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BÁO CÁO HIỆN TRẠNG CÁC THÀNH PHẦN MÔI TRƯỜNG NĂM 2017 VÀ 

DIỄN BIẾN CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM 

(Kèm theo Công văn số 32/TTQTTNMT ngày 17/01/2018 của Trung trâm 

Quan trắc Tài nguyên và môi trường tỉnh Kon Tum) 

Chương trình quan trắc môi trường tỉnh Kon Tum năm 2017 được thực hiện theo 

mạng lưới các điểm quan trắc trên địa bàn tỉnh Kon Tum được phê duyệt tại Quyết 

định số 1340/QĐ-UB ngày 11/12/2008 của UBND tỉnh Kon Tum và Đề cương 

nhiệm vụ quan trắc môi trường tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016 – 2020 được UBND tỉnh 

Kon Tum thống nhất tại Công văn số 625/UBND-KTN ngày 29/3/2016. Chương trình 

quan trắc được thực hiện 04 đợt/năm (02 đợt mùa khô và 02 đợt mùa mưa) tại các điểm 

nền và điểm tác động, trong đó: Môi trường không khí được quan trắc tại 17 điểm với 

10 thông số, môi trường nước mặt được quan trắc tại 14 điểm với 22 thông số, môi 

trường nước ngầm được quan trắc tại 11 điểm với 19 thông số, môi trường đất được 

quan trắc tại 5 điểm với 17 thông số. Tần suất quan trắc môi trường không khí và môi 

trường nước mặt được thực hiện 04 đợt/năm, môi trường nước ngầm và môi trường đất 

được thực hiện 02 đợt/năm (01 đợt mùa khô và 01 đợt mùa mưa). Kết quả quan trắc 

các thông số môi trường tại các điểm quan trắc cho thấy hầu hết các thông số đều có 

giá trị nằm trong giới hạn cho phép của tiêu chuẩn, quy chuẩn, chất lượng các thành 

phần môi trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum tương đối tốt. 

Hiện trạng và diễn biến các thành phần môi trường gồm môi trường không khí, 

nước mặt, nước ngầm, môi trường đất năm 2017 như sau: 

VỀ MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ 

Kết quả quan trắc mùa khô và mùa mưa trong năm 2017 cho thấy tại điểm nền và 

điểm tác động tại khu vực hoạt động giao thông, khu vực dân cư, phát triển đô thị và 

khu vực công nghiệp có giá trị các thông số đều nằm trong giới hạn cho phép của 

QCVN 06:2009/BTNMT (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong 

không khí xung quanh) và QCVN 05:2013/BTNMT (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

chất lượng không khí xung quanh). Môi trường không khí trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

chủ yếu bị tác động bởi tiếng ồn mà thể hiện rõ tại kết quả quan trắc tiếng ồn trung bình 

và tiếng ồn cực đại. Kết quả quan trắc năm 2017 cho thấy tiếng ồn trung bình (LAeq) có 

giá trị nằm trong khoảng 51,3 dBA – 76,1 dBA và tiếng ồn cực đại (LAmax) có giá trị 

nằm trong khoảng 63,5 dBA – 100,5 dBA. Trong đó, qua 68 lần quan trắc các thông số 

đại diện cho chất lượng môi trường không khí tại 17 vị trí trong 4 đợt quan trắc mùa 

khô và mùa mưa năm 2017 cho thấy: 
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Bảng 1. Giá trị tiếng ồn LAeq và tiếng ồn Lmax tại điểm nền quan trắc năm 2016 - 2017 

Vị trí quan trắc  
Mức ồn LAeq (70 dBA(1)) Mức ồn Lmax (70 dBA(1)) 

Năm 2016 Năm 2017 Năm 2016 Năm 2017 

Vị 

trí 

K1 

Mùa 

khô 

Đợt 1 61,6 61,2 85,9 89,8 

Đợt 4 68,8 66,7 93,6 89,4 

Mùa 

mưa 

Đợt 2 68,7 66,4 89,2 86,6 

Đợt 3 66,8 62,9 87,4 88,5 

 Ghi chú: 

- (1): QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. 

        : Vượt quy chuẩn.                                   : Đạt quy chuẩn 
 

 

Hình 1. Thông số tiếng ồn LAeq và Lmax tại điểm nền năm 2016 - 2017 

Bảng 2. Giá trị tiếng ồn LAeq và tiếng ồn Lmax tại điểm tác động từ khu vực hoạt động 

giao thông năm 2016 - 2017   

Vị trí quan trắc 
Mức ồn LAeq (70 dBA(1)) Mức ồn Lmax (70 dBA(1)) 

Năm 2016 Năm 2017 Năm 2016 Năm 2017 

Vị trí 

K2 

Mùa 

khô 

Đợt 1 67,2 65,4 88,4 86,0 

Đợt 4 66,8 67,3 89,5 81,7 

Mùa 

mưa 

Đợt 2 66,6 62,4 84,7 88,8 

Đợt 3 67,1 67,1 87,7 85,5 

Vị trí 

K3 

Mùa 

khô 

Đợt 1 73,2 75,7 86,6 89,2 

Đợt 4 70,8 71,6 96,1 93,8 

Mùa 

mưa 

Đợt 2 71,0 70,6 92,5 96,3 

Đợt 3 70,5 74,6 93,8 87,5 
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Vị trí quan trắc 
Mức ồn LAeq (70 dBA(1)) Mức ồn Lmax (70 dBA(1)) 

Năm 2016 Năm 2017 Năm 2016 Năm 2017 

Vị trí 

K4 

Mùa 

khô 

Đợt 1 77,3 75,8 101,6 99,6 

Đợt 4 68,4 67,4 89,5 87,6 

Mùa 

mưa 

Đợt 2 72,9 75,3 100,4 90,3 

Đợt 3 69,5 71,2 90,7 100,5 

Vị trí 

K11 

Mùa 

khô 

Đợt 1 62,5 64,7 80,3 81,2 

Đợt 4 65,3 63,7 74,6 84,6 

Mùa 

mưa 

Đợt 2 66,3 63,6 83,4 75,1 

Đợt 3 66,5 63,5 85,5 82,7 

 Ghi chú: 

- (1): QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. 

         : Vượt quy chuẩn.                                               : Đạt quy chuẩn 

 

Hình 2. Thông số tiếng ồn LAeq và Lmax (dBA) tại điểm tác động từ hoạt động 

giao thông năm 2016 - 2017 

Bảng 3. Giá trị tiếng ồn LAeq và tiếng ồn Lmax tại điểm tác động từ hoạt động dân cư, 

phát triển đô thị năm 2016 - 2017   

Vị trí quan trắc 
Mức ồn LAeq (70 dBA(1)) Mức ồn Lmax (70 dBA(1)) 

Năm 2016 Năm 2017 Năm 2016 Năm 2017 

Vị trí 

K5 

Mùa 

khô 

Đợt 1 62,2 60,4 75,7 76,6 

Đợt 4 66,6 63,1 87,9 78,7 

Mùa 

mưa 

Đợt 2 63,7 67,2 80,4 88,5 

Đợt 3 65,1 59,9 86,4 78,5 
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Vị trí quan trắc 
Mức ồn LAeq (70 dBA(1)) Mức ồn Lmax (70 dBA(1)) 

Năm 2016 Năm 2017 Năm 2016 Năm 2017 

Vị trí 

K8 

Mùa 

khô 

Đợt 1 72 70,8 84,8 86,2 

Đợt 4 72,6 68,2 104,5 86,9 

Mùa 

mưa 

Đợt 2 70,1 68,6 92,0 93,4 

Đợt 3 70,9 73,1 94,9 85,9 

Vị trí 

K9 

Mùa 

khô 

Đợt 1 71,3 73,1 88,1 90,1 

Đợt 4 74,5 68,1 92,4 88,8 

Mùa 

mưa 

Đợt 2 68,5 71,3 100,8 93,2 

Đợt 3 69,6 76,1 89,5 85,7 

Vị trí 

K10 

Mùa 

khô 

Đợt 1 73,1 70,9 95,3 89,2 

Đợt 4 73,9 69,2 98,0 89,8 

Mùa 

mưa 

Đợt 2 69,5 68,4 87,9 89,1 

Đợt 3 68,3 68,9 86,7 87,5 

Vị trí 

K12 

Mùa 

khô 

Đợt 1 68,4 60,3 72,8 72,5 

Đợt 4 65,7 75,1 85,3 97,8 

Mùa 

mưa 

Đợt 2 65,7 66,3 82,1 87,2 

Đợt 3 66,2 61,7 82,9 75,9 

Vị trí 

K13 

Mùa 

khô 

Đợt 1 69,6 70,2 85,2 87,3 

Đợt 4 69,4 71,6 92,7 90,3 

Mùa 

mưa 

Đợt 2 61,8 68,9 83,5 88,5 

Đợt 3 69,8 72,8 93,5 98,5 

Vị trí 

K14 

Mùa 

khô 

Đợt 1 67,1 62,2 74,5 76,8 

Đợt 4 64,6 65,2 80,3 74,8 

Mùa 

mưa 

Đợt 2 62,4 61,2 83,7 73,2 

Đợt 3 65,1 64,5 80,7 78,4 

Vị trí 

K15 

Mùa 

khô 

Đợt 1 56,9 51,3 62,7 63,5 

Đợt 4 58,2 65,0 78,5 75,8 

Mùa 

mưa 

Đợt 2 58,1 56,8 77,2 78,2 

Đợt 3 57,2 54,8 82,1 73,1 

Vị trí 

K16 

Mùa 

khô 

Đợt 1 66,3 53,8 78,2 68,0 

Đợt 4 58,4 60,6 74,5 76,3 

Mùa 

mưa 

Đợt 2 56,2 57,5 79,1 70,1 

Đợt 3 57,1 52,9 73,4 69,2 

 Ghi chú: 

- (1): QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. 

         : Vượt quy chuẩn.                                             : Đạt quy chuẩn 
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Hình 3. Thông số tiếng ồn LAeq (dBA) tại điểm tác động từ hoạt động dân cư, 

phát triển đô thị năm 2016 - 2017 

 

Hình 4. Thông số độ ồn Lmax (dBA) tại điểm tác động từ hoạt động dân cư, 

phát triển đô thị năm 2016 - 2017 

Bảng 4. Giá trị tiếng ồn LAeq và tiếng ồn Lmax tại điểm tác động từ hoạt động 
công nghiệp năm 2016 - 2017 

Quan trắc đợt 
Mức ồn LAeq (70 dBA(1)) Mức ồn Lmax (70 dBA(1)) 

Năm 2016 Năm 2017 Năm 2016 Năm 2017 

Vị 

trí 

K6 

Mùa 

khô 

Đợt 1 66,4 65,7 83,9 84,3 

Đợt 4 65,7 65,7 86,8 84,0 

Mùa 

mưa 

Đợt 2 66,3 62,7 86,5 84,3 

Đợt 3 65,8 64,1 80,1 82,2 
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Quan trắc đợt 
Mức ồn LAeq (70 dBA(1)) Mức ồn Lmax (70 dBA(1)) 

Năm 2016 Năm 2017 Năm 2016 Năm 2017 

Vị 

trí 

K7 

Mùa 

khô 

Đợt 1 76,5 74,9 93,4 91,7 

Đợt 4 69,3 66,8 92,8 86,8 

Mùa 

mưa 

Đợt 2 68,4 65,6 96,8 86,1 

Đợt 3 69,1 75,1 86,8 92,9 

Vị 

trí 

K17 

Mùa 

khô 

Đợt 1 60,9 52,0 74,3 69,8 

Đợt 4 66,1 62,7 83,5 76,5 

Mùa 

mưa 

Đợt 2 66,5 61,6 85,7 70,1 

Đợt 3 66,4 53,2 84,7 70,4 

 Ghi chú: 

- (1): QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. 

         : Vượt quy chuẩn.  : Đạt quy chuẩn. 

 

Hình 5. Thông số tiếng ồn LAeq và Lmax tại điểm tác động từ hoạt động công nghiệp 

năm 2016 – 2017 

Trong năm 2017 thực hiện 68 lần quan trắc tiếng ồn tại 17 điểm quan trắc cho 

thấy tiếng ồn trung bình (LAeq) có 50 lần đạt giới hạn cho phép của QCVN 

26:2010/BTNMT chiếm 73,5 % số lần quan trắc và 18 lần vượt giới hạn cho phép của 

QCVN 26:2010/BTNMT khoảng 1,008 lần – 1,08 lần và chiếm 26,5 % số lần quan 

trắc. Vị trí ít có nguy cơ bị ô nhiễm tiếng ồn trung bình là K1, K2, K5, K6, K11, K14, K15, 

K16, K17. Các vị trí còn lại có nguy cơ bị ô nhiễm tiếng ồn trung bình ở mức thấp. 

Tiếng ồn cực đại (LAmax) có 03 lần đạt giới hạn cho phép của QCVN 

26:2010/BTNMT chiếm 4,41 % số lần quan trắc và 65 lần vượt giới hạn cho phép của 

QCVN 26:2010/BTNMT khoảng 1,001 lần – 1,43 lần và chiếm 95,59 % số lần quan trắc. 



7 

 

Hầu hết các điểm quan trắc năm 2017 đều có tiếng ồn cực đại (LAmax) vượt giới hạn 

cho phép tối thiểu 01 đợt quan trắc. Khu vực có nguy cơ bị ô nhiễm tiếng ồn cực đại 

thường xuyên, liên tục là trên các tuyến đường có lưu lượng phương tiện tham gia giao 

thông cao, đặc biệt là trục đường giao thông đi qua trung tâm thành phố Kon Tum, 

trung tâm các huyện. 

VỀ MÔI TRƯỜNG NƯỚC MẶT  

Kết quả đánh giá chất lượng nước mặt trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2017 theo 

từng khu vực như sau:   

- Thành phố Kon Tum: Chất lượng nước mặt trong năm 2017 tại 3 vị trí quan trắc 

(SDL2, SDL3, SDL4) đa số đều đạt cột B1 của QCVN 08-MT:2015/BTNMT. Riêng thông 

số COD, BOD5
20 ở cả 3 vị trí vượt cột B1 ở đợt 3 (mùa mưa) nhưng vẫn nằm trong giới 

hạn cột B2. 

- Huyện Đăk Hà: Nhìn chung, chất lượng nước tại các khu vực quan trắc trên địa 

bàn huyện Đăk Hà năm 2017 đạt cột B1 của QCVN 08-MT:2015/BTNMT, chất lượng 

nước phù hợp cho mục đích tưới tiêu và các mục đích tương đương khác; chỉ có giá trị 

Coliform quan trắc tại đợt 3 (mùa mưa) ở vị trí SDPs vượt so với cột B1 nhưng vẫn nằm 

trong giới hạn cho phép cột B2. Nhìn chung chất lượng nước mặt trên địa bàn huyện 

không có sự biến động lớn và tương đối ổn định. 

- Huyện Đăk Tô: Môi trường nước mặt huyện Đăk Tô được thực hiện phân tích tại 

3 điểm (SPC2, SPC3, SPC4). Kết quả quan trắc cho thấy chỉ có thông số BOD5
20 tại vị trí 

SPC3, SPC4 ở đợt 3 (mùa mưa) vượt cột B1 của quy chuẩn so sánh, Coliform tại vị trí 

SPC3 đợt 3 vượt cột B2. Các thông số còn lại đều nằm trong giới hạn cho phép cột B1 

của QCVN 08-MT:2015/BTNMT. 

- Huyện Sa Thầy: Qua kết quả quan trắc cho thấy chất lượng nước tại vị trí SSS 

trong năm 2017 phù hợp với mục đích tưới tiêu, thủy lợi và các mục đích tương đương 

khác. So với năm 2016, chất lượng nước mặt năm 2017 tại vị trí này có xu hướng cải 

thiện hơn, thể hiện ở đa số các thông số quan trắc đều có giá trị giảm khi so sánh với 

kết quả quan trắc của năm 2016.  

- Huyện Kon Plông: Chất lượng nước tại các cả 3 vị trí quan trắc (SDL0, SDL1, HDPn) 

trên địa bàn huyện Kon Plông năm 2017 đều phù hợp cho mục đích tưới tiêu và các 

mục đích tương đương khác, các thông số quan trắc đều có giá trị nằm trong giới hạn 

cột B1 của QCVN 08-MT:2015/BTNMT. 

- Huyện Kon Rẫy: Chất lượng nước mặt tại vị trí SDPn trên địa bàn huyện năm 

2017 có chiều hướng tốt hơn năm 2016 và phù hợp để sử dụng cho mục đích tưới tiêu 

và các mục đích tương đương khác. 
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- Huyện Ngọc Hồi: Kết quả đo đạc và phân tích chất lượng nước mặt tại vị trí SPC1 

đa số đều thấp hơn giới hạn cho phép của cột B1 của QCVN 08-MT:2015/BTNMT, 

riêng giá trị Coliform đợt 3 (mùa mưa) vượt cột B1 nhưng vẫn đạt B2. 

Căn cứ theo Quyết định số 879/QĐ-TCMT ngày 01/7/2011 của Tổng Cục môi 

trường về việc ban hành Sổ tay hướng dẫn tính toán chỉ số chất lượng nước (WQI) thì 

chất lượng nước mặt trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2017 được so sánh, đánh giá, cụ 

thể như sau: 

Bảng 5. Mức đánh giá chất lượng nước ứng với các giá trị của chỉ số WQI 

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 

Bảng 6. Kết quả tính toán chỉ số WQI của các vị trí quan trắc năm 2017 

Khu vực Vị trí 
Mùa khô Mùa mưa 

Đợt 1 Đợt 4 Đợt 2 Đợt 3 

Thành phố 

Kon Tum 

SDL2 63 64 61 61 

SDL3 61 62 59 60 

SDL4 62 63 60 61 

Huyện Đăk Hà 
SDPs 66 59 66 37 

HDPs 65 59 65 58 

Huyện Đăk Tô 

SPC2 61 65 61 44 

SPC3 65 64 61 6 

SPC4 57 64 63 55 

Huyện Sa Thầy SSS 68 63 64 64 

Huyện Kon Plông 

SDL0 65 62 55 57 

SDL1 63 69 67 68 

HDPn 65 66 61 65 

Huyện Kon Rẫy SDPn 59 63 62 64 

Huyện Ngọc Hồi SPC1 64 65 61 35 
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Qua bảng tổng hợp trên có thể thấy chất lượng nước mặt trên địa bàn tỉnh 

Kon Tum chủ yếu phù hợp để sử dụng cho mục đích tưới tiêu và các mục đích 

tương đương khác. Các thông số tác động đến chỉ số WQI trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

chủ yếu là DO, COD, BOD, PO4
3-, Coliform. 

Như vậy, chất lượng nước mặt tại các sông suối, hồ chứa trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

năm 2017 có giá trị hầu hết thông số nằm trong giới hạn cho phép cột B1 của QCVN 

08-MT:2015/BTNMT. Riêng đối với thông số COD, BOD5
20, Coliform tại một số vị trí 

trong một số thời điểm vượt giới hạn cột B1 nhưng vẫn nằm trong giới hạn cho phép 

cột B2 của QCVN 08-MT:2015/BTNMT. Chất lượng nước mặt trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

về cơ bản đảm bảo cho mục đích tưới tiêu, thủy lợi và các mục đích tương đương khác. 

VỀ MÔI TRƯỜNG NƯỚC NGẦM  

Kết quả quan trắc chất lượng nước ngầm trên địa bàn tỉnh Kon Tum  năm 2017 

cho thấy hầu hết các thông số chất lượng nước đều nằm trong giới hạn cho phép của 

QCVN 09-MT:2015/BTNMT và QCVN 02:2009/BYT (cột II). Tuy nhiên, tại một số 

điểm quan trắc có dấu hiệu bị ô nhiễm bởi ba thông số là pH thấp hơn giới hạn 

nhỏ nhất cho phép và Fe, Coliform có giá trị vượt giới hạn cho phép của QCVN 

09-MT:2015/BTNMT và QCVN 02:2009/BYT (cột II). Cụ thể:  

- Đối với pH: 05/09 điểm quan trắc tại điểm tác động là G2, G4, G6, G7, G10 có pH 

nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 09-MT:2015/BTNMT nhưng nhỏ hơn giới hạn 

nhỏ nhất cho phép của QCVN 02:2009/BYT (Cột II) từ 1,02 – 1,06 lần. 02/09 điểm 

quan trắc (G3, G5) có pH vượt giới hạn cho phép của QCVN 09-MT:2015/BTNMT tối 

đa khoảng 1,17 lần và vượt giới hạn cho phép của QCVN 02:2009/BYT (Cột II) tối đa 

khoảng 1,27 lần. 

Bảng 7. Kết quả quan trắc chất lượng nước ngầm năm 2016, 2017 – Thông số pH 

KHU VỰC 
Mùa/Đợt 

Vị trí 

Mùa khô Mùa mưa 

2016 

(Đợt 1/2016) 

2017 

(Đợt 1/2017) 

2016 

(Đợt 3/2016) 

2017 

(Đợt 3/2017) 

Thành phố 

Kon Tum 

G4 5,84 5,67 5,52 5,64 

G5 5,62 4,89 4,61 4,72 

G8 6,02 6,23 6,11 6,23 

G10 5,28 5,98 5,87 5,72 

Kon Plông G9 6,65 6,21 6,56 6,22 

Sa Thầy G2 5,71 5,68 5,93 5,88 

Ngọc Hồi G6 5,83 5,78 5,94 5,87 

Đăk Hà 
G1 5,92 4,82 6,06 6,23 

G3 5,46 5,51 5,10 5,12 
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Đăk Tô G7 5,67 5,89 5,52 5,64 

Đăk Glei G11 6,71 6,43 6,64 6,13 

QCVN 09-MT:2015/BTNMT (1) 5,5- 8,5 

QCVN 02:2009/BYT (cột II) (2) 6 – 8,5 

                 Đạt quy chuẩn 1 và đạt quy chuẩn 2 

                       Không đạt quy chuẩn 1, đạt quy chuẩn 2                

 Đạt quy chuẩn 1, không đạt quy chuẩn 2 

 Không đạt quy chuẩn 1 và không đạt quy chuẩn 2                 

 

Hình 6. Biểu đồ diễn biến chất lượng nước ngầm năm 2016, 2017 – Thông số pH 

- Đối với Fe tổng: Điểm nền tại giếng nước nhà ông Hồ Đình Hùng (thôn 16/6 thị 

trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum) – G11 có giá trị thông số Fe của tất các 

các đợt quan trắc năm 2016 và năm 2017 nói chung nằm trong giới hạt cho phép của 

QCVN 09-MT:2015/BTNMT nhưng lại vượt giới hạn cho phép của QCVN 

02:2009/BYT (Cột II) từ 1,4 – 1,7 lần. 04/09 điểm tác động (G6, G7, G8, G9) có giá trị 

Fe nằm trong giới hạn cho phép của 09-MT:2015/BTNMT nhưng vượt giới hạn cho 

phép của QCVN 02:2009/BYT (Cột II) từ 1,42 – 2,12 lần. Trong năm 2016 và năm 

2017 chỉ có 02/09 điểm tác động (G3, G10) có thông số Fe tổng đạt quy chuẩn QCVN 

02:2009/BYT (Cột II); các điểm quan trắc còn lại đều có giá trị Fe tổng vượt QCVN 

02:2009/BYT (Cột II) tối thiểu là 01 đợt quan trắc. 
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Bảng 8. Kết quả quan trắc chất lượng nước ngầm năm 2016, 2017 – Thông số Fe tổng 

KHU VỰC 
Mùa/Đợt 

Vị trí 

Mùa khô Mùa mưa 

2016 

(Đợt 1/2016) 

2017 

(Đợt 1/2017) 

2016 

(Đợt 3/2016) 

2017 

(Đợt 3/2017) 

Thành phố 

Kon Tum 

G4 0,67 0,38 0,29 0,35 

G5 0,73 0,30 0,24 0,30 

G8 1,08 0,71 0,78 0,72 

G10 0,21 0,39 0,34 0,34 

Kon Plông G9 0,88 0,73 0,53 0,79 

Sa Thầy G2 0,44 0,41 0,51 0,45 

Ngọc Hồi G6 0,63 0,71 0,64 0,87 

Đăk Hà 
G1 0,24 0,39 0,18 0,40 

G3 0,40 0,43 0,30 0,41 

Đăk Tô G7 1,02 0,80 0,70 1,06 

Đăk Glei G11 0,86 0,82 0,79 0,72 

QCVN 09-MT:2015/BTNMT (1) 5 

QCVN 02:2009/BYT (cột II) (2) 0,5 

                 Đạt quy chuẩn 1 và đạt quy chuẩn 2 

                       Không đạt quy chuẩn 1, đạt quy chuẩn 2                

 Đạt quy chuẩn 1, không đạt quy chuẩn 2 

 Không đạt quy chuẩn 1 và không đạt quy chuẩn 2                 

Hình 7. Biểu đồ diễn biến chất lượng nước ngầm năm 2016, 2017 – Thông số Fe tổng 
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- Đối với thông số Coliform: Điểm nền tại giếng trong khuôn viên Ban quản lý 

rừng đặc dụng Đăk Uy, huyện Đăk Hà – G1 và tại giếng nước nhà ông Hồ Đình Hùng 

(thôn 16/6 thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum) – G11 có giá trị thông số 

Coliform mùa mưa năm 2017 vượt giới hạn cho phép của QCVN 09-

MT:2015/BTNMT  lần lượt là 310 lần và 3.100 lần, vượt giới hạn cho phép của 

QCVN 02:2009/BYT (Cột II) lần lượt là 62 lần và 6,2 lần. Đối với điểm tác động 

trong năm 2017 chủ yếu bị ô nhiễm Coliform vào mùa mưa: 02/09 điểm quan trắc (G2, 

G7) có giá trị thông số Coliform mùa mưa năm 2017 vượt giới hạn cho phép của 

QCVN 09-MT:2015/BTNMT khoảng 13,3 – 30 lần và nằm trong giới hạn cho phép 

của QCVN 02:2009/BYT (Cột II); 02/09 vị trí quan trắc (G8, G10)  có thông số 

Coliform mùa mưa năm 2017 vượt giới hạn cho phép của QCVN 09-

MT:2015/BTNMT từ 76,7 - 310 lần và vượt giới hạn cho phép của QCVN 

02:2009/BYT (Cột II) từ 1,5 – 6,2 lần. So với năm 2016 và mùa khô năm 2017 thì mùa 

mưa năm 2017 có mức độ ô nhiễm Coliform cao hơn. Nguyên nhân bị ô nhiễm 

Coliform có thể là nguồn nước bị nhiễm nước thải sinh hoạt hoặc nhiễm từ nguồn chất 

thải khác từ môi trường xung quanh. 

Bảng 9. Kết quả quan trắc chất lượng nước ngầm năm 2016, 2017 – Thông số Coliform 

KHU VỰC 
Mùa/Đợt 

Vị trí 

Mùa khô Mùa mưa 

2016 

(Đợt 1/2016) 

2017 

(Đợt 1/2017) 

2016 

(Đợt 3/2016) 

2017 

(Đợt 3/2017) 

Thành phố 

Kon Tum 

G4 43  <3 <3 KPH 

G5 4   <3 4 KPH 

G8 15 3  3 9,3 x 102 

G10 1.100  170 150 2,3 x 102 

Kon PLông G9  <3 <3 <3 KPH 

Sa Thầy G2 15 3 4 9,0 x 101 

Ngọc Hồi G6  <3  <3 <3 KPH 

Đăk Hà 
G1 <3 <3 <3 9,3 x 102 

G3 4 <3 <3 KPH 

Đăk Tô G7 9 3 3 4,0 x 101 

Đăk Glei G11 4  <3 <3 9,3 x 103 

QCVN 09-MT:2015/ BTNMT (1) 3 

QCVN 02:2009/BYT (cột II) (2) 150 

                 Đạt quy chuẩn 1 và đạt quy chuẩn 2 

                       Không đạt quy chuẩn 1, đạt quy chuẩn 2                

 Đạt quy chuẩn 1, không đạt quy chuẩn 2 

 Không đạt quy chuẩn 1 và không đạt quy chuẩn 2                 
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Hình 8. Biểu đồ diễn biến chất lượng nước ngầm năm 2016, 2017 – Thông số Coliform 

Như vậy, chất lượng nguồn nước ngầm trên địa bàn tỉnh Kon Tum có giá trị hầu 

hết các thông số được quan trắc đảm bảo cho mục đích dùng làm nguồn nước sinh 

hoạt. Tuy nhiên tại một số vị trí có nguy cơ bị ô nhiễm do pH thấp, Fe và Coliform 

vượt giới hạn cho phép, gây hư hỏng thiết bị bơm, đường ống dẫn nước, thiết bị chứa 

và xử lý nước. Nguyên nhân ô nhiễm do pH thấp và Fe cao hơn giới hạn cho phép chủ 

yếu do địa chất từng khu vực. Nguyên nhân bị ô nhiễm Coliform có thể do nguồn nước 

bị nhiễm nước thải sinh hoạt, nước mưa chảy tràn và các loại chất thải khác. Để giảm 

thiểu ô nhiễm do Coliform cần xây dựng vùng bảo hộ vệ sinh khu vực giếng nước. 

Nguồn nước trước khi sử dụng làm nguồn nước sinh hoạt cần bơm lên các bồn chứa, 

bể chứa có mặt thoáng cao, hoặc xử lý bằng giàn phun mưa để tăng pH và kết tủa phèn 

Sắt, xử lý khử trùng nguồn nước thường xuyên bị nhiễm Coliform để làm nguồn nước 

sinh hoạt. Để sử dụng nguồn nước ngầm làm nguồn nước ăn uống thì cần đun sôi hoặc 

xử lý bằng thiết bị lọc nước chuyên dùng. 

VỀ MÔI TRƯỜNG ĐẤT 

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 

2017 chủ yếu bị ảnh hưởng bởi thông số P tổng, N tổng, kim loại Cd. 
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Bảng 10. Kết quả quan trắc chất lượng đất năm 2016, 2017 – Thông số N tổng 

               Vị trí 

        Năm 

Mùa khô  Mùa mưa 

TP. 

Kon 

Tum 

(D1) 

Đăk 

Hà 

(D2) 

Sa 

Thầy  

(D3) 

Ngọc 

Hồi  

(D4) 

Đăk 

Glei 

(D5) 

TP. 

Kon 

Tum 

(D1) 

Đăk 

Hà 

(D2) 

Sa 

Thầy 

(D3) 

Ngọc 

Hồi 

(D4) 

Đăk 

Glei 

(D5) 

Năm 2016 0,24 0,17 0,36 0,51 0,42 0,84 0,96 1,24 0,71 0,61 

Năm 2017 1,36 91 101 79 87 453,9 800,22 663,1 529,2 473,9 

TCVN 

7373:2004 

Đất phù 

sa 

0,095-

0,27 
- - 

0,095-

0,27 
- - 

Đất đỏ - 0,065-0,53 - - 0,065-0,53 - 

Đất 

xám 

bạc 

màu 

- - 
0,03-

0,121 
- - 

0,03-

0,121 

     - Không so sánh                  Đạt tiêu chuẩn                              Không nằm trong tiêu chuẩn 

 

Hình 9. Biểu đồ diễn biến chất lượng đất các năm 2016, 2017 – thông số N tổng 

Bảng 11. Kết quả quan trắc chất lượng đất năm 2016, 2017 – Thông số P tổng 

                 Vị trí 

        Năm 

Mùa khô  Mùa mưa 

TP. 

Kon 

Tum  

(D1) 

Đăk 

Hà 

(D2) 

Sa 

Thầy  

(D3) 

Ngọc 

Hồi  

(D4) 

Đăk 

Glei 

(D5) 

TP. 

Kon 

Tum 

(D1) 

Đăk 

Hà 

(D2) 

Sa 

Thầy 

(D3) 

Ngọc 

Hồi 

(D4) 

Đăk 

Glei 

(D5) 

Năm 2016 0,62 1,35 3,4 3,61 3,56 4,01 2,06 4,10 4,05 3,84 

Năm 2017 0,94 50 62 48 52 8,38 1018 165 4,38 4,61 
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TCVN 

7374:2004 

Đất phù sa 0,05-0,3 - - 0,05-0,3 - - 

Đất đỏ - 0,05-0,6 - - 0,05-0,6 - 

Đất xám 

bạc màu 
- - 

0,03-

0,06 
- - 

0,03-

0,06 

     - Không so sánh                  Đạt tiêu chuẩn                            Không nằm trong tiêu chuẩn 

 

Hình 10. Biểu đồ diễn biến chất lượng đất các năm 2016, 2017 – thông số P tổng 

Bảng 12. Kết quả quan trắc chất lượng đất năm 2016, 2017 – Thông số Cd 

                        Vị trí 

        Năm 

Mùa khô  Mùa mưa 

TP. 

Kon 

Tum  

(D1) 

Đăk 

Hà 

(D2) 

Sa 

Thầy  

(D3) 

Ngọc 

Hồi  

(D4) 

Đăk 

Glei 

(D5) 

TP. 

Kon 

Tum 

(D1) 

Đăk 

Hà 

(D2) 

Sa 

Thầy 

(D3) 

Ngọc 

Hồi 

(D4) 

Đăk 

Glei 

(D5) 

Năm 2016 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 

Năm 2017 <0,3 2,014 1,634 2,25 2,14 <0,15 0,44 0,34 0,43 0,36 

QCVN 

03-MT 

:2015/ 

BTNMT 

Đất dân 

sinh 
2 - - 2 - - 

Đất công 

nghiệp 
- 10 - - 10 - 

Đất nông 

nghiệp 
- - 1,5 - - 1,5 

     - Không so sánh                    Đạt quy chuẩn                          Không đạt quy chuẩn 
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Hình 11. Biểu đồ diễn biến chất lượng đất các năm 2016, 2017 – thông số Cd 

Chất lượng môi trường đất được đánh giá theo các hoạt động phát triển kinh tế - 

xã hội như sau: 

 Đại diện cho vùng hoạt động đô thị có mẫu đất tại thành phố Kon Tum (D1) lấy tại 

phường Thắng lợi, thành phố Kon Tum có chất lượng suy giảm hơn so với năm 2016, thể 

hiện rõ qua 02 thông số N tổng, P tổng năm 2017 cao hơn năm 2016 và vượt giới hạn cho 

phép của TCVN 7373:2004 và TCVN 7374:2004.  

 Đại diện cho vùng hoạt động công nghiệp có mẫu đất (D2) lấy tại Tổng Công ty 

cafe Việt Nam – Chi nhánh Đăk Hà, thị trấn Đăk Hà và mẫu đất (D3) lấy tại nhà máy 

cao su Phú Đạt, thị trấn Sa Thầy cho thấy hoạt động công nghiệp chưa gây tác động 

lớn đến môi trường đất tại khu vực nhưng có thể làm tăng giá trị P tổng và N tổng 

trong đất do hoạt động từ bùn thải và khói bụi công nghiệp và các chất thải khác. 

 Đại diện cho vùng hoạt động nông nghiệp có mẫu đất (D4) lấy tại huyện Ngọc 

Hồi và mẫu đất (D5) lấy tại huyện Đăk Glei. Kết quả quan trắc các thông số đặc 

trưng cho thấy chất lượng môi trường đất có sự thay đổi xấu hơn so với năm 2016, 

hàm lượng dinh dưỡng trong đất cao nhưng không cân đối, thông số kim loại Cd 

trong đất phát hiện vượt giới hạn cho phép của QCVN 03-MT:2015/BTNMT đối 

với đất hoạt động nông nghiệp từ 1,427 - 1,5 lần.  

Như vậy, môi trường đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum có hàm lượng Nitơ tổng, 

Phốt pho tổng cao hơn giới hạn cho phép của TCVN 7373:2004 và TCVN 7374:2004. 

Đợt 1 năm 2017, trong mẫu đất lấy tại điểm quan trắc khu vực huyện Đăk Glei và khu 

vực huyện Ngọc Hồi phát hiện kim loại Cd vượt giới hạn cho phép của QCVN 03-

MT:2015/BTNMT đối với đất hoạt động nông nghiệp từ 1,4 - 1,5 lần.  
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DỰ BÁO DIỄN BIẾN CÁC THÀNH PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ BIỆN PHÁP 

GIẢM THIỂU ẢNH HƯỞNG XẤU CỦA THÔNG SỐ Ô NHIỄM ĐẾN CON 

NGƯỜI VÀ MÔI TRƯỜNG 

Dựa vào kết quả quan trắc các thành phần môi trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

từ năm 2009 đến nay có thể dự báo diễn biến các thành phần môi trường tỉnh Kon 

Tum trong thời gian tới như sau: 

 Đối với môi trường không khí 

Dự báo trong thời gian tới môi trường không khí cũng bị tác động của độ ồn 

tại khu vực tuyến đường giao thông, trung tâm thương mại, khu công nghiệp, cụm 

công nghiệp,... Mức độ tác động của tiếng ồn thay đổi không đáng kể, nhưng khu 

vực bị ảnh hưởng sẽ mở rộng hơn do quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa. Nguyên 

nhân gây ồn chủ yếu là do hoạt động của các phương tiện giao thông, vận chuyển, 

phương tiện cơ giới trên các tuyến đường và trong các khu dân cư, khu công 

nghiệp, cụm công nghiệp,...  

Độ ồn đo được vượt giới hạn cho phép khoảng 1,1 lần nên mức độ tác động ảnh 

hưởng đến sức khỏe con người là không lớn mà chủ yếu ảnh hưởng đến các đối tượng 

thuộc khu vực đặc biệt như các cơ sở y tế, thư viện, nhà trẻ, trường học, nhà thờ,.... 

Vì vậy các trường học, bệnh viện và các đối tượng dễ bị tổn thương khác đang 

hoạt động gần các tuyến đường hoặc khu vực có nguy cơ bị ô nhiễm tiếng ồn cần trồng 

và chăm sóc cây xanh, thiết kế cửa chống ồn để giảm thiểu tác động của độ ồn. Đối 

với công tác quy hoạch xây dựng các cơ sở khám chữa bệnh, trường học cần có 

khoảng cách an toàn đối với các tuyến đường giao thông, bến xe, chợ,… và thiết kế 

công trình phải tính toán đến giảm thiểu tác động của độ ồn. 

 Đối với môi trường nước mặt 

Diễn biến các thông số quan trắc môi trường nước mặt trong thời gian tới cũng bị 

ảnh hưởng bởi các thông số COD, BOD5
20, PO4

3- và Coliform, giá trị các thông số 

quan trắc có sự thay đổi nhưng chủ yếu do tác động theo mùa, ngoài ra còn bị tác động 

của hoạt động sản xuất và sinh hoạt của con người. 

Môi trường nước mặt bị ô nhiễm gây ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước sử 

dụng cho tưới tiêu, sinh hoạt. Khi sử dụng nguồn nước bị ô nhiễm tưới tiêu thì có thể 

làm năng suất cây trồng giảm hoặc làm cho sản phẩm bị nhiễm bẩn gây ảnh hưởng đến 

sức khỏe con người. Đặc biệt khi sử dụng nguồn nước mặt bị ô nhiễm bởi COD, 

BOD5
20, PO4

3- và Coliform để làm nguồn cấp nước sinh hoạt, ăn uống sẽ gây bệnh về 

ngoài da, gây viêm mắt, gây bệnh tiêu hóa,.. Ngoài ra khi nguồn nước bị ô nhiễm 

COD, BOD5
20 ở nồng độ cao có thể gây cho sinh vật thủy sinh chết do thiếu ô xy, từ 

đó làm cho nguồn nước càng bị ô nhiễm nghiêm trọng. Để giảm thiểu tác động của các 

thông số ô nhiễm trong nguồn nước mặt cần thực hiện đồng bộ các biện pháp bảo vệ 

nguồn nước, xử lý các nguồn gây ô nhiễm, áp dụng các biện pháp giảm thiểu tác động 

xấu khác. 
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Đối với các công trình khai thác và sử dụng nguồn nước mặt để làm nguồn nước 

sinh hoạt, sản xuất thì định kỳ cần quan trắc các thông số nhằm đánh giá chất lượng 

nước và đưa ra biện pháp xử lý phù hợp. Đối với các công trình khai thác, sử dụng 

nguồn nước đang quy hoạch, đang cấp phép thì cần đánh giá vị trí khai thác nước mặt 

phù hợp với mục đích sử dụng nguồn nước và phương pháp xử lý nguồn nước.  

Các cơ quan chức năng cần tăng cường tuyên truyền, kiểm tra và phối hợp với 

chính quyền địa phương để xây dựng vùng bảo hộ vệ sinh môi trường lưu vực sông. 

Tăng cường kiểm tra, giám sát lượng chất hữu cơ và hàm lượng các chất có thành phần 

nguy hại trong sản xuất nông nghiệp; tăng cường kiểm tra, giám sát các nguồn thải gây 

ô nhiễm lưu vực sông. 

 Đối với môi trường nước ngầm 

Nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước ngầm do tác động chủ yếu của các đối 

tượng tự nhiên như cấu tạo địa chất, các tác động của con người và môi trường. Các 

nguyên nhân này rất khó để xử lý nên trong thời gian tới thì chất lượng nước ngầm 

trên địa bàn tỉnh Kon Tum cũng bị ảnh hưởng bởi pH, Fe và Coliform.  

Nguồn nước bị ô nhiễm do pH thấp, bị ô nhiễm Fe tổng và Coliform gây các 

bệnh về ngoài da, bệnh tiêu hóa, gây ăn mòn thiết bị chứa nước, làm hỏng quần áo, 

gây ảnh hưởng đến thiết bị lọc nước bằng công nghệ RO,... Vì vậy đối với các khu vực 

bị ảnh hưởng cần khuyến cáo người dân xử lý pH, Fe bằng xây dựng bể chứa nước có 

giàn phun mưa và có hệ thống lọc bằng cát, sỏi và than hoạt tính, xử lý Coliform bằng 

đun sôi, khử trùng trước khi sử dụng nguồn nước làm ăn uống, sinh hoạt hoặc xử lý 

nước bằng các thiết bị xử lý chuyên dụng. Các cơ quan chức năng, chính quyền địa 

phương cần tăng cường biện pháp tuyên truyền người dân bảo vệ vùng bảo hộ vệ sinh 

xung quanh công trình khai thác, sử dụng nguồn nước ngầm. 

 Đối với môi trường đất 

Môi trường đất dễ bị ảnh hưởng do quá trình bón phân trong hoạt động sản xuất 

nông nghiệp, do tác động của các nguồn chất thải rắn, nước thải,... Theo kết quả quan 

trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum thì diễn biến chất lượng môi trường đất 

trong thời gian tới có thể giá trị các thông số sẽ tăng do hoạt động sản xuất nông 

nghiệp, do tác động của các loại chất thải. Thông số có khả năng bị ô nhiễm là N tổng 

và P tổng, vì vậy các cơ quan chức năng cần phối hợp thực hiện các giải pháp như 

kiểm soát diễn biến, bón phân hợp lý, kiểm soát hoạt động phát thải và thải bỏ chất 

thải ra môi trường. 

Kết quả quan trắc môi trường cho thấy chất lượng các thành phần môi trường 

tỉnh Kon Tum tương đối tốt so với các khu vực khác. Tuy nhiên, đối các các thành 

phần môi trường khác nhau đã có thông số có dấu hiệu bị ô nhiễm gây ảnh hưởng đến 

sức khỏe con người và môi trường xung quanh. Vì vậy trong thời gian tới cần tiếp tục 

quan trắc để đánh giá diễn biến các thông số môi trường nhằm đưa ra biện pháp quản 

lý, xử lý phù hợp, lựa chọn các mô hình phát triển và các dự án phát triển bền vững. 

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường trong 

phát triển kinh tế - xã hội.  
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KIẾN NGHỊ 

Qua kết quả quan trắc, phân tích và đánh giá chất lượng môi trường năm 2017 tại 

tất các điểm quan trắc trên 09 huyện, thành phố của tỉnh Kon Tum, chúng tôi có một 

số kiến nghị đối với các khu vực có nguy cơ bị ô nhiễm môi trường như sau: 

- Các cơ quan chức năng cấp tỉnh phối hợp với UBND thành phố và UBND các 

huyện tiếp tục theo dõi diễn biến hàm lượng các chất ô nhiễm trong môi trường không 

khí đối với các thông số có giá trị tăng cao hơn so với cùng kỳ năm 2016 tại các khu 

vực hoạt động giao thông, hoạt động dân cư – phát triển đô thị và hoạt động công 

nghiệp. Đặc biệt đối với thông số tiếng ồn tại đa số vị trí quan trắc trong một số thời 

điểm vượt giới hạn cho phép của quy chuẩn nên có biện pháp phân luồng giao thông, 

quy hoạch giao thông hợp lý nhằm giảm tác động xấu của tiếng ồn đến cộng đồng. 

 Tại các sông và hồ trên địa bàn tỉnh Kon Tum, chất lượng nước mặt chủ yếu phù 

hợp cho mục đích tưới tiêu hoặc các mục đích tương đương khác, vì thế các cơ quan 

chức năng tại các huyện, thành phố thông báo cho người dân biết để có biện pháp xử 

lý trước khi đưa nước vào sử dụng cho mục đích sinh hoạt. 

 Khuyến khích nghiên cứu các đề tài về địa chất, thủy văn, nước ngầm có liên 

quan đến ảnh hưởng đến chất lượng nước ngầm trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Tìm hiểu 

nguyên nhân làm nồng độ pH thấp, ô nhiễm Fe, Coliform của nguồn nước ngầm tại các vị 

trí bị ô nhiễm; đồng thời thông báo cho người dân biết nhằm có biện pháp thiết lập vùng 

bảo hộ vệ sinh của các giếng cũng như có biện pháp xử lý nguồn nước trước khi đưa vào 

sử dụng nhằm đảm bảo sức khỏe cho người dân và cộng đồng dân cư xung quanh. 

 Thông báo cho người dân, các đơn vị, tổ chức cá nhân tại các vị trí quan trắc 

trong năm 2017 về hiện trạng chất lượng đất có hàm lượng N tổng và P tổng cao nhằm 

đưa ra các biện pháp canh tác và giống cây trồng phù hợp. Đối với khu vực đất không 

phục vụ sản xuất nông nghiệp cần khuyến cáo người dân và các tổ chức cần thu gom, 

xử lý chất thải theo quy định nhằm không gây ảnh hưởng đến môi trường đất, môi 

trường nước mặt và môi trường nước ngầm. 

- Các cơ quan có thẩm quyền cần tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát nhằm xử 

lý kịp thời các cơ sở phát sinh chất thải gây ô nhiễm vào môi trường mà đặc biệt là 

chất thải rắn công nghiệp, khí thải công nghiệp và nước thải công nghiệp. Góp phần 

bảo vệ môi trường và bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng. 

 


