
UBND TỈNH NGHỆ  AN 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /QTMT 

V/v Báo cáo kết quả quan trắc nước biển mùa 

du lịch năm 2021. 

Nghệ An, ngày     tháng      năm 2021 

 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An. 

 

Căn cứ Quyết định số 4333/QĐ-UBND ngày 02/12/2021 của UBND tỉnh Nghệ  

An về việc phê duyệt Chương trình quan trắc môi trường tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-

2025; 

Thực hiện chương trình quan trắc giám sát chất lượng nước biển mùa du lịch 

thuộc Chương trình quan trắc môi trường tỉnh Nghệ An năm 2021, Sở Tài nguyên và Môi 

trường kính báo cáo kết quả thực hiện trong năm 2021 như sau: 

1. Hoạt động quan trắc chất lượng môi trường biển ven bờ: 

 Thời gian thực hiện quan trắc: tháng 4, tháng 6 và tháng 8; riêng tháng 5 và 

tháng 7 thừa kế kết quả từ Chương trình quan trắc môi trường định kỳ trên địa bàn 

tỉnh Nghệ An. 

 Đối tượng giám sát và tần suất thực hiện:  

- Đối tượng giám sát: Nước biển ven bờ tại 4 bãi biển: Quỳnh Phương - thị xã 

Hoàng Mai, Diễn Thành - Diễn Châu, Cửa Lò và Cửa Hội - thị xã Cửa Lò. 

- Tần suất lấy mẫu: 15 ngày/đợt. 

- Khối lượng công việc thực hiện: 8 đợt quan trắc với 32 mẫu; 13 thông số/mẫu, 

riêng tháng 5 và tháng 7 thừa kế kết quả quan trắc chất lượng môi trường tỉnh Nghệ An chỉ 

có 10 thông số (không có các thông số nhiệt độ, Độ đục, Độ muối); 

 Diễn biến chất lượng môi trường nước biển ven bờ:  

Hầu hết kết quả quan trắc các thông số chất lượng nước biển tại các địa điểm trong 

suốt thời gian quan trắc đều nằm trong giới hạn cho phép của Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về  nước biển ven bờ QCVN 10-MT:2015/BTNMT đối với với vùng bãi tắm, thể thao 

dưới nước (sau đây gọi là QCVN 10-MT:2015/BTNMT). 

Riêng thông số Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) và thông số Sắt (Fe) có sự biến động 

nhẹ. Cụ thể: 

- Thông số Tổng chất rắn lơ lửng (TSS): 

+ Tại bãi biển Quỳnh Phương (B1): có 4/8 đợt giám sát có giá trị TSS vượt Quy chuẩn 

từ 1,04  lần  đến 2,5  lần;  

+ Tại bãi biển Diễn Thành (B2): 03/8 đợt giám sát có giá trị TSS vượt Quy chuẩn từ 1,9 

lần đến 3,52 lần;  

- Thông số Fe: 

+ Tại bãi biển Quỳnh Phương (B1): 02/8 đợt giám sát có nồng độ Fe vượt Quy chuẩn 

từ 1,06 lần đến 1,44 lần. 



+ Tại bãi biển Diễn Thành (B2): 04/8 đợt giám sát có nồng độ Fe vượt Quy chuẩn từ 

1,2 lần đến 1,98 lần. 

So sánh diễn biến chất lượng môi trường nước biển ven bờ năm 2021 so với năm 

2020 cho thấy: 

- Chất lượng nước biển ven bờ tại bãi biển Cửa Lò và Cửa Hội có biểu hiện tốt 

hơn, tất cả các thông số giám sát đều đạt Quy chuẩn, không còn biểu hiện ô nhiễm bởi 

TSS, Fe.  

- Tiếp tục ghi nhận sự nhiễm bẩn bởi TSS và Fe tại bãi biển Quỳnh Phương, Diễn 

Thành. 

(Chi tiết tổng hợp kết quả xem tại phụ lục kèm theo) 

2. Công bố thông tin và hoạt động tuyên truyền:  

Ngay sau khi có kết quả quan trắc, Sở Tài nguyên và Môi trường đã đăng tải thông 

tin về kết quả quan trắc trên trang Website của Sở. Đồng thời, tham mưu văn bản báo cáo 

Uỷ ban nhân dân tỉnh và thông tin tới các Sở ban ngành: Sở Thông tin truyền thông, Sở 

Văn hóa Thể thao, Sở Du lịch, Uỷ ban nhân dân thị xã Hoàng Mai, thị xã Cửa Lò, huyện 

Quỳnh Lưu, huyện Diễn Châu, huyện Nghi Lộc và các đơn vị Đài PTTH Nghệ An, Báo 

Nghệ An... 

Sở Tài nguyên và Môi trường kính báo cáo Ủy ban nhân tỉnh./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- TTr.Tỉnh Ủy (để b/c); 

- PCT Hoàng Nghĩa Hiếu (để b/c); 
- Giám đốc Sở (để b/c); 
- Sở TTTT; 

- Sở Văn hóa Thể Thao; 
- Sở Du lịch; 
- Đài PTTH Nghệ An; 

- Báo Nghệ An; 
- UBND TX Cửa Lò, TX Hoàng Mai; 
- UBND  huyện: Diễn Châu, Quỳnh Lưu, Nghi Lộc; 

- Cổng thông tin điện tử Nghệ An; 
- Lưu VT.  
 

 
 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 
 
 
 
 

Thái Văn Nông 
 
 
 
 

 

 

 

(để đưa tin) 
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