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BÁO CÁO HIỆN TRẠNG CÁC THÀNH PHẦN MÔI TRƯỜNG 6 THÁNG ĐẦU 
NĂM 2019 VÀ DIỄN BIẾN CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN 

TỈNH KON TUM 
 (Kèm theo Công văn số 120/TTQTTNMT ngày 13/8/2019 của  
Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Kon Tum) 

 

Thực hiện các văn bản: Quyết định số 1340/QĐ-UB ngày 11/12/2008 của UBND 
tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt đề án “Xây dựng mạng lưới các điểm quan trắc trên 
địa bàn tỉnh Kon Tum”; Quyết định số 1073/QĐ-UBND ngày 11/10/2018 của UBND 
tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt bổ sung các điểm quan trắc trên địa bàn huyện Ia 
H’Drai vào mạng lưới các điểm quan trắc trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Công văn số 
625/UBND-KTN ngày 29/3/2016 của UBND tỉnh Kon Tum về thống nhất đề cương 
nhiệm vụ quan trắc môi trường tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016 – 2020. Trung tâm 
Quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Kon Tum đã triển khai thực hiện xong 
nhiệm vụ quan trắc môi trường 6 tháng đầu năm 2019, báo cáo kết quả quan trắc 
môi trường đã được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum thống nhất theo 
Văn bản số 730/STNMT-CCBVMT ngày 26/4/2019 và Văn bản 1356/STNMT-
CCBVMT ngày 02/8/2019. 

Vị trí quan trắc môi trường không khí, nước mặt, nước ngầm và môi trường đất 
tại 10 huyện và thành phố trên địa bàn tỉnh Kon Tum đợt 1/2019 như sau: 

- Quan trắc môi trường tỉnh Kon Tum tại 47 điểm theo Quyết định số 1340/QĐ-
UB ngày 11/12/2008: 

+ Môi trường không khí: 17 điểm (01 điểm nền và 16 điểm tác động); 

+ Môi trường nước mặt: 14 điểm (01 điểm nền và 13 điểm tác động); nước ngầm: 
11 điểm (02 điểm nền và 09 điểm tác động); 

+ Môi trường đất: 05 điểm. 

- Quan trắc môi trường huyện Ia H’Drai tại 04 điểm tác động theo Quyết định số 
1073/QĐ-UBND ngày 11/10/2018: 

+ Môi trường không khí 01 điểm; 

+ Môi trường nước mặt 01 điểm, nước ngầm 01 điểm; 

+ Môi trường đất 01 điểm. 

- Quan trắc môi trường đợt 2/2019 được thực hiện đối với môi trường không khí 

và môi trường nước mặt. 

So với đợt 6 tháng đầu năm 2018 thì 6 tháng đầu năm 2019, Trung tâm đã thực 
hiện quan trắc bổ sung các điểm quan trắc trên địa bàn huyện Ia H’Drai vào mạng lưới 
các điểm quan trắc trên địa bàn tỉnh Kon Tum theo Quyết định số 1073/QĐ-UBND 
ngày 11/10/2018 của UBND tỉnh Kon Tum. 

VỀ MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ 

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường không khí đợt 1/2019 cho thấy hầu hết 
các thông số quan trắc tại 18/18 vị trí quan trắc gồm điểm nền và các điểm tác động 
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đều có giá trị tương đối ổn định và nằm trong giới hạn cho phép của các quy chuẩn 
QCVN 05:2013/BTNMT và QCVN 06:2009/BTNMT. Thông số tiếng ồn cực đại 
(LAmax) tại 18/18 vị trí quan trắc vượt QCVN 26:2010/BTNMT (70 dBA) từ 1,10 – 
1,36 lần. Riêng thông số tiếng ồn (LAeq) tại 02/18 vị trí quan trắc (K3, K8) đại diện cho 
hoạt động giao thông và hoạt động dân cư phát triển đô thị vượt QCVN 
26:2010/BTNMT (70 dBA) từ 1,03 – 1,04 lần. So với cùng kỳ năm 2018, tiếng ồn ở 
mức trung bình (LAeq) tại 13/17 vị trí quan trắc (K1, K4, K5, K6, K9, K10, K11, K12, K13, 
K14, K15, K16, K17) giảm từ 1,0031 – 1,17 lần, 04/17 vị trí (K2, K3, K7, K8) tăng từ 
1,013 – 1,101 lần.  

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường không khí đợt 2/2019 cho thấy các 
thông số tại điểm quan trắc trước chợ Trung tâm huyện Ia H'Drai và 17/17 điểm quan 
trắc còn lại đều có giá trị tương đối ổn định và nằm trong giới hạn cho phép của các 
quy chuẩn QCVN 05:2013/BTNMT và QCVN 06:2009/BTNMT. Riêng thông số 
tiếng ồn cực đại có 14/18 vị trí quan trắc (K1, K2, K3, K4, K5, K7, K8, K9, K10, K11, K12, 
K13, K14, K18) vượt QCVN 26:2010/BTNMT (70 dBA) từ 1,005 – 1,4 lần, tiếng ồn 
(LAeq) tại 04/18 vị trí quan trắc (K3, K4, K8, K13) đại diện cho hoạt động giao thông và 
hoạt động dân cư phát triển đô thị vượt QCVN 26:2010/BTNMT (70 dBA) từ 1,01– 
1,07 lần. So với cùng kỳ năm 2018, tiếng ồn ở mức trung bình (LAeq) tại 09/17 vị trí 
quan trắc (K1, K2, K6, K8, K9, K11, K12, K15, K17) giảm từ 1,0 – 1,13 lần, 08/17 vị trí 
(K3, K4, K5, K7, K13, K10, K14, K16) tăng từ 1,0 – 1,107 lần.  

Vị trí quan trắc bổ sung tại Trước chợ Trung tâm huyện Ia H'Drai được thực hiện 
từ đợt 4 năm 2018 nên không có số liệu so sánh với cùng kỳ đợt 1 và đợt 2 năm 2019. 

Như vậy, môi trường không khí trên địa bàn tỉnh Kon Tum trong 6 tháng đầu 

năm 2019 chủ yếu bị tác động bởi tiếng ồn, trong đó tiếng ồn cực đại tại 77,7% điểm 
quan trắc thường xuyên bị ô nhiễm ở mức 1,005 – 1,4 lần so với QCVN 

06:2009/BTNMT; tiếng ồn ở mức trung bình tại 11% - 22% điểm quan trắc bị ô nhiễm 
ở mức 1,01– 1,07 lần so với QCVN 06:2009/BTNM, trong đó 2/18 điểm quan trắc (K3, 

K8) thường xuyên bị ô nhiễm.  Điều này cho thấy số lượng các loại phương tiện tham 
gia giao thông cũng như mật độ lưu thông trên các tuyến đường chính và khu vực đô 

thị ảnh hưởng đến mức độ ô nhiễm tiếng ồn chủ yếu trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 
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Biểu đồ diễn biến chất lượng môi trường không khí đợt 1/2018 và đợt 1/2019 -   

thông số độ ồn LAeq và Lmax 
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Biểu đồ diễn biến chất lượng môi trường không khí đợt 2/2018 và đợt 2/2019 -   
thông số độ ồn LAeq và Lmax 

VỀ MÔI TRƯỜNG NƯỚC MẶT 

Theo kết quả tính toán chỉ số WQI tại 15 vị trí quan trắc thuộc 06 lưu vực sông 

chính trên địa bàn tỉnh Kon Tum cho thấy hầu hết chỉ số WQI trong 6 tháng đầu năm 
2019 chủ yếu nằm trong khoảng giá trị từ 56 - 69 nên có thể đánh giá chất lượng nước 

mặt trên địa bàn tỉnh Kon Tum phù hợp cho mục đích tưới tiêu thủy lợi và các mục 
đích tương đương khác (thông số đặc trưng tác động đến chỉ số WQI là BOD và COD, 

ngoài ra một số vị trí còn bị tác động bởi thông số Coliform). Diễn biến các thông số 
đặc trưng cho môi trường nước mặt như sau: 

Chỉ số WQI 6 tháng đầu năm 2019 

Lưu 
vực 

Vị trí mẫu 
Chỉ số WQI 

Màu Mục đích sử dụng 
Đợt 1 Đợt 2 

Lưu vực 
sông 

Đăk Bla 

SDL1 
(đầu nguồn sông Đăk Bla - vị 
trí cầu đường vào tỉnh lộ 676) 

67 65  
Sử dụng cho mục đích 
tưới tiêu và các mục 
đích tương đương khác. 
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Lưu 
vực 

Vị trí mẫu 
Chỉ số WQI 

Màu Mục đích sử dụng 
Đợt 1 Đợt 2 

SDL2 

(sông Đăk Bla – vị trí họng 
thu nước của Nhà máy cấp 

nước Kon Tum) 

63 62  

SDL3 

(sông Đăk Bla - khu vực trạm 
bơm Nhà máy đường Kon 

Tum) 

6   

Nước ô nhiễm nặng, cần 
các biện pháp xử lý 
trong tương lai (bị ô 
nhiễm Coliform). 

 56  
Sử dụng cho mục đích 
tưới tiêu và các mục 
đích tương đương khác. 

SDL4 
(sông Đăk Bla - cầu Đăk Tía 
giữa phường Nguyễn Trãi và 

xã Đoàn Kết) 

61 62  

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

SSS 

(ngã ba sông Đăk Bla và sông 
Pô Kô) 

62 60  

Lưu vực 
sông 

Đăk Psi 

SPC3 
(Tại cầu Diên Bình, huyện 

Đăk Tô); 
64 62  

HDPs 
(Tại hồ chứa Thủy điện Đăk 

Psi 5, huyện Đăk Hà) 
64 66  

SDPs 
(Tại sông Đăk Psi – vị trí 
UBND xã Đăk Psi, huyện 

Đăk Hà) 

64 66  

Lưu vực 
sông Pô 

Kô 

SPC1 
(Tại cầu Đăk Nông, xã Đăk 

Nông, huyện Ngọc Hồi) 
64 66  

SPC2 
(Tại ngã ba sông Pô Kô, khu 

vực Trạm thủy văn Tân Cảnh, 
huyện Đăk Tô) 

61 61  

SPC4 
(Tại cầu Đăk Mốt, giáp ranh 
giữa huyện Đăk Tô và huyện 

Ngọc Hồi) 

64 62  

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

Vị trí mẫu 
Chỉ số WQI 

Màu Mục đích sử dụng 
Đợt 1 Đợt 2 

Lưu vực 
sông 
Đăk 
Pône 

HDPn 
(Tại Hồ A thủy điện Đăk Pône, 

huyện Kon Plông) 
65 65  

SDPn 
(Tại sông Đăk Pône, phía sau 
nhà máy thủy điện Đăk Pône 

2, huyện Kon Rẫy) 

65 66  

Lưu vực 
sông 

Đăk Lô 

SDL0 
(Tại cầu Ngọc Tem gần 

UBND xã Ngọc Tem, huyện 
Kon Plông) 

68 68  

Lưu vực 
sông Sa 

Thầy  

SST1  
(Tại Sông Sa Thầy đoạn gần 
trung tâm hành chính huyện 
Ia H’Drai, tại cầu HAGL) 

66 66  
Sử dụng cho mục đích 
tưới tiêu và các mục 
đích tương đương khác. 

 

 
Biểu đồ diễn biến chất lượng nước mặt đợt 1/2018 và đợt 1/2019 – thông số Coliform 
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Biểu đồ diễn biến chất lượng nước mặt đợt 2/2018 và đợt 2/2019 – thông số Coliform 

 

 
Biểu đồ diễn biến chất lượng nước mặt đợt 1/2018 và đợt 1/2019 – thông số BOD5

20 
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Biểu đồ diễn biến chất lượng nước mặt đợt 2/2018 và đợt 2/2019 – thông số BOD5
20 

 

 
Biểu đồ diễn biến chất lượng nước mặt đợt 1/2018 và đợt 1/2019 – thông số COD 



9 
 

 
Biểu đồ diễn biến chất lượng nước mặt đợt 2/2018 và đợt 2/2019 – thông số COD 

 

Qua đánh giá diễn biến 22/22 thông số quan trắc tại các vị trí quan trắc thuộc 06 

lưu vực sông chính trên địa bàn tỉnh Kon Tum đợt 1 năm 2018 và đợt 1 năm 2019 cho 
thấy các thông số đại diện cho chất lượng môi trường nước mặt đợt 1/2019 hầu hết có 

giá trị đều đạt giới hạn cho phép của quy chuẩn hiện hành; riêng vị trí SDL3 (sông Đăk 
Bla - khu vực trạm bơm Nhà máy đường Kon Tum) có dấu hiệu bị ô nhiễm bởi thông 

số Coliform khoảng 15,6 lần khi so sánh với cột B2 của QCVN 08-MT:2015/BTNMT.  

Tại 14 vị trí được quan trắc chất lượng nước mặt đợt 1/2019 đối với thông số 

COD có 04/14 vị trí (SDL0, SDL1, HDPn, SPC1) đạt cột A2 của QCVN 08-
MT:2015/BTNMT và 10/14 vị trí còn lại đạt cột B1 của QCVN 08-MT:2015/BTNMT; 
thông số BOD hầu hết đều nằm trong giới hạn cho phép cột B1 của QCVN 08-

MT:2015/BTNMT; các thông số kim loại nặng Zn, As, Cu, Cd, Hg, Pb hầu như không 

phát hiện hoặc nằm dưới ngưỡng phát hiện của phương pháp thử.  

Đối với vị trí SST1 (tại sông Sa Thầy đoạn gần trung tâm hành chính huyện Ia 
H’Drai, tại cầu HAGL) là vị trí quan trắc mới vừa được bổ sung vào mạng lưới quan 

trắc trên địa bàn tỉnh Kon Tum qua quan trắc chất lượng nước mặt đợt 1/2019 cho thấy 
hầu hết các thông số đều đạt cột A1 của QCVN 08-MT:2015/BTNMT. Riêng thông số 

Fe tổng có giá trị đạt cột A2 của QCVN 08-MT:2015/BTNMT, thông số COD, BOD 
có giá trị đạt cột B1 của QCVN 08-MT:2015/BTNMT. 

Chất lượng nước mặt đợt 2/2019 đối với thông số COD có 01/14 vị trí (SDL0) đạt 
cột A2 của QCVN 08-MT:2015/BTNMT và 13/14 vị trí còn lại đạt cột B1 của QCVN 

08-MT:2015/BTNMT; thông số BOD hầu hết đều nằm trong giới hạn cho phép cột B1 
của QCVN 08-MT:2015/BTNMT; các thông số kim loại nặng Zn, As, Cu, Cd, Hg, Pb 
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hầu như không phát hiện hoặc nằm dưới ngưỡng phát hiện của phương pháp thử. Vị trí 

quan trắc còn lại SST1 có hầu hết các thông số đều đạt cột A1 của QCVN 08-
MT:2015/BTNMT, riêng thông số Fe tổng có giá trị đạt cột A2 của QCVN 08-

MT:2015/BTNMT, thông số COD và BOD có giá trị đạt cột B1 của QCVN 08-
MT:2015/BTNMT. 

Chất lượng nước mặt 6 tháng đầu năm 2019 nằm trong giới hạn cho phép cột B1 
của QCVN 08-MT:2015/BTNMT, nguồn nước đảm bảo sử dụng cho mục đích tưới 

tiêu và các mục đích tương đương khác. Riêng vị trí SDL3 (sông Đăk Bla - khu vực 
trạm bơm Nhà máy đường Kon Tum) nằm ở hạ lưu vị trí tiếp nhận nước thải của thành 

phố Kon Tum nên tại một số thời điểm có nguy cơ bị ô nhiễm thông số Coliform. 

VỀ MÔI TRƯỜNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT 

Kết quả quan trắc chất lượng nước dưới đất tại 02 điểm nền và 10 điểm bị tác 
động trên địa bàn tỉnh Kon Tum đợt 1/2019 có thể thấy chất lượng nước đã cải thiện 

đáng kể đối với thông số Coliform, tại 12 vị trí giá trị thông số này đều âm tính. Các 
thông số quan trắc còn lại đều có giá trị nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 09-

MT:2015/BTNMT và QCVN 02:2009/BYT (Cột II). Ngoại trừ giá trị thông số pH 
thấp, thông số Fe cao tại một số vị trí nên chất lượng nước chưa đảm bảo để phục vụ 

cho mục đích sinh hoạt, cụ thể: 

 Tại các điểm quan trắc môi trường nền: Tại giếng nhà ông Hồ Đình Hùng (thôn 

16/6 thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum) – G11 có giá trị pH thấp hơn 
giới hạn nhỏ nhất của QCVN 02:2009/BYT (Cột II) 1,01 lần, thông số Fe tổng có giá 

trị vượt QCVN 02:2009/BYT (Cột II) 1,74 lần. 

 Tại các điểm quan trắc môi trường tác động:  

- Thông số pH: 08/10 vị trí (G2, G3, G4, G5, G6, G7, G10, G12) đạt QCVN 09-
MT:2015/BTNMT nhưng không đạt QCVN 02:2009/BYT (Cột II).  

- Thông số Fe tổng: 05/10 vị trí (G2, G5, G6, G7, G10) có giá trị đạt QCVN 09-
MT:2015/BTNMT nhưng lại vượt giới hạn cho phép của QCVN 02:2009/BYT (Cột II) từ 

1,18 – 1,54 lần.  

So sánh kết quả chất lượng môi trường nước dưới đất tại 09 điểm được quan trắc đợt 

1/2018 và đợt 1/2019: Thông số pH ở 06/09 vị trí (G3, G4, G5, G6, G7, G10) có giá trị 
tăng từ 1,03 – 1,23 lần và 03/09 vị trí còn lại (G2, G8, G9) có giá trị giảm 1,01 – 1,013 

lần. Thông số độ cứng ở 05/09 vị trí (G2, G5, G7, G9, G10) có giá trị giảm từ 1,02 – 1,16 
lần và 04/09 vị trí còn lại (G3, G4, G6, G8) có giá trị tăng từ 1,11 – 1,38 lần. Thông số 

NH4
+ ở 05/09 vị trí (G2, G4, G7, G8, G9) có giá trị tăng từ 1,07 – 1,74 lần; 02/09 vị trí 

(G5, G6) giảm từ 1,14 – 1,69 lần và 01 vị trí còn lại (G10) có giá trị không thay đổi so 

với đợt 1/2018. Thông số SO4
2- ở 05/09 vị trí (G3, G4, G6, G7, G8) có giá trị tăng từ 

1,18 – 2,35 lần và 04/09 vị trí còn lại (G2, G5, G9, G10) có giá trị giảm từ 1,06 – 1,62 

lần. Thông số Fe tổng ở 03/09 vị trí (G2, G5, G10) có giá trị tăng từ 1,31 – 1,69 lần và 
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06/09 vị trí còn lại (G3, G4, G6, G7, G8, G9) có giá trị giảm từ 1,03 – 1,79 lần. Thông số 

Cl- ở 03/09 vị trí (G6, G7, G10) có giá trị tăng từ 1,12 – 1,17 lần và 06/09 vị trí còn lại 
(G2, G3, G4, G5, G8, G9) có giá trị giảm từ 1,1 – 1,67 lần. Thông số Cr6+ ở 05/09 vị trí 

(G2, G3, G4, G5, G10) có giá trị tăng từ 1,19 – 1,59 lần và 04/09 vị trí còn lại (G6, G7, 
G8, G9) có giá trị giảm từ 1,01 – 1,52 lần. Thông số Coliform và các thông số kim loại 

nặng, CN-, phenol và nhóm thuốc BVTV đều chưa bị tác động.  

 
 Biểu đồ diễn biến chất lượng nước dưới đất đợt 1/2018 và đợt 1/2019 – thông số pH 

 

 

Biểu đồ diễn biến chất lượng nước dưới đất đợt 1/2018 và đợt 1/2019 – thông số 
độ cứng 
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Biểu đồ diễn biến chất lượng nước dưới đất đợt 1/2018 và đợt 1/2019 – thông số Fe 

 

 
Biểu đồ chất lượng nước dưới đất đợt 1/2019 – huyện Ia H’Drai 

VỀ MÔI TRƯỜNG ĐẤT 

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum đợt 1 
năm 2019 tại 6 điểm quan trắc nhìn chung có diễn biến tốt đối với các thông số như: 

pH(H2O), pH(KCl), Cu, Cd, Pb, Zn, …, đều có giá trị thấp và nằm trong giới hạn cho 
phép của các quy chuẩn hiện hành. Tuy nhiên, tại một số vị trí quan trắc đại diện cho 
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một số vùng hoạt động công nghiệp và nông nghiệp vẫn chịu sự ảnh hưởng bởi thông 

số N tổng, P tổng, cụ thể: 

 
Biểu đồ diễn biến chất lượng đất các năm 2018, 2019 – thông số N tổng 

 
 

 
Biểu đồ diễn biến chất lượng đất các năm 2018, 2019 – thông số P tổng 

 

− Mẫu đất đại diện cho vùng hoạt động đô thị (D1): Đợt 1/2019, thông số N tổng 
có giá trị thấp hơn giới hạn nhỏ nhất cho phép của TCVN 7373:2004 khoảng 2,656 lần 

và tăng 1,64 lần so với đợt 1/2018. Còn thông số P tổng, có giá trị thấp hơn giới hạn 
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nhỏ nhất cho phép của TCVN 7374:2004 khoảng 50 lần và giảm 33,37 lần so với cùng 

kỳ năm 2018.   

-  Mẫu đất đại diện cho vùng hoạt động công nghiệp (D2, D3): Đợt 1/2019 tại vị trí 

D2 (khu vực huyện Đăk Hà), thông số N tổng có giá trị thấp hơn khoảng 1,266 lần so 
với giới hạn nhỏ nhất cho phép của TCVN 7373:2004 và giảm khoảng 1,44 lần so với 

đợt 1/2018. Ngược lại tại vị trí D3 (khu vực huyện Sa Thầy), thông số N tổng có giá trị 
vượt khoảng 1,434 lần so với giới hạn lớn nhất cho phép của TCVN 7373:2004 và 

tăng 8,47 lần so với cùng kỳ năm 2018. Đối với thông số P tổng tại vị trí D2 thấp hơn 
giá trị giới hạn nhỏ nhất cho phép của TCVN 7374:2004 26,3 lần và giảm khoảng 

34,84 lần so với đợt 1/2018. Còn tại vị trí D3 có giá trị thấp hơn giới hạn nhỏ nhất cho 
phép của TCVN 7374:2004 khoảng 1,266 lần và giảm khoảng 1,04 lần so với đợt 

1/2018. 

- Mẫu đất đại diện cho vùng hoạt động nông nghiệp (D4, D5): Đợt 1/2019, thông số 

N tổng tại vị trí D4 có giá trị thấp hơn khoảng 1,35 lần so với giới hạn nhỏ nhất cho 
phép của TCVN 7373:2004 và tăng 3,68 lần so với đợt 1/2018. Tại vị trí D5 thông số 

N tổng có giá trị vượt giới hạn lớn nhất cho phép của TCVN 7373:2004 khoảng 4,877 
lần và tăng 3,75 lần so với đợt 1/2018. Thông số P tổng tại vị trí D4 thấp hơn giá trị 

giới hạn nhỏ nhất cho phép của TCVN 7373:2004 2,48 lần và giảm khoảng 33,33 lần 
so với đợt 1/2018. Còn tại vị trí D5 hàm lượng P phân tích được <0,00069% nên thấp 

hơn giới hạn nhỏ nhất cho phép của TCVN 7374:2004 và giảm nhiều lần so với cùng 
kỳ năm 2018. Tuy nhiên, với mục đích phục vụ cho hoạt động nông nghiệp thì chất 

lượng đất tại khu vực này chưa đảm bảo. Do đó, để khai thác và sử dụng đất có hiệu 
quả hơn, trong thời gian tới cần tiếp tục thực hiện các biện pháp cải tạo đất và bón 

phân hợp lý nhằm tăng hiệu quả kinh tế. 

Kết luận chung: Kết quả quan trắc môi trường 6 tháng đầu năm 2019 trên 10 

huyện, thành phố thuộc địa bàn tỉnh Kon Tum cho thấy chất lượng các thành phần môi 
trường như không khí, nước mặt, nước dưới đất và môi trường đất tương đối tốt. Trong 

thời gian tới tiếp tục thực hiện quan trắc để đánh giá diễn biến các thành phần môi 
trường nhằm giúp cơ quan quản lý Nhà nước định hướng phát triển kinh tế - xã hội 

bền vững. 


