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Abstract 

Assessment of water quality plays an essential role in controlling and monitoring environmental quality for 

economic development. Based on the monitoring results in 2018-2019, the paper aims to classify the water 

quality based on SQWI in the coastal waters of Can Gio district, Ho Chi Minh City. Although the SQWI 

value increased from 35 (in 2018) to 82 (in 2019), the water environment was not considered polluted. 

However, the results also warn of the pollution level due to high SQWI coliform in Cau Den and Long Hoa 

in the rainy season. 
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Tóm tắt 

Đánh giá chất lượng nước góp phần quan trọng trong việc quản lý chất lượng môi trường cho phát triển kinh 

tế. Dựa trên kết quả quan trắc trong giai đoạn 2018-2019, bài báo đã phân loại chất lượng nước (bằng chỉ số 

SQWI) vùng ven bờ huyện Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh. Mặc dù, giá trị SQWI tăng từ 35 (năm 2018) lên 82 

(năm 2019), nhưng môi trường nước được đánh giá là chưa bị ô nhiễm. Tuy nhiên, kết quả cũng cảnh báo 

mức độ ô nhiễm do SQWI coliform tăng cao tại Cầu Đen và Long Hòa vào mùa mưa. 

Từ khóa: Môi trường; Chỉ số chất lượng nước biển; SWQI; Cần Giờ. 

 
MỞ ĐẦU 

Cần Giờ là huyện ven biển, nằm ở cửa ngõ 
Đông Nam của tp. Hồ Chí Minh, thuộc hạ lưu 
sông Đồng Nai - Sài Gòn đổ ra biển Đông. Với 
sự phát triển kinh tế - xã hội không ngừng của 
khu vực TP. Hồ Chí Minh, đặc biệt là các hoạt 
động công nghiệp ở khu vực Bình Dương, 
Đồng Nai, và Vũng Tàu, áp lực môi trường đối 
với khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần 
Giờ, vịnh Gành Rái, Vịnh Đồng Tranh ngày 
càng tăng cao do khu vực này là nơi có nhiều 
con sông đổ về các vịnh ven biển mang theo 
các chất thải chứa nhiều chất dinh dưỡng, kim 
loại nặng.... Do đó chất lượng môi trường biển 
ven bờ khu vực vịnh Gành Rái, Vịnh Đồng 
Tranh có thể bị ảnh hưởng. Theo kết quả quan 
trắc đánh giá hiện trạng chất lượng nước biển 
ven bờ phía nam và khu vực Cần Giờ của một 
số tác giả Phạm Hữu Tâm, 2013; Lê Thị Vinh, 
2015; cũng chỉ ra rằng nước biển khu vực ven 
bờ vùng Cần Giờ vẫn còn có chất lượng rất tốt 
[1, 2]. Tuy nhiên, đó vẫn là chuỗi số liệu cũ chỉ 
phản ánh chất lượng nước tại thời điểm đó chưa 
phản ánh được chất lượng nước vào thời điểm 

hiện tại. Vì vậy việc phản ánh chất lượng nước 
hiện nay thông qua kết quả quan trắc giai đoạn 
năm 2018–2020; dựa vào việc tính toán chỉ số 
chất lượng nước biển ven bờ SWQI (Sea Water 
Quality Index) đã được áp dụng để đánh giá 
tổng hợp các thông số phục vụ phân loại và 
đánh giá chất lượng nước. 

TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN 

CỨU 

Tài liệu nghiên cứu 

Tổng hợp tài liệu và các phương pháp tính 
toán chỉ số SWQI từ các báo cáo khoa học, đề 
tài, dự án nghiên cứu về môi trường trong khu 
vực nghiên cứu và các tài liệu liên quan từ 
trước đến nay. 

Tổng hợp số liệu liên quan của Trạm quan 
trắc môi trường Cần Giờ do Viện Hải dương 
học thực hiện từ năm 2018–2019, mùa khô ( 
tháng 2, tháng 11) và mùa mưa (tháng 5, 8). 

Phạm vi nghiên cứu 
Thực hiện thu mẫu các thông số môi trường 

tại các trạm Cầu Đen, Cần Thạnh, Long Hòa 
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Environmental assessment of coastal water 

103 

thuộc huyện Cần Giờ - TP. Hồ Chí Minh. Vị trí 
thu mẫu được thể hiện ở hình 1 và bảng 1. 

Vị trí các trạm thu mẫu quan trắc là vùng 
nước ven bờ thuộc huyện Cần Giờ; Tại trạm 
thu mẫu Cầu Đen là vùng có các hoạt động dân 
sinh, bến cảng, có tàu thuyền neo đậu, nuôi 

trồng thủy sản,…; Trạm thu mẫu Cần Thạnh có 
các hoạt động nuôi nghêu, tiếp giáp với bãi 
tắm; Trạm thu mẫu Long Hòa là nơi có các 
hoạt động nuôi trồng thủy sản như nuôi hàu, 
nuôi nghêu,… 

 

 

Hình 1. Sơ đồ vị trí thu mẫu các thông số môi trường ở Cần Giờ 
 

Bảng 1. Tọa độ các trạm thu mẫu 

Tên trạm thu mẫu Ký hiệu mẫu Ví trí 

Cầu Đen CĐ 10° 25,235'N 106° 57,530'E 

Cần Thạnh CT 10° 24,494'N 106° 58,411'E 

Long Hòa LH 10° 22,641'N 106° 52,522'E 
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Thời gian thu mẫu quan trắc: Thu mẫu bổ 
sung tại các trạm Cầu Đen, Cần Thạnh, Long 
Hòa vào tháng 4/2020 (mùa khô) và tháng 
8/2020 (mùa mưa). 

Mẫu được thu ở tầng mặt vào thời kỳ nước 
ròng, các thông số quan trắc là 5 thông số: TSS, 
Amoni (NH4

+
- N), Chì (Pb), tổng dầu mỡ, tổng 

Coliform. 

Phương pháp nghiên cứu 
Phương pháp thu mẫu, đo đạc và phân tích 
các thông số chất lượng nước biển 

Thu mẫu nước được thu nước bằng 
Batomet (Vildco - Mỹ) thể tích 5L, mẫu nước 
được bảo quản mẫu theo quy định của TCVN 
5998: 1995 (lấy mẫu nước biển), TCVN 6663-
23:2015 (hướng dẫn lấy mẫu nước thụ động 
nước mặt) và TCVN 6663-3: 2016 (hướng dẫn 
bảo quản và xử lý mẫu). Các phương pháp điều 
tra khảo sát tuân theo Vimcert 216 do Bộ Tài 
Nguyên Môi Trường cấp. [3 - 8]. 

Phương pháp phân tích trong phòng thí 
nghiệm [3, 9] 

Amoni: phương pháp trắc quang (SMEWW 
4500-NH3.F:2012). 

Tổng chất rắn lơ lửng (TSS): Phương pháp 
khối lượng (TCVN 6625: 2000). 

Coliform:Phương pháp cấy nhiều ống 
(TCVN 6187-2:1996 (ISO 9308/2:1990(E)). 

Chì (Pb): Phương pháp khối phổ phát xạ 
(ICP-MS) (APHA, 2017, Method 3125). 

Tổng dầu mỡ trong nước được xác định 
chiếu hồng ngoại (TCVN 7875: 2008). 

Phương pháp tính toán chỉ số chất lượng môi 
trường biển ven bờ SWQI 

Tính toán chỉ số chất lượng môi trường 
nước biển ven bờ (SWQI) như sau: [10 - 14]. 

 

 

 

 

 

Trong đó: i = 1, 2, 3….n : Là chỉ số ký hiệu các 
điểm quan trắc đối với mỗi vùng nước biển ven 
bờ cụ thể; Ci: Nồng độ thực tế quan trắc được 
tại điểm i, thường là chỉ số trung bình năm; C0: 
Nồng độ chất ô nhiễm tối đa cho phép được 
quy định theo QCVN 10: 2015/BTNMT; n: Số 
lượng điểm quan trắc tại nguồn nước cụ thể; 
Trị số 100: Là chỉ số chất lượng nước biển ven 
bờ quy ước, tương ướng với điều kiện nồng độ 
quan trắc thực tế bằng nồng độ giá trị giới hạn 
cho phép được quy định theo QCVN. 

Tính toán chỉ số chất lượng môi trường 
nước biển ven bờ tổng hợp SWQI0 như sau: 
Thông thường ở các nước số lượng các thông 
số được lựa chọn từ 4 đến 6 thông số đại diện 
đặc trưng đại diện cho ô nhiễm môi trường 
nước biển ven bờ như nêu ở phần trên các 
thông số được chọn là 5 thông số như: (TSS, 
amoni, dầu mỡ, chì (pb), coliform) [12]. 

 

 
 

Phân loại mức độ hay vùng ô nhiễm 
 

Bảng 2. Phân loại mức độ hay vùng ô nhiễm 

Giá trị SWQIo Mức đánh giá chất lượng 

SWQIo ≤ 50 Khu vực có Chất lượng tốt 

50 < SWQIo ≤ 100 Khu vực không bị ô nhiễm 

100 < SWQIo ≤ 200 Khu vực bị ô nhiễm 

200 < SWQIo ≤ 300 Khu vực bị ô nhiễm nặng 

SWQIo > 300 Khu vực bị ô nhiễm rất nặng 
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Phương pháp xử lý số liệu 
Thống kê số liệu và xử lý số liệu bằng 

phầm mềm Microsoft Excel. 

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 
Các thông số ô nhiễm môi trường nước biển 
ven bờ Cần Giờ 

Kết quả thu thập số liệu năm 2018, 2019 và 
2020 đối với các thông số ô nhiễm TSS, 
Amoni, Chì, Dầu mỡ, Coliform vào mùa khô 
và mùa mưa được thể hiện ở bảng 3. 

Số liệu 3 năm liên tục khảo sát 5 thông số 
vùng nước ven bờ huyện Cần Giờ cho thấy: 
Thông số TSS vượt giới hạn cho phép (GHCP) 
ở các trạm khảo sát Cầu Đen vào mùa khô năm 
2018 là 1,02 lần, năm 2020 là 1,1 lần và vào 
mùa mưa năm 2020 là 1,35 lần; tại trạm Cần 
Thạnh vào mùa khô năm 2018 là 2,46 lần, năm 

2019 là 1,08 lần, năm 2020 là 3,64 lần, vào 
mùa mưa năm 2019 là 2,1 lần, năm 2020 là 2,3 
lần; tại trạm Long Hòa vào mùa khô năm 2019 
là 1,02 lần, năm 2020 là 2,63 lần, vào mùa mưa 
năm 2018 là 1,37 lần, năm 2020 là 2,2 lần. 
Thông số Coliform vượt GHCP ở những trạm 
Cầu Đen mùa khô năm 2019 là 1,22 lần, mùa 
mưa năm 2020 là 4,6 lần; tại trạm Long Hòa 
vào mùa mưa năm 2020 là 2,4 lần (bảng 3). 

Qua đó, cho thấy rằng giá trị các thông số 
Amoni, Chì và Dầu mỡ ở vùng ven biển Cần 
Giờ luôn nằm trong GHCP của quy chuẩn, 
thông số TSS có sự biến động vào các thời 
điểm khác nhau giữa các trạm thu mẫu; tổng 
Coliform vượt GHCP và có giá trị bất thường 
tại trạm Cầu Đen vào mùa khô năm 2019 và 
mùa mưa 2020, tại trạm Long Hòa vào mùa 
mưa năm 2020. 

 
Bảng 3. Các thông số ô nhiễm vùng ven biển Cần Giờ 

Trạm thu 

mẫu* 

Thời gian 

trong năm 

Thông số 

TSS 

(mg/l) 

Amoni 

(mg/l) 
Chì (mg/l) 

Dầu mỡ 

(mg/l) 

Coliform 

(MNP/100 ml) 

 
Mùa khô 

CĐ 

2018 51,0 0,006 0,003 0,12 115 

2019 16,7 0,046 0,004 0,10 1.218 

2020 55,0 0,042 0,003 0,10 92 

CT 

2018 123,0 0,004 0,003 0,13 115 

2019 54,2 0,039 0,003 0,12 375 

2020 182,0 0,039 0,002 0,10 92 

LH 

2018 39,0 0,016 0,003 0,12 150 

2019 51,0 0,042 0,003 0,11 115 

2020 131,5 0,043 0,003 0,09 230 

 
Mùa mưa 

CĐ 

2018 48,3 0,010 0,003 0,14 - 

2019 44,9 0,031 0,002 0,10 115 

2020 67,5 0,028 0,003 0,09 4.600 

CT 

2018 44,3 0,020 0,003 0,13 46 

2019 104,3 0,037 0,003 0,11 18 

2020 115,3 0,030 0,003 0,10 430 

LH 

2018 68,5 0,005 0,003 0,13 - 

2019 33,6 0,055 0,003 0,11 18 

2020 110,0 0,037 0,003 0,10 2.400 

QCVN 10-MT: 

2015/BTNMT 
50 0,1 0,05 0,5 1.000 

Ghi chú: CĐ: Cầu Đen; CT: Cần Thạnh; LH: Long Hòa. 

 
Đánh giá chỉ số chất lượng nước biển ven bờ 
SWQI huyện Cần Giờ 

Theo kết quả tính toán chỉ số tổng hợp chất 
lượng nước biển ven bờ (SWQIo) được trình 
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bày bảng 4, cho thấy chỉ số chất lượng nước 
biển ven bờ được khảo sát tại các trạm của khu 
vực Cần Giờ giai đoạn năm 2018 - 2020 có 
chất lượng nước tốt đến chất lượng nước không 
bị ô nhiễm. 

Vào năm 2018 và năm 2019 chỉ số chất 
lượng nước tổng hợp tại khu vực khảo sát có 
chất lượng nước tốt (SWQIo ≤50); Năm 2020 
chất lượng nước biển ven bờ tại các vị trí khảo 
sát có phần suy giảm hơn so với các năm trước 
nhưng chỉ số chất lượng nước vẫn nằm ở khu 
vực không bị ô nhiễm. 

Ở bảng 4 và hình 2 cho thấy diễn biến chỉ số 
chất lượng nước biển ven bờ tổng hợp trung 
bình có sự tăng lên theo các năm, năm 2018 chỉ 
số SWQIo = 35 và năm 2019 có sự tăng nhẹ chỉ 
số SWQIo = 39, đến thời điểm năm 2020 chỉ số 

SWQIo = 82, có sự biến động nhanh làm cho chỉ 
số chất lượng nước biển ven bờ có chất lượng 
kém hơn so với các năm trước nhưng vẫn nằm ở 
mức có chất lượng nước không bị ô nhiễm. 

Theo kết quả tính toán chỉ số chất lượng 
nước tổng hợp vào các mùa được trình bày ở 
bảng 5 và hình 2. Qua đó, cho thấy chỉ số tổng 
hợp vào các mùa của giai đoạn 2018 đến thời 
điểm năm 2020 có chiều hướng tăng lên; Vào 
mùa khô năm 2018 và năm 2019 chỉ số chất 
lượng nước nằm ở mức khu vực chất lượng 
nước tốt, đến thời điểm năm 2020 chất lượng 
nước bị suy giảm nên chỉ số chất lượng nước 
biển ven bờ tăng cao làm cho chất lượng nước 
kém đi rất nhiều so với các năm trước; Vào 
mùa mưa cũng giống mùa khô chỉ số cũng có 
xu hướng tăng lên theo các năm. 

 
Bảng 4. Giá trị trung bình chỉ số chất lượng nước tổng hợp (SWQIo)  

của vùng biển ven bờ Cần Giờ giai đoạn 2018–2020 

Chỉ số 
Cầu 

Đen 

Cần 

Thạnh 

Long 

Hòa 

Toàn khu 

vực 

Phân loại mức độ ô 

nhiễm 
Đánh giá 

SWQIo(2018) 29 44 31 35 SWQIo ≤ 50, Chất lượng tốt 

SWQIo(2019) 40 47 30 39 SWQIo ≤ 50, Chất lượng tốt 

SWQIo(2020) 83 76 87 82 50≤ SWQIo ≤ 100 Không bị ô nhiễm 
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Hình 2. Diễn biến chỉ số chất lượng nước tổng hợp (SWQIo) vùng biển ven bờ Cần Giờ  
giai đoạn 2018–2020 
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Mùa khô năm 2018 và 2019 chỉ số chất 
lượng nước biển ven bờ cao hơn mùa mưa, vào 
thời điểm hiện nay thì ngược lại mùa mưa lại 
có giá trị chỉ số chất lượng nước cao hơn mùa 
khô, điều này có thể lý giải rằng là do vào mùa 

mưa các thông số được lựa chọn đánh giá dễ ô 
nhiễm hơn. Đáng lưu ý vào mùa mưa thời điểm 
năm 2020 chỉ số chất lượng nước biển ven bờ 
đang có giá trị nhạy cảm dễ bị ảnh hưởng bị ô 
nhiễm hơn mùa khô (50 ≤ SWQIo ≤ 100).

 
Bảng 5. Giá trị chỉ số chất lượng nước tổng hợp (SWQIo) của vùng biển ven bờ Cần Giờ  

theo mùa giai đoạn 2018 - 2020 

Chỉ số 
Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 

Mùa khô Mùa mưa Mùa khô Mùa mưa Mùa khô Mùa mưa 

SWQI (TSS) 142 107 81 122 246 195 

SWQI (amoni) 8 12 42 41 41 32 

SWQI (chì) 6 6 7 6 5 5 

SWQI (dầu mỡ) 25 26 22 21 19 19 

SWQI (coliform) 13 2 57 5 14 248 

SWQI0 39 31 42 39 65 100 
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Hình 2. Diễn biến chỉ số chất lượng nước tổng hợp vùng biển ven bờ Cần Giờ  
theo mùa giai đoạn 2018–2010 

 
So sánh với kết quả tính toán chất lượng 

môi trường nước biển ven bờ (SWQI) tại 
Quảng Ninh - Hải Phòng vào năm 2015 qua các 
thông số ô nhiễm (TSS, COD, anmoni, dầu mỡ, 

chì, T. coli) [11], cho thấy rằng kết quả tính 
toán chỉ số chất lượng nước biển ven bờ tại Cần 
Giờ cũng tương tự và đều có mức chất lượng 
nước tốt, không bị ô nhiễm (bảng 6). 
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Bảng 6. So sánh chỉ số chất lượng nước ven bờ (SQWI) giữa Cần Giờ và Quảng Ninh - Hải Phòng 

Chỉ số 

Quảng Ninh - Hải Phòng [11] Cần Giờ 

Trà Cổ Cửa Lục Đồ Sơn 
TB khu 

vực 
2018 2019 2020 

TB khu 

vực 

SQWIo 37 52 55 49 35 39 82 52 

Đánh 
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KẾT LUẬN 

Vùng nước ven bờ huyện Cần giờ đã có 
một số thông số môi trường vượt GHCP so với 
QCVN 10-MT:2015/BTNMT là tổng chất rắn 
lơ lửng và tổng coliform; Chỉ số chất lượng 
nước tổng hợp (SQWIo) trong mùa khô dao 
động từ 39–65, trong mùa mưa dao động từ 31–
100, đều nằm trong giới hạn không bị ô nhiễm 
và chất lượng nước tốt; 

Xu hướng chỉ số chất lượng nước tổng hợp 
(SQWIo) giai đoạn năm 2018 - 2020 biến động 
tăng dần, tuy nhiên cũng chỉ ở mức độ không 
bị ô nhiễm; Tiếp tục phát triển chỉ số chất 
lượng nước (SWQI) với dạng tích hay bổ sung 
các thông số môi trường nhằm để phân loại, 
phân vùng chất lượng nước vùng ven bờ 
huyện Cần Giờ. 

Lời cảm ơn. Tập thể tác giả xin chân thành 
cám ơn Trạm quan trắc môi trường Cần Giờ 
(TP. Hồ Chí Minh) đã cho sử dụng số liệu và 
đề tài cơ sở 2020 để hoàn thành bài báo này. 
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