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Bắc Ninh, ngày 24 tháng 10 năm 2022 

THÔNG BÁO  

KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG PHỤC VỤ VÙNG NUÔI LỒNG VÀ NUÔI RÔ PHI TẬP TRUNG 

1. Kết quả phân tích mẫu 

Ngày 

thu 

Điểm  

quan trắc 
Tỉnh Huyện 

Tọa 

 độ 

Mẫu nước Mẫu cá 

Nhiệt 

độ 

(oC) 

pH 
DO 

(mg/L) 

N-NH4 

(mg/L) 

P-PO4 

(mg/L) 

N-NO2
 

(mg/L) 

H2S 

(mg/L) 

COD 

(mg/L) 

TVPD 

(µg/L) 

Tảo độc 

Microcystis 

aeruginosa 

(tb/L) 

Strep 

(CFU/ 

mL) 

Coliform 

(CFU/ 

100 mL 

Vi 

khuẩn 
TiLV 

Giá trị giới hạn cho phép theo: QCVN 02-

22:2015/BNNPTNT(a); QCVN 08-

MT:2015/BTNMT(b); QCVN 02-

26:2017/BNNPTNT(c) 

24-

36(c) 

6,5-

8,5(a) 
≥ 4,0(a) ≤ 1,0(a) 0,1(b) <0,05(b) <0,02(c) 10,0(b) <200  <1000 <2500(b)   

20/10 Nam Đồng 

Hải 

Dương 

TP Hải 

Dương 

20.959396, 

106.352027 
29,3 8,1 5,8 0,186 0,072 0,013 0,001 8,00 0,52 0 0 58000   

20/10 Nam Tân 
Nam 

Sách 

21.073664 

106.355675 
29,4 8,2 4,9 0,104 0,039 0,007 0,000 3,20 6,92 0 230 1700   

20/10 
Sông Cửu 

An 

Thanh 

Miện 

20.765979, 

106.190872 
29,7 8 6,1 0,783 0,061 0,053 0,001 2,00 105,4 0 110 24000   

20/10 
Đặng Văn 

Tuyền 

20.769330 

106.184900 
29,9 7,5 5,2 0,317 0,057 0,003 0,013 14,40 463,44 72000 0 95000 - - 

20/10 
Nguyễn 

Văn Điểu 

20.770094, 

106.186670 
29,9 7,9 5,4 0,309 0,047 0,010 0,004 11,20 730,02 6600000 0 68000 - - 

Ghi chú: (a) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Cơ sở nuôi cá lồng/bè nước ngọt - Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường; (b) Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt; (c) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Cơ sở nuôi cá rôi phi – Yêu cầu kỹ thuật đảm bảo vệ sinh thú y, 

bảo vệ môi trường và an toàn thực phẩm; (TVPD) Thực vật phù du; (CFU) Số khuẩn lạc; (tb/L) Tế bào/lít; (Strep) Streptococcus tổng số; (-) Âm tính 

với tác nhân kiểm tra. 



2. Đánh giá chất lượng nước (WQI) theo 1460/QĐ-TCMT của Bộ TNMT 

STT Điểm quan trắc WQI Chất lượng nước Chỉ tiêu ngoài ngưỡng 

1 Nam Đồng 31 Xấu Coliform vượt 23,2 lần 

2 Nam Tân 96 Rất tốt  

3 Sông Cửu An 26 Xấu  Coliform vượt 9,6 lần 

4 Đặng Văn Tuyền 29 Xấu  Coliform vượt 38 lần; COD vượt 1,4 lần 

5 Nguyễn Văn Điểu 30 Xấu  Coliform vượt 27,2 lần; COD vượt 1,1 lần 

Ghi chú: Các chỉ tiêu dùng để tính toán chỉ số WQI: Nhiệt độ, pH, DO, N-NH4, N-NO2, P-PO4, COD, Coliform. 

3. Nhận xét kết quả 

Vùng nuôi cá lồng xã Nam Tân, Huyện Nam Sách và xã Nam Đồng, TP Hải Dương 

- Mật độ Coliform trong nước vùng nuôi xã Nam Tân cao hơn 23,2 lần so với ngưỡng giới hạn theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT. 

Các chỉ tiêu nhiệt độ, pH, DO, N-NH4, P-PO4, H2S, COD, Streptococcus tổng số có giá trị nằm trong giới hạn cho phép. Không phát 

hiện tảo độc trong nước vùng nuôi. Chỉ số chất lượng nước (WQI) ở mức xấu đến mức trung bình khi tính theo quyết định 

1460/QĐ-TCMT của Bộ TNMT. Vùng nuôi cá lồng tại xã Nam Đồng có chất lượng tốt, chỉ số chất lượng nước (WQI) đạt mức rất 

tốt khi tính theo quyết định 1460/QĐ-TCMT của Bộ TNMT. 

Vùng nuôi cá rô phi tập trung tại xã Đoàn Kết, Thanh Miện: 

- Điểm quan trắc Sông Cửu An: Mật độ Coliform và N-NO2 lần lượt cao hơn 9,6 lần và 1,1 lần so với giới hạn theo QCVN 08-

MT:2015/BTNMT. Các chỉ tiêu nhiệt độ, pH, DO, N-NH4, P-PO4, H2S, COD có giá trị nằm trong giới hạn cho phép. Không phát 

hiện tảo độc trong nước vùng nuôi. Chỉ số chất lượng nước (WQI) ở mức xấu khi tính theo quyết định 1460/QĐ-TCMT của Bộ 

TNMT. 

- Điểm quan trắc Đặng Văn Tuyền và Nguyễn Văn Điểu: Mật độ Coliform trong nước cao hơn 27,2 – 38,0 lần. Phát hiện tảo độc 

Microcystis aeruginosa trong nước ao nuôi với mật độ từ 72000 – 6600000 tế bào/lít. Ngoài ra, nước ao nuôi có mật độ TVPD và 

giá trị COD cao hơn so với quy định. Không phát hiện vi khuẩn gây bệnh và vi rút TiLV trong mẫu cả 2 mẫu cá rô phi. Chỉ số chất 

lượng nước (WQI) hai ao quan trắc ở mức xấu khi tính theo quyết định 1460/QĐ-TCMT của Bộ TNMT. 



 

4. Khuyến cáo 

Vùng nuôi cá lồng xã Nam Tân huyện Nam Sách và xã Nam Đồng, thành phố Hải Dương: Để giảm mật độ Coliform các cơ sở nuôi 

cần có biện pháp thu gom, quản lý, xử lý chất thải sinh hoạt trên lồng bè nuôi, kiểm tra và điều chỉnh lượng thức ăn phù hợp, tránh dư 

thừa. Định kỳ vệ sinh lồng nuôi để loại bỏ các sinh vật bám như rong, tảo, đảm bảo sự lưu thông nước, tăng cường oxy hòa tan trong 

nước. 

Theo kết quả theo dõi hàng năm, khu vực nuôi cá lồng tại Nam Sách và Nam Đồng – Hải Dương xuất hiện hiện tượng cá chép nuôi chết 

hàng loạt trong khoảng thời gian từ tháng 10 đến tháng 12 do mầm bệnh ký sinh trùng, nấm, vi khuẩn và vi rút KHV. Các cơ sở nuôi cần 

tăng cường kiểm tra hoạt động của cá nuôi, thả nuôi với mật độ phù hợp, không thả nuôi với mật độ quá dày, bố trí sục khí tăng cường oxy 

hoà tan. Bổ sung Vitamin C nhằm tăng sức đề kháng cho cá, treo túi vôi, hoặc chất khử trùng để phòng bệnh cho cá. Khi phát hiện hiện 

tượng bất thường cần báo ngay cho cơ quan quản lý để có biện pháp xử lý kịp thời. 

Vùng nuôi cá rô phi tại xã Đoàn Kết, Thanh Miện 

- Đối với nguồn nước cấp tại Sông Cửu An được xử lý khử trùng trong ao lắng/lọc trước khi cấp vào ao nuôi. 

- Thay 20 - 30 % lượng nước trong ao để giảm mật độ tảo độc trong ao. Quản lý nguồn chất thải chăn nuôi và hạn chế xả thải trực tiếp 

xuống ao nuôi. Dùng vôi bột hòa tan tạt đều khắp ao vào buổi chiều mát để khử trùng nguồn nước giảm mật độ vi khuẩn và ổn định 

pH trong ao với hàm lượng 2 - 4 kg vôi bột/100 m3 nước. 

- Sử dụng các chế phẩm sinh học tăng cường chuyển hoá các chất hữu cơ để giảm ô nhiễm ao nuôi. 

- Bổ sung Vitamin C vào thức ăn cho cá để tăng cường sức đề kháng. 

Đề nghị cơ quan quản lý địa phương thông báo kết quả và khuyến cáo tới cơ sở nuôi để biết và thực hiện./. 

 Nơi nhận: 

- Vụ Nuôi trồng Thủy sản; 

- Chi cục Thuỷ sản Hải Dương; 

- Lưu VT. 
 

 

 


