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1. MỞ ĐẦU 

1.1. Giới thiệu chung nhiệm vụ 

1.1.1. Giới thiệu sơ lược phạm vi thực hiện của nhiệm vụ (địa bàn thực hiện 

quan trắc) 

Ninh Bình là tỉnh nằm trong khu vực đồng bằng châu thổ sông Hồng, có 

nguồn tài nguyên thiên nhiên đa dạng, phong phú, có vị trí địa lý thuận lợi cho 

phát triển kinh tế, xã hội, có diện tích tự nhiên 138.710 ha, dân số năm 2022 là 

1.120.000 người, bao gồm 06 huyện, 02 thành phố. Trong những năm qua được 

sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp Lãnh đạo, công tác bảo vệ môi trường trên địa 

bàn tỉnh đã có những bước chuyển biến tích cực: năng lực, tổ chức bộ máy quản 

lý Nhà nước về bảo vệ môi trường được củng cố và tăng cường; nhận thức về bảo 

vệ môi trường được nâng lên; mức độ gia tăng ô nhiễm, suy thoái và sự cố môi 

trường đã được hạn chế, góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng cuộc 

sống của người dân, sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh theo hướng bền vững.  

Chương trình quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Ninh Bình được thực 

hiện theo Kế hoạch số 306/KH-STNMT ngày 28/2/2022 của Sở Tài nguyên và Môi 

trường Ninh Bình về Kế hoạch Quan trắc môi trường định kỳ trên địa bàn tỉnh năm 

2022. Trong năm 2022, Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức 

thực hiện lấy mẫu và quan trắc hiện trường, phân tích các chỉ tiêu môi trường trong 

phòng thí nghiệm, đánh giá chất lượng môi trường thực hiện 04 đợt, mỗi đợt lấy 

154 mẫu gồm: 03 mẫu môi trường nước biển ven bờ, 24 điểm môi trường nước 

ngầm, 41 điểm môi trường nước mặt, 14 điểm môi trường nước thải, 55 điểm môi 

trường không khí và 17 điểm môi trường đất, cụ thể từng đợt như sau: 

* Môi trường không khí: 

 - Số lượng mẫu: 55 mẫu; 

 - Chỉ tiêu phân tích (08 chỉ tiêu): Nhiệt độ, Độ ẩm, độ rung,bụi lơ lửng, 

mức ồn, NO2, CO, SO2. 

* Môi trường nước mặt: 

 - Số lượng mẫu: 41 mẫu; 

 - Chỉ tiêu phân tích (12 chỉ tiêu): pH,TSS, COD, BOD5, NH4
+, NO3

- , NO2
-

, Fe, As, PO4
3-, Coliform, Pb. 

* Môi trường nước biển ven bờ: 

- Số lượng mẫu: 03 mẫu 

- Chỉ tiêu phân tích (07 chỉ tiêu): pH, TSS, DO, NH4
+, PO4

3-, Cu, Fe. 

* Môi trường nước ngầm: 
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 - Số lượng mẫu: 24 mẫu; 

 - Chỉ tiêu phân tích (11 chỉ tiêu): pH, TDS, TSS, NH4
+, PO4

3-, Fe, As, 

CaCO3, NO3
- , NO2

-, SO4
2-. 

* Môi trường nước thải: 

- Số lượng mẫu: 14 mẫu; 

 - Chỉ tiêu phân tích (13 chỉ tiêu): Nhiệt độ, pH, DO, TSS, COD, BOD5, 

NH4
+, PO4

3-, Fe, As, Tổng N, Tổng P, Coliform. 

 * Môi trường đất: 

 - Số lượng mẫu: 17 mẫu; 

 - Chỉ tiêu phân tích (05 chỉ tiêu): Cu, Pb, Zn, As, Cd. 

1.1.2. Giới thiệu chung về tần suất quan trắc, thời gian cụ thể tiến hành quan 

trắc của từng đợt  

Trong năm 2022 thực hiện quan trắc 04 đợt, cụ thể như sau: 

- Đợt 1 năm 2022:  Từ ngày 28/3 – 30/3/2022 

- Đợt 2 năm 2022:  Từ ngày 07/6 – 09/6/2022 

- Đợt 3 năm 2022:  Từ ngày 27/9 – 30/9/2022 

- Đợt 4 năm 2022:  Từ ngày 21/11 – 24/11/2022 

Bảng 1. Các điểm quan trắc và thông tin các điểm theo khu vực 

TT 
Tên điểm 

quan trắc 

Ký 

hiệu  

điểm 

mẫu 

Thông số quan 

trắc 

Vị trí lấy mẫu 
Tên sông, hồ, 

kênh, rạch 

(đối với  

nước mặt) 
X Y 

1. Môi trường nước mặt 

1 

Hồ Đồng Chương, 

huyện Nho Quan 

(gần đập xả nước) 

NQ-

NM1 

pH, TSS, COD, 

BOD5, NH4
+, 

NO3
- , NO2

-, Fe, 

As, PO4
3-, 

Coliform, Pb 

2241964 578373 
Hồ Đồng 

Chương 

2 

Sông Bến Đang, xã 

Quỳnh Lưu, huyện 

Nho Quan (gần nhà 

máy gạch Đồi 

Khoai) 

NQ-

NM2 

pH, TSS, COD, 

BOD5, NH4
+, 

NO3
- , NO2

-, Fe, 

As, PO4
3-, 

Coliform, Pb 

2238722 586687 
Sông Bến 

Đang 

3 
Sông Lạng, khu 

vực cầu Nho Quan, 

NQ-

NM3 

pH, TSS, COD, 

BOD5, NH4
+, 

2248444 583395 
Sông Bến 

Đang 
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xã Lạc Vân, huyện 

Nho Quan  

NO3
- , NO2

-, Fe, 

As, PO4
3-, 

Coliform, Pb 

4 

Hồ Yên Quang, xã 

Yên Quang, huyện 

Nho Quan 

NQ-

NM4 

pH, TSS, COD, 

BOD5, NH4
+, 

NO3
- , NO2

-, Fe, 

As, PO4
3-, 

Coliform, Pb 

2243147 575698 
Hồ Yên 

Quang 

5 

Sông Bôi, khu vực 

thôn Liên Minh, xã 

Xích Thổ, huyện 

Nho Quan 

NQ-

NM5 

pH, TSS, COD, 

BOD5, NH4
+, 

NO3
- , NO2

-, Fe, 

As, PO4
3-, 

Coliform, Pb 

2259757 581968 Sông Bôi 

6 

Sông Đáy khu vực 

cầu Khuất, xã Gia 

Thanh, huyện Gia 

Viễn 

GV-

NM1 

pH, TSS, COD, 

BOD5, NH4
+, 

NO3
- , NO2

-, Fe, 

As, PO4
3-, 

Coliform, Pb 

2251849 596276 Sông Đáy 

7 

Nước sông Hoàng 

Long, khu vực 

Kênh Gà – Đồng 

Chưa, xã Gia 

Thịnh, huyện Gia 

Viễn 

GV-

NM2 

pH, TSS, COD, 

BOD5, NH4
+, 

NO3
- , NO2

-, Fe, 

As, PO4
3-, 

Coliform, Pb 

2248601 585024 
Sông Hoàng 

Long 

8 

Khu bảo tồn đất 

ngập nước Vân 

Long, xã gia Vân, 

huyện Gia Viễn 

GV-

NM3 

pH, TSS, COD, 

BOD5, NH4
+, 

NO3
- , NO2

-, Fe, 

As, PO4
3-, 

Coliform, Pb 

2254818 586415 
Đầm Vân 

Long 

9 

Nước sông Hoàng 

Long, khu vực đối 

diện cảng Vissai, 

xã Ninh Giang, 

Hoa Lư 

HL-

NM1 

pH, TSS, COD, 

BOD5, NH4
+, 

NO3
- , NO2

-, Fe, 

As, PO4
3-, 

Coliform, Pb 

2247820 595872 
Sông Hoàng 

Long 

10 

Sông Sào Khê, 

khu vực cố đô Hoa 

Lư, huyện Hoa Lư 

HL-

NM2 

pH, TSS, COD, 

BOD5, NH4
+, 

NO3
- , NO2

-, Fe, 

2236163 597609 
Sông Sào 

Khê 
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As, PO4
3-, 

Coliform, Pb 

11 

 Khu vực bến 

thuyền Tràng An, 

xã Ninh Xuân, 

huyện Hoa Lư 

HL-

NM3 

pH, TSS, COD, 

BOD5, NH4
+, 

NO3
- , NO2

-, Fe, 

As, PO4
3-, 

Coliform, Pb 

2232159 598813 Hồ Tràng An 

12 

Sông Chanh, khu 

vực gần cầu Ninh 

Hòa, xã Ninh Hòa, 

huyện Hoa Lư 

HL-

NM4 

pH, TSS, COD, 

BOD5, NH4
+, 

NO3
- , NO2

-, Fe, 

As, PO4
3-, 

Coliform, Pb 

2244133 597734 Sông Chanh 

13 

Nước mặt tại bến 

thuyền khu du lịch 

Tam Cốc, xã Ninh 

Hải, huyện Hoa Lư 

HL-

NM5 

pH, TSS, COD, 

BOD5, NH4
+, 

NO3
- , NO2

-, Fe, 

As, PO4
3-, 

Coliform, Pb 

2235754 597924 
Sông Ngô 

Đồng 

14 

Sông Yên, khu vực 

gần Công ty cổ 

phần Phân Lân 

Ninh Bình, xã Ninh 

An, huyện Hoa Lư 

HL-

NM6 

pH, TSS, COD, 

BOD5, NH4
+, 

NO3
- , NO2

-, Fe, 

As, PO4
3-, 

Coliform, Pb 

2234991 600394 Sông Yên 

15 

Sông Đáy, khu vực 

lấy nước đầu vào 

nhà máy nước 

sạchVGS, thôn 

Bạch Cừ, xã Ninh 

Khang, huyện Hoa 

Lư 

HL-

NM7 

pH, TSS, COD, 

BOD5, NH4
+, 

NO3
- , NO2

-, Fe, 

As, PO4
3-, 

Coliform, Pb 

2243866 602785 Sông Đáy 

16 

Sông Đáy, khu vực 

cầu Gián Khẩu, xã 

Ninh Giang, huyện 

Hoa Lư 

HL-

NM8 

pH, TSS, COD, 

BOD5, NH4
+, 

NO3
- , NO2

-, Fe, 

As, PO4
3-, 

Coliform, Pb 

2247574 597830 Sông Đáy 

17 

Nước sông Đáy, khu 

vực cầu Non Nước, 

Tp Ninh Bình 

TNB-

NM1 

pH, TSS, COD, 

BOD5, NH4
+, 

NO3
- , NO2

-, Fe, 

2243341 601402 Sông Đáy 
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As, PO4
3-, 

Coliform, Pb 

18 

Nước sông Vân, 

khu vực chợ Rồng, 

Tp Ninh Bình 

TNB-

NM2 

pH, TSS, COD, 

BOD5, NH4
+, 

NO3
- , NO2

-, Fe, 

As, PO4
3-, 

Coliform, Pb 

2239543 601732 Sông Vân 

19 

Sông Vân, khu vực 

tiếp giáp với cống 

thoát nước kênh 

Đô Thiên, thành 

phố Ninh Bình 

TNB-

NM3 

pH, TSS, COD, 

BOD5, NH4
+, 

NO3
- , NO2

-, Fe, 

As, PO4
3-, 

Coliform, Pb 

2239376 601037 Sông Vân 

20 

Nước sông Vạc, 

khu vực Nhà máy 

xử lý nước thải tập 

trung Tp Ninh 

Bình, phường Ninh 

Phong, Tp Ninh 

Bình 

TNB-

NM4 

pH, TSS, COD, 

BOD5, NH4
+, 

NO3
- , NO2

-, Fe, 

As, PO4
3-, 

Coliform, Pb 

2234993 600853 Sông Vạc 

21 

Kênh Quyết 

Thắng, khu vực 

cuối đường Trịnh 

Tú, phường Ninh 

Khánh, Tp Ninh 

Bình 

TNB-

NM5 

pH, TSS, COD, 

BOD5, NH4
+, 

NO3
- , NO2

-, Fe, 

As, PO4
3-, 

Coliform, Pb 

2242491 601965 
Kênh Quyết 

Thắng 

22 

Kênh Đô Thiên, 

đoạn chảy qua 

đường Tuệ Tĩnh, 

phường Nam 

Thành, Tp Ninh 

Bình 

TNB-

NM6 

pH, TSS, COD, 

BOD5, NH4
+, 

NO3
- , NO2

-, Fe, 

As, PO4
3-, 

Coliform, Pb 

2239335 600220 
Kênh Đô 

Thiên 

23 

Nước mặt hồ Yên 

Thắng gần nhà 

hàng Thiên Nga, xã 

Yên Thắng, huyện 

Yên Mô 

YM-

NM1 

pH, TSS, COD, 

BOD5, NH4
+, 

NO3
- , NO2

-, Fe, 

As, PO4
3-, 

Coliform, Pb 

2228449 598436 
Hồ Yên 

Thắng 

24 Nước sông Bút, YM- pH, TSS, COD, 2224467 606594 Sông Bút 
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khu vực cầu Bút, 

huyện Yên Mô 

NM2 BOD5, NH4
+, 

NO3
- , NO2

-, Fe, 

As, PO4
3-, 

Coliform, Pb 

25 

Nước sông Vạc, 

khu vực cầu Rào, 

xã Yên Phong, 

huyện Yên Mô 

YM-

NM3 

pH, TSS, COD, 

BOD5, NH4
+, 

NO3
- , NO2

-, Fe, 

As, PO4
3-, 

Coliform, Pb 

2230947 609682 Sông Vạc 

26 

Hồ Đồng Thái, xã 

Yên Đồng, huyện 

Yên Mô 

YM-

NM4 

pH, TSS, COD, 

BOD5, NH4
+, 

NO3
- , NO2

-, Fe, 

As, PO4
3-, 

Coliform, Pb 

2222683 599798 
Hồ Đồng 

Thái 

27 

Sông Trà Tu, khu 

vực cầu Yên Thổ, 

tổ dân phố Yên 

Thổ, thị trần Yên 

Thịnh, huyện Yên 

Mô 

YM-

NM5 

pH, TSS, COD, 

BOD5, NH4
+, 

NO3
- , NO2

-, Fe, 

As, PO4
3-, 

Coliform, Pb 

2230652 603308 Sông Trà Tu 

28 

Sông Đáy khu vực 

cảng Đạm Ninh 

Bình, xã Khánh 

Phú, huyện Yên 

Khánh 

YK-

NM1 

pH, TSS, COD, 

BOD5, NH4
+, 

NO3
- , NO2

-, Fe, 

As, PO4
3-, 

Coliform, Pb 

2239499 607665 Sông Đáy 

29 

Sông Đáy, khu vực 

gần cảng Khánh 

An, xã Khánh An, 

huyện Yên Khánh 

YK-

NM2 

pH, TSS, COD, 

BOD5, NH4
+, 

NO3
- , NO2

-, Fe, 

As, PO4
3-, 

Coliform, Pb 

2238079 607518 Sông Đáy 

30 

Nước sông Đáy, 

khu vực đò Độc 

Bộ, xã Khánh Tiên, 

Yên Khánh 

YK-

NM3 

pH, TSS, COD, 

BOD5, NH4
+, 

NO3
- , NO2

-, Fe, 

As, PO4
3-, 

Coliform, Pb 

2237732 614599 Sông Đáy 

31 
Nước mặt ngòi 

Chanh, xã Khánh 

YK-

NM4 

pH, TSS, COD, 

BOD5, NH4
+, 

2237582 606695 Ngòi Chanh 
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Hòa, Khánh An, 

Yên Khánh (đoạn 

chảy qua khu vực 

phía sau UBND xã 

Khánh An ) 

NO3
- , NO2

-, Fe, 

As, PO4
3-, 

Coliform, Pb 

32 

Sông Mới, đoạn 

chảy qua cầu 

Khương Thượng, 

thị trấn Yên Ninh, 

huyện Yên Khánh 

YK-

NM5 

pH, TSS, COD, 

BOD5, NH4
+, 

NO3
- , NO2

-, Fe, 

As, PO4
3-, 

Coliform, Pb 

2230930 611973 Sông Mới 

33 

Nước sông Đáy, 

khu vực bến phà 

Thượng Kiệm, xã 

Thượng Kiệm, 

huyện Kim Sơn 

KS-

NM1 

pH, TSS, COD, 

BOD5, NH4
+, 

NO3
- , NO2

-, Fe, 

As, PO4
3-, 

Coliform, Pb 

2216379 616293 Sông Đáy 

34 

Nước Sông Ân, thị 

trấn Phát Diệm, 

huyện Kim Sơn 

(đối diện ngân 

hàng BIDV – PGD 

Kim Sơn ) 

KS-

NM2 

pH, TSS, COD, 

BOD5, NH4
+, 

NO3
- , NO2

-, Fe, 

As, PO4
3-, 

Coliform, Pb 

2221818 613385 Sông Ân 

35 

Sông Ân, khu vực 

cầu Quy Hậu, xã 

Ân Hòa, huyện Kim 

Sơn 

KS-

NM3 

pH, TSS, COD, 

BOD5, NH4
+, 

NO3
- , NO2

-, Fe, 

As, PO4
3-, 

Coliform, Pb 

2223671 616824 Sông Ân 

36 

Sông Càn, khu vực 

bến đò Cô Chín, xã 

Kim Mỹ, huyện 

Kim Sơn 

KS-

NM4 

pH, TSS, COD, 

BOD5, NH4
+, 

NO3
- , NO2

-, Fe, 

As, PO4
3-, 

Coliform, Pb 

2211959 609690 Sông Càn 

37 

Sông Cà Mâu, khu 

vực gần UBND xã 

Văn Hải, huyện 

Kim Sơn 

KS-

NM5 

pH, TSS, COD, 

BOD5, NH4
+, 

NO3
- , NO2

-, Fe, 

As, PO4
3-, 

Coliform, Pb 

2215690 612853 Sông Cà Mâu 

38 Sông Vạc, khu vực KS- pH, TSS, COD, 2221061 614050 Sông Vạc 
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gần nhà máy nước 

thị trấn Phát Diệm, 

huyện Kim Sơn 

NM6 BOD5, NH4
+, 

NO3
- , NO2

-, Fe, 

As, PO4
3-, 

Coliform, Pb 

39 

Nước suối Chăn 

Nuôi, gần Công ty 

cổ phần thực phẩm 

xuất khẩu Đồng 

Giao, thành phố 

Tam Điệp 

TĐ-

NM1 

pH, TSS, COD, 

BOD5, NH4
+, 

NO3
- , NO2

-, Fe, 

As, PO4
3-, 

Coliform, Pb 

2228692 595318 
Suối Chăn 

Nuôi 

40 

Sông Bến Đang, 

khu vực gần nhà 

máy gạch Đại Sơn, 

xã Yên Sơn, thành 

phố Tam Điệp 

TĐ-

NM2 

pH, TSS, COD, 

BOD5, NH4
+, 

NO3
- , NO2

-, Fe, 

As, PO4
3-, 

Coliform, Pb 

2234173 593587 
Sông Bến 

Đang 

41 

Suối Đền Rồng, 

phường Nam Sơn, 

thành phố Tam 

Điệp 

TĐ-

NM3 

pH, TSS, COD, 

BOD5, NH4
+, 

NO3
- , NO2

-, Fe, 

As, PO4
3-, 

Coliform, Pb 

2226291 589625 
Suối Đền 

Rồng 

2. Môi trường nước ngầm 

1 

Nước ngầm gia 

đình ông Trần Công 

Hùng, xóm 3. Xã 

Phú Long, huyện 

Nho Quan (gần sân 

golf hồ Đồng 

Chương) 

NQ-

NN1 

pH, TDS, TSS, 

NH4
+, PO4

3-, Fe, 

As, CaCO3, 

NO3
- , NO2 , 

SO4
2-. 

2235140 583181 

Khai thác nước 

dưới đất ở độ sâu 

khoảng 60m thuộc 

hệ tầng Cacbonat 

Trias 

2 

Nước ngầm gia 

đình ông Lương 

Văn Bôn, gần Công 

ty Elmaco, xã Sơn 

Lai, Nho Quan  

NQ-

NN2 

pH, TDS, TSS, 

NH4
+, PO4

3-, Fe, 

As, CaCO3, 

NO3
- , NO2 , 

SO4
2-. 

2247626 578878 

Khai thác nước 

dưới đất ở độ sâu 

khoảng 10m thuộc 

hệ tầng Cacbonat 

Trias. 

3 

Nước ngầm khu vực 

Ban quản lý vườn 

quốc gia Cúc 

Phương, xã Cúc 

NQ-

NN3 

pH, TDS, TSS, 

NH4
+, PO4

3-, Fe, 

As, CaCO3, 

NO3
- , NO2 , 

2239287 574687 

Khai thác nước 

dưới đất ở độ sâu 

khoảng 90m thuộc 

hệ tầng Cacbonat 
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Phương, huyện Nho 

Quan 

 

SO4
2-. Trias 

4 

Nước ngầm nhà ông 

Vũ Văn Kiên, đội 

15, xã Thạch Bình, 

huyện Nho Quan  

NQ-

NN4 

pH, TDS, TSS, 

NH4
+, PO4

3-, Fe, 

As, CaCO3, 

NO3
- , NO2 , 

SO4
2-. 

2251137 576551 

Khai thác nước 

dưới đất ở độ sâu 

khoảng 70m thuộc 

hệ tầng Cacbonat 

Trias 

5 

Nước ngầm gia 

đình ông Phan Văn 

Bằng, xóm 23, thôn 

Cầu Lân, xã Gia 

Hòa, huyện Gia 

Viễn  

GV-

NN1 

pH, TDS, TSS, 

NH4
+, PO4

3-, Fe, 

As, CaCO3, 

NO3
- , NO2 , 

SO4
2-. 

2250918 589244 

Khai thác nước 

dưới đất ở độ sâu 

khoảng 5m thuộc 

hệ tầng chứa nước 

trầm tích 

Pleistosen. 

6 

Nước ngầm gia 

đình bà Dương Thị 

Lan, thôn Mưỡu 

Giáp 3, xã Gia 

Xuân, huyện Gia 

Viễn 

 

GV-

NN2 

pH, TDS, TSS, 

NH4
+, PO4

3-, Fe, 

As, CaCO3, 

NO3
- , NO2 , 

SO4
2-. 

2249913 596260 

Khai thác nước 

dưới đất ở độ sâu 

khoảng 6m thuộc 

hệ tầng chứa nước 

trầm tích 

Pleistosen. 

7 

Nước ngầm gia 

đình ông Tuân, 

đường Vân Long, xã 

Gia Vân, gần CCN 

Gia Vân, huyện Gia 

Viễn 

GV-

NN3 

pH, TDS, TSS, 

NH4
+, PO4

3-, Fe, 

As, CaCO3, 

NO3
- , NO2 , 

SO4
2-. 

2250713 591892 

Khai thác nước 

dưới đất ở độ sâu 

khoảng 7m,  hệ 

tầng chứa nước 

trầm tich 

Pleistosen 

8 

Nước ngầm nhà bà 

Lê Thị Kim Chung, 

đội 4, thôn Bắc,  xã 

Trường Yên, huyện  

Hoa Lư  

HL-

NN1 

pH, TDS, TSS, 

NH4
+, PO4

3-, Fe, 

As, CaCO3, 

NO3
- , NO2 , 

SO4
2-. 

2243796 594688 

Khai thác nước 

dưới đất ở độ sâu 

khoảng 9m thuộc 

hệ tầng chứa nước 

lỗ hổng Halogen 

9 

Giếng đạo nhà ông 

Hoàng Văn 

Hữu,thôn Đông 

Trang, xã Ninh An, 

huyện  Hoa Lư 

HL-

NN2 

pH, TDS, TSS, 

NH4
+, PO4

3-, Fe, 

As, CaCO3, 

NO3
- , NO2 , 

SO4
2-. 

2234485 601309 

Khai thác nước 

dưới đất ở độ sâu 

khoảng 8m thuộc 

hệ tầng chứa nước 

lỗ hổng Halogen 
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10 

Nước ngầm cơ sở 

đá mỹ nghệ Vân 

Hoan (Hà Thị Vân), 

thôn Đồng Quan, Xã 

Ninh Vân, huyện 

Hoa Lư 

HL-

NN3 

pH, TDS, TSS, 

NH4
+, PO4

3-, Fe, 

As, CaCO3, 

NO3
- , NO2 , 

SO4
2-. 

2234734 599977 

Khai thác nước 

dưới đất ở độ sâu 

khoảng 6m thuộc 

hệ tầng chứa nước 

lỗ hổng Halogen) 

11 

Nước ngầm gia 

đình ông Lã Văn 

Bình, thôn Đoài Hạ, 

xã Ninh Phúc, Tp 

Ninh Bình 

TNB-

NN1 

pH, TDS, TSS, 

NH4
+, PO4

3-, Fe, 

As, CaCO3, 

NO3
- , NO2 , 

SO4
2-. 

2238406 604997 

Khai thác nước 

dưới đất ở độ sâu 

khoảng 70m  

thuộc phức hệ 

chứa khe nứt 

Kaster 

12 

Hộ gia đình ông 

Nguyễn Kế Thủy, 

thôn Thượng, xã 

Ninh Nhất, thành 

phố Ninh Bình 

TNB-

NN2 

pH, TDS, TSS, 

NH4
+, PO4

3-, Fe, 

As, CaCO3, 

NO3
- , NO2 , 

SO4
2-. 

2240265 599803 

Khai thác nước 

dưới đất ở độ sâu 

8m thuộc phức hệ 

chứa khe nứt 

Kaster 

13 

Nước ngầm gia đình 

ông Lê Đình Chinh, 

xóm Ao Cả, Thượng 

Đông, làng nghề bún 

Yên Ninh, huyện 

Yên Khánh  

YK-

NN1 

pH, TDS, TSS, 

NH4
+, PO4

3-, Fe, 

As, CaCO3, 

NO3
- , NO2 , 

SO4
2-. 

2231746 610775 

Khai thác nước 

dưới đất ở độ sâu 

khoảng 26m thuộc 

hệ trầm tích đệ tứ. 

14 

Nước ngầm nhà 

ông Trần Quang 

Trung, thôn Phú 

Hào, xã Khánh Phú, 

huyện Yên Khánh.  

YK-

NN2 

pH, TDS, TSS, 

NH4
+, PO4

3-, Fe, 

As, CaCO3, 

NO3
- , NO2 , 

SO4
2-. 

2239666 608765 

Khai thác nước 

dưới đất ở độ sâu 

khoảng 90m thuộc 

hệ trầm tích đệ tứ 

15 

Nước ngầm gia 

đình ông Nguyễn 

Văn Công, thôn Phú 

Bình, Khu vực gần 

ngòi Chanh, xã 

Khánh Phú, huyện 

Yên Khánh   

YK-

NN3 

pH, TDS, TSS, 

NH4
+, PO4

3-, Fe, 

As, CaCO3, 

NO3
- , NO2 , 

SO4
2-. 

2237706 606819 

Khai thác nước 

dưới đất ở độ sâu 

80m thuộc hệ 

trầm tích đệ tứ 

16 
Nước ngầm gia đình 

ông Nguyễn Văn 

KS-

NN1 

pH, TDS, TSS, 

NH4
+, PO4

3-, Fe, 
2210475 611631 

Khai thác nước 

dưới đất ở độ sâu 
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Tình, khối 8, Thị trấn 

Bình Minh, huyện 

Kim Sơn  

As, CaCO3, 

NO3
- , NO2 , 

SO4
2-. 

khoảng 57 m, 

thuộc hệ trầm tích 

Đệ tứ 

17 

Nước ngầm gia 

đình ông Phạm Văn 

Thìn, xóm 12, xã 

Đồng Hướng, huyện 

Kim Sơn 

KS-

NN2 

pH, TDS, TSS, 

NH4
+, PO4

3-, Fe, 

As, CaCO3, 

NO3
- , NO2 , 

SO4
2-. 

2222641 615065 

Khai thác nước 

dưới đất ở độ sâu 

khoảng 60m thuộc 

hệ trầm tích đệ tứ 

18 

Nước ngầm tiệm 

tạp hóa Thu Hường, 

xóm 2A, xã Lai 

Thành, huyện Kim 

Sơn 

KS-

NN3 

pH, TDS, TSS, 

NH4
+, PO4

3-, Fe, 

As, CaCO3, 

NO3
- , NO2 , 

SO4
2-. 

2220754 610142 

Khai thác nước 

dưới đất ở độ sâu 

70m thuộc hệ 

trầm tích Đệ tứ 

19 

Nước ngầm nhà 

ông Nguyễn Thế 

Cường, thôn Hà 

Thành, xã Yên 

Nhân, huyện Yên 

Mô  

YM-

NN1 

pH, TDS, TSS, 

NH4
+, PO4

3-, Fe, 

As, CaCO3, 

NO3
- , NO2 , 

SO4
2-. 

2224208 606969 

Khai thác nước 

dưới đất ở độ sâu 

khoảng 6m, tầng 

chứa nước vỉa – lỗ 

hổng trầm tích 

sông biên, đầm 

lầy, tầng chứa 

nước Hải Hưng 

20 

Nước ngầm nhà 

ông Trần Văn Trúc 

gần cầu Eo Bát,thôn 

83, xã Yển Thành 

(gần sân golf) huyện 

Yên Mô  

YM-

NN2 

pH, TDS, TSS, 

NH4
+, PO4

3-, Fe, 

As, CaCO3, 

NO3
- , NO2 , 

SO4
2-. 

2225365 602406 

Khai thác nước 

dưới đất ở độ sâu 

khoảng 5m, tầng 

chứa nước vỉa – lỗ 

hổng trầm tích 

sông biên, đầm 

lầy, tầng chứa 

nước Hải Hưng 

21 

Nước ngầm gia 

đình ông Phạm Văn 

Dũng, xóm 1, Lam 

Sơn, Xã  Khánh 

Thượng, huyện Yên 

Mô 

YM-

NN3 

pH, TDS, TSS, 

NH4
+, PO4

3-, Fe, 

As, CaCO3, 

NO3
- , NO2 , 

SO4
2-. 

2230526 602224 

Khai thác nước 

dưới đất ở độ sâu 

khoảng 7m tầng 

chứa nước vỉa - lỗ 

hổng trầm tích 

sông biển, đầm 

lầy, tầng chứa 

nước Hải Hưng 
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22 

Nước ngầm bà 

Đinh Văn Yên, thôn 

1, gần Nhà máy xử 

lý chất thải rắn, xã 

Đông Sơn, TP Tam 

Điệp 

TĐ-

NN1 

pH, TDS, TSS, 

NH4
+, PO4

3-, Fe, 

As, CaCO3, 

NO3
- , NO2 , 

SO4
2-. 

2227137 594122 

Khai thác nước 

dưới đất ở độ sâu 

khoảng 11m thuộc 

tầng Phức hệ chứa 

nước khe nứt – 

Kaster. 

24 

Nước ngầm nhà 

ông Nguyễn Thanh 

Bình, tổ 11, phường 

Trung Sơn, TP Tam 

Điệp 

TĐ-

NN2 

pH, TDS, TSS, 

NH4
+, PO4

3-, Fe, 

As, CaCO3, 

NO3
- , NO2 , 

SO4
2-. 

2228625 595554 

Gần suối chăn 

nuôi, khai thác 

nước dưới đất ở 

độ sâu khoảng 

7m, thuộc tầng 

Phức hệ chứa khe 

nứt - Kaster 

24 

Nước ngầm nhà 

ông Hà Quang Nho, 

thôn trại Vòng, 

Nông trường Đồng 

Giao, xã Quang 

Sơn, TP Tam Điệp 

TĐ-

NN3 

pH, TDS, TSS, 

NH4
+, PO4

3-, Fe, 

As, CaCO3, 

NO3
- , NO2 , 

SO4
2-. 

2229593 593173 

Khai thác nước 

dưới đất ở độ sâu 

khoảng 70m, 

thuộc tầng Phức 

hệ chứa khe nứt - 

Kaster 

3. Môi trường nước biển ven bờ 

1 

Nước biển khu vực 

Cửa Đáy, huyện 

Kim Sơn 

NB-

NNK 

pH, TSS, DO, 

NH4
+, PO4

3-, Fe, 

Cu 

2195728 611818 

Gần khu vực rừng 

phòng hộ xã Kim 

Đông và khu vực 

nuôi tôm 

2 

Nước biển khu vực 

Cửa Càn, huyên 

Kim Sơn 

NB-

CC 

pH, TSS, DO, 

NH4
+, PO4

3-, Fe, 

Cu 

2207383 607903 

Gần khu vực rừng 

phòng hộ xã Kim 

Đông và khu vực 

nuôi tôm 

3 

Nước biển ngoài 

khơi ven bờ cửa 

Đáy, khu vực cầu 

ra cồn Nổi, huyện 

Kim Sơn 

NB-

CĐ 

pH, TSS, DO, 

NH4
+, PO4

3-, Fe, 

Cu 

2201474 612249 

Gần khu vực rừng 

phòng hộ xã Kim 

Đông và khu vực 

nuôi tôm 

4. Môi trường đất 

1 

Đất ruộng khu vực 

xã Sơn Lai, huyện 

Nho Quan 

NQ-

Đ1 

Cu, Pb, Zn, As, 

Cd 
2239565 582922 

Gần nhà máy sắn 

ELMACO 
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2 

Đất ruộng khu vực 

xã Phú Long, 

huyện Nho Quan 

NQ-

Đ2 

Cu, Pb, Zn, As, 

Cd 
2236261 581617 

Xung quanh có 

khu dân cư và sân 

golf Trang An 

 

Đất rừng khu vực 

vườn quốc gia Cúc 

Phương, huyện 

Nho Quan 

NQ-

Đ3 

Cu, Pb, Zn, As, 

Cd 
2239281 544677 

Khu vực cửa rừng 

quốc gia Cúc 

Phương 

3 

Đất khu vực ruộng 

xã Gia Trấn (phía 

sau ks Hương Trà) 

GV-

Đ1 

Cu, Pb, Zn, As, 

Cd 
2246484 597213 

Gần trạm bơm 

tiêu thoát nước xã 

Gia Trấn 

4 
Đất ruộng khu vực 

xã Gia Vân  

GV-

Đ2 

Cu, Pb, Zn, As, 

Cd 
2252253 591265 

(nằm giữa CCN 

Gia Vân và KDL 

Vân Long 

5 

Đất khu vực ruộng 

xã Ninh Vân (gần 

khu vực làng nghề  

đá) huyện Hoa Lư 

HL-Đ1 
Cu, Pb, Zn, As, 

Cd 
2234851 598726 

Gần làng Xuân 

Vũ, xã Ninh Vân 

7 

Đất khu vực Khu 

du lịch Tràng An 

huyện Hoa Lư 

HL-Đ2 
Cu, Pb, Zn, As, 

Cd 
2239652 597225 

Xung quanh có 

rừng cây trên núi 

đá vôi 

8 

Đất ruộng, đối diện 

Đài tưởng niệm liệt 

sỹ xã Ninh Phúc, 

TP NB 

TNB-

Đ 

Cu, Pb, Zn, As, 

Cd 
2237293 604507 

Khu vực gần 

UBND xã Ninh 

Phúc và đất trồng 

hoa 

9 

Đất ruộng xã Yên 

Lâm, huyện Yên 

Mô 

YM-

Đ1 

Cu, Pb, Zn, As, 

Cd 
2221084 606108 

Khu vực dân cư 

thưa thớt, gần nhà 

máy giầy Athena 

10 

Đất ruộng khu vực 

xã Khánh Thương 

huyện Yên Mô 

YM-

Đ2 

Cu, Pb, Zn, As, 

Cd 
2230743 602112 

Giáp khu dân cư 

và CCN Khánh 

Thượng 

11 

Đất khu vực bãi rác 

thải thung Quèn 

Khó, xã Đông Sơn, 

Tp TĐ 

TĐ-Đ1 
Cu, Pb, Zn, As, 

Cd 
2226242 594865 

Gần bãi xử lý rác 

thải sinh hoạt tỉnh 

Ninh Bình 

12 

Đất khu vực nông 

trường Đồng Giao, 

gần nhà máy xi 

TĐ-Đ2 
Cu, Pb, Zn, As, 

Cd 
2229274 592286 

Đất nông trường 

của công ty 

CPTPXK Đồng 
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măng Tam Điệp, 

thành phố Tam 

Điệp 

Giao 

13 

Đất khu vực KCN 

Khánh Phú, huyện 

Yên Khánh 

YK-

Đ1 

Cu, Pb, Zn, As, 

Cd 
2239123 609137 

Gần Khu dân cư 

thôn Phú Hào, xã 

Khánh Phú 

14 

Đất khu vực làng 

nghề bún Yên 

Ninh, huyện Yên 

Khánh 

YK-

Đ2 

Cu, Pb, Zn, As, 

Cd 
2231662 610706 

Khu dân cư làng 

nghề sản xuất bún 

15 

Đất ruộng phía sau 

UBND xã Khánh 

Phú, huyện Yên 

Khánh 

YK-

Đ3 

Cu, Pb, Zn, As, 

Cd 
2237237 606719 

Xung quanh có 

khu dân cư đông 

đúc, và gần KCN 

Khánh Phú 

16 

Đất khu vực nuôi 

tôm, xã Kim Trung, 

huyện Kim Sơn 

KS-Đ1 
Cu, Pb, Zn, As, 

Cd 
2206808 609943 

Khu nuôi tôm các 

xã Kim Đông, 

Kim Hải 

17 

Đất trồng lúa, khu 

vực cổng Công ty 

Master Vina, CCN 

Đồng Hướng, xã 

Đồng Hướng, huyện 

Kim Sơn 

 

KS-Đ2 
Cu, Pb, Zn, As, 

Cd 
2222295 615123 

Giáp cụm công 

nghiệp Đồng 

Hướng 

5. Môi trường nước thải 

1 

 Công ty cổ phần 

thực phẩm xuất 

khẩu Đồng Giao, 

thành phố Tam 

Điệp 

TĐ-

NT1 

Nhiệt độ, pH, DO, 

TSS, COD, 

BOD5, NH4
+, 

PO4
3-, Fe, As, 

Tổng N, Tổng P, 

Coliform 

2228534 595092 

Nước thải sau xử 

lý chảy vào suối 

Chăn Nuôi, 

phường Trung 

Sơn 

2 

 Công ty TNHH 

giày Adora Việt 

Nam, KCN Tam 

Điệp, thành phố 

Tam Điệp 

TĐ-

NT2 

Nhiệt độ, pH, DO, 

TSS, COD, 

BOD5, NH4
+, 

PO4
3-, Fe, As, 

Tổng N, Tổng P, 

Coliform 

2238109 606767 

Nước thải chảy 

vào suối  Đền 

Rồng (KCN 

không có hệ thống 

xử lý nước thải 

tập trung) 
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3 

 Nước thải làng 

nghề bún Yên 

Ninh, Yên Khánh 

(chưa xử lý tại rãnh 

thoát nước thải, 

xóm Ao Cả, 

Thượng Đông ) 

YK-

NT1 

Nhiệt độ, pH, DO, 

TSS, COD, 

BOD5, NH4
+, 

PO4
3-, Fe, As, 

Tổng N, Tổng P, 

Coliform 

2231678 610699 

Nước thải làng 

nghề, mẫu thu lúc 

trời nắng 

4 

 Nhà máy sau xử lý 

nhà máy xử lý 

nước thải tập trung 

KCN Khánh Phú, 

huyện Yên Khánh  

YK-

NT2 

Nhiệt độ, pH, DO, 

TSS, COD, 

BOD5, NH4
+, 

PO4
3-, Fe, As, 

Tổng N, Tổng P, 

Coliform 

2238565 607686 

Nước thải chảy ra 

kênh Điều Hòa 

khu công nghiệp 

trước khi chảy vào 

ngòi Chanh xã 

Khánh An 

5 

 Nước thải Công ty 

TNHH sản xuất 

giầy Chung Jye 

Ninh Bình, CCN 

Khánh Nhạc,  

huyện Yên Khánh 

YK-

NT3 

Nhiệt độ, pH, DO, 

TSS, COD, 

BOD5, NH4
+, 

PO4
3-, Fe, As, 

Tổng N, Tổng P, 

Coliform 

2231359 613401 

Xung quanh là 

đồng ruộng và 

tiếp giáp sông 

Mới, sông Dưỡng 

Điềm 

6 

 Nước thải sau xử 

lý tại nhà máy xử 

lý nước thải tập 

trung KCN Gián 

Khẩu, huyện Gia 

Viễn 

GV-

NT1 

Nhiệt độ, pH, DO, 

TSS, COD, 

BOD5, NH4
+, 

PO4
3-, Fe, As, 

Tổng N, Tổng P, 

Coliform 

2249657 596840 

Xung quanh là 

khu dân cư và khu 

du lịch đầm Vân 

Long 

7 

Nước thải sau xử lý 

tại nhà máy xử lý 

nước thải tập trung 

CCN Gia Vân, xã 

Gia Vân huyện Gia 

Viễn 

GV-

NT2 

Nhiệt độ, pH, DO, 

TSS, COD, 

BOD5, NH4
+, 

PO4
3-, Fe, As, 

Tổng N, Tổng P, 

Coliform 

2250782 590649 

Nhà máy đang 

hoạt động xử lý 

nước thải bình 

thường 

8 

 Nước thải Công ty 

cổ phần thức ăn 

chăn nuôi Trung 

ương, xã Xích Thổ, 

huyện Nho Quan 

NQ-

NT1 

Nhiệt độ, pH, DO, 

TSS, COD, 

BOD5, NH4
+, 

PO4
3-, Fe, As, 

Tổng N, Tổng P, 

Coliform 

2257920 579620 

Xung quanh là đồi 

núi và khu dân cư 

thưa thớt 
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9 

Nước thải Công ty 

TNHH Thiên 

Nhiên Xanh, xã 

Sơn Hà, huyện 

Nho Quan 

NQ-

NT2 

Nhiệt độ, pH, DO, 

TSS, COD, 

BOD5, NH4
+, 

PO4
3-, Fe, As, 

Tổng N, Tổng P, 

Coliform 

2234268 590895 

Công ty đang hoạt 

động sản xuát 

bình thường 

10 

 Nước thải bệnh 

viện Sản Nhi tỉnh 

Ninh Bình, phường 

Nam Thành, thành 

phố Ninh Bình. 

TNB-

NT1 

Nhiệt độ, pH, DO, 

TSS, COD, 

BOD5, NH4
+, 

PO4
3-, Fe, As, 

Tổng N, Tổng P, 

Coliform 

2238673 600720 

Xung quanh là 

khu dân cư 

phường Nam 

Thành  

11 

Nước thải Bệnh 

viên đa khoa tỉnh 

Ninh Bình, Phường 

Nam Thanh, Tp 

Ninh Bình 

TNB-

NT2 

Nhiệt độ, pH, DO, 

TSS, COD, 

BOD5, NH4
+, 

PO4
3-, Fe, As, 

Tổng N, Tổng P, 

Coliform 

2239088 600597 

Hoạt động khám 

chữa bệnh diễn ra 

bình thường.  

bệnh viện nằm 

giữa trung tâm 

thành phố 

12 

Nước thải nhà máy 

xử lý nước thải tập 

trung KCN Phúc 

Sơn, xã Ninh Phúc, 

Tp Ninh Bình 

TNB-

NT3 

Nhiệt độ, pH, DO, 

TSS, COD, 

BOD5, NH4
+, 

PO4
3-, Fe, As, 

Tổng N, Tổng P, 

Coliform 

2235398 601746 

Hoạt động xử lý 

nước thải diễn ra 

bình thường.  

13 

 Nước thải bệnh 

viện đa khoa huyện 

Kim Sơn 

KS-

NT 

Nhiệt độ, pH, DO, 

TSS, COD, 

BOD5, NH4
+, 

PO4
3-, Fe, As, 

Tổng N, Tổng P, 

Coliform 

2222298 612999 

Xung quanh là 

khu dân cư thị 

trấn Phát Diệm 

14 

 Nước thải Công ty 

TNHH giày Athena 

Việt Nam, xã Yên 

Lâm, huyện Yên 

Mô 

YM-

NT 

Nhiệt độ, pH, DO, 

TSS, COD, 

BOD5, NH4
+, 

PO4
3-, Fe, As, 

Tổng N, Tổng P, 

Coliform 

2220730 605810 
Xung quanh là 

đồng ruộng 

6. Môi trường không khí 
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1 

Không khí cổng 

vào Vườn quốc gia 

Cúc Phương, 

huyện Nho Quan 

NQ-

KK1 

Nhiệt độ, bụi lơ 

lửng, mức ồn, 

NO2, CO, SO2, 

độ ẩm, độ rung 

2238222 575189 Xa khu dân cư 

2 

Trung tâm thị trân 

Nho Quan (khu 

vực gần bến xe và 

chợ thị trấn) 

 

NQ-

KK3 

Nhiệt độ, bụi lơ 

lửng, mức ồn, 

NO2, CO, SO2, 

độ ẩm, độ rung 

2247368 578236 

Khu vực đông dân 

cư và có nhiều 

phương tiện giao 

thông đi lại 

3 

Không khí khu vực 

ngã 3 Rịa, huyện 

Nho Quan 

NQ-

KK3 

Nhiệt độ, bụi lơ 

lửng, mức ồn, 

NO2, CO, SO2, 

độ ẩm, độ rung 

2237942 583570 
Khu vực dân cư 

cư đông đúc 

4 

Khu dân cư gần 

nhà máy gạch Phú 

Sơn, xã Phú Sơn, 

huyện Nho Quan 

NQ-

KK4 

Nhiệt độ, bụi lơ 

lửng, mức ồn, 

NO2, CO, SO2, 

độ ẩm, độ rung 

2248576 578898 
Khu vực dân cư 

đông đúc 

5 

Không khí thị trấn 

Me, gần Bưu điện, 

huyện Gia Viễn 

GV-

KK1 

Nhiệt độ, bụi lơ 

lửng, mức ồn, 

NO2, CO, SO2, 

độ ẩm, độ rung 

2250097 587979 

Khu dân cư đông 

đúc và đường giao 

thông liên tỉnh 

6 

Không khí khu bảo 

tồn đất ngập nước 

Vân Long, huyện 

Gia Viễn (gần khu 

vực bến thuyền) 

GV-

KK3 

Nhiệt độ, bụi lơ 

lửng, mức ồn, 

NO2, CO, SO2, 

độ ẩm, độ rung 

2251943 592101 

Khu vực bến 

thuyền của khu 

bảo tồn 

7 

Không khí khu vực 

ngã ba quốc lộ 1A 

và đường 477, xã 

Gia Trấn, huyện Gia 

Viễn 

GV-

KK4 

Nhiệt độ, bụi lơ 

lửng, mức ồn, 

NO2, CO, SO2, 

độ ẩm, độ rung 

2248708 597232 

Gần nhà máy xi 

măng The Vissai 

của KCN Khánh 

Phú 

8 

Không khí khu dân 

cư thôn Mưỡu Giáp 

(gần KCN Gián 

Khẩu) xã Gia Xuân, 

huyện Gia Viễn 

GV-

KK5 

Nhiệt độ, bụi lơ 

lửng, mức ồn, 

NO2, CO, SO2, 

độ ẩm, độ rung 

2249987 596246 

Khu dân cư thôn 

Mưỡu Giáp xã 

Gia Xuân 

9 Không khí khu vực GV- Nhiệt độ, bụi lơ 2249146 595390 Khu vực có mật 
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đường 477 (điểm rẽ 

ra cảng nhà máy xi 

măng The Vissai), 

xã Gia Tân, huyện 

Gia Viễn 

KK2 lửng, mức ồn, 

NO2, CO, SO2, 

độ ẩm, độ rung 

độ cao các 

phướng tiện giao 

thông qua lại, gần 

cổng nhà máy xi 

măng Vissai 

10 

Không khí khu vực 

dân cư xóm 10, gần 

chùa Bái Đính, xã 

Gia Sinh, Gia Viễn 

GV-

KK6 

Nhiệt độ, bụi lơ 

lửng, mức ồn, 

NO2, CO, SO2, 

độ ẩm, độ rung 

2243672 590053 
Gần chùa Bái 

Đính 

11 

Không khí khu dân 

cư Địch Lộng, xã 

Gia Thành, huyện 

Gia viễn 

GV-

KK7 

Nhiệt độ, bụi lơ 

lửng, mức ồn, 

NO2, CO, SO2, 

độ ẩm, độ rung 

2252078 596193 
Khu dân cư đông 

đúc 

12 

Không khí thị trấn 

Thiên Tôn (gần cửa 

hàng xăng dầu cầu 

huyện) huyện Hoa 

Lư 

HL-

KK1 

Nhiệt độ, bụi lơ 

lửng, mức ồn, 

NO2, CO, SO2, 

độ ẩm, độ rung 

2244895 599496 
Khu dân cư đông 

đúc 

13 

Không khí Khu vực 

cố đô Hoa Lư, xã 

Trường Yên, huyện 

Hoa Lư     

HL-

KK2 

Nhiệt độ, bụi lơ 

lửng, mức ồn, 

NO2, CO, SO2, 

độ ẩm, độ rung 

2244122 596803 
Trung tâm khu 

vực cố đô Hoa Lư 

14 

 Không khí khu du 

lịch Tràng An (khu 

vực các kiot bán 

hàng tại khu bến 

thuyền), xã Ninh 

Xuân, huyện Hoa Lư 

HL-

KK3 

Nhiệt độ, bụi lơ 

lửng, mức ồn, 

NO2, CO, SO2, 

độ ẩm, độ rung 

2239771 595956 

Trung tâm khu du 

lịch Tràng An 

(Bãi đỗ xe), và 

vắng khách du 

lịch do ảnh hưởng 

của dịch Covid-19 

15 

Không khu du lịch 

Tam Cốc (gần làng 

Việt Cổ Cố Viên 

Lầu phía bến 

thuyền), xã Ninh 

Hải, huyện Hoa Lư                                                                            

HL-

KK4 

Nhiệt độ, bụi lơ 

lửng, mức ồn, 

NO2, CO, SO2, 

độ ẩm, độ rung 

2235752 597920 

Địa điểm du lịch 

vắng khách do 

ảnh hưởng của 

dịch covid-19 

16 

Không khí khu dân 

cư cầu Yên, xã Ninh 

An, huyện Hoa Lư 

HL-

KK5 

Nhiệt độ, bụi lơ 

lửng, mức ồn, 

NO2, CO, SO2, 

2234808 600758 

Gần nhà máy 

Phân Lân Ninh 

Bình và QL 1A 
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độ ẩm, độ rung 

17 

Không khí khu vực 

cổng làng nghề đá 

mỹ nghệ Ninh Vân 

huyện Hoa Lư 

HL-

KK6 

Nhiệt độ, bụi lơ 

lửng, mức ồn, 

NO2, CO, SO2, 

độ ẩm, độ rung 

2234783 600323 

Khu dân cư xen 

kẽ với các cơ sở 

chế tác đá mỹ 

nghệ trong làng 

nghề đá mỹ nghệ 

Ninh Vân 

18 
Làng nghề đá mỹ 

nghệ Ninh Vân  

HL-

KK7 

Nhiệt độ, bụi lơ 

lửng, mức ồn, 

NO2, CO, SO2, 

độ ẩm, độ rung 

2233667 598537 

Khu vực gần 

UBND xã Ninh 

Vân, huyện Hoa Lư 

19 

Không khí khu dân 

cư thôn Phú Lăng, , 

xã Ninh Vân, huyện 

Hoa Lư 

HL-

KK8 

Nhiệt độ, bụi lơ 

lửng, mức ồn, 

NO2, CO, SO2, 

độ ẩm, độ rung 

2232232 598788 

Khu vực gần nhà 

máy xi măng 

Duyên Hà 

20 

Không khí khu dân 

cư thôn Dưỡng 

Thượng (gần nhà 

máy xi măng Hệ 

Dưỡng), xã Ninh 

Vân, huyện Hoa Lư                                                                                    

HL-

KK9 

Nhiệt độ, bụi lơ 

lửng, mức ồn, 

NO2, CO, SO2, 

độ ẩm, độ rung 

2233789 597159 

Nằm ở khu dân cư 

đông đúc , xung 

quanh có cả các 

cơ sở chế tác đá 

mỹ nghệ của làng 

nghề đá Ninh Vân 

21 

Không khí khu vực 

nút giao thông cầu 

Vòm, thành phố 

Ninh Bình 

TNB-

KK1 

Nhiệt độ, bụi lơ 

lửng, mức ồn, 

NO2, CO, SO2, 

độ ẩm, độ rung 

2235937 600790 
Gần cụm làng 

nghề Ninh Phong 

22 

Không khí khu vực 

KCN Phúc Sơn, thành 

phố Ninh Bình (gần 

khu vực Trung tâm 

điều hành) 

TNB-

KK2 

Nhiệt độ, bụi lơ 

lửng, mức ồn, 

NO2, CO, SO2, 

độ ẩm, độ rung 

2235782 603003 

Gần văn phòng 

Ban quản lý khu 

công nghiệp 

23 

Khu vực ngã tư 

đường Lê Thái Tổ 

và đường Tô Vĩnh 

Diễn (gần trạm trộn 

xi măng Xuân 

Thành và trạm trộn 

xi măng Xuân 

TNB-

KK3 

Nhiệt độ, bụi lơ 

lửng, mức ồn, 

NO2, CO, SO2, 

độ ẩm, độ rung 

2240043 600613 

Nằm giữa khu dân 

cư đông đúc và 

gần trạm trộn xi 

măng Xuân Thành 

và trạm trộn xi 

măng Xuân 

Trường 
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Trường) phường 

Tân Thành, thành 

phố Ninh Bình 

24 

Đường Vân Giang, 

khu vực ngã ba chợ 

Rồng, phường Vân 

Giang, thành phố 

Ninh Bình 

TNB-

KK4 

Nhiệt độ, bụi lơ 

lửng, mức ồn, 

NO2, CO, SO2, 

độ ẩm, độ rung 

2239122 601567 

Khu vực dân cư 

đông đúc, giao 

thông nhộn nhịp 

25 

Khu vực ngã tư 

đường Tuệ Tĩnh và 

đường Lê Thái Tổ, 

phường Nam Thành, 

Tp Ninh Bình 

TNB-

KK5 

Nhiệt độ, bụi lơ 

lửng, mức ồn, 

NO2, CO, SO2, 

độ ẩm, độ rung 

2239045 600517 

Khu vực gần  

bệnh viện đa khoa 

tỉnh Ninh Bình 

26 

Khu vực cổng chào 

Khu du lịch sinh thái 

Tràng An, phường 

Tân Thành, thành 

phố Ninh Bình 

TNB-

KK6 

Nhiệt độ, bụi lơ 

lửng, mức ồn, 

NO2, CO, SO2, 

độ ẩm, độ rung 

2240866 600428 
Khu vực giao 

thông nhộn nhịp 

27 

Khu vực gần nhà 

máy Nhiệt điện Ninh 

Bình, phường Bích 

Đào, Tp Ninh Bình 

TNB-

KK7 

Nhiệt độ, bụi lơ 

lửng, mức ồn, 

NO2, CO, SO2, 

độ ẩm, độ rung 

2239490 603124 

Khu vực phía sau 

trường THPT 

Đinh Tiên Hoàng 

28 

Khu vực dân cư 

làng nghề gỗ Phúc 

Lộc, phường Ninh 

Phong, thành phố 

Ninh Bình 

TNB-

KK8 

Nhiệt độ, bụi lơ 

lửng, mức ồn, 

NO2, CO, SO2, 

độ ẩm, độ rung 

2237824 602623 
Vị trí dân cư đông 

đúc 

29 

Khu vực đường đê 

sông Đáy, gần cảng 

ICD Phúc Lộc, xã 

Ninh Phúc, thành 

phố Ninh Bình 

TNB-

KK9 

Nhiệt độ, bụi lơ 

lửng, mức ồn, 

NO2, CO, SO2, 

độ ẩm, độ rung 

2239436 605817 
Gần công ty CP 

PV oil Ninh Bình 

30 

Không khí thị trấn 

Yên Thịnh, huyện 

Yên Mô (gần Bưu 

điện huyện) 

YM-

KK1 

Nhiệt độ, bụi lơ 

lửng, mức ồn, 

NO2, CO, SO2, 

độ ẩm, độ rung 

2229667 605193 

Vị trí khu dân cư 

đông đúc và mật 

độ giao thông 

nhiều 

31 Không khí khu dân YM- Nhiệt độ, bụi lơ 2232413 600457 Vị trí khu dân cư 
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cư gần CCN Mai 

Sơn, xã Mai Sơn, 

huyện Yên Mô 

KK2 lửng, mức ồn, 

NO2, CO, SO2, 

độ ẩm, độ rung 

đông đúc và mật 

độ giao thông 

nhiều 

32 

Không khí Khu dân 

cư gần CCN Khánh 

Thượng, xã Khánh 

Thượng, huyện Yên 

Mô 

YM-

KK3 

Nhiệt độ, bụi lơ 

lửng, mức ồn, 

NO2, CO, SO2, 

độ ẩm, độ rung 

2230362 602055 

Gần khu dân cư 

bám mặt đường 

tỉnh lộ 480 

33 

Khu dân cư thôn 

Đông Đoài (gần 

Công ty TNHH giày 

Athena Việt Nam), 

xã Yên Lâm, huyện 

Yên Mô 

YM-

KK4 

Nhiệt độ, bụi lơ 

lửng, mức ồn, 

NO2, CO, SO2, 

độ ẩm, độ rung 

2221615 606813 

Nằm ở phía Đông 

Bắc so với Công 

ty TNHH giày 

Athena Việt nam 

34 

Khu vực ngã 3 Mai 

Sơn, xã Mai Sơn, 

huyện Yên Mô 

YM-

KK5 

Nhiệt độ, bụi lơ 

lửng, mức ồn, 

NO2, CO, SO2, 

độ ẩm, độ rung 

2231242 599905 

Vị trí khu dân cư 

đông đúc và mật 

độ giao thông 

nhiều 

35 

Khu dân cư gần nhà 

máy gạch Yên 

Thành, xã Yên 

Thành, huyện Yên 

Mô 

YM-

KK6 

Nhiệt độ, bụi lơ 

lửng, mức ồn, 

NO2, CO, SO2, 

độ ẩm, độ rung 

2223952 603451 

Vị trí khu dân cư 

đông đúc và mật 

độ giao thông 

nhiều 

36 

Không khí khu vực 

đầu đường vào 

Trung tâm Y tế Tp 

Tam Điệp 

TĐ-

KK1 

Nhiệt độ, bụi lơ 

lửng, mức ồn, 

NO2, CO, SO2, 

độ ẩm, độ rung 

2229055 596169 

Vị trí khu dân cư 

đông đúc và mật 

độ giao thông 

nhiều 

37 

Không khí khu vực 

khai thác đất đá hỗn 

hợp địa bàn xã Yên 

Sơn, TpTam Điệp 

TĐ-

KK2 

Nhiệt độ, bụi lơ 

lửng, mức ồn, 

NO2, CO, SO2, 

độ ẩm, độ rung 

2232350 591198 

Vị trí gần khu dân 

cư  xã yên Sơn và 

mỏ đất  

38 

Không khí khu vực 

khu dân cư tổ 20, 

phường Nam Sơn, 

Tp Tam Điệp 

TĐ-

KK3 

Nhiệt độ, bụi lơ 

lửng, mức ồn, 

NO2, CO, SO2, 

độ ẩm, độ rung 

2226540 590689 

Vị trí khu dân cư 

đông đúc và mật 

độ giao thông 

nhiều 

39 
Không khí khu vực 

dân cư đường Chi 

TĐ-

KK4 

Nhiệt độ, bụi lơ 

lửng, mức ồn, 
2228086 592256 

Gần khu dân cư  

và đường giao nội 
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Lăng, KCN Tam 

Điệp, Tp Tam Điệp 

NO2, CO, SO2, 

độ ẩm, độ rung 

bộ KCN Tam 

Điệp 

40 

Không khí khu vực 

bãi rác thung Quèn 

Khó, xã Đông Sơn, 

Tp Tam Điệp 

TĐ-

KK5 

Nhiệt độ, bụi lơ 

lửng, mức ồn, 

NO2, CO, SO2, 

độ ẩm, độ rung 

2226303 594935 

Khu vực bãi rác 

thung Quèn Khó , 

xung quanh là núi 

đá vôi có rừng cây 

41 

Khu dân cư tổ 23, 

đường Ngô Thì Sỹ, 

phường Nam Sơn, 

thành phố Tam Điệp 

TĐ-

KK6 

Nhiệt độ, bụi lơ 

lửng, mức ồn, 

NO2, CO, SO2, 

độ ẩm, độ rung 

2227396 590898 

Vị trí khu dân cư 

đông đúc và mật 

độ giao thông 

nhiều 

42 

Khu vực đường 

quốc lộ 1A, gần 

cổng vào nhà máy xi 

măng Hướng 

Dương, phường 

Nam Sơn, thành phố 

Tam Điệp 

TĐ-

KK7 

Nhiệt độ, bụi lơ 

lửng, mức ồn, 

NO2, CO, SO2, 

độ ẩm, độ rung 

2226470 590271 

Vị trí khu dân cư 

đông đúc và mật 

độ giao thông 

nhiều 

43 

Không khí khu vực 

thị trấn Yên Ninh 

(đường 10, gần khu 

vực chợ thị trấn), 

huyện Yên Khánh 

YK-

KK1 

Nhiệt độ, bụi lơ 

lửng, mức ồn, 

NO2, CO, SO2, 

độ ẩm, độ rung 

2231850 611212 

Vị trí khu dân cư 

đông đúc và mật 

độ giao thông 

nhiều 

44 

Không khí khu dân 

cư thôn 10, gần nhà 

máy gạch Khánh 

Thành, xã Khánh 

Thành, Yên Khánh 

YK-

KK2 

Nhiệt độ, bụi lơ 

lửng, mức ồn, 

NO2, CO, SO2, 

độ ẩm, độ rung 

2228583 619846 
Gần khu dân cư 

và cánh đồng lúa 

45 

Không khí khu dân 

cư phía Nam KCN 

Khánh Phú (phía 

sau chùa Vệ), xã 

Khánh Phú, huyện 

Yên Khánh    

YK-

KK3 

Nhiệt độ, bụi lơ 

lửng, mức ồn, 

NO2, CO, SO2, 

độ ẩm, độ rung 

2237804 606434 

Vị trí khu dân cư 

đông đúc và mật 

độ giao thông 

nhiều 

46 

Không khí khu dân 

cư thôn Phú Hào, xã 

Khánh Phú,  huyện 

Yên Khánh 

YK-

KK4 

Nhiệt độ, bụi lơ 

lửng, mức ồn, 

NO2, CO, SO2, 

độ ẩm, độ rung 

2238351 609171 
Khu dân cư sát 

KCN Khánh Phú 
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47 

 Không khí khu dân 

thôn Trại, gần nhà 

máy kính CFG, xã 

Khánh Cư, huyện 

Yên Khánh 

YK-

KK5 

Nhiệt độ, bụi lơ 

lửng, mức ồn, 

NO2, CO, SO2, 

độ ẩm, độ rung 

2235258 610018 

Khu dân cư gần 

nhà máy kính 

CFG 

48 

Khu vực đường đê 

sông Đáy, gần nhà 

thờ Hào Phú, xã 

Khánh Phú, huyện 

Yên Khánh 

YK-

KK6 

Nhiệt độ, bụi lơ 

lửng, mức ồn, 

NO2, CO, SO2, 

độ ẩm, độ rung 

2239458 609313 
Khu vực nhiều xe 

tải đi qua 

49 

Khu vực đường đê 

sông Đáy, giáp cảng 

Long Sơn, xã Khánh 

Phú, huyện Yên 

Khánh 

YK-

KK7 

Nhiệt độ, bụi lơ 

lửng, mức ồn, 

NO2, CO, SO2, 

độ ẩm, độ rung 

2238647 608812 

Khu vực mật độ 

giao thông đông 

đúc 

50 

Không khí khu dân 

cư xóm 9, gần nhà 

máy gạch Kim 

Chính, xã Kim 

Chính,  Kim Sơn 

 

KS-

KK1 

Nhiệt độ, bụi lơ 

lửng, mức ồn, 

NO2, CO, SO2, 

độ ẩm, độ rung 

2218716 615914 

Khu dân cư thưa 

và sát nhà máy 

gạch Kim Chính 

51 

Không khí khu vực 

làng nghề cói 

Thượng Kiệm, 

huyện Kim Sơn (gần 

UBND xã ) 

KS-

KK2 

Nhiệt độ, bụi lơ 

lửng, mức ồn, 

NO2, CO, SO2, 

độ ẩm, độ rung 

2220109 614314 Khu dân cư đông 

52 

Trung tâm thị trấn 

Phát Diệm, gần Đài 

tưởng niệm chiến sỹ 

cách mạng, huyện 

Kim Sơn 

KS-

KK3 

Nhiệt độ, bụi lơ 

lửng, mức ồn, 

NO2, CO, SO2, 

độ ẩm, độ rung 

2220821 613841 

Vị trí khu dân cư 

đông đúc và mật 

độ giao thông 

nhiều 

53 

Không khí khu dân 

cư gần CCN Đồng 

Hướng, xã Đồng 

Hướng, Kim Sơn 

KS-

KK4 

Nhiệt độ, bụi lơ 

lửng, mức ồn, 

NO2, CO, SO2, 

độ ẩm, độ rung 

2222641 615052 
Khu dân cư đông 

đúc 

54 
Không khí khu vực 

thị trấn Bình Minh, 

KS-

KK5 

Nhiệt độ, bụi lơ 

lửng, mức ồn, 
2211003 611449 

Khu dân cư khu 

vực trung tâm TT 
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huyện Kim Sơn                       NO2, CO, SO2, 

độ ẩm, độ rung 

Bình Binh 

55 

Khu dân cư gần ngã 

ba cầu Quy Hậu, xã 

Ân Hòa, huyện Kim 

Sơn 

KS-

KK5 

Nhiệt độ, bụi lơ 

lửng, mức ồn, 

NO2, CO, SO2, 

độ ẩm, độ rung 

2223626 616891 
Khu dân cư đông 

đúc 

 

2. NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ QUAN TRẮC 

2.1. Môi trường không khí xung quanh 

2.1.1. Môi trường không khí xung quanh khu vực thành phố Ninh Bình 

* Nồng độ bụi lơ lửng: 

 Giá trị nồng độ bụi lơ lửng tại các mẫu không khí khu vực thành phố Ninh 

Bình, cụ thể như sau: 

 - Nồng độ bụi lơ lửng tại Khu vực nút giao thông cầu Vòm, thành phố Ninh 

Bình (TNB-KK1) trong đợt quan trắc đợt 1 năm 2022 vượt 1,56 lần so với giới hạn 

quy định của Quy chuẩn QCVN 05:2013/BTNMT, các đợt còn lại đều nằm trong 

giới hạn quy định của Quy chuẩn QCVN 05:2013/BTNMT. 

 - Nồng độ bụi lơ lửng tại Khu vực KCN Phúc Sơn, thành phố Ninh Bình 

(TNB-KK2) trong đợt quan trắc đợt 1 năm 2022 vượt 1,33 lần so với giới hạn quy 

định của Quy chuẩn QCVN 05:2013/BTNMT, các đợt còn lại đều nằm trong giới 

hạn quy định của Quy chuẩn QCVN 05:2013/BTNMT. 

 - Nồng độ bụi lơ lửng tại Khu vực ngã tư đường Lê Thái Tổ và đường Tô 

Vĩnh Diễn (gần trạm trộn xi măng Xuân Thành và trạm trộn xi măng Xuân 

Trường) phường Tân Thành, thành phố Ninh Bình (TNB-KK3) trong các đợt 

quan trắc trong năm 2022 nồng độ bụi lơ lửng vượt từ 1,27 ÷1,4 lần so với giới hạn 

quy định của Quy chuẩn QCVN 05:2013/BTNMT. 

- Nồng độ bụi lơ lửng tại Khu vực dân cư làng nghề gỗ Phúc Lộc, phường 

Ninh Phong, thành phố Ninh Bình (TNB-KK8) trong đợt quan trắc đợt 1 năm 

2022 vượt 1,4 lần so với giới hạn quy định của Quy chuẩn QCVN 05:2013/ 

BTNMT, các đợt còn lại đều nằm trong giới hạn quy định của Quy chuẩn QCVN 

05:2013/BTNMT. 

- Nồng độ bụi lơ lửng tại các khu vực Đường Vân Giang, khu vực ngã ba 

chợ Rồng, phường Vân Giang, thành phố Ninh Bình (TNB-KK4); Khu vực ngã 

tư đường Tuệ Tĩnh và đường Lê Thái Tổ (gần bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh 

Bình), phường Nam Thành, Tp Ninh Bình (TNB-KK5); Khu vực cổng chào Khu 
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du lịch sinh thái Tràng An, phường Tân Thành, thành phố Ninh Bình (TNB-

KK6); Khu vực gần nhà máy Nhiệt điện Ninh Bình (phía sau trường THPT Đinh 

Tiên Hoàng), phường Bích Đào, Tp Ninh Bình (TNB-KK7); Khu vực đường đê 

sông Đáy, gần cảng ICD Phúc Lộc, xã Ninh Phúc, thành phố Ninh Bình (TNB-

KK9) đều trong giới hạn quy định của Quy chuẩn QCVN 05:2013/BTNMT. 

 

Biểu đồ 1. Nồng độ bụi lơ lửng (µg/m3) tại khu vực thành phố Ninh Bình 

Nguyên nhân: các điểm quan trắc tại khu vực thành phố Ninh Bình có nồng 

độ bụi lơ lửng đều vượt quá giới hạn quy định của Quy chuẩn QCVN 05:2013/ 

BTNMT là do các khu vực này có nhiều phương tiện tham gia giao thông. 

*Tiếng ồn: 

 Giá trị tiếng ồn tại các vị trí quan trắc trong năm 2022 đều nằm trong giới 

hạn quy định của Quy chuẩn QCVN 26:2010/BTNMT. 

 

Biểu đồ 2. Tiếng ồn (dBA) tại khu vực thành phố Ninh Bình  

* Nồng độ khí SO2: 

Giá trị nồng khí SO2 tại các vị trí quan trắc trong năm 2022 đều nằm trong 

giới hạn quy định của Quy chuẩn QCVN 05:2013/BTNMT. 
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Biểu đồ 3. Nồng độ SO2(µg/m3) tại khu vực thành phố Ninh Bình 

* Nồng độ khí CO: 

Giá trị nồng khí CO tại các vị trí quan trắc trong năm 2022 đều nằm trong 

giới hạn quy định của Quy chuẩn QCVN 05:2013/BTNMT. 

 

Biểu đồ 4. Nồng độ CO (µg/m3) tại khu vực thành phố Ninh Bình 

* Nồng độ khí NO2: 

Giá trị nồng khí NO2 tại các vị trí quan trắc trong năm 2022 đều nằm trong 

giới hạn quy định của Quy chuẩn QCVN 05:2013/BTNMT. 

 

Biểu đồ 5. Nồng độ NO2 (µg/m3) tại khu vực thành phố Ninh Bình 

 

2.1.2. Môi trường không khí xung quanh khu vực thành phố Tam Điệp 

* Nồng độ bụi lơ lửng: 

 Giá trị nồng độ bụi lơ lửng tại các mẫu không khí khu vực thành phố Tam 
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Điệp, cụ thể như sau: 

- Giá trị nồng độ bụi lơ lửng tại Khu vực khai thác đất đá hỗn hợp xã Yên 

Sơn, Thành phố Tam Điệp (TĐ-KK2) trong các đợt quan trắc trong năm 2022 đều 

vượt từ 1,08 ÷ 2,2 lần so với giới hạn quy định theo QCVN 05:2013/BTNMT. 

 - Giá trị nồng độ bụi lơ lửng tại Khu vực không khí khu vực khu dân cư tổ 

20, phường Nam Sơn (TĐ-KK3) trong đợt quan trắc đợt 1 năm 2022 vượt 1,2 lần 

so với giới hạn quy định theo QCVN 05:2013/BTNMT, các đợt quan trắc còn lại 

đều trong giới hạn quy định theo QCVN 05:2013/BTNMT. 

 - Giá trị nồng độ bụi lơ lửng tại Khu vực dân cư đường Chi Lăng, KCN 

Tam Điệp, xã Quang Sơn, Tp Tam Điệp (TĐ-KK4) trong các đợt quan trắc đều 

vượt từ 1,33 ÷ 1,53 lần so với giới hạn quy định của QCVN 05:2013/BTNMT. 

 - Giá trị nồng độ bụi lơ lửng tại Khu vực Khu dân cư tổ 23, đường Ngô Thì 

Sỹ, phường Nam Sơn (TĐ-KK6) trong đợt quan trắc đợt 1 vượt 1,1 lần so với giới 

hạn cho phép theo QCVN 05:2013/BTNMT, các đợt quan trắc còn lại đều trong 

giới hạn quy định của QCVN 05:2013/BTNMT. 

 - Giá trị nồng độ bụi lơ lửng tại Khu vực đường quốc lộ 1A, gần cổng vào 

nhà máy xi măng Hướng Dương, phường Nam Sơn (TĐ-KK7) trong các đợt 

quan trắc đều vượt từ 1,05 ÷ 1,13 lần so với giới hạn quy định của QCVN 

05:2013/BTNMT. 

 - Giá trị nồng độ bụi lơ lửng Khu vực đầu đường vào Trung tâm y tế thành 

phố Tam Điệp (TĐ-KK1); Khu vực bãi rác thung Quèn Khó, xã Đông Sơn, Tam 

Điệp (TĐ-KK5) trong các đợt quan trắc trong năm 2022 đều nằm trong giới hạn 

quy định của QCVN 05:2013/BTNMT. 

 

Biểu đồ 6. Nồng độ bụi lơ lửng (µg/m3)  tại khu vực thành phố Tam Điệp 

*Tiếng ồn: 

 - Giá trị tiếng ồn tại các vị trí quan trắc trong năm 2022 đều nằm trong giới 

hạn quy định theo QCVN 26:2010/BTNMT. 
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Biểu đồ 7. Tiếng ồn tại khu vực thành phố Tam Điệp 

* Nồng độ khí SO2: 

- Giá trị nồng độ khí SO2 tại các vị trí quan trắc trong năm 2022 đều nằm 

trong giới hạn quy định của Quy chuẩn QCVN 05:2013/BTNMT. 

 

Biểu đồ 8. Nồng độ SO2(µg/m3) tại khu vực thành phố Tam Điệp 

* Nồng độ khí CO: 

- Giá trị nồng độ khí CO tại các vị trí quan trắc trong năm 2022 đều nằm 

trong giới hạn quy định của Quy chuẩn QCVN 05:2013/BTNMT. 

 

Biểu đồ 9. Nồng độ CO (µg/m3) tại khu vực thành phố Tam Điệp 

* Nồng độ khí NO2: 

- Giá trị nồng độ khí NO2 tại các vị trí quan trắc trong năm 2022 đều nằm 

trong giới hạn quy định của Quy chuẩn QCVN 05:2013/BTNMT. 
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Biểu đồ 10. Nồng độ NO2(µg/m3) tại khu vực thành phố Tam Điệp 

2.1.3. Môi trường không khí xung quanh khu vực huyện Yên Khánh 

* Nồng độ bụi lơ lửng: 

 Giá trị nồng độ bụi lơ lửng tại các mẫu không khí khu vực thành phố Tam 

Điệp, cụ thể như sau: 

- Giá trị nồng độ bụi lơ lửng tại Khu vực bưu điện thị trấn Yên Ninh 

(đường 10, gần khu vực chợ thị trấn), Yên Khánh (YK-KK1) trong đợt quan trắc 

đợt 1 vượt 1,07 lần so với giới hạn quy định theo QCVN 05:2013/BTNMT, các 

đợt còn lại đều nằm trong giới hạn quy định của QCVN 05:2013/BTNMT. 

  - Giá trị nồng độ bụi lơ lửng tại Khu vực cổng vào KCN Khánh Phú (phía 

sau chùa Vệ), Yên Khánh (YK-KK3) trong đợt quan trắc đợt 1 vượt 1,07 lần so 

với giới hạn quy định theo QCVN 05:2013/BTNMT, các đợt còn lại đều nằm 

trong giới hạn quy định của QCVN 05:2013/BTNMT. 

 - Giá trị nồng độ bụi lơ lửng tại Khu dân cư thôn Hào Phú, phía Đông Bắc 

KCN Khánh Phú, xã Khánh Phú, Yên Khánh (YK-KK4) trong đợt quan trắc đợt 

1 vượt 1,17 lần so với giới hạn quy định theo QCVN 05:2013/BTNMT , các đợt 

còn lại đều nằm trong giới hạn quy định của QCVN 05:2013/BTNMT. 

 - Giá trị nồng độ bụi lơ lửng tại Khu vực đường đê sông Đáy, gần nhà thờ 

Hào Phú, xã Khánh Phú, huyện Yên Khánh (YK-KK6) trong các đợt quan trắc 

trong năm 2022 đều vượt từ 1,3 ÷ 1,52 lần so với giới hạn quy định theo QCVN 

05:2013/BTNMT. 

 - Giá trị nồng độ bụi lơ lửng tại Khu vực dân cư thôn 10, gần nhà máy 

gạch Khánh Thành, xã Khánh Thành, huyện Yên Khánh (YK-KK2); Khu dân cư 

thôn Trại, gần nhà máy kính CFG, xã Khánh Cư, huyện Yên Khánh (YK-KK5); 

Khu vực đường đê sông Đáy, giáp cảng Long Sơn, xã Khánh Phú, huyện Yên 

Khánh (YK-KK7) trong các đợt quan trắc đều nằm trong giới hạn quy định theo 

QCVN 05:2013/BTNMT.   
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Biểu đồ 11. Nồng độ bụi lơ lửng tại khu vực huyện Yên Khánh 

*Tiếng ồn: 

 - Giá trị tiếng ồn tại các vị trí quan trắc trong năm 2022 đều nằm trong giới 

hạn quy định theo QCVN 26:2010/BTNMT. 

 

Biểu đồ 12. Tiếng ồn tại khu vực huyện Yên Khánh 

* Nồng độ khí SO2: 

- Giá trị nồng độ khí SO2 tại các vị trí quan trắc trong năm 2022 đều nằm 

trong giới hạn quy định của Quy chuẩn QCVN 05:2013/BTNMT. 

 

Biểu đồ 13. Nồng độ SO2 (µg/m3) tại khu vực huyện Yên Khánh 

* Nồng độ khí CO: 

- Giá trị nồng độ khí CO tại các vị trí quan trắc trong năm 2022 đều nằm 

trong giới hạn quy định của Quy chuẩn QCVN 05:2013/BTNMT. 
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Biểu đồ 14. Nồng độ CO (µg/m3) tại khu vực huyện Yên Khánh 

* Nồng độ khí NO2: 

- Giá trị nồng độ khí NO2 tại các vị trí quan trắc trong năm 2022 đều nằm 

trong giới hạn quy định của Quy chuẩn QCVN 05:2013/BTNMT. 

 

Biểu đồ 15. Nồng độ NO2 (mg/m3) tại khu vực huyện Yên Khánh 

2.1.4. Môi trường không khí xung quanh khu vực huyện Gia Viễn 

* Nồng độ bụi lơ lửng: 

 Giá trị nồng độ bụi lơ lửng tại các mẫu không khí khu vực thành phố Tam 

Điệp, cụ thể như sau: 

- Giá trị nồng độ bụi lơ lửng tại mẫu Không khí khu vực đường 477 (điểm 

rẽ ra cảng nhà máy xi măng The Vissai), xã Gia Tân, huyện Gia Viễn (GV-

KK2) trong các đợt quan trắc đều vượt từ 2,07 ÷ 2,90 lần so với giới hạn quy 

định theo QCVN 05:2013/BTNMT. 

 - Giá trị nồng độ bụi lơ lửng tại Khu vực ngã ba quốc lộ 1A và đường 

477, xã Gia Trấn, huyện Gia Viễn (YK-KK6) trong các đợt quan trắc đều vượt 

từ 1,12 ÷ 1,34 lần so với giới hạn quy định theo QCVN 05:2013/BTNMT. 

 - Giá trị nồng độ bụi lơ lửng tại Khu vực phố Thống Nhất, khu vực thị 

trấn Me, Gia Viễn (GV-KK1); Khu bảo tồn đất ngập nước Vân Long, huyện Gia 

Viễn (GV-KK3); Khu dân cư phía Bắc KCN Gián Khẩu, huyện Gia Viễn (GV-

KK5), Khu dân cư xóm 10, gần chùa Bái Đính, xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn 
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(GV-KK6); Khu vực khu dân cư thôn Địch Lộng, xã Gia Thanh, huyện Gia 

Viễn (GV-KK7) trong các đợt quan trắc đều nằm trong giới hạn quy định theo 

QCVN 05:2013/BTNMT. 

 

Biểu đồ 16. Nồng độ bụi lơ lửng tại khu vực huyện Gia Viễn 

*Tiếng ồn: 

 - Giá trị tiếng ồn tại các vị trí quan trắc trong năm 2022 đều nằm trong giới 

hạn quy định theo QCVN 26:2010/BTNMT. 

 

Biểu đồ 17. Tiếng ồn tại khu vực huyện Gia Viễn  

 

* Nồng độ khí SO2: 

Giá trị nồng độ khí SO2 tại các vị trí quan trắc trong năm 2022 đều nằm 

trong giới hạn quy định của Quy chuẩn QCVN 05:2013/BTNMT. 

 

Biểu đồ 18. Nồng độ SO2(µg/m3) tại khu vực huyện Gia Viễn  
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* Nồng độ khí CO: 

Giá trị nồng độ khí CO tại các vị trí quan trắc trong năm 2022 đều nằm 

trong giới hạn quy định của Quy chuẩn QCVN 05:2013/BTNMT. 

 

Biểu đồ 19. Nồng độ CO (µg/m3) tại khu vực huyện Gia Viễn  

* Nồng độ khí NO2: 

Giá trị nồng độ khí NO2 tại các vị trí quan trắc trong năm 2022 đều nằm 

trong giới hạn quy định của Quy chuẩn QCVN 05:2013/BTNMT. 

 

Biểu đồ 20. Nồng độ NO2(µg/m3)  tại khu vực huyện Gia Viễn 

2.1.5. Môi trường không khí xung quanh khu vực huyện Yên Mô 

* Nồng độ bụi lơ lửng: 

 Giá trị nồng độ bụi lơ lửng tại các mẫu không khí khu vực huyện Yên Mô, 

cụ thể như sau: 

- Giá trị nồng độ bụi lơ lửng tại Khu vực thị trấn Yên Thịnh, Yên Mô, gần 

Bảo hiểm xã hội huyện (YM-KK1) trong đợt quan trắc đợt 1 vượt 1,07 lần so với 

giới hạn quy định theo QCVN 05:2013/BTNMT, các đợt quan trắc còn lại nằm 

trong giới hạn quy định của QCVN 05:2013/BTNMT. 

 - Giá trị nồng độ bụi lơ lửng tại Khu vực dân cư gần cụm công nghiệp Mai 

Sơn, xã Mai Sơn, huyện Yên Mô (YM-KK2) trong các đợt quan trắc vượt từ 1,08 

÷1,38 lần so với giới hạn quy định theo QCVN 05:2013/BTNMT. 

 - Giá trị nồng độ bụi lơ lửng tại Khu dân cư gần CCN Khánh Thượng, xã 
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Khánh Thượng, huyện Yên Mô (YM-KK3) giá trị nồng độ lơ lửng đợt 1 vượt 1,1 

lần so với giới hạn quy định theo QCVN 05:2013/BTNMT, các đợt quan trắc còn 

lại nằm trong giới hạn quy định của QCVN 05:2013/BTNMT. 

 - Giá trị nồng độ bụi lơ lửng tại Khu vực ngã 3 Mai Sơn, xã Mai Sơn, 

huyện Yên Mô (YM-KK5) trong các đợt quan trắc vượt từ 1,17 ÷1,39 lần so với 

giới hạn quy định theo QCVN 05:2013/BTNMT. 

 - Giá trị nồng độ bụi lơ lửng tại Khu dân cư gần nhà máy gạch Yên Thành, 

xã Yên Thành (YM-KK6)  trong đợt quan trắc đợt 3 và 4 vượt từ 1,07÷1,11 lần so 

với giới hạn quy định theo QCVN 05:2013/BTNMT, các đợt quan trắc còn lại nằm 

trong giới hạn quy định của QCVN 05:2013/BTNMT. 

 - Giá trị nồng độ bụi lơ lửng tại Khu dân cư thôn Đông Đoài (gần Công ty 

TNHH giày Athena Việt Nam), xã Yên Lâm (YM-KK4) trong các đợt quan trắc 

đều nằm trong giới hạn quy định theo QCVN 05:2013/BTNMT. 

 

Biểu đồ 21. Nồng độ bụi lơ lửng tại khu vực huyện Yên Mô  

 

*Tiếng ồn: 

 Giá trị tiếng ồn tại các vị trí quan trắc trong năm 2022 đều nằm trong giới 

hạn quy định theo QCVN 26:2010/BTNMT. 

 

Biểu đồ 22. Tiếng ồn tại khu vực huyện Yên Mô 

* Nồng độ khí SO2: 
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Giá trị nồng độ khí SO2 tại các vị trí quan trắc trong năm 2022 đều nằm 

trong giới hạn quy định của Quy chuẩn QCVN 05:2013/BTNMT. 

 

Biểu đồ 23. Nồng độ SO2 (µg/m3)  tại khu vực huyện Yên Mô 

* Nồng độ khí CO: 

Giá trị nồng độ khí CO tại các vị trí quan trắc trong năm 2022 đều nằm 

trong giới hạn quy định của Quy chuẩn QCVN 05:2013/BTNMT. 

 

Biểu đồ 24. Nồng độ CO (µg/m3) tại khu vực huyện Yên Mô 

* Nồng độ khí NO2: 

Giá trị nồng độ khí NO2 tại các vị trí quan trắc trong năm 2022 đều nằm 

trong giới hạn quy định của Quy chuẩn QCVN 05:2013/BTNMT. 

 

Biểu đồ 25. Nồng độ NO2 (µg/m3)  tại khu vực huyện Yên Mô  

2.1.6. Môi trường không khí xung quanh khu vực huyện Kim Sơn 

* Nồng độ bụi lơ lửng: 
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 Giá trị nồng độ bụi lơ lửng tại các mẫu không khí khu vực huyện Kim Sơn, 

cụ thể như sau: 

- Giá trị nồng độ bụi lơ lửng tại Khu dân cư gần CCN Đồng Hướng, xã 

Đồng Hướng (KS-KK4) trong đợt quan trắc đợt 1 vượt 1,06 lần so với giới hạn 

quy định theo QCVN 05:2013/BTNMT, các đợt quan trắc còn lại nằm trong giới 

hạn quy định của QCVN 05:2013/BTNMT. 

- Giá trị nồng độ bụi lơ lửng tại các Khu dân cư xóm 9 gần nhà máy gạch 

Kim Chính (KS-KK1); Khu dân cư làng nghề cói Thượng Kiệm (KS-KK2); 

Trung tâm thị trấn Phát Diệm (gần Đài tưởng niệm chiến sỹ cách mạng) (KS-

KK3); Khu vực thị trấn Bình Minh (KS-KK5); Khu dân cư gần ngã ba cầu Quy 

Hậu, xã Ân Hòa (KS-KK6) giá trị nồng độ bụi lơ lửng trong các đợt quan trắc 

năm 2022 đều nằm trong giới hạn quy định của QCVN 05:2013/BTNMT. 

 

Biểu đồ 26. Nồng độ bụi lơ lửng tại khu vực huyện Kim Sơn  

*Tiếng ồn: 

 Giá trị tiếng ồn tại các vị trí quan trắc trong năm 2022 đều nằm trong giới 

hạn quy định của QCVN 26:2010/BTNMT. 

 

Biểu đồ 27. Tiếng ồn tại khu vực huyện Kim Sơn trong năm 2022 

* Nồng độ khí SO2: 
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Giá trị nồng độ khí SO2 tại các vị trí quan trắc trong năm 2022 đều nằm 

trong giới hạn quy định của Quy chuẩn QCVN 05:2013/BTNMT. 

 

Biểu đồ 28. Nồng độ SO2 (µg/m3)  tại khu vực huyện Kim Sơn  

* Nồng độ khí CO: 

Giá trị nồng độ khí CO tại các vị trí quan trắc trong năm 2022 đều năm 

trong giới hạn quy định của Quy chuẩn QCVN 05:2013/BTNMT. 

. 

Biểu đồ 29. Nồng độ CO (µg/m3)  tại khu vực huyện Kim Sơn  

* Nồng độ khí NO2: 

Giá trị nồng độ khí NO2 tại các vị trí quan trắc trong năm 2022 đều năm 

trong giới hạn quy định của Quy chuẩn QCVN 05:2013/BTNMT. 

 

Biểu đồ 30. Nồng độ NO2(µg/m3)  tại khu vực huyện Kim Sơn  

2.1.7. Môi trường không khí xung quanh khu vực huyện Nho Quan 

* Nồng độ bụi lơ lửng: 

Giá trị nồng độ bụi lơ lửng tại các mẫu không khí khu vực huyện Nho 

Quan, cụ thể như sau: 
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 - Giá trị nồng độ bụi lơ lửng tại các Khu vực cổng vào Vườn quốc gia Cúc 

Phương (NQ-KK1); Trung tâm thị trấn Nho Quan (khu vực gần khu vực bến xe 

và chợ thị trấn) (NQ-KK2); Không khí khu vực ngã 3 Rịa (NQ-KK3); Khu dân 

cư gần nhà máy gạch Phú Sơn, xã Phú Sơn (NQ-KK4) trong các đợt quan trắc 

đều nằm trong giới hạn quy định của QCVN 05:2013/BTNMT 

 

Biểu đồ 31. Nồng độ bụi lơ lửng tại khu vực huyện Nho Quan trong năm 2022 

 *Tiếng ồn: 

 - Giá trị tiếng ồn tại các vị trí quan trắc trong năm 2022 đều nằm trong giới 

hạn quy định của QCVN 26:2010/BTNMT. 

 

Biểu đồ 32. Tiếng ồn tại khu vực huyện Nho Quan 

* Nồng độ khí SO2: 

- Giá trị nồng độ khí SO2 tại các vị trí quan trắc trong năm 2022 đều nằm 

trong giới hạn quy định của Quy chuẩn QCVN 05:2013/BTNMT. 

 

Biểu đồ 33. Nồng độ SO2(µg/m3) tại khu vực huyện Nho Quan 
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* Nồng độ khí CO: 

- Giá trị nồng độ khí CO tại các vị trí quan trắc trong năm 2022 đều năm 

trong giới hạn quy định của Quy chuẩn QCVN 05:2013/BTNMT. 

 

Biểu đồ 34. Nồng độ CO (µg/m3) tại khu vực huyện Nho Quantrong năm 2022 

* Nồng độ khí NO2: 

- Giá trị nồng độ khí NO2 tại các vị trí quan trắc trong năm 2022 đều nằm 

trong giới hạn quy định của Quy chuẩn QCVN 05:2013/BTNMT. 

 

Biểu đồ 35. Nồng độ NO2 (µg/m3)  tại khu vực huyện Nho Quan  

2.1.8. Môi trường không khí xung quanh khu vực huyện Hoa Lư 

* Nồng độ bụi lơ lửng: 

Giá trị nồng độ bụi lơ lửng tại các mẫu không khí khu vực huyện Hoa Lư, cụ 

thể như sau: 

 - Giá trị nồng độ bụi lơ lửng tại Khu dân cư Cầu Yên, Ninh An, Hoa Lư 

(HL-KK5) trong đợt quan trắc đợt 1 vượt 1,07 lần giới hạn quy định của QCVN 

05:2013/BTNMT, các đợt quan trắc còn lại nằm trong giới hạn quy định của 

QCVN 05:2013/BTNMT. 

 - Giá trị nồng độ bụi lơ lửng tại Khu vực cổng đá làng nghề đá mỹ nghệ 

Ninh Vân, xã Ninh Vân (HL-KK6) trong đợt quan trắc đợt 1 vượt 2,93 lần giới 

hạn quy định của QCVN 05:2013/BTNMT, các đợt quan trắc còn lại nằm trong 

giới hạn quy định của QCVN 05:2013/BTNMT. 

 - Giá trị nồng độ bụi lơ lửng tại Làng nghề đá mỹ nghệ Ninh Vân (gần 

UBND xã Ninh Vân) (HL-KK7) trong các đợt quan trắc vượt từ 1,20 ÷2,83 lần 
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giới hạn quy định của QCVN 05:2013/BTNMT. 

 - Giá trị nồng độ bụi lơ lửng tại mẫu Không khí khu dân cư thôn Phú Lăng, 

gần nhà máy xi măng Duyên Hà, xã Ninh Vân (HL-KK8) trong đợt quan trắc đợt 

1 quan trắc vượt  2,5 lần giới hạn quy định của QCVN 05:2013/BTNMT, các đợt 

quan trắc còn lại nằm trong giới hạn quy định của QCVN 05:2013/BTNMT. 

 - Giá trị nồng độ bụi lơ lửng tại Khu dân cư thôn Dưỡng Thượng (gần nhà 

máy xi măng Hệ Dưỡng), xã Ninh Vân (HL-KK9) trong đợt quan trắc đợt 1 vượt  

2,17 lần giới hạn quy định của QCVN 05:2013/BTNMT, các đợt quan trắc còn lại 

nằm trong giới hạn quy định của QCVN 05:2013/BTNMT. 

 - Giá trị nồng độ bụi lơ lửng tại Trung tâm thị trấn Thiên Tôn (gần cửa 

hàng xăng dầu cầu huyện) (HL-KK1); Không khí khu vực cố đô Hoa Lư, xã 

Trường Yên (HL-KK2); Khu du lịch Tràng An (khu vực các kiot bán hàng tại 

khu bến thuyền), xã Ninh Xuân(HL-KK3); Khu du lịch Tam Cốc (gần làng Việt 

Cổ Cố Viên Lầu phía bến thuyền), xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư (HL-KK4) trong 

các đợt quan trắc đều nằm trong giới hạn quy định của QCVN 05:2013/BTNMT. 

 

Biểu đồ 36. Nồng độ bụi lơ lửng tại khu vực huyện Hoa Lư 

*Tiếng ồn: 

 Giá trị tiếng ồn tại các vị trí quan trắc trong năm 2022 đều nằm trong giới 

hạn quy định của QCVN 26:2010/BTNMT. 

 

Biểu đồ 37. Tiếng ồn(dBA) tại khu vực huyện Hoa Lư  
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* Nồng độ khí SO2: 

 Giá trị nồng độ khí SO2 tại các vị trí quan trắc trong năm 2022 đều nằm 

trong giới hạn quy định của Quy chuẩn QCVN 05:2013/BTNMT. 

 

Biểu đồ 38. Nồng độ SO2(µg/m3) tại khu vực huyện Hoa Lư  

* Nồng độ khí CO: 

 Giá trị nồng độ khí CO tại các vị trí quan trắc trong năm 2022 đều nằm 

trong giới hạn quy định của Quy chuẩn QCVN 05:2013/BTNMT. 

 

Biểu đồ 39. Nồng độ CO (µg/m3)  tại khu vực huyện Hoa Lư 

* Nồng độ khí NO2: 

 Giá trị nồng độ khí NO2 tại các vị trí quan trắc trong năm 2022 đều nằm 

trong giới hạn quy định của Quy chuẩn QCVN 05:2013/BTNMT. 

 

Biểu đồ 40. Nồng độ NO2 (µg/m3)  tại khu vực huyện Hoa Lư  

 



44 

 

2.1.9. Diễn biến chất lượng môi trường không khí xung quanh qua các năm 

 Chất lượng môi trường không khí tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn 

tỉnh Ninh Bình qua các năm từ năm 2014 đến năm 2022: 

* Chất lượng không khí tại khu vực Ngã ba Chợ Chiều qua các năm và  

Khu vực đầu đường vào (QL1A) Trung tâm Y tế thành phố Tam Điệp (Cách 

Ngã ba Chợ Chiều 1km): 

 

Biểu đồ 41. Hàm lượng Bụi lơ lửng (mg/m3) tại khu vực Ngã ba Chợ Chiều qua 

các năm và  Khu vực đầu đường vào (QL1A) Trung tâm Y tế thành phố Tam 

Điệp (Cách Ngã ba Chợ Chiều 1km) 

 Nhận xét: 

Kết quả quan trắc và phân tích môi trường tại điểm nút giao thông khu 

vực Ngã ba chợ Chiều và Khu vực đầu đường vào (QL1A) Trung tâm Y tế 

thành phố Tam Điệp tại bảng trên cho thấy: Nồng độ bụi lơ lửng năm 2013 đến 

2017 vượt QCCP từ  1,06 – 3,7 lần, nồng độ Bụi lơ lửng năm 2018 trong giới 

hạn quy chuẩn; năm 2019, năm 2020 và năm 2021 nồng độ bụi lơ lửng cao hơn 

1,23 lần và cao hơn 1,9 lần, so với QCCP, năm 2022 đạt QCCP; nồng độ các khí 

CO, SO2, NO2 trong giới hạn quy chuẩn theo QCVN 05:2013/BTNMT. 

* Chất lượng không khí Trung tâm Thị trấn Me: 

 

Biểu đồ 42. Hàm lượng Bụi lơ lửng khu vực trung tâm thị trấn Me qua các năm 
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Nhận xét: 

Theo kết quả phân tích trên cho thấy: nồng độ bụi lơ lửng tại trung tâm thị 

trấn Me năm 2013 – 2015 cao gấp 1,1 – 3,07 lần quy chuẩn, năm 2017-2020 

trong giới hạn quy chuẩn, năm 2021 cao gấp 1,63 lần quy chuẩn, năm 2022 đạt 

QCCP;nồng độ khí  CO, SO2, NO2 các năm trong giới hạn quy chuẩn kỹ thuật 

quy định theo QCVN 05:2013/BTNMT. 

* Chất lượng không khí Làng nghề đá mỹ nghệ Ninh Vân qua các năm: 

 

 

Biểu đồ 43. Hàm lượng Bụi lơ lửng khu vực Làng nghề đá mỹ nghệ Ninh Vân – 

Hoa Lư qua các năm 

Nhận xét:  

Theo kết quả phân tích tại bảng trên cho thấy chất lượng môi trường 

không khí bị ô nhiễm chủ yếu là nồng độ bụi lơ lửng cao gấp từ 2,1 – 2,9 lần 

QCCP. Hàm lượng Bụi lơ lửng trong không khí khu vực này có chiều hướng 

giảm qua các năm. Còn các chỉ tiêu đã đo khác nằm trong giới hạn quy chuẩn kỹ 

thuật quy định theo QCVN 05:2013/BTNMT. 

* Chất lượng môi trường không khí trung tâm Thị trấn Yên Ninh: 

 

 

Biểu đồ 44. Hàm lượng Bụi lơ lửng (mg/m3) khu vực thị trấn Yên Ninh, huyện 

Yên Khánh qua các năm 
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Nhận xét: 

Từ kết quả phân tích các bảng trên cho thấy môi trường không khí bị ô 

nhiễm bởi nồng độ bụi lơ lửng cao hơn quy chuẩn kỹ thuật quy định từ 1,23 - 

1,4 lần. Từ năm 2017 đến 2019 nằm trong giới hạn quy chuẩn quy định. Năm 

2020 đến năm 2022 nồng độ bụi lơ lửng cao hơn quy chuẩn quy định 1,07-1,23 

lần. Còn các chỉ tiêu đã phân tích khác nằm trong giới hạn quy chuẩn theo 

QCVN 05:2013/BTNMT. 

2.2. Môi trường nước mặt 

2.2.1. Môi trường nước sông Đáy: 

 Sông Đáy đoạn chảy qua địa phận tỉnh Ninh Bình dài khoảng 76km bắt 

đầu từ cầu Khuất, xã Gia Thanh, huyện Gia Viễn đến cửa Đáy, xã Kim Đông, 

huyện Kim Sơn.  

 

Biểu đồ 45. Hàm lượng BOD5 trong môi trường nước mặt sông Đáy khu vực 

Gia Viễn, Tp Ninh Bình, Hoa Lư, Kim Sơn 

* Nước mặt sông Đáy khu vực huyện Gia Viễn: 

 + Đợt 1: Chỉ tiêu BOD5 cao gấp 1,5 lần, chỉ tiêu COD cao gấp 1,5 lần, chỉ 

tiêu Coliform cao gấp 1,12 lần quy chuẩn quy định. Các chỉ tiêu còn lại nằm 

trong giới hạn quy định theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A1). 

 + Đợt 2: Chỉ tiêu BOD5 cao gấp 2,0 lần, chỉ tiêu COD cao gấp 1,6 lần, chỉ 

tiêu TSS cao gấp 1,025 lần, chỉ tiêu Coliform cao gấp 1,12 lần quy chuẩn quy 

định. Các chỉ tiêu còn lại nằm trong giới hạn quy định theo QCVN 08-

MT:2015/BTNMT (A1). 

 + Đợt 3: Chỉ tiêu BOD5 cao gấp 2,25 lần, chỉ tiêu COD cao gấp 1,5 lần, 

chỉ tiêu TSS cao gấp 1,15 lần quy chuẩn quy định. Các chỉ tiêu còn lại nằm 

trong giới hạn quy định theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A1). 

 + Đợt 4: Chỉ tiêu BOD5 cao gấp 2,0 lần, chỉ tiêu COD cao gấp 1,7 lần, chỉ 

tiêu Coliform cao gấp 1,12 lần, chỉ tiêu TSS cao gấp 1,45 lần quy chuẩn quy 

định. Các chỉ tiêu còn lại nằm trong giới hạn quy định theo QCVN 08-

MT:2015/BTNMT (A1). 



47 

* Nước sông Đáy khu vực huyện Hoa Lư: 

 - Nước mặt sông Đáy, khu vực lấy nước đầu vào nhà máy nước sạch 

VGS, xã Ninh Khang. 

+ Đợt 1: Chỉ tiêu COD cao gấp 1,4 lần, chỉ tiêu BOD5 cao gấp 1,5 lần quy 

chuẩn quy định. Các chỉ tiêu còn lại nằm trong giới hạn quy định theo QCVN 

08-MT:2015/BTNMT (A1). 

+ Đợt 2: Chỉ tiêu COD cao gấp 1,2 lần, chỉ tiêu BOD5 cao gấp 1,75 lần, 

chỉ tiêu Coliform cao gấp 1,12 lần quy chuẩn quy định. Các chỉ tiêu còn lại nằm 

trong giới hạn quy định theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A1). 

 + Đợt 3: Chỉ tiêu COD cao gấp 1,3 lần, chỉ tiêu BOD5 cao gấp 1,75 lần 

quy chuẩn quy định. Các chỉ tiêu còn lại nằm trong giới hạn quy định theo 

QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A1). 

 + Đợt 4: Chỉ tiêu COD cao gấp 1,7 lần, chỉ tiêu BOD5 cao gấp 2,5 lần quy 

chuẩn quy định.Các chỉ tiêu còn lại nằm trong giới hạn quy định theo QCVN 

08-MT:2015/BTNMT (A1). 

 - Nước sông Đáy, khu vực cầu Gián Khẩu, xã Ninh Giang 

+ Đợt 1: Chỉ tiêu COD cao gấp 1,5 lần, chỉ tiêu BOD5 cao gấp 1,75 lần 

quy chuẩn quy định. Các chỉ tiêu còn lại nằm trong giới hạn quy định theo 

QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A1). 

+ Đợt 2: Chỉ tiêu COD cao gấp 1,5 lần, chỉ tiêu BOD5 cao gấp 2,25 lần 

quy chuẩn quy định. Các chỉ tiêu còn lại nằm trong giới hạn quy định theo 

QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A1). 

 + Đợt 3: Chỉ tiêu COD cao gấp 1,4 lần, chỉ tiêu BOD5 cao gấp 2,5 lần quy 

chuẩn quy định. Các chỉ tiêu còn lại nằm trong giới hạn quy định theo QCVN 

08-MT:2015/BTNMT (A1). 

 + Đợt 4: Chỉ tiêu COD cao gấp 1,5 lần, chỉ tiêu BOD5 cao gấp 2,25 lần 

quy chuẩn quy định. Các chỉ tiêu còn lại nằm trong giới hạn quy định theo 

QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A1). 

 * Nước sông Đáy khu vực cầu Non Nước, thành phố Ninh Bình: 

+ Đợt 1: Chỉ tiêu BOD5 cao gấp 1,5 lần, chỉ tiêu COD cao gấp 1,5 lần quy 

chuẩn quy định. Các chỉ tiêu còn lại nằm trong giới hạn quy định theo QCVN 

08-MT:2015/BTNMT (A1). 

+ Đợt 2: Chỉ tiêu COD cao gấp 1,6 lần, chỉ tiêu BOD5 cao gấp 2,25 lần 

lần quy chuẩn quy định. Các chỉ tiêu còn lại nằm trong giới hạn quy định theo 

QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A1). 
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+ Đợt 3: Chỉ tiêu BOD5 cao gấp 2,0 lần, chỉ tiêu COD cao gấp 1,5 lần quy 

chuẩn quy định. Các chỉ tiêu còn lại nằm trong giới hạn quy định theo QCVN 

08-MT:2015/BTNMT (A1). 

+ Đợt 4: Chỉ tiêu COD cao gấp 1,8 lần, chỉ tiêu BOD5 cao gấp 2,75 lần,  

lần quy chuẩn quy định. Các chỉ tiêu còn lại nằm trong giới hạn quy định theo 

QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A1). 

*Nước sông Đáy khu vực xã Thượng Kiệm, huyện Kim Sơn: 

+ Đợt 1: Chỉ tiêu COD cao gấp 1,14 lần, chỉ tiêu BOD5 cao gấp 1,2 lần 

quy chuẩn quy định. Các chỉ tiêu còn lại nằm trong giới hạn quy định theo 

QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A1). 

+ Đợt 2: Chỉ tiêu BOD5 cao gấp 1,3 lần, chỉ tiêu COD cao gấp 1,26 lần 

quy chuẩn quy định.Các chỉ tiêu còn lại nằm trong giới hạn quy định theo 

QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A1). 

+ Đợt 3: Chỉ tiêu COD cao gấp 1,3 lần, chỉ tiêu TSS cao gấp 1,5 lần, chỉ 

tiêu BOD5 cao gấp 1,73 lần quy chuẩn quy định. Các chỉ tiêu còn lại nằm trong 

giới hạn quy định theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A1). 

+ Đợt 4: Chỉ tiêu BOD5 cao gấp 2,25 lần, chỉ tiêu COD cao gấp 1,6 lần, 

chỉ tiêu Coliform cao gấp 1,84 lần quy chuẩn quy định.Các chỉ tiêu còn lại nằm 

trong giới hạn quy định theo QCVN 08 MT:2015/BTNMT (A1). 

* Nước mặt sông Đáy khu vực huyện Yên Khánh: 

- Sông Đáy, khu vực cảng Đạm Ninh Bình, xã Khánh Phú: 

+ Đợt 1: Chỉ tiêu COD cao gấp 1,59 lần, chỉ tiêu BOD5 cao gấp 1,8 lần, 

chỉ tiêu Coliform cao gấp 1,04 lần quy chuẩn quy định. Các chỉ tiêu còn lại nằm 

trong giới hạn quy định theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A1). 

+ Đợt 2: Chỉ tiêu COD cao gấp 1,89 lần, chỉ tiêu BOD5 cao gấp 2,05 lần, 

chỉ tiêu Coliform cao gấp 1,12 lần quy chuẩn quy định Các chỉ tiêu còn lại nằm 

trong giới hạn quy định theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A1). 

+ Đợt 3: Chỉ tiêu COD cao gấp 1,7 lần, chỉ tiêu BOD5 cao gấp 2,5 lần, chỉ 

tiêu Coliform cao gấp 2,56 lần quy chuẩn quy định. Các chỉ tiêu còn lại nằm 

trong giới hạn quy định theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A1). 

+ Đợt 4: Chỉ tiêu BOD5 cao gấp 2,5 lần, chỉ tiêu COD cao gấp 1,9 lần, chỉ 

tiêu Coliform cao gấp 1,72 lần quy chuẩn quy định. Các chỉ tiêu còn lại nằm 

trong giới hạn quy định theo QCVN 08 MT:2015/BTNMT (A1). 

- Sông Đáy, khu vực gần cảng Khánh An, xã Khánh An: 

+ Đợt 1: Chỉ tiêu COD cao gấp 1,62 lần, chỉ tiêu BOD5 cao gấp 2,07 lần 
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quy chuẩn quy định. Các chỉ tiêu còn lại nằm trong giới hạn quy định theo 

QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A1). 

+ Đợt 2: Chỉ tiêu BOD5 cao gấp 2,07 lần, chỉ tiêu COD cao gấp 1,62 lần 

quy chuẩn quy định. Các chỉ tiêu còn lại nằm trong giới hạn quy định theo 

QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A1). 

+ Đợt 3: Chỉ tiêu COD cao gấp 1,5 lần, chỉ tiêu BOD5 cao gấp 2,0 lần, chỉ 

tiêu Coliform cao gấp 1,12 lần quy chuẩn quy định. Các chỉ tiêu còn lại nằm 

trong giới hạn quy định theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A1). 

+ Đợt 4: Chỉ tiêu BOD5 cao gấp 2,0 lần, chỉ tiêu COD cao gấp 1,5 lần, chỉ 

tiêu TSS cao gấp 1,6 lần quy chuẩn quy định. Các chỉ tiêu còn lại nằm trong giới 

hạn quy định theo QCVN 08 MT:2015/BTNMT (A1). 

- Sông Đáy, khu vực đò Độc Bộ: 

+ Đợt 1: Chỉ tiêu COD cao gấp 1,26 lần, chỉ tiêu BOD5 cao gấp 1,67 lần 

quy chuẩn quy định. Các chỉ tiêu còn lại nằm trong giới hạn quy định theo 

QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A1). 

+ Đợt 2: Chỉ tiêu BOD5 cao gấp 1,67 lần, chỉ tiêu COD cao gấp 1,26 lần 

quy chuẩn quy định. Các chỉ tiêu còn lại nằm trong giới hạn quy định theo 

QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A1). 

+ Đợt 3: Chỉ tiêu COD cao gấp 1,3 lần, chỉ tiêu BOD5 cao gấp 1,75 lần, 

chỉ tiêu Coliform cao gấp 1,12 lần quy chuẩn quy định. Các chỉ tiêu còn lại nằm 

trong giới hạn quy định theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A1). 

+ Đợt 4: Chỉ tiêu BOD5 cao gấp 2,25 lần, chỉ tiêu COD cao gấp 1,6 lần, 

chỉ tiêu Coliform cao gấp 1,84 lần quy chuẩn quy định. Các chỉ tiêu còn lại nằm 

trong giới hạn quy định theo QCVN 08 MT:2015/BTNMT (A1). 

2.2.2.Môi trường nước mặt sông Hoàng Long 

Sông Hoàng Long là một sông lớn bắt nguồn từ vùng núi tỉnh Hoà Bình 

gồm 3 nhánh chính là sông Bôi, sông Đập, sông Lãng và một số nhánh nhỏ hợp 

thành. Nhánh lớn nhất là sông Bôi, thung lũng sông hẹp, tả ngạn là các dãy núi 

cao chạy ra sát sông, ở thượng nguồn sông chảy trong vùng đồi diệp thạch, 

trung lưu dòng sông chảy len lỏi trong các dải đá vôi phong hoá, cuối cùng về 

gần vùng đồng bằng trũng hợp với sông Đập, sông Lãng, từ đấy được gọi là 

sông Hoàng Long chảy toả ra các huyện Nho Quan, Gia Viễn và nhập vào sông 

Đáy ở Gián Khẩu.  



50 

 

Biểu đồ 46. Hàm lượng BOD5 trong nước mặt sông Hoàng Long 

* Nhận xét kết quả quan trắc:  

- Nước mặt sông Hoàng Long, khu vực vực Kênh Gà – Đồng Chưa, Gia 

Thịnh, Gia Viễn. 

+ Đợt 1: Chỉ tiêu COD cao gấp 1,7 lần, chỉ tiêu BOD5 cao gấp 2,0 lần, chỉ 

tiêu Coliform cao gấp 1,08 lần quy chuẩn quy định. Các chỉ tiêu còn lại nằm 

trong giới hạn quy định theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT(A1). 

+ Đợt 2: Chỉ tiêu COD cao gấp 1,6 lần, chỉ tiêu BOD5 cao gấp 1,75 lần 

quy chuẩn quy định; Các chỉ tiêu còn lại nằm trong giới hạn quy định theo 

QCVN 08-MT:2015/BTNMT(A1). 

+ Đợt 3: Chỉ tiêu COD cao gấp 1,2 lần, chỉ tiêu BOD5 cao gấp 1,5 lần quy 

chuẩn quy định. Các chỉ tiêu còn lại nằm trong giới hạn quy định theo QCVN 

08-MT:2015/BTNMT(A1). 

+ Đợt 4: Chỉ tiêu COD cao gấp 1,6 lần, chỉ tiêu BOD5 cao gấp 2,0 lần quy 

chuẩn quy định; Các chỉ tiêu còn lại nằm trong giới hạn quy định theo QCVN 

08-MT:2015/BTNMT(A1). 

- Nước sông Hoàng Long, khu vực cảng Vissai, xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư. 

+ Đợt 1: Chỉ tiêu COD cao gấp 1,65 lần, chỉ tiêu BOD5 cao gấp 2,45 lần, chỉ tiêu 

Coliform cao gấp 1,08 lần quy chuẩn quy định; Các chỉ tiêu còn lại nằm trong giới hạn 

quy định theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT(A1). 

+ Đợt 2: Chỉ tiêu COD cao gấp 1,7 lần, chỉ tiêu BOD5 cao gấp 2,13 lần, chỉ tiêu 

Coliform cao gấp 1,56 lần quy chuẩn quy định; Các chỉ tiêu còn lại nằm trong giới hạn 

quy định theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT(A1). 

+ Đợt 3: Chỉ tiêu COD cao gấp 1,5 lần, chỉ tiêu BOD5 cao gấp 1,25 lần, Chỉ tiêu 

Coliform cao gấp 1,72 lần quy chuẩn quy định. Các chỉ tiêu còn lại nằm trong giới hạn 

quy định theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT(A1). 

+ Đợt 4: Chỉ tiêu COD cao gấp 1,5 lần, chỉ tiêu BOD5 cao gấp 2,25 lần, Chỉ tiêu 

Coliform cao gấp 2,56 lần quy chuẩn quy định. Các chỉ tiêu quan trắc đều nằm trong 

giới hạn quy định theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT(A1). 
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2.2.3. Môi trường nước mặt khu vực thành phố Ninh Bình 

 

Biểu đồ 47. Hàm lượng BOD5 trong nước mặt khu vực TP Ninh Bình 

Nhận xét kết quả quan trắc  

- Nước mặt sông Vân, khu vực chợ Rồng; Nước sông Vân, khu vực tiếp 

giáp với cống thoát nước kênh Đô Thiên 

Kết quả quan trắc môi trường nước mặt sông Vân cả 4 đợt cho thấy chất 

lượng môi trường nước tương đối tốt hơn so với năm trước, tất cả các chỉ tiêu 

quan trắc như pH, BOD5, COD, TSS, NH4
+

, NO3
-, NO2

-
, PO4

3-
, Fe, As, Pb, 

Coliform đều nằm trong giới hạn quy định QCVN 08-MT:2015/BTNMT (B1). 

- Nước mặt sông Vạc, khu vực nhà máy xử lý nước thải tập trung thành phố 

Ninh Bình. 

Kết quả quan trắc môi trường nước mặt sông Vạc cả 4 đợt cho thấy chất 

lượng môi trường nước tương đối tốt, tất cả các chỉ tiêu quan trắc như pH, 

BOD5, COD, TSS, NH4
+

, NO3
-, NO2

-
, PO4

3-
, Fe, As, Pb, Coliform đều nằm trong 

giới hạn quy định QCVN 08-MT:2015/BTNMT (B1). 

- Nước mặt kênh Quyết Thắng, khu vực cuối đường Trịnh Tú, phường 

Ninh Khánh 

Kết quả quan trắc môi trường nước mặt cả 4 đợt cho thấy chất lượng môi 

trường nước tương đối tốt, tất cả các chỉ tiêu quan trắc như pH, BOD5, COD, 

TSS, NH4
+

, NO3
-, NO2

-
, PO4

3-
, Fe, As, Pb, Coliform đều nằm trong giới hạn quy 

định QCVN 08-MT:2015/BTNMT (B1). 

- Nước mặt kênh Đô Thiên, đoạn chảy qua đường Tuệ Tĩnh, phường 

Nam Thành. 

+ Đợt 1: Chỉ tiêu COD cao gấp 1,11 lần, chỉ tiêu BOD5 cao gấp 1,14 lần quy 

chuẩn quy định. Các chỉ tiêu còn lại nằm trong giới hạn quy định theo QCVN 08-

MT:2015/BTNMT (cột B1). 

+ Đợt 2: Chỉ tiêu COD cao gấp 1,33 lần ,Chỉ tiêu BOD5 cao gấp 1,58 lần, chỉ tiêu 
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PO4
3- cao gấp 1,63 lần. Các chỉ tiêu còn lại nằm trong giới hạn quy định theo QCVN 

08-MT:2015/BTNMT (cột B1). 

+ Đợt 3: Chỉ tiêu COD cao gấp 1,20 lần, Chỉ tiêu BOD5 cao gấp 1,62 lần. Chỉ 

tiêu NH4
+ cao gấp 2,17 lần. Các chỉ tiêu còn lại nằm trong giới hạn quy định theo 

QCVN 08-MT:2015/BTNMT (cột B1). 

+ Đợt 4: Các chỉ tiêu đợt 4 nằm trong giới hạn quy định theo QCVN 08-

MT:2015/BTNMT (cột B1). 

2.2.4.Môi trường nước mặt huyện Nho Quan 

 

Biểu đồ 48. Hàm lượng BOD5 trong nước mặt khu vực huyện Nho Quan 

 Nhận xét kết quả quan trắc: 

- Tại điểm nước mặt hồ Đồng Chương, Nho Quan (NQ-NM1): 

+ Đợt 1: Các chỉ tiêu quan trắc đều nằm trong giới hạn quy chuẩn quy định. 

+ Đợt 2: Các chỉ tiêu quan trắc đều nằm trong giới hạn quy chuẩn quy định. 

+ Đợt 3: Các chỉ tiêu quan trắc đều nằm trong giới hạn quy chuẩn quy định. 

+ Đợt 4: Các chỉ tiêu quan trắc đều nằm trong giới hạn quy chuẩn quy định. 

- Tại điểm nước mặt sông Bến Đang, xã Quỳnh Lưu, Nho Quan (NQ-NM2): 

+ Đợt 1: Các chỉ tiêu quan trắc đều nằm trong giới hạn quy chuẩn quy định. 

+ Đợt 2: Các chỉ tiêu quan trắc đều nằm trong giới hạn quy chuẩn quy định. 

+ Đợt 3: Các chỉ tiêu quan trắc đều nằm trong giới hạn quy chuẩn quy định. 

+Đợt 4: Các chỉ tiêu quan trắc đều nằm trong giới hạn quy chuẩn quy định 

Trong các đợt, tất cả các chỉ tiêu đều nằm trong quy chuẩn quy định. Có 

thể thấy chất lượng nước mặt sông Bến Đang khá ổn định qua các giai đoạn. 

 - Tại điểm nước mặt sông Lạng, xã Lạc Vân, huyện Nho Quan(NQ-NM3): 

+ Đợt 1: Các chỉ tiêu quan trắc đều nằm trong giới hạn quy chuẩn quy định. 

+ Đợt 2: Các chỉ tiêu quan trắc đều nằm trong giới hạn quy chuẩn quy định. 

+ Đợt 3: Các chỉ tiêu quan trắc đều nằm trong giới hạn quy chuẩn quy định. 

+ Đợt 4: Các chỉ tiêu quan trắc đều nằm trong giới hạn quy chuẩn quy định 
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 - Tại điểm nước mặthồ Yên Quang xã Yên Quang (NQ-NM4): 

+ Đợt 1: Các chỉ tiêu quan trắc đều nằm trong giới hạn quy chuẩn quy định. 

+ Đợt 2: Các chỉ tiêu quan trắc đều nằm trong giới hạn quy chuẩn quy định. 

+ Đợt 3: Các chỉ tiêu quan trắc đều nằm trong giới hạn quy chuẩn quy định. 

+ Đợt 4: Các chỉ tiêu quan trắc đều nằm trong giới hạn quy chuẩn quy định 

 - Tại điểm nước mặt sông Bôi, khu vực thôn Liên Minh, xã Xích Thổ 

huyện Nho Quan (NQ-NM4) 

+ Đợt 1: Các chỉ tiêu quan trắc đều nằm trong giới hạn quy chuẩn quy định. 

+ Đợt 2: Các chỉ tiêu quan trắc đều nằm trong giới hạn quy chuẩn quy định. 

+ Đợt 3: Các chỉ tiêu quan trắc đều nằm trong giới hạn quy chuẩn quy định. 

+ Đợt 4: Các chỉ tiêu quan trắc đều nằm trong giới hạn quy chuẩn quy định. 

 -Nước mặt sông Bôi, khu vực thôn Liên Minh, xã Xích Thổ, huyện Nho 

Quan (NQ-NM5) 

+ Đợt 1: Các chỉ tiêu quan trắc đều nằm trong giới hạn quy chuẩn quy định. 

+ Đợt 2: Các chỉ tiêu quan trắc đều nằm trong giới hạn quy chuẩn quy định. 

+ Đợt 3: Các chỉ tiêu quan trắc đều nằm trong giới hạn quy chuẩn quy định. 

+ Đợt 4: Các chỉ tiêu quan trắc đều nằm trong giới hạn quy chuẩn quy định. 

2.2.5.Môi trường nước mặt huyện Yên Mô 

 

Biểu đồ 49. Hàm lượng BOD5 trong nước mặt khu vực huyện Yên Mô 

 Nhận xét kết quả quan trắc: 

 - Nước mặt hồ Yên Thắng (gần nhà hàng Thiên Nga) (YM-NM1) 

+ Đợt 1: Các chỉ tiêu quan trắc đều nằm trong giới hạn quy chuẩn quy định. 

+ Đợt 2: Các chỉ tiêu quan trắc đều nằm trong giới hạn quy chuẩn quy định. 

+ Đợt 3: Các chỉ tiêu quan trắc đều nằm trong giới hạn quy chuẩn quy định. 

+ Đợt 4: Các chỉ tiêu quan trắc đều nằm trong giới hạn quy chuẩn quy định. 

 - Nước mặt sông Bút, khu vực cầu Bút (YM-NM2) 

+ Đợt 1: Chỉ tiêu BOD5 vượt 1,32 lần quy chuẩn quy định. Các chỉ tiêu 
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quan trắc đều nằm trong giới hạn quy chuẩn quy định. 

+ Đợt 2: Chỉ tiêu BOD5 vượt 1,05 lần quy chuẩn quy định. Các chỉ tiêu 

quan trắc đều nằm trong giới hạn quy chuẩn quy định. 

+ Đợt 3: Chỉ tiêu BOD5 vượt 1,39 lần quy chuẩn quy định. Các chỉ tiêu 

quan trắc đều nằm trong giới hạn quy chuẩn quy định. 

+ Đợt 4: Chỉ tiêu BOD5 vượt 1,19 lần quy chuẩn quy định. Các chỉ tiêu 

quan trắc đều nằm trong giới hạn quy chuẩn quy định. 

 - Nước mặt sông Vạc, gần cầu Rào, xã Yên Phong (YM-NM3) 

+ Đợt 1: Các chỉ tiêu quan trắc đều nằm trong giới hạn quy chuẩn quy định. 

+ Đợt 2: Các chỉ tiêu quan trắc đều nằm trong giới hạn quy chuẩn quy định. 

+ Đợt 3: Các chỉ tiêu quan trắc đều nằm trong giới hạn quy chuẩn quy định. 

+ Đợt 4: Các chỉ tiêu quan trắc đều nằm trong giới hạn quy chuẩn quy định. 

 - Nước mặt hồ Đồng Thái, xã Yên Đồng (YM-NM4) 

+ Đợt 1: Các chỉ tiêu quan trắc đều nằm trong giới hạn quy chuẩn quy định. 

+ Đợt 2: Các chỉ tiêu quan trắc đều nằm trong giới hạn quy chuẩn quy định. 

+ Đợt 3: Các chỉ tiêu quan trắc đều nằm trong giới hạn quy chuẩn quy định. 

+ Đợt 4: Các chỉ tiêu quan trắc đều nằm trong giới hạn quy chuẩn quy định. 

 - Nước mặt sông Trà Tu, khu vực cầu Yên Thổ (YM-NM5) 

+ Đợt 1: Các chỉ tiêu quan trắc đều nằm trong giới hạn quy chuẩn quy định. 

+ Đợt 2: Các chỉ tiêu quan trắc đều nằm trong giới hạn quy chuẩn quy định. 

+ Đợt 3: Các chỉ tiêu quan trắc đều nằm trong giới hạn quy chuẩn quy định. 

+ Đợt 4: Các chỉ tiêu quan trắc đều nằm trong giới hạn quy chuẩn quy định. 

Trong các đợt, hầu hết tất cả các chỉ tiêu đều nằm trong quy chuẩn quy 

định. Có thể thấy chất lượng nước mặt khu vực huyện Yên Mô đang khá ổn định 

qua các giai đoạn. 

2.2.6.Môi trường nước mặt huyện Hoa Lư 

 

Biểu đồ 50. Hàm lượng BOD5 tại nước mặt một số vị trí thuộc khu vực Hoa Lư 



55 

Nhận xét kết quả quan trắc: 

 - Nước sông Sào Khê, khu vực cố đô Hoa Lư (HL-NM2) 

+ Đợt 1: Các chỉ tiêu quan trắc đều nằm trong giới hạn quy chuẩn quy định. 

+ Đợt 2: Các chỉ tiêu quan trắc đều nằm trong giới hạn quy chuẩn quy định. 

+ Đợt 3: Các chỉ tiêu quan trắc đều nằm trong giới hạn quy chuẩn quy định. 

+ Đợt 4: Các chỉ tiêu quan trắc đều nằm trong giới hạn quy chuẩn quy định. 

- Nước mặt khu vực bến thuyền Tràng An, xã Ninh Xuân(HL-NM3) 

+ Đợt 1: Chỉ tiêu COD cao gấp 1,5 lần, chỉ tiêu BOD5 cao gấp 1,75 lần quy 

chuẩn quy định. Các chỉ tiêu còn lại nằm trong giới hạn quy định theo QCVN 08-

MT:2015/BTNMT (cột A1). 

+ Đợt 2: Chỉ tiêu COD cao gấp 1,2 lần ,Chỉ tiêu BOD5 cao gấp 1,25 lần. 

Các chỉ tiêu còn lại nằm trong giới hạn quy định theo QCVN 08-

MT:2015/BTNMT (cột A1). 

+ Đợt 3: Chỉ tiêu COD cao gấp 1,1 lần, Chỉ tiêu BOD5  cao gấp 1,5 lần. Các chỉ 

tiêu còn lại nằm trong giới hạn quy định theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT (cột A1). 

+ Đợt 4: Chỉ tiêu COD cao gấp 1,7 lần, Chỉ tiêu BOD5 cao gấp 2,0 lần. Các chỉ 

tiêu còn lại trong giới hạn quy định theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT (cột A1). 

- Nước mặt sông Chanh, gần cầu Ninh Bình, xã Ninh Hòa (HL-NM4) 

+ Đợt 1: Các chỉ tiêu quan trắc đều nằm trong giới hạn quy chuẩn quy định. 

+ Đợt 2: Các chỉ tiêu quan trắc đều nằm trong giới hạn quy chuẩn quy định. 

+ Đợt 3: Các chỉ tiêu quan trắc đều nằm trong giới hạn quy chuẩn quy định. 

+ Đợt 4: Các chỉ tiêu quan trắc đều nằm trong giới hạn quy chuẩn quy định. 

- Nước mặt khu vực bến thuyền khu du lịch Tam Cốc, xã Ninh Hải (HL-NM5) 

+ Đợt 1: Các chỉ tiêu quan trắc đều nằm trong giới hạn quy chuẩn quy định. 

+ Đợt 2: Các chỉ tiêu quan trắc đều nằm trong giới hạn quy chuẩn quy định. 

+ Đợt 3: Các chỉ tiêu quan trắc đều nằm trong giới hạn quy chuẩn quy định. 

+ Đợt 4: Các chỉ tiêu quan trắc còn lại đều nằm trong giới hạn quy chuẩn 

quy định. 

- Nước mặt sông Yên, gần công ty cổ phần Phân lân Ninh Bình(HL-NM6). 

+ Đợt 1:Chỉ tiêu BOD5 vượt 1,1 lần, Chỉ tiêu COD vượt 1,05 lần quy chuẩn 

quy định. Các chỉ tiêu quan trắc còn lại đều nằm trong giới hạn quy chuẩn quy định. 

+ Đợt 2: Chỉ tiêu BOD5 vượt 1,15 lần, Chỉ tiêu COD vượt 1,09 lần quy 

chuẩn quy địnhCác chỉ tiêu quan trắc đều nằm trong giới hạn quy chuẩn quy định. 

+ Đợt 3: Các chỉ tiêu quan trắc còn lại đều nằm trong giới hạn quy chuẩn 

quy định. 
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+ Đợt 4:  Các chỉ tiêu quan trắc đều nằm trong giới hạn quy chuẩn quy định. 

Trong các đợt 1 và đợt 2 chỉ tiêu BOD5, COD vượt quy chuẩn quy định, 

các chỉ tiêu còn lại đạt quy chuẩn quy định. Đợt 3, 4 tất cả các chỉ tiêu đều nằm 

trong quy chuẩn quy định.  

2.2.7. Môi trường nước mặt thành phố Tam Điệp 

 

Biểu đồ 51. Hàm lượng BOD5 trong nước mặt khu vực Thành phố Tam Điệp 

Nhận xét kết quả quan trắc: 

- Nước suối Chăn Nuôi, gần công ty thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao 

+ Đợt 1: Chỉ tiêu BOD5 vượt 1,13 lần. Các chỉ tiêu quan trắc còn lại đều 

nằm trong giới hạn quy chuẩn quy định. 

+ Đợt 2: Chỉ tiêu BOD5 vượt 1,07 lần , Chỉ tiêu COD vượt 1,03 lần.Các 

chỉ tiêu quan trắc đều nằm trong giới hạn quy chuẩn quy định. 

+ Đợt 3: Các chỉ tiêu quan trắc đều nằm trong giới hạn quy chuẩn quy định. 

+ Đợt 4:  Các chỉ tiêu quan trắc đều nằm trong giới hạn quy chuẩn quy định. 

- Nước mặt sông Bến Đang, khu vực gần nhà máy gạch Đại Sơn 

+ Đợt 1: Các chỉ tiêu quan trắc đều nằm trong giới hạn quy chuẩn quy định. 

+ Đợt 2:Các chỉ tiêu quan trắc đều nằm trong giới hạn quy chuẩn quy định. 

+ Đợt 3:Các chỉ tiêu quan trắc đều nằm trong giới hạn quy chuẩn quy định. 

+ Đợt 4: Các chỉ tiêu quan trắc đều nằm trong giới hạn quy chuẩn quy định. 

- Nước mặt suối Đền Rồng, thành phố Tam Điệp 

+ Đợt 1: Các chỉ tiêu quan trắc đều nằm trong giới hạn quy chuẩn quy định. 

+ Đợt 2:Các chỉ tiêu quan trắc đều nằm trong giới hạn quy chuẩn quy định. 

+ Đợt 3:Các chỉ tiêu quan trắc đều nằm trong giới hạn quy chuẩn quy định. 

+ Đợt 4: Các chỉ tiêu quan trắc đều nằm trong giới hạn quy chuẩn quy định. 

2.2.8. Môi trường nước mặt khu vực huyện Yên Khánh 
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Biểu đồ 52. Hàm lượng BOD5 trong nước mặt khu vực Yên Khánh 

Nhận xét kết quả quan trắc: 

- Nước mặt ngòi Chanh, xã Khánh An (YK-NM4) 

+ Đợt 1: Các chỉ tiêu quan trắc đều nằm trong giới hạn quy chuẩn quy định. 

+ Đợt 2: Các chỉ tiêu quan trắc đều nằm trong giới hạn quy chuẩn quy định. 

+ Đợt 3: Các chỉ tiêu quan trắc đều nằm trong giới hạn quy chuẩn quy định. 

+ Đợt 4: Các chỉ tiêu quan trắc đều nằm trong giới hạn quy chuẩn quy định. 

 - Nước mặt sông Mới, đoạn chảy qua cầu Khương Thượng, thị trấn Yên Ninh 

(YK-NM5) 

+ Đợt 1: Các chỉ tiêu quan trắc đều nằm trong giới hạn quy chuẩn quy định. 

+ Đợt 2:Các chỉ tiêu quan trắc đều nằm trong giới hạn quy chuẩn quy định. 

+ Đợt 3:Các chỉ tiêu quan trắc đều nằm trong giới hạn quy chuẩn quy định. 

+ Đợt 4: Các chỉ tiêu quan trắc đều nằm trong giới hạn quy chuẩn quy định. 

2.2.9. Nước mặt khu vực huyện Kim Sơn 

 

Biểu đồ 53. Hàm lượng BOD5 trong nước mặt khu vực Kim Sơn 

Nhận xét kết quả quan trắc: 

- Nước sông Ân, thị trấn Phát Diệm (KS-NM2) 

+ Đợt 1: Các chỉ tiêu quan trắc đều nằm trong giới hạn quy chuẩn quy định. 

+ Đợt 2:Các chỉ tiêu quan trắc đều nằm trong giới hạn quy chuẩn quy định. 

+ Đợt 3:Các chỉ tiêu quan trắc đều nằm trong giới hạn quy chuẩn quy định. 

+ Đợt 4: Các chỉ tiêu quan trắc đều nằm trong giới hạn quy chuẩn quy định. 
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- Nước sông Ân, gần cầu Quy Hâu, xã Ân Hòa (KS-NM3) 

+ Đợt 1: Các chỉ tiêu quan trắc đều nằm trong giới hạn quy chuẩn quy định. 

+ Đợt 2:Các chỉ tiêu quan trắc đều nằm trong giới hạn quy chuẩn quy định. 

+ Đợt 3:Các chỉ tiêu quan trắc đều nằm trong giới hạn quy chuẩn quy định. 

+ Đợt 4: Các chỉ tiêu quan trắc đều nằm trong giới hạn quy chuẩn quy định. 

- Sông Càn, khu vực bến đò cô Chín, xã Kim Mỹ (KS-NM4) 

+ Đợt 1: Các chỉ tiêu quan trắc đều nằm trong giới hạn quy chuẩn quy định. 

+ Đợt 2:Các chỉ tiêu quan trắc đều nằm trong giới hạn quy chuẩn quy định. 

+ Đợt 3:Các chỉ tiêu quan trắc đều nằm trong giới hạn quy chuẩn quy định. 

+ Đợt 4: Các chỉ tiêu quan trắc đều nằm trong giới hạn quy chuẩn quy định. 

- Sông Cà Mâu, khu vực gần  UBND xã Văn Hải (KS-NM5) 

+ Đợt 1: Các chỉ tiêu quan trắc đều nằm trong giới hạn quy chuẩn quy định. 

+ Đợt 2:Các chỉ tiêu quan trắc đều nằm trong giới hạn quy chuẩn quy định. 

+ Đợt 3:Các chỉ tiêu quan trắc đều nằm trong giới hạn quy chuẩn quy định. 

+ Đợt 4: Các chỉ tiêu quan trắc đều nằm trong giới hạn quy chuẩn quy định. 

- Sông Vạc, khu vực gần nhà máy nước sạch thị trấn Phát Diệm (KS-NM6) 

+ Đợt 1: Các chỉ tiêu quan trắc đều nằm trong giới hạn quy chuẩn quy định. 

+ Đợt 2: Các chỉ tiêu quan trắc đều nằm trong giới hạn quy chuẩn quy định. 

+ Đợt 3: Các chỉ tiêu quan trắc đều nằm trong giới hạn quy chuẩn quy định. 

+ Đợt 4: Các chỉ tiêu quan trắc đều nằm trong giới hạn quy chuẩn quy định. 

2.2.10. Diễn biến chất lượng môi trường nước mặt  qua các năm 

 Chất lượng môi trường nước mặt tại một số vị trí quan trắc trên địa bàn tỉnh 

Ninh Bình: 

* Chất lượng môi trường nước sông Đáy tại Cầu Non nước qua các năm: 

 

 

Biểu đồ 54. Hàm lượng TSS trong nước mặt nước sông Đáy khu vực cầu Non 

Nước qua các năm 
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Nhận xét: 

Theo kết quả quan trắc cho thấy chất lượng nước sông Đáy qua các năm 

từ 2018-2022 cho thấy các chỉ tiêu quan trắc không biến động nhiều qua các 

năm; chỉ tiêu TSS cao hơn QCCP 1,01 lần (năm 2019); 1,13 lần (Năm 2020), 

năm 2021 và năm 2022 đạt quy chuẩn quy định. Chỉ tiêu Coliform từ năm 2018-

2021 cao hơn QCCP dao động từ 1,08-1,56 lần, đến năm 2022 đạt QCCP. Các 

chỉ tiêu đều nằm trong QCVN 08:2015/BTNMT (cột A1). 

* Chất lượng môi trường nước sông Ân qua các năm: 

- Hàm lượng BOD5 qua các năm đều đạt QCVN 08-MT:2015/BTNMT. 

- Hàm lượng TSS qua các năm đều đạt QCVN 08-MT:2015/BTNMT.  

- Chỉ tiêu Coliform qua các năm đều QCVN 08-MT:2015/BTNMT.  

2.3. Môi trường nước ngầm 

2.3.1.Môi trường nước ngầm khu vực huyện Nho Quan 

 + Hộ gia đình ông Trần Công Hùng, xóm 3, xã Phú Long, huyện Nho 

Quan (gần sân golf hồ Đồng Chương, Khai thác nước dưới đất ở độ sâu 60m 

thuộc hệ tầng Cacbonat Trias). 

 

Biểu đồ 55. Hàm lượng một số chỉ tiêu trong nước ngầm khu vực xã Phú Long, 

huyện Nho Quan 

+ Nước ngầm gia đình ông Lương Văn Bôn, gần công ty Elmaco, xã Sơn 

Lai, Nho Quan (Khai thác nước dưới đất ở độ sâu khoảng 10m thuộc hệ tầng 

Cacbonat Trias. 

 

Biểu đồ 56. Hàm lượng một số chỉ tiêu trong nước ngầm khu vực xã Sơn Lai, 

huyện Nho Quan 
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+ Nước ngầm khu vực Ban quản lý vườn quốc gia Cúc Phương, xã Cúc 

Phương, huyện Nho Quan (Khai thác nước dưới đất ở độ sâu khoảng 90m thuộc 

hệ tầng Cacbonat Trias). 

 

 

Biểu đồ 57. Hàm lượng một số chỉ tiêu trong nước ngầm khu vực xã Cúc 

Phương, huyện Nho Quan 

 

+ Nước ngầm nhà ông Vũ Văn Kiên, đội 15, xã Thạch Bình, huyện Nho Quan 

(Khai thác nước dưới đất ở độ sâu khoảng 70m thuộc hệ tầng Cacbonat Trias). 

 

Biểu đồ 58. Hàm lượng một số chỉ tiêu trong nước ngầm khu vực xã Thạch 

Bình, huyện Nho Quan 

Nhận xét kết quả quan trắc: 

Kết quả quan trắc các chỉ tiêu trong 4 đợt của 04 mẫu nước ngầm khu vực 

huyện Nho Quan nằm trong giới hạn quy chuẩn quy định theo QCVN 09-

MT:2015/BTNMT.  

2.3.2. Môi trường  nước ngầm khu vực huyện Gia Viễn 

+ Nước ngầm nhà ông Phan Văn Bằng, xóm 23, thôn Cầu Lân, xã Gia 

Hòa, huyện Gia Viễn - Khai thác nước dưới đất ở độ sâu khoảng 5m thuộc hệ 

tầng chứa nước trầm tích Pleistosen.     
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Biểu đồ 59. Hàm lượng một số chỉ tiêu trong nước ngầm khu vực xã Gia Hòa, 

huyện Gia Viễn 

+ Nước ngầm hộ gia đình bà Dương Thị Lan, thôn Mưỡu Giáp 3, Mưỡu 

Giáp, Gia Viễn - Khai thác nước giếng đào ở độ sâu khoảng 5m thuộc hệ tầng 

chứa nước trầm tích Pleistosen.     

 

Biểu đồ 60. Hàm lượng một số chỉ tiêu trong nước ngầm khu vực, xã Gia Xuân, 

huyện Gia Viễn 

+ Nước ngầm gia đình ông Tuân, đường Vân Long, xã Gia Vân, gần CCN 

Gia Vân, huyện Gia Viễn (Khai thác nước dưới đất ở độ sâu khoảng 7m, hệ tầng 

chứa nước trầm tích Pleistosen). 

 

Biểu đồ 61. Hàm lượng một số chỉ tiêu trong nước ngầm khu vực, xã Gia Vân, 

huyện Gia Viễn 
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Nhận xét kết quả quan trắc: 

Kết quả quan trắc các chỉ tiêu trong 4 đợt của 3 mẫu nước ngầm khu vực  

huyện Gia Viễn nằm trong giới hạn quy chuẩn quy định theo QCVN 09-

MT:2015/BTNMT.  

2.3.3. Môi trường nước ngầm khu vực huyện Hoa Lư 

 + Nước ngầm nhà bà Lê Thị Kim Chung, đội 4, thôn Bắc, xã Trường Yên, 

huyện Hoa Lư - Khai thác nước dưới đất ở độ sâu khoảng 9m thuộc hệ tầng 

chứa nước lỗ hổng Halogen.      

 

Biểu đồ 62. Hàm lượng một số chỉ tiêu trong nước ngầm khu vực xẫ Trường 

Yên, huyện Hoa Lư 

+ Nước ngầm hộ gia đình ông Hoàng Văn Hữu, xã Ninh An, huyện Hoa 

Lư - Khai thác nước giếng đào ở độ sâu khoảng 7m thuộc hệ tầng chứa nước lỗ 

hổng Halogen. 

 

Biểu đồ 63. Hàm lượng một số chỉ tiêu trong nước ngầm khu vực xã Ninh An, 

huyện Hoa Lư 
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+ Nước ngầm cơ sở đá mỹ nghệ Vân Hoan (Hà Thị Vân), thôn Đồng 

Quan, Xã Ninh Vân (Khai thác nước dưới đất ở độ sâu khoảng 6m thuộc hệ tầng 

chứa nước lỗ hổng Halogen). 

   

Biểu đồ 64. Hàm lượng một số chỉ tiêu trong nước ngầm khu vực xã Ninh Vân, 

huyện Hoa Lư 

Nhận xét kết quả quan trắc: 

 Kết quả quan trắc các chỉ tiêu trong 4 đợt của 3 mẫu nước ngầm huyện Hoa 

Lư nằm trong giới hạn quy chuẩn quy định theo QCVN 09-MT:2015/ BTNMT.  

2.3.4. Môi trường nước ngầm khu vực huyện Yên Khánh 

  + Nước ngầm nhà ông Lê Đình Chinh, xóm Ao Cả, Thượng Đông, khu 

vực làng nghề bún Yên Ninh, huyện Yên Khánh - khai thác nước dưới đất ở độ 

sâu khoảng 26m thuộc hệ trầm tích đệ tứ.                                                

 

Biểu đồ 65. Hàm lượng một số chỉ tiêu trong nước ngầm khu vực làng nghề bún 

thị trấn Yên Ninh, huyện Yên Khánh 

  + Nước ngầm nhà Trần Quang Trung, thôn Phú Hào, xã Khánh Phú, 

huyện Yên Khánh, khai thác nước dưới đất ở độ sâu khoảng 90m thuộc hệ trầm 

tích đệ tứ . 
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Biểu đồ 66. Hàm lượng một số chỉ tiêu trong nước ngầm khu vực xã Khánh 

Phú, huyện Yên Khánh 

+ Nước ngầm gia đình ông Nguyễn Văn Công, thôn Phú Bình, Khu vực 

gần ngòi Chanh, xã Khánh Phú, huyện Yên Khánh (Khai thác nước dưới đất ở 

độ sâu 80m thuộc hệ trầm tích đệ tứ). 

 

Biểu đồ 67. Hàm lượng một số chỉ tiêu trong nước ngầm khu vực xã Khánh 

Phú, huyện Yên Khánh 

Nhận xét kết quả quan trắc: 

 Kết quả quan trắc các chỉ tiêu trong 4 đợt của 3 mẫu nước ngầm khu vực 

huyện Yên Khánh nằm trong giới hạn quy chuẩn quy định theo QCVN 09-

MT:2015/BTNMT.  

2.3.5.Môi trường nước ngầm khu vực thành phố Ninh Bình 

  + Nước ngầm nhà ông Lã Văn Bình, thôn Đoài Hạ, xã Ninh Phúc, TP 

Ninh Bình - Khai thác nước dưới đất ở độ sâu khoảng 70m thuộc phức hệ chứa 

khe nứt Kaster. 

 

Biểu đồ 68. Hàm lượng một số chỉ tiêu trong nước ngầm khu vực xã Ninh Phúc, 

thành phố Ninh Bình 
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+ Hộ gia đình ông Nguyễn Kế Thủy, thôn Thượng, xã Ninh Nhất, TP Ninh 

Bình (Khai thác nước dưới đất ở độ sâu 8m thuộc phức hệ chứa khe nứt Kaster). 

 

Biểu đồ 69. Hàm lượng một số chỉ tiêu trong nước ngầm khu vực xã Ninh Nhất, 

thành phố Ninh Bình 

Nhận xét kết quả quan trắc: 

Kết quả quan trắc các chỉ tiêu trong 4 đợt của 02 mẫu nước ngầm khu vực 

thành phố Ninh Bình nằm trong giới hạn quy chuẩn quy định theo QCVN 09-

MT:2015/BTNMT.  

2.3.6. Môi trường nước ngầm khu vực  thành phố Tam Điệp 

  + Nước ngầm nhà ông Đinh Văn Yên, thôn 1 (gần khu vực bãi rác Đông 

Sơn) xã Nam Sơn, Tp Tam Điệp - Khai thác nước dưới đất ở độ sâu khoảng 11m 

thuộc  tầng Phức hệ chứa nước khe nứt – Kaster.             

 

Biểu đồ 70. Hàm lượng một số chỉ tiêu trong nước ngầm khu vực xã Nam Sơn, 

thành phố Tam Điệp 

  + Nước ngầm nhà ông Nguyễn Thanh Bình, tổ 11, phường Trung Sơn (gần 

suối Chăn Nuôi), thành phố Tam Điệp - Khai thác nước dưới đất ở độ sâu 

khoảng 7m thuộc  tầng Phức hệ chứa nước khe nứt – Kaster.                                                                   
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Biểu đồ 71. Hàm lượng một số chỉ tiêu trong nước ngầm khu vực phường 

Trung Sơn, thành phố Tam Điệp 

  + Nước ngầm nhà ông Hà Quang Nho, thôn trại Vòng, Nông trường 

Đồng Giao, xã Quang Sơn thành phố Tam Điệp - Khai thác nước dưới đất ở độ 

sâu 70m thuộc tầng Phức hệ chứa nước khe nứt – Kaster.  

 

Biểu đồ 72. Hàm lượng một số chỉ tiêu trong nước ngầm khu vực thôn trại vòng 

xã Quang Sơn, thành phố Tam Điệp 

Nhận xét kết quả quan trắc: 

Kết quả quan trắc các chỉ tiêu trong 4 đợt của 3 mẫu nước ngầm khu vực 

thành phố Tam Điệp nằm trong giới hạn quy chuẩn quy định theo QCVN 09-

MT:2015/BTNMT.  

2.3.7.Môi trường nước ngầm khu vực huyện Yên Mô 

  + Nước ngầm nhà ông Nguyễn Thế Cường, thôn Hà Thành, Yên Nhân,Yên 

Mô- Khai thác nước dưới đất ở độ sâu khoảng 6m tầng chứa nước vỉa - lỗ hổng 

trầm tích sông biển, đầm lầy, tầng chứa nước Hải Hưng.     

 

Biểu đồ 73. Hàm lượng một số chỉ tiêu trong nước ngầm khu vực xã Yên Nhân, 

huyện Yên Mô 
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  + Nước ngầm nhà ông Trần Văn Trúc, thôn 83, xã Yên Thành, Yên Mô - 

Khai thác nước dưới đất ở độ sâu khoảng 5m tầng chứa nước vỉa - lỗ hổng trầm 

tích sông biển, đầm lầy, tầng chứa nước Hải Hưng.           

 

Biểu đồ 74. Hàm lượng một số chỉ tiêu trong nước ngầm khu vực xã Yên 

Thành, huyện Yên Mô 

+ Nước ngầm nhà ông Phạm Văn Dũng, xóm 1, Lam Sơn, Xã  Khánh 

Thượng, huyện Yên Mô (Khai thác nước dưới đất ở độ sâu khoảng 7m tầng chứa 

nước vỉa - lỗ hổng trầm tích sông biển, đầm lầy, tầng chứa nước Hải Hưng). 

 

 

Biểu đồ 75. Hàm lượng một số chỉ tiêu trong nước ngầm khu vực xã Khánh 

Thượng, huyện Yên Mô 

Nhận xét kết quả quan trắc: 

Kết quả quan trắc các chỉ tiêu trong 4 đợt của 3 mẫu nước ngầm khu vực 

huyện Yên Mô nằm trong giới hạn quy chuẩn quy định theo QCVN 09-

MT:2015/BTNMT.  

2.3.8. Môi trường nước ngầm khu vực huyện Kim Sơn 

+ Nước ngầm nhà ông Nguyễn Văn Tình, khối 8, thị trấn Bình Minh, Kim 

Sơn - Khai thác nước dưới đất ở độ sâu khoảng 57m thuộc hệ trầm tích đệ tứ. 
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Biểu đồ 76. Hàm lượng một số chỉ tiêu trong nước ngầm khu vựcthị trấn Bình 

Minh, huyện Kim Sơn 

+ Nước ngầm nhà ông Phạm Văn Thìn, xóm 12, xã Đồng Hướng , Kim 

Sơn  - Khai thác nước dưới đất ở độ sâu khoảng 60m thuộc hệ trầm tích đệ tứ. 

 

Biểu đồ 77. Hàm lượng một số chỉ tiêu trong nước ngầm khu vực xã Đồng 

Hướng, huyện Kim Sơn 

+ Nước ngầm tiệm tạp hóa Thu Hường, xóm 2A, xã Lai Thành, huyện 

Kim Sơn (Khai thác nước dưới đất ở độ sâu 70m thuộc hệ trầm tích Đệ tứ). 

 

Biểu đồ 78. Hàm lượng một số chỉ tiêu trong nước ngầm khu vực xã Lai Thành, 

huyện Kim Sơn 

Nhận xét kết quả quan trắc: 

Kết quả quan trắc các chỉ tiêu trong 4 đợt của 3 mẫu nước ngầm khu vực 

huyện Kim Sơn nằm trong giới hạn quy chuẩn quy định theo QCVN 09-

MT:2015/BTNMT.  

2.4. Môi trường nước thải 
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2.4.1. Nước thải sản xuất của CCN, KCN tập trung 

 + Khu công nghiệp Khánh Phú (xã Khánh Phú, huyện Yên Khánh): 

 

Biểu đồ 79. Nồng độ một  số chỉ tiêu trong nước thải sau xử lý của nhà máy xử 

lý nước thải tập trung KCN Khánh Phú, huyện Yên Khánh 

Nhận xét kết quả quan trắc: 

Kết quả quan trắc các chỉ tiêu (trong 4 đợt năm 2022) trong nước thải sau 

xử lý của Nhà máy xử lý nước thải tập trung của KCN Khánh Phú, huyện Yên 

Khánh nằm trong giới hạn quy định theo quy chuẩn kỹ thuật địa phương về 

nước thải tỉnh Ninh Bình QCĐP 01:2020/NB (cột A). 

 + Khu công nghiệp Phúc Sơn (thành phố Ninh Bình): 

 

Biểu đồ 80. Nồng độ một  số chỉ tiêu trong nước thải sau xử lý của nhà máy xử 

lý nước thải tập trung KCN Phúc Sơn, thành phố Ninh Bình 

Nhận xét kết quả quan trắc: 

Kết quả quan trắc các chỉ tiêu (trong 4 đợt năm 2022) trong nước thải sau 

xử lý của Nhà máy xử lý nước thải tập trung của KCN Phúc Sơn, thành phố 

Ninh Bình nằm trong giới hạn quy định theo quy chuẩn kỹ thuật địa phương về 

nước thải tỉnh Ninh Bình QCĐP 01:2020/NB (cột A).  
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       + Khu công nghiệp Gián Khẩu (huyện Gia Viễn): 

 

Biểu đồ 81. Nồng độ một  số chỉ tiêu trong nước thải sau xử lý của nhà máy xử 

lý nước thải tập trung KCN Gián Khẩu, huyện Gia Viễn 

Nhận xét kết quả quan trắc: 

Kết quả quan trắc các chỉ tiêu (trong 4 đợt năm 2022) trong nước thải sau 

xử lý của Nhà máy xử lý nước thải tập trung của KCN Gián Khẩu, huyện Gia 

Viễn  nằm trong giới hạn quy định theo quy chuẩn kỹ thuật địa phương về nước 

thải tỉnh Ninh Bình QCĐP 01:2020/NB (cột A).  

+ Cụm công nghiệp Gia Vân (xã Gia Vân, huyện Gia Viễn): 

  

Biểu đồ 82. Nồng độ một  số chỉ tiêu trong nước thải sau xử lý của nhà máy xử 

lý nước thải tập trung CCN Gia Vân, huyện Gia Viễn 

Nhận xét kết quả quan trắc: 

Kết quả quan trắc các chỉ tiêu (trong 4 đợt năm 2022) trong nước thải sau 

xử lý của Nhà máy xử lý nước thải tập trung của CCN Gia Vân, huyện Gia Viễn 

nằm trong giới hạn quy định theo quy chuẩn kỹ thuật địa phương về nước thải 

tỉnh Ninh Bình QCĐP 01:2020/NB (cột A).  

2.4.2. Nước thải y tế 

 * Nước thải Bệnh viện Sản nhi tỉnh Ninh Bình: 
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Biểu đồ 83. Nồng độ một  số chỉ tiêu trong nước thải sau xử lý của Bệnh viện 

Sản nhi tỉnh Ninh Bình 

Nhận xét kết quả quan trắc: 

Kết quả quan trắc các chỉ tiêu (trong 4 đợt năm 2022) của nước thải sau xử 

lý của Bệnh viện Sản nhi tỉnh Ninh Bình nằm trong giới hạn quy định theo 

QCVN 28:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế (cột A).  

* Bệnh viện đa khoa huyện Kim Sơn: 

 

Biểu đồ 84. Nồng độ một  số chỉ tiêu trong nước thải sau xử lý của Bệnh viện đa 

khoa huyện Kim Sơn 

Nhận xét kết quả quan trắc: 

Kết quả quan trắc các chỉ tiêu (trong 4 đợt năm 2022) trong nước thải sau 

xử lý của Bệnh viện đa khoa huyện Kim Sơn nằm trong giới hạn quy định theo 

QCVN 28:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế. 

2.4.3. Nước thải ngành giày da 

      + Công ty TNHH giầy Chung Jye Ninh Bình (huyện Yên Khánh): 

 

Biểu đồ 85. Nồng độ một  số chỉ tiêu trong nước thải sau xử lý của Công ty 

TNHH giầy Chung Jye Ninh Bình 
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Nhận xét kết quả quan trắc: 

Kết quả quan trắc các chỉ tiêu (trong 4 đợt năm 2022) trong nước thải sau 

xử lý của Công ty TNHH giầy Chung Jye Ninh Bình, huyện Yên Khánh nằm 

trong giới hạn quy định theo quy chuẩn kỹ thuật địa phương về nước thải tỉnh 

Ninh Bình QCĐP 01:2020/NB (cột A).  

+ Công ty TNHH giày Adora Ninh Bình (xã Quang Sơn, thành phố 

Tam Điệp): 

 

Biểu đồ 86. Nồng độ một  số chỉ tiêu trong nước thải sau xử lý của Công ty 

TNHH giầy Adora Ninh Bình 

Nhận xét kết quả quan trắc: 

Kết quả quan trắc các chỉ tiêu (trong 4 đợt năm 2022) trong nước thải sau 

xử lý của Công ty TNHH giầy Adora Ninh Bình, thành phố Tam Điệp nằm 

trong giới hạn quy định theo quy chuẩn kỹ thuật địa phương về nước thải tỉnh 

Ninh Bình QCĐP 01:2020/NB (cột A).  

     + Công ty TNHH giày Athena Việt Nam (xã Yên Lâm, huyện Yên Mô): 

 

Biểu đồ 87. Nồng độ một  số chỉ tiêu trong nước thải sau xử lý của Công ty 

TNHH giầy Athena Việt Nam 

Nhận xét kết quả quan trắc: 

Kết quả quan trắc các chỉ tiêu (trong 4 đợt năm 2022) trong nước thải sau 

xử lý của Công ty TNHH giầy Athena Việt Nam, huyện Yên Mô nằm trong giới 

hạn quy định theo quy chuẩn kỹ thuật địa phương về nước thải tỉnh Ninh Bình 

QCĐP 01:2020/NB (cột A).  
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2.4.4. Nước thải chế biến thực phẩm 

        - Công ty TNHH thực phẩm Thiên Nhiên Xanh (xã Sơn Hà, huyện Nho Quan): 

 

Biểu đồ 88. Nồng độ một  số chỉ tiêu trong nước thải sau xử lý của Công ty 

TNHH thực phẩm Thiên Nhiên Xanh 

Nhận xét kết quả quan trắc: 

Kết quả quan trắc các chỉ tiêu (trong 4 đợt năm 2022) trong nước thải sau 

xử lý của Công ty TNHH thực phẩm Thiên Nhiên Xanh, xã Sơn Hà, huyện Nho 

Quan nằm trong giới hạn quy định theo quy chuẩn kỹ thuật địa phương về nước 

thải tỉnh Ninh Bình QCĐP 01:2020/NB (cột A).   

- Làng nghề bún thị trấn Yên Ninh (thị trấn Yên Ninh, huyện Yên Khánh): 

 

Biểu đồ 89. Nồng độ một  số chỉ tiêu trong nước thải của làng nghề bún Yên 

Ninh, huyện Yên Khánh 

Nhận xét kết quả quan trắc nước thải làng nghề Bún Yên Ninh: 

Kết quả quan trắc qua các đợt trong năm 2022 cho thấy, hầu hết các chỉ 

tiêu quan trắc của nước thải làng nghề bún Yên Ninh vượt giá trị quy chuẩn. 

+ Đợt 1: Chỉ tiêu TSS cao gấp 1,68 lần; COD cao gấp 1,79 lần; BOD5 cao 

gấp 2,93 lần; NH4
+ cao gấp 1,73 lần; Coliform cao gấp 2,2 lần so với QCĐP 

01:2020/NB (B). Các chỉ tiêu còn lại nằm trong quy chuẩn quy định. 

+ Đợt 2: Chỉ tiêu SS cao gấp 1,57 lần; COD cao gấp 1,18 lần; BOD5 cao 

gấp 2,03 lần; NH4
+ cao gấp 1,09 lần; Coliform cao gấp 1,86 lần so với QCVN 

QCĐP 01:2020/NB. Các chỉ tiêu còn lại nằm trong quy chuẩn quy định. 
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+ Đợt 3: Chỉ tiêu TSS cao gấp 1,34 lần; COD cao gấp 1,15 lần; BOD5 cao 

gấp 2,08 lần; NH4
+ cao gấp 1,22 lần; Coliform cao gấp 2,2 lần so với QCĐP 

01:2020/NB. Các chỉ tiêu quan trắc còn lại trong quy chuẩn quy định. 

+ Đợt 4: Chỉ tiêu TSS cao gấp 1,39 lần; COD cao gấp 1,02 lần; BOD5 cao 

gấp 1,97 lần; Coliform cao gấp 1,8 lần so với QCĐP 01:2020/NB. Các  chỉ tiêu 

quan trắc còn lại trong quy chuẩn quy định. 

Nước thải làng nghề bún Yên Ninh luôn là điểm nóng và chưa có biện 

pháp xử lý triệt để. Nước thải của làng nghề hiện chưa được xử lý mà thải trực 

tiếp ra môi trường gây ảnh hưởng đến môi trường sống và môi trường nước mặt, 

nước ngầm tại khu vực. 

Hiện làng nghề bún bánh Yên Ninh đã được đầu tư dự án “Xây dựng hệ 

thống xử lý môi trường làng nghề bún bánh Yên Ninh” với công suất 500 

m3/ngày đêm và dự án “Cải tạo, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, xử lý môi trường 

làng nghề thị trấn Yên Ninh”. Tuy nhiên, các khu sản xuất của làng nghề không 

tập trung mà nằm rải rác, xen kẽ giữa các hộ dân cư nên việc xây dựng hệ thống 

thu gom, xử lý chất thải gặp nhiều khó khăn và cần nhiều kinh phí. Vốn đầu tư 

của các cơ sở sản xuất tại các làng nghề quá thấp, khó có điều kiện phát triển 

hoặc đổi mới công nghệ theo hướng thân thiện với môi trường.  

2.4.5. Diễn biến chất lượng môi trường nước thải qua các năm 

- Nước thải làng nghề bún Yên Ninh: 

 

Biểu đồ 90. Nồng độ một số chỉ tiêu trong nước thải của làng nghề bún Yên 

Ninh quan các năm 

Nhận xét kết quả quan trắc nước thải làng nghề Bún Yên Ninh: 

Kết quả quan trắc qua các đợt trong trong các năm 2019, 2020, 2021 và 

2022 cho thấy, hầu hết các chỉ tiêu quan trắc của nước thải làng nghề Bún Yên 

Ninh vượt giá trị quy chuẩn theo QCĐP 01:2020/NB (B) – Quy chuẩn kỹ thuật địa 

phương về nước thải công nghiệp tỉnh Ninh Bình. 
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- Nước thải sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN Khánh 

Phú, xã Khánh Phú, huyện Yên Khánh. 

 

Biểu đồ 91. Nồng độ một số chỉ tiêu trong nước thải sau xử lý của Nhà máy xử 

lý nước thải tập trung KCN Khánh Phú, huyện Yên Khánh qua các năm 

Nhận xét kết quả quan trắc nước thải sau xử lý KCN Khánh Phú: 

Kết quả quan trắc qua các đợt trong trong các năm 2019, 2020, 2021 và 

2022 cho thấy, các chỉ tiêu quan trắc của nước thải sau xử lý của Nhà máy xử lý 

nước thải tập trung KCN Khánh Phú, huyện Yên Khánh trong giới hạn quy 

chuẩn theo QCĐP 01:2020/NB (B) – Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về nước thải 

công nghiệp tỉnh Ninh Bình. 

2.5. Môi trường nước biển 

 

Biểu đồ 92. Hàm lượng TSS trong nước biển 

 

Nhận xét kết quả quan trắc: 

- Nước biển tại cửa Càn, Kim Đông, huyện Kim Sơn 
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+ Đợt 1: Các chỉ tiêu quan trắc đều nằm trong giới hạn quy chuẩn quy định. 

+ Đợt 2: Các chỉ tiêu quan trắc đều nằm trong giới hạn quy chuẩn quy định. 

+ Đợt 3: Các chỉ tiêu quan trắc đều nằm trong giới hạn quy chuẩn quy định. 

+ Đợt 4: Các chỉ tiêu quan trắc đều nằm trong giới hạn quy chuẩn quy định. 

- Nước biển cửa Đáy, xã Kim Hải, huyện Kim Sơn: 

+ Đợt 1: Các chỉ tiêu quan trắc đều nằm trong giới hạn quy chuẩn quy định. 

+ Đợt 2: Các chỉ tiêu quan trắc đều nằm trong giới hạn quy chuẩn quy định. 

+ Đợt 3: Các chỉ tiêu quan trắc đều nằm trong giới hạn quy chuẩn quy định. 

+ Đợt 4: Các chỉ tiêu quan trắc đều nằm trong giới hạn quy chuẩn quy định. 

- Nước biển ngoài khơi cửa Đáy, huyện Kim Sơn: 

+ Đợt 1: Các chỉ tiêu quan trắc đều nằm trong giới hạn quy chuẩn quy định. 

+ Đợt 2: Các chỉ tiêu quan trắc đều nằm trong giới hạn quy chuẩn quy định. 

+ Đợt 3: Các chỉ tiêu quan trắc đều nằm trong giới hạn quy chuẩn quy định. 

+ Đợt 4: Các chỉ tiêu quan trắc đều nằm trong giới hạn quy chuẩn quy định. 

 Qua kết quả phân tích, hầu hết các chỉ tiêu quan trắc đều nằm trong quy 

chuẩn quy định theo QCVN10-MT:2015/BTNMT. Điều này cho thấy, tuy với 

15km bờ biển, với địa hình vòng cung như một hõm trũng tù, nhưng ít chịu tác 

động của con người nên chất lượng nước biển tại Ninh Bình khá tốt.  

2.6. Môi trường đất 

Biểu đồ 98. Hàm lượng Cu trong đất tại một số vị trí quan trắc 

 

Biểu đồ 93. Hàm lượng Pb trong đất tại một số vị trí quan trắc 

Nhận xét kết quả quan trắc:  

Qua kết quả quan trắc 4 đợt cho thấy, tại tất cả các điểm quan trắc, các chỉ tiêu 

phân tích đều nằm trong quy chuẩn cho phép theo QCVN 03 MT:2015/BTNMT. 

Điều này cho thấy hiện trạng đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình chưa bị ảnh hưởng 

nhiều từ các hoạt động sản xuất cũng như sinh hoạt của người dân.  
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3. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CÔNG TÁC QA/QC 

3.1. Kết quả QA/QC hiện trường 

- Thực hiện đầy đủ các quy định về thiết kế chương trình quan trắc môi trường; 

- Đảm bảo đáp ứng đúng mục đích sử dụng số liệu, thời gian, tần suất, 

thành phần và thông số quan trắc hợp lý, tối ưu; 

- Tuân thủ các quy định về quy trình, phương pháp cho từng thành phần 

và thông số môi trường cần quan trắc; 

- Thường xuyên được rà soát điều chỉnh, bổ sung; 

- Xác định quá trình lấy mẫu, phân tích mẫu cần lấy, loại dụng cụ chứa 

mẫu, loại hóa chất bảo quản, thời gian lưu mẫu, loại mẫu và số lượng mẫu kiểm 

soát chất lượng; 

- Lập danh mục và kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng, hiệu chuẩn các thiết bị 

hiện trường và thiết bị phòng thí nghiệm, bao gồm cả thiết bị, dụng cụ, phương 

tiện đảm bảo an toàn lao động; 

- Xác định các phương tiện phục vụ hoạt động lấy mẫu, bảo quản và vận 

chuyển mẫu; 

- Mẫu QC thiết bị được dùng là nước cất, được cho trực tiếp vào thiết bị 

để đo sự nhiễm bẩn do thiết bị gây ra. 

- QA/QC trong đo thử nghiệm tại hiện trường: Khi đo đạc các thông số 

môi trường bằng các thiết bị đo nhanh thì không được nhúng trực tiếp các thiết 

bị đo vào thiết bị lấy mẫu mà phải lấy các mẫu phụ để đo, sau khi đo thì mẫu đó 

phải đổ đi; Chai lọ chứa mẫu phải được rửa sạch theo đúng quy định; Dụng cụ 

chứa mẫu phải được bảo quản trong môi trường sạch sẽ, tránh bị tác động của 

môi trường bên ngoài. 

- QA/QC trong bảo quản và vận chuyển mẫu: Mẫu khi vận chuyển phải có 

nhãn mác để tránh nhầm lần; Sắp xếp mẫu nhằm tránh đổ vỡ; Trong quá trình vận 

chuyển chú ý đến thời gian vận chuyển, nhiệt độ của mẫu, cách bảo quản mẫu. 

3.2. Kết quả QA/QC trong phòng thí nghiệm 

a. Bảo đảm chất lượng trong phòng thí nghiệm: 

- Về cán bộ, nhân viên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm có hồ sơ cho 

từng cán bộ, nhân viên 

- Kiểm soát tài liệu, hồ sơ phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm phải thực 

hiện phân loại, thống kê, lưu trữ, quản lý và kiểm soát các tài liệu, hồ sơ thuộc 

hệ thống quản lý chất lượng của phòng. 

- Đánh giá nội bộ về hoạt động của phòng thí nghiệm:  
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- Hàng năm, phòng thí nghiệm phải lập kế hoạch và tự đánh giá được các 

hoạt động của phòng nhằm kiểm tra và xác nhận mức độ tuân thủ các yêu cầu của 

hệ thống quản lý chất lượng đối với hoạt động của phòng thí nghiệm. Sau khi đánh 

giá, phòng thí nghiệm phải có các biện pháp khắc phục, cải tiến các lỗi phát hiện. 

- Hàng năm, Phòng thí nghiệm tham gia các chương trình so sánh thử 

nghiệm liên phòng và thử nghiệm thành thạo 

- Phương pháp thử nghiệm: 

+ Lựa chọn phương pháp thử nghiệm: 

Các phương pháp thử nghiệm được sử dụng là các phương pháp tiêu 

chuẩn đã được ban hành: tiêu chuẩn Việt Nam hoặc các phương pháp nội bộ do 

phòng thí nghiệm tự xây dựng phù hợp với điều kiện trang thiết bị của Trung tâm. 

+ Phê chuẩn phương pháp thử nghiệm: 

Phòng thí nghiệm phải có kế hoạch phê chuẩn phương pháp thử nghiệm. 

Trưởng phòng thí nghiệm chịu trách nhiệm đánh giá kế hoạch, quá trình thực 

hiện và kết quả phê chuẩn phương pháp theo các tiêu chí nội bộ, trình lãnh đạo 

cấp trên ký ban hành và áp dụng phương pháp thử nghiệm trong phòng thí 

nghiệm; Phòng thí nghiệm có bằng chứng bằng văn bản về việc lựa chọn 

phương pháp, xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp. 

- Trang thiết bị phòng thí nghiệm: Thiết bị được kiểm tra, bảo trì, bảo 

dưỡng và hiệu chuẩn các thiết bị theo định kỳ 

- Điều kiện và môi trường phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm kiểm soát 

các điều kiện và môi trường như nhiệt độ, độ ẩm của phòng thí nghiệm, bảo đảm 

không ảnh hưởng đến kết quả thử nghiệm hoặc không ảnh hưởng bất lợi đến 

chất lượng của các phép thử nghiệm. 

- Quản lý mẫu thử nghiệm: Phòng thí nghiệm xây dựng hệ thống mã hóa 

mẫu thử nghiệm, khi tiếp nhận mẫu, Phòng thí nghiệm ghi chép vào sổ nhận mẫu, 

các mẫu sau khi phân tích xong được lưu giữ và bảo quản trong thời gian quy 

định, khi không còn lưu mẫu tiến hành hủy mẫu (có biên bản hủy mẫu đi kèm). 

- Bảo đảm chất lượng số liệu: Sử dụng các mẫu chuẩn cho môi trường 

phân tích nước để kiểm chứng độ chính xác của phép đo xác định hàm lượng các 

kim loại, Amoni, Nitrit, Sulfat, Photphat, COD… 

 b. Kiểm soát chất lượng trong phòng thí nghiệm: 

Tại phòng thí nghiệm, đối với một đợt quan trắc cần phải thực hiện phân 

tích tối thiểu một trong các mẫu kiểm soát sau đây: (1) mẫu trắng phương pháp 

(Để kiểm soát khả năng nhiễm bẩn của hóa chất, dụng cụ, thiết bị), (2) mẫu lặp 
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(Để đánh giá độ chụm của kết quả phân tích), (3) mẫu thêm chuẩn (Để đánh giá 

độ chính xác của kết quả phân tích), (4) mẫu chuẩn thẩm tra ... hoặc có thể phân 

tích các mẫu chuẩn đối chứng. 

Mẫu trắng phương pháp: Được phân tích đầu tiên trong mỗi mẻ mẫu. 

Khoảng giá trị của mẫu trắng phương pháp được chấp nhận nếu giá trị đo được 

nằm trong khoảng 0 ± MDL (Giới hạn phát hiện của phương pháp). 

Mẫu lặp: Đối với hai lần lặp, đánh giá độ chụm dựa trên đánh giá RPD 

theo quy định của Thông tư 10/2021/TT-BTNMT. 

a. Nếu RPD nằm trong khoảng giới hạn, kết quả phân tích được chấp nhận. 

b. Nếu RPD nằm ngoài khoảng giới hạn, và kết quả phân tích được báo 

cáo, thì người phân tích phải báo cáo với trưởng nhóm để có quyết định đánh giá 

cuối cùng về kết quả phân tích. 

c. Nếu RPD nằm ngoài khoảng giới hạn, nhưng các kết quả phân tích mẫu 

lặp gần với giá trị giới hạn phát hiện của phương pháp, tính toán độ sai khác 

tuyệt đối như sau: 

Trong đó: ∆ = LD1 – LD2                        ∆: Độ sai khác tuyệt đối 

Giới hạn ∆ được chính phòng thí nghiệm thiết lập dựa trên kết quả phê 

duyệt phương pháp phân tích. Nếu ∆ nằm ngoài khoảng giới hạn, và kết quả 

phân tích được báo cáo, người phân tích phải báo cáo với trưởng nhóm để có 

quyết định đánh giá cuối cùng về kết quả phân tích. 

Mẫu thêm chuẩn: để kiểm tra sự ảnh hưởng của nền mẫu tới kết quả phân 

tích thông qua việc đánh giá phần trăm độ thu hồi (%R) của mẫu thêm chuẩn: 

 

 Trong đó:     R: % Độ thu hồi; 

   Cs: Nồng độ mẫu thêm chuẩn;  

   C: Nồng độ của mẫu nền; 

   S: Nồng độ đương lượng của chất phân tích thêm vào mẫu. 

Kết quả phân tích được chấp nhận khi % R của mẫu thêm chuẩn nằm trong 

khoảng kiểm soát do chính phòng thí nghiệm thiết lập (Khoảng đạt từ 80 - 120%).  

3.3. Xử lý số số liệu quan trắc môi trường 

Báo cáo sơ bộ việc xử lý số liệu quan trắc môi trường để lập báo cáo: 

- Việc tính toán, thống kê kết quả quan trắc theo năm từ các số liệu quan 

trắc đợt (giá trị trung bình); 

- Việc lựa chọn, loại bỏ các số liệu trong quá trình xử lý; 
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4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

4.1. Kết luận 

4.1.1.Chất lượng môi trường không khí 

Qua kết quả quan trắc phân tích thành phần môi trường không khí có thể thấy:  

- Hầu hết các điểm đo có nồng độ bụi lơ lửng đều cao hơn quy chuẩn quy 

định theo QCVN 05:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng 

không khí xung quanh  thành phố Ninh Bình: Khu vực ngã tư đường Lê Thái Tổ 

và đường Tô Vĩnh Diễn (gần trạm trộn xi măng Xuân Thành và trạm trộn xi 

măng Xuân Trường) phường Tân Thành, thành phố Tam Điệp: Không khí khu 

vực khai thác đất đá hỗn hợp địa bàn xã Yên Sơn; Khu dân cư đường Chi Lăng, 

KCN Tam Điệp I (đối diện Công ty TNHH Phoenix; Khu vực đường quốc lộ 

1A, gần cổng vào nhà máy xi măng Hướng Dương, phường Nam Sơn huyện 

Yên Mô: Khu dân cư gần CCN Mai Sơn, xã Mai Sơn, huyện Yên Mô; Khu vực 

ngã 3 Mai Sơn, xã Mai Sơn, huyện Yên Mô, huyện Yên Khánh: Khu vực đường 

đê sông Đáy, gần nhà thờ Hào Phú, xã Khánh Phú, huyện Hoa Lư: Làng nghề đá 

mỹ nghệ Ninh Vân (gần UBND xã Ninh Vân) 

-Tiếng ồn đều trong giới hạn quy chuẩn quy định theo QCVN 

26:2010/BNTMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. 

- Các khí còn lại (bao gồm CO, SO2, NO2) trong giới hạn quy chuẩn quy 

định theo QCVN 05:2013/BTNMT. 

4.1.2. Chất lượng môi trường nước mặt 

 Các chỉ tiêu phân tích nước mặt khu vực Nho Quan, Yên Mô, Kim Sơn, 

Tam Điệp hầu hết trong giới hạn quy chuẩn quy định theo QCVN 08-

MT:2015/BTNT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt, hàm 

lượng một số chỉ tiêu cao hơn QCCP nhưng không đáng kể. 

 Nước mặt sông Đáy, sông Hoàng Long, nước mặt khu vực thành phố Ninh 

Bình, huyện Hoa Lư có một số chỉ tiêu (COD, BOD5) vượt giới hạn quy chuẩn 

quy định theo QCVN 08-MT:2015/BTNT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất 

lượng nước mặt (cột A1).Một số đợt quan trắc tại một số vị trí với các chỉ tiêu 

như TSS, COD, Coliform, BOD5…Các chỉ tiêu còn lại đạt quy chuẩn quy định. 

4.1.3. Chất lượng môi trường nước ngầm 

 Kết quả quan trắc cho thấy tất cả các chỉ tiêu quan trắc môi trường nước 

ngầm trên địa bàn tỉnh đều nằm trong giới hạn quy địnhtheo QCVN 09-

MT:2015/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước dưới đất. Nước có 

thể được khai thác xử lý đưa vào sử dụng. 
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4.1.4. Chất lượng môi trường nước thải 

 * Môi trường nước thải công nghiệp: 

 Nước thải Công ty TNHH giày Adora Việt Nam, Nhà máy xử lý nước thải 

tập trung KCN Khánh Phú, Nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN Gián Khẩu 

nước thải Nhà máy xử lý nước thải tập trung CCN Gia Vân, Công ty TNHH sản 

xuất giầy Chung Jye Ninh Bình, Công ty TNHH giày Athena Việt Nam, Công ty 

TNHH thực phẩm Thiên Nhiên Xanh đạt quy định theo QCĐP 01:2020/NB. 

 * Môi trường nước thải y tế: 

Các chỉ tiêu quan trắc nước thải y tế Bệnh viện đa khoa huyện Kim Sơn, 

Bệnh viện sản nhi tỉnh Ninh Bình nồng độ các chất nằm trong giới hạn quy định 

của QCVN 28:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế. 

4.1.5. Chất lượng môi trường nước biển ven bờ 

Tất cả các chỉ tiêu quan trắc môi trường nước biển ven bờ đều nằm trong 

giới hạn quy định của QCVN 11-MT:2015/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về chất lượng nước biển ven bờ. 

4.1.6. Chất lượng môi trường đất 

 Tất cả các chỉ tiêu quan trắc môi trường đất trên địa bàn tỉnh đều nằm 

trong giới hạn quy định của QCVN 03-MT:2015/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về giới hạn quy định của kim loại nặng trong đất. 

4.2. Kiến nghị 

Để công tác quản lý môi trường ngày một có hiệu quả, góp phần xây dựng xã 

hội phát triển theo hướng bền vững, cần thiết phải thực hiện một số nội dung sau: 

- Đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng Dự án xử lý rác thải 

trên địa bàn huyện thị; bổ sung thêm biên chế cán bộ làm công tác môi trường cấp 

huyện, cấp xã để đảm bảo triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ môi 

trường phát triển bền vững. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục với nhiều hình thức và biện 

pháp phù hợp để nâng cao nhận thức của các cơ sở sản xuất, kinh doanh về bảo 

vệ môi trường. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo trì thiết bị máy móc, vệ 

sinh môi trường khu vực sản xuất. Có chế độ thưởng phạt công minh bằng hình 

thức kinh tế, quy rõ trách nhiệm cá nhân cụ thể cho các đơn vị sản xuất nhằm 

tăng cường hiệu quả công tác bảo vệ môi trường.  

- Hàng tháng phối hợp với UBND các xã, phường triển khai đợt ra quân 

hoạt động mạnh về công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn toàn tỉnh. 

- Nâng cao năng lực quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường, năng lực 



82 

quản lý tổng hợp đới bờ, quản lý lưu vực sông cho các cán bộ quản lý môi 

trường ở địa phương. 

- Xây dựng cơ chế, chính sách thúc đẩy xã hội hoá công tác bảo vệ môi 

trường, khuyến khích việc đầu tư và phát triển các loại hình dịch vụ môi trường. 

Phát huy vai trò chủ động, tích cực của các tổ chức chính trị, xã hội các cấp 

trong việc tham gia và giám sát công tác bảo vệ môi trường, tiết kiệm tài 

nguyên, bảo vệ đa dạng sinh học. 

- Khai thác, sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên 

nhiên, bảo vệ đa dạng sinh học và hệ sinh thái. 

- Đẩy mạnh việc phổ biến và áp dụng các tiêu chuẩn về môi trường có 

liên quan đến sản phẩm và hàng hoá xuất khẩu; nâng cao năng lực xây dựng, thu 

hút các chương trình, dự án, quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài trợ 

quốc tế cho bảo vệ môi trường. 

- Tập trung xây dựng kế hoạch hoạt động bảo vệ môi trường, chủ yếu tăng 

cường một số nội dung trọng điểm, cụ thể: 

+ Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực bảo vệ môi 

trường đối với các đơn vị sản xuất, kinh doanh trên địa bàn;  

+ Tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường; 

công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường dưới 

nhiều hình thức;  

+ Xây dựng báo cáo hiện trạng môi trường huyện hàng năm;  

+ Trong quy hoạch phát triển cần định rõ các loại làng nghề cho phù hợp 

để phát huy được thế mạnh của làng nghề truyền thống, sử dụng hợp lý nguồn 

nguyên liệu và lực lượng lao động. Từ quy hoạch phát triển cần xây dựng quy 

hoạch môi trường cho các làng nghề.   

+ Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các làng nghề thông qua các dự án hoặc vốn 

vay ưu đãi; hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư đổi mới trang thiết bị sản xuất. 

+ Quy hoạch, phát triển các ngành công nghiệp phải gắn với công tác bảo 

vệ môi trường. 

+ Đầu tư vốn để xây dựng các hệ thống xử lý nước thải, rác thải tập trung 

tại các khu, cụm công nghiệp.  

+ Tăng nguồn ngân sách bảo vệ môi trường cho các ngành, các cấp. Bổ 

sung nguồn nhân lực trong quản lý môi trường cấp huyện, thành phố và tuyến 

xã, phường, thị trấn phát triển công nghiệp mạnh. 

 


