5.000 21,1 27 

2 KKTP-2 70 59 5.135 24,7 27,4 

3 KKTP-3 65 71 5.068 29 24,9 

4 KKTP-4 71 69,5 5.365 42,7 27,1 

5 KKTP-5 63 60 <5.000 12,4 26,5 

6 

Ba Bể 

KKBB-1 66 202 5.237 26,8 47,1 

7 KKBB-2 61 197 <5.000 11,9 46,8 

8 KKBB-3 60 121 <5.000 <9 30,4 

9 KKBB-4 60 152 <5.000 11,6 30,1 

10 KKBB-5 62 179 <5.000 25,1 39,3 

11 

Bạch 

Thông 

KKBT-1 67 208 5.067 13 39,4 

12 KKBT-2 65 211 <5.000 13,3 39,9 

13 KKBT-3 61 135 <5.000 9,8 24,4 

14 KKBT-4 60 118 <5.000 22,5 24,7 

15 

Chợ 

Đồn 

KKCĐ-1 66 179 <5.000 17,5 27,1 

16 KKCĐ-2 63 158 <5.000 18,9 38,4 

17 KKCĐ-3 62 198 5.264 10,5 23,7 

18 KKCĐ-4 63 172 <5.000 18,5 19,7 

19 KKCĐ-5 60 212 <5.000 26 34 

20 

Chợ 

Mới 

KKCM-1 65 185 <5.000 21,1 34,2 

21 KKCM-2 62 201 <5.000 58 76,7 

22 KKCM-3 66 124 5.235 32,1 25,4 

23 KKCM-4 61 129 <5.000 18,4 76 
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24 

Na Rì 

KKNR-1 65 143 <5.000 30,5 33,6 

25 KKNR-2 64 179 5.133 15,4 37,8 

26 KKNR-3 61 182 <5.000 13,7 22,9 

27 KKNR-4 63 208 <5.000 18,1 29,6 

28 KKNR-5 63 145 <5.000 16,9 27,1 

29 KKNR-6 62 214 <5.000 17,1 35,5 

30 

Ngân 

Sơn 

KKNS-1 64 58 <5.000 25,1 74,2 

31 KKNS-2 65 64 5.126 28,3 62,2 

32 KKNS-3 67 67 <5.000 20 62,8 

33 KKNS-4 65 55 <5.000 22 29 

34 

Pác 

Nặm 

KKPN-1 67 109 <5.000 21,5 26,4 

35 KKPN-2 65 128 <5.000 23,2 30 

36 KKPN-3 60 112 <5.000 13,1 31,3 

37 KKPN-4 61 137 <5.000 <9 22 

QCVN 05:2013/BTNMT - 300 30.000 200 350 

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 

- “KPH”:Không phát hiện, kết quả phân tích thấp hơn giới hạn phát hiện 

(MDL) của phương pháp, - “-”: Chưa có quy định. 

* Nhận xét, đánh giá: 

Đợt 3 năm 2022 tiến hành quan trắc 37 vị trí. Kết quả quan trắc so sánh với 

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

05:2013/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung 

quanh, cụ thể như sau: 

Có 37/37 vị trí quan trắc nồng độ các thông số: Tổng bụi lơ lửng (TSP), CO, 

NO2 và SO2 đều nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 05:2013/BTNMT- Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh. 

Có 01/37 vị trí quan trắc có cường độ tiếng ồn vượt QCVN 26:2010/BTNMT 

quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn là vị trí quan trắc cổng bến xe thành phố 

Bắc Kạn (KKTP-4) vượt 1,01 lần. 
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* Thông số Tiếng ồn 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.16. Cường độ tiếng ồn quan trắc đợt 3 năm 2022 

Đợt 3 năm 2022 tiến hành quan trắc 37 vị trí. So sánh với QCVN 

26:2010/BTNMT, có 36/37 vị trí quan trắc có cường độ tiếng ồn nằm trong giới 

hạn cho phép, 01/37 vị trí quan trắc có cường độ tiếng ồn vượt QCCP là vị trí quan 

trắc cổng bến xe thành phố Bắc Kạn (KKTP-4) vượt 1,01 lần.  

Cường độ tiếng ồn dao động từ 60 dBA đến 71 dBA, cường độ tiếng ồn trung 

bình là 63,76 dBA. Thời gian quan trắc môi trường không khí đợt 3 năm 2022 

không trùng với thời gian quan trắc không khí đợt 3 năm 2021. Vì vậy, không so 

sánh kết quả quan trắc giữa đợt 3 năm 2022 và đợt 3 năm 2021. 

* Thông số Tổng bụi lơ lửng (TSP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.17. Nồng độ tổng bụi lơ lửng (TSP) quan trắc đợt 3 năm 2022 

Đợt 3 năm 2022 tiến hành quan trắc 37 vị trí. So sánh với QCVN 

05:2013/BTNMT, có 37/37 vị trí quan trắc có nồng độ tổng bụi lơ lửng (TSP) nằm 

trong giới hạn cho phép. 

Nồng độ tổng bụi lơ lửng (TSP) dao động từ 55 µg/m
3
 đến 214 µg/m

3
, nồng 

độ tổng bụi lơ lửng (TSP) trung bình đợt quan trắc là 140,73 µg/m
3
. Thời gian 

quan trắc môi trường không khí đợt 3 năm 2022 không trùng với thời gian quan 
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trắc không khí đợt 3 năm 2021. Vì vậy, không so sánh kết quả quan trắc giữa đợt 3 

năm 2022 và đợt 3 năm 2021. 

* Thông số SO2 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.18. Nồng độ SO2 quan trắc đợt 3 năm 2022 

Đợt 3 năm 2022 tiến hành quan trắc 37/37 vị trí. So sánh với QCVN 

05:2013/BTNMT, có 37/37 vị trí quan trắc có nồng độ khí SO2 nằm trong giới hạn 

cho phép.  

Nồng độ SO2 dao động từ  19,7 µg/m
3
 đến 76,7 µg/m

3
, nồng độ SO2 trung bình 

36,07 µg/m
3
. Thời gian quan trắc môi trường không khí đợt 3 năm 2022 không 

trùng với thời gian quan trắc không khí đợt 3 năm 2021. Vì vậy, không so sánh kết 

quả quan trắc giữa đợt 3 năm 2022 và đợt 3 năm 2021. 

* Thông số NO2  

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.19. Nồng độ NO2 quan trắc đợt 3 năm 2022 

Đợt 3 năm 2022 tiến hành quan trắc 37/37 vị trí. So sánh với QCVN 

05:2013/BTNMT, có 37/37 vị trí quan trắc có nồng độ khí NO2 nằm trong giới hạn 

cho phép.  

Nồng độ khí NO2 dao động từ 7,8 µg/m
3
 đến 58 µg/m

3
, nồng độ khí NO2 

trung bình 20,71 µg/m
3
. Thời gian quan trắc môi trường không khí đợt 3 năm 2022 

không trùng với thời gian quan trắc không khí đợt 3 năm 2021. Vì vậy, không so 

sánh kết quả quan trắc giữa đợt 3 năm 2022 và đợt 3 năm 2021. 
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* Thông số CO 

Đợt 3 năm 2022 tiến hành quan trắc 37/37 vị trí. So sánh với QCVN 

05:2013/BTNMT, có 37/37 vị trí quan trắc có nồng độ khí CO nằm trong giới hạn 

cho phép, tại 08/37 vị trí quan trác có kết quả phân tích có hàm lượng CO giao 

động từ 5.067 µg/m
3 

đến 5.365 µg/m
3
; 29/37 vị trí quan trắc có kết quả phân tích 

hàm lượng CO  “ không phát hiện được”. Thời gian quan trắc môi trường không 

khí đợt 3 năm 2022 không trùng với thời gian quan trắc không khí đợt 3 năm 2021. 

Vì vậy, không so sánh kết quả quan trắc giữa đợt 3 năm 2022 và đợt 3 năm 2021. 

III. Đánh giá việc thực hiện công tác QA/QC theo quy định 

3.1. Kết qua QA/QC hiện trường 

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

tâm bản hành Quyết định số 246/QĐ-TTKT ngày 20/5/2022 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 2022. Trong công tác xây dựng Biện pháp 

thực hiện đã thực hiện kiểm soát các vị trí, thông số, loại mẫu và thời gian thực 

hiện; đảm bảo áp dụng phương pháp lấy mẫu, phân tích phù hợp và bố trí nguồn 

nhân lực và kinh phí thực hiện nhiệm vụ. 

Công tác chuẩn bị đi quan trắc ngoài hiện trường đảm bảo các yếu tố sau: 

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). 

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. 

3.2. Kết quả QA/QC phòng thí nghiệm 

Phòng thí nghiệm 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 Giấy chứng nhận số 12/GCN-

BTNMT ngày 30/6/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Chứng nhận đủ điều 

kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường. Đơn vị phối hợp thực hiện Công ty 

cổ phần tập đoàn FEC được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ 

quan trắc môi trường với mã số VIMCERTS 279 kèm theo Quyết định số 385/QĐ-
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BTNMT ngày 04/3/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc chứng nhận 

đăng ký hoạt động thử nghiệm và đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi 

trường. QA/QC trong phân tích được đảm bảo các vấn đề như sau: 

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. 

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

tham gia, cụ thể như sau: 

Bảng 3.1. 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 Nguyễn Thành Trung Quan trắc hiện trường Trưởng nhóm 

2 Triệu Đức Liêu Quan trắc hiện trường Thành viên 

3 Nông Thế Nhiếp Quan trắc hiện trường Thành viên 

II Phân tích trong phòng thí nghiệm   

1 Vũ Thanh Hải Phụ trách QA-QC 
Phó trưởng 

phòng QT-PT 

2 Hà Thị Châm Phân tích mẫu nước Trưởng nhóm 

3 Hoàng Huy Tuấn Phân tích mẫu nước, không khí Thành viên 

4 Hoàng Đình Kiên Phân tích mẫu nước, không khí Thành viên 

5 Nguyễn Thị Trà Phân tích mẫu nước Thành viên 

- Phân công rõ chỉ tiêu phân tích trong phòng thí nghiệm cho từng cá nhân 

phụ trách; 

- Quá trình phân tích, tính toán, xử lý số liệu được kiểm soát chặt chẽ theo 

SOP được 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. 

IV. Kết luận 

* Môi trường nước mặt 

Theo quy hoạch khai thác, sử dụng tài nguyên nước tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 

đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết 

định số 1794/QĐ-UBND ngày 31/10/2012 của UBND tỉnh Bắc Kạn. Trong 39 vị 

trí quan trắc nước mặt có 09 vị trí quan trắc nước mặt sử dụng cho mục đích sinh hoạt, 

30 vị trí quan trắc nước mặt sử dụng cho mục đích tưới tiêu nông nghiệp. Kết quả 
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quan trắc so sánh với QCVN 08-MT:2015/BTNMT: 

- Đối với 09 vị trí quan trắc nước mặt sử dụng cho mục đích sinh hoạt: 

+ Có 9/9 vị trí quan trắc, hàm lượng các thông số: pH; Oxy hòa tan (DO); 

Nitrat (NO3
-
-N); Amoni (NH4

+
 -N); Photphat (PO4

3-
-P); Chì (Pb); Kẽm (Zn); Sắt 

(Fe); tổng phenol; Tổng Dầu mỡ và Coliform đều nằm trong giới hạn cho phép 

theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT (cột A2). 

+ Có 9/9 vị trí quan trắc, hàm lượng thông số BOD5 vượt QCVN 08-

MT/2015/BTNMT (cột A2), gồm các vị trí: Nước suối Sỹ Bình tại xã Mỹ Thanh 

(NMBT-3) vượt 1,18 lần; nước suối Nông Thượng chảy qua khu Quang Sơn-Đội Kỳ 

(NMTP-3) vượt 1,88 lần; nước sông Nà Cú tại xã Cẩm Giàng (NMBT-2) vượt 1,32 

lần; nước suối Pá Danh tại cầu Suối Tung (NMTP-4) vượt 1,78 lần; nước suối Chợ 

Chu tại Cầu Ổ Gà (NMCM-4) vượt 1,38 lần; Nước suối sau khi chảy qua xã Bộc 

Bố (NMPN-1) vượt 1,3 lần; nước suối Nà Phặc tại cầu Nà Phặc (NMNS-2) vượt 

1,43 lần; Nước suối Vân Tùng tại cầu Vân Tùng (NMNS-1) vượt 1,23 lần và vị trí 

nước sông Bắc Giang tại cầu Hát Deng (NMNR-5) vượt 1,62 lần. 

+ Có 7/9 vị trí quan trắc, hàm lượng thông số COD vượt QCVN 08-

MT/2015/BTNMT (cột A2), gồm các vị trí: Nước suối Nông Thượng chảy quan 

khu Quan Sơn Đội Kỳ (NMTP-3) vượt 1,47 lần, Nước suối Pá Danh tại cầu Suối 

Tung (NMTP-4) vượt 1,41 lần; nước suối Chợ Chu tại cầu Ổ Gà (NMCM-4) vượt 

1,03 lần; nước sông Nà Cú tại cầu Nà Cù xã Cẩm Giàng (NMBT-2) vượt 1,02 lần; 

Nước suối sau khi chảy quan xã Bộc Bố (NMPN-1) vượt 1,05 lần; nước suối Nà 

Phặc tại cầu Nà Phặc (NMNS-2) vượt 1,11 lần và nước sông Bắc Giang tại cầu Hát 

Deng (NMNR-5) vượt 1,3 lần. 

+ Có 1/9 vị trí quan trắc, hàm lượng thông số TSS vượt QCVN 08-

MT/2015/BTNMT (cột A2) là vị trí nước suối Chợ Chu tại cầu Ổ Gà (NMCM-4) 

vượt 1,13 lần. 

+ Có 1/9 vị trí quan trắc, hàm lượng thông số NO2
-
-N vượt QCVN 08-

MT/2015/BTNMT (cột A2) là vị trí nước suối Chợ Chu tại cầu Ổ Gà (NMCM-4) 

vượt 1,36 lần 

- Đối với 30 vị trí quan trắc nước mặt sử dụng cho mục đích tưới tiêu nông 

nghiệp: 

+ Có 30/30 vị trí quan trắc, hàm lượng các thông số: pH; Tổng chất rắn lơ 

lửng (TSS); Oxy hòa tan (DO); nhu cầu oxi sinh hóa (BOD5); nhu cầu oxi hóa học 

(COD); Nitrit (NO2
- 
-N); Nitrat (NO3

-
-N); Amoni (NH4

+
 -N); Photphat (PO4

3-
-P); 

Chì (Pb); Kẽm (Zn); Sắt (Fe); tổng phenol; Tổng Dầu mỡ và Coliform đều nằm 

trong giới hạn cho phép theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT (cột B1). 

- Diễn biến xu hướng chất lượng môi trường: 

Thời gian quan trắc môi trường nước mặt đợt 3 năm 2022 không trùng với 

thời gian quan trắc nước mặt đợt 3 năm 2021. Vì vậy, không so sánh kết quả quan 

trắc giữa đợt 3 năm 2022 và đợt 3 năm 2021. 

* Môi trường không khí 
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Đợt 3 năm 2022 tiến hành quan trắc 37 vị trí. Kết quả quan trắc so sánh với 

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

05:2013/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung 

quanh, cụ thể như sau: 

Có 37/37 vị trí quan trắc nồng độ các thông số: Tổng bụi lơ lửng (TSP), CO, 

NO2 và SO2 đều nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 05:2013/BTNMT- Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh. 

Có 01/37 vị trí quan trắc có cường độ tiếng ồn vượt QCVN 26:2010/BTNMT 

quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn là vị trí quan trắc cổng bến xe thành phố 

Bắc Kạn (KKTP-4) vượt 1,01 lần. 

- Diễn biến, xu hướng chất lượng môi trường: 

Thời gian quan trắc môi trường không khí đợt 3 năm 2022 không trùng với 

thời gian quan trắc không khí đợt 3 năm 2021. Vì vậy, không so sánh kết quả quan 

trắc giữa đợt 3 năm 2022 và đợt 3 năm 2021 
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PHỤ LỤC 

 

Phụ lục 1: Báo cáo lấy mẫu và phiếu kết quả phân tích nước mặt và không khí đợt 

3 năm 2022 (gửi kèm). 

 

 


