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Số:                /SNN-TL
V/v cảnh báo chất lượng nguồn nước 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Dương, ngày        tháng 11 năm 2021

         
Kính gửi:

               - Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã ,thành phố;
               - Công ty TNHH MTV KTCTTL tỉnh Hải Dương;

     - Công ty cổ phần Quản lý công trình đô thị Hải Dương;
     - Công ty TNHH MTV KTCTTL Bắc Hưng Hải.

Theo kết quả quan trắc, phân tích môi trường nước định kỳ ở 17 tuyến kênh 
trên địa bàn tỉnh do Chi cục Thủy lợi phối hợp cùng Trung tâm Quan trắc và Phân 
tích môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện từ ngày 02/11/2021 
đến ngày 04/11/2021 cho thấy hầu hết các tuyến kênh thực hiện quan trắc đã bị ô 
nhiễm, nhiều thông số phân tích có giá trị vượt quy chuẩn cho phép (Quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia về chất lượng nước mặt QCVN08-MT:2015/BTNMT, mức B1), cụ 
thể:

- 17/17 tuyến kênh thông số E.Coli vượt quy chuẩn cho phép từ 2,1 đến 43 lần;

- 16/17 tuyến kênh thông số NH4
+-N vượt quy chuẩn cho phép từ 1,28 đến 

12,8 lần;

- 10/17 tuyến kênh thông số DO không đạt quy chuẩn cho phép;

- 5/17 tuyến kênh thông PO4
3--P vượt quy chuẩn cho phép từ 1,1 đến 4,9 lần; 

thông số Fe vượt quy chuẩn cho phép từ 1,07 đến 2,44 lần;

- 04/17 tuyến kênh thông số COD vượt quy chuẩn cho phép từ 1,07 đến 4,67 
lần; thông số NO2

--N vượt quy chuẩn cho phép từ 1,16 đến 1,64 lần;

- 03/17 tuyến kênh thông số BOD5 vượt quy chuẩn cho phép 1,07 đến 4,9 
lần; thông số Coliform vượt quy chuẩn cho phép từ 1,24 đến 3,2 lần;

- 02/17 tuyến kênh thông số TSS vượt quy chuẩn cho phép từ 1,22 đến 1,58 
lần;

- 01/17 tuyến kênh thông số F- vượt quy chuẩn cho phép 2,08 lần.

(Chi tiết từng tuyến kênh có phụ lục kèm theo)

Để giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước mặt, đảm bảo chất lượng nguồn nước 
phục vụ sản xuất nông nghiệp, dân sinh kinh tế, ổn định và phát triển bền vững, 
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trước mắt là giai đoạn tưới cây vụ đông và tưới ải vụ Đông Xuân 2021 - 2022, Sở 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị: 

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã, các doanh nghiệp khai thác 
công trình thủy lợi tiếp tục chỉ đạo và phối hợp tổ chức thực hiện tốt các biện pháp 
phòng ngừa, xử lý vi phạm công trình thủy lợi và ô nhiễm nguồn nước trên hệ 
thống kênh mương, sông trục nội đồng; đồng thời tiếp tục thực hiện đồng bộ các 
giải pháp về phổ biến, giáo dục cộng đồng, giải pháp về quản lý, giải pháp kỹ 
thuật... để hạn chế sự ô nhiễm nguồn nước mặt, bảo vệ chất lượng môi trường 
nước, trong đó quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung sau:

a) Tổ chức phổ biến, giáo dục sâu rộng đến cộng đồng để nâng cao ý thức, 
trách nhiệm về bảo vệ môi trường nước của các tổ chức, doanh nghiệp, người dân;

b) Thực hiện tốt Luật Thủy lợi, Luật Tài nguyên nước, Luật Bảo vệ môi 
trường. Thường xuyên kiểm tra, phát hiện sớm, ngăn chặn kịp thời, kiên quyết xử 
lý vi phạm công trình thủy lợi, vi phạm xả nước thải vào nguồn nước của công 
trình thủy lợi;

c) Quản lý và sử dụng, khai thác nguồn nước trong hệ thống kênh mương 
nội đồng cần phải được tính toán theo chế độ rửa, chế độ tưới phù hợp đối với các 
loại cây trồng, nuôi trồng thủy sản, đối với từng loại đất; đồng thời hướng dẫn 
người dân phối hợp trong quản lý vận hành nhằm nâng cao hệ số sử dụng nước, 
giảm mức độ gây ô nhiễm nguồn nước hoặc lãng phí nước. Khuyến cáo nông dân 
sử dụng phân bón vi sinh, sử dụng thuốc trừ sâu và thuốc diệt cỏ có thời gian phân 
giải ngắn;

d) Áp dụng linh hoạt quy trình vận hành hệ thống công trình thuỷ lợi do địa 
phương, đơn vị quản lý cho phù hợp, đảm bảo yêu cầu phục vụ sản xuất nông 
nghiệp, dân sinh kinh tế và bảo vệ môi trường;

đ) Thực hiện nạo vét, vệ sinh kênh mương, điều tiết nước trên hệ thống hợp 
lý, đảm bảo kết hợp hài hòa giữa yêu cầu cung cấp nước tưới vụ đông, làm thủy lợi 
Đông Xuân, thay nước cho hệ thống và đổ ải vụ Đông Xuân 2021 - 2022.

2. Đề nghị Ban Quản lý các khu công nghiệp, UBND các huyện, thị xã, 
thành phố tăng cường kiểm tra, chỉ đạo các chủ đầu tư, các chủ dự án trong các 
khu công nghiệp, cụm công nghiệp thực hiện vận hành thường xuyên, ổn định hệ 
thống thu gom, xử lý nước thải theo đúng quy trình, đảm bảo chất lượng nước thải 
đạt quy chuẩn cho phép trước khi xả ra nguồn nước của hệ thống công trình thủy 
lợi.

3. Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng cảnh sát môi trường - Công 
an tỉnh tăng cường phối hợp chỉ đạo thanh tra, kiểm tra, xử lý các điểm ô nhiễm 
môi trường nước.
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4. Đề nghị Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thuỷ lợi Bắc Hưng Hải 
báo cáo Tổng cục Thủy lợi và kiến nghị các tỉnh ở phía thượng lưu của hệ thống Bắc 
Hưng Hải (Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên) tăng cường kiểm tra, ngăn chặn, xử lý các 
khu vực xả nước thải không đảm bảo chất lượng vào nguồn nước của hệ thống; tăng 
cường thau rửa nguồn nước trong hệ thống khi điều kiện cho phép; có quy chế phối 
hợp và quy trình vận hành điều tiết xả nước cống Xuân Thụy hợp lý (xả nước sông 
Cầu Bây), kết hợp liên hoàn với các đợt thau rửa nguồn nước hệ thống Bắc Hưng 
Hải, tránh tình trạng nước thải bị dồn, én, gây ô nhiễm khu vực hạ lưu.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cảnh báo tình hình chất lượng 
nguồn nước mặt tại một số tuyến kênh trên địa bàn, đề nghị các địa phương, đơn vị 
quan tâm chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm đảm bảo chất lượng nguồn 
nước mặt phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh kinh tế đạt hiệu quả./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Thủy lợi;      
- UBND tỉnh;                 (để báo cáo)
- Đ/c Giám đốc Sở;
- Sở Tài nguyên và Môi trường; 
- Ban quản lý các khu công nghiệp;           (để phối hợp)
- Phòng Cảnh sát môi trường - Công an tỉnh;
- Báo Hải Dương, Đài PTTH tỉnh;
- Phòng NVTH, phòng TS; phòng QL chất lượng NLTS;
- Phòng NN&PTNT (Phòng K.tế) các huyện, TP, TX;
- Lưu: VT, CCTL.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Lương Văn Cảnh
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