
Khung hướng dẫn xây dựng kế hoạch quản lý chất lượng                                              

môi trường nước mặt 

 

I. Quy trình lập kế hoạch quản lý chất lượng môi trường nước mặt 

- Bước 1: Đánh giá diễn biến chất lượng nước, xác định các mục tiêu chất 

lượng nước. 

- Bước 2: Điều tra, đánh giá nguồn thải vào môi trường nước. 

- Bước 3: Đánh giá khả năng chịu tải của môi trường nước mặt (hoặc tổng 

hợp kết quả đánh giá từ các nhiệm vụ, dự án khác đã thực hiện); xác định hạn 

ngạch xả nước thải vào từng đoạn sông. 

- Bước 4: Xác định các đoạn sông không còn khả năng chịu tải, các đoạn 

sông còn khả năng chịu tải nhưng cần giảm tải lượng phát thải để đảm bảo mục 

tiêu chất lượng nước đã đề ra ở Bước 1, từ đó đề xuất mục tiêu, lộ trình giảm xả 

thải vào môi trường nước, phân vùng xả thải. 

- Bước 5: Xác định, đề xuất các biện pháp khác nhằm thực hiện mục tiêu 

chất lượng nước đã đề ra (bao gồm các nhiệm vụ, dự án ưu tiên). 

- Bước 6: Đề xuất cơ cấu tổ chức thực hiện. 

- Bước 7: Tổng hợp, xây dựng dự thảo kế hoạch. 

- Bước 8: Tham vấn và hoàn thiện dự thảo kế hoạch. 

II. Hướng dẫn chi tiết các bước lập kế hoạch 

2.1. Bước 1: Đánh giá diễn biến chất lượng nước, xác định các mục tiêu 

chất lượng nước 

2.1.1. Mục tiêu 

Đánh giá, dự báo được xu hướng thay đổi chất lượng môi trường nước 

mặt; xác định được mục tiêu, chỉ tiêu của kế hoạch làm cơ sở để xác định vùng 

bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt, hành lang bảo vệ nguồn nước mặt; 

xác định khu vực sinh thủy. 

2.1.2. Phương pháp, cách thức thực hiện 

a) Đánh giá hiện trạng, diễn biến chất lượng môi trường nước mặt đối với sông, 

hồ giai đoạn tối thiểu 03 năm gần nhất 

Việc đánh giá hiện trạng, diễn biến chất lượng môi trường nước mặt (sông, 

hồ) căn cứ vào các nguồn dữ liệu sau: 

- Kết quả của các chương trình quan trắc chất lượng nước mặt (sông, hồ) 

tại địa phương: số liệu từ các trạm quan trắc chất lượng môi trường nước mặt tự 

động, liên tục từ mạng lưới, chương trình quan trắc nước sông quốc gia triển 

khai tại địa phương; số liệu từ các chương trình quan trắc môi trường định kỳ và 

các trạm quan trắc nước mặt tự động liên tục (nếu có) của địa phương; thông tin 

chất lượng nước theo chỉ số VN_WQI. 



- Các nguồn thông tin, dữ liệu khác có liên quan: Báo cáo hiện trạng môi 

trường, kết quả của các công trình nghiên cứu khoa học, các dự án, đề tài nghiên 

cứu khoa học cấp nhà nước, cấp bộ và cấp tỉnh đã được nghiệm thu hoặc các dự 

án hợp tác quốc tế có liên quan. 

- Các thông tin, số liệu cần thu thập để đánh giá diễn biến chất lượng nước: 

dữ liệu về thủy văn, dòng chảy (tối thiểu 03 năm). 

- Bản đồ địa hình của các khu vực xung quanh thủy vực. 

- Điều kiện khí hậu (lượng mưa, bức xạ mặt trời, nhiệt độ, hướng gió, tốc 

độ gió, độ ẩm). 

- Thông tin về hệ thống thoát nước, đê đập, vị trí các cửa lấy nước chính. 

Tình trạng của các kênh dẫn nước và cống thoát nước (bao gồm danh sách và 

thông tin mô tả chi tiết và bản đồ, nếu có). 

- Hiện trạng và xu hướng sử dụng nước trong tương lai theo (nước uống, 

nước phục vụ công nghiệp, nước phục vụ nông nghiệp). 

- Độ sâu vùng nước, đặc điểm địa hình, mức thủy triều, các dòng triều, 

nhiệt độ nước, độ mặn.  

- Tình trạng của hệ sinh thái thủy sinh. 

- Hiện trạng chất lượng nước mặt. Căn cứ để so sánh, đánh giá giá trị 

nồng độ quan trắc các thông số cơ bản trong môi trường nước mặt (sông, hồ) là 

giá trị giới hạn theo quy chuẩn về chất lượng nước mặt hiện hành. 

Các thông số đặc trưng và giới hạn cho phép trong quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia theo mức khác nhau tùy thuộc vào mục đích sử dụng nước và đặc điểm 

của các nguồn thải mà thủy vực tiếp nhận. Trong một số trường hợp có thể 

không cần phân tích, đánh giá tất cả các chỉ tiêu/thông số. Tuy nhiên, ở một số 

khu vực có thể cần quan trắc chất lượng nước bổ sung để đủ căn cứ phân vùng 

chất lượng nước, đánh giá sức chịu tải trên cơ sở xác định các nguồn thải (xem 

Bước 3).  

Diễn biến chất lượng nước trong các năm gần đây (03 - 05 năm gần nhất) 

được thu thập nhằm đánh giá các biến động của chất lượng cùng với sự thay đổi 

về số dân, lao động và sử dụng đất và các hoạt động phát triển khác (công 

nghiệp, thương mại, dịch vụ…) có thể ảnh hưởng đến sử dụng nước và lưu 

lượng thải. Đôi khi có thể xem xét cả các nguồn diện. Tuy nhiên, trong hầu hết 

các trường hợp, nguồn thải từ hoạt động công nghiệp được xem là nguồn gây tác 

động chính. 

Các thông tin đánh giá diễn biến chất lượng nước trong 03 - 05 năm gần 

nhất ngoài dựa vào các số liệu đo đạc, quan trắc, phân tích, theo chỉ số VN_WQI, 

có thể dựa vào các kết quả tính toán, đánh giá sử dụng các thuật toán, mô hình. 

Một số phương pháp cụ thể được nêu ở mục c dưới đây. 



b) Tổng hợp hiện trạng các vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt, 

hành lang bảo vệ nguồn nước mặt, khu vực sinh thủy đã được xác định theo quy 

định của pháp luật về tài nguyên nước 

Tổng hợp hiện trang các khu vực này theo danh mục và bản đồ. 

c) Dự báo xu hướng diễn biến chất lượng nước mặt, đề xuất các mục tiêu, chỉ 

tiêu về chất lượng nước mặt cần đạt được cho giai đoạn 05 năm đối với từng 

đoạn sông, hồ căn cứ nhu cầu thực tiễn về phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi 

trường 

Diễn biến chất lượng nước được dự báo theo số dân, lao động và sử dụng 

đất và các hoạt động phát triển khác (công nghiệp, thương mại, dịch vụ…) có 

thể ảnh hưởng đến thải lượng. Cần xem xét cả các nguồn diện. Trong đó nguồn 

thải từ hoạt động công nghiệp được xem là nguồn gây tác động chính. 

Diễn biến chất lượng nước có thể dự báo trong vòng 05 năm tiếp theo căn 

cứ quy hoạch phát triển kinh tế xã hội và tham khảo các báo cáo, dự báo khác 

liên quan. Việc dự báo có thể theo tỉnh, thành và vùng/khu vực/lưu vực sông. 

Trong quá trình dự báo cần xem xét, phân tích các giả thuyết, giả định đưa ra. 

Quá trình phân tích diễn biến chất lượng nước cần xem xét gắn liền với các kịch 

bản phát triển theo các quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương. 

Để đánh giá diễn biến chất lượng nước, ngoài các phương pháp quan trắc, 

phân tích, theo chỉ số VN_WQI, có thể sử dụng phương pháp mô hình. Ví dụ, 

mô hình WEAP (Water Evaluation and Planning system) là một công cụ sử 

dụng hữu hiệu trong quy hoạch và quản lý tài nguyên nước. WEAP được dùng 

để mô phỏng lượng mưa, dòng chảy cơ bản, phân tích nhu cầu dùng nước theo 

ngành, bảo vệ tài nguyên nước, ưu tiên phân bổ nước, vận hành các hồ chứa, 

phát điện, giám sát ô nhiễm và chất lượng nước. Ngoài ra, bộ công cụ mô hình 

MIKE cũng thường được sử dụng để mô phỏng và tính toán chế độ thủy văn, 

thủy lực và chất lượng nước cho hệ thống sông. Đây là các phương pháp thích 

hợp để đánh giá diễn biến chất lượng nước trên cơ sở xác định tổng tải lượng 

thải và các chiến lược, kế hoạch kiểm soát tương ứng. Kỹ thuật mô hình hóa lựa 

chọn phụ thuộc bản chất và tính phức tạp của trường hợp, vấn đề xem xét và khả 

năng thu thập dữ liệu đầu vào của mô hình. 

Khi phân tích dự báo chất lượng nước có thể áp dụng nguyên tắc bỏ qua 

quá trình phân hủy (tự làm sạch) để có phương án phù hợp cho kịch bản bất lợi 

nhất theo nguyên tắc đánh giá rủi ro. 

Các mục tiêu chất lượng nước được xác định theo mục đích sử dụng nước 

của vùng, thủy vực nước mặt. Trong trường hợp đã có quy chuẩn chất lượng 

nước mặt (quốc gia và tỉnh/thành) sẽ xác định mục tiêu chất lượng nước theo các 

quy chuẩn này. 

Mục tiêu chất lượng nước được xác định theo nguyên tắc SMARTER 

(Specific - Cụ thể; Measurable - Đo lường được; Agreed - Thống nhất; Realistic 

- Thực tế; Timed - Có khung thời gian; Engaged - Có sự tham gia của các bên; 

Relevant - Sự liên quan): 



- Cụ thể: Mỗi mục tiêu cần trả lời “Cho đối tượng nào, phạm vi nào”? 

“Kết quả mong muốn đạt được ở mức nào”? ví dụ “cho mục tiêu sử dụng để 

nuôi trồng thủy sản: đối tượng, loại hình nuôi thủy sản, quy mô, phạm vi mà 

mức độ yêu cầu để xuất khẩu, tiêu thụ trong nước…” 

- Đo lường được: Các mục tiêu chất lượng nước tương ứng với việc sử 

dụng được đo lường lượng hóa bằng các giá trị ngưỡng cho phép của các thông 

số trong đánh giá theo quy chuẩn chất lượng nước mặt. 

- Thống nhất: mục tiêu chất lượng nước cần thống nhất với các quy định, 

chính sách, kế hoạch, chương trình khác có liên quan ví dụ quy định về cấp phép 

xả thải, khai thác nước mặt… 

- Thực tế: Có cơ sở thực tế dựa trên hiện trạng chất lượng nước, diễn biến, 

khả năng, nguồn lực kiểm soát (kỹ thuật, thời gian…). 

- Khung thời gian: Mục tiêu chất lượng nước được đưa ra theo khung 

thời gian, lộ trình để thực hiện đảm bảo tính khả thi. 

- Có sự tham gia của các bên: Sự tham gia của các bên sẽ huy động được 

thêm nguồn lực, tăng tính phản biện tích cực để có được mục tiêu phù hợp, tin 

cậy. 

- Sự liên quan: Mục tiêu chất lượng nước cần được gắn với các chỉ tiêu 

của các hoạt động, chương trình liên quan khác của quốc gia, tỉnh/thành phố. 

Khi vận dụng có thể phát hiện các bất cập về mức quy định trong quy 

chuẩn từ đó đề xuất để điều chỉnh (nên được xem xét điều chỉnh 03 năm một 

lần). Các thủy vực có nhiều mục đích sử dụng cần xác định ưu tiên. 

2.2. Bước 2: Điều tra, đánh giá nguồn thải 

2.2.1. Mục tiêu 

Xác định thực trạng phân bố và tải lượng của các nguồn ô nhiễm điểm và 

nguồn ô nhiễm diện phát sinh chất ô nhiễm môi trường nước trong vùng tác 

động; nguy cơ ô nhiễm nước mặt xuyên biên giới. 

2.2.2. Phương pháp, cách thức thực hiện 

a) Nguyên tắc chung 

Phương pháp điều tra, đánh giá nguồn thải được thực hiện riêng biệt cho 

từng đoạn sông, hồ là cơ sở để tổng hợp đánh giá các nguồn ô nhiễm điểm và 

nguồn ô nhiễm diện đến chất lượng nước của lưu vực hoặc tiểu lưu vực. Kết quả 

điều tra, đánh giá nguồn thải được thể hiện bằng các kết quả kiểm kê các nguồn 

thải điểm và các nguồn thải diện. 

Kiểm kê nguồn thải của lưu vực được thực hiện trên cơ sở các kết quả 

kiểm kê của từng đoạn sông thuộc lưu vực, bao gồm các bước: 

• Kiểm kê nguồn thải điểm 

- Nhận dạng tất cả các nguồn ô nhiễm thải vào đoạn sông. 



- Kiểm kê số cửa cống nối với đoạn sông hoặc thủy vực để nhận dạng 

nguồn thải điểm theo hướng dẫn ở Phụ lục 2. 

- Đối với mỗi cống thải, đo lưu lượng dòng chảy và tải lượng chất ô 

nhiễm theo thời gian (tính theo trung bình ngày) của các thông số ô nhiễm quan 

trọng, được sử dụng để đánh giá khả năng chịu tải. 

- Kiểm kê tổng tải lượng chất ô nhiễm trong năm chảy vào đoạn sông theo 

hướng dẫn ở Phụ lục 2. 

• Tính toán tải lượng ô nhiễm của sông 

Tính toán tải lượng chất ô nhiễm tại các mặt cắt ở thượng lưu và hạ lưu 

của đoạn sông và kiểm kê tổng tải lượng chất ô nhiễm tại các mặt cắt này theo 

hướng dẫn tại mục 4 Phụ lục 2. 

• Kiểm kê nguồn thải diện 

- Kiểm kê các hoạt động của con người của vùng nước để nhận dạng các 

nguồn ô nhiễm diện. Các hoạt động kiểm kê có thể bao gồm: vùng canh tác 

nông nghiệp; vùng nuôi trồng thủy sản; làng nghề chưa có hệ thống thu gom xử 

lý nước thải tập trung; vùng sản xuất lâm nghiệp, trồng rừng, các hoạt động chăn 

nuôi phân tán quy mô hộ gia đình không có hệ thống thu gom, xử lý nước thải, 

các hoạt động khai khoáng; khu đô thị, dân cư không có hệ thống thu gom, xử lý 

nước thải tập trung; bãi rác và một số nguồn thải phân tán khác… 

- Kiểm kê tổng tải lượng chất ô nhiễm của các nguồn thải diện theo hướng 

dẫn ở Phụ lục 3. 

• Đánh giá các nguồn thải điểm và nguồn thải diện theo tiếp cận tải lượng chất 

ô nhiễm của đoạn sông 

Kiểm tra phương trình cân bằng vật chất của chất ô nhiễm trong một năm 

của đoạn sông: 

 Ly – Ly0 = Dp + Ldiff + LB – NP      [CT1] 

Trong đó: 

Ly, Ly0: Tải lượng chất ô nhiễm tại các mặt cắt tương ứng ở hạ lưu và 

thượng lưu của đoạn sông (kg/ngày). 

Dp:  Tổng tải lượng chất ô nhiễm của các nguồn điểm xả vào đoạn 

sông (kg/ngày). 

Ldiff:  Tổng tải lượng chất ô nhiễm của các nguồn diện xả vào đoạn 

sông (kg/ngày). 

LB:  Tải lượng nền tự nhiên của chất ô nhiễm đi vào đoạn sông 

(kg/ngày). 

NP:  Tải lượng của chất ô nhiễm mất đi do các quá trình biến đổi xảy 

ra trong đoạn sông (kg/ngày). 



Nếu các dữ liệu tính toán đúng, phương trình [CT1] sẽ có thể tính được 

phần đóng góp của từng nguồn vào tải lượng của dòng sông. Ít nhất, dựa trên 

các dữ liệu đo tương đối tin cậy như tải lượng chất ô nhiễm của sông, tải lượng 

của các nguồn thải điểm, ta có thể ước tính được sự đóng góp của tổng các 

nguồn khó ước tính chính xác là nguồn thải diện, tải lượng nền tự nhiên và tải 

lượng của chất ô nhiễm mất đi do các quá trình biến đổi trong đoạn sông. 

Đây cũng là cơ sở để phân tích nhận dạng các dữ liệu còn thiếu, đánh giá 

được những yêu cầu cần thiết để cải thiện chất lượng kiểm kê nguồn thải. 

• Tổng hợp điều tra, kiểm kê, đánh giá nguồn thải của toàn lưu vực 

Các kết quả tính toán kiểm kê nguồn thải cho từng đoạn sông, thủy vực và 

cho cả lưu vực được tổng hợp trong các phần sau. 

b) Tổng hợp thực trạng phân bố và tải lượng các nguồn ô nhiễm điểm 

Đối với các cơ sở có xả thải vào đoạn sông hoặc thủy vực, cần nhận dạng 

các nguồn ô nhiễm với các thông tin sau: 

- Phân định vị trí các thành phố, thị trấn và các đơn vị công nghiệp về các 

đoạn sông bị ô nhiễm đã được xác định. 

- Danh sách các cơ sở có xả chất ô nhiễm vào nguồn nước, ghi vị trí của 

cơ sở và vị trí xả thải. 

- Lưu lượng nước và tải lượng chất ô nhiễm chính của các cơ sở đã liệt kê 

với các thông số như sau (xem Bảng PL2-3 Phụ lục 2): 

+ Lưu lượng nước thải phát sinh của mỗi cơ sở. 

+ Chất lượng nước thải đầu vào và đầu ra của mỗi cơ sở gồm các thông số: 

COD, BOD5, TSS, TDS, NH4
+, NO3

-, TN, PO4
3-, TP và các thành phần ô nhiễm 

đặc thù của từng cơ sở (xem Phụ lục các ngành đặc thù) 

+ Công nghệ xử lý nước thải được chấp nhận và các quá trình công nghệ. 

+ Sử dụng nước thải: Khoảng cách từ cống xả đến nguồn tiếp nhận, xả 

toàn bộ ra nguồn tiếp nhận hay sử dụng một phần cho mục đích khác và ghi rõ 

mục đích sử dụng. 

- Đối với các đoạn sông hoặc thủy vực: 

+ Thông tin về nguồn nước: Trong trường hợp sông hoặc suối, thu thập 

các dữ liệu dòng chảy từ các cơ quan quản lý nguồn nước cho khoảng thời gian 

ít nhất 03 năm. Trong trường hợp hồ, hồ chứa, thu thập các thông tin về mực 

nước cho ít nhất 05 năm. 

+ Thông tin về nồng độ các chất ô nhiễm chính: Thông tin về nồng độ các 

chất ô nhiễm chính cần được thu thập hoặc đo đạc ít nhất trong năm nghiên cứu 

tương ứng với các dữ liệu về lưu lượng của đoạn sông hoặc mực nước đối với 

hồ, hồ chứa. Trong trường hợp không có dữ liệu dòng chảy đối với sông, suối 

hoặc thông tin về mực nước đối với hồ, hồ chứa, các dữ liệu này được đo đạc 

đồng thời với việc đo đạc nồng độ các chất ô nhiễm chính. 



c) Tổng hợp thực trạng phân bố và tải lượng các nguồn ô nhiễm diện 

• Phương pháp điều tra, đánh giá nguồn thải: 

Phương pháp điều tra, đánh giá nguồn thải diện được hướng dẫn tại Phụ 

lục 3. Việc điều tra, đánh giá nguồn thải của các loại hình nguồn ô nhiễm diện 

tương đối phức tạp và khó chính xác nên cần phải dựa thêm một số căn cứ khoa 

học bổ sung: các dữ liệu quan trắc hiện có từ các đề tài, dự án, chương trình đã 

và đang thực hiện tại khu vực; các kết quả của các công trình nghiên cứu khoa 

học có uy tín; các đề tài, dự án chương trình đã được nghiệm thu liên quan; một 

số phần mềm kiểm kê hoặc hệ số phát thải được sử dụng phổ biến, rộng rãi trên 

thế giới… 

Các dữ liệu chung cần thu thập gồm: 

- Đối với vùng canh tác nông nghiệp: 

+ Danh sách các vùng canh tác nông nghiệp, sản xuất lâm nghiệp, trồng 

rừng. 

+ Số dân, diện tích đất và phân bố sử dụng đất (diện tích đất, loại cây 

trồng…). 

+ Thống kê các cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm và số lượng các vật nuôi 

này. 

- Vùng nuôi trồng thủy sản: 

+ Danh sách các vùng nuôi trồng thủy sản. 

+ Số dân, diện tích đất và phân bố các loại thủy sản được nuôi trồng: diện 

tích, loại thủy sản, công suất. 

+ Lượng thức ăn sử dụng cho từng loại thủy sản; sản lượng thủy sản; các 

thông tin về hệ thống xử lý nước thải của từng cơ sở. 

- Làng nghề chưa có hệ thống thu gom và xử lý nước thải tập trung: 

+ Số dân và thống kê các loại hình làng nghề tại khu vực: số cơ sở của 

từng loại hình, công suất, loại và lượng nước thải sinh ra. 

+ Hệ thống thoát nước thải làng nghề và vị trí tiếp nhận nước thải (sông, 

hồ, ao). 

- Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có loại hình, quy mô thuộc đối 

tượng không phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường: danh sách các cơ 

sở có xả chất ô nhiễm vào nguồn nước, ghi vị trí của cơ sở và vị trí xả thải. 

- Khu đô thị, dân cư không có hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung: 

+ Số dân và thống kê phân bố dân cư tại khu vực. 

+ Hệ thống thoát nước thải tại khu vực và vị trí tiếp nhận. 

- Khu vực khai thác khoáng sản: loại khoáng sản, diện tích… 

- Bãi rác: diện tích, khối lượng chất thải… 



Các dữ liệu này được sắp xếp theo từng nhóm chính để thuận tiện trong 

tính toán tải lượng các chất ô nhiễm và gồm các nhóm: nguồn thải diện tính theo 

số dân; nguồn thải diện theo vùng canh tác nông nghiệp; nguồn thải diện tính 

theo vùng sản xuất lâm nghiệp, trồng rừng; nguồn thải diện tính theo khu vực 

khai thác khoáng sản; nguồn thải diện tính theo rửa trôi và xói mòn đất; nguồn 

thải diện của các vùng nuôi trồng thủy sản; nguồn thải diện của các làng nghề; 

v.v… 

Việc tính toán bước đầu tải lượng chất ô nhiễm của các loại hình này chưa 

thể chính xác nên rất cần thiết phải ghi rõ dữ liệu và cơ sở tính toán để có thể cải 

thiện thêm. 

- Lưu lượng nước thải, tải lượng các chất ô nhiễm của các nguồn thải diện 

đã liệt kê với các thông số sau đây (xem Bảng PL3-4 Phụ lục 3): 

+ Lưu lượng nước thải phát sinh của từng loại hình. 

+ Chất lượng nước thải gồm các thông số: COD, BOD5, TSS, TDS, NH4
+, 

NO3
-, TN, PO4

3-, TP và các chất ô nhiễm đặc thù của từng loại hình như các kim 

loại nặng, các hóa chất độc hại, thuốc trừ sâu… 

+ Cách thức có thể làm giảm lượng nước thải sinh ra và xử lý chất ô 

nhiễm khi cần thiết. 

+ Sử dụng nước thải: xả toàn bộ ra nguồn tiếp nhận hay sử dụng một phần 

cho mục đích khác. 

d) Dự báo tình hình phát sinh tải lượng ô nhiễm từ các nhóm nguồn thải giai 

đoạn 05 năm tiếp theo 

Trên cơ sở các dữ liệu kiểm kê hiện tại, dựa theo quy hoạch phát triển 

kinh tế xã hội tại khu vực đoạn sông, hồ và của toàn lưu vực, tính toán kiểm kê 

toàn bộ các nguồn thải và đưa ra kết quả dự báo kiểm kê các nguồn ô nhiễm 

điểm và nguồn ô nhiễm diện theo các phương pháp đã trình bày ở mục b và c: 

- Thực hiện tính toán kiểm kê các nguồn thải điểm có thể gia tăng: nếu đã 

biết loại hình và công suất các nhà máy xả thải vào đoạn sông, hồ, có thể dựa 

vào báo cáo ĐTM hoặc giấy phép môi trường của dự án/cơ sở hoặc của dự án/cơ 

sở tương tự tính gần đúng lượng thải; nếu chưa biết rõ loại hình dự án, có thể 

ước tính gần đúng tải lượng chất ô nhiễm theo phương pháp hệ số phát thải cùng 

với các quy định pháp luật hiện hành về môi trường. 

- Thực hiện tính toán kiểm kê các nguồn thải diện có thể gia tăng: tính 

toán sự gia tăng dân số, các sản phẩm dự kiến tăng thêm và sau đó ước tính kiểm 

kê phát thải dựa theo phương pháp hệ số ô nhiễm cùng với các quy định pháp 

luật hiện hành về môi trường. 



e) Xác định các nguồn có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường nước mặt xuyên biên 

giới 

Phương pháp điều tra khảo sát dựa trên thu thập các dữ liệu đường biên 

giới tại khu vực liên quan đến các nguồn thải điểm nhận diện được như sông, 

suối, cống xả và các nguồn thải diện. 

Phương pháp tính toán tải lượng chất ô nhiễm hoàn toàn giống như 

phương pháp tính toán ở mục b và c. Tuy nhiên, tải lượng các nguồn thải điểm 

và nguồn ô nhiễm diện được bổ sung, cập nhật cần nêu rõ tính không chắc chắn 

của các nguồn ô nhiễm này. 

2.3. Bước 3: Đánh giá khả năng chịu tải, xác định hạn ngạch xả nước thải 

vào từng đoạn sông 

2.3.1. Mục tiêu 

Xây dựng lộ trình đánh giá khả năng chịu tải của từng đoạn sông hồ và từ 

đó, xác định hạn ngạch xả nước thải vào từng đoạn sông trên cơ sở rà soát các 

đoạn sông, hồ chưa được đánh giá khả năng chịu tải hoặc đã đánh giá nhưng có 

sự thay đổi lớn về chất lượng một số thông số chất lượng nước. 

2.3.2. Cách thức thực hiện 

a) Tổng hợp kết quả đánh giá khả năng chịu tải của môi trường nước mặt và xác 

định hạn ngạch xả nước thải (tải lượng từng thông số ô nhiễm có thể tiếp tục xả 

vào môi trường nước) đối với các đoạn sông, hồ đã thực hiện việc đánh giá khả 

năng chịu tải trong vòng tối đa 03 năm gần nhất 

Các dữ liệu chính cần thiết để đánh giá khả năng chịu tải, xác định hạn 

ngạch xả nước thải vào từng đoạn sông được dựa trên các Bước 1 và 2 đã thực 

hiện. Nói chung, vẫn cần rà soát lại xem xét khả năng chịu tải và xác định hạn 

ngạch xả thải vào từng đoạn sông trên cơ sở kiểm tra phương trình cân bằng vật 

chất của chất ô nhiễm của đoạn sông (phương trình [CT1]) nhưng với các kết 

quả cập nhật mới: 

 Lym – Ly0m = Dpm + Ldiffm + LBm – NPm    [CT2] 

Trong đó, các ký hiệu trong phương trình [CT1] được thêm chỉ số m, chỉ 

ra các giá trị mới được cập nhật: 

Lym, Ly0m: Tải trọng chất ô nhiễm tại các mặt cắt tương ứng ở hạ lưu và 

thượng lưu của đoạn sông (kg/ngày). 

Dpm:  Tổng tải lượng chất ô nhiễm của các nguồn điểm xả vào đoạn 

sông (kg/ngày). 

Ldiffm:  Tổng tải lượng chất ô nhiễm của các nguồn diện xả vào đoạn 

sông (kg/ngày). 

LBm:  Tải lượng nền tự nhiên của chất ô nhiễm đi vào đoạn sông 

(kg/ngày). 



NPm:  Tải lượng của chất ô nhiễm mất đi do các quá trình biến đổi 

xảy ra trong đoạn sông (kg/ngày). 

Một khi có sự thay đổi chất lượng nước sông tương đối lớn (nồng độ chất 

ô nhiễm của sông ở thượng lưu và/hoặc ở hạ lưu tăng lên) và/hoặc tải lượng xả 

thải tăng lên nhiều, sẽ cần thiết phải đánh giá lại khả năng chịu tải, xác định hạn 

ngạch xả thải của đoạn sông này. 

b) Lộ trình đánh giá khả năng chịu tải của các đoạn sông, hồ có vai trò quan 

trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường trong giai đoạn thực 

hiện kế hoạch quản lý chất lượng môi trường nước mặt 

- Xác định các đoạn sông chưa được đánh giá khả năng chịu tải, các đoạn 

sông đã được đánh giá khả năng chịu tải nhưng có hoạt động phát triển kinh tế - 

xã hội mạnh… 

- Lựa chọn đoạn sông có vai trò quan trọng, xây dựng lộ trình đánh giá 

khả năng chịu tải. 

2.4. Bước 4: Phân vùng xả thải; xác định mục tiêu và lộ trình giảm xả thải 

vào môi trường nước mặt đối với các đoạn sông 

2.4.1. Mục tiêu  

Trên cơ sở đánh giá khả năng chịu tải ở Bước 3, phân vùng xả thải, xác 

định các đoạn sông, hồ không còn khả năng chịu tải, đề xuất mục tiêu và lộ trình 

giảm xả thải vào các đoạn sông, hồ này nhằm mục tiêu cải thiện chất lượng nước. 

2.4.2. Phương pháp thực hiện 

a) Phân vùng xả thải trên cơ sở đánh giá chất lượng nước sông, sức chịu tải và 

mục đích sử dụng nước 

Các loại tài liệu, thông tin cần thu thập bao gồm: 

- Danh sách phân vùng chất lượng nước cho mỗi đoạn, thủy vực theo thứ 

tự ưu tiên và mục đích sử dụng cấp tỉnh/thành phố, cấp trung ương. Một số nơi 

đã áp dụng phân vùng chất lượng nước theo chỉ số chất lượng nước (VN_WQI). 

- Các tiêu chí phân vùng phải thống nhất với các tiêu chuẩn, quy chuẩn 

tương ứng của quốc gia, tỉnh/thành. Mối quan hệ với các kế hoạch, chương trình 

khác. 

Các nội dung cần tiến hành khi đánh giá hiện trạng về phân vùng chất 

lượng nước, hành lang bảo vệ nguồn nước mặt theo quy định của pháp luật về 

tài nguyên nước: 

- Thiết kế, lên kế hoạch và thực hiện chương trình thu thập dữ liệu. 

- Phân chia các đoạn, phân vùng đối với nguồn thải và chất lượng nước và 

thực hiện các hướng dẫn cho mỗi vùng, đoạn này. 

Việc lập kế hoạch quản lý nước mặt cần được thống nhất giữa các cấp 

(trung ương, địa phương). Việc lập kế hoạch đối với các sông có thể được thực 

hiện cho mỗi đoạn sông tùy theo đặc điểm nguồn xả và mục đích sử dụng nước 



(trước khi tổng hợp thành kế hoạch chung), cho các thủy vực. Cần xác định rõ là 

phân loại, phân vùng theo “chất lượng nước” hay theo “giới hạn xả thải” để từ 

đó có kế hoạch phù hợp. Nếu phân vùng theo chất lượng nước sẽ cần thực hiện 

nhiều hoạt động và thách thức hơn so với theo giới hạn xả thải. 

Phân vùng theo chất lượng nước có thể bị vi phạm do các nguồn thải điểm 

do vậy các nguồn thải này cần được xử lý/kiểm soát hiệu quả (có thể áp dụng xử 

lý cấp 2). Các nguồn thải diện cũng cần được kiểm soát ở một số vùng, khu vực 

có nguy cơ ô nhiễm cao từ nguồn này như kho/bãi chứa ngoài trời, sản xuất 

nông nghiệp, khu dân cư, làng nghề, khai thác mỏ, xâm nhập mặn… Đây cũng 

là cơ sở để đưa ra các điều chỉnh về quy hoạch, thay đổi hành lang bảo vệ nguồn 

nước. Lượng hóa các nguồn thải, mức yêu cầu xử lý trước khi đổ thải vào nguồn 

nước mặt sẽ được hướng dẫn chi tiết ở Bước 2. 

Việc phân vùng xả thải dựa trên đặc điểm mỗi đoạn sông với việc đánh 

giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của sông được thực hiện trên cơ sở 

các căn cứ sau: 

- Vị trí nhập lưu, phân lưu trên sông. 

- Chức năng nguồn nước, mục đích sử dụng nước của sông; vị trí các công 

trình khai thác, sử dụng nước, xả nước thải; vị trí công trình hồ chứa, công trình 

điều tiết nước trên sông. 

- Chiều dài xâm nhập mặn lớn nhất ứng với độ mặn 4,0‰ đối với các 

đoạn sông bị ảnh hưởng của thủy triều. 

- Yêu cầu về bảo tồn, phát triển hệ sinh thái thủy sinh, giá trị lịch sử, văn 

hóa, du lịch, tín ngưỡng có liên quan đến nguồn nước. 

- Đối với các sông liên quốc gia, liên tỉnh cần bổ sung căn cứ vào đường 

biên giới quốc gia, địa giới hành chính cấp tỉnh. 

Từ việc xác định các đoạn sông còn khả năng chịu tải, không còn khả 

năng và khả năng chịu tải cụ thể sẽ có thể đưa ra được các chương trình, hoạt 

động cụ thể theo lộ trình để đảm bảo chất lượng và sử dụng bền vững nước mặt 

nói chung và nước sông nói riêng. Căn cứ Bước 3, cần xác định: 

- Danh mục các đoạn sông không còn khả năng chịu tải (kèm theo số liệu, 

thông tin về tải lượng ô nhiễm hiện tại, diễn biến chất lượng nước, tải lượng ô 

nhiễm trong giai đoạn 03 - 05 năm). 

- Xây dựng bản đồ phân bố các đoạn sông với mức chịu tải khác nhau, đặc 

biệt lưu ý các đoạn sông không còn khả năng chịu tải. 

b) Tính toán mục tiêu tải lượng cần giảm xả thải 

Tính toán tổng tải lượng cần giảm xả thải căn cứ việc xác định tải lượng 

thông số ô nhiễm có trong nguồn nước thải được quy định tại Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT : 

Ltn = (Ltđ – Lnn – Ltt) x Fs 

Trong đó: 

https://thukyluat.vn/vb/thong-tu-76-2017-tt-btnmt-danh-gia-kha-nang-tiep-nhan-nuoc-thai-cua-nguon-nuoc-song-5b779.html?hash=dieu_12
https://thukyluat.vn/vb/thong-tu-76-2017-tt-btnmt-danh-gia-kha-nang-tiep-nhan-nuoc-thai-cua-nguon-nuoc-song-5b779.html?hash=dieu_12


Ltn: Khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải đối với từng thông số ô 

nhiễm (kg/ngày) 

Ltđ: Tải lượng tối đa có thể tiếp nhận (kg/ngày); Ltđ = CQCVN x Qsông x 86,4 

Lnn: Tải lượng của thông số chất lượng nước hiện có trong nguồn nước 

của đoạn sông (kg/ngày), Lnn = Csông x Qsông x 86,4 

Ltt: Tải lượng thông số ô nhiễm trong nguồn nước thải (kg/ngày), Lt = Ct x 

Qt x 86,4 

(Ct: nồng độ thông số ô nhiễm có trong nguồn nước thải xả vào đoạn 

sông theo kg/m3); Qt: lưu lượng lớn nhất của nguồn nước thải xả vào 

đoạn sông theo m3/ngày; 86,4 là hệ số chuyển đổi thứ nguyên) 

Fs: Hệ số an toàn (giá trị từ 0,7 đến 0,9) được lựa chọn trên cơ sở mức độ 

đầy đủ, tin cậy, chính xác của các thông tin, số liệu sử dụng để đánh 

giá do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 

Nếu:  Ltt < (Ltđ – Lnn) → sông còn khả năng tiếp nhận thông số ô nhiễm 

Nếu:  Ltt ≥ (Ltđ – Lnn) → sông không còn khả năng tiếp nhận thông số ô 

nhiễm, khi đó tính được tổng tải lượng chất ô nhiễm cần giảm (xử lý) trước khi 

xả thải vào nguồn tiếp nhận (G): 

G (kg/ngày) ≥ {[Lt – (Ltđ – Lnn)]/Fs} 

c) Xác định lộ trình giảm xả thải nhằm cải thiện chất lượng môi trường nước 

mặt đối với các đoạn sông 

Căn cứ mục tiêu tổng tải lượng cần giảm xả thải, lộ trình giảm (những yếu 

tố nào cần xem xét khi đề xuất lộ trình giảm: những nguồn thải chính có khả 

năng giảm xả thải…) cần xác định dựa trên: 

- Các nguồn xả thải chính: lưu lượng thải và các thành phần ô nhiễm 

chính; quy mô và tính chất của các nguồn xả nước thải hiện tại và theo quy 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội. 

- Mục đích sử dụng nước của các phân đoạn, vùng. 

- Khả năng kiểm soát, xử lý nguồn thải (nguồn lực, công nghệ…): thực tế 

về khả năng đầu tư, năng lực xử lý nước thải của các nguồn phát sinh nước 

thải… 

2.5. Bước 5: Đề xuất các biện pháp khác nhằm phòng ngừa và giảm thiểu ô 

nhiễm môi trường nước mặt; giải pháp hợp tác, chia sẻ thông tin và quản lý 

ô nhiễm nước mặt xuyên biên giới 

2.5.1. Mục tiêu 

Hướng dẫn xây dựng, đề xuất các biện pháp khác nhằm phòng ngừa và 

giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước mặt; giải pháp hợp tác, chia sẻ thông tin và 

quản lý ô nhiễm nước mặt xuyên biên giới. 



2.5.2. Phương pháp thực hiện 

Kế hoạch quản lý môi trường nước mặt cần phù hợp, nhất quán với các 

chương trình, kế hoạch ưu tiên của quốc gia, của tỉnh/thành. 

a) Các biện pháp quản lý theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Luật Bảo vệ môi 

trường đối với những đoạn sông, hồ không còn khả năng chịu tải 

b) Thiết lập hệ thống quan trắc để theo dõi, cảnh báo diễn biến chất lượng nước 

mặt (bao gồm cả nguồn xuyên biên giới) căn cứ vào: 

-  Hiện trạng và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội. 

- Thủy văn, các công trình thủy trên sông: địa hình, hình thái dòng sông, 

dòng chảy (lưu lượng, mực nước, lưu tốc), lượng mưa, chế độ thủy triều…  

- Dữ liệu chất lượng nước trong quá khứ. 

- Tình hình, mục đích sử dụng nước: nước sử dụng cho tưới, sinh hoạt, 

công nghiệp, các hoạt động vui chơi giải trí, nuôi trồng thủy sản. 

- Nguồn ô nhiễm: các nhà máy, khu khai khoáng, làng nghề, khu dân cư, 

bãi chôn lấp rác thải… 

-  Tình hình sử dụng đất: rừngkhu vực canh tác nông nghiệp, khu vực nuôi 

trồng thủy sản, khu dân cư… 

- Chương trình, kế hoạch giải pháp ở các cấp (địa phương và trung ương), 

phối hợp giữa các ban, ngành, đơn vị chức năng. 

c) Xác định hành lang bảo vệ nguồn nước mặt theo quy định của pháp luật về 

tài nguyên nước 

Thống kê, lập danh mục, bản đồ các hành lang bảo vệ nguồn nước mặt đã 

được xác định theo Luật Tài nguyên nước và Nghị định số 43/2015/NĐ-CP. 

d) Các giải pháp, cơ chế hợp tác, chia sẻ thông tin về chất lượng nước mặt 

xuyên biên giới 

Một số vấn đề có thể cùng xem xét, tìm giải pháp, cơ chế phối hợp, phát 

triển hợp tác, nghiên cứu quốc tế, đặc biệt với các lưu vực xuyên biên giới: 

- Trình độ công nghệ hiện có trong kiểm soát và xử lý nước thải (BPT, xử 

lý cấp 2, BAT, BPWTT). 

- Điều chỉnh quy chuẩn xả thải khi áp dụng công nghệ mới. 

- Nâng cấp quy chuẩn về chất lượng nước mặt theo tiêu chí và mục đích 

sử dụng. 

- Công bố tác động môi trường của các nguồn thải mới được phép xả vào 

lưu vực kêt cả các công trình xử lý do nhà nước, chính phủ đầu tư. 

- Kiểm soát sử dụng đất, quản lý chất thải trong khu vực có thể ảnh hưởng 

đến thủy vực. 



- Đảm bảo việc phổ biến thông tin đến cộng đồng và quyền tham gia tham 

vấn của các bên. 

- Tăng cường năng lực trong quan trắc, đánh giá (liên tục) chất lượng môi 

trường nước mặt. 

- Mạng lưới, cơ sở dữ liệu, chia sẻ thông tin. 

e) Các biện pháp, giải pháp, công nghệ xử lý, cải thiện chất lượng nước mặt 

khác trong trường hợp cần thiết 

Các biện pháp, giải pháp, công nghệ đưa ra cần được phân tích đầy đủ chi 

phí hiệu quả và đánh giá rủi ro khi triển khai áp dụng. Đồng thời, dựa vào tầm 

nhìn, mục tiêu chất lượng và nguồn lực về tài chính, đầu tư, kỹ thuật, địa điểm… 

để đánh giá, lựa chọn ưu tiên và lộ trình thực hiện cụ thể và trách nhiệm tham 

gia của các bên. 

2.6. Đề xuất cơ cấu, tổ chức thực hiện 

2.6.1. Mục tiêu 

Bước này nhằm đưa ra cơ cấu tổ chức thực hiện để đảm bảo có sự phân 

công trách nhiệm, cơ chế hợp tác, giám sát cụ thể, rõ ràng nhằm đảm bảo các 

mục tiêu của kế hoạch được thực hiện. 

2.6.2. Nội dung 

a) Phân công trách nhiệm đối với cơ quan thường trực và các cơ quan phối hợp 

thực hiện kế hoạch quản lý chất lượng nước mặt 

- Xác định cơ quan thường trực (có cần lập một văn phòng/ủy ban điều 

phối hay không), cơ quan phối hợp. 

- Phân định rõ trách nhiệm của từng cơ quan. 

b) Cơ chế giám sát, báo cáo, đôn đốc thực hiện 

- Xác định trách nhiệm của các cơ quan thực hiện kế hoạch trong việc báo 

cáo, giám sát, thanh tra, kiểm tra (nội dung, chỉ tiêu cần báo cáo; thời gian báo 

cáo, kiểm tra tiến độ thực hiện các lộ trình đã đề ra). 

- Trách nhiệm tổng hợp báo cáo, đôn đốc thực hiện của cơ quan thường 

trực. 

c) Danh mục các dự án, nhiệm vụ ưu tiên để thực hiện các mục tiêu của kế 

hoạch 

- Các nhiệm vụ, dự án xử lý, kiểm soát nguồn thải: xây dựng hệ thống 

thoát nước, xử lý nước thải khu đô thị, khu công nghiệp… 

- Các nhiệm vụ, dự án đầu tư, xây dựng và vận hành hệ thống quan trắc và 

dự báo, cảnh báo chất lượng nước. 

- Các nhiệm vụ, dự án xử lý, cải thiện chất lượng nước khu vực bị ô 

nhiễm. 

- Các nhiệm vụ, dự án khác. 



d) Cơ chế phân bổ nguồn lực thực hiện 

- Làm rõ các nguồn lực phục vụ công tác giám sát, báo cáo, thanh tra, 

kiểm tra. 

- Các nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ, dự án ưu tiên. 

- Các nguồn ưu đãi, hỗ trợ cho các hoạt động giảm xả thải của các nhóm 

nguồn thải. 

2.7. Bước 7: Xây dựng dự thảo kế hoạch dựa trên các nội dung đã thực hiện 

ở trên (mẫu tham khảo ở Phụ lục 1) 

2.8. Bước 8: Tham vấn và hoàn thiện dự thảo kế hoạch 

- Tham vấn thông qua các hội thảo, cuộc họp hoặc bằng văn bản. 

- Đối tượng tham vấn đã được quy định tại điểm b khoản 1 và điểm b 

khoản Điều 5 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP, cụ thể: 

+ Đối với sông, hồ liên tỉnh: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và các bộ, cơ quan 

ngang bộ có liên quan. 

+ Đối với sông, hồ nội tỉnh: Ủy ban nhân dân cấp huyện, các sở, ban 

ngành liên quan và cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường của các tỉnh, 

thành phố trực thuộc trung ương giáp ranh. 

- Tổng hợp ý kiến, hoàn thiện dự thảo kế hoạch. 



Phụ lục 1 - Mẫu khung kế hoạch quản lý chất lượng môi trường nước mặt 

 

1. Hiện trạng, diễn biến, xu thế chất lượng nước mặt, các mục tiêu chất lượng 

nước 

a) Đánh giá hiện trạng, diễn biến chất lượng môi trường nước mặt đối với sông, 

hồ giai đoạn tối thiểu 03 năm gần nhất 

- Trình bày theo bảng biểu, biểu đồ, hình vẽ… đánh giá chất lượng nước 

theo thời gian. 

- Trình bày về hiện trạng và diễn biến chất lượng nước mặt theo vùng/khu 

vực/lưu vực trên bản đồ, sơ đồ. 

b) Tổng hợp hiện trạng các vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt, 

hành lang bảo vệ nguồn nước mặt, khu vực sinh thủy đã được xác định theo quy 

định của pháp luật về tài nguyên nước 

Thể hiện theo danh mục, bản đồ. 

c) Dự báo xu hướng diễn biến chất lượng nước mặt, đề xuất các mục tiêu, chỉ 

tiêu về chất lượng nước mặt cần đạt được cho giai đoạn 05 năm đối với từng 

đoạn sông, hồ căn cứ nhu cầu thực tiễn về phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi 

trường 

Mục tiêu chất lượng nước cụ thể với từng đoạn sông được trình bày theo 

mẫu bảng dưới đây. 

Đoạn sông Mục tiêu chất 

lượng nước 

Yêu cầu chất lượng nước cần đạt Ghi chú 

Từ … Đến … Ví dụ: Đảm bảo 

cung cấp nước cho 

sinh hoạt 

Theo mức tương ứng của quy chuẩn 

về chất lượng nước mặt (ví dụ: mức 

A đối với mục đích sinh hoạt) 

 

Từ … Đến …    

Từ … Đến …    

Từ … Đến …    

Từ … Đến …    

2. Thực trạng phân bố các nguồn thải và tải lượng ô nhiễm 

a) Tổng hợp thực trạng phân bố và tải lượng các nguồn ô nhiễm điểm 

- Trình bày thực trạng phân bố nguồn thải theo nhóm các cống xả. Việc 

phân nhóm các nguồn ô nhiễm điểm được phân chia theo các nguồn xả nước 

thải công nghiệp, nguồn xả nước thải sinh hoạt, nguồn xả nước mưa. Danh sách 

các cống xả tại đoạn sông, hồ được trình bày theo mẫu của Bảng PL2-1 Phụ lục 



2. Danh sách các cơ sở xả nước thải vào sông, hồ được trình bày theo mẫu tại 

Bảng PL2-2 Phụ lục 2. 

- Trình bày lưu lượng nước thải và tải lượng các chất ô nhiễm chính của 

các cơ sở xả nước thải vào đoạn sông (hồ) được trình bày theo mẫu của Bảng 

PL2-3 Phụ lục 2. 

- Trình bày tập hợp tất cả các nguồn thải điểm trên bản đồ của lưu vực. 

b) Tổng hợp thực trạng phân bố và tải lượng các nguồn ô nhiễm diện 

- Trình bày thực trạng phân bố nguồn thải diện theo các nhóm của từng 

đoạn sông, hồ. 

- Trình bày bản đồ phân bố tất cả các nguồn thải diện trong một lưu vực 

sông. Hình H3-1 Phụ lục 3 là ví dụ về bản đồ phân bố nguồn thải điểm và nguồn 

thải diện xả vào nguồn nước. 

- Tập hợp tất cả các nguồn thải diện của một lưu vực sông trình bày theo 

các bảng biểu từ các dữ liệu theo mẫu của Bảng PL3-4 Phụ lục 3. Tập hợp các 

kết quả này được trình bày ở dạng bản đồ phân bố tổng thể cho cả lưu vực sông 

hoặc một tiểu lưu vực. 

c) Dự báo tình hình phát sinh tải lượng ô nhiễm từ các nhóm nguồn thải giai 

đoạn 05 năm tiếp theo 

- Trình bày tổng tải lượng, phân bố tải lượng theo phạm vi địa lý, theo 

nhóm nguồn cả ở dạng bảng và bản đồ phân bố như đã trình bày ở mục a và b. 

- Phân tích xu thế diễn biến sự tăng tải lượng các chất ô nhiễm chính theo 

nhóm ngành, theo nguồn ô nhiễm điểm và nguồn ô nhiễm diện và theo chất ô 

nhiễm chính. 

d) Xác định các nguồn có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường nước mặt xuyên biên 

giới 

Danh mục các nguồn ô nhiễm điểm và ô nhiễm diện cũng như bản đồ 

phân bố các nguồn ô nhiễm được bổ sung thêm các nguồn này. 

Trình bày phân bố lưu lượng và tải trọng các chất ô nhiễm chính của sông 

biên giới và cửa sông trong năm. Trong trường hợp hai nước có hiệp định hợp 

tác về nguồn nước, sẽ trình bày các kết quả theo nội dung hiệp định đã ký kết. 

Các phần trình bày cũng tương tự như mục a và b nhưng cần bổ sung đánh 

giá sự không chắc chắn của các nguồn thải xuyên biện giới. 



3. Hiện trạng khả năng chịu tải, hạn ngạch xả thải, phân vùng xả thải 

a) Tổng hợp kết quả đánh giá khả năng chịu tải của môi trường nước mặt và xác 

định hạn ngạch xả nước thải (tải lượng từng thông số ô nhiễm có thể tiếp tục xả 

vào môi trường nước) đối với các đoạn sông, hồ đã thực hiện việc đánh giá khả 

năng chịu tải trong vòng tối đa 03 năm gần nhất 

Danh mục các đoạn sông và khả năng chịu tải tương ứng (kèm theo hạn 

ngạch xả thải còn lại), bản đồ phân bố các đoạn sông đã được đánh giá khả năng 

chịu tải, các đoạn sông không còn khả năng chịu tải. 

b) Lộ trình đánh giá khả năng chịu tải của các đoạn sông, hồ có vai trò quan 

trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường trong giai đoạn thực 

hiện kế hoạch quản lý chất lượng môi trường nước mặt 

Lộ trình đánh giá khả năng chịu tải của các đoạn sông, hồ. 

Danh mục các đoạn sông và khả năng chịu tải tương ứng (kèm theo hạn 

ngạch xả thải còn lại hoặc cần giảm tải lượng các chất ô nhiễm xả của từng 

nguồn thải để đạt mục tiêu chất lượng nước mong muốn). 

Xây dựng bản đồ phân bố các đoạn sông sẽ được đánh giá khả năng chịu 

tải, các đoạn sông bị ô nhiễm không còn khả năng chịu tải cần phải giảm tải 

lượng ô nhiễm của các nguồn thải. 

c) Phân vùng xả thải trên cơ sở đánh giá chất lượng nước sông, sức chịu tải và 

mục đích sử dụng nước 

- Căn cứ phân vùng xả thải (mục đích sử dụng nước, hiện trạng chất lượng 

nước, đặc tính các dòng thải…). 

- Bản đồ, sơ đồ với các vùng xả thải được phân chia. 

- Bảng các tiểu vùng, vùng với mục tiêu (mục đích) sử dụng. 

Bảng mẫu: Đề xuất phân vùng sông theo mục đích sử dụng 

TT Mục đích phân loại tiểu 

vùng 

Đặc điểm 

1 Tiểu vùng cần bảo tồn, 

bảo vệ 

Đoạn sông là môi trường sống của các sinh vật được ưu 

tiên bảo vệ theo quy định (Số lượng bị suy giảm hoặc 

đang bị đe dọa tuyệt chủng, loài sinh vật đặc hữu, có giá 

trị đặc biệt về khoa học, y tế, kinh tế, sinh thái, cảnh 

quan, môi trường và văn hóa - lịch sử). 

Đoạn sông cần quan tâm quản lý hệ sinh thái đặc thù ví 

dụ vị trí là cửa sông, nước bị nhiễm phèn, nhiễm mặn. 

Đoạn sông có các công trình bảo tồn, bảo vệ nằm 

sát/gần sông. 

2 Tiểu vùng ưu tiên phát 

triển theo hướng thân 

thiện môi trường, đảm 

bảo chất lượng nước 

Đoạn sông có chất lượng nước cần đáp ứng với mục 

đích sử dụng để cung cấp nước cho hệ thống/nhà máy 

xử lý nước cấp cho sinh hoạt. 



TT Mục đích phân loại tiểu 

vùng 

Đặc điểm 

sạch, ổn định  

3 Tiểu vùng phát triển theo 

mức độ cho phép (Tiểu 

vùng hạn chế phát triển) 

Đoạn sông ở vị trí có ảnh hưởng tới chất lượng nước 

cần đáp ứng mục đích sử dụng cho cấp nước sinh hoạt 

tại các tiểu vùng ở hạ lưu. Ở tiểu vùng này các hoạt 

động phát triển KT-XH trong tương lai có thể gây nguy 

cơ, rủi ro về môi trường, gây ảnh hưởng xấu tới sức 

khỏe con người. 

4 Tiểu vùng cần phục hồi Đoạn sông có chất lượng môi trường nước xấu, gây ảnh 

hưởng xấu đến sức khỏe con người và hệ sinh thái. Ưu 

tiên lớn nhất cho mục tiêu ở tiểu vùng này là khôi phục 

chất lượng nước về ngưỡng an toàn theo các quy định 

hiện hành. 

4. Biện pháp quản lý, phòng ngừa, giảm thiểu ô nhiễm, cải thiện chất lượng 

môi trường nước mặt 

a) Xác định mục tiêu, lộ trình giảm xả thải nhằm cải thiện chất lượng môi 

trường nước mặt đối với các đoạn sông 

Tổng tải lượng cần giảm xả thải (với từng thông số ô nhiễm cần giảm) có 

thể được tổng hợp trình bày trong bảng sau: 

Thông số Ltđ (kg/ngày) 
Lnn 

(kg/ngày) 

Lt (tổng các 

nguồn, kg/ngày) 

Tải lượng cần giảm xả 

thải (G) (kg/ngày) 

COD     

TSS     

…     

Để đưa ra lộ trình giảm, phân bổ trách nhiệm giảm xả thải theo nhóm 

nguồn/đối tượng cụ thể cần dựa vào: 

- Hiện trạng ô nhiễm, khả năng tiếp nhận của thủy vực. 

- Mục đích sử dụng hiện tại. 

- Các nguồn xả thải chính (mức tải lượng ô nhiễm cao theo hàm lượng 

thông số ô nhiễm và lưu lượng thải); các hệ số kf, kq. 

- Cơ sở/đối tượng xả thải (nguồn lực về đầu tư, công nghệ…). 

b) Các biện pháp quản lý đối với các đoạn sông không còn khả năng chịu tải 

Như đã quy định trong khoản 2 Điều 7 Luật Bảo vệ môi trường. 



c) Thiết lập hệ thống quan trắc để theo dõi, cảnh báo diễn biến chất lượng nước 

mặt (bao gồm cả nguồn xuyên biên giới) 

Mạng lưới quan trắc cần thiết lập, hiện trạng các trạm hiện có, nhu cầu/kế 

hoạch đầu tư mạng lưới quan trắc trong giai đoạn thực hiện kế hoạch. Nội dung 

trình bày bao gồm: 

- Bản đồ các vị trí quan trắc. 

- Danh mục các điểm quan trắc kèm tọa độ. 

- Nội dung chương trình quan trắc: Chuẩn bị, thông số quan trắc, cách 

thức thực hiện, tần suất quan trắc, báo cáo kết quả (mẫu báo cáo, kết nối với hệ 

thống cơ sở dữ liệu chung). 

d) Xác định hành lang bảo vệ nguồn nước mặt theo quy định của pháp luật về 

tài nguyên nước 

Danh mục, bản đồ phân bố. 

e) Các giải pháp, cơ chế hợp tác, chia sẻ thông tin về chất lượng nước mặt 

xuyên biên giới 

Các nội dung như đã xác định tại bước 5. 

g) Các biện pháp, giải pháp, công nghệ xử lý, cải thiện chất lượng nước mặt 

khác trong trường hợp cần thiết 

Các nội dung như đã xác định tại bước 5. 

5. Tổ chức thực hiện 

a) Phân công trách nhiệm đối với cơ quan thường trực và các cơ quan phối hợp 

thực hiện kế hoạch quản lý chất lượng nước mặt 

- Xác định cơ quan thường trực (có cần lập một văn phòng/ủy ban điều 

phối hay không), cơ quan phối hợp. 

- Phân định rõ trách nhiệm của từng cơ quan. 

b) Cơ chế giám sát, báo cáo, đôn đốc thực hiện 

- Xác định trách nhiệm của các cơ quan thực hiện kế hoạch trong việc báo 

cáo, giám sát, thanh tra, kiểm tra (nội dung, chỉ tiêu cần báo cáo; thời gian báo 

cáo, kiểm tra tiến độ thực hiện các lộ trình đã đề ra). 

- Trách nhiệm tổng hợp báo cáo, đôn đốc thực hiện của cơ quan thường 

trực. 

c) Danh mục các dự án, nhiệm vụ ưu tiên để thực hiện các mục tiêu của kế 

hoạch 

- Các nhiệm vụ, dự án xử lý, kiểm soát nguồn thải: xây dựng hệ thống 

thoát nước, xử lý nước thải khu đô thị, khu công nghiệp… 

- Các nhiệm vụ, dự án đầu tư, xây dựng và vận hành mạng lưới quan trắc. 



- Các nhiệm vụ, dự án xử lý, cải thiện chất lượng nước khu vực bị ô 

nhiễm. 

- Các nhiệm vụ, dự án khác. 

d) Cơ chế phân bổ nguồn lực thực hiện 

- Làm rõ các nguồn lực phục vụ công tác giám sát, báo cáo, thanh tra, 

kiểm tra. 

- Các nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ, dự án ưu tiên. 

- Các nguồn ưu đãi, hỗ trợ cho các hoạt động giảm xả thải của các nhóm 

nguồn thải. 



Phụ lục 2 - Phương pháp điều tra, đánh giá nguồn thải điểm 

 

1. Phương pháp điều tra, đánh giá nguồn thải 

Việc điều tra, đánh giá nguồn thải của các loại hình ô nhiễm nguồn điểm 

này căn cứ vào các nguồn dữ liệu sau: 

- Các báo cáo đánh giá tác động môi trường; giấy xác nhận hoàn thành 

công trình bảo vệ môi trường; giấy phép môi trường… 

- Các dữ liệu quan trắc hiện có: 

+ Đối với cơ sở có trạm quan trắc nước thải tự động và gửi kết quả về Sở 

Tài nguyên và Môi trường của tỉnh: Tính toán trực tiếp lưu lượng nước thải và 

tải lượng các chất ô nhiễm chính từ các dữ liệu này. 

+ Đối với các cơ sở khác: Sử dụng báo cáo kết quả quan trắc hiện trạng 

môi trường liên quan đến nước thải của cơ sở. Các dữ liệu này phải được kiểm 

tra, rà soát đảm bảo độ tin cậy và tính đầy đủ cả về khoa học và pháp lý. 

- Thu thập các thông tin, dữ liệu từ các nguồn khác để kiểm tra, bổ sung 

thông tin hiện có: các kết quả của các công trình khoa học có uy tín, các đề tài 

dự án đã được nghiệm thu, một số phần mềm kiểm kê liên quan đến đánh giá 

nguồn xả nước thải. Các thông tin, dữ liệu sử dụng phải được nêu đầy đủ trong 

báo cáo. 

2. Các loại thông tin cần thu thập 

- Danh sách các cơ sở có xả chất ô nhiễm vào nguồn nước, vị trí của cơ sở 

và vị trí xả thải, thông tin về nguồn tiếp nhận. 

- Tải trọng ô nhiễm của các cơ sở đã liệt kê với đầy đủ các thông số sau 

đây: 

+ Lưu lượng nước thải phát sinh của mỗi cơ sở. 

+ Chất lượng nước thải đầu vào và đầu ra của mỗi cơ sở gồm các thông số: 

COD, BOD5, TSS, TDS, NH4
+, NO3

-, TN, PO4
3-, TP và các chất ô nhiễm đặc thù 

của từng cơ sở như các kim loại nặng, các hóa chất độc hại, thuốc trừ sâu… 

+ Công nghệ xử lý nước thải được chấp nhận và các quá trình công nghệ. 

+ Sử dụng nước thải: xả toàn bộ ra nguồn tiếp nhận hay sử dụng một phần 

cho mục đích khác (ví dụ: cho tưới tiêu). 

3. Tính toán tải lượng chất ô nhiễm của nguồn thải điểm 

- Sử dụng công thức [CT2.1] tính toán tải lượng chất ô nhiễm theo ngày 

của nguồn thải xả vào đoạn sông hoặc hồ. 

- Sử dụng công thức [CT2.3] tính toán tổng tải lượng chất ô nhiễm trong 

một năm của nguồn thải xả vào đoạn sông hoặc hồ. 



4. Tính toán tải lượng chất ô nhiễm đi qua một mặt cắt của đoạn sông 

- Sử dụng công thức [CT2.1] tính toán tải lượng chất ô nhiễm theo ngày đi 

qua một mặt cắt của đoạn sông. 

- Sử dụng công thức [CT2.2] tính toán tổng tải lượng chất ô nhiễm trong 

một năm đi qua một mặt cắt của đoạn sông. 

5. Phương pháp tính toán tải lượng của thông số chất lượng nước của sông 

và các dòng xả thải trực tiếp 

a) Tải lượng của thông số chất lượng nước theo ngày 

Khi đã biết lưu lượng và nồng độ chất ô nhiễm trong một ngày (của sông 

hoặc của nguồn điểm, đo hoặc tính tại cùng một vị trí), tải lượng ngày của thông 

số chất lượng nước Ld được tính toán theo công thức sau: 

         [CT2.1] 

Trong đó: 

Ld: Tải lượng ngày của thông số chất lượng nước của sông hoặc của 

nguồn thải điểm (kg/ngày). 

Q: Lưu lượng ngày của sông hoặc nguồn thải điểm (m3/s). 

C: Nồng độ của thông số chất lượng nước (mg/L). 

Giá trị 86,4 là hệ số chuyển đổi thứ nguyên (được chuyển đổi từ đơn vị 

tính mg/L, m3/s thành đơn vị tính kg/ngày). 

Ghi chú: 

Khi đã biết lưu lượng và nồng độ của thông số chất lượng nước trong từng 

ngày, có thể biết được diễn biến chất lượng nước và tổng tải lượng của thông số 

chất lượng nước cho một năm hoặc cho khoảng thời gian đã xác định. Tuy nhiên, 

lưu lượng nước thường được đo liên tục hoặc với khoảng thời gian dày hơn 

trong khi các thông số chất lượng nước thường không được đo đầy đủ và phân 

tán nên cần thiết phải có cách ước tính gần đúng nồng độ của thông số chất 

lượng nước theo ngày và từ đó tính toán được tải lượng ngày của thông số chất 

lượng nước này. 

Các phần sau trình bày một số cách tính toán gần đúng nồng độ và tải 

lượng của thông số chất lượng nước cho sông và cho cả các nguồn thải điểm. 

Các tính toán chi tiết và sâu hơn cần được dựa trên các tài liệu nghiên cứu. 

b) Tải lượng của thông số chất lượng nước sông theo năm 

     [CT2.2] 

Trong đó: 

Ly: Tổng tải lượng của thông số chất lượng nước của sông trong một 

năm (tấn/năm). 

Qd: Lưu lượng trung bình ngày của sông trong năm (m3/s). 



Qtbđo: Lưu lượng trung bình ngày của sông tương ứng với các lần đo nồng 

độ (m3/s). 

Qi: Lưu lượng ngày của sông, lần đo thứ i (m3/s). 

Ci: Nồng độ của thông số chất lượng nước, lần đo thứ i (mg/L). 

Uf: Hệ số hiệu chỉnh cho các vị trí khác nhau của các trạm quan trắc 

dòng chảy và thông số chất lượng nước. 

n: Số lần đo lưu lượng và nồng độ thông số chất lượng nước đồng thời. 

N: Số ngày trong năm (365 hoặc 366 ngày tùy theo năm). 

Giá trị 0,0864 là hệ số chuyển đổi thứ nguyên (được chuyển đổi từ đơn vị 

tính mg/L, m3/s thành đơn vị tính tấn/năm). 

c) Tổng tải lượng của thông số chất lượng nước của dòng thải trong một năm 

     [CT2.3] 

 Trong đó: 

Lyt: Tổng tải lượng của thông số chất lượng nước của dòng thải trong 

một năm (tấn/năm). 

Qdt: Lưu lượng trung bình ngày của dòng thải trong năm (m3/s). 

Qtbđot: Lưu lượng trung bình ngày tương ứng với các lần đo nồng độ của 

dòng thải (m3/s). 

Qit: Lưu lượng ngày của dòng thải, lần đo thứ i (m3/s). 

Cit: Nồng độ của thông số chất lượng nước của dòng thải, lần đo thứ i 

(mg/L). 

n: Số lần đo lưu lượng và nồng độ thông số chất lượng nước đồng thời. 

N: Số ngày trong năm (365 hoặc 366 ngày tùy theo năm). 

Giá trị 0,0864 là hệ số chuyển đổi thứ nguyên (được chuyển đổi từ đơn vị 

tính mg/L, m3/s thành đơn vị tính tấn/năm). 

Ghi chú: 

1. Cần lưu giữ các dữ liệu gốc đưa vào tính toán, ghi rõ nguồn gốc là cơ 

sở để có thể sử dụng lại, hiệu chỉnh hoặc không sử dụng nữa. 

2. Các kết quả kiểm kê của từng đoạn sông sẽ được lưu file đúng mẫu và 

là cơ sở để tổng hợp dữ liệu cho toàn lưu vực và cho quốc gia. 



6. Các loại mẫu bảng thống kê 

Bảng PL2-1. Danh sách các cống xả tại đoạn sông, hồ 

(Ghi tên đoạn sông, hồ) 

Các cống xả nước thải 

STT Tên cống xả Vị trí cống xả Mã số Ghi chú 

1 Cống xả 1   Việc gắn mã số cần 

có hệ thống để thuận 

tiện tổng hợp nguồn 

xả thải 

2 Cống xả 2   

… …   

Các cống xả nước mưa và các nguồn khác 

STT Tên cống xả Vị trí cống xả Mã số Ghi chú 

1 Cống xả 1   Việc gắn mã số cần 

có hệ thống để thuận 

tiện tổng hợp nguồn 

xả thải 

2 Cống xả 2   

… …   

Các cống tưới tiêu phục vụ nông nghiệp 

STT Tên cống tưới tiêu Vị trí cống tưới 

tiêu 

Mã số Ghi chú 

1 Cống tưới tiêu 1   Việc gắn mã số cần 

có hệ thống để thuận 

tiện tổng hợp nguồn 

xả thải 

2 Cống tưới tiêu 2   

… …   

Bảng PL2-2. Danh sách các cơ sở xả nước thải vào sông, hồ 

(Ghi tên sông, hồ) 

STT Tên cơ sở Vị trí cơ 

sở (Ghi 

mã số) 

Xả vào 

cống thải 

(Ghi mã 

số) 

Công 

nghệ xử lý 

nước thải1 

Cách thức 

xả thải: 

Liên tục, 

gián đoạn, 

hỗn hợp 

Phương 

pháp kiểm 

kê nguồn 

thải2 

1 Cơ sở 1      

2 Cơ sở 2      

…       

…       



Ghi chú: 

(1) Xử lý cơ học; Xử lý sơ cấp; Xử lý cấp thứ cấp; Xử lý cấp 3 

(2) Phương pháp kiểm kê nguồn thải dựa theo: Quan trắc tự động liên tục; 

Quan trắc định kỳ; Ước tính dựa theo phần mềm kiểm kê (nêu tên phần mềm); 

Ước tính dựa trên hệ số phát thải… 

Sau khi thiết lập xong bảng và ghi đầy đủ dữ liệu theo yêu cầu, cần phân 

tích chi tiết cách thức thu thập và xử lý dữ liệu và phân tích kết quả thu được. 



Bảng PL2-3. Danh sách các cơ sở xả nước thải vào đoạn sông, hồ 

(Ghi tên đoạn sông, hồ) 

 Nước thải đi vào hệ thống xử lý 

STT Mã 

cơ 

sở 

Lưu 

lượng 

(m3/s) 

TSS 

(tấn/năm) 

BOD5 

(tấn/năm) 

TP 

(tấn/năm) 

TN 

(tấn/năm) 

N-

NH4
+ 

(tấn 

N/năm) 

N-NO3
- 

(tấn 

N/năm) 

Tên 

Kim 

loại 

nặng 

Tải lượng 

(tấn/năm) 

Tên 

chất 

BVTV 

Tải lượng 

(tấn/năm) 

1             

2             

…             

Tổng             

 Nước thải sau hệ thống xử lý xả vào nguồn nước 

1             

2             

…             

Tổng             



Phụ lục 3 - Phương pháp điều tra, đánh giá nguồn thải diện 

 

1. Tiếp cận tính toán tải lượng chất ô nhiễm của nguồn diện theo phương 

pháp hệ số ô nhiễm 

Phương pháp hệ số ô nhiễm thường được sử dụng để tính toán kiểm kê 

nguồn thải diện do tính đơn giản của nó nhưng vẫn chấp nhận được vì trong giai 

đoạn đầu của việc đánh giá kiểm kê nguồn thải diện, còn thiếu các hiểu biết sâu 

về quy luật biến đổi và vận chuyển các chất ô nhiễm trong môi trường. Việc lựa 

chọn đúng hệ số ô nhiễm cho từng trường hợp cụ thể là điểm mấu chốt để có 

được kết quả đúng. 

Tải lượng xả thải của chất ô nhiễm (i) của nguồn diện được tính theo công 

thức: 

 Ei = (A x EFi/1000) x (100 – ER)/100     [CT3.1] 

Trong đó: 

Ei:  Tải lượng xả thải của chất ô nhiễm (i) đi vào đoạn sông hoặc thủy 

vực (kg/ngày). 

A:  Khối lượng, độ lớn của nguồn thải; ví dụ, khi tính tải lượng xả thải 

của tổng N do nước thải sinh hoạt thì A là số dân tương đương trong 

một năm. 

EFi: Hệ số phát thải ban đầu của chất ô nhiễm (i) (kg/ngày); ví dụ, khi tính 

tải lượng xả thải của tổng N do nước thải sinh hoạt thì EFi là số kg 

tổng N sinh ra của 01 người trong 01 ngày. 

ER:  Hiệu suất xử lý chất ô nhiễm (i) (%). 

Ghi chú: Khi áp dụng phương pháp hệ số phát thải tính toán tải lượng xả 

thải của một chất ô nhiễm, cần chú ý sử dụng đúng đơn vị của hệ số ô nhiễm và 

độ lớn của quá trình. 

2. Tiếp cận tính toán tải lượng chất ô nhiễm của nguồn diện theo cách tiếp 

cận con đường và nguồn tác động 

Con đường tác động của nguồn thải vào môi trường nước gồm 03 nguồn 

lớn: nguồn điểm, nguồn diện không thuộc khu vực đô thị và nguồn diện thuộc 

khu vực đô thị. Nguồn thải diện là nguồn không xác định được rõ ràng như dòng 

chảy ngầm, dòng thấm, dòng chảy bề mặt khi trời mưa, sự lắng đọng của khí 

quyển v.v… Cách tính toán tải lượng của nguồn điểm đã được trình bày trong 

Phụ lục 2. Tuy nhiên, do không thể đo được đầy đủ lưu lượng nước thải và nồng 

độ các chất ô nhiễm ở các thời điểm, đặc biệt là khi có nước mưa chảy tràn nên 

rất khó phân biệt hoàn toàn các nguồn thải điểm và các nguồn thải diện. Chính 

vì vậy, cách tiệp cận tính toán tải lượng chất ô nhiễm theo con đường và nguồn 

tác động là cần thiết để tính toán chính xác các nguồn xả thải vào nguồn nước 

mặt và đòi hỏi công cụ mô hình hóa phức tạp. Trong phần sau đây sẽ trình bày 



những nét chính về cách tính toán tải lượng các chất ô nhiễm chính theo nguồn 

diện không thuộc khu vực đô thị và nguồn diện thuộc khu vực đô thị. 

a) Nguồn diện không thuộc khu vực đô thị 

Tải lượng xả thải nguồn diện do nông nghiệp có thể do xói lở rửa trôi đất, 

đá có chứa các chất dinh dưỡng trong sản xuất nông nghiệp, dòng chảy bề mặt, 

dòng thấm. 

Lượng đất trồng trọt mất do xói lở rửa trôi đất được tính theo công thức 

tổng quát: 

A = R x K x L x S x C x P      [CT3.2] 

Trong đó: 

A: Lượng đất trồng trọt mất do xói lở (tấn/ha). 

R: Hệ số xói mòn do mưa. 

K: Hệ số xói mòn đất. 

L: Chiều dài dốc. 

S: Độ dốc. 

C: Hệ số tính đến thảm thực vật tại khu vực. 

P: Hệ số bảo toàn thực tế liên quan đến sử dụng đất. 

Các dữ liệu liên quan đến thông số địa hình (R, K, L, S) có được do các 

nghiên cứu cụ thể tại khu vực. 

Dựa trên các nghiên cứu xác định tỷ lệ đất bị xói mòn đi vào nước mặt 

SDR (công thức CT3.3), có thể tính được lượng trầm tích đi vào môi trường 

nước do xói mòn đất. Trên cơ sở nghiên cứu phân bố tỷ lệ các chất có trong đất 

bị xói mòn, có thể tính toán được tải lượng các chất ô nhiễm chính đi vào môi 

trường nước của đoạn sông hoặc thủy vực. Tuy nhiên, việc áp dụng tiếp cận tính 

toán này đòi hỏi phải sử dụng công cụ mô hình hóa thích hợp và nghiên cứu 

chuyên sâu. 

Công thức tính tỷ lệ đất bị xói mòn đi vào nước mặt SDR: 

SDR = SY/E        [CT3.3] 

Trong đó: SY là sản lượng trầm tích và E là lượng xói mòn thô. 

Tải lượng nguồn thải diện khác không thuộc khu vực đô thị như rửa trôi, 

thấm, lắng đọng từ khí quyển, từ nước ngầm v.v… có thể được tính toán theo 

các phương pháp được trình bày trong [10, 11]. Tuy nhiên, các phần tính toán 

này tương đối phức tạp và yêu cầu lớn về thời gian và kinh phí nên chỉ dành cho 

các nghiên cứu chuyên sâu khi vấn đề ô nhiễm nguồn thải diện là quan trọng. 

b) Nguồn diện thuộc khu vực đô thị 

Tải lượng các chất ô nhiễm chính xả vào nguồn nước của nguồn diện 

thuộc khu vực đô thị chủ yếu do tràn cống của hệ thống thu gom nước mưa và 



lượng nước mưa rửa trôi của khu vực. Các tính toán chính xác tải lượng các chất 

ô nhiễm chính phải được dựa theo các dữ liệu quan trắc của từng khu vực nên 

cũng chỉ dành cho các nghiên cứu chuyên sâu khi vấn đề ô nhiễm nguồn thải 

diện là quan trọng. 

Ghi chú: Áp dụng tiếp cận tính toán tải lượng chất ô nhiễm của nguồn 

diện theo cách tiếp cận con đường và nguồn tác động cho kết quả chính xác hơn 

nhưng nó đòi hỏi nhiều nghiên cứu và phương pháp tính toán mô hình hóa phức 

tạp nên chỉ được áp dụng khi vấn đề ô nhiễm do nguồn diện là quan trọng. Tuy 

nhiên, việc hiểu rõ cơ chế xuất hiện nguồn thải diện là cần thiết để giúp người sử 

dụng lựa chọn đúng công thức tính toán (khi có một số nghiên cứu cho các kết 

quả khác nhau) và nhận diện được các dữ liệu còn thiếu cần bổ sung. 

Trong các phần tiếp theo, sẽ trình bày các cách tiếp cận tính toán tải 

lượng các chất ô nhiễm của nguồn thải diện chủ yếu theo phương pháp hệ số ô 

nhiễm trong đó tải lượng xả thải các chất ô nhiễm vào nguồn nước do sinh hoạt 

của người dân được tính theo phương pháp số dân tương đương. 

3. Tính toán tải lượng xả thải theo số dân tương đương 

Khi không có dữ liệu nghiên cứu cho một khu vực cụ thể, có thể dựa theo 

phương pháp hệ số ô nhiễm của Tổ chức Y tế thế giới (WHO, 1993) để tính toán 

tải lượng và lưu lượng nước thải do người dân sinh sống trong một khu vực 

không có hệ thống thu gom và xử lý nước thải tập trung. Ví dụ, tải lượng các 

chất ô nhiễm sinh ra của 01 người trong 01 ngày có các con số sau: 

 BOD5 = 45 – 54 g; COD = (1,6 – 1,9) x BOD5; TS = 170 – 220 g; 

 TSS = 70 – 145 g; TN = 6 – 12 g; TP = 0,6 – 4,5 g; và một số thông số 

khác 

Tùy theo hệ thống xử lý áp dụng, có thể tra được phần trăm xử lý các chất 

ô nhiễm này. Từ các dữ liệu này và chọn lưu lượng nước thải của 1 người 

(khoảng từ 100 đến 150 lít/người/ngày), có thể tính gần đúng được lưu lượng 

nước thải, nồng độ và tải lượng của từng chất ô nhiễm thải ra trong 01 ngày và 

trong 01 năm theo số dân tương đương (PE). 

4. Tính toán tải lượng xả thải cho vùng canh tác nông nghiệp và vùng nuôi 

trồng thủy sản 

a) Vùng canh tác nông nghiệp 

Tải lượng các chất ô nhiễm chính do xả nước thải sinh hoạt do sinh hoạt 

của người dân sinh sống tại khu vực được ước tính theo phương pháp phương 

pháp số dân tương đương. 

Tải lượng xả thải nguồn diện khác của vùng canh tác nông nghiệp do rửa 

trôi đất, đá có chứa các chất dinh dưỡng trong sản xuất nông nghiệp, dòng chảy 

bề mặt, dòng thấm được tính toán theo phương pháp hệ số ô nhiễm với các hệ số 

ô nhiễm được trình bày trong Bảng PL3-3. 



Khi có các dữ liệu nghiên cứu cụ thể tại khu vực, có thể tính toán gần 

đúng lưu lượng nước thải và tải lượng xả thải của các nguồn diện này trên cơ sở 

áp dụng phương pháp hệ số ô nhiễm với các hệ số ô nhiễm có được từ các 

nghiên cứu có sẵn. 

Trong trường hợp vùng canh tác nông nghiệp có các cơ sở chăn nuôi gia 

súc, gia cầm, tải lượng các chất ô nhiễm chính do chăn nuôi gia súc xả thải vào 

nguồn nước được ước tính theo phương pháp hệ số ô nhiễm với các thông số 

nêu tại Bảng PL3-2 và các số liệu điều tra về số lượng của từng loại vật nuôi 

trong 01 năm. 

b) Vùng nuôi trồng thủy sản 

Tải lượng xả thải các chất ô nhiễm vào nguồn nước do sinh hoạt của 

người dân được tính toán theo phương pháp số dân tương đương. 

Tải lượng các chất ô nhiễm chính xả thải vào nguồn nước do các nhà máy 

(trang trại) nuôi trồng thủy sản được ước tính theo cách sau đây: 

Các thông số chất lượng nước chính có thể gây ô nhiễm thủy vực gồm chủ 

yếu nitơ, phốtpho và BOD5. Việc tính toán đầy đủ và chính xác các nguồn ô 

nhiễm của dạng này tương đối khó khăn vì các dòng xả thải vào nguồn nước có 

sự pha trộn không rõ ràng giữa dạng nguồn ô nhiễm điểm và nguồn ô nhiễm 

diện. 

Có một số cách tiếp cận để tính toán lượng xả thải của các cơ sở nuôi 

trồng thủy sản như: (i) Tính toán dựa trên các thông số sản xuất và các phương 

trình cân bằng vật liệu; (ii) Tính toán dựa trên quan trắc xả thải. Việc tính toán 

theo cách này giống như phần tính toán xả thải của một cơ sở sản xuất đã được 

nêu tại Phụ lục 2 nên không trình bày lại trong phần này. 

Ví dụ, tải lượng xả thải ban đầu của phốtpho và nitơ vào thủy vực LP/N 

(kg/năm) tính theo phương pháp (i) như sau: 

LP/N = 0,01 x (ICi – GCf) – M – T     [CT3.4] 

Trong đó: 

LP/N: Tổng tải lượng của phốtpho hoặc nitơ đi vào thủy vực trong một 

năm (kg/năm). 

I: Tổng lượng thức ăn để nuôi cá (kg/năm). 

Ci: Hàm lượng P hoặc N trong thức ăn (%). 

G: Tỷ lệ tăng trưởng thuần của cá có tính cả cá chết (kg/năm). 

Cf: P hoặc N có trong cá (%). 

M: Sự mất mát thức ăn do cơ chế chuyển hóa trong cá (kg/năm). 

T: Các quá trình loại bỏ thức ăn đối với trang trại cá không liên quan 

đến xử lý bùn (ví dụ, quá trình luân chuyển chất dinh dưỡng, quá 

trình loại bỏ nitơ - kg/năm). 



Để tính được lượng xả thải theo công thức này, cần sử dụng các nghiên 

cứu có sẵn trong lĩnh vực để có được các thông số cần thiết. Ngoài ra, khi cơ sở 

có hệ thống xử lý nước thải, tải lượng của phốtpho và nitơ sẽ được hiệu chỉnh 

theo hiệu suất của hệ thống xử lý nước thải của cơ sở. 

5. Tính toán tải lượng xả thải từ một số nhóm nguồn khác 

Làng nghề chưa có hệ thống thu gom và xử lý nước thải tập trung: Sau khi 

tính toán lượng tải lượng các chất ô nhiễm do sinh hoạt của người dân theo 

phương pháp số dân tương đương như đã trình bày ở phần trước, tra cứu hệ số ô 

nhiễm theo tài liệu [1] với từng loại hình sản xuất và tính toán tải lượng các chất 

ô nhiễm chính theo phương pháp hệ số ô nhiễm. Trong trường hợp không thể 

xác định chính xác loại hình làng nghề, có thể sử dụng hệ số ô nhiễm đối với 

loại hình sản xuất gần đúng nhất. 

Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nhỏ lẻ: Sau khi tính toán lượng tải 

lượng các chất ô nhiễm do sinh hoạt của người dân theo phương pháp số dân 

tương đương, tra cứu hệ số ô nhiễm theo tài liệu [1] với từng loại hình sản xuất 

và tính toán tải lượng các chất ô nhiễm chính theo phương pháp hệ số ô nhiễm. 

Trong trường hợp không thể xác định chính xác loại hình và quy mô của cơ sở, 

có thể sử dụng hệ số ô nhiễm đối với loại hình sản xuất gần đúng nhất. 

Khu đô thị, dân cư không có hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung: 

Tra cứu hệ số ô nhiễm của 1 người dân tương đương theo số liệu tại Bảng PL3-1 

[1] và tính toán tải lượng các chất ô nhiễm chính theo phương pháp hệ số ô 

nhiễm như đã trình bày ở phần trước. 

Ngoài ra, tải lượng xả thải các chất ô nhiễm do rửa trôi đất, đá, dòng chảy 

bề mặt, dòng thấm có thể được tính thêm vào tải lượng của nguồn diện khi đánh 

giá các nguồn thải này là quan trọng. Tải lượng các chất ô nhiễm chính của các 

nguồn thải này được tính toán theo phương pháp hệ số ô nhiễm với các hệ số ô 

nhiễm được trình bày trong Bảng PL3-3, tham khảo thêm tài liệu [1]. 

6. Đánh giá kết quả kiểm kê nguồn thải diện 

Phương pháp hệ số ô nhiễm với các hệ số ô nhiễm được tra cứu từ các 

nghiên cứu thường được sử dụng để tính toán lượng nước xả thải và tải lượng 

một số chất ô nhiễm chính của các loại nguồn thải diện nói chung. Tuy nhiên, 

hiện nay, do số lượng nghiên cứu cụ thể để tính toán tải lượng các chất ô nhiễm 

của nguồn thải diện chưa nhiều nên các kết quả kiểm kê nguồn thải diện nói 

chung chưa được chính xác. Chính vì vậy, các kết quả tính toán lượng nước thải 

và tải lượng các chất ô nhiễm chính của nguồn diện trong một năm nên được coi 

là các giá trị xấp xỉ ban đầu. 

Tổng tải lượng của chất ô nhiễm của đoạn sông, hồ trong một năm Ldiff 

cần được kiểm tra sự đúng đắn của kết quả dựa theo phương trình [CT1] trên cơ 

sở bỏ qua tải lượng nền tự nhiên và tải lượng chất ô nhiễm mất đi do quá trình 

biến đổi hóa học xảy ra trong đoạn sông. Nếu các kết quả tương đối tương hợp, 

có thể dừng quá trình tính toán và biên tập các kết quả kiểm kê nguồn thải diện. 

Nếu các kết quả không tương hợp, cần thiết phải có nghiên cứu bổ sung, cân 



nhắc hiệu chỉnh kết quả trước khi biên tập kết quả kiểm kê nguồn thải diện. Kết 

quả đánh giá này cũng là cơ sở đề xuất phương pháp kiểm kê nguồn thải diện 

cho giai đoạn sau để cải thiện chất lượng kiểm kê nguồn thải. Một số tính toán 

chính xác hơn tải lượng các chất ô nhiễm xả vào đoạn sông hoặc hồ cũng có thể 

thực hiện được dựa trên một số phần mềm chuyên dụng như phần mềm tương 

đối đầy đủ như WW LCI version 4.0 (tham khảo [3]) hoặc phần mềm đơn giản 

hơn như SimpleTreat (tham khảo [9]). 

Ở quy mô lưu vực hoặc tiểu lưu vực, cần thiết phải sử dụng phương pháp 

mô hình hóa để định lượng chính xác hơn tải lượng nguồn thải diện theo cách 

tiếp cận con đường tác động và/hoặc theo cách tiếp cận nguồn thải (tham khảo 

[10], [11]). 

Ghi chú: 

1. Cần lưu giữ các dữ liệu gốc đưa vào tính toán, ghi rõ nguồn gốc là cơ 

sở để có thể sử dụng lại, hiệu chỉnh hoặc không sử dụng nữa. 

2. Các kết quả kiểm kê của từng đoạn sông sẽ được lưu file đúng mẫu và 

là cơ sở để tổng hợp dữ liệu cho toàn lưu vực và cho quốc gia. 

Bảng PL3-1. Hệ số ô nhiễm của nước thải sinh hoạt 

STT Ngành 
Đơn vị 

(U) 

Nước 

thải 

(lít/U) 

BOD5 

(g/U) 

TSS 

(g/U) 

SS 

(g/U) 

TN (g 

N/U) 

TP (g 

P/U) 

Vi sinh vật (tính cho 100 

ml nước thải) 

1 

Nước 

thải 

sinh 

hoạt 

đô thị 

chưa 

xử lý 

người x 

ngày 
50-300 45-54 170-220 70-145 6-12 0,6-4,5 

Tổng vi khuẩn: 109-1010 

Coliforms: 106-109 

Đơn vị 

(U) 

N hữu 

cơ (g 

N/U) 

N-NH3 

(g N/U) 

P hữu 

cơ (g 

P/U) 

P vô cơ 

(g P/U) 

Cl- 

(g/U) 

Dầu 

mỡ 

(g/U) 

 

người x 

ngày 

0,4 x 

TN 

0,6 x 

TN 
0,3 x TP 0,7 x TP 4-8 10-30  

Người dân 

được phục vụ 

bởi 

Đơn vị 

(U) 

Nước 

thải 

(m3/U) 

BOD5 

(kg/U) 

TSS 

(kg/U) 

TN (kg 

N/U) 

TP (kg 

P/U) 
 Chất khác (kg/U) 

2 

Cống 

thải 

thu 

gom 

người x 

năm 
55 18,1 39,2 3,3 0,93  Dầu mỡ: 7,3 

3 
Các bể 

tự hoại 

người x 

năm 
73 6,9 16  

 
  

Ghi chú: Bảng này chỉ nêu các dữ liệu chính hệ số ô nhiễm của nước thải 

sinh hoạt. Các dữ liệu chi tiết về hệ số ô nhiễm của nước thải sinh hoạt có thể tra 

cứu trực tiếp trong tài liệu [1]. 



Bảng PL3-2. Hệ số ô nhiễm của ngành chăn nuôi gia súc 

STT 
Ngành chăn 

nuôi 

Đơn vị 

(U) 

Nước 

thải 

(m3/U) 

BOD5 

(kg/U) 

TSS 

(kg/U) 

TN 

(kg/U) 

TP 

(kg/U) 

Chất ô 

nhiễm 

khác 

1 
Bò thịt (360 kg 

trung bình) 

Con x 

năm 
8 164 1204 43,8 11,3  

Bò sữa, 590 kg trung 

bình 
       

2 Nuôi tự do 
Con x 

năm 
15,6 228,5 1533 82,1 12  

3 
Trung tâm vắt 

sữa 

Con x 

năm 
5,6 21,5  2,5 3,3  

Nuôi lợn, 45 kg trung 

bình 
       

4 
Sàn cứng, nước 

rửa 

Con x 

năm 
14,6 32,9 73 7,3 2,3  

5 
Sàn có rãnh, 

phân hố 

Con x 

năm 
2,8 32,9 24,8 7,3 2,3  

Nuôi gà        

6 Gà thịt, 1 kg 
Con x 

năm 
21,5 1,61 4,2 3,6   

7 Gà nuôi con 
kg gà con 

x năm  
21,5 1,61 4,2 3,6   

Nuôi gà tây        

8 

Nuôi để sinh 

sản, 11,4 kg 

trung bình 

Con x 

năm 
0,25 14,2  3 2,5  

9 

Nuôi để thịt, 

6,8 kg trung 

bình 

Con x 

năm 
0,15 8,4  1,8 1,5  

10 
Vịt, 16 kg 

trung bình 

Con x 

năm 
84 6,4 9,1 N/A N/A  

11 Ngựa 
Con x 

năm 
13,6 146  95,3 16,4  

Ghi chú: N/A - không xác định. 



Bảng PL3-3. Tải lượng các chất ô nhiễm dinh dưỡng và hữu cơ từ nước mưa 

và các dòng chảy bề mặt 

STT Nguồn thải Đơn vị 
TN tính 

theo N 

TP tính 

theo P 
BOD COD TSS 

1 Mưa trực tiếp mg/l 0,5-1,5 0,004-0,03  10-20 10-20 

Dòng chảy nước mưa đô 

thị (từ cống riêng) 
      

2 Từ một nghiên cứu kg/km2/năm 875 105 4,725 31.150 64.050 

3 Châu Âu kg/km2/năm 952 90    

Dòng chảy từ rừng       

3 
Một số nghiên cứu 

ở Mỹ 
kg/km2/năm 143-357 2,6-12,8    

4 
Trước dãy núi Alp 

của Thụy Sĩ 
kg/km2/năm 840 4    

5 
Rừng phân tán (của 

Phần Lan) 
kg/km2/năm  17-27    

Các đồng cỏ ở Thụy Sĩ, 

trước dãy núi Alp 
      

6 Đồng cỏ tự nhiên kg/km2/năm 1650     

7 
Đồng cỏ được bón 

phân 
kg/km2/năm 1940     

Dòng chảy nông nghiệp       

8 
Khoảng giá trị điển 

hình 
kg/km2/năm  7-105    

9 
Một số khu vực ở 

Mỹ 
kg/km2/năm 784 45    

10 

Cao nguyên Thụy 

Sĩ (nông nghiệp hỗn 

hợp, có bón phân) 

kg/km2/năm 1400-3000 21-50    

Các dòng chảy hồi lưu khi 

tưới tiêu 
      

11 Dòng chảy bề mặt kg/km2/năm 274-2690 103-434    

12 Dòng chảy ngầm kg/km2/năm 4250-18600 280-906    



Bảng PL3-4. Danh sách các nguồn thải diện đi vào đoạn sông, hồ 

(Ghi tên đoạn sông, hồ) 

STT Tên nguồn thải 

diện 

Lưu 

lượng 

(m3/s) 

COD 

(tấn/nă

m) 

TSS 

(tấn/

năm) 

TDS 

(tấn/

năm) 

BOD5 

(tấn/nă

m) 

TP (tấn 

P/năm) 

TN (tấn 

N/năm) 

N-NH4
+ 

(tấn 

N/năm) 

N-NO3
- 

(tấn 

N/năm) 

Tên Kim loại 

nặng 

Tải lượng 

(tấn/năm) 

Tên chất 

BVTV 

Tải lượng 

(tấn/năm) 

1               

2               

…               

Tổng               

Đánh 

giá 

              

Ghi chú: 

1. Tất cả các ô về lưu lượng thải và tải lượng các chất ô nhiễm chính của các nguồn thành phần đều cần ghi đầy đủ các dữ liệu: 

hoặc con số tải lượng cụ thể, hoặc ghi N/A (chưa xác định). 

2. Tên các nguồn thải diện được ghi theo tên của nguồn thải diện được trình bày tại Bước 2, gồm: vùng canh tác nông nghiệp, 

vùng nuôi trồng thủy sản, làng nghề chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung v.v… 

3. Hàng ghi tổng (tổng lưu lượng, tổng tải lượng các chất ô nhiễm chính): tính tổng lưu lượng hoặc tổng tải lượng các chất ô 

nhiễm chính và coi cột ghi N/A có giá trị bằng 0. 

4. Hàng đánh giá: tự đánh giá về mức độ chính xác sau khi đã kiểm tra kết quả theo công thức [CT1]. 



 

Hình H3-1. Ví dụ về bản đồ phân bố nguồn thải điểm và nguồn thải diện vào nguồn nước 

Các nguồn thải diện (bên trái) và các nguồn thải điểm (bên phải) ảnh hưởng đến chất lượng nước
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