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4.1. MÔI TRƯỜNG NƯỚC MẶT LỤC ĐỊA
Theo thống kê của Bộ TN&MT, Việt
Nam có 3.450 sông, suối với chiều dài từ
10 km trở lên. Các sông suối này nằm trong
108 LVS được phân bố và trải dài trên cả
nước với tổng diện tích trên 1.167 triệu km2.
Tổng lượng nước mặt trung bình năm của
Việt Nam khoảng 830 tỉ m3 được tập trung
chủ yếu trên 8 LVS lớn, bao gồm: LVS Hồng
- Thái Bình, Bằng Giang - Kỳ Cùng, Mã, Cả,
Vu Gia - Thu Bồn, Ba, Đồng Nai và sông
Mê Công (Cửu Long), trong đó ở LVS Cửu
Long (khoảng 57%), ở LVS Hồng - Thái Bình
hơn 16%, ở LVHT sông Đồng Nai (hơn 4%),
còn lại ở các LVS khác. Tuy nhiên, khoảng
63% nguồn nước mặt của Việt Nam (tương
ứng với 520 tỷ m3) có nguồn gốc ở ngoài
biên giới quốc gia, chỉ có gần 310 tỉ m3 mỗi
năm được sinh ra trên lãnh thổ Việt Nam,
tập trung ở các sông Đồng Nai, Cả, Ba, Vũ

Gia - Thu Bồn. Theo kết quả thống kê, rà
soát sơ bộ, cả nước có trên 2.900 hồ chứa
nước thủy điện, thủy lợi đã vận hành, đang
xây dựng hoặc đã có quy hoạch xây dựng
với tổng dung tích trên 65 tỷ m31.
Do đặc trưng dòng chảy, sự phân bố
lượng nước không đồng đều theo mùa và sự
suy giảm chất lượng nước do ô nhiễm nên
nguy cơ cạn kiệt nguồn nước trong khi nhu
cầu sử dụng nước ngày càng gia tăng, hiệu
quả sử dụng nước thấp, cơ chế hợp tác, chia
sẻ nguồn nước giữa các quốc gia chưa hiệu
quả... là những thách thức đặt ra trong việc
sử dụng bền vững tài nguyên nước quốc gia.
1. Tài nguyên nước Việt Nam - Những vấn đề đặt ra đối
với việc tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật về tài
nguyên nước, Cục Quản lý tài nguyên nước, Bộ TN&MT,
tháng 4/2015.
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Hình 4.1. Bản đồ ranh giới các LVS chính ở Việt Nam
Nguồn: Dự án đánh giá ngành nước, Cục Quản lý tài nguyên nước, Bộ TN&MT, 2008
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4.1.1. Hiện trạng khai thác và sử dụng nước
Tổng lượng nước đang được khai thác,
sử dụng hàng năm khoảng 80,6 tỷ m3, chiếm
xấp xỉ 10% tổng lượng nước hiện có của cả
nước. Trong đó, trên 80% lượng nước được
sử dụng cho mục đích nông nghiệp (khoảng
65 tỷ m3/năm)2. Ngoài ra, nước còn được sử
dụng cho sản xuất năng lượng, sinh hoạt,
nuôi trồng thủy sản và hoạt động sản xuất
công nghiệp, du lịch, dịch vụ. Cơ cấu sử
dụng nước đang có xu hướng tăng dần cho
công nghiệp, thủy sản và sinh hoạt.
Nước phục vụ cho sản xuất nông nghiệp
nhiều nhất ở hai vùng ĐBSCL và ĐBSH,
chiếm tỷ lệ 70% lượng nước sử dụng. Những
vùng, LVS có tỷ lệ sử dụng nước cho thủy
sản cao bao gồm: cao nhất là sông Cửu Long,
sông Hồng - Thái Bình, nhóm sông vùng
Đông Nam Bộ, sông Đồng Nai và sông Mã
với các tổng lượng dùng tương ứng: 5,8 tỷ m3;
0,7 tỷ m3; 0,63 tỷ m3; 0,4 tỷ m3.
Lưu vực sông có tỷ lệ dùng nước cho
công nghiệp cao nhất là LVS Hồng - Thái
Bình, chiếm gần 1/2 tổng lượng nước sử
dụng cho ngành công nghiệp của cả nước;
tiếp đến là LVHTS Đồng Nai chiếm 25%;
LVS Cửu Long là 10%; cuối cùng là nhóm sông
vùng Đông Nam Bộ là 7%.
Khai thác, sử dụng tài nguyên nước
chưa hợp lý và thiếu bền vững gây suy
giảm tài nguyên nước trong khi hiệu quả
sử dụng nước còn thấp, tình trạng lãng
phí trong sử dụng nước còn phổ biến trên
phạm vi cả nước.
2. Những vấn đề về tài nguyên nước tại Việt Nam, Tọa đàm
về tài nguyên nước Việt Nam - Hungary, Bài phát biểu của
Thứ trưởng Nguyễn Thái Lai, Cục Quản lý tài nguyên nước,
Bộ TN&MT, tháng 11/2014.

Những năm gần đây, do nhiều nguyên
nhân, ở hạ lưu hầu hết các LVS, tình trạng
suy giảm nguồn nước dẫn tới thiếu nước,
khan hiếm nước không đủ cung cấp cho
sinh hoạt, sản xuất đang diễn ra ngày một
thường xuyên hơn. Mâu thuẫn trong sử dụng
nguồn nước đã xuất hiện, như giữa nhu cầu
cấp thoát nước cho nông nghiệp, thủy điện,
tiêu thoát nước cho sản xuất và dân sinh,
bảo vệ nguồn lợi của các ao nuôi thủy sản.
Thêm vào đó, tài nguyên nước trên các
LVS ở nước ta đang bị suy giảm do nhu cầu
dùng nước tăng cao trong sản xuất nông
nghiệp, công nghiệp, nuôi trồng thủy sản,
thủy điện, làng nghề; công tác quản lý tài
nguyên nước còn hạn chế; các HST rừng
đầu nguồn các lưu vực cũng bị suy giảm
trên diện rộng do nạn phá rừng, do canh tác
nông nghiệp, khai khoáng và xây dựng cơ
sở hạ tầng. Ngoài ra, BĐKH cũng tác động
mạnh mẽ lên tài nguyên nước mặt ở Việt
Nam. Theo dự báo, tác động của BĐKH sẽ
làm dòng chảy trong mùa khô ở vùng ĐBSCL
(chỉ tính riêng lượng nước phát sinh trong
vùng) suy giảm khoảng 4,8% vào năm 2020
và khoảng 14,5% vào năm 2050.
Tài nguyên nước của nước ta ẩn chứa
nhiều yếu tố kém bền vững. Xét lượng nước
vào mùa khô thì nước ta thuộc vào vùng
phải đối mặt với nguy cơ thiếu nước, một số
khu vực thuộc loại khan hiếm nước. Trong
khi nhu cầu nước không ngừng tăng lên thì
nhiều dòng sông lại bị suy thoái, ô nhiễm,
nước sạch ngày một khan hiếm. Hạn hán,
thiếu nước diễn ra thường xuyên, nghiêm
trọng. An ninh về nước cho phát triển bền
vững và BVMT đang không được bảo đảm ở
nhiều nơi, nhiều vùng trên cả nước.
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Khung 4.1. Suy giảm mực nước ở một số vùng trên cả nước
Tình trạng hạn hán, thiếu nước đã xảy ra trong các tháng đầu mùa khô năm 2014 nhưng không gay gắt
do các hồ thủy điện ở thượng nguồn đều tích được nước đến mực nước dâng bình thường và cấp nước tăng
cường trong mùa cạn. Nguồn nước các sông, các hồ chứa giảm nhanh và đều ở mức thấp hơn trung bình
nhiều năm từ 18-38%.
Lượng dòng chảy trên phần lớn các sông chính ở Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên đều thiếu hụt so với
trung bình nhiều năm cùng kỳ từ 30-70%. Tình hình khô hạn thiếu nước đã xảy ra ở một số vùng tại các
tỉnh Quảng Trị, Bình Định, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Đắk Lắk.
Trong các tháng đầu năm 2015, lượng dòng chảy hạ lưu sông Mê Công về đầu nguồn sông Cửu Long
thiếu hụt so với trung bình nhiều năm từ 20-30%. Mực nước cuối nguồn sông Cửu Long chịu ảnh hưởng
mạnh của thủy triều và có xu thế giảm dần. Tại các trạm Tân Châu, Châu Đốc mực nước cao nhất tháng
luôn ở mức cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,15 - 0,25m; mực nước thấp nhất trong tháng thấp hơn trung
bình nhiều năm từ 0,4 - 0,6m. Xâm nhập mặn sâu vào nội đồng (20 - 30km) đã xảy ra và cao hơn cùng kỳ
năm 2014.
Nguồn: Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia, tháng 3/2015
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Biểu đồ 4.1. Diễn biến lưu lượng nước cao nhất một số sông chính các năm 2010 - 2014
Nguồn: NGTK, TCTK, 2014

4.1.2. Diễn biến chất lượng nước mặt
Diễn biến chất lượng nước mặt được
đánh giá trên cơ sở chất lượng nước của
các LVS lớn trải dài từ Bắc vào Nam. Nhìn
chung, chất lượng nước mặt ở thượng nguồn
các LVS của Việt Nam còn tương đối tốt. Tuy
nhiên, đã có một số khu vực đầu nguồn có
dấu hiệu ô nhiễm tại một số thời điểm. Mặc
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dù đây không phải hiện tượng điển hình,
thường gặp, nhưng cũng cần có sự giám sát
chặt chẽ.
Tại các LVS, ô nhiễm và suy thoái chất
lượng nước tiếp tục xảy ra ở nhiều đoạn, tập
trung ở vùng trung lưu và hạ lưu (đặc biệt
là các đoạn chảy qua khu vực đô thị, khu
công nghiệp, làng nghề), nhiều nơi ô nhiễm
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đã ở mức nghiêm trọng, như ở LVS Nhuệ Đáy, LVS Cầu, LVHTS Đồng Nai. Mức độ ô
nhiễm phụ thuộc vào yếu tố thủy văn của
dòng chảy (mức độ ô nhiễm thường tăng
cao hơn vào mùa khô) và đặc biệt phụ thuộc
vào việc kiểm soát các nguồn thải đổ vào
nguồn nước.

vùng Tây Nam Bộ, Đông Nam Bộ và duyên
hải miền Trung.
So với giai đoạn trước, chất lượng nước
mặt tại một số khu vực đã có sự cải thiện do
việc thực hiện các dự án đầu tư cải thiện
môi trường, tăng cường quản lý và việc thực
hiện các đề án BVMT, đầu tư nâng cấp, cải
thiện cảnh quan môi trường một số sông hồ,
kênh rạch trong nội thành các đô thị lớn như
Tp. Hồ Chí Minh và Hà Nội.

Môi trường nước mặt tại các khu vực bị
ô nhiễm hầu hết do các chất hữu cơ và vi
sinh vật vượt ngưỡng cho phép; tình trạng
ô nhiễm hữu cơ diễn ra khá phổ biến tại
nhiều LVS. Vấn đề ô nhiễm dầu mỡ thường
chỉ xảy ra ở những đoạn sông có hoạt động
giao thông thủy phát triển, hoặc những đoạn
sông tiếp nhận nước thải công nghiệp của
các cơ sở sản xuất, các khu vực cảng… Ô
nhiễm kim loại nặng mang tính cục bộ, tập
trung chủ yếu ở những sông nhánh gần các
khu vực khai thác khoáng sản hoặc các cơ
sở sản xuất công nghiệp. Hiện tượng xâm
nhập mặn ở vùng hạ lưu, cửa sông diễn ra
khá phổ biến trong những năm gần đây tại

mg/l

4.1.2.1. Lưu vực sông Bằng Giang - Kỳ Cùng
LVS Bằng Giang - Kỳ Cùng gồm có 2
sông lớn là sông Bằng Giang và sông Kỳ
Cùng. Sông Bằng Giang bắt nguồn từ tỉnh
Quảng Tây - Trung Quốc, chảy qua địa phận
Cao Bằng rồi đổ sang Trung Quốc, hợp lưu
với sông Kỳ Cùng. Sông Kỳ Cùng là con sông
chính của Lạng Sơn, bắt nguồn từ vùng núi
Bắc Xa, chảy sang Trung Quốc theo hướng
ngược lại với sông Bằng Giang.

QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A1)

QCVN 08-MT:2015/BTNMT (B1)
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Biểu đồ 4.2. Giá trị BOD5 trên sông Bằng Giang và phụ lưu trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2011
Nguồn: Sở TN&MT tỉnh Cao Bằng, 2012
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Sông Bằng Giang
Nhìn chung, chất lượng nước sông
Bằng Giang và các phụ lưu tại khu vực
thượng nguồn còn khá tốt. Nồng độ các chất
ô nhiễm tăng dần về hạ lưu, nơi đông dân
cư và các cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công
nghiệp. Tại những đoạn sông có khai thác
vàng sa khoáng, cát, cuội, sỏi và những đoạn
sông tiếp nhận nguồn nước thải từ hoạt động
khai thác khoáng sản thì độ đục, TSS tại đây
cao hơn trên thượng nguồn rất nhiều lần và
đã ở mức vượt QCVN 08-MT:2015/BTNMT
B1. Ô nhiễm do chất hữu cơ chưa phải là
vấn đề đáng lưu ý trên sông Bằng Giang, tại
hầu hết các điểm quan trắc, giá trị COD và

mg/l

BOD5 vượt QCVN 08-MT:2015/BTNMT A1
song vẫn đạt loại B1 (Biểu đồ 4.2).
Sông Kỳ Cùng
Chất lượng nước sông Kỳ Cùng trong giai
đoạn 2011 - 2015 ít có sự biến động qua các
năm. Hầu hết các thông số quan trắc đều
nằm trong ngưỡng giới hạn cho phép của
QCVN 08-MT:2015/BTNMT B1 (Biểu đồ
4.3). Tại một số thời điểm, nước sông có dấu
hiệu ô nhiễm cục bộ chất hữu cơ do chịu sự
tác động trực tiếp của các nguồn nước thải
chưa qua xử lý, xả thải trực tiếp vào sông
(điển hình như đoạn sông chảy qua nhà máy
thuộc da Nguyên Hồng, huyện Văn Lãng).
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QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A1)

QCVN 08-MT:2015/BTNMT (B1)
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Cầu Ngầm, Chi
Cầu Mai Pha, Mai Cầu bản Chu, Khuất Cầu Bản Trại, Kháng Thôn Pò Nâu, Tân
Lang, Văn Lãng
Lăng, Tp. Lạng Sơn Pha, Tp. Lạng Sơn
Xá, Lộc Bình
Chiến, Tràng Định

Xã Hoa Thám, Bình
Gia

Sông Kỳ Cùng

Sông Bắc Giang
(phụ lưu sông Kỳ
Cùng)

Biểu đồ 4.3. Diễn biến giá trị COD trên sông Kỳ Cùng và phụ lưu
trong giai đoạn 2011 - tháng 6/2015
Nguồn: Sở TN&MT tỉnh Lạng Sơn, 2015
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4.1.2.2. Lưu vực sông Hồng - Thái Bình
LVS Hồng - Thái Bình trên lãnh thổ Việt
Nam, chảy qua địa phận các tỉnh/thành
phố, bao gồm: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La,
Hòa Bình, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai,
Yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên,
Bắc Cạn, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương,
Hải Phòng, Hưng Yên, Hà Nội, Hà Nam,
Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Quảng
Ninh, Lạng Sơn và Cao Bằng.
Sông Hồng
Chất lượng nước sông Hồng được đánh
giá còn khá tốt với chỉ số chất lượng nước
WQI ở mức cao, nhiều nơi nước có thể sử
dụng tốt cho cấp nước sinh hoạt. Trong giai
đoạn 2011 - 2015, chất lượng nước có xu
hướng tốt lên.
Sông Hồng có đặc trưng tự nhiên là
lượng phù sa lớn nên hàm lượng chất rắn
lơ lửng và sắt trong nước khá cao, nhất là

vào mùa mưa (tháng 4 - tháng 10), hàm
lượng TSS có sự gia tăng mạnh do nước mưa
làm xói mòn các hợp chất bề mặt vào môi
trường nước.
Tại các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ,
giá trị TSS ghi nhận được trong nước sông
Hồng luôn ở mức cao hơn QCVN 08:2015
B1 và cao hơn các tỉnh khác như Hà Nam,
Nam Định. Nguyên nhân là do hoạt động
khai thác khoáng sản, cát, sỏi diễn ra khá
phổ biến. Tại các đoạn sông chảy qua các
nhà máy, khu vực tập trung hoạt động sản
xuất công nghiệp (đoạn chảy qua Phú Thọ,
Vĩnh Phúc), môi trường nước đã có dấu hiệu
bị ô nhiễm chất hữu cơ, chất dinh dưỡng.
Đoạn sông Hồng và phân lưu của sông
Hồng chảy qua địa bàn tỉnh Nam Định
cũng đã ghi nhận hiện tượng ô nhiễm chất
hữu cơ, chất dinh dưỡng (Biểu đồ 4.4).

Khung 4.2. Chỉ số đánh giá chất lượng nước WQI
Chỉ số đánh giá chất lượng nước WQI được tính toán theo “Quyết định số 879/QĐ-TCMT ngày 01 tháng
7 năm 2011 của Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường về việc ban hành Sổ tay hướng dẫn tính toán chỉ số
chất lượng nước”, được biểu diễn qua các thang điểm.
Giá trị WQI

Mức đánh giá chất lượng nước

Màu

91 - 100

Sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt

Xanh nước biển

76 - 90

Sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt
nhưng cần các biện pháp xử lý phù hợp

Xanh lá cây

51 - 75

Sử dụng cho mục đích tưới tiêu và các mục
đích tương đương khác

Vàng

26 - 50

Sử dụng cho giao thông thủy và các mục đích
tương đương khác

Da cam

0 - 25

Nước ô nhiễm nặng, cần các biện pháp xử lý
trong tương lai

Đỏ
Nguồn: TCMT, 2015
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Xã Giao Thiện

Hải Châu

Mỹ Tân

Yên Phương

Sông Hồng

Sông Ninh Cơ

Sông Đào

Sông Đáy

Phân lưu sông Hồng

Biểu đồ 4.4. Diễn biến giá trị COD trong nước sông Hồng và các phân lưu
chảy qua tỉnh Nam Định trong giai đoạn 2011 - 2015
Nguồn: Sở TN&MT tỉnh Nam Định, 2015

Một vấn đề cũng cần tiếp tục được quan tâm theo dõi thường xuyên, đó là việc giám sát
chất lượng môi trường nước sông Hồng khu vực đầu nguồn, vùng giáp ranh với Trung Quốc.
Trạm quan trắc môi trường xuyên biên giới trên sông Hồng tại Lào Cai thường xuyên ghi nhận
hàm lượng Amoni và Phốt phát cao hơn các điểm khác tại thượng nguồn sông Hồng. Giá trị
cao nhất được ghi nhận năm 2012 và giảm dần trong các năm tiếp theo, tuy nhiên vẫn vượt
QCVN (Biểu đồ 4.5 và Biểu đồ 4.6). Trong năm, giá trị Amoni thường tăng cao vào 6 tháng
đầu năm, giảm trong 6 tháng cuối năm (Biểu đồ 4.7).
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QCVN 08-MT:2015/BTNMT (B1)
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QCVN 08-MT:2015/BTNMT (B1)

2,0

1,4
1,2

1,6

1,0
1,2

0,8
0,6

0,8

0,4
0,4

0,2
0,0

Nước suối Lũng Pô

Nước S. Hồng đầu nguồn

Nước S. Hồng tại Trạm QT
xuyên biên giới

Biểu đồ 4.5. Diễn biến hàm lượng Amoni
nước sông Hồng giai đoạn 2012 - 2014
Nguồn: Sở TN&MT tỉnh Lào Cai, 2015
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0,0

Nước suối Lũng Pô

Nước S. Hồng đầu nguồn

Nước S. Hồng tại Trạm QT
xuyên biên giới

Biểu đồ 4.6. Diễn biến hàm lượng Phốt phát
nước sông Hồng giai đoạn 2012 - 2014
Nguồn: Sở TN&MT tỉnh Lào Cai, 2015
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mg/l
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Ghi chú: NS01, NS02... NS15 là thời điểm lấy mẫu 02 ngày/lần trong từng tháng.
Biểu đồ 4.7. Diễn biến hàm lượng Amoni các tháng trong năm 2014 tại trạm quan trắc
nước sông xuyên biên giới trên sông Hồng, tỉnh Lào Cai
Nguồn: Sở TN&MT tỉnh Lào Cai, 2014

Các sông khác (sông Đà, sông Lô, sông Thái Bình, sông Thương)
Các sông khác thuộc LVS Hồng - Thái Bình có chất lượng nước khá tốt, trong đó nước
sông Đà có thể sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt. Tuy nhiên, kết quả quan trắc đã ghi
nhận hiện tượng ô nhiễm chất hữu cơ cục bộ trên sông Thương đoạn chảy qua tỉnh Bắc Giang
(Biểu đồ 4.8).
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Cẩm Văn Cầu Phú Hợp Đức Đức Bác NM Thủy Cầu Hòa Cầu Trung
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Phú Thọ

Sông Thái Bình

Sông Lô

Hòa Bình
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Biểu đồ 4.8. Diễn biến giá trị COD trên các sông khác thuộc LVS Hồng - Thái Bình
trong giai đoạn 2011 - 2015
Nguồn: Sở TN&MT tỉnh Lạng Sơn, Bắc Giang, Hòa Bình, 2015
Trung tâm QTMT, TCMT, 2015
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4.1.2.3. Lưu vực sông Cầu
LVS Cầu có diện tích lưu vực trên 6.000
km , bắt nguồn từ tỉnh Bắc Kạn và kết thúc tại
Phả Lại - Hải Dương, chảy qua các tỉnh Bắc
Kạn, Thái Nguyên, Bắc Giang, Bắc Ninh, Vĩnh
Phúc và Hải Dương.
2

Khung 4.3. Chất lượng nước sông Đà
đoạn qua thành phố Hòa Bình
Trong giai đoạn 2011 - 2015, trên
sông Đà nổi lên vấn đề về nguồn nước
cấp cho sinh hoạt bị ảnh hưởng bởi bãi
rác Dốc Búng thuộc địa phận phường
Tân Hòa, Tp. Hòa Bình. Bãi rác này được
đưa vào khai thác từ năm 2003 với diện
tích khoảng 1,2ha; độ sâu trung bình từ
12 đến 14m. Nước rỉ rác từ bãi rác chảy
trực tiếp xuống sông Đà là nguồn gây ô
nhiễm cho nguồn nước trong nhiều năm,
đặc biệt là trong năm 2013 - 2014. Trước
tình trạng trên, UBND Tp. Hòa Bình đã
đóng cửa bãi rác này theo Quyết định số
113/TP-UBND ngày 4/12/2014.
Theo kết quả phân tích tại cống nước
thải Dốc Búng năm 2015, giá trị các
thông số COD, BOD5, TN, N-NH4, Fe và
Coliform đều vượt QCVN 40:2011 (A1)
nhiều lần.
Kết quả quan trắc nước sông Đà từ vị
trí sau đập hồ thủy điện Hòa Bình đến
vị trí trước khi chảy qua kênh dẫn nước
thô của Nhà máy nước Vinaconex ngày
24/12/2014 cho thấy, tại vị trí sau điểm
thải của bãi rác Dốc Búng, nước bị ô
nhiễm cục bộ bởi Nitrit và Amoni (vượt
QCVN 08:2008 A2 tương ứng là 2 lần và
1,5 lần). Tuy nhiên, do khả năng tự làm
sạch của nước sông Đà khá tốt nên đến
điểm kênh dẫn nước thô của Nhà máy
nước Vinaconex, toàn bộ các thông số
quan trắc đều đạt QCVN 08:2008 A2, sử
dụng được cho mục đích cấp nước sinh
hoạt nhưng phải áp dụng công nghệ xử
lý phù hợp.
Nguồn: Trung tâm QTMT, TCMT, 2015
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Chất lượng nước sông Cầu từ thượng nguồn
đến đoạn trước khi chảy qua thành phố Thái
Nguyên luôn ở mức tốt qua các năm. Đoạn
sông Cầu chảy qua Thái Nguyên chất lượng
nước ở mức trung bình do tiếp nhận nước thải
từ các hoạt động công nghiệp, sinh hoạt. Đoạn
sông Cầu chảy qua Bắc Giang, Bắc Ninh, chất
lượng nước tại hầu hết các thời điểm ở mức
kém, nước sông bị ô nhiễm do ảnh hưởng từ
nước thải của các khu công nghiệp, làng nghề.
Trong giai đoạn 2011 - 2015, với sự nỗ lực của
các cấp chính quyền và Ủy ban bảo vệ môi
trường LVS Cầu trong việc quản lý và kiểm soát
các nguồn thải gây ô nhiễm, chất lượng nước
trên LVS sông Cầu đã được cải thiện ở nhiều
nơi so với giai đoạn trước (Hình 4.2).
Tuy nhiên, trên LVS Cầu vẫn còn tồn tại
một số điểm nước sông bị ô nhiễm nặng, chất
lượng nước chưa được cải thiện nhiều. Một số
điểm có chất lượng nước thường xuyên ở mức
thấp: khu vực suối Cái (Thượng Nung, Thái
Nguyên) do khai thác khoáng sản, cát; khu
vực Tân Long (Thái Nguyên) do nước thải sinh
hoạt, nước thải sản xuất của hàng loạt các cơ
sở sản xuất trong khu vực. Tại một số khu vực
thuộc địa bàn tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, do
tiếp nhận nước thải của các hoạt động sản xuất
của làng nghề, KCN và sinh hoạt của dân cư,
vấn đề ô nhiễm chủ yếu là ô nhiễm chất hữu
cơ, chất dinh dưỡng và chất rắn lơ lửng.
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Hình 4.2. Diễn biến chất lượng nước sông Cầu theo WQI giai đoạn 2011 - 2014
Nguồn: Trung tâm QTMT, TCMT, 2015

77

CHƯƠNG 4
Sông Ngũ Huyện Khê là một trong
những điển hình ô nhiễm nghiêm trọng của
LVS Cầu do chịu ảnh hưởng của các cơ sở
sản xuất và đặc biệt là các làng nghề trải
dọc sông từ Đông Anh (Hà Nội) đến cống
Vạn An (Bắc Ninh). Mặc dù so với giai
đoạn 2006 - 2010, chất lượng nước sông
Ngũ Huyện Khê đã có sự cải thiện nhưng
vẫn có điểm thường xuyên bị ô nhiễm nặng
2011

2012

2013

(cầu Đào Xá, Văn Môn, Song Thát, Lộc Hà)
(Biểu đồ 4.9).
Thống kê tỷ lệ vượt QCVN 08-MT:2015/
BTNMT B1 của một số thông số trong nước
mặt LVS Cầu trong giai đoạn 2011 - 2015
cho thấy, một số thông số có tỷ lệ vượt
chuẩn ở mức cao là Nitrit, Fe, Coliform,
Amoni, TSS (Biểu đồ 4.10).
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Cầu Song Thát - Huyện Yên Văn Môn - Mẫn Xá, Huyện
Phong, Bắc Ninh
Yên Phong, Bắc Ninh

Cầu Đào Xá - Tp. Bắc Ninh

Biểu đồ 4.9. Diễn biến hàm lượng Amoni trong nước sông Ngũ Huyện Khê giai đoạn 2011 - 2015
Nguồn: Trung tâm QTMT, TCMT, 2015
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Biểu đồ 4.10. Diễn biến tỷ lệ vượt chuẩn của một số thông số trong nước mặt trên LVS Cầu giai đoạn 2011 - 2015
Nguồn: Trung tâm QTMT, TCMT, 2015
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4.1.2.4. Lưu vực sông Nhuệ - Đáy
Lưu vực sông Nhuệ - Đáy có diện tích
lưu vực 7.665km2, chảy qua địa phận các
tỉnh Hòa Bình, Hà Nội, Hà Nam, Nam
Định, Ninh Bình.
Sông Nhuệ
Tại đầu nguồn - điểm tiếp nhận nước
sông Hồng (cống Liên Mạc - Hà Nội) - nước
sông Nhuệ hầu như chưa bị ô nhiễm. Mức
độ ô nhiễm tăng lên tại đoạn chảy qua địa
phận Hà Đông, Thanh Trì, Thanh Oai (Hà
Nội) do tiếp nhận nước thải sinh hoạt đô
thị và nước thải sản xuất của các cơ sở sản
xuất, làng nghề trong khu vực. Chỉ số WQI
trung bình năm tại đoạn sông chảy qua địa
phận Hà Nội luôn duy trì ở mức thấp (từ

WQI

2011

2012

đoạn đầu nguồn), nước bị ô nhiễm, hầu hết
chỉ sử dụng được cho mục đích giao thông
thủy. Đoạn cuối nguồn sông Nhuệ chảy qua
địa phận tỉnh Hà Nam, chất lượng nước có
sự cải thiện hơn (Biểu đồ 4.11).
Sông Đáy
Chất lượng sông Đáy tốt hơn sông
Nhuệ, tuy nhiên nước sông tại hầu hết các
điểm quan trắc chỉ sử dụng được cho mục
đích tưới tiêu. Tại một số điểm như cầu Mai
Lĩnh (Hà Nội), chất lượng nước bị suy giảm
trong năm 2014 và năm 2015 (Biểu đồ
4.12). Theo đánh giá của Sở TN&MT tỉnh
Ninh Bình, nước sông Đáy chảy qua địa
phận tỉnh Ninh Bình có chất lượng khá ổn
định, hầu hết các thông số quan trắc đều đạt
QCVN 08-MT:2015/BTNMT B1.
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Biểu đồ 4.11. Diễn biến chỉ số WQI trung bình năm trên sông Nhuệ giai đoạn 2011 - 2015
Nguồn: Trung tâm QTMT, TCMT, 2015
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Biểu đồ 4.12. Diễn biến chỉ số WQI trung bình năm trên sông Đáy giai đoạn 2011 - 2015
Nguồn: Trung tâm QTMT, TCMT, 2015

4.1.2.5. Sông Mã
Sông Mã có chiều dài trên 500 km,
trong đó phần chảy qua lãnh thổ Việt Nam
là trên 400 km. Sông bắt nguồn từ tỉnh
Điện Biên, chảy qua địa phận tỉnh Sơn La,
qua lãnh thổ Lào rồi đổ về Thanh Hóa và ra
biển Đông.
800

Do đặc điểm tự nhiên của sông Mã, mùa
khô nước trong, trong khi đó mùa mưa nước
sông nhiều phù sa, hàm lượng TSS và Fe có
giá trị cao, điển hình là đoạn thượng nguồn ở
tỉnh Điện Biên và Sơn La (Biểu đồ 4.13). Sau
khi chảy qua Lào, nước sông Mã trên địa bàn
tỉnh Thanh Hóa có tính ổn định hơn.
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Biểu đồ 4.13. Hàm lượng TSS trên sông Mã mùa mưa và mùa khô năm 2014
Nguồn: Trung tâm QTMT, TCMT, 2015
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Nhìn chung, sông Mã có
chất lượng nước khá tốt, hầu hết
các thông số đều đạt QCVN. Tuy
nhiên, giai đoạn 2011 - 2015, kết
quả quan trắc ghi nhận hàm lượng
các chất hữu cơ trong nước sông
Mã tại một số vị trí tăng cao trong
năm 2012 và 2015 (Biểu đồ 4.14).
Riêng đoạn sông Mã chảy qua địa
bàn tỉnh Thanh Hóa, mức độ ô
nhiễm có xu hướng tăng theo thời
gian, điển hình là khu vực cầu Na
Sài và cảng Lễ Môn do ảnh hưởng
của nước thải sản xuất và nước
thải sinh hoạt (Biểu đồ 4.15).
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Biểu đồ 4.15. Diễn biến hàm lượng BOD5 trong nước sông Mã
trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2011 - 2014
Nguồn: Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa, 2015

Biểu đồ 4.14. Diễn biến hàm lượng COD trên sông Mã giai đoạn 2011 - 2015
Nguồn: Trung tâm QTMT, TCMT, 2015
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4.1.2.6. Sông Hương

có chất lượng nước giảm đáng kể so với các

Hệ thống sông Hương có lưu vực dạng
nan quạt với diện tích lưu vực trên 2.500
km2, chiếm hơn 60% diện tích tự nhiên của
tỉnh Thừa Thiên Huế. Sông Hương chảy trong
địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế, có chiều dài
30 km, bắt nguồn từ các dãy núi cao của dãy
núi Đông A Lưới thuộc Trường Sơn Bắc và

vị trí đầu nguồn, trong đó nhánh sông Đông
Ba có chất lượng nước kém nhất. Nguyên
nhân là do đoạn đi qua Tp. Huế, nước sông
Hương đã tiếp nhận các chất thải, nước thải
từ sinh hoạt của dân cư và các cơ sở kinh
doanh, sản xuất, thương mại.

4.1.2.7. Lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn

điểm cuối đổ vào phá Tam Giang trước khi
chảy ra biển Đông ở cửa biển Thuận An.
Chất lượng nước sông Hương rất tốt với
hầu hết giá trị WQI nằm trong khoảng 76 -

LVS Vu Gia - Thu Bồn có diện tích lưu
vực hơn 10.000km2, chảy qua địa phận các
tỉnh Kon Tum, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng,
Quảng Nam.

100, có thể dùng để cấp nước sinh hoạt với
một số điều kiện xử lý phù hợp.

Đối với sông Vu Gia và sông Thu Bồn,
chất lượng nước được đánh giá còn khá tốt.

Tuy nhiên, tại khu vực thượng nguồn

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của hoạt động

(đoạn phía dưới hồ Tả Trạch đến điểm

khai thác khoáng sản trái phép trên sông,

hợp lưu nhánh sông Tả Trạch và sông Hữu

hàm lượng TSS trong nước đã vượt QCVN,

Trạch), vào mùa mưa lũ, nước sông có hàm

thậm chí vượt nhiều lần (Biểu đồ 4.16). Còn

lượng TSS tăng cao (tháng 10 và tháng 11).

lại hầu hết các thông số khác đều có giá trị

Đoạn sông bắt đầu vào Tp. Huế cho đến khi

đạt QCVN.

đổ vào phá Tam Giang ở cửa đập Thảo Long
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Biểu đồ 4.16. Diễn biến hàm
lượng TSS trên LVS Vu Gia Thu Bồn giai đoạn 2012 - 2015
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4.1.2.8. Lưu vực hệ thống sông Đồng Nai
Lưu vực hệ thống sông Đồng Nai có diện
tích lưu vực 36.530km2 gồm một số sông lớn
như sông Đồng Nai, sông La Ngà, sông Bé,
sông Sài Gòn, sông Vàm Cỏ… chảy qua địa
phận 11 tỉnh, bao gồm: Đồng Nai, Bình
Dương, Tp. Hồ Chí Minh, Lâm Đồng, Bình
Phước, Đắk Nông, Bình Thuận, Ninh Thuận,
Long An, Tây Ninh và Bà Rịa - Vũng Tàu...
So với giai đoạn 2006 - 2010, chất lượng
nước mặt LVHT sông Đồng Nai có xu hướng
được cải thiện. Nhiều khu vực bị ô nhiễm
nặng trong thời gian trước đã được phục hồi,
điển hình là sông Thị Vải. Tuy nhiên, vẫn
còn tồn tại một số điểm nước bị ô nhiễm hữu
cơ và chất dinh dưỡng. Bên cạnh đó, hiện
tượng xâm nhập mặn có xu hướng gia tăng
trong những năm gần đây.
Sông Đồng Nai
Sông Đồng Nai có chiều dài khoảng 610
km bắt nguồn từ phía Bắc cao nguyên Lâm
Viên (Lang Biang), phía Nam dãy Trường
Sơn đổ ra cửa biển Soài Rạp.
Nước sông Đồng Nai đoạn thượng
nguồn có chất lượng còn tương đối tốt. Hồ
Trị An3 được đánh giá có chất lượng ổn định
trong giai đoạn 2011 - 2015 và đạt yêu cầu
cho cấp nước sinh hoạt. Tuy nhiên, tại các
điểm cục bộ như cống xả nhà máy đường,
khu vực nuôi cá bè, chất lượng nước bị ảnh
hưởng bởi các chất hữu cơ.

có chất lượng tốt, đạt yêu cầu cho cấp nước
sinh hoạt. Tuy nhiên, vào các năm 2012 và
2013, chất lượng nước bị suy giảm. Đến
năm 2014 - 2015, chất lượng nước đã được
cải thiện hơn.
Sông Đồng Nai đoạn trung lưu và hạ
lưu là khu vực tiếp nhận nước thải từ các
hoạt động công nghiệp, nông nghiệp, sinh
hoạt và nuôi trồng thủy sản (nuôi cá bè), do
đó, chất lượng nước bị suy giảm so với khu
vực thượng nguồn. Điển hình là đoạn chảy
qua Tp. Biên Hòa (tiếp nhận nước suối Săn
Máu, suối Linh, suối Chùa, suối Bà Lúa…) và
tỉnh Bình Dương (tiếp nhận nước thải thị xã
Thủ Dầu Một, huyện Tân Uyên…). Vấn đề
ô nhiễm chủ yếu là do TSS, các chất dinh
dưỡng, chất hữu cơ và vi sinh tăng cao vượt

Khu vực từ điểm hợp lưu sông Đồng

ngưỡng QCVN. Tuy nhiên, mức độ ô nhiễm

Nai - sông Bé đến trước khi chảy qua Tp.

trong năm 2014 - 2015 có giảm so với các

Biên Hòa, hầu hết các thời điểm nước sông

năm từ 2011 - 2013 (Biểu đồ 4.17 và Biểu

3. Hồ Trị An được hình thành do việc đắp đập, ngăn sông

đồ 4.18).

Đồng Nai nên có thể coi là một đoạn của sông Đồng Nai.
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Biểu đồ 4.17. Diễn biến giá trị COD trên sông Đồng Nai giai đoạn 2011 - 2015
Nguồn: Trung tâm QTMT, TCMT, 2015
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Biểu đồ 4.18. Diễn biến tỷ lệ vượt
QCVN 08-MT:2015/BTNMT B1 của
thông số COD và BOD5 trên sông
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Sông Sài Gòn
Sông Sài Gòn có chiều dài 280km, bắt
nguồn từ vùng đồi núi Lộc Ninh, ven biên
giới Việt - Campuchia và đổ ra biển.

Minh và tỉnh Bình Dương, chất lượng nước
suy giảm do tiếp nhận chất thải và nước
thải của thị xã Thủ Dầu Một, các cơ sở công
nghiệp và khu dân cư, đô thị ven sông Sài
Gòn. Ô nhiễm hữu cơ và vi sinh diễn ra

Sông Sài Gòn là một trong những sông

thường xuyên (Biểu đồ 4.19). Hàm lượng

lớn của LVHT sông Đồng Nai. Chất lượng

DO luôn ở mức thấp và không đạt QCVN

nước ở đoạn thượng lưu còn khá tốt. Tuy

08-MT:2015/BTNMT B1 (Biểu đồ 4.20).

nhiên, tại đoạn sông chảy qua Tp. Hồ Chí
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Biểu đồ 4.19. Diễn biến hàm lượng Amoni sông Sài Gòn giai đoạn 2011 - 2015
Nguồn: Trung tâm QTMT, TCMT, 2015
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Biểu đồ 4.20. Diễn biến hàm lượng DO trên sông Sài Gòn giai đoạn 2011 - 2015
Nguồn: Trung tâm QTMT, TCMT, 2015
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Sông Vàm Cỏ và các phụ lưu

Thanh và một số đoạn sông trong địa phận
tỉnh Tây Ninh (Biểu đồ 4.21). Chất lượng

Sông Vàm Cỏ gồm 2 nhánh là Vàm
Cỏ Đông có chiều dài 283km và sông Vàm
Cỏ Tây có chiều dài 235km. Sau khi hợp lưu
đoạn chung có chiều dài 36km và đổ vào
dòng chính Đồng Nai ở gần cửa Xoài Rạp.

nước sông Vàm Cỏ Đông bị suy giảm từ địa
bàn Tây Ninh cũng có ảnh hưởng khi chảy
sang địa bàn Long An (Biểu đồ 4.22).

4.1.2.9. Lưu vực sông Mê Công (thuộc
lãnh thổ Việt Nam)

Sông Vàm Cỏ và các phụ lưu có hiện
tượng ô nhiễm hữu cơ tại một số khu vực,
như cầu Bình Điền gần vị trí nhà máy phân
bón Bình Điền (Long An), cảng Phú Định

Sông Mê Công chảy trên lãnh thổ nước ta
chia làm 2 nhánh là sông Tiền và sông Hậu
bắt nguồn từ Tân Châu và Châu Đốc và đổ ra
biển, chảy qua địa phận các tỉnh Long An,

nơi tàu phà qua lại đông đúc, bến đò Tân
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Bến đò Lộc Giang

Vàm Bà Mãng

KDC ven sông
VCĐ

Cầu Đức Huệ

Chợ cầu tàu Hựu Hợp lưu kênh An
Thạnh
Hạ

Sông Vàm Cỏ Đông

Sông Vàm Cỏ Đông

Tây Ninh

Long An

Cầu Bến Lức
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Tiền Giang, Đồng Tháp, An Giang, Bến Tre,
Vĩnh Long, Trà Vinh, Cần Thơ, Hậu Giang,
Sóc Trăng, Bạc Liêu, Kiên Giang, Cà Mau.

08-MT:2015/BTNMT B1. Hàm lượng một số
chất dinh dưỡng trong nước như Amoni và
Photphat cũng nhỏ hơn nhiều so với QCVN
08-MT:2015/BTNMT B1 (Biểu đồ 4.23).

Với diện tích lưu vực 75.257 km2,
chiếm 57% tổng lượng nước của cả nước,
chất lượng nước tại LVS Mê Công khá tốt,
đặc biệt là khu vực sông bắt đầu chảy vào
lãnh thổ Việt Nam. Sông Hậu và sông Tiền
là hai con sông lớn nhất thuộc LVS Mê
Công, nguồn nước dồi dào, lòng sông sâu và
rộng nên khả năng tự làm sạch của hai con
sông này tương đối lớn, góp phần làm giảm
mức độ ô nhiễm, đặc biệt là ô nhiễm hữu cơ
và dinh dưỡng. Giá trị COD, BOD5 tại hầu
hết các điểm đều nhỏ hơn giới hạn QCVN

mg/l

2012

2013

2014

Tuy nhiên, một số đoạn sông của sông
Tiền và sông Hậu đã ghi nhận hiện tượng ô
nhiễm cục bộ chất hữu cơ với mức độ khác
nhau do nước thải từ các KCN và hoạt động
khai thác cát, nuôi trồng thuỷ sản không qua
xử lý, xả thẳng ra môi trường. Điển hình như
đoạn sông Tiền qua khu vực cảng cá Mỹ
Tho, KCN Mỹ Tho đã có dấu hiệu ô nhiễm
hữu cơ và vi sinh (Biểu đồ 4.24).

2015

QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A1)

QCVN 08-MT:2015/BTNMT (B1)

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2

An Giang

Sóc Trăng

Tp. Cần Thơ
Sông Hậu

An Giang

Đồng Tháp
Sông Tiền

Tiền Giang

Ngã ba sông Cổ Chiên với sông Mang Thít

Vĩnh Long

Bến Tre
Sông Cửa Tiểu

Khu vực phà Đình Khao

Xã An Đức, Bến Tre

Xã Tiên Thủy, Bến Tre

Xã Đại Hòa Lộc, Bến Tre

Xã Long Hòa, Bến Tre

Xã Bình Thới, Bến Tre

Ngã ba sông, xã Tam Hiệp

Xã Phú Đông, Tiền Giang

Ngã ba kênh đào Nguyễn Tất Thành

Ngã ba sông Tiền và sông Cổ Chiên

Cuối cù lao Giêng

Ngã ba sông giữa thị trấn chợ Vàm

Thượng nguồn, huyện Tân Châu

Cửa khẩu Vĩnh Xương, xã Vĩnh Xương

Gần cửa Định An, xã An Thạnh 3

Cửa Trần Đề, xã Đại Ân 1

Xã Đại Ngãi, huyện Long Phú

Ngã ba sông Hậu và kinh xáng Phụng Hiệp

Điểm tiếp giáp giữa Cần Thơ và Hậu Giang

Ngã ba sông Cần Thơ – Sông Hậu

Đoạn cuối cồn Tân Lộc, xã Trung Kiên

0,0

Cửa khẩu Khánh Bình, TT. Long Bình

0,1

Sông
Cửa Đại

Sông Ba Lai

Sông Hàm Luông

Sông Cổ Chiên

Biểu đồ 4.23. Diễn biến hàm lượng Amoni trong nước mặt thuộc LVS Mê Công
giai đoạn 2012 - 2015
Nguồn: Trung tâm QTMT, TCMT, 2015
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S. Cái Lớn, H. S. Cái Bé, H. Cảng cá Tắc
Châu Thành
Gò Quao
Cậu

H. Cái Côn

H. Nhơn Mỹ

Sông Hậu

Sông Hậu

Kiên Giang

Sóc Trăng

Sông Hậu

Sông Tiền, Cổ
Chiên

Vĩnh Long

Biểu đồ 4.24. Diễn biến hàm lượng COD trong nước mặt thuộc LVS Mê Công
giai đoạn 2011 - 2014
Nguồn: Sở TN&MT các tỉnh Kiên Giang, Sóc Trăng và Vĩnh Long, 2015

Xâm nhập mặn là vấn đề nổi cộm tại LVS
này do chịu ảnh hưởng mạnh bởi chế độ thủy
triều tại biển Đông và vịnh Thái Lan. Trong
những năm gần đây, với ảnh hưởng của BĐKH,
ranh giới mặn tại nhiều khu vực có xu thế lấn
sâu vào nội địa, nhưng không đồng đều theo các
đoạn bờ khác nhau. Độ mặn trên sông Hậu có
xu thế gia tăng trong khi sông Tiền có xu hướng
giảm, nhưng vẫn ở mức cao hơn QCVN (Biểu đồ
4.25). Ngoài ra, độ đục cũng ở mức khá cao do
các sông ở khu vực này có hàm lượng phù sa lớn.
Tuy nhiên, LVS Mê Công vẫn được đánh giá là
một LVS có chất lượng nước được duy trì ở mức
độ tốt.
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Khung 4.4. Chất lượng nước
vùng Tây sông Hậu
Nước mặt vùng Tây sông Hậu chủ yếu
bị ô nhiễm hữu cơ, chất dinh dưỡng, vi
sinh vật và có xu hướng bị nhiễm phèn.
Ngoài ra, hàm lượng TSS trong nước
cũng cao do một lượng lớn hàm lượng
phù sa từ các đợt lũ trong năm mang
lại. Mức độ ô nhiễm hữu cơ, chất dinh
dưỡng và vi sinh vật ngày càng tăng qua
các năm.
Nguồn: Sở TN&MT tỉnh Kiên Giang, 2015
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Biểu đồ 4.25. Diễn
biến hàm lượng Clcủa một số đoạn sông
trên LVS Mê Công
giai đoạn 2011 - 2015
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Ngã ba sông Hạ nguồn giữa S. Xã Long Hòa,
Cửa Trần Đề, xã Cửa Định An, An Cửa Tiểu, Phú
Bình Đại
Đại Ân 1, Long Thạch 3, Cù Lao Đông, Gò Công Tiền, Tam Hiệp, Cửa Đại và S.
Cửa Trung, Bình
Bình Đại
Đông
Dung
Phú
Thới, Bình Đại
Sóc Trăng

Tiền Giang

S. Hậu

Bến Tre

Bến Tre

Bến Tre

Trà Vinh

S. Ba Lai

S. Hàm Luông

S. Cổ Chiên

Tại trạm quan trắc Long Bình4, sự thay
đổi mức độ ô nhiễm rõ rệt giữa 2 mùa trong
năm. Vào mùa mưa (tháng 5 đến tháng 10),
giá trị DO đạt QCVN 08-MT:2015/BTNMT
A1, nhưng vào mùa khô (tháng 11 đến tháng
4), giá trị DO ở mức rất thấp và có nhiều
biến động, có thời điểm không đạt QCVN
08-MT:2015/BTNMT B1 (Biểu đồ 4.26).

thành, nội thị tại một số thành phố lớn như
Tp. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hà Nội, chất
lượng nước đã có sự cải thiện.
Tuy nhiên, ô nhiễm nước mặt tại các
khu vực hồ, kênh, rạch trong nội thành,
nội thị vẫn đang là vấn đề nổi cộm tại một
số tỉnh, thành phố. Phần lớn thông số đặc
trưng cho ô nhiễm hữu cơ (BOD5, COD),
chất dinh dưỡng (Amoni) đều vượt QCVN
08-MT:2015/BTNMT B1. Nguyên nhân chủ
yếu là do các khu vực này phải tiếp nhận
một lượng lớn nước thải sinh hoạt đô thị
chưa được xử lý hoặc xử lý chưa đạt yêu cầu
(Biểu đồ 4.27 và Biểu đồ 4.28).

4.1.2.10. Môi trường nước mặt khu vực nội
thành, nội thị
Với những nỗ lực cố gắng cải thiện chất
lượng các tuyến kênh, rạch, hồ trong nội
4. Giám sát chất lượng nước ở đầu nguồn sông Tiền (khu
vực tiếp nhận nước từ Campuchia).

mg/l

Xã Long Đức,
TP. Trà Vinh

S. Cửa Đại

Bến Tre

S. Tiền

Xã An Đức, Ba
Tri

Nguồn: Trung tâm QTMT,
TCMT, 2015
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Biểu đồ 4.26. Diễn biến hàm lượng
DO tại trạm quan trắc nước tự động
Long Bình - An Giang qua các tháng
năm 2012-2015
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Nguồn: Sở TN&MT tỉnh An Giang,
tháng 9/2015
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Biểu đồ 4.27. Diễn
biến hàm lượng COD
tại một số hồ giai đoạn
từ 2011 - 2015
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Nguồn: Sở TN&MT tỉnh
Nam Định, Ninh Bình;
Trung tâm QTMT, TCMT,
2015

40

20

0

mg/l

Hồ Thành

Hồ Trung Tâm

Bắc Ninh

Hải Dương

Hồ Vị Xuyên

Hồ Truyền Thống Hồ Thống Nhất

Hồ Sinh Thái

Hồ Xăng Dầu

Hồ Đồng Chương
Ninh Bình

Nam Định

2011

2012

2013

2014

2015

QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A1)

QCVN 08-MT:2015/BTNMT (B1)

140

Biểu đồ 4.28. Diễn biến
hàm lượng COD trên
một số sông nội thành
Hà Nội giai đoạn từ
2011 - 2015
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Nguồn: Trung tâm QTMT,
TCMT, 2015
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Nghĩa Đô
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Phương Liệt
Sông Tô Lịch
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Định Công

Cầu Sét

Sông Lừ
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Khung 4.5. Một số dự án cải tạo, phục
hồi kênh, mương, ao, hồ bị ô nhiễm

Khung 4.6. Kết quả chương trình thử nghiệm xử lý
ô nhiễm nước hồ nội thành Hà Nội

Trong giai đoạn 2011 - 2015,
nhiều công trình, dự án cải tạo, phục
hồi kênh, mương, ao, hồ bị ô nhiễm
đã được tích cực triển khai. Các dự án
tiêu biểu có thể kể đến như: dự án cải
tạo kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè (Tp.
Hồ Chí Minh); dự án cải tạo suối Bưng
Cù (tỉnh Bình Dương); dự án khôi phục
làm sạch hệ thống Ao chùa Phổ Linh
và Ao Chéo ở phường Quảng An (Tp.
Hà Nội).

Một số hồ ô nhiễm trong giai đoạn 2006 - 2010 đã được
cải thiện chất lượng nước sau quá trình thử nghiệm xử lý
thành công và bàn giao 11 hồ cho Công ty TNHH MTV
thoát nước Hà Nội quản lý bao gồm: Ngọc Khánh, Xã Đàn,
Quỳnh, Hai Bà Trưng, Kim Liên, Văn Quán, Võ, Đền Lừ,
Thanh Nhàn 1, Thanh Nhàn 2B và Trúc Bạch. Các hồ Linh
Đàm và Yên Sở trong giai đoạn 2011-2015 hoàn thành cải
tạo, chất lượng nước được cải thiện đáng kể. Một số hồ còn
lại như Ba Mẫu, Bảy Mẫu, Thủ Lệ, Giảng Võ, Thành Công,
chất lượng nước đã cải thiện hơn so với giai đoạn trước
song hàm lượng chất hữu cơ vẫn vượt QCVN.

Nguồn: Bộ TN&MT, tháng 9/2015

Nguồn: Sở TN&MT Tp. Hà Nội, 2015
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4.2. MÔI TRƯỜNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT
4.2.1. Hiện trạng khai thác và sử dụng
Bảng 4.1. Tình hình khai thác tài nguyên nước dưới đất
TT

Thành phố, vùng

Lượng nước đang khai
thác, m3/ngày

Tài nguyên dự
báo, m3/ngày

% khai thác so
với tài nguyên

Đồng bằng Bắc Bộ

2.264.898

17.191.102

13,2

Hà Nội

1.779.398

8.362.000

21,3

Đồng bằng Nam Bộ

3.602.447

23.843.731

15,1

T.P Hồ Chí Minh

850.000

2.501.059

33,9

3

Tây Nguyên

985.000

18.489.000

5,3

4

Tây Bắc Bộ

5.000

15.521.338

0,3

5

Đông Bắc Bộ

20.000

27.995.378

0,07

6

Băc Trung Bộ

1.000.000

17.101.539

5,8

7

Nam Trung Bộ

24.500

8.941.093

0,3

Tổng

10.531.243

172.599.897

6,1

1
2

Nguồn: Cục Quản lý tài nguyên nước, Bộ TN&MT, 2013

Ước tính trữ lượng nước dưới đất trong
các thành tạo chứa nước chính ở Việt Nam
khoảng 172,6 triệu m3/ngày. Tổng lượng
khai thác nước dưới đất khoảng 10,53 triệu
m3/ngày, trong đó đồng bằng Bắc Bộ và đồng
bằng Nam Bộ là hai khu vực khai thác nhiều
nhất với tổng lượng khai thác của 2 vùng
khoảng 5,87 triệu m3/ngày, chiếm 55,7%
tổng lượng khai thác toàn quốc. Lượng nước
khai thác tập trung ở 2 thành phố lớn là Hà
Nội và Tp. Hồ Chí Minh với tổng lượng nước
khai thác khoảng 2,63 triệu m3/ngày chiếm
gần 25% tổng lưu lượng khai thác toàn quốc
(Bảng 4.1).

và vùng Nam Bộ, mực nước tầng chứa nước
Pleistocene có xu hướng giảm dần tại một
số vùng có hoạt động khai thác nước mạnh.

Trong mấy thập kỷ qua, dưới tác động
của các yếu tố tự nhiên và con người, nước
dưới đất có sự biến động khá mạnh mẽ. Do
khai thác sử dụng một cách chưa hợp lý, tài
nguyên nước dưới đất đang có chiều hướng
suy giảm về trữ lượng với mực nước xuống
thấp. Điển hình là vùng đồng bằng Bắc Bộ

Hiện nay, nước dưới đất được khai thác
sử dụng chủ yếu cho cấp nước sinh hoạt và
công nghiệp. Khoảng 40% lượng nước cấp
cho đô thị và gần 80% lượng nước sử dụng
cho sinh hoạt ở nông thôn được khai thác
từ nguồn nước dưới đất (Cục Quản lý tài
nguyên nước, Bộ TN&MT, 2015).

Tại đồng bằng Bắc Bộ, nguy cơ suy
giảm mực nước đã được cảnh báo ở các
tỉnh Vĩnh Phúc (Vĩnh Yên), Tp. Hà Nội (Mai
Dịch, Trung Tự - Đống Đa), Hải Dương (TT
Thanh Miện), Thái Bình (An Bài - Quỳnh
Phụ) và Nam Định (Trực Phú - Trực Ninh)
(Hình 4.3).
Tại vùng Nam Bộ, nguy cơ suy giảm mực
nước được cảnh báo tại Tp. Hồ Chí Minh
(Quận 12), tỉnh Sóc Trăng (Tp. Sóc Trăng) và
Cà Mau (huyện Năm Căn) (Hình 4.4).
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Khung 4.7. Sụt giảm mực
nước ngầm tại Hà Nội
Theo kết quả quan trắc mực nước
dưới đất từ năm 1992 đến nay cho
thấy tại khu vực Tp. Hà Nội hình
thành phễu hạ thấp mực nước lớn có
tâm trùng với khu vực trung tâm của
Tp. Hà Nội. Tốc độ hạ thấp mực nước
trung bình năm trong tầng chứa nước
khai thác chính trong khoảng từ 0,08
- 0,91m/năm, trung bình 0,3 m/năm.
Đây là nguyên nhân gây suy thoái
nguồn nước dẫn đến giảm hiệu suất
và lượng khai thác, tăng khả năng ô
nhiễm và lún nền đất.
Nguồn: Cục Quản lý tài nguyên nước,
Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài
nguyên nước miền Bắc, miền Nam, 2013

Khung 4.8. Hiện trạng sử dụng
nước dưới đất trên địa bàn
tỉnh Quảng Ninh

Hình 4.3. Vị trí một số điểm cảnh báo về suy giảm mực nước
tại đồng bằng Bắc Bộ 6 tháng đầu năm 2013
Nguồn: Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia,
Bộ TN&MT, 2013

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Quảng
Ninh, nước dưới đất được khai thác
chủ yếu phục vụ cấp nước cho công
nghiệp, sinh hoạt, du lịch và một phần
nhỏ cho nông nghiệp với tổng lượng
nước khai thác là 78,59 triệu m3/năm.
Trong đó nước giếng khoan và giếng
đào được dùng chủ yếu để cấp nước
sinh hoạt cho vùng nông thôn với tỷ lệ
sử dụng khoảng 70% dân số.

Công nghiệp

Sinh hoạt, du lịch

Nông nghiệp

4%
19%

77%

Biểu đồ 4.29. Cơ cấu sử dụng nước
dưới đất năm 2014
Nguồn: Sở TN&MT tỉnh Quảng Ninh, 2015
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Hình 4.4. Vị trí một số điểm cảnh báo về suy giảm mực nước
vùng Nam Bộ
Nguồn: Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước QG,
Bộ TN&MT, 2012
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4.2.2. Diễn biến chất lượng nước dưới đất
Tùy theo vùng địa lý mà chất lượng nước
dưới đất cũng có sự khác biệt. Phần lớn nguồn
nước dưới đất ở nước ta có chất lượng còn
tương đối tốt. Nước có pH dao động từ 6,0 8,0, nước mềm (độ cứng <1,5 mgđl/L), hàm

lượng các hợp chất hữu cơ và vi sinh vật,
hầu hết các kim loại nặng đều có hàm lượng
nhỏ hơn QCVN. Đa số các thành phần hóa
học trong nước dưới đất vào mùa mưa có
hàm lượng thấp hơn mùa khô.

Bảng 4.2. Đặc trưng tổng hợp giá trị trung bình nhiều năm của một số thông số chủ yếu trong nước dưới đất
tại một số vùng trên cả nước
Yếu tố
Đặc trưng

Na+
(mg/L)

Ca+2
(mg/L)

Mg+2
(mg/L)

Fe+2
(mg/L)

Fe+3
(mg/L)

Cl- (mg/L)

SO4-2
(mg/L)

HCO3(mg/L)

TDS105o
(mg/L)

Đồng bằng Bắc Bộ
Tầng qh
Mùa khô

816,05

96,68 113,48

0,36

0,39

1.413,47 132,64 527,02

3071

Mùa mưa

782,07

90,73 103,80

0,17

0,34

1.313,58 126,03 479,16

2922

Mùa khô

200,98

56,23

36,98

5,32

17,65

368,91

36,88 257,99 916,39

Mùa mưa

177,45

57,62

34,71

5,88

14,67

329,06

37,40 249,99 856,50

Tầng qp

Bắc Trung Bộ
Tầng qh
Mùa khô

80,00

46,41

27,19

1,41

11,68

116,75

59,52 258,71

487

Mùa mưa

81,35

44,32

26,63

2,68

14,57

115,06

34,69 275,01

463

Mùa khô

544,23

83,45

70,40

9,33

12,55

1.110,20

19,17 204,55

1954

Mùa mưa

579,65 105,57 108,52

5,11

13,05

1.302,98

22,03 199,34

2246

Tầng qp

Tây Nguyên
Tầng chứa nước Q
Mùa khô

24,84

24,02

7,05

0,68

0,94

28,89

6,74 119,24

198

Mùa mưa

20,74

21,77

6,40

0,55

0,69

27,69

7,47

98,89

179

Đồng bằng Nam Bộ
Tầng qh
Mùa khô

1.799,22

75,89 221,87

19,18

16,14

3.073,51 393,44 457,97

6302

Mùa mưa

1.744,17

85,77 215,17

17,66

20,53

2.989,63 413,93 448,00

6014

Nguồn: Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, 2013
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Tuy nhiên, hiện tượng ô nhiễm cục bộ
nước dưới đất đã và đang diễn ra ở một số
khu vực trên cả nước. Ở mỗi vùng, mức độ
ô nhiễm là khác nhau, trong đó vùng đồng
bằng Bắc Bộ có mức độ ô nhiễm nước dưới
đất cao hơn các vùng khác. Tây Nguyên và
duyên hải Nam Trung bộ là những khu vực
có chất lượng nước dưới đất còn khá tốt. Ô
nhiễm nước dưới đất chủ yếu là do các thông
số TDS, Amoni, kim loại nặng (Mn, As, Cd,
Pb) và xâm nhập mặn.

mg/l

Hàm lượng TDS cao hơn mức giới hạn
QCVN ở hầu hết các vùng, trừ khu vực Tây
Nguyên và Nam Trung Bộ (Biểu đồ 4.30).
Hàm lượng Amoni trong nước dưới đất
đã ghi nhận giá trị cao nhất vượt nhiều lần
giới hạn cho phép của QCVN tại một số
điểm thuộc một số vùng trên cả nước, trong
đó cao nhất là tại đồng bằng Bắc Bộ (Biểu
đồ 4.31 và Biểu đồ 4.32). Riêng khu vực Tây
Nguyên chưa ghi nhận hiện tượng ô nhiễm
Amoni trong nước dưới đất.

QCVN 09:2008/BTNMT

30.000

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

0

Thạch Tân An, An Phú Thiện, Ninh Gia, Hòa Phú, Cẩm Châu,
Hải Lý, Hải Thụy Hà, Nga Hưng, Trường Sơn Lộc,
Khê, Gia AyunPa, Đức Trọng, Cư Jut,
Hội An,
Kênh,
Hậu, Nam Thái Thụy, Nga Sơn, Sơn, Sầm Can Lộc,
Lai
Gia Lai Lâm Đồng Đắk Nông Quảng
Hà Tĩnh Thạch Hà,
Sơn,
Thái Bình Thanh Hóa
Định
Nam
Hà Tĩnh
Thanh Hóa
Đồng bằng Bắc Bộ

Tây Nguyên

Bắc Trung Bộ

Phường 9, Long Hòa, Phường 3,
Cần Giờ, Tp. Sóc
Tp. Cà
Tp. Hồ Chí Trăng
Mau
Minh

Nam Trung Bộ

Nam Bộ

Biểu đồ 4.30. Hàm lượng TDS cao nhất ghi nhận tại một số vùng năm 2013
Nguồn: Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, 2013

QCVN 09:2008/BTNMT (Giá trị giới hạn 0,1mg/l)

mg/l

Biểu đồ 4.31. Hàm lượng
Amoni cao nhất ghi
nhận tại một số vùng
năm 2013
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Nguồn: Trung tâm Quy
hoạch và Điều tra tài
nguyên nước quốc gia,
2013
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Bắc Trung Bộ

Nam Bộ
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mg/l

2011

2012

2013

2014

2015

QCVN 09:2008/BTNMT

1

0,8

0,6

0,4

0,2

0

Tp. Hạ Tp. Cẩm Xã Đông Xã Yên xã Trực P. Ninh Xã Ninh Xã Ninh Xã Gia
Hòa, Tp. Lương, Phú. H. Phong, Phúc, Tp. Giang,
Xuân,
Long
Phả
Thái Bình H. Ý Yên Trực Tp. Ninh Ninh Bình Hoa Lư Gia Viễn
Bình
Ninh
Quảng Ninh

Thái Bình

Nam Định

Ninh Bình

H. Lệ
Thủy

Tp. Đồng Xã Bình Xã Suối
Hới
Lộc, TX. Nho, H.
Định
Long
Quán
Khánh

Quảng Bình

Đồng Nai

Biểu đồ 4.32. Hàm lượng Amoni trong nước dưới đất tại một số địa phương giai đoạn 2011 - 2015
Nguồn: Sở TN&MT các tỉnh Quảng Ninh, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Quảng Bình và Đồng Nai, 2015

Khung 4.9. Ô nhiễm Asen trong nước dưới đất
Theo kết quả điều tra từ gần 323 nghìn mẫu phân tích tại 6938 xã trên địa bàn 660 huyện thuộc 63 tỉnh,
thành phố trên cả nước, có 12,5% số mẫu có hàm lượng Asen từ 0,05 mg/L trở lên, vùng đồng bằng sông
Hồng có tỷ lệ cao nhất (18,7%), vùng Tây Bắc có tỷ lệ thấp nhất (0,1%). Có 1.385 xã, trên địa bàn 54 tỉnh
(chiếm 12,5%) phát hiện ít nhất một mẫu có hàm lượng Asen từ 0,05 mg/L trở lên. Tuy nhiên, ở các khu
vực phát hiện ô nhiễm, hầu hết người dân đều không sử dụng trực tiếp nguồn nước nên tỷ lệ sử dụng nguồn
nước bị ô nhiễm cho các mục đích sinh hoạt là thấp.
Nguồn: Cục Quản lý tài nguyên nước, Bộ TN&MT, tháng 11/2014

Khung 4.10. Hiện trạng xâm nhập mặn nước dưới đất tại một số tỉnh
Tại tỉnh Trà Vinh, kết quả Cl- được ghi nhận đều cao hơn giới hạn QCVN và có xu hướng tăng lên qua các
năm từ mức 251mg/L đến 287mg/L. Nguồn nước dưới đất có dấu hiệu nhiễm mặn.
Tại tỉnh Kiên Giang, hàm lượng Cl- đo được dao động từ 58,49 - 5956mg/L, trong đó có 8/10 điểm vượt
ngưỡng QCVN. Giá trị lớn nhất đo được tại huyện Châu Thành vượt QCVN 3,66 lần.
Tại tỉnh Vĩnh Long, hàm lượng Cl- trung bình qua các năm dao động từ 65,41 - 693,92mg/L. Phần lớn các
mẫu quan trắc nước dưới đất có hàm lượng Cl- vượt ngưỡng QCVN tập trung ở hầu hết các huyện, thị xã, thành
phố trong tỉnh. Riêng huyện Long Hồ chưa có dấu hiệu nhiễm mặn.
Nguồn: Sở TN&MT các tỉnh Trà Vinh, Kiên Giang và Vĩnh Long, 2015
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Hầu hết các thông số kim loại nặng
trong nước dưới đất tại các vùng đều có hàm
lượng nhỏ hơn giới hạn QCVN. Tuy nhiên,
một số thông số Fe, Mn, As đã được phát
hiện ở một số điểm quan trắc nước dưới đất
có hàm lượng cao hơn ngưỡng QCVN. Đồng
bằng Bắc Bộ là nơi thường có hàm lượng As
trong nước dưới đất cao do cấu tạo địa chất
của vùng5.
Hiện tượng nước dưới đất bị nhiễm mặn
đã được ghi nhận tại một số vùng trên cả
nước, trong đó 3 vùng có nguy cơ xâm nhập
mặn cao, đó là: các tỉnh duyên hải miền
Trung, hạ lưu sông Đồng Nai và các tỉnh ven
biển ĐBSCL.
4.3. MÔI TRƯỜNG NƯỚC BIỂN
4.3.1. Diễn biến chất lượng nước biển ven bờ
Chất lượng nước biển ven bờ ở Việt
Nam còn khá tốt với hầu hết giá trị các
thông số đặc trưng cho chất lượng nước biển
nằm trong giới hạn cho phép của QCVN
10-MT:2015/BTNMT. Tuy nhiên, do ảnh
hưởng từ khu vực cửa sông và sự tiếp nhận
chất thải của các hoạt động phát triển kinh
tế ven biển, một số vùng biển có hàm lượng
5.Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc
gia, 2013.

TSS cao. Bên cạnh đó, sự gia tăng hàm lượng
chất hữu cơ và dầu mỡ cũng là những vấn đề
cần quan tâm đối với chất lượng nước biển
ven bờ Việt Nam trong những năm gần đây.
Sự gia tăng hàm lượng TSS trong nước
biển ven bờ chủ yếu bị ảnh hưởng bởi phù sa
của các sông, trong đó các vùng biển ven bờ
ở phía Bắc thường có giá trị cao vượt QCVN.
Dải ven biển miền Trung có hàm lượng TSS
thấp. Khu vực biển ven bờ phía Nam có
hàm lượng TSS giảm dần trong những năm
gần đây (Biểu đồ 4.33).
Vấn đề ô nhiễm bởi chất hữu cơ trong
nước biển ven bờ đã và đang diễn ra khá
phổ biến ở các tỉnh thành ven biển Việt
Nam. Hàm lượng các thông số quan trắc
như COD, NH4+ trong giai đoạn 2011 2015 tại hầu hết các khu vực đã ở mức cao
vượt ngưỡng QCVN (mục đích nuôi trồng
thủy sản và bãi tắm), đặc biệt là ở khu vực
biển phía Bắc và miền Nam. Âu thuyền Thọ
Quang (Đà Nẵng) là một trong những điểm
nóng về ô nhiễm môi trường nước biển trong
những năm gần đây. Mức độ ô nhiễm hữu
cơ ở khu vực biển ven bờ phía Bắc cao hơn
ở khu vực miền Trung và miền Nam, tuy
nhiên có xu hướng giảm dần trong giai đoạn
2011 - 2015 (Biểu đồ 4.34).

Khung 4.11. Hiện tượng thủy triều đỏ diễn ra ở vùng biển Nam Trung Bộ
Tại các bãi biển dọc các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, hiện tượng thủy triều đỏ đã xuất
hiện và gây nhiều hậu quả khá nghiêm trọng đến tài nguyên sinh vật và môi trường.
Nguyên nhân là do quá trình phát triển du lịch, đô thị hóa, nông nghiệp, công nghiệp... đem đến lượng
chất thải hữu cơ và dinh dưỡng quá nhiều trong nước (hiện tượng phú dưỡng). Đồng thời, nghề sản xuất
giống thủy sản và nuôi lồng các loài tôm hùm, cá mú cũng thải ra môi trường lượng dinh dưỡng đáng kể,
tạo điều kiện thuận lợi cho tảo phát triển.
Nguồn: TCMT tổng hợp, 2015
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mg/l
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QCVN 10-MT:2015/BTNMT (vùng nuôi trồng thủy sản và bãi tắm)
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Biểu đồ 4.33. Diễn biến hàm lượng TSS trung bình trong nước biển ven bờ
tại một số khu vực ven biển giai đoạn 2011 - 2015
Nguồn: Trung tâm QTMT, TCMT, 2015
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Biểu đồ 4.34. Diễn biến hàm lượng NH4+ trung bình trong nước biển ven bờ
tại một số khu vực ven biển giai đoạn 2011 - 2015
Nguồn: Trung tâm QTMT, TCMT, 2015
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Hàm lượng dầu mỡ khoáng trong nước

làm rò rỉ nhiên liệu dầu mỡ. Tại một số khu

biển có xu hướng gia tăng tại các khu vực

vực như Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh), biển

cảng biển là vấn đề diễn ra phổ biến. Một

Cần Giờ (Tp. Hồ Chí Minh), bãi Trước và bãi

số khu vực cảng biển có hàm lượng dầu mỡ

Sau (Bà Rịa - Vũng Tàu), hàm lượng dầu mỡ

khoáng vượt ngưỡng QCVN. Nguyên nhân

khoáng cũng được phát hiện nhưng chưa vượt

chủ yếu là do hoạt động của các tàu thuyền

QCVN 10-MT:2015/BTNMT (Biểu đồ 4.35).
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Khu vực cảng biển

Vịnh Việt
Thanh

Biển Quy
Nhơn

Biển Cần
Giờ

Bà Rịa - Quảng Ninh Thừa Thiên Quảng NamQuảng Ngãi Bình Định Tp. Hồ Chí
Vũng Tàu
Huế
Minh

Bãi Sau

Bãi Trước

Bà Rịa - Vũng Tàu

Khu vực bãi tắm

Biểu đồ 4.35. Diễn biến hàm lượng dầu mỡ khoáng trung bình trong nước biển ven bờ
tại một số khu vực ven biển giai đoạn 2011 - 2015
Nguồn: Trung tâm QTMT, TCMT, 2015

Khung 4.12. Ô nhiễm dầu mỡ khoáng tại vùng ven bờ vịnh Hạ Long
Khu vực vịnh Cửa Lục - cầu Bãi Cháy: hàm lượng dầu có xu hướng tăng trong giai đoạn
2011 - 2015, đạt giá trị từ 0,012mg/L đến 0,826mg/L, so với quy chuẩn là 0,2mg/L.
Khu vực ven bờ bến chợ Hạ Long 1 và khu vực ven bờ cột 5, cột 8 (Hạ Long): hàm lượng
dầu mỡ khoáng tuy có xu hướng giảm trong năm 2013, 2014, tuy nhiên vẫn vượt ngưỡng cho
phép trong tất cả các đợt quan trắc.
Khu vực Làng Chài Cửa Vạn và Luồng giữa vịnh Hạ Long - Hòn 1 nằm trong khu vực vùng
lõi của di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long, các kết quả quan trắc trong 5 năm qua hầu
như đều ở mức không phát hiện thấy dầu, hoặc rất thấp. Tuy nhiên, theo QCVN 10:2008/
BTNMT, áp dụng cho khu vực bảo tồn thủy sinh, yêu cầu đối với dầu mỡ khoáng là không
phát hiện thấy, do vậy, các số liệu dầu mỡ khoáng dù ở mức thấp cũng được xem xét là cảnh
báo ô nhiễm cho khu vực này.
Nguồn: Trung tâm quan trắc và Phân tích môi trường tỉnh Quảng Ninh, 2015
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4.3.2. Diễn biến chất lượng nước biển khơi
Nước biển khơi ở Việt Nam được đánh
giá có chất lượng tốt. Hầu hết các thông số
đặc trưng cho chất lượng nước biển xa bờ
đều đạt QCVN 10-MT:2015/BTNMT (Biểu
đồ 4.36). Tuy nhiên, tại một số vùng hàm
lượng Phốt phát trong nước được ghi nhận đã

µg/l
mg/l

2010

2011

2012

2013

TC ASEAN

ở mức cao hơn giới hạn QCVN 10-MT:2015/
BTNMT (Biểu đồ 4.37).
Hàm lượng dầu khu vực biển ngoài
khơi có giá trị cao hơn tiêu chuẩn ASEAN,
song vẫn đạt ngưỡng cho phép của QCVN
10-MT:2015/BTNMT và không có sự biến
động lớn qua các năm (Biểu đồ 4.38).
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Biểu đồ 4.36. Diễn biến hàm lượng N-NH4+ trung bình
năm trong nước vùng biển khơi giai đoạn 2010 - 2013

Biểu đồ 4.37. Diễn biến hàm lượng P-PO43- trung bình
năm trong nước vùng biển khơi giai đoạn 2010 - 2013

Nguồn: Trung tâm quốc gia Quan trắc và Cảnh báo
môi trường biển - Viện Nghiên cứu hải sản, 2013

Nguồn: Trung tâm quốc gia Quan trắc và Cảnh báo
môi trường biển - Viện Nghiên cứu hải sản, 2013
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Biểu đồ 4.38. Diễn biến hàm lượng dầu mỡ
trung bình năm trong nước vùng biển khơi
giai đoạn 2010-2013
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Nguồn: Trung tâm quốc gia Quan trắc và Cảnh báo
môi trường biển - Viện nghiên cứu hải sản, 2013
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CHƯƠNG 4
Khung 4.13. Ô nhiễm môi trường biển do nước thải từ Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa
Hà Tĩnh và sự phục hồi sau sự cố
Trong tháng 4 năm 2016, tại ven biển 4 tỉnh miền Trung (Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa ThiênHuế) đã xảy ra sự cố ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, làm hải sản chết bất thường, ảnh hưởng không nhỏ
tới các hệ sinh thái biển. Ngày 30 tháng 6 năm 2016, Chính phủ đã công bố nguyên nhân sự cố, xác định
nguồn thải xuất phát từ Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh, chứa độc tố phenol,
xyanua,… kết hợp với hydroxit sắt, tạo thành một dạng phức hỗn hợp (mixel), có tỷ trọng lớn hơn nước biển,
di chuyển theo dòng hải lưu theo hướng Bắc - Nam từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên - Huế, là nguyên nhân làm
hải sản và sinh vật biển chết hàng loạt, nhất là ở tầng đáy.
Dạng phức hỗn hợp nói trên cũng tạo thành một lớp màu vàng phủ bám trên bề mặt đá và các rạn san
hô tại khu vực ven biển 4 tỉnh miền Trung. Vào thời điểm tháng 5/2016, kết quả phân tích cho thấy, hàm
lượng phenol trong màng bám này có giá trị cao, dao động trong khoảng 3,80 - 7,79ppm. Tuy nhiên, đến
thời điểm khảo sát tháng 6 và 7/2016, mặc dù vẫn còn hiện tượng lớp màng màu vàng bám trên bề mặt
đá, rạn san hô và các khe đá tại các khu vực này, tuy nhiên lớp màng bám này đã giảm đi nhiều so với thời
điểm khảo sát tháng 5/2016. Hàm lượng phenol trong lớp màng bám này đã giảm mạnh, dao động trong
khoảng 0,32 - 1,75ppm.
Trong trầm tích đáy biển khu vực này, vào thời điểm tháng 5/2016, hàm lượng tổng Phenol cao phổ
biến 6 - 12,5mg/kg (giá trị cao nhất là 16,98 mg/kg), đến tháng 6 chỉ còn phổ biến khoảng 0,35 - 1,2mg/
kg (giá trị cao nhất là 5,05mg/kg).
Ngược lại, trong nước biển, tháng 5/2016, tại các vị trí quan trắc, thông số tổng phenol hầu như không
phát hiện được hoặc có giá trị thấp (2-10µg/l). Tuy nhiên, đến tháng 6/2016 hàm lượng tổng phenol trong
nước có tăng lên và có 2,7% số mẫu quan trắc vượt giới hạn cho phép, chủ yếu là mẫu tầng đáy. Điều này
có thể giải thích do cơ chế nhả hấp phụ phenol từ dạng phức hỗn hợp và từ trầm tích đáy vào nước biển.
Đến thời điểm tháng 8/2016, hàm lượng tổng phenol trong nước biển đã giảm đến giá trị nhỏ hơn giới hạn
cho phép của QCVN 10-MT:2015/BTNMT.
Trong tháng 4 và 5/2016, các rạn san hô là đối tượng bị ảnh hưởng mạnh nhất trong các hệ sinh thái
biển, 100% các rạn san hô trong khu vực khảo sát đều có dấu hiệu bị tẩy trắng, nhóm san hô cành hầu hết
bị chết hàng loạt. Điển hình là các khu vực rạn: Hòn Sơn Dương - Hà Tĩnh (tỷ lệ san hô chết khoảng 90%),
Hòn Nồm - Quảng Bình và Hải Vân, Sơn Chà - Thừa Thiên Huế (tỷ lệ san hô bị suy giảm là 66,7%). Sinh
vật trên rạn san hô còn rất nghèo nàn, mật độ cá rất thấp. Đến giai đoạn tháng 6 và 7/2016, không còn xảy
ra hiện tượng san hô bị tẩy trắng. Trên rạn san hô đã thấy hiện tượng san hô phục hồi tự nhiên từ những
tập đoàn đã bị chết từng phần và ấu trùng san hô bắt đầu định cư và phát triển trên nền đáy rạn (rạn san
hô khu vực Hòn Nồm, Hải Vân, Sơn Chà). Cá kích thước nhỏ và các động vật đáy cỡ lớn khác trên các rạn
san hô đã có dấu hiệu phục hồi tích cực.
Nguồn: Bộ TN&MT, tháng 8/2016
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