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3.1. NƯỚC SẠCH ĐÔ THỊ 

Trong những năm qua, công tác cấp 

nước tại các đô thị đã có chuyển biến tích 

cực, hệ thống cấp nước ngày càng được 

cải thiện, hầu hết các thành phố, thị xã 

đã có hệ thống cấp nước. Tính đến tháng 

6 năm 2015, cả nước có gần 100 doanh 

nghiệp cấp nước, quản lý trên 500 hệ thống 

cấp nước lớn, nhỏ tại các đô thị toàn quốc. 

Nhiều dự án đầu tư bằng nguồn vốn tài trợ 

của các Chính phủ, các tổ chức tài chính 

quốc tế, vốn trong nước đã và đang được 

thực hiện theo mục tiêu, định hướng phát 

triển cấp nước đô thị quốc gia đến năm 

2020 của Chính phủ.

Theo tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam 

TCXDVN 33:2006 của Bộ Xây dựng về cấp 

nước - mạng lưới đường ống và công trình 

tiêu chuẩn thiết kế, tiêu chuẩn cấp nước 

sinh hoạt tính theo đầu người đối với các 

điểm dân cư đô thị trung bình khoảng 125 

lít/người.ngày (Bảng 3.1).

Tính đến tháng 6 năm 2016, tỷ lệ 

dân số đô thị được cung cấp nước sạch 

là 82%. Mức sử dụng nước sinh hoạt bình 

quân đạt 105 lít/người.ngày. Tại các thành 

phố lớn, lượng nước sử dụng khoảng 120 

- 130 lít/người.ngày.

Khung 3.1. Định hướng phát triển                
cấp nước đô thị đến năm 2020

- Tỷ lệ bao phủ dịch vụ cấp nước sạch từ hệ 
thống cấp nước tập trung tại các đô thị từ loại 
IV trở lên đạt 95%, các đô thị loại V đạt 80% 
với tiêu chuẩn cấp nước 120 lít/người.ngày, 
chất lượng nước đạt quy chuẩn kỹ thuật theo 
quy định.

- Tỷ lệ hệ thống cấp nước khu vực đô thị lập 
và thực hiện kế hoạch cấp nước an toàn đạt 
45%; tỷ lệ thất thoát, thất thu nước sạch dưới 
18% đối với các đô thị loại IV trở lên, dưới 
25% đối với các đô thị loại V; dịch vụ cấp 
nước liên tục, đủ áp lực 24 giờ trong ngày 
đối với các đô thị loại IV trở lên và cấp nước 
phù hợp với nhu cầu, điều kiện thực tế đối 
với đô thị loại V. 

Nguồn: Quyết định số 2502/QĐ-TTg                                     
ngày 22 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ
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Bảng 3.1. Tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt đô thị

Đơn vị tính: lít/người.ngày

STT Loại đô thị
Giai đoạn

2010 2020

I Đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I, khu du lịch,                
nghỉ mát

+ Nội đô
+ Ngoại vi

165
120

200
150

II Đô thị loại II, đô thị loại III

+ Nội đô
+ Ngoại vi

120
80

150
100

III Đô thị loại IV, đô thị 
loại V 60 100

Nguồn: Bộ Xây dựng, 2006



MÔI TRƯỜNG NƯỚC

50 Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia 2016

CHƯƠNG 3

Tuy nhiên, tình hình cấp nước đô 

thị vẫn còn nhiều bất cập do tốc độ đô 

thị hóa tăng nhanh, cộng với sự gia tăng 

dân số, nên việc đầu tư phát triển cấp 

nước chưa đáp ứng kịp thời yêu cầu, 

phạm vi bao phủ dịch vụ cấp nước còn 

thấp, chất lượng dịch vụ cấp nước cũng 

chưa ổn định.

Thống kê sơ bộ cho thấy, lượng 

nước khai thác sử dụng cho các loại đô 

thị từ vài trăm đến hàng triệu m3/năm, 

trong đó khoảng 40% nguồn nước cung 

cấp cho các đô thị được khai thác từ 

nguồn nước dưới đất. Hai đô thị loại 

đặc biệt là Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh 

có tổng lượng lượng nước dưới đất khai 

thác lớn nhất khoảng 2,63 triệu m3/ngày 

chiếm gần 25% tổng lưu lượng khai thác 

toàn quốc.

 Hiện nay, do việc khai thác và sử 

dụng chưa hợp lý, tài nguyên nước dưới 

đất ở khu vực đô thị có chiều hướng suy 

giảm về trữ lượng, mực nước xuống 

thấp. Nguy cơ suy giảm mực nước dưới 

đất đã được cảnh báo tại một số khu vực 

đô thị như Tp. Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc), Hà 

Nội, Tp. Hồ Chí Minh, Tp. Sóc Trăng 

(Sóc Trăng)...

Bên cạnh đó, mạng lưới đường 

ống cấp nước đô thị trải qua nhiều giai 

đoạn đầu tư đã cũ, bị rò rỉ, gây tỷ lệ thất 

thoát nước cao, thậm chí có thể có sự 

xâm nhập của chất thải. Theo báo cáo 

của Bộ Xây dựng1, tỷ lệ thất thoát, thất 

1.  Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, dự án BVMT 
năm 2015, 2016 và kế hoạch, nhiệm vụ, dự án sự nghiệp 
môi trường 2017 của Bộ Xây dựng
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Biểu đồ 3.1.  Tỷ lệ người dân đô thị được cung cấp 
nước sạch qua các năm

Nguồn: Bộ Xây dựng, 2016

Bảng 3.2. Tình hình khai thác tài nguyên                     
nước dưới đất

TT Thành phố

Lượng 
nước đang 
khai thác 
(m3/ngày)

Tài 
nguyên 
dự báo 

(m3/ngày)

 Tỷ lệ 
khai thác 
so với tài 
nguyên 

(%)

1 Hà Nội 1.779.398 8.362.000 21,3

2 Tp. Hồ Chí Minh 850.000 2.501.059 33,9

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

Khung 3.2. Sụt giảm mực nước dưới đất          
tại Hà Nội

Theo kết quả quan trắc mực nước dưới đất từ 
năm 1992 - 2013 cho thấy, tại Hà Nội hình thành 
phễu hạ thấp mực nước lớn có tâm trùng với khu 
vực trung tâm thành phố. 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 0,3m/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
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thu nước trong năm 2015 đã giảm, còn khoảng 
25,5% (có khoảng 43/76 công ty kinh doanh 
nước sạch đã đạt chỉ tiêu dưới 25%). Công 
suất thiết kế của một số nơi chưa phù hợp với 
thực tế, nhiều đô thị thiếu nước, nhưng cũng 
có đô thị thừa nước, không khai thác hết công 
suất, cá biệt tại một số thị xã chỉ khai thác 
khoảng 15 - 20% công suất thiết kế.

Chất lượng nước của một số trạm cấp 
nước quy mô nhỏ tại khu đô thị mới, khu chung 
cư hay tại giếng khoan khai thác quy mô nhỏ 
lẻ còn hạn chế, chưa đạt yêu cầu quy định 
như: chỉ số Clo dư thấp, ô nhiễm Asen, Amoni, 
chỉ tiêu vi sinh và một số chỉ tiêu khác. Không 
chỉ vậy, nguồn nước cấp cho đô thị đã và đang 
bị suy thoái cả về chất lượng và trữ lượng. 
Nguồn nước mặt bị ô nhiễm do chất thải, nước 
thải sinh hoạt và sản xuất; ngoài ra còn chịu 
tác động biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn đặc 
biệt trong mùa khô, nước mặn xâm nhập sâu 
vào đất liền hàng chục km, khu vực chịu ảnh 
hưởng mạnh là vùng ĐBSCL và vùng DHMT. 
Nguồn nước dưới đất khai thác quá mức cho 
phép dẫn đến ô nhiễm nguồn nước một số nơi 
như Hà Nội, Tp. Phủ Lý (Hà Nam)... và sụt lún 
đất ở Tp. Hồ Chí Minh, Tp. Cà Mau (Cà Mau)...

Tình trạng nguồn nước dưới đất, nước 
mặt bị ô nhiễm dẫn tới chất lượng nước cấp 
cho nhiều nhà máy cung cấp nước sinh hoạt 
chưa đạt tiêu chuẩn quy định. Công nghệ xử lý 
nước tại một số nhà máy nước chưa đồng bộ 
và hoàn chỉnh, tình hình xả nước thải không 
qua xử lý ra sông hồ, hàng vạn lỗ khoan mạch 
nông đang là nguồn gây ô nhiễm cho tầng 
chứa nước đang khai thác, công tác quản lý 
khai thác nguồn nước mặt và nước dưới đất 
còn hạn chế.

Khung 3.3. Cấp nước sạch tại Hà Nội

Theo số liệu thống kê, tại Thủ đô Hà 
Nội, năm 2016, tổng công suất cung 
cấp nước sạch của các nhà máy nước 
và các trạm cấp nước đạt 880.000 - 
900.000 m3/ngày đêm với tỷ lệ thất 
thoát nước khoảng 23%, phục vụ cho 
khu vực nội thành và một số đô thị ở 
ngoại thành. Việc thất thoát nước là 
nguyên nhân gây ra sự lãng phí lớn 
do hệ thống đường ống cấp nước quá 
cũ, có nhiều tuyến ống trên 30 năm sử 
dụng. Từ năm 2014 - 2016, đường ống 
cấp nước sạch từ nhà máy nước sông Đà 
cho Hà Nội bị vỡ 16 lần gây thất thoát một 
lượng lớn nước sạch, ảnh hưởng đến 
đời sống sinh hoạt của người dân ở khu 
vực phía Tây Hà Nội.

Nguồn: Sở TN&MT Hà Nội, 2016

Khung 3.4. Hiện trạng cấp                     
nước sinh hoạt tại Tp. Phủ Lý

Hiện nay, trên địa bàn Tp. Phủ Lý có 
hai nhà máy cấp nước sạch có công 
suất 35.000 m3/ngày tại xã Thanh Sơn, 
huyện Kim Bảng và phường Quang 
Trung. Hai nhà máy lấy nguồn nước 
cấp từ sông Đáy dẫn bằng hệ thống 
ống ngầm về khu xử lý với công nghệ 
châm Clo tự động và lọc nước bằng công 
nghệ lọc kép đa tầng. Theo kết quả kiểm 
tra, nước sạch cấp cho sinh hoạt tại Phủ 
Lý vẫn còn một số chỉ tiêu không đạt tiêu 
chuẩn là Amoni và Pecmanganat, độ đục 
và mùi. Nguyên nhân là do nguồn nước 
sông Đáy bị ô nhiễm dẫn đến chất lượng 
nước cấp sinh hoạt bị ảnh hưởng. Bên 
cạnh đó, các nhà máy đang sử dụng 
mạng lưới đường ống cấp nước có tổng 
chiều dài 100km được đầu tư từ năm 
1978, nên còn khá nhiều đoạn ống chưa 
đảm bảo chất lượng.

Nguồn: hanam.gov.vn (12/5/2016)
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3.2. CÁC NGUỒN GÂY Ô NHIỄM MÔI 
TRƯỜNG NƯỚC KHU VỰC ĐÔ THỊ

Môi trường nước khu vực đô thị đang 
chịu sức ép rất lớn bởi các nguồn thải từ hoạt 
động sinh hoạt của người dân và các hoạt 
động phát triển KT - XH. Tuy nhiên, do nguồn 
số liệu còn hạn chế nên báo cáo chỉ đề cập 
đến một số nguồn phát sinh nước thải chính 
ở khu vực đô thị của Việt Nam bao gồm: nước 
thải sinh hoạt, nước thải y tế và các nguồn 
khác như nước thải từ các cơ sở sản xuất 
công nghiệp, dịch vụ... Mức độ gia tăng lượng 
nước thải ngày càng lớn, điển hình tại hai 
đô thị loại đặc biệt là Hà Nội và Tp. Hồ Chí 
Minh. Ở các đô thị khác, sức ép từ các nguồn 
nước thải cũng đang là vấn đề đặt ra nhiều 
thách thức. Tỷ lệ nước thải được xử lý còn 
khá thấp đã ảnh hưởng lớn đến hiện trạng 
chất lượng môi trường nước ở đô thị.

Khung 3.5. Chất lượng nước sinh hoạt tại Tp. Hồ Chí Minh năm 2014

Theo kết quả giám sát của Trung tâm Y tế dự phòng Tp. Hồ Chí Minh, chất lượng nước sinh hoạt (nước 
chưa qua xử lý và đã xử lý) đều có vấn đề. Các mẫu nước sông tại họng thu nước các nhà máy đều 
có hàm lượng Amoni vượt tiêu chuẩn cho phép. Các mẫu nước lấy tại sông Đồng Nai - nơi được trạm 
bơm Hóa An, Nhà máy nước Bình An xử lý - đều có hàm lượng nitrit cao. Riêng tại họng thu nước từ 
Nhà máy nước Thủ Đức và Tân Hiệp có giá trị thông số Coliform cao.

Vào tháng 7/2014, đoàn kiểm tra Bộ Y tế đã tiến hành kiểm tra tại ba nhà máy nước lớn nhất, có công suất 
trên 1.000m3 là Thủ Đức, Bình Chánh và Phong Phú (Bình Lợi 3) đều phát hiện không đạt chỉ tiêu Clo dư 
ngay từ gốc; lượng Mn, Fe đều cao hơn mức cho phép.

Ngoài ra, một loạt trạm cấp nước dưới 1.000m3 đều có vấn đề như trạm cấp nước ở quận 8 phát hiện 
lượng vi khuẩn Coliform (tác nhân gây tiêu chảy) cao gấp 10 lần cho phép; trạm cấp nước ở quận Bình 
Tân, Nhà Bè, Cần Giờ... phát hiện có vi khuẩn E. coli.

Qua tìm hiểu, phần lớn các nhà máy nước hiện nay chỉ châm Clo ở đầu nguồn, còn nơi cuối nguồn thì 
gần như không được châm Clo. Trong quá trình truyền tải nước, lượng Clo bốc hơi dần, đến cuối nguồn 
thì không còn Clo dư để “chế ngự” vi khuẩn. Trong khi đó, chất lượng nước máy ở các hộ dân được 
kiểm tra không đạt tiêu chuẩn lý hoá do có hàm lượng CaCO3, hàm lượng NO3... vượt mức quy định.

Nguồn: Trung tâm Y tế dự phòng Tp. Hồ Chí Minh, 7/2014

Nguồn: xulydaumo.com
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3.2.1. Nước thải sinh hoạt

Cùng với sự gia tăng dân số và 
nhu cầu cuộc sống, lượng nước thải sinh 
hoạt phát sinh ở khu vực đô thị tiếp tục 
tăng cao... Lượng nước thải sinh hoạt phát 
sinh dao động trong phạm vi rất lớn, tùy 
thuộc vào mức sống và thói quen sinh hoạt 
của người dân ở mỗi loại đô thị. Theo tiêu 
chuẩn cấp nước sinh hoạt đô thị, lượng 
nước cấp cho sinh hoạt trung bình khoảng 
125 lít/người.ngày, trong đó lượng nước 
thải sinh hoạt ước tính bằng khoảng 80% 
lượng nước cấp (100 lít/người.ngày). Số 
liệu thống kê cho thấy, Đông Nam Bộ là 
vùng có số dân đô thị lớn nhất và là nơi 
phát sinh lượng nước thải sinh hoạt cao 
nhất cả nước (Biểu đồ 3.2).

Thành phần các chất gây ô nhiễm 
chính trong nước thải sinh hoạt gồm chất 
rắn lơ lửng SS, BOD5, Nitơ của các muối 
Amoni (N-NH4

+), Phosphat, Clorua (Cl-) 
và chất hoạt động bề mặt. Ngoài ra, trong 
nước thải sinh hoạt còn có các thành phần 
vô cơ, vi sinh vật và vi trùng gây bệnh khác.

Tình hình XLNT sinh hoạt đô thị, 
khu dân cư trong những năm gần đây đã 
có nhiều chuyển biến theo hướng tích cực, 
góp phần hạn chế sự gia tăng ô nhiễm môi 
trường nói chung và môi trường nước nói 
riêng. Tuy nhiên, tỷ lệ lượng nước thải sinh 
hoạt được xử lý vẫn ở mức thấp, tình trạng 
nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý xả 
thẳng ra môi trường bên ngoài vẫn diễn ra 
khá phổ biến ở các đô thị. Công nghệ XLNT 
sinh hoạt khá đa dạng, tùy thuộc điều kiện 
cụ thể từng vùng, từng địa phương và tùy 
theo công suất của nhà máy, trạm XLNT 

tập trung. Theo số liệu thống kê năm 2015, 
trong tổng số 787 đô thị trên cả nước có 42 
đô thị có công trình XLNT đạt tiêu chuẩn 
quy định đạt 5,3%. Trong đó, số đô thị có 
công trình XLNT đạt tiêu chuẩn tỷ lệ thuận 
với cấp đô thị (Biểu đồ 3.3). 

Mặc dù số lượng công trình XLNT 
đô thị có tăng qua các năm, tuy nhiên, con 
số này còn rất nhỏ so với yêu cầu thực 
tế cần xử lý. Ở các đô thị lớn, tỷ lệ lượng 
nước thải được xử lý cao hơn các đô thị 

Ghi chú: Lượng nước thải được tính toán dựa trên hệ số                     
phát thải và số dân đô thị, NGTK, 2015

Biểu đồ 3.2. Ước tính lượng nước thải
 sinh hoạt phát sinh ở khu vực đô thị    

các vùng trên cả nước

Nguồn: TCMT tổng hợp, 2016
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Nguồn: TCTK, 2015
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vừa và nhỏ nhưng vẫn ở mức thấp. Nước 
thải sinh hoạt chưa qua xử lý vẫn đang 
tiếp tục là nguồn thải lớn, gây ô nhiễm môi 
trường khu vực đô thị và các vùng lân cận. 

Theo số liệu của Bộ Xây dựng năm 
2015, 52 đô thị có dự án ODA về thoát nước 
và XLNT đã và đang được triển khai thực 
hiện với tổng cộng khoảng 77 hệ thống 
XLNT có tổng công suất thiết kế khoảng 
2.400.000m3/ngày đêm. Trong đó, 37 nhà 

2.  Công văn số 977/BXD-HTKT ngày 27 tháng 4 năm 2015 của Bộ Xây dựng về việc thực hiện Quyết định số 1216/QĐ-TTg của 
Thủ tướng Chính phủ 

máy XLNT tập trung đạt tiêu chuẩn được 
xây dựng tại các đô thị từ loại III trở lên (các 
đô thị thuộc Hà Nội, Quảng Ninh, Tp. Đà 
Nẵng, Tp. Hồ Chí Minh, Đà Lạt, Buôn Mê 
Thuột, Bắc Giang, Vinh, Bình Dương, Vĩnh 
Phúc, Sóc Trăng, Ninh Thuận, Bắc Ninh, 
Hải Dương, Quảng Bình, Khánh Hòa)2 đã 
đi vào hoạt động. Tuy nhiên, vẫn có tình 

trạng xây dựng xong nhà máy XLNT nhưng 

chưa xây dựng mạng lưới thu gom nước 

thải đồng bộ. Do đó, một số nhà máy XLNT 

không hoạt động hết công suất do không có 

đủ nước thải đầu vào.

3.2.2. Nước thải y tế

Nước thải y tế là nước thải phát sinh 

từ các cơ sở y tế bao gồm: cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh; cơ sở y tế dự phòng; 

cơ sở nghiên cứu, đào tạo y, dược; cơ sở 

sản xuất thuốc. Trong nước thải y tế, ngoài 

những yếu tố ô nhiễm thông thường như 

chất hữu cơ, dầu mỡ động, thực vật còn 

có những chất bẩn khoáng và chất hữu cơ 

đặc thù, các vi khuẩn gây bệnh, chế phẩm 

thuốc, chất khử trùng, các dung môi hóa 

học, dư lượng thuốc kháng sinh và có thể 

có các đồng vị phóng xạ được sử dụng 

trong quá trình chẩn đoán và điều trị bệnh. 

Thành phần ô nhiễm đặc trưng trong nước 

thải bệnh viện thể hiện ở Bảng 3.4.

Theo ước tính của WHO, bệnh viện 

có quy mô nhỏ và trung bình phát sinh nước 

thải y tế khoảng 200 - 500 lít/người.ngày 

và bệnh viện quy mô lớn phát sinh khoảng 

400 - 700 lít/người.ngày. Tuy nhiên, lượng 

Khung 3.6. Hiện trạng xử lý nước 
thải sinh hoạt đô thị tại Hà Nội và                                          

Tp. Hồ Chí Minh

Theo kết quả tổng hợp của Sở Xây dựng 
Hà Nội, tổng lượng nước thải sinh hoạt nội 
thành Hà Nội cần xử lý khoảng 900.000 m3/
ngày đêm. Tuy nhiên, tổng lượng nước thải 
được xử lý trong năm 2015 là 185.600 m3/
ngày đêm (đạt 30,1% công suất thiết kế), từ 6 
nhà máy: trạm XLNT Kim Liên: 3.700 m3/ngày 
đêm, Trúc Bạch: 2.300 m3/ngày đêm, Bắc 
Thăng Long - Vân Trì: 5.600 m3/ngày đêm 
(công suất thiết kế 42.000 m3/ngày đêm), Yên 
Sở: 174.000 m3/ngày đêm (công suất thiết kế 
200.000 m3/ngày đêm), Hồ Tây: 15.000 m3/
ngày đêm và Công viên Thống Nhất (Hồ Bảy 
Mẫu): 13.300m3/ngày đêm. Như vậy mới có 
khoảng 20,62% tổng lượng nước thải sinh 
hoạt của thành phố được xử lý, còn lại trên 
700.000 m3/ngày đêm vẫn chưa được xử lý 
mà thải trực tiếp vào môi trường.

Tại Tp. Hồ Chí Minh, lượng nước thải sinh 
hoạt đô thị khoảng 2,75 triệu m3/ngày, trong 
đó khoảng 13% lượng nước thải này đã 
được xử lý.

Nguồn:  Báo cáo HTMT thành phố Hà Nội -                       
chủ đề “Môi trường nước mặt”, 2016 

 Sở TN&MT Tp. Hồ Chí Minh, tháng 11/2016
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nước thải thực tế thu gom phụ thuộc rất 

nhiều vào chất lượng của hệ thống thu 

gom trong các cơ sở y tế. 

Lượng nước thải y tế phát sinh 
hàng năm tăng dần theo thời gian. Theo 
thống kê, tổng lượng nước thải y tế 
phát sinh cần xử lý năm 2015 khoảng 
125.000m³/ngày đêm3 (Biểu đồ 3.4). 

Các đô thị lớn như Hà Nội và Tp. 
Hồ Chí Minh là nơi tập trung nhiều bệnh 
viện trực thuộc Bộ Y tế và các bộ ngành 
với lượng nước thải phát sinh lớn. Hầu 
hết các bệnh viện này đã xây dựng và 
vận hành hệ thống XLNT. Trong khi đó, 
các bệnh viện ở tuyến thành phố và các 
cấp thấp hơn, lượng nước thải phát sinh 
nhỏ hơn nhưng tỷ lệ nước thải được xử 
lý còn hạn chế. 
3. Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế , 2015

Bảng 3.3. Một số thành phần ô nhiễm đặc trưng trong nước thải bệnh viện

STT Thông số Đơn vị Giá trị đặc trưng
Giá trị C QCVN 28:2010/

BTNMT

A B

1 pH - 6 - 8 6,5 - 8,5 6,5 - 8,5

2 BOD5 (20oC) mg/l 150 - 450 30 50

3 COD mg/l 300 - 500 50 100

4 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) mg/l 100 - 300 50 100

5 Sunfua (tính theo H2S) mg/l CXĐ 1,0 4,0

6 Amoni (tính theo N) mg/l 15 - 30 5 10

7 Nitrat (tính theo N) mg/l 50 - 80 30 50

8 Phosphat (tính theo P) mg/l 10 - 20 6 10

9 Dầu mỡ động thực vật mg/l CXĐ 10 20

10 Tổng hoạt độ phóng xạ α Bq/l CXĐ 0,1 0,1

11 Tổng hoạt độ phóng xạ β Bq/l CXĐ 1 1,0

12 Tổng coliforms MPN/100ml 103 - 107 3000 5000

13 Salmonella Vi khuẩn/100ml CXĐ KPH KPH

14 Shigella Vi khuẩn/100ml CXĐ KPH KPH

15 Vibrio cholerae Vi khuẩn/100ml CXĐ KPH KPH

Nguồn: Bộ Y tế, 2015

Ghi chú: Lượng nước thải được tính toán dựa trên và số lượng 
giường bệnh - NGTK, 2015 và hệ số phát sinh nước thải y tế.

Biểu đồ 3.4. Tổng lượng nước thải y tế ước tính     
trên phạm vi toàn quốc qua các năm

Nguồn: TCMT tổng hợp, 2016
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Hiện nay, các bệnh viện do Bộ Y tế 
quản lý hầu hết đã được đầu tư hệ thống 
XLNT tại chỗ; 01 cụm XLNT tập trung 
là cụm bệnh viện Bạch Mai thu gom và 
xử lý cho 5 bệnh viện lân cận gồm: bệnh 
viện Bạch Mai, bệnh viện Lão Khoa, bệnh 
viện Tai Mũi Họng Trung ương, bệnh viện 
Nhiệt đới và bệnh viện Da liễu. Ở cấp địa 
phương, theo số liệu tổng hợp báo cáo, có 
81,4% bệnh viện tuyến tỉnh và 71,7% bệnh 
viện tuyến huyện XLNT y tế đảm bảo theo 
quy định. Tuy nhiên, nhiều hệ thống XLNT 

4. Bộ Y tế, Công văn số 514/BYT-MT ngày 09/02/2017

y tế đã xuống cấp do quá tải giường bệnh, 
một số hệ thống được xây dựng từ lâu, 
thiếu kinh phí đầu tư, nâng cấp, duy trì bảo 
dưỡng dẫn đến chất lượng nước thải y tế 
đầu ra chưa đạt yêu cầu. Một số lượng lớn 
các chất độc hại trong nước thải y tế không 
thể xử lý được bằng phương pháp XLNT 
thông thường4.

3.2.3. Các nguồn khác

Bên cạnh nước thải sinh hoạt và 

nước thải y tế, nước thải từ các nguồn khác 

như công nghiệp, dịch vụ, trung tâm thương 

mại… cũng tác động đến môi trường nước 

đô thị. Ở một số thành phố như Hà Nội, vẫn 

còn một số CCN nằm trong nội thành và 

có nhiều KCN nằm sát nội thành. Vấn đề 

XLNT của các CCN, cơ sở sản xuất nhỏ lẻ 

nằm xen kẽ trong các khu dân cư, khu đô 

thị từ lâu đã trở thành nan giải ở các cấp 

đô thị.

Các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ này chủ 

yếu là của các hộ gia đình nên hầu hết 

không được đầu tư hệ thống xử lý chất 

thải. Ngoài việc thiếu hụt kinh phí xây dựng 

hệ thống XLNT đạt tiêu chuẩn, các doanh 

nghiệp vừa và nhỏ còn gặp khó khăn trong 

việc không được tiếp cận hệ thống, công 

nghệ xử lý chất thải mới. Do đó, chất lượng 

nước thải không đảm bảo khi xả thải ra 

ngoài môi trường. Nước thải từ các ngành 

sản xuất công nghiệp thường chứa nhiều 

kim loại nặng, dầu mỡ và chất rắn lơ lửng.

Nước thải từ các trung tâm thương 
mại - dịch vụ cũng là một trong những 
nguồn thải khá lớn ở khu vực đô thị, đặc biệt 

Khung 3.7. Tình hình phát sinh                       
và xử lý nước thải y tế tại Hà Nội                  

và Tp. Hồ Chí Minh

Thống kê lượng nước thải phát sinh tại một 
số cơ sở y tế tại Hà Nội: 1) Cơ sở khám chữa 
bệnh do Bộ Y tế quản lý (bệnh viện đa khoa, 
Viện nghiên cứu và thực nghiệm y dược): 
1.542m3/ngày đêm. 2) Cơ sở khám chữa 
bệnh do bộ, ngành khác quản lý (bệnh viện 
và trung tâm khám chữa bệnh): 1.016m3/
ngày đêm. 3) Cơ sở y tế do Sở Y tế quản lý 
(bệnh viện đa khoa, chuyên khoa; trung tâm 
chuyên khoa; phòng khám đa khoa khu vực; 
trạm y tế xã, phường; nhà hộ sinh quận): 
4.785m3/ngày đêm. Hiện nay mới có 21/22 
Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và 7/14 bệnh 
viện trực thuộc các bộ, ngành đã đầu tư xây 
dựng hệ thống XLNT, còn 4 bệnh viện tuyến 
TW đang xây dựng hệ thống XLNT; 37/41 
bệnh viện cấp thành phố được phê duyệt dự 
án đầu tư và đã xây dựng hệ thống XLNT; 
29/29 bệnh viện tư nhân ngoài công lập có 
hệ thống XLNT.

  Tại Tp. Hồ Chí Minh, lượng nước thải từ 
các cơ sở y tế khoảng 24.756m3/ngày đêm 
trong đó 100% nước thải của cơ sở y tế công 
lập có hệ thống XLNT, 14% nước thải của 
bệnh viện tư nhân có hệ thống XLNT.

Nguồn: Sở Y tế Hà Nội, 2015
Sở TN&MT Tp. Hồ Chí Minh, tháng 11/2016
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là các đô thị lớn như Hà Nội, Tp. Hồ 
Chí Minh, Đà Nẵng... Thông thường, 
loại nước thải này cũng xả thải chung 
vào hệ thống thoát nước đô thị. Nước 
thải phát sinh từ các ngành khách sạn 
và trung tâm thương mại - dịch vụ có 
tính chất tương tự như nước thải sinh 
hoạt đô thị với hàm lượng BOD, TSS, 
Coliform tương đối cao. Tuy nhiên, so 
với nguồn thải từ hoạt động sinh hoạt, 
loại nước thải này có chứa hàm lượng 
chất tẩy rửa cao hơn nhiều. Bên cạnh 
đó, nước thải từ các chợ dân sinh đô 
thị cũng là nguồn gây ô nhiễm đến môi 
trường nước mặt đô thị. Mặc dù, một 
số chợ đầu mối của các đô thị đã được 
xây dựng hệ thống XLNT tập trung 
nhưng công suất xử lý hiện không đáp 
ứng nhu cầu thực tế.

Khung 3.8. Thực trạng chất lượng nước thải y tế            
tại 22 bệnh viện khu vực miền Bắc năm 2014

Theo nghiên cứu của Bộ Y tế nhằm đánh giá thực 
trạng chất lượng nước thải y tế tại 22 bệnh viện khu 
vực miền Bắc năm 2014, tất cả các bệnh viện đều 
có hệ thống thu gom nước thải y tế riêng trong đó 
21/22 bệnh viện có hệ thống XLNT. 100% bệnh viện 
có Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH nhưng mới chỉ 
có 72,3% có giấy phép xả thải nguồn nước ra môi 
trường. 

Về chất lượng nước thải sau xử lý: Có 52,4% bệnh 
viện có nước thải y tế sau xử lý vượt tiêu chuẩn cho 
phép về chỉ số Amoni, 9,5% vượt về chỉ số BOD5, 
4,7% vượt tiêu chuẩn cho phép về chỉ số Sunfua; 
38,1% vượt tiêu chuẩn về chỉ số Coliform. Hầu hết 
các chỉ số đánh giá chất lượng nước thải sau xử lý 
của các bệnh viện tuyến tỉnh/thành phố đều tốt hơn 
các bệnh viện tuyến TW.

Đánh giá chung có 42,9% bệnh viện có chất lượng 
nước thải đạt tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Y tế. 
Kết quả nghiên cứu cho thấy công tác kiểm tra, đánh 
giá chất lượng nước thải sau xử lý của các bệnh viện 
đã được cấp phép xả thải vẫn cần phải được thực 
hiện chặt chẽ và thường xuyên.

Nguồn: Tạp chí Y học dự phòng, 2016

Khung 3.9. Nước thải từ hoạt động công nghiệp ở một số thành phố lớn

Theo thống kê, tổng lượng nước thải công nghiệp trên địa bàn Hà Nội khoảng 75.000 m3/ngày đêm. 
Tính đến tháng 6/2016, Hà Nội có 10 KCN, 43 CCN tập trung đi vào hoạt động, trong đó 10/10 KCN, 
13/43 CCN có trạm XLNT1.

Tại Tp. Hồ Chí Minh, lượng nước thải từ các cơ sở sản xuất, KCN khoảng hơn 278 nghìn m³/ngày đêm. 
Trong đó, 82,5% nguồn thải lưu lượng trên 50 m3/ngày đêm có hệ thống xử lý nước thải; 69,5% nguồn 
thải lưu lượng từ 30-50 m3/ngày đêm có hệ thống XLNT; 60,5% nguồn thải lưu lượng từ 10-30 m3/ngày 
đêm có hệ thống XLNT2.

Tại Đà Nẵng, KCN Dịch vụ thủy sản Đà Nẵng có 37 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất chế biến 
thủy sản, tổng lượng nước thải khoảng 3.000 m3/ngày đêm, ngày cao điểm đạt 4.000-5.000 m3/ngày 
đêm. Hệ thống XLNT tập trung của KCN này đã bị quá tải, gây ô nhiễm môi trường khu vực Âu thuyền 
Thọ Quang3.

Nguồn: 1Sở TN&MT Hà Nội, tháng 10/2016; 
2Sở TN&MT Tp. Hồ Chí Minh, tháng 11/2016

3Sở TN&MT Tp. Đà Nẵng, 2015

Khung 3.10. Nước thải từ hoạt động thương mại - dịch vụ ở Hà Nội

 Lượng nước thải từ hoạt động thương mại và dịch vụ của thủ đô khá lớn. Ước tính tổng lượng nước 
thải thương mại, du lịch khoảng 123.000 m3/ngày đêm với hoạt động của trên 200 khách sạn 3 - 5 sao, 
418 chợ, 24 trung tâm thương mại và 135 siêu thị.

Nguồn: Sở TN&MT Hà Nội, tháng 10/2016
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3.3. MÔI TRƯỜNG NƯỚC MẶT KHU 
VỰC ĐÔ THỊ

Diễn biến chất lượng nước mặt khu 

vực đô thị được đánh giá tập trung trên cơ 

sở chất lượng nước của các kênh, rạch, hồ 

nội thành và một số sông lớn, trung bình 

đoạn chảy qua đô thị. Chất lượng nước 

được đánh giá dựa trên việc so sánh kết 

quả quan trắc của các thông số đặc trưng 

cho môi trường nước mặt với QCVN 08-

MT:2015/BTNMT.

Nước mặt ở các sông, hồ, kênh, 

mương nội thành, nội thị hầu hết đã bị ô 

nhiễm do tiếp nhận chất thải từ các hoạt 

động phát triển đô thị, khả năng tự làm 

sạch thấp, nhiều hồ đã trở thành nơi chứa 

nước thải của các khu vực xung quanh. 

Mặc dù đã có những nỗ lực cải thiện thông 

qua các dự án cải tạo nhưng ô nhiễm nước 

mặt tại các khu vực này vẫn đang là vấn đề 

nổi cộm tại hầu hết các đô thị hiện nay. 

Ngoài ra, chất lượng nước một số 
đoạn sông chảy qua khu vực đô thị tại một 
số tỉnh, thành phố cũng có sự suy giảm. 
Mức độ suy giảm chất lượng nước các 
sông chảy qua khu vực đô thị có sự khác 
nhau. Những sông có lưu lượng nước lớn, 
khi chảy qua khu vực đô thị, mặc dù chất 
lượng nước bị suy giảm nhưng do khả 
năng tự làm sạch tốt nên chất lượng nước 
sông vẫn còn khá ổn định. Đối với những 
sông có lưu lượng nước nhỏ hơn, chất 
lượng nước có sự suy giảm đáng kể, khả 
năng phục hồi hạn chế. Tại các khu vực 
đô thị lớn, mức độ ô nhiễm nước mặt cao 
hơn các khu vực đô thị vừa và nhỏ. Vấn đề 

Biểu đồ 3.6. Tỷ lệ vượt QCVN 08-MT:2015/
BTNMT (B1) của một số thông số trong nước 
mặt một số sông lớn chảy qua khu vực đô thị                                   

giai đoạn 2012 - 2015

Ghi chú: Kết quả tỷ lệ vượt QCVN được tổng hợp từ 145 vị 
trí quan trắc trên 50 con sông, đoạn chảy qua khu vực đô thị 

thuộc 40 tỉnh/thành phố trên cả nước.

Nguồn: TCMT, 2016
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Biểu đồ 3.5. Tỷ lệ vượt QCVN 08-MT:2015/BTNMT 
(B1) của một số thông số trong nước mặt một 
số sông, hồ, kênh, mương nội thành, nội thị            

giai đoạn 2012 - 2015

Ghi chú: Kết quả tỷ lệ vượt QCVN được tổng hợp từ 49 vị trí 
quan trắc trên các sông, hồ, kênh mương nội thành, nội thị 

thuộc 22 tỉnh/thành phố trên cả nước.

Nguồn: TCMT, 2016
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ô nhiễm chủ yếu là ô nhiễm hữu cơ, chất dinh 
dưỡng và vi sinh do ảnh hưởng của nước thải 
sinh hoạt và nước thải công nghiệp, thương 
mại, dịch vụ, y tế…

3.3.1. Sông, kênh, hồ nội thành, nội thị

Với sự nỗ lực cải tạo, chất lượng nước 
tại một số sông, kênh, hồ nội thành, nội thị của 
một số thành phố lớn đã có chuyển biến tích 
cực. Tuy nhiên, ô nhiễm nước mặt tại các khu 
vực sông, hồ, kênh, rạch trong nội thành, nội thị 
vẫn đang là vấn đề nổi cộm tại hầu hết các 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 nước thải sinh hoạt đô thị, 

nước thải từ một số cơ sở sản xuất trong nội 

đô… chưa được xử lý hoặc xử lý chưa đạt yêu 

cầu. Hai đô thị đặc biệt là Hà Nội và Tp. Hồ Chí 

Minh có mức độ ô nhiễm sông, hồ, kênh rạch 

nội thành nghiêm trọng nhất.

Đối với các hồ ở khu vực nội thành, chức 

năng chủ yếu là điều tiết nước, XLNT và tạo 

cảnh quan đô thị. Tuy nhiên, do các hoạt động 

phát triển đô thị và ô nhiễm kéo dài, một số hồ 

bị thu hẹp, lấn chiếm, bồi lắng, ảnh hưởng đến 

khả năng tiêu thoát nước và XLNT. Các khu 

dân cư xung quanh hồ chưa có hệ thống thu 

gom nước thải nên nước thải đô thị xả trực tiếp 

vào hồ. Tại nhiều đô thị, hồ đã trở thành nơi 

chứa nước thải, nước không có sự lưu thông. 

Phần lớn các hồ nội thành, nội thị ở các cấp 

loại đô thị đều bị ô nhiễm chất hữu cơ và chất 

dinh dưỡng ở các mức độ khác nhau. Ô nhiễm 

nước hồ xảy ra không chỉ ở các thành phố lớn 

Khung 3.11. Một số dự án cải 
tạo, phục hồi kênh, mương, ao,                    

hồ bị ô nhiễm

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); Hoàn thành xử lý ô 
nhiễm thành công cho 12 hồ, kè 45 hồ, 
thử nghiệm xử lý nước một số hồ bằng 
chế phẩm Redoxy - 3C tại 03 hồ Hố Mẻ, 
Giáp Bát, Ba Mẫu (Hà Nội).

Nguồn: Bộ TN&MT, tháng 9/2015

Nguồn: dantri.com

Nguồn: zing.vn
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Khung 3.12. Ô nhiễm nước hồ nội thành                        
tại Hà Nội và Tp. Đà Nẵng

Tại Hà Nội, theo kết quả đánh giá chất lượng nước hồ khu 
vực nội thành, ngoại trừ hồ Tây và các hồ đã tiến hành 
cải tạo (Ngọc Khánh, Xã Đàn, Quỳnh, Hai Bà Trưng, Kim 
Liên, Văn Quán, Võ, Đền Lừ, Thanh Nhàn 1, Thanh Nhàn 
2B và Hồ Trúc Bạch) có chất lượng đạt loại III (sử dụng 
cho mục đích tưới tiêu và các mục đích tương đương 
khác), các hồ khác trong nội thành có chất lượng loại 
IV (sử dụng cho giao thông thủy và các mục đích tương 
đương khác) và loại V (ô nhiễm nặng, cần áp dụng biện 
pháp xử lý).

Tại Đà Nẵng, toàn thành phố có 30 hồ phân bố không 
đồng đều trong phạm vi nội đô với tổng diện tích mặt 
nước 1.793.894 km2 trong đó hồ Bàu Tràm ở quận Liên 
Chiểu có diện tích lớn nhất (30% tổng diện tích), có 25 hồ 
có diện tích trên 10.000 m2, còn lại là các hồ nhỏ. Những 
năm qua, một số hồ bị thu hẹp do phát triển đô thị, bị lấn 
chiếm hoặc do bồi lắng đã ảnh hưởng đến khả năng tiêu 
thoát và XLNT. 28/30 hồ (ngoại trừ hồ Công viên 29/3 
và Thạch Gián - Vĩnh Trung) chưa có hệ thống thu gom 
nước thải nên lượng nước thải đô thị xả trực tiếp vào hồ.

        Nguồn: Sở TN&MT Hà Nội và Tp. Đà Nẵng, 2015

Khung 3.13. Thực trạng 
ô nhiễm tại hồ Tịnh Tâm,              

Tp. Huế

Hồ Tịnh Tâm đang phải đối mặt 
với một số vấn đề sau: bờ hồ 
đang bị sạt lở nhiều nơi; lòng hồ 
bị cạn hóa do hiện tượng bồi lắng 
trầm tích; hiện tượng phú dưỡng 
diễn ra trong thời gian dài, cỏ lục 
bình phát triển mạnh bao phủ hầu 
hết diện tích mặt hồ; Rác thải 
sinh hoạt của người dân làm tắc 
cống dẫn nước vào - ra hồ và ảnh 
hưởng xấu đến cảnh quan. Nước 
thải xung quanh đổ vào hồ đều 
chưa qua xử lý. Các cống nước 
thải đổ vào hồ bị ùn tắc bởi rác 
thải và các loại sinh khối thực vật 
mọc hoang tạo thành các bãi sình 
lầy ô nhiễm và mùi hôi, gây mất 
cảnh quan nghiêm trọng.

Nguồn: Sở TN&MT tỉnh Thừa Thiên Huế, 2015

Biểu đồ 3.7. Diễn biến hàm lượng BOD5 tại một số hồ nội thành, nội thị giai đoạn 2012 - 2016

Nguồn: TCMT, 2016
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(loại đặc biệt, loại I) mà tại các đô thị nhỏ 

hơn (cấp II, cấp III), đây cũng đang là vấn 
đề nổi cộm ở nhiều địa phương.

Các sông, kênh mương nội thành 

là nơi tiếp nhận nước thải sinh hoạt, nước 

thải sản xuất của các khu đô thị. Do đó, 

chất lượng nước cũng bị ảnh hưởng khá 

lớn. Tình trạng vứt rác bừa bãi, xả nước 

thải sản xuất chưa qua xử lý xuống lòng 

sông, kênh mương khá phổ biến. Bên cạnh 

đó, tình trạng lấn chiếm lòng sông, kênh 

mương xảy ra khắp nơi khiến diện tích mặt 

nước thu hẹp, cản trở dòng chảy. Tại 2 đô 

thị loại đặc biệt là Hà Nội và Tp. Hồ Chí 

Minh, mức độ ô nhiễm hữu cơ và chất dinh 

dưỡng là vấn đề đã xảy ra nhiều năm và 

chưa có nhiều cải thiện, điển hình là một 

số sông, kênh như sông Tô Lịch, sông Lừ, 

sông Sét (Hà Nội) và kênh Tân Hóa - Lò 

Gốm, kênh Ba Bò, kênh Tham Lương (Tp. 

Hồ Chí Minh) (Biểu đồ 3.8 và Bảng 3.5).
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Biểu đồ 3.8. Diễn biến hàm lượng Amoni tại một số sông, kênh, mương nội thành ở Hà Nội                           
và Tp. Hồ Chí Minh giai đoạn 2012 - 2016

Nguồn: TCMT, 2016

Nguồn: thanhnien.vn
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Bảng 3.5. Chỉ số chất lượng nước WQI5 các sông nội thành tại Hà Nội

TT Tên sông

2012 2013 2014 2015

Mùa khô
Mùa 
mưa

Mùa khô
Mùa 
mưa

Mùa khô
Mùa 
mưa

Mùa khô
Mùa 
mưa

1 Tô Lịch 8 10 7 7 6 11 7 8

2 Sét 7 6 6 8 6 7 8 9

3 Lừ 6 6 5 7 6 8 9 9

4 Kim Ngưu 7 9 5 7 7 8 8 6

Nguồn: Sở TN&MT Hà Nội, tháng 10/2016

5. 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: tinmoitruong.vn
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Ở các đô thị cấp độ nhỏ hơn, chất 
lượng nước sông, kênh mương nội thành 
cũng bị suy giảm với hàm lượng các chất 
dinh dưỡng, chất hữu cơ vượt QCVN. Cục 
bộ tại một số sông, mức độ ô nhiễm đã ở 
mức khá nghiêm trọng như sông Phú Lộc 
(Tp. Đà Nẵng), sông Bắc Hưng Hải (Tp. 
Hải Dương), sông Nhà Lê (Tp. Thanh Hóa), 
kênh Bến Đình (Tp. Vũng Tàu)… (Biểu đồ 
3.9). Nhiều tuyến kênh, đoạn sông sau cải 
tạo, mức độ ô nhiễm đã giảm, song thời 

gian gần đây, mức độ ô nhiễm có xu hướng 
tăng trở lại. Tình trạng ô nhiễm sông, kênh 
mương nội thành đã trở thành vấn đề cần 
quan tâm giải quyết ở hầu hết các đô thị.

3.3.2. Sông khác chảy qua khu vực 
đô thị

 Môi trường nước các sông đoạn 
chảy qua đô thị bị ảnh hưởng khá lớn bởi 
chất thải từ các đô thị nên chất lượng bị 
suy giảm khá rõ (Biểu đồ 3.10). Tuy nhiên, 

Biểu đồ 3.9. Diễn biến hàm lượng Amoni tại một số sông, kênh, mương nội thành   

    ở một số đô thị khác, giai đoạn 2012 - 2016

Nguồn: TCMT, 2016

Biểu đồ 3.10. Diễn biến hàm lượng DO trên sông Sài Gòn đoạn đầu nguồn                                                                 
và đoạn qua đô thị giai đoạn 2012 - 2016

Nguồn: TCMT, 2016
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tùy theo mức độ tự làm sạch của các sông 
mà chất lượng nước có sự phục hồi khác 
nhau. Nhìn chung, đối với nhóm sông có 
lưu lượng nước lớn, chất lượng nước có 
sự suy giảm cục bộ tại một số đoạn chảy 
qua đô thị, tuy nhiên không có nhiều sự 
khác biệt giữa các loại đô thị. Mặc dù, đoạn 
qua các đô thị lớn, nước sông bị suy giảm 
chất lượng nhiều hơn song do khả năng tự 
làm sạch tốt nên chất lượng nước vẫn còn 
khá ổn định như sông Hồng, sông Đồng 
Nai, sông Tiền, sông Hậu.... (Biểu đồ 3.11).

Đối với các sông có lưu lượng nước 
nhỏ hơn, chất lượng nước đoạn chảy qua 
đô thị được đánh giá có chất lượng thấp 
hơn các sông có lưu lượng nước lớn. 
Không có sự khác biệt rõ ràng về chất 
lượng nước của các sông có lưu lượng nhỏ 
giữa các loại đô thị. Chất lượng nước phụ 
thuộc vào đặc trưng của các nguồn thải tại 
từng đô thị, ví dụ như tại sông Ngũ Huyện 
Khê đoạn qua Tp. Bắc Ninh (Bắc Ninh) tiếp 
nhận nước thải làng nghề giấy Phong Khê 
nên chất lượng nước bị ảnh hưởng (Biểu 
đồ 3.12).

Biểu đồ 3.12. Diễn biến hàm lượng COD tại một số sông có lưu lượng nước vừa và nhỏ tại một số đô thị 
giai đoạn 2012 - 2015

Nguồn: Báo cáo HTMT giai đoạn 2011 - 2015 của các địa phương
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Biểu đồ 3.11. Diễn biến hàm lượng COD trên sông Hồng đoạn chảy qua các đô thị giai đoạn 2012 - 2016

Nguồn: TCMT, 2016
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Trên cùng một lưu vực sông, những 
đoạn chảy qua các đô thị lớn có chất lượng 
nước bị giảm sút nhiều hơn các đoạn sông 
chảy qua khu vực đô thị nhỏ. Điển hình 
là trên LVS Nhuệ - Đáy, đoạn chảy qua 
nội thành Hà Nội có mức độ ô nhiễm cao 
hơn nhiều so với đoạn chảy qua Tp. Phủ 

Lý (Hà Nam) và Tp. Ninh Bình (Ninh Bình) 
(Biểu đồ 3.13).

Trong khi đó, trên cùng một đô thị, 
chất lượng nước các sông có lưu lượng 
lớn được đánh giá tốt hơn các sông có lưu 
lượng nước nhỏ (Biểu đồ 3.14).

Biểu đồ 3.13. Diễn biến hàm lượng BOD5 trên LVS Nhuệ - Đáy đoạn qua một số đô thị giai đoạn 2012 - 2016

Nguồn: TCMT, 2016
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Biểu đồ 3.14. Diễn biến hàm lượng COD tại một số sông đoạn chảy qua khu vực đô thị của Tp. Đà Nẵng 
và tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2012 - 2016

Nguồn: TCMT, 2016
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3.4. MÔI TRƯỜNG NƯỚC DƯỚI 
ĐẤT KHU VỰC ĐÔ THỊ

Nhìn chung, chất lượng 
nước dưới đất tại các khu vực 
đô thị vẫn còn khá tốt. Tuy nhiên, 
áp lực gia tăng dân số, đô thị hoá 
ngày càng nhanh chóng đã khiến 
nguồn nước dưới đất tại nhiều nơi, 
đặc biệt là các thành phố lớn bị ô 
nhiễm và suy thoái. Một số khu vực 
đô thị đã và đang xảy ra hiện tượng 
ô nhiễm cục bộ nước dưới đất với 
giá trị một số thông số TDS, Amoni, 
kim loại nặng (Mn, As, Pb) vượt 
QCVN và ghi nhận hiện tượng xâm 
nhập mặn nước dưới đất. Nguyên 
nhân chủ yếu là do cấu tạo địa chất 
và ảnh hưởng từ chất thải bề mặt 
từ các hoạt động sinh hoạt, công 
nghiệp ngấm vào đất. Ngoài ra, 
các giếng không sử dụng chưa 
được trám lấp hoặc trám lấp không 
đúng quy trình cũng tạo điều kiện 
cho các chất ô nhiễm ngấm vào 
mạch nước ngầm.

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. Một số đô thị ở 
khu vực đồng bằng Bắc Bộ có hàm 
lượng As trong nước dưới đất cao 
do cấu tạo địa chất của vùng, điển 
hình là tại Hà Nam đã ghi nhận hàm 
lượng As vượt QCVN tới 4,7 lần.
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Biểu đồ 3.15. Tỷ lệ vượt QCVN 09-MT:2015/BTNMT                   
của một số thông số trong nước dưới đất tại khu vực          

đô thị của một số địa phương năm 2014 - 2015

Nguồn: Tổng hợp kết quả quan trắc nước dưới đất (nước giếng, nước 
máy) tại 79 vị trí quan trắc ở khu vực đô thị của 17 tỉnh/thành phố                         

trên cả nước, 2016
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Biểu đồ 3.16. Hàm lượng TDS ghi nhận                                            
tại một số khu vực đô thị

Nguồn: Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, 2013
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Biểu đồ 3.17. Hàm lượng Amoni trong nước dưới 
đất tại một số khu vực đô thị

Nguồn: Báo cáo HTMT giai đoạn 2011 - 2015                             
của một số địa phương
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Biểu đồ 3.18. Hàm lượng Asen trong nước dưới 
đất tại một số khu vực đô thị của tỉnh Hà Nam                       

giai đoạn 2012 - 2015

Nguồn: Sở TN&MT tỉnh Hà Nam, 2015

Khung 3.14. Nước dưới đất                  
tại Hà Nội có dấu hiệu bị ô nhiễm

Qua kiểm tra lấy mẫu định kỳ về ô 
nhiễm Asen tại 34 điểm là các hộ dân 
sống gần 13 nhà máy nước chính và 
4 trạm cấp nước đang hoạt động 
trên địa bàn thành phố, kết quả phân 
tích cho thấy: Có 46% các địa điểm 
lấy mẫu có hàm lượng Asen liên tục 
vượt quá tiêu chuẩn cho phép của 
WHO và tiêu chuẩn Việt Nam, với 
nồng độ Asen trung bình ở các điểm 
là 22µg/L.

Theo kết quả quan trắc của Trung 
tâm Quan trắc tài nguyên và môi 
trường Hà Nội, đa số các giếng quan 
trắc nước dưới đất đều bị ô nhiễm 
Amoni (mức vượt từ vài lần đến 
vài chục lần so với QCVN). Một số 
giếng quan trắc tại các quận có hàm 
lượng Fe cao gồm: Hai Bà Trưng, 
Ba Đình, Hà Đông, Thanh Xuân, Tây 
Hồ, Hoàng Mai, Bắc Từ Liêm, Nam 
Từ Liêm. Các quận có hàm lượng 
Mn cao gồm: Hai Bà Trưng, Ba Đình, 
Thanh Xuân, Long Biên. Các quận 
Hoàng Mai, Long Biên có dấu hiệu 
ô nhiễm Asen qua nhiều năm liền. 
Khu vực phía Nam thành phố có chất 
lượng nước dưới đất thấp hơn các 
khu vực khác.

Nguồn: Sở TN&MT Hà Nội, 2015

Khung 3.15. 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 251 mg/L đến 287 mg/L. Nguồn nước dưới đất có dấu hiệu nhiễm mặn.

 Tại tỉnh Kiên Giang, hàm lượng Cl- đo được dao động từ 58,49 - 5956 mg/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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Với các đô thị ở khu vực miền Trung, 

nước dưới đất được khai thác ở độ sâu nhỏ 

(khoảng 10 - 25m), lớp phủ bề mặt mỏng 

nên dễ bị ô nhiễm. Qua khảo sát, phần lớn 

các nguồn nước này đều bị nhiễm vi sinh.

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.

3.5. MÔI TRƯỜNG NƯỚC BIỂN VEN BỜ 
TẠI CÁC ĐÔ THỊ VEN BIỂN

Môi trường nước biển ven bờ tại 

các vùng đô thị ven biển chịu ảnh hưởng 

trực tiếp tác động của các hoạt động phát 

triển KT - XH như hoạt động cảng biển 

và du lịch, phát triển đô thị tập trung, hoạt 

động của các KCN. Hiện có từ 70% đến 

80% lượng rác thải trên biển có nguồn gốc 

từ nội địa do các nhà máy, xí nghiệp, KCN, 

khu dân cư xả nước thải, CTR không qua 

xử lý ra các sông, kênh rạch ở vùng đồng 

bằng ven biển hoặc xả thẳng ra biển. 

Tại các đô thị ven biển, chất lượng 

nước biển ven bờ còn khá tốt với hầu hết 

giá trị các thông số đặc trưng 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 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 ở một số đô thị ven biển trong 
những năm gần đây.

Vấn đề ô nhiễm bởi chất hữu cơ 
trong nước biển ven bờ đã diễn ra tại một 
số đô thị ven biển. Hàm lượng các thông 
số quan trắc như COD, NH4

+ trong  giai  
đoạn  2011 - 2015 tại một số khu vực đã ở 
mức cao vượt ngưỡng QCVN 10-MT:2015/
BTNMT (mục đích nuôi trồng thủy sản và 
bãi tắm), đặc biệt là những khu vực đô thị 
có cảng biển. Âu thuyền Thọ Quang (Tp. Đà 
Nẵng) là một trong những điểm nóng về ô 
nhiễm môi trường nước biển trong những 
năm gần đây. 

Hàm lượng dầu mỡ khoáng trong 
nước biển có xu hướng gia tăng là vấn đề 
diễn ra khá phổ biến ở khu vực cảng biển 
của các vùng đô thị ven biển. Nguyên nhân 
chủ yếu là do hoạt động của các tàu thuyền 
làm rò rỉ nhiên liệu dầu mỡ. Tuy nhiên, 
tại tất cả các bãi tắm hàm lượng dầu mỡ 
khoáng vẫn đạt giá trị giới hạn của QCVN 
10-MT:2015/BTNMT.

Cảng cá Vũng Tàu
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Biểu đồ 3.19. Diễn biến hàm lượng TSS trung bình trong nước biển ven bờ 
tại một số khu vực đô thị ven biển giai đoạn 2012 - 2016

Nguồn: TCMT, 2016

Biểu đồ 3.20. Diễn biến hàm lượng NH4
+ trung bình trong nước biển ven bờ 

tại một số khu vực đô thị ven biển giai đoạn 2012 - 2016

Nguồn: TCMT, 2016
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CHƯƠNG 3

Ngoài ra, trong thời gian gần 
đây, môi trường biển còn có nguy 
cơ chịu ảnh hưởng lớn do các độc 
chất trong chất thải từ hoạt động của 
các KCN ven biển. Vấn đề ô nhiễm 
môi trường nước biển do ảnh hưởng 
của các độc chất từ nguồn thải công 
nghiệp đã xảy ra. Điển hình là sự 
cố ô nhiễm môi trường biển tại 4 
tỉnh miền Trung xảy ra trong tháng 
4/2016.

Khung 3.16. 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 0,012 mg/L đến 0,826 mg/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.

Nguồn: Trung tâm quan trắc và Phân tích môi trường                
tỉnh Quảng Ninh, 2015
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Biểu đồ 3.21. Diễn biến hàm lượng dầu mỡ khoáng trung bình trong nước biển ven bờ                                         
tại một số khu vực đô thị ven biển giai đoạn 2012 - 2016

Nguồn: TCMT, 2016

Nguồn: istockphoto.com


