
Giám sát, dự báo chất lượng nước trong hệ thống công trình thủy lợi Dầu Tiếng, phục vụ lấy nước 

sản xuất nông nghiệp. (Dự báo tới ngày 30/5/2022) 

 

 

 

 

TT Vị trí điểm đo Ký hiệu Nhiệm vụ 

1 
Trước cống Cầu Sập và 

kênh Quản Lộ – Bạc Liêu 

QL1 

KĐ:105°40'34.56" 

VĐ: 9°18'15.72" 

Kiểm tra CLN trước và sau cống ngăn mặn, 

đảm bảo nước ngọt trong vùng Tp. Bạc Liêu 

và kiểm tra chất lượng nước thải sinh hoạt từ 

nhiều nguồn khác từ Tp. Bạc Liệu ra nguồn 

nước. 

2 

Trước cống Vĩnh Mỹ và 

kênh Phước Long – Vĩnh 

Mỹ 

QL2 

KĐ: 105°35'2.00" 

VĐ:  9°16'42.00" 

Kiểm tra CLN trước cống ngăn mặn, đảm 

bảo nước ngọt cho vùng chuyên lúa. 

3 

Trước cống Phó Sinh và 

trên kênh Quản Lộ - Giá 

Rai 

QL3 

KĐ:105°27'14.00" 

VĐ: 9°14'41.00" 

Kiểm tra CLN trước cống kiểm soát mặn, 

đảm bảo nước ngọt và điều tiết mặn cho 

vùng chuyển đổi của tỉnh Bạc Liêu. 

4 

Điểm lấy mẫu trước cửa 

cống Chủ Chí trên kênh 

Hộ Phòng 

QL4 

KĐ:105°24'13.06" 

VĐ:  9°14'12.93" 

Kiểm tra mức độ ảnh hưởng chua do canh 

tác nông nghiệp vùng đất phèn huyện Hồng 

Dân tới nguồn nước kênh. 

5 

Điểm lấy mẫu ở vị trí 

cống Láng Trâm nằm 

trên kênh xáng Láng 

Trâm 

QL5 

KĐ:105°17'13.60" 

VĐ:  9°11'8.36" 

 

Đo kiểm tra CLN trên kênh Xáng Láng 

Trâm từ Thới Bình đổ về, kiểm tra CLN do 

việc nuôi tôm tự phát của người dân. Đánh 

giá khả năng chuyển tải nước ngọt về vùng 

này, dưới sự phát triển nuôi tôm ồ ạt của 

nhân dân. 

6 

Cuối kênh Quản Lộ 

Phụng Hiệp tại vị trí cống 

Cà Mau 

QL6 

KĐ: 105009’25” 

VĐ: 9010’59” 

Đánh giá CLN vùng tiếp xúc giữa giáp nước 

của 2 khối nước mặn và ngọt của hệ thống 

công trình ngọt hóa QL-PH. Chất lượng đây 

diễn biến rất phức tạp theo thuỷ triều và vận 

hành cống. 

7 

Điểm lấy mẫu trên kênh 

Quản Lộ-Phụng Hiệp 

giao với kênh Cạnh Đền-

Phó Sinh và kênh Quản 

Lộ-Giá Rai 

QL7 

KĐ: 105°23'32" 

VĐ: 9°22'20" 

Kiểm tra chất lượng nước dưới tác động của 

hoạt động sản xuất nuôi trồng thủy sản và 

vùng luân canh tôm lúa. 

8 

Điểm lấy mẫu trên kênh 

Quản Lộ Phụng Hiệp 

giao với kênh Cộng Hòa 

và kênh Phước Long 

Vĩnh Mỹ 

QL8 

KĐ: 105027’31” 

VĐ: 9026’17” 

Kiểm tra CLN trên kênh do canh tác nông 

nghiệp và sự xâm nhập mặn vào các tháng 

mùa khô trong vùng đã ngọt hóa. 

9 

Điểm lấy mẫu trên kênh 

Quản Lộ Phụng Hiệp 

giao với kênh Ngăn Dừa 

và kênh Quản Lộ - Bạc 

Liêu 

QL9 

KĐ: 105030’36” 

VĐ: 9029’22” 

Đo để giám sát mức độ ảnh hưởng chua do 

canh tác nông nghiệp vùng phía Bắc kênh 

QLPH tới nguồn nước kênh và sự xâm nhập 

mặn từ biển Tây. 

10 

Điểm lấy mẫu ở vị trí 

Cống Đá (cách Ngã 5-

Phú Lộc khoảng 1,2 km) 

trên kênh Quản Lộ-Phụng 

Hiệp 

QL10 

KĐ: 105°35'20" 

VĐ: 9°33'28" 

Kiểm tra CLN ngọt đầu vào trên kênh Quản 

Lộ-Phụng Hiệp vào hệ thống kênh tưới tiêu 

phục vụ cho sản xuất nông nghiệp ở huyện 

Phước Long và Hồng Dân. 

11 

Điểm lấy mẫu ở vị trí 

ngay giữa kênh xáng 

QL11 

KĐ: 105°27'57" 

Kiểm tra chất lượng nước để đảm bảo nước 

ngọt và điều tiết nước mặn cho vùng sản 

xuất nông nghiệp và vùng luân canh tôm lúa 
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BẢN TIN TUẦN 

“Bản tin kỳ 14 giám sát ngày 15/5/2022 dự báo tới ngày 30/5/2022” 

I. Vị trí dự báo chất lượng nước  

Gồm 24 vị trí lấy mẫu từ DT1÷DT24: 09 vị trí công trình đầu mối (DT1÷DT9); 8 

vị trí kênh tưới (DT10÷DT17); 05 vị trí kênh tiêu (DT18÷DT22) và 02 vị trí khu vực 

đẩy mặn trên sông Sài Gòn và Vàm Cỏ Đông (DT23÷DT24) nhằm kiểm soát được 

mức độ ô nhiễm nguồn nước để có biện pháp lấy nước sản xuất phù hợp (như hình). 

Vị trí các vị trí giám sát xem tại Phụ lục 

 

Sơ đồ vị trí các điểm giám sát chất lượng nước cố định Dầu Tiếng năm 2022 
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sản xuất nông nghiệp. (Dự báo tới ngày 30/5/2022) 
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II. Dự báo chất lượng nước từ 24-30/5/2022 

- Dự báo 03 chỉ tiêu: DO, BOD5, NH4
+ cho 22 vị trí từ DT1÷DT22 

- Dự báo 04 chỉ tiêu: DO, BOD5, Độ mặn, NH4
+ cho 02 vị trí DT23-DT24  

Kết quả dự báo so sánh với QCVN 08-MT:2015/BNTMT- Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về chất lượng nước mặt cột A1, B1. 

2.1. Diễn biến thủy văn và lịch sản xuất trong các ngày tới 

Về khí tượng:  

Dự báo trong các ngày tiếp theo nhiệt độ dao động từ 25-300C, nhiệt độ ban đêm 

xuống thấp và ban ngày đạt cao, thời tiết có mây, có thể có mưa rào và dông, đây đang 

là thời điểm gieo xạ vụ Hè Thu, ngoài ra còn có các hình thức canh tác các loại cây 

công nghiệp có năng suất cao: mãng cầu, khoai mỳ, xoài, sầu riêng,… với nền nhiệt độ 

thấp, độ ẩm cao có thể có mưa nên cần lưu ý theo dõi để đảm bảo sự phát triển của cây 

trồng. Người dân địa phương cũng như cơ quan quản lý cần chú ý trong việc cấp nước 

sản xuất nông nghiệp và vận hành hệ thống công trình cho phù hợp. 

Về diễn biến thủy văn: 

Trên sông Sài Gòn: Theo số liệu dự báo mực nước triều của Viện Kỹ thuật Biển, 

mực nước trên sông Sài Gòn tại hai trạm Nhà Bè và Phú An dao động từ (0.51-1.25)m 

trạm Nhà Bè và (0.41-1.14)m trạm Phú An. Diễn biến giá trị mực nước giảm mạnh 

trong 2 ngày đầu tiên với Hmin = 0.51m trạm Nhà Bè và 0.41m trạm Phú An, sau đó 

tiếp tục tăng mạnh trong những ngày tiếp theo và đạt giá trị mực nước 1.06m tại Nhà 

Bè và 0.98m trạm Phú An ngày 30/5. 

Do đó địa phương cần có kế hoạch lấy nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt cho phù 

hợp, ngoài ra đơn vị quản lý vận hành HTTL cần theo dõi để đẩy mặn cho hạ lưu 

nhằm đảm bảo cấp nước cho sinh hoạt ở trạm cấp nước Hòa Phú trên sông Sài Gòn 

 

Đường dự báo mực nước trạm Nhà Bè và Phú An trên sông Sài Gòn từ 24-30/5/2022 [1] 

Trên sông Vàm Cỏ Đông: tương tự như diễn biến mực nước trên sông Sài Gòn, 

mực nước tại trạm Bến Lức dao động từ (0.54-0.91)m với Hmin = 0.54m (25/5) và 

Hmax = 0.91m (ngày 30/5). Người dân địa phương cũng như cơ quan quản lý cần có 

kế hoạch lấy nước sản xuất nông nghiệp, sinh hoạt cho phù hợp. 
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Giám sát, dự báo chất lượng nước trong hệ thống công trình thủy lợi Dầu Tiếng, phục vụ lấy nước 

sản xuất nông nghiệp. (Dự báo tới ngày 30/5/2022) 

 

 

 

 

TT Vị trí điểm đo Ký hiệu Nhiệm vụ 

1 
Trước cống Cầu Sập và 

kênh Quản Lộ – Bạc Liêu 

QL1 

KĐ:105°40'34.56" 

VĐ: 9°18'15.72" 

Kiểm tra CLN trước và sau cống ngăn mặn, 

đảm bảo nước ngọt trong vùng Tp. Bạc Liêu 

và kiểm tra chất lượng nước thải sinh hoạt từ 

nhiều nguồn khác từ Tp. Bạc Liệu ra nguồn 

nước. 

2 

Trước cống Vĩnh Mỹ và 

kênh Phước Long – Vĩnh 

Mỹ 

QL2 

KĐ: 105°35'2.00" 

VĐ:  9°16'42.00" 

Kiểm tra CLN trước cống ngăn mặn, đảm 

bảo nước ngọt cho vùng chuyên lúa. 

3 

Trước cống Phó Sinh và 

trên kênh Quản Lộ - Giá 

Rai 

QL3 

KĐ:105°27'14.00" 

VĐ: 9°14'41.00" 

Kiểm tra CLN trước cống kiểm soát mặn, 

đảm bảo nước ngọt và điều tiết mặn cho 

vùng chuyển đổi của tỉnh Bạc Liêu. 

4 

Điểm lấy mẫu trước cửa 

cống Chủ Chí trên kênh 

Hộ Phòng 

QL4 

KĐ:105°24'13.06" 

VĐ:  9°14'12.93" 

Kiểm tra mức độ ảnh hưởng chua do canh 

tác nông nghiệp vùng đất phèn huyện Hồng 

Dân tới nguồn nước kênh. 

5 

Điểm lấy mẫu ở vị trí 

cống Láng Trâm nằm 

trên kênh xáng Láng 

Trâm 

QL5 

KĐ:105°17'13.60" 

VĐ:  9°11'8.36" 

 

Đo kiểm tra CLN trên kênh Xáng Láng 

Trâm từ Thới Bình đổ về, kiểm tra CLN do 

việc nuôi tôm tự phát của người dân. Đánh 

giá khả năng chuyển tải nước ngọt về vùng 

này, dưới sự phát triển nuôi tôm ồ ạt của 

nhân dân. 

6 

Cuối kênh Quản Lộ 

Phụng Hiệp tại vị trí cống 

Cà Mau 

QL6 

KĐ: 105009’25” 

VĐ: 9010’59” 

Đánh giá CLN vùng tiếp xúc giữa giáp nước 

của 2 khối nước mặn và ngọt của hệ thống 

công trình ngọt hóa QL-PH. Chất lượng đây 

diễn biến rất phức tạp theo thuỷ triều và vận 

hành cống. 

7 

Điểm lấy mẫu trên kênh 

Quản Lộ-Phụng Hiệp 

giao với kênh Cạnh Đền-

Phó Sinh và kênh Quản 

Lộ-Giá Rai 

QL7 

KĐ: 105°23'32" 

VĐ: 9°22'20" 

Kiểm tra chất lượng nước dưới tác động của 

hoạt động sản xuất nuôi trồng thủy sản và 

vùng luân canh tôm lúa. 

8 

Điểm lấy mẫu trên kênh 

Quản Lộ Phụng Hiệp 

giao với kênh Cộng Hòa 

và kênh Phước Long 

Vĩnh Mỹ 

QL8 

KĐ: 105027’31” 

VĐ: 9026’17” 

Kiểm tra CLN trên kênh do canh tác nông 

nghiệp và sự xâm nhập mặn vào các tháng 

mùa khô trong vùng đã ngọt hóa. 

9 

Điểm lấy mẫu trên kênh 

Quản Lộ Phụng Hiệp 

giao với kênh Ngăn Dừa 

và kênh Quản Lộ - Bạc 

Liêu 

QL9 

KĐ: 105030’36” 

VĐ: 9029’22” 

Đo để giám sát mức độ ảnh hưởng chua do 

canh tác nông nghiệp vùng phía Bắc kênh 

QLPH tới nguồn nước kênh và sự xâm nhập 

mặn từ biển Tây. 

10 

Điểm lấy mẫu ở vị trí 

Cống Đá (cách Ngã 5-

Phú Lộc khoảng 1,2 km) 

trên kênh Quản Lộ-Phụng 

Hiệp 

QL10 

KĐ: 105°35'20" 

VĐ: 9°33'28" 

Kiểm tra CLN ngọt đầu vào trên kênh Quản 

Lộ-Phụng Hiệp vào hệ thống kênh tưới tiêu 

phục vụ cho sản xuất nông nghiệp ở huyện 

Phước Long và Hồng Dân. 

11 

Điểm lấy mẫu ở vị trí 

ngay giữa kênh xáng 

QL11 

KĐ: 105°27'57" 

Kiểm tra chất lượng nước để đảm bảo nước 

ngọt và điều tiết nước mặn cho vùng sản 

xuất nông nghiệp và vùng luân canh tôm lúa 
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Đường dự báo mực nước trạm Bến Lức trên sông Vàm Cỏ Đông từ 24-30/5/2022  [1] 

Đây đang là vụ Hè Thu, với những vùng canh tác lúa thì người dân đã và đang 

gieo xạ cho kịp vụ, những khu trồng rau màu, các loại cây trồng có năng suất cao 

(xoài, mãng cầu,….) vẫn cần lưu ý cấp nước để phù hợp với từng loại cây trồng,… 

2.2. Dự báo tình hình ô nhiễm môi trường cho các điểm giám sát từ 24-30/5/2022 

2.2.1. Dự báo oxy hòa tan (DO) 

Dự báo chỉ tiêu DO trong các ngày liên tiếp dao động từ (2,58÷6,26)mg/l, DO có 

xu hướng tăng/giảm so với giá trị thực đo ngày 15/5/2022, nguồn nước tại lòng hồ, sau 

các cống, kênh chính khá tốt đáp ứng cột B1, một vài vài vị trí trên kênh Vàm Trảng 

(DT15), rạch Tây Ninh DT20-DT22 không đạt cột B1 của QCVN 08-2015 DT15, 

DT18 do đó cần lưu ý cấp nước đặc biệt cho nuôi trồng thủy sản (xem hình và bảng 

dưới). 
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Giám sát, dự báo chất lượng nước trong hệ thống công trình thủy lợi Dầu Tiếng, phục vụ lấy nước 

sản xuất nông nghiệp. (Dự báo tới ngày 30/5/2022) 

 

 

 

 

TT Vị trí điểm đo Ký hiệu Nhiệm vụ 

1 
Trước cống Cầu Sập và 

kênh Quản Lộ – Bạc Liêu 

QL1 

KĐ:105°40'34.56" 

VĐ: 9°18'15.72" 

Kiểm tra CLN trước và sau cống ngăn mặn, 

đảm bảo nước ngọt trong vùng Tp. Bạc Liêu 

và kiểm tra chất lượng nước thải sinh hoạt từ 

nhiều nguồn khác từ Tp. Bạc Liệu ra nguồn 

nước. 

2 

Trước cống Vĩnh Mỹ và 

kênh Phước Long – Vĩnh 

Mỹ 

QL2 

KĐ: 105°35'2.00" 

VĐ:  9°16'42.00" 

Kiểm tra CLN trước cống ngăn mặn, đảm 

bảo nước ngọt cho vùng chuyên lúa. 

3 

Trước cống Phó Sinh và 

trên kênh Quản Lộ - Giá 

Rai 

QL3 

KĐ:105°27'14.00" 

VĐ: 9°14'41.00" 

Kiểm tra CLN trước cống kiểm soát mặn, 

đảm bảo nước ngọt và điều tiết mặn cho 

vùng chuyển đổi của tỉnh Bạc Liêu. 

4 

Điểm lấy mẫu trước cửa 

cống Chủ Chí trên kênh 

Hộ Phòng 

QL4 

KĐ:105°24'13.06" 

VĐ:  9°14'12.93" 

Kiểm tra mức độ ảnh hưởng chua do canh 

tác nông nghiệp vùng đất phèn huyện Hồng 

Dân tới nguồn nước kênh. 

5 

Điểm lấy mẫu ở vị trí 

cống Láng Trâm nằm 

trên kênh xáng Láng 

Trâm 

QL5 

KĐ:105°17'13.60" 

VĐ:  9°11'8.36" 

 

Đo kiểm tra CLN trên kênh Xáng Láng 

Trâm từ Thới Bình đổ về, kiểm tra CLN do 

việc nuôi tôm tự phát của người dân. Đánh 

giá khả năng chuyển tải nước ngọt về vùng 

này, dưới sự phát triển nuôi tôm ồ ạt của 

nhân dân. 

6 

Cuối kênh Quản Lộ 

Phụng Hiệp tại vị trí cống 

Cà Mau 

QL6 

KĐ: 105009’25” 

VĐ: 9010’59” 

Đánh giá CLN vùng tiếp xúc giữa giáp nước 

của 2 khối nước mặn và ngọt của hệ thống 

công trình ngọt hóa QL-PH. Chất lượng đây 

diễn biến rất phức tạp theo thuỷ triều và vận 

hành cống. 

7 

Điểm lấy mẫu trên kênh 

Quản Lộ-Phụng Hiệp 

giao với kênh Cạnh Đền-

Phó Sinh và kênh Quản 

Lộ-Giá Rai 

QL7 

KĐ: 105°23'32" 

VĐ: 9°22'20" 

Kiểm tra chất lượng nước dưới tác động của 

hoạt động sản xuất nuôi trồng thủy sản và 

vùng luân canh tôm lúa. 

8 

Điểm lấy mẫu trên kênh 

Quản Lộ Phụng Hiệp 

giao với kênh Cộng Hòa 

và kênh Phước Long 

Vĩnh Mỹ 

QL8 

KĐ: 105027’31” 

VĐ: 9026’17” 

Kiểm tra CLN trên kênh do canh tác nông 

nghiệp và sự xâm nhập mặn vào các tháng 

mùa khô trong vùng đã ngọt hóa. 

9 

Điểm lấy mẫu trên kênh 

Quản Lộ Phụng Hiệp 

giao với kênh Ngăn Dừa 

và kênh Quản Lộ - Bạc 

Liêu 

QL9 

KĐ: 105030’36” 

VĐ: 9029’22” 

Đo để giám sát mức độ ảnh hưởng chua do 

canh tác nông nghiệp vùng phía Bắc kênh 

QLPH tới nguồn nước kênh và sự xâm nhập 

mặn từ biển Tây. 

10 

Điểm lấy mẫu ở vị trí 

Cống Đá (cách Ngã 5-

Phú Lộc khoảng 1,2 km) 

trên kênh Quản Lộ-Phụng 

Hiệp 

QL10 

KĐ: 105°35'20" 

VĐ: 9°33'28" 

Kiểm tra CLN ngọt đầu vào trên kênh Quản 

Lộ-Phụng Hiệp vào hệ thống kênh tưới tiêu 

phục vụ cho sản xuất nông nghiệp ở huyện 

Phước Long và Hồng Dân. 

11 

Điểm lấy mẫu ở vị trí 

ngay giữa kênh xáng 

QL11 

KĐ: 105°27'57" 

Kiểm tra chất lượng nước để đảm bảo nước 

ngọt và điều tiết nước mặn cho vùng sản 

xuất nông nghiệp và vùng luân canh tôm lúa 

 

 

Đơn vị thực hiện: Viện Kỹ thuật Biển  4 
 

Bảng  1: Kết quả dự báo DO từ 24-30/5/2022 trong HTTL Dầu Tiếng, mg/l 

Vị trí 

 

DO thực đo 

15/5/2022 

 

Giá trị DO dự báo 
T.Bình 

 24/05 25/05 26/05 27/05 28/05 29/05 30/05 

DT1 6,60 6,26 6,26 6,25 6,25 6,25 6,25 6,24 6,25 

DT2 6,52 5,91 5,90 5,90 5,90 5,89 5,89 5,89 5,90 

DT3 6,18 5,97 5,97 5,97 5,97 5,97 5,97 5,97 5,97 

DT4 6,30 5,90 5,90 5,90 5,90 5,90 5,90 5,90 5,90 

DT5 6,50 5,86 5,86 5,86 5,86 5,86 5,86 5,86 5,86 

DT6 6,84 5,98 5,98 5,98 5,98 5,98 5,98 5,98 5,98 

DT7 5,67 5,90 5,90 5,89 5,90 5,90 5,89 5,89 5,90 

DT8 6,01 5,97 5,97 5,97 5,97 5,97 5,97 5,97 5,97 

DT9 5,12 5,99 5,99 5,96 6,00 5,99 5,99 6,00 5,99 

DT10 5,89 6,05 6,06 6,07 6,09 6,11 6,12 6,13 6,09 

DT11 6,24 5,35 5,38 5,44 5,50 5,56 5,62 5,65 5,50 

DT12 6,34 6,16 6,14 6,12 6,11 6,10 6,09 6,09 6,12 

DT13 6,52 5,93 5,86 5,80 5,74 5,66 5,59 5,55 5,73 

DT14 5,93 6,10 6,10 6,10 6,11 6,11 6,12 6,12 6,11 

DT15 3,48 3,42 2,58 2,67 2,74 2,77 2,83 2,91 2,85 

DT16 5,70 6,11 6,13 6,15 6,18 6,22 6,24 6,34 6,20 

DT17 6,19 6,17 6,20 6,21 6,21 6,20 6,20 6,20 6,20 

DT18 6,20 4,33 4,55 4,79 4,82 4,67 4,50 4,38 4,58 

DT19 3,81 6,02 6,14 6,18 6,19 6,20 6,19 6,18 6,16 

DT20 6,16 3,91 3,98 3,96 3,92 3,86 3,79 3,71 3,88 

DT21 4,23 3,65 3,73 3,70 3,53 3,39 3,33 3,38 3,53 

DT22 2,03 3,40 3,40 3,38 3,37 3,37 3,37 3,37 3,38 

DT23 2,97 4,56 4,88 5,17 5,34 5,35 5,27 5,16 5,10 

DT24 4,60 5,47 5,49 5,41 5,39 5,38 5,37 5,34 5,41 

2.2.2. Dự báo nhu cầu oxy hóa sinh học (BOD5) 

Giá trị dự báo BOD5 trong các ngày tiếp theo dao động từ (4,63÷22,96)mg/l, so 

với giá trị thực đo ngày 01/5/2022 có xu hướng tăng nhẹ hơn ở một vài vị trí như rạch 

Tây Ninh, kênh Vàm Trảng và kênh Xáng. Chất lượng trong hồ, sau cống, các kênh 

chính khá tốt đạt cột B1. Có 3/24 vị trí DT15, DT20-DT21 vượt cột B1 - đây là khu 

vực chịu sự xả thải từ hoạt động dân sinh, nông nghiệp, công nghiệp,… (xem bảng và 

biểu đồ dưới). 

Vì vậy khuyến cáo nguồn nước cấp cho sản xuất nông nghiệp cần phải xử lý đối 

với các vị trí trên. 



Giám sát, dự báo chất lượng nước trong hệ thống công trình thủy lợi Dầu Tiếng, phục vụ lấy nước 

sản xuất nông nghiệp. (Dự báo tới ngày 30/5/2022) 

 

 

 

 

TT Vị trí điểm đo Ký hiệu Nhiệm vụ 

1 
Trước cống Cầu Sập và 

kênh Quản Lộ – Bạc Liêu 

QL1 

KĐ:105°40'34.56" 

VĐ: 9°18'15.72" 

Kiểm tra CLN trước và sau cống ngăn mặn, 

đảm bảo nước ngọt trong vùng Tp. Bạc Liêu 

và kiểm tra chất lượng nước thải sinh hoạt từ 

nhiều nguồn khác từ Tp. Bạc Liệu ra nguồn 

nước. 

2 

Trước cống Vĩnh Mỹ và 

kênh Phước Long – Vĩnh 

Mỹ 

QL2 

KĐ: 105°35'2.00" 

VĐ:  9°16'42.00" 

Kiểm tra CLN trước cống ngăn mặn, đảm 

bảo nước ngọt cho vùng chuyên lúa. 

3 

Trước cống Phó Sinh và 

trên kênh Quản Lộ - Giá 

Rai 

QL3 

KĐ:105°27'14.00" 

VĐ: 9°14'41.00" 

Kiểm tra CLN trước cống kiểm soát mặn, 

đảm bảo nước ngọt và điều tiết mặn cho 

vùng chuyển đổi của tỉnh Bạc Liêu. 

4 

Điểm lấy mẫu trước cửa 

cống Chủ Chí trên kênh 

Hộ Phòng 

QL4 

KĐ:105°24'13.06" 

VĐ:  9°14'12.93" 

Kiểm tra mức độ ảnh hưởng chua do canh 

tác nông nghiệp vùng đất phèn huyện Hồng 

Dân tới nguồn nước kênh. 

5 

Điểm lấy mẫu ở vị trí 

cống Láng Trâm nằm 

trên kênh xáng Láng 

Trâm 

QL5 

KĐ:105°17'13.60" 

VĐ:  9°11'8.36" 

 

Đo kiểm tra CLN trên kênh Xáng Láng 

Trâm từ Thới Bình đổ về, kiểm tra CLN do 

việc nuôi tôm tự phát của người dân. Đánh 

giá khả năng chuyển tải nước ngọt về vùng 

này, dưới sự phát triển nuôi tôm ồ ạt của 

nhân dân. 

6 

Cuối kênh Quản Lộ 

Phụng Hiệp tại vị trí cống 

Cà Mau 

QL6 

KĐ: 105009’25” 

VĐ: 9010’59” 

Đánh giá CLN vùng tiếp xúc giữa giáp nước 

của 2 khối nước mặn và ngọt của hệ thống 

công trình ngọt hóa QL-PH. Chất lượng đây 

diễn biến rất phức tạp theo thuỷ triều và vận 

hành cống. 

7 

Điểm lấy mẫu trên kênh 

Quản Lộ-Phụng Hiệp 

giao với kênh Cạnh Đền-

Phó Sinh và kênh Quản 

Lộ-Giá Rai 

QL7 

KĐ: 105°23'32" 

VĐ: 9°22'20" 

Kiểm tra chất lượng nước dưới tác động của 

hoạt động sản xuất nuôi trồng thủy sản và 

vùng luân canh tôm lúa. 

8 

Điểm lấy mẫu trên kênh 

Quản Lộ Phụng Hiệp 

giao với kênh Cộng Hòa 

và kênh Phước Long 

Vĩnh Mỹ 

QL8 

KĐ: 105027’31” 

VĐ: 9026’17” 

Kiểm tra CLN trên kênh do canh tác nông 

nghiệp và sự xâm nhập mặn vào các tháng 

mùa khô trong vùng đã ngọt hóa. 

9 

Điểm lấy mẫu trên kênh 

Quản Lộ Phụng Hiệp 

giao với kênh Ngăn Dừa 

và kênh Quản Lộ - Bạc 

Liêu 

QL9 

KĐ: 105030’36” 

VĐ: 9029’22” 

Đo để giám sát mức độ ảnh hưởng chua do 

canh tác nông nghiệp vùng phía Bắc kênh 

QLPH tới nguồn nước kênh và sự xâm nhập 

mặn từ biển Tây. 

10 

Điểm lấy mẫu ở vị trí 

Cống Đá (cách Ngã 5-

Phú Lộc khoảng 1,2 km) 

trên kênh Quản Lộ-Phụng 

Hiệp 

QL10 

KĐ: 105°35'20" 

VĐ: 9°33'28" 

Kiểm tra CLN ngọt đầu vào trên kênh Quản 

Lộ-Phụng Hiệp vào hệ thống kênh tưới tiêu 

phục vụ cho sản xuất nông nghiệp ở huyện 

Phước Long và Hồng Dân. 

11 

Điểm lấy mẫu ở vị trí 

ngay giữa kênh xáng 

QL11 

KĐ: 105°27'57" 

Kiểm tra chất lượng nước để đảm bảo nước 

ngọt và điều tiết nước mặn cho vùng sản 

xuất nông nghiệp và vùng luân canh tôm lúa 
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Bảng  2: Kết quả dự báo BOD5 từ 24-30/5/2022 trong HTTL Dầu Tiếng, mg/l 

Vị trí 

 

BOD5 thực 

đo 15/5/2022 

 

Giá trị BOD5 dự báo T.Bình 

 24/05 25/05 26/05 27/05 28/05 29/05 30/05 

DT1 4,52 5,80 5,79 5,79 5,79 5,79 5,79 5,79 5,79 

DT2 4,84 4,69 4,67 4,66 4,65 4,64 4,63 4,62 4,65 

DT3 5,14 4,98 4,97 4,96 4,95 4,94 4,94 4,93 4,95 

DT4 4,26 4,69 4,68 4,67 4,66 4,64 4,63 4,62 4,66 

DT5 8,04 6,38 6,39 6,40 6,42 6,43 6,44 6,45 6,42 

DT6 4,96 5,51 5,51 5,51 5,51 5,51 5,51 5,51 5,51 

DT7 4,86 5,12 5,12 5,08 5,10 5,11 5,10 5,08 5,10 

DT8 5,12 4,98 4,97 4,96 4,95 4,94 4,94 4,93 4,95 

DT9 4,68 6,07 6,07 6,05 6,09 6,08 6,07 6,07 6,07 

DT10 6,24 7,24 7,25 7,29 7,34 7,41 7,49 7,58 7,37 

DT11 6,48 7,77 7,98 8,19 8,34 8,45 8,57 8,70 8,29 

DT12 5,04 8,46 6,98 6,24 6,08 6,24 6,50 6,82 6,76 

DT13 5,47 7,45 7,37 7,30 7,25 7,19 7,13 7,08 7,25 

DT14 4,85 8,45 8,15 7,97 7,92 7,93 7,93 7,94 8,04 

DT15 14,23 11,11 15,72 20,92 22,96 22,51 20,81 18,95 19,00 

DT16 11,84 8,42 8,42 8,37 8,43 8,59 8,74 8,86 8,55 

DT17 8,45 9,47 9,04 8,92 8,88 8,87 8,88 8,92 9,00 

DT18 9,12 13,49 11,01 10,23 10,19 10,47 10,86 11,25 11,07 

DT19 7,26 9,40 9,20 9,34 9,57 9,73 9,85 9,89 9,57 

DT20 10,54 14,90 15,26 15,66 15,92 15,94 15,78 15,44 15,56 

DT21 12,87 13,95 14,61 15,34 16,54 17,11 16,82 15,69 15,72 

DT22 21,69 15,10 14,95 15,06 15,43 15,95 16,47 16,91 15,69 

DT23 7,25 12,39 11,59 10,85 10,36 10,32 10,51 10,79 10,97 

DT24 10,87 9,62 9,60 9,65 9,70 9,72 9,71 9,68 9,67 

 



Giám sát, dự báo chất lượng nước trong hệ thống công trình thủy lợi Dầu Tiếng, phục vụ lấy nước 

sản xuất nông nghiệp. (Dự báo tới ngày 30/5/2022) 

 

 

 

 

TT Vị trí điểm đo Ký hiệu Nhiệm vụ 

1 
Trước cống Cầu Sập và 

kênh Quản Lộ – Bạc Liêu 

QL1 

KĐ:105°40'34.56" 

VĐ: 9°18'15.72" 

Kiểm tra CLN trước và sau cống ngăn mặn, 

đảm bảo nước ngọt trong vùng Tp. Bạc Liêu 

và kiểm tra chất lượng nước thải sinh hoạt từ 

nhiều nguồn khác từ Tp. Bạc Liệu ra nguồn 

nước. 

2 

Trước cống Vĩnh Mỹ và 

kênh Phước Long – Vĩnh 

Mỹ 

QL2 

KĐ: 105°35'2.00" 

VĐ:  9°16'42.00" 

Kiểm tra CLN trước cống ngăn mặn, đảm 

bảo nước ngọt cho vùng chuyên lúa. 

3 

Trước cống Phó Sinh và 

trên kênh Quản Lộ - Giá 

Rai 

QL3 

KĐ:105°27'14.00" 

VĐ: 9°14'41.00" 

Kiểm tra CLN trước cống kiểm soát mặn, 

đảm bảo nước ngọt và điều tiết mặn cho 

vùng chuyển đổi của tỉnh Bạc Liêu. 

4 

Điểm lấy mẫu trước cửa 

cống Chủ Chí trên kênh 

Hộ Phòng 

QL4 

KĐ:105°24'13.06" 

VĐ:  9°14'12.93" 

Kiểm tra mức độ ảnh hưởng chua do canh 

tác nông nghiệp vùng đất phèn huyện Hồng 

Dân tới nguồn nước kênh. 

5 

Điểm lấy mẫu ở vị trí 

cống Láng Trâm nằm 

trên kênh xáng Láng 

Trâm 

QL5 

KĐ:105°17'13.60" 

VĐ:  9°11'8.36" 

 

Đo kiểm tra CLN trên kênh Xáng Láng 

Trâm từ Thới Bình đổ về, kiểm tra CLN do 

việc nuôi tôm tự phát của người dân. Đánh 

giá khả năng chuyển tải nước ngọt về vùng 

này, dưới sự phát triển nuôi tôm ồ ạt của 

nhân dân. 

6 

Cuối kênh Quản Lộ 

Phụng Hiệp tại vị trí cống 

Cà Mau 

QL6 

KĐ: 105009’25” 

VĐ: 9010’59” 

Đánh giá CLN vùng tiếp xúc giữa giáp nước 

của 2 khối nước mặn và ngọt của hệ thống 

công trình ngọt hóa QL-PH. Chất lượng đây 

diễn biến rất phức tạp theo thuỷ triều và vận 

hành cống. 

7 

Điểm lấy mẫu trên kênh 

Quản Lộ-Phụng Hiệp 

giao với kênh Cạnh Đền-

Phó Sinh và kênh Quản 

Lộ-Giá Rai 

QL7 

KĐ: 105°23'32" 

VĐ: 9°22'20" 

Kiểm tra chất lượng nước dưới tác động của 

hoạt động sản xuất nuôi trồng thủy sản và 

vùng luân canh tôm lúa. 

8 

Điểm lấy mẫu trên kênh 

Quản Lộ Phụng Hiệp 

giao với kênh Cộng Hòa 

và kênh Phước Long 

Vĩnh Mỹ 

QL8 

KĐ: 105027’31” 

VĐ: 9026’17” 

Kiểm tra CLN trên kênh do canh tác nông 

nghiệp và sự xâm nhập mặn vào các tháng 

mùa khô trong vùng đã ngọt hóa. 

9 

Điểm lấy mẫu trên kênh 

Quản Lộ Phụng Hiệp 

giao với kênh Ngăn Dừa 

và kênh Quản Lộ - Bạc 

Liêu 

QL9 

KĐ: 105030’36” 

VĐ: 9029’22” 

Đo để giám sát mức độ ảnh hưởng chua do 

canh tác nông nghiệp vùng phía Bắc kênh 

QLPH tới nguồn nước kênh và sự xâm nhập 

mặn từ biển Tây. 

10 

Điểm lấy mẫu ở vị trí 

Cống Đá (cách Ngã 5-

Phú Lộc khoảng 1,2 km) 

trên kênh Quản Lộ-Phụng 

Hiệp 

QL10 

KĐ: 105°35'20" 

VĐ: 9°33'28" 

Kiểm tra CLN ngọt đầu vào trên kênh Quản 

Lộ-Phụng Hiệp vào hệ thống kênh tưới tiêu 

phục vụ cho sản xuất nông nghiệp ở huyện 

Phước Long và Hồng Dân. 

11 

Điểm lấy mẫu ở vị trí 

ngay giữa kênh xáng 

QL11 

KĐ: 105°27'57" 

Kiểm tra chất lượng nước để đảm bảo nước 

ngọt và điều tiết nước mặn cho vùng sản 

xuất nông nghiệp và vùng luân canh tôm lúa 
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2.2.3 Dự báo amoni (NH4
+) 

Kết quả dự báo NH4
+ dao động từ (0,01÷6,10)m/l và biến động mạnh giữa các vị 

trí. Khu vực lòng hồ, sau cống, các kênh chính cấp nước có chất lượng tốt hơn phía hạ 

lưu, chất lượng nước xấu không đạt cột B1 tại các sông, kênh như kênh Vàm Trảng 

DT15, kênh Xáng DT18, rạch Tây Ninh, kênh tiêu DT20-DT22,… nguyên nhân đây là 

khu vực chịu nhiều loại hình xả thải từ các hoạt động: xả thải sinh hoạt, công nghiệp, 

chăn nuôi,… So với QCVN có 19/24 vị trí đạt cột B1; 5 vị trí DT15, DT18, DT20-

DT22 vượt cột B1 – đây là các vị trí tiếp nhận của nhiều loại hình xả thải từ sinh hoạt, 

nông nghiệp, công nghiệp,… 

Vì vậy khuyến cáo nguồn nước cấp cho sản xuất nông nghiệp cần phải xử lý đối 

với các vị trí trên. 

 

Bảng  3: Kết quả dự báo NH4+ từ 24-30/5/2022 trong HTTL Dầu Tiếng, mg/l 

Vị trí 

 

NH4+ thực 

đo 15/5/2022 

 

Giá trị NH4+ dự báo T.Bình 

 24/05 25/05 26/05 27/05 28/05 29/05 30/05 

DT1 0,21 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

DT2 0,13 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

DT3 0,22 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 

DT4 0,54 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

DT5 0,94 0,33 0,33 0,33 0,33 0,34 0,34 0,34 0,33 

DT6 0,08 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

DT7 0,12 0,33 0,33 0,32 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 

DT8 0,27 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 

DT9 0,53 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 

DT10 0,41 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 

DT11 0,20 0,22 0,22 0,21 0,21 0,20 0,20 0,20 0,21 

DT12 0,23 0,24 0,10 0,03 0,01 0,02 0,05 0,08 0,08 

DT13 0,30 0,28 0,36 0,37 0,36 0,35 0,34 0,32 0,34 



Giám sát, dự báo chất lượng nước trong hệ thống công trình thủy lợi Dầu Tiếng, phục vụ lấy nước 

sản xuất nông nghiệp. (Dự báo tới ngày 30/5/2022) 

 

 

 

 

TT Vị trí điểm đo Ký hiệu Nhiệm vụ 

1 
Trước cống Cầu Sập và 

kênh Quản Lộ – Bạc Liêu 

QL1 

KĐ:105°40'34.56" 

VĐ: 9°18'15.72" 

Kiểm tra CLN trước và sau cống ngăn mặn, 

đảm bảo nước ngọt trong vùng Tp. Bạc Liêu 

và kiểm tra chất lượng nước thải sinh hoạt từ 

nhiều nguồn khác từ Tp. Bạc Liệu ra nguồn 

nước. 

2 

Trước cống Vĩnh Mỹ và 

kênh Phước Long – Vĩnh 

Mỹ 

QL2 

KĐ: 105°35'2.00" 

VĐ:  9°16'42.00" 

Kiểm tra CLN trước cống ngăn mặn, đảm 

bảo nước ngọt cho vùng chuyên lúa. 

3 

Trước cống Phó Sinh và 

trên kênh Quản Lộ - Giá 

Rai 

QL3 

KĐ:105°27'14.00" 

VĐ: 9°14'41.00" 

Kiểm tra CLN trước cống kiểm soát mặn, 

đảm bảo nước ngọt và điều tiết mặn cho 

vùng chuyển đổi của tỉnh Bạc Liêu. 

4 

Điểm lấy mẫu trước cửa 

cống Chủ Chí trên kênh 

Hộ Phòng 

QL4 

KĐ:105°24'13.06" 

VĐ:  9°14'12.93" 

Kiểm tra mức độ ảnh hưởng chua do canh 

tác nông nghiệp vùng đất phèn huyện Hồng 

Dân tới nguồn nước kênh. 

5 

Điểm lấy mẫu ở vị trí 

cống Láng Trâm nằm 

trên kênh xáng Láng 

Trâm 

QL5 

KĐ:105°17'13.60" 

VĐ:  9°11'8.36" 

 

Đo kiểm tra CLN trên kênh Xáng Láng 

Trâm từ Thới Bình đổ về, kiểm tra CLN do 

việc nuôi tôm tự phát của người dân. Đánh 

giá khả năng chuyển tải nước ngọt về vùng 

này, dưới sự phát triển nuôi tôm ồ ạt của 

nhân dân. 

6 

Cuối kênh Quản Lộ 

Phụng Hiệp tại vị trí cống 

Cà Mau 

QL6 

KĐ: 105009’25” 

VĐ: 9010’59” 

Đánh giá CLN vùng tiếp xúc giữa giáp nước 

của 2 khối nước mặn và ngọt của hệ thống 

công trình ngọt hóa QL-PH. Chất lượng đây 

diễn biến rất phức tạp theo thuỷ triều và vận 

hành cống. 

7 

Điểm lấy mẫu trên kênh 

Quản Lộ-Phụng Hiệp 

giao với kênh Cạnh Đền-

Phó Sinh và kênh Quản 

Lộ-Giá Rai 

QL7 

KĐ: 105°23'32" 

VĐ: 9°22'20" 

Kiểm tra chất lượng nước dưới tác động của 

hoạt động sản xuất nuôi trồng thủy sản và 

vùng luân canh tôm lúa. 

8 

Điểm lấy mẫu trên kênh 

Quản Lộ Phụng Hiệp 

giao với kênh Cộng Hòa 

và kênh Phước Long 

Vĩnh Mỹ 

QL8 

KĐ: 105027’31” 

VĐ: 9026’17” 

Kiểm tra CLN trên kênh do canh tác nông 

nghiệp và sự xâm nhập mặn vào các tháng 

mùa khô trong vùng đã ngọt hóa. 

9 

Điểm lấy mẫu trên kênh 

Quản Lộ Phụng Hiệp 

giao với kênh Ngăn Dừa 

và kênh Quản Lộ - Bạc 

Liêu 

QL9 

KĐ: 105030’36” 

VĐ: 9029’22” 

Đo để giám sát mức độ ảnh hưởng chua do 

canh tác nông nghiệp vùng phía Bắc kênh 

QLPH tới nguồn nước kênh và sự xâm nhập 

mặn từ biển Tây. 

10 

Điểm lấy mẫu ở vị trí 

Cống Đá (cách Ngã 5-

Phú Lộc khoảng 1,2 km) 

trên kênh Quản Lộ-Phụng 

Hiệp 

QL10 

KĐ: 105°35'20" 

VĐ: 9°33'28" 

Kiểm tra CLN ngọt đầu vào trên kênh Quản 

Lộ-Phụng Hiệp vào hệ thống kênh tưới tiêu 

phục vụ cho sản xuất nông nghiệp ở huyện 

Phước Long và Hồng Dân. 

11 

Điểm lấy mẫu ở vị trí 

ngay giữa kênh xáng 

QL11 

KĐ: 105°27'57" 

Kiểm tra chất lượng nước để đảm bảo nước 

ngọt và điều tiết nước mặn cho vùng sản 

xuất nông nghiệp và vùng luân canh tôm lúa 
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DT14 0,21 0,41 0,39 0,38 0,38 0,37 0,37 0,37 0,38 

DT15 1,37 2,00 3,23 3,85 3,73 3,35 3,04 2,86 3,15 

DT16 1,07 0,43 0,41 0,40 0,41 0,42 0,42 0,43 0,42 

DT17 0,24 0,17 0,15 0,15 0,15 0,16 0,16 0,16 0,16 

DT18 0,17 3,17 3,70 3,23 2,59 2,31 2,29 2,37 2,81 

DT19 0,24 0,43 0,42 0,40 0,40 0,40 0,41 0,42 0,41 

DT20 1,36 1,69 1,79 1,90 1,96 1,96 1,92 1,86 1,87 

DT21 0,60 1,37 1,44 1,54 1,64 1,68 1,66 1,59 1,56 

DT22 5,14 5,95 6,10 5,99 5,81 5,62 5,46 5,26 5,74 

DT23 0,42 0,63 0,57 0,51 0,46 0,46 0,48 0,51 0,52 

DT24 1,47 0,35 0,36 0,38 0,38 0,38 0,38 0,37 0,37 

2.2.4. Dự báo độ mặn 

Dự báo tại 2 vị trí đẩy mặn trên sông Sài Gòn và sông Vàm Cỏ Đông đạt max 

0,11‰, với giá trị độ mặn này đảm bảo yêu cầu cấp nước cho SXNN và sinh hoạt. 

Bảng  4: Kết quả dự báo Độ mặn từ 24-30/5/2022 trong HTTL Dầu Tiếng, ‰ 
 

Vị trí 

 

Độ mặn thực 

đo 15/5/2022 

 

Giá trị Độ mặn dự báo T.Bình 

 24/05 25/05 26/05 27/05 28/05 29/05 30/05 

DT23 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

DT24 0 0,10 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 
 

III. Kết luận và kiến nghị 

Kết luận 

- Kết quả dự báo chất lượng nước kỳ này cho thấy nguồn nước có sự biến động 

theo không gian, khu vực lòng hồ, sau cống, kênh tưới tốt hơn phía hạ lưu, các vị trí có 

chất lượng không đạt cột B1 ở một vài thời điểm như các kênh Xáng, Vàm Cỏ Đông, 

rạch Tây Ninh, kênh tiêu,… đây là những khu vực tiếp nhận nguồn nước thải từ các 

hoạt động như sản xuất nông nghiệp, cơ sở xả thải, nước thải sinh hoạt,… nên người 

dân cần lưu ý và có biện pháp tiền xử lý trước khi cấp cho SXNN. 

- Ngoài kết quả dự báo này, cơ quan quản lý, người dân cũng cần lưu ý nguồn 

nước trước khi cấp vì thực tế hiện nay đã và đang xảy ra tình trạng xả rác thải, động 

vật chết,…. trực tiếp xuống kênh/rạch làm nguồn nước bị ô nhiễm. 

Kiến nghị 

- Cần có sự phối hợp giữa các Sở, ban, ngành, công ty khai thác,… trong công 

tác kiểm tra, giám sát thường xuyên các hoạt động xả thải vào HTTL Dầu Tiếng, các 

hoạt động khai thác trong lòng hồ (khai thác cát, nuôi cá lồng, canh tác trên khu đất 

bán ngập,…) nhằm đảm bảo chất lượng nguồn nước. 

- Cần nâng cao ý thức của người dân đối với môi trường, không xả trực tiếp rác 

thải, nước thải xuống hệ thống thủy lợi (đặc biệt không được vứt xác động vật chết 

xuống kênh sông), nên thu gom rác đúng quy định để đưa đi xử lý. 

- Tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân canh tác trên vùng đất bán ngập trong 

lòng hồ cần phải thu gom các phế phẩm sau thu hoạch (cây mỳ, đậu phộng,…), hạn 

chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật có hại cho môi trường,… nhằm hạn chế sự ô nhiễm 



Giám sát, dự báo chất lượng nước trong hệ thống công trình thủy lợi Dầu Tiếng, phục vụ lấy nước 

sản xuất nông nghiệp. (Dự báo tới ngày 30/5/2022) 

 

 

 

 

TT Vị trí điểm đo Ký hiệu Nhiệm vụ 

1 
Trước cống Cầu Sập và 

kênh Quản Lộ – Bạc Liêu 

QL1 

KĐ:105°40'34.56" 

VĐ: 9°18'15.72" 

Kiểm tra CLN trước và sau cống ngăn mặn, 

đảm bảo nước ngọt trong vùng Tp. Bạc Liêu 

và kiểm tra chất lượng nước thải sinh hoạt từ 

nhiều nguồn khác từ Tp. Bạc Liệu ra nguồn 

nước. 

2 

Trước cống Vĩnh Mỹ và 

kênh Phước Long – Vĩnh 

Mỹ 

QL2 

KĐ: 105°35'2.00" 

VĐ:  9°16'42.00" 

Kiểm tra CLN trước cống ngăn mặn, đảm 

bảo nước ngọt cho vùng chuyên lúa. 

3 

Trước cống Phó Sinh và 

trên kênh Quản Lộ - Giá 

Rai 

QL3 

KĐ:105°27'14.00" 

VĐ: 9°14'41.00" 

Kiểm tra CLN trước cống kiểm soát mặn, 

đảm bảo nước ngọt và điều tiết mặn cho 

vùng chuyển đổi của tỉnh Bạc Liêu. 

4 

Điểm lấy mẫu trước cửa 

cống Chủ Chí trên kênh 

Hộ Phòng 

QL4 

KĐ:105°24'13.06" 

VĐ:  9°14'12.93" 

Kiểm tra mức độ ảnh hưởng chua do canh 

tác nông nghiệp vùng đất phèn huyện Hồng 

Dân tới nguồn nước kênh. 

5 

Điểm lấy mẫu ở vị trí 

cống Láng Trâm nằm 

trên kênh xáng Láng 

Trâm 

QL5 

KĐ:105°17'13.60" 

VĐ:  9°11'8.36" 

 

Đo kiểm tra CLN trên kênh Xáng Láng 

Trâm từ Thới Bình đổ về, kiểm tra CLN do 

việc nuôi tôm tự phát của người dân. Đánh 

giá khả năng chuyển tải nước ngọt về vùng 

này, dưới sự phát triển nuôi tôm ồ ạt của 

nhân dân. 

6 

Cuối kênh Quản Lộ 

Phụng Hiệp tại vị trí cống 

Cà Mau 

QL6 

KĐ: 105009’25” 

VĐ: 9010’59” 

Đánh giá CLN vùng tiếp xúc giữa giáp nước 

của 2 khối nước mặn và ngọt của hệ thống 

công trình ngọt hóa QL-PH. Chất lượng đây 

diễn biến rất phức tạp theo thuỷ triều và vận 

hành cống. 

7 

Điểm lấy mẫu trên kênh 

Quản Lộ-Phụng Hiệp 

giao với kênh Cạnh Đền-

Phó Sinh và kênh Quản 

Lộ-Giá Rai 

QL7 

KĐ: 105°23'32" 

VĐ: 9°22'20" 

Kiểm tra chất lượng nước dưới tác động của 

hoạt động sản xuất nuôi trồng thủy sản và 

vùng luân canh tôm lúa. 

8 

Điểm lấy mẫu trên kênh 

Quản Lộ Phụng Hiệp 

giao với kênh Cộng Hòa 

và kênh Phước Long 

Vĩnh Mỹ 

QL8 

KĐ: 105027’31” 

VĐ: 9026’17” 

Kiểm tra CLN trên kênh do canh tác nông 

nghiệp và sự xâm nhập mặn vào các tháng 

mùa khô trong vùng đã ngọt hóa. 

9 

Điểm lấy mẫu trên kênh 

Quản Lộ Phụng Hiệp 

giao với kênh Ngăn Dừa 

và kênh Quản Lộ - Bạc 

Liêu 

QL9 

KĐ: 105030’36” 

VĐ: 9029’22” 

Đo để giám sát mức độ ảnh hưởng chua do 

canh tác nông nghiệp vùng phía Bắc kênh 

QLPH tới nguồn nước kênh và sự xâm nhập 

mặn từ biển Tây. 

10 

Điểm lấy mẫu ở vị trí 

Cống Đá (cách Ngã 5-

Phú Lộc khoảng 1,2 km) 

trên kênh Quản Lộ-Phụng 

Hiệp 

QL10 

KĐ: 105°35'20" 

VĐ: 9°33'28" 

Kiểm tra CLN ngọt đầu vào trên kênh Quản 

Lộ-Phụng Hiệp vào hệ thống kênh tưới tiêu 

phục vụ cho sản xuất nông nghiệp ở huyện 

Phước Long và Hồng Dân. 

11 

Điểm lấy mẫu ở vị trí 

ngay giữa kênh xáng 

QL11 

KĐ: 105°27'57" 

Kiểm tra chất lượng nước để đảm bảo nước 

ngọt và điều tiết nước mặn cho vùng sản 

xuất nông nghiệp và vùng luân canh tôm lúa 
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vào nguồn nước,  

- Các địa phương cần phối hợp theo dõi các kết quả giám sát, dự báo chất lượng 

nước hàng tuần để chủ động trong công tác kiểm soát rủi ro trong sản xuất nông 

nghiệp do ô nhiễm nguồn nước gây ra. 

IV. Nguồn tài liệu tham khảo 

[1] Viện Kỹ thuật Biển, Bảng tin dự báo triều tại các trạm Phú An, Nhà Bè và 

Bến Lức tháng 5/2022. 



Giám sát, dự báo chất lượng nước trong hệ thống công trình thủy lợi Dầu Tiếng, phục vụ lấy nước sản xuất 

nông nghiệp. (Dự báo tới ngày 15/5/2022) 

 

 

 

TT Vị trí điểm đo Ký hiệu Nhiệm vụ 

1 
Trước cống Cầu Sập và 

kênh Quản Lộ – Bạc Liêu 

QL1 

KĐ:105°40'34.56" 

VĐ: 9°18'15.72" 

Kiểm tra CLN trước và sau cống ngăn mặn, 

đảm bảo nước ngọt trong vùng Tp. Bạc Liêu 

và kiểm tra chất lượng nước thải sinh hoạt từ 

nhiều nguồn khác từ Tp. Bạc Liệu ra nguồn 

nước. 

2 

Trước cống Vĩnh Mỹ và 

kênh Phước Long – Vĩnh 

Mỹ 

QL2 

KĐ: 105°35'2.00" 

VĐ:  9°16'42.00" 

Kiểm tra CLN trước cống ngăn mặn, đảm 

bảo nước ngọt cho vùng chuyên lúa. 

3 

Trước cống Phó Sinh và 

trên kênh Quản Lộ - Giá 

Rai 

QL3 

KĐ:105°27'14.00" 

VĐ: 9°14'41.00" 

Kiểm tra CLN trước cống kiểm soát mặn, 

đảm bảo nước ngọt và điều tiết mặn cho 

vùng chuyển đổi của tỉnh Bạc Liêu. 

4 

Điểm lấy mẫu trước cửa 

cống Chủ Chí trên kênh 

Hộ Phòng 

QL4 

KĐ:105°24'13.06" 

VĐ:  9°14'12.93" 

Kiểm tra mức độ ảnh hưởng chua do canh 

tác nông nghiệp vùng đất phèn huyện Hồng 

Dân tới nguồn nước kênh. 

5 

Điểm lấy mẫu ở vị trí 

cống Láng Trâm nằm 

trên kênh xáng Láng 

Trâm 

QL5 

KĐ:105°17'13.60" 

VĐ:  9°11'8.36" 

 

Đo kiểm tra CLN trên kênh Xáng Láng 

Trâm từ Thới Bình đổ về, kiểm tra CLN do 

việc nuôi tôm tự phát của người dân. Đánh 

giá khả năng chuyển tải nước ngọt về vùng 

này, dưới sự phát triển nuôi tôm ồ ạt của 

nhân dân. 

6 

Cuối kênh Quản Lộ 

Phụng Hiệp tại vị trí cống 

Cà Mau 

QL6 

KĐ: 105009’25” 

VĐ: 9010’59” 

Đánh giá CLN vùng tiếp xúc giữa giáp nước 

của 2 khối nước mặn và ngọt của hệ thống 

công trình ngọt hóa QL-PH. Chất lượng đây 

diễn biến rất phức tạp theo thuỷ triều và vận 

hành cống. 

7 

Điểm lấy mẫu trên kênh 

Quản Lộ-Phụng Hiệp 

giao với kênh Cạnh Đền-

Phó Sinh và kênh Quản 

Lộ-Giá Rai 

QL7 

KĐ: 105°23'32" 

VĐ: 9°22'20" 

Kiểm tra chất lượng nước dưới tác động của 

hoạt động sản xuất nuôi trồng thủy sản và 

vùng luân canh tôm lúa. 

8 

Điểm lấy mẫu trên kênh 

Quản Lộ Phụng Hiệp 

giao với kênh Cộng Hòa 

và kênh Phước Long 

Vĩnh Mỹ 

QL8 

KĐ: 105027’31” 

VĐ: 9026’17” 

Kiểm tra CLN trên kênh do canh tác nông 

nghiệp và sự xâm nhập mặn vào các tháng 

mùa khô trong vùng đã ngọt hóa. 

9 

Điểm lấy mẫu trên kênh 

Quản Lộ Phụng Hiệp 

giao với kênh Ngăn Dừa 

và kênh Quản Lộ - Bạc 

Liêu 

QL9 

KĐ: 105030’36” 

VĐ: 9029’22” 

Đo để giám sát mức độ ảnh hưởng chua do 

canh tác nông nghiệp vùng phía Bắc kênh 

QLPH tới nguồn nước kênh và sự xâm nhập 

mặn từ biển Tây. 

10 

Điểm lấy mẫu ở vị trí 

Cống Đá (cách Ngã 5-

Phú Lộc khoảng 1,2 km) 

trên kênh Quản Lộ-Phụng 

Hiệp 

QL10 

KĐ: 105°35'20" 

VĐ: 9°33'28" 

Kiểm tra CLN ngọt đầu vào trên kênh Quản 

Lộ-Phụng Hiệp vào hệ thống kênh tưới tiêu 

phục vụ cho sản xuất nông nghiệp ở huyện 

Phước Long và Hồng Dân. 

11 

Điểm lấy mẫu ở vị trí 

ngay giữa kênh xáng 

Ngan Dừa 

QL11 

KĐ: 105°27'57" 

Kiểm tra chất lượng nước để đảm bảo nước 

ngọt và điều tiết nước mặn cho vùng sản 

xuất nông nghiệp và vùng luân canh tôm lúa 
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PHỤ LỤC  

Bảng vị trí các trạm quan trắc cố định năm 2022 Dầu Tiếng 

TT Vị trí điểm lấy mẫu Ký hiệu  Mục đích 

 Khu vực công trình đầu mối 

1 

Trong lòng hồ Dầu Tiếng 

về phía thượng lưu (cách 

cống số 3 khoảng 5km) 

theo hướng Tây Nam. 

DT01 

KĐ: 106°13'57.71''E 

VĐ: 11°27'54.12''N 

Kiểm soát chất lượng nước từ thượng 

nguồn khu vực tiếp nhận nguồn nước 

từ hồ chứa nước Tha La, các nhánh 

suối,… thuộc huyện Tân Châu đổ vào 

hồ Dầu Tiếng cũng như đánh giá tác 

động của các hoạt động khai thác, sản 

xuất trong lòng hồ 

2 

Trong lòng hồ Dầu Tiếng, 

cách cửa công đầu mối số 

1 khoảng 15km theo 

hướng thượng nguồn  

DT02 

KĐ: 106°21'45.49''E 

VĐ: 11°24'58.53''N 

Kiểm soát chất lượng nước từ thượng 

nguồn thuộc tỉnh Bình Dương đổ vào 

hồ Dầu Tiếng. 

3 Khu vực lòng hồ 

DT03 

KĐ: 106°17'57.13''E 

VĐ: 11°23'26.44''N 

Kiểm soát chất lượng nước lòng hồ 

nhằm đánh giá tác động của các loại 

hình khai thác cát, sản xuất trong lòng 

hồ. 

4 
Trong lòng hồ trước cống 

số 1 khoảng 4km  

DT04 

KĐ: 106°20'0.995''E 

VĐ: 11°20'19.38''N 

Kiểm soát chất lượng nước lòng hồ 

trước khi qua cống số 1 cấp nước cho 

kênh chính Đông 

5 

Trong lòng hồ Dầu Tiếng 

về phía thượng lưu (cách 

cống số 1 khoảng 35km) 

DT05 

KĐ: 106°25'28.40''E 

VĐ: 11°29'52.09''N 

Kiểm soát chất lượng nước 

từ thượng nguồn thuộc tỉnh Bình 

Phước đổ vào hồ Dầu Tiếng. 

6 

Trong lòng hồ Dầu Tiếng 

về phía thượng lưu (cách 

cống số 1 khoảng 40km) 

theo hướng  Đông Bắc 

DT06 

KĐ: 106°21'47.84''E 

VĐ: 11°28'33.37''N 

Kiểm soát chất lượng nước từ thượng 

nguồn thuộc huyện Dầu Tiếng (Bình 

Phước) đổ vào hồ Dầu Tiếng.  

7 

Đầu kênh chính Đông, 

cách cửa cống đầu mối số 

1 khoảng 200m 

DT07 

KĐ: 106°20'22.41''E 

VĐ: 11°19'18.53''N 

Kiểm soát chất lượng nước sau cống số 

1 (đầu kênh Chính Đông), đánh giá 

mức độ ô nhiễm sau cống 

8 

Đầu kênh Chính Tây, cách 

cửa cống số 2 khoảng 

200m 

DT08 

KĐ: 106°15'13.70''E 

VĐ: 11°22'21.60''N 

Kiểm soát chất lượng nước sau cống số 

2 (đầu kênh Chính Tây), đánh giá mức 

độ ô nhiễm sau cống 

9 

Đầu kênh Tân Hưng, cách 

cửa cống số 3 khoảng 

200m 

DT09 

KĐ: 106°13'18.80''E 

VĐ: 11°26'11.79''N 

Kiểm soát chất lượng nước sau cống số 

3 (đầu kênh Tân Hưng), đánh giá mức 

độ ô nhiễm sau cống 

 Hệ thống kênh tưới 

10 

Trên kênh Tân Hưng cách 

đầu kênh tưới N5 khoảng 

20m 

DT10 

KĐ: 106°4'20.15''E 

VĐ: 11°28'37.42''N 

Kiểm soát chất lượng nước cấp cho 

kênh tưới cấp 2 kênh Tân Hưng nhằm 

phục vụ cấp nước tưới cho khu vực. 

11 

Trên kênh Chính Tây cách 

kênh tưới TN5 khoảng 

20m 

DT11 

KĐ: 106°21'24.6"E 

VĐ: 10°59'29.1"N 

Kiểm soát chất lượng cấp trên kênh 

Chính Tây nhằm phục vụ cấp nước cho 

sản xuất nông nghiệp trong vùng cũng 

như cấp nước sinh hoạt cho nhà máy 

nước Tây Ninh. 

12 
Trên kênh chính Tây cách 

nhà máy đường Tây Ninh 

DT12 

KĐ: 106°7'1.099''E 

Kiểm tra, theo dõi nguồn gây ô nhiễm 

từ nước thải của nhà máy đường Tây 



Giám sát, dự báo chất lượng nước trong hệ thống công trình thủy lợi Dầu Tiếng, phục vụ lấy nước sản xuất 

nông nghiệp. (Dự báo tới ngày 15/5/2022) 

 

 

 

TT Vị trí điểm đo Ký hiệu Nhiệm vụ 

1 
Trước cống Cầu Sập và 

kênh Quản Lộ – Bạc Liêu 

QL1 

KĐ:105°40'34.56" 

VĐ: 9°18'15.72" 

Kiểm tra CLN trước và sau cống ngăn mặn, 

đảm bảo nước ngọt trong vùng Tp. Bạc Liêu 

và kiểm tra chất lượng nước thải sinh hoạt từ 

nhiều nguồn khác từ Tp. Bạc Liệu ra nguồn 

nước. 

2 

Trước cống Vĩnh Mỹ và 

kênh Phước Long – Vĩnh 

Mỹ 

QL2 

KĐ: 105°35'2.00" 

VĐ:  9°16'42.00" 

Kiểm tra CLN trước cống ngăn mặn, đảm 

bảo nước ngọt cho vùng chuyên lúa. 

3 

Trước cống Phó Sinh và 

trên kênh Quản Lộ - Giá 

Rai 

QL3 

KĐ:105°27'14.00" 

VĐ: 9°14'41.00" 

Kiểm tra CLN trước cống kiểm soát mặn, 

đảm bảo nước ngọt và điều tiết mặn cho 

vùng chuyển đổi của tỉnh Bạc Liêu. 

4 

Điểm lấy mẫu trước cửa 

cống Chủ Chí trên kênh 

Hộ Phòng 

QL4 

KĐ:105°24'13.06" 

VĐ:  9°14'12.93" 

Kiểm tra mức độ ảnh hưởng chua do canh 

tác nông nghiệp vùng đất phèn huyện Hồng 

Dân tới nguồn nước kênh. 

5 

Điểm lấy mẫu ở vị trí 

cống Láng Trâm nằm 

trên kênh xáng Láng 

Trâm 

QL5 

KĐ:105°17'13.60" 

VĐ:  9°11'8.36" 

 

Đo kiểm tra CLN trên kênh Xáng Láng 

Trâm từ Thới Bình đổ về, kiểm tra CLN do 

việc nuôi tôm tự phát của người dân. Đánh 

giá khả năng chuyển tải nước ngọt về vùng 

này, dưới sự phát triển nuôi tôm ồ ạt của 

nhân dân. 

6 

Cuối kênh Quản Lộ 

Phụng Hiệp tại vị trí cống 

Cà Mau 

QL6 

KĐ: 105009’25” 

VĐ: 9010’59” 

Đánh giá CLN vùng tiếp xúc giữa giáp nước 

của 2 khối nước mặn và ngọt của hệ thống 

công trình ngọt hóa QL-PH. Chất lượng đây 

diễn biến rất phức tạp theo thuỷ triều và vận 

hành cống. 

7 

Điểm lấy mẫu trên kênh 

Quản Lộ-Phụng Hiệp 

giao với kênh Cạnh Đền-

Phó Sinh và kênh Quản 

Lộ-Giá Rai 

QL7 

KĐ: 105°23'32" 

VĐ: 9°22'20" 

Kiểm tra chất lượng nước dưới tác động của 

hoạt động sản xuất nuôi trồng thủy sản và 

vùng luân canh tôm lúa. 

8 

Điểm lấy mẫu trên kênh 

Quản Lộ Phụng Hiệp 

giao với kênh Cộng Hòa 

và kênh Phước Long 

Vĩnh Mỹ 

QL8 

KĐ: 105027’31” 

VĐ: 9026’17” 

Kiểm tra CLN trên kênh do canh tác nông 

nghiệp và sự xâm nhập mặn vào các tháng 

mùa khô trong vùng đã ngọt hóa. 

9 

Điểm lấy mẫu trên kênh 

Quản Lộ Phụng Hiệp 

giao với kênh Ngăn Dừa 

và kênh Quản Lộ - Bạc 

Liêu 

QL9 

KĐ: 105030’36” 

VĐ: 9029’22” 

Đo để giám sát mức độ ảnh hưởng chua do 

canh tác nông nghiệp vùng phía Bắc kênh 

QLPH tới nguồn nước kênh và sự xâm nhập 

mặn từ biển Tây. 

10 

Điểm lấy mẫu ở vị trí 

Cống Đá (cách Ngã 5-

Phú Lộc khoảng 1,2 km) 

trên kênh Quản Lộ-Phụng 

Hiệp 

QL10 

KĐ: 105°35'20" 

VĐ: 9°33'28" 

Kiểm tra CLN ngọt đầu vào trên kênh Quản 

Lộ-Phụng Hiệp vào hệ thống kênh tưới tiêu 

phục vụ cho sản xuất nông nghiệp ở huyện 

Phước Long và Hồng Dân. 

11 

Điểm lấy mẫu ở vị trí 

ngay giữa kênh xáng 

Ngan Dừa 

QL11 

KĐ: 105°27'57" 

Kiểm tra chất lượng nước để đảm bảo nước 

ngọt và điều tiết nước mặn cho vùng sản 

xuất nông nghiệp và vùng luân canh tôm lúa 
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khoảng 30m. VĐ: 11°22'36.50''N Ninh trong hệ thống kênh Chính Tây 

tới chất lượng nước trong khu vực. 

13 

Trên kênh TN19 – cấp 2 

kênh chính Tây (cách đầu 

kênh tưới khoảng 2km) 

DT13 

KĐ: 106°1'22.00''E 

VĐ: 11°24'16.99''N 

Kiểm soát chất lượng nước trên kênh 

TN19 dưới tác động của nguồn nước 

trên kênh tưới, sản xuất nông nghiệp 

và nguồn nước thải của các khu dân cư 

gần đó 

14 

Trên kênh Chính Đông 

cách đầu kênh tưới N10 

khoảng 100m 

DT14 

KĐ: 106°20'39.27''E 

VĐ: 11°10'52.14''N 

Kiểm soát chất lượng cấp giữa kênh 

Chính Đông trước khi cấp cho kênh 

tưới N10 nhằm cấp nước cho SXNN 

trong khu vực, dưới tác động của 

nguồn nước trên kênh tưới, sản xuất 

nông nghiệp và nguồn nước thải của 

các khu dân cư gần đó. 

15 

Trên kênh Vàm Trảng giáp 

ranh tỉnh Long An và Tây 

Ninh 

DT15 

106°19'26.6"E 

VĐ: 11°01'39.9"N 

Kiểm soát chất lượng nước trên kênh 

Vàm Trảng. Nguồn nước phục vụ cho 

tưới tiêu cũng như chất lượng nước bị 

ảnh hưởng bởi sản xuất nông nghiệp và 

công nghiệp và nước thải của các khu 

dân cư gần đó 

16 

Trên kênh tưới TN1 (cấp 2 

kênh chính Tây), cách đầu 

kênh tưới khoảng 500m 

DT16 

KĐ: 106°12'27.87''E 

VĐ: 11°18'1.493''N 

Kiểm soát chất lượng nước trên kênh 

Tây dưới tác động của nguồn nước trên 

kênh tưới, sản xuất nông nghiệp và 

nguồn nước thải của các khu dân cư 

gần đó 

17 

Trên kênh chính Đông 

(trước khu vực cấp nước 

cho nhà máy nước trên 

kênh Đông) 

DT17 

KĐ: 106°30'12.31''E 

VĐ: 10°56'45.69''N 

Kiểm soát chất lượng cấp trên kênh 

Chính Đông nhằm phục vụ cấp nước 

cho sản xuất nông nghiệp trong vùng 

cũng như cấp nước sinh hoạt cho nhà 

máy nước trên kênh Đông. 

 Hệ thống kênh tiêu 

18 
Trên kênh Xáng giáp ranh 

tỉnh Long An và Tp.HCM 

DT18 

KĐ: 106°21'50.28"E 

VĐ: 10°58'54.61"N 

Kiểm soát chất lượng nước trên kênh 

Xáng. Chất lượng nước bị ảnh hưởng 

bởi sản xuất nông nghiệp và công 

nghiệp và nước thải của các khu dân 

cư gần đó 

19 

Trên kênh tiêu T12-T17 

(vị trí K0+395) xã Truông 

Mít, Dương Minh Châu   

DT19 

KĐ: 106°15'19.49''E 

VĐ: 11°13'32.66''N 

Kiểm soát chất lượng nước trên kênh 

tiêu, chất lượng nước bị ảnh hưởng bởi 

hoạt động sản xuất nông nghiệp, nước 

thải khu dân cư và hoạt động xả thải 

của Công ty TNHH Can Sports Việt 

Nam.  

20 

Trên Rạch Tây Ninh trong 

thị xã, cách cầu khoảng 

50m 

DT20 

KĐ: 106°5'34.00''E 

VĐ: 11°18'46.90''N 

Đánh giá mức độ gây ô nhiễm Rạch 

Tây Ninh do chất thải sinh hoạt của thị 

xã Tây Ninh xuống Rạch Tây Ninh 

21 

Trên Rạch Tây Ninh, cách 

sông Vàm Cỏ khoảng 

1000m 

DT21 

KĐ: 106°5'30.37''E 

VĐ: 11°15'12.89''N 

Kiểm soát chất lượng nước cuối rạch 

Tây Ninh, đánhgiá mức độ lan truyền 

các chất ô nhiễm hữu cơ do chất thải 

sinh hoạt từ thị xã Tây Ninh theo dòng 

chảy và khả năng tự làm sạch theo thời 

gian của rạch Tây Ninh. 



Giám sát, dự báo chất lượng nước trong hệ thống công trình thủy lợi Dầu Tiếng, phục vụ lấy nước sản xuất 

nông nghiệp. (Dự báo tới ngày 15/5/2022) 

 

 

 

TT Vị trí điểm đo Ký hiệu Nhiệm vụ 

1 
Trước cống Cầu Sập và 

kênh Quản Lộ – Bạc Liêu 

QL1 

KĐ:105°40'34.56" 

VĐ: 9°18'15.72" 

Kiểm tra CLN trước và sau cống ngăn mặn, 

đảm bảo nước ngọt trong vùng Tp. Bạc Liêu 

và kiểm tra chất lượng nước thải sinh hoạt từ 

nhiều nguồn khác từ Tp. Bạc Liệu ra nguồn 

nước. 

2 

Trước cống Vĩnh Mỹ và 

kênh Phước Long – Vĩnh 

Mỹ 

QL2 

KĐ: 105°35'2.00" 

VĐ:  9°16'42.00" 

Kiểm tra CLN trước cống ngăn mặn, đảm 

bảo nước ngọt cho vùng chuyên lúa. 

3 

Trước cống Phó Sinh và 

trên kênh Quản Lộ - Giá 

Rai 

QL3 

KĐ:105°27'14.00" 

VĐ: 9°14'41.00" 

Kiểm tra CLN trước cống kiểm soát mặn, 

đảm bảo nước ngọt và điều tiết mặn cho 

vùng chuyển đổi của tỉnh Bạc Liêu. 

4 

Điểm lấy mẫu trước cửa 

cống Chủ Chí trên kênh 

Hộ Phòng 

QL4 

KĐ:105°24'13.06" 

VĐ:  9°14'12.93" 

Kiểm tra mức độ ảnh hưởng chua do canh 

tác nông nghiệp vùng đất phèn huyện Hồng 

Dân tới nguồn nước kênh. 

5 

Điểm lấy mẫu ở vị trí 

cống Láng Trâm nằm 

trên kênh xáng Láng 

Trâm 

QL5 

KĐ:105°17'13.60" 

VĐ:  9°11'8.36" 

 

Đo kiểm tra CLN trên kênh Xáng Láng 

Trâm từ Thới Bình đổ về, kiểm tra CLN do 

việc nuôi tôm tự phát của người dân. Đánh 

giá khả năng chuyển tải nước ngọt về vùng 

này, dưới sự phát triển nuôi tôm ồ ạt của 

nhân dân. 

6 

Cuối kênh Quản Lộ 

Phụng Hiệp tại vị trí cống 

Cà Mau 

QL6 

KĐ: 105009’25” 

VĐ: 9010’59” 

Đánh giá CLN vùng tiếp xúc giữa giáp nước 

của 2 khối nước mặn và ngọt của hệ thống 

công trình ngọt hóa QL-PH. Chất lượng đây 

diễn biến rất phức tạp theo thuỷ triều và vận 

hành cống. 

7 

Điểm lấy mẫu trên kênh 

Quản Lộ-Phụng Hiệp 

giao với kênh Cạnh Đền-

Phó Sinh và kênh Quản 

Lộ-Giá Rai 

QL7 

KĐ: 105°23'32" 

VĐ: 9°22'20" 

Kiểm tra chất lượng nước dưới tác động của 

hoạt động sản xuất nuôi trồng thủy sản và 

vùng luân canh tôm lúa. 

8 

Điểm lấy mẫu trên kênh 

Quản Lộ Phụng Hiệp 

giao với kênh Cộng Hòa 

và kênh Phước Long 

Vĩnh Mỹ 

QL8 

KĐ: 105027’31” 

VĐ: 9026’17” 

Kiểm tra CLN trên kênh do canh tác nông 

nghiệp và sự xâm nhập mặn vào các tháng 

mùa khô trong vùng đã ngọt hóa. 

9 

Điểm lấy mẫu trên kênh 

Quản Lộ Phụng Hiệp 

giao với kênh Ngăn Dừa 

và kênh Quản Lộ - Bạc 

Liêu 

QL9 

KĐ: 105030’36” 

VĐ: 9029’22” 

Đo để giám sát mức độ ảnh hưởng chua do 

canh tác nông nghiệp vùng phía Bắc kênh 

QLPH tới nguồn nước kênh và sự xâm nhập 

mặn từ biển Tây. 

10 

Điểm lấy mẫu ở vị trí 

Cống Đá (cách Ngã 5-

Phú Lộc khoảng 1,2 km) 

trên kênh Quản Lộ-Phụng 

Hiệp 

QL10 

KĐ: 105°35'20" 

VĐ: 9°33'28" 

Kiểm tra CLN ngọt đầu vào trên kênh Quản 

Lộ-Phụng Hiệp vào hệ thống kênh tưới tiêu 

phục vụ cho sản xuất nông nghiệp ở huyện 

Phước Long và Hồng Dân. 

11 

Điểm lấy mẫu ở vị trí 

ngay giữa kênh xáng 

Ngan Dừa 

QL11 

KĐ: 105°27'57" 

Kiểm tra chất lượng nước để đảm bảo nước 

ngọt và điều tiết nước mặn cho vùng sản 

xuất nông nghiệp và vùng luân canh tôm lúa 
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22 
Trên kênh tiêu sau đập phụ 

hồ chứa nước Dầu Tiếng 

DT22 

KĐ: 106°19'1.703''E 

VĐ: 11°19'46.18''N 

Kiểm soát chất lượng nước trên kênh 

tiêu ở khu vực tiếp nhận nguồn nước 

thải từ loại hình chế biến tinh bột sắn 

của công ty TNHH Miwon Việt Nam 

 Khu đẩy mặn trên sông 

23 

Trên Sông Sài Gòn cách 

cầu Phú Cường khoảng 

3km về phía thượng lưu  

DT23 

KĐ: 106°36'56.09''E 

VĐ: 10°59'30.72''N 

Kiểm soát chất lượng nước hạ du sông 

Sài Gòn, làm cơ sở đánh giá hiệu quả 

đẩy mặn trên sông Sài Gòn của hồ Dầu 

Tiếng cũng như cấp nước cho SXNN 

khu vực và cấp nước sinh hoạt cho nhà 

máy nước Tân Hiệp 

24 

Trên Sông Vàm Cỏ Đông 

cách cầu Gò Dầu khoảng 

50m 

DT24 

KĐ: 106°15'46.1''E 

VĐ: 11°4'49.7''N 

Kiểm soát chất lượng nước trung du 

sông Vàm Cỏ Đông, làm cơ sở đánh 

giá tình hình xâm nhập mặn, các tác 

động do rò rỉ nguồn nước cấp hoặc do 

nước thải trong sản xuất nông nghiệp 

từ khu tưới của Hồ Dầu Tiếng và từ 

vùng phèn Củ Chi tới môi trường trung 

du sông Vàm Cỏ Đông 

 

 

 

 

 

 

 

 


