
 

Phụ lục III.1 

MẠNG LƯỚI QUAN TRẮC KHÔNG KHÍ, TIẾNG ỒN VÀ ĐỘ RUNG  

GIAI ĐOẠN 2023 - 2025 

Huyện, TP 

Vị trí quan trắc theo Kế hoạch 

Quan trắc hàng năm 

Vị trí mạng lưới quan trắc giai đoạn 

2023-2025 
Nội dung điều chỉnh, bổ sung 

giai đoạn 2023-2025 
(43 điểm quan trắc) (58 điểm quan trắc) 

Thành phố 

Cao Bằng 

(1) Vòng xuyến ngã ba Khách sạn 

Bằng Giang 

(1) Khu vực vòng xuyến ngã 3 gần 

Khách sạn Bằng Giang, phường Hợp 

Giang 

 

- Giữ nguyên và làm rõ hơn vị 

trí quan trắc. 

- Quan trắc tác động: Đánh giá 

ảnh hưởng từ hoạt động giao 

thông 

(2) Ngã 4 đường Hoàng Đình Giong 

và đường Bế Văn Đàn - Khu vực 

cổng Công ty Bảo Việt Cao Bằng 
Bỏ 

- Lý do bỏ: Do đã có vị trí quan 

trắc tại Khu vực vòng xuyến 

ngã 3 gần Khách sạn Bằng 

Giang, phường Hợp Giang  

(3) Vòng xuyến ngã 4 cầu Sông 

Hiến, phường Sông Hiến 
(2) Khu vực vòng xuyến ngã 4 cầu Sông 

Hiến và đường Võ Nguyễn Giáp, 

phường Sông Hiến 

 

- Giữ nguyên và làm rõ hơn vị 

trí quan trắc 

- Quan trắc tác động: Đánh giá 

ảnh hưởng từ hoạt động giao 

thông 

(4) Khu vực cổng Bến xe khách liên 

tỉnh thành phố Cao Bằng 
(3) Khu vực cổng Bến xe khách liên tỉnh 

thành phố Cao Bằng, phường Đề Thám 

 

- Giữ nguyên vị trí quan trắc 

- Quan trắc tác động: Đánh giá 

ảnh hưởng từ hoạt động giao 

thông 

(5) Vòng xuyến ngã 5, phường Đề 

Thám 
(4) Khu vực vòng xuyến ngã 5 đường 

tránh Quốc lộ 3 - Hồ Chí Minh - Quốc 

lộ 3 cũ 

 

- Giữ nguyên và làm rõ vị trí 

quan trắc 

- Quan trắc tác động: Đánh giá 

ảnh hưởng từ hoạt động giao 

thông 

(6) Ngã 4 đầu đường tránh khu đô 

thị phía Nam thành phố, phường Đề 
Bỏ 

- Lý do bỏ: Do đã có trạm tự 

động liên tục môi trường không 



 

Huyện, TP 

Vị trí quan trắc theo Kế hoạch 

Quan trắc hàng năm 

Vị trí mạng lưới quan trắc giai đoạn 

2023-2025 
Nội dung điều chỉnh, bổ sung 

giai đoạn 2023-2025 
(43 điểm quan trắc) (58 điểm quan trắc) 

Thám khí tại tổ 7, phường Đề Thám 

(7) Vòng xuyến ngã 3 Bệnh viện đa 

khoa tỉnh Cao Bằng 
(5) Khu vực vòng xuyến ngã 3 đường 

3/10 – Quốc lộ 4A (gần Bệnh viện đa 

khoa tỉnh Cao Bằng, phường Tân Giang) 

 

- Giữ nguyên và làm rõ hơn vị 

trí quan trắc 

- Quan trắc tác động: Đánh giá 

ảnh hưởng từ hoạt động giao 

thông 

(8) Khu tái định cư Phường Duyệt 

Trung 
Bỏ 

- Lý do bỏ: Vị trí quan trắc 

không chịu ảnh hưởng từ các 

môi trường có khả năng gây tác 

động 

(9) Khu vực cổng Nhà máy gạch 

tuynel Nam Phong, xã Hương Đạo 

(6) Khu dân cư xóm Nam Phong 1, xã 

Hưng Đạo (phía Bắc Nhà máy gạch 

tuynel Nam Phong, xã Hưng Đạo) 

 

- Dịch chuyển vị trí quan trắc 

để đánh giá tác động đến khu 

vực dân cư chịu tác động từ 

hoạt động sản xuất của Nhà 

máy 

- Quan trắc tác động: Đánh giá 

ảnh hưởng từ hoạt động công 

nghiệp đến khu dân cư 

(10) Khu vực cổng Khu liên hợp 

Gang thép Cao Bằng, xã Chu trinh 

Bỏ 

- Lý do bỏ: Đã có vị trí đánh 

giá chất lượng môi trường 

không khí tại Khu dân cư xóm 

1, xã Chu Trinh (phía Bắc Khu 

liên hợp Gang thép Cao Bằng) 

(11) Khu dân cư xóm 1, xã Chu 

Trinh - Gần Khu liên hợp Gang thép 

Cao Bằng, xã Chu Trinh  

(7) Khu dân cư xóm 1, xã Chu Trinh 

(phía Nam Khu liên hợp Gang thép Cao 

Bằng) 

 

- Giữ nguyên và làm rõ hơn vị 

trí quan trắc 

- Quan trắc tác động: Đánh giá 

ảnh hưởng từ hoạt động công 



 

Huyện, TP 

Vị trí quan trắc theo Kế hoạch 

Quan trắc hàng năm 

Vị trí mạng lưới quan trắc giai đoạn 

2023-2025 
Nội dung điều chỉnh, bổ sung 

giai đoạn 2023-2025 
(43 điểm quan trắc) (58 điểm quan trắc) 

nghiệp đến khu dân cư 

(12) Khu dân cư  tổ 10, phường Tân 

Giang – Gần đường vận chuyển bãi 

thải mỏ sắt Nà Rụa  Bỏ  

- Lý do bỏ: Tuyến đường vận 

chuyển bãi thải mỏ sắt Nà Rụa 

không gây ảnh hưởng đến khu 

vực dân cư tổ 10 phường Tân 

Giang  

- 
(8) Khu dân cư xóm 5, xã Chu Trinh 

(phía nam Bãi chôn lấp rác thải Nà Lần 

– Chu Trinh) 

 

- Bổ sung vị trí quan trắc  

- Quan trắc tác động: Đánh giá 

ảnh hưởng từ hoạt động của Bãi 

chôn lấp rác thải đến khu dân 

cư 

- 

(9) Khu dân cư xóm Nam Phong 3 (Phía 

Bắc nhà máy gạch tuynel Cao Bằng) 

- Bổ sung vị trí quan trắc  

 

- Bổ sung vị trí quan trắc  

- Quan trắc tác động: Đánh giá 

ảnh hưởng từ hoạt động công 

nghiệp đến khu dân cư 

Huyện  

Hòa An 

(13) Khu vực cổng chợ thị trấn Nước 

Hai 
(10) Khu vực cổng chợ thị trấn Nước 

Hai 

 

- Giữ nguyên vị trí quan trắc 

- Quan trắc tác động: Đánh giá 

ảnh hưởng từ hoạt động giao 

thông 

(14) Khu vực cổng bệnh viện đa 

khoa huyện Hòa An - Lề đường giao 

thông Hồ Chí Minh 

(11) Khu vực cổng bệnh viện đa khoa 

huyện Hòa An (giáp đường Hồ Chí 

Minh) 

 

- Giữ nguyên vị trí quan trắc 

- Quan trắc tác động: Đánh giá 

ảnh hưởng từ hoạt động giao 

thông và hoạt động đốt rác thải 

y tế của Bệnh viện đến khu dân 

cư 

- (12) Khu dân xóm 7, thị trấn Nước Hai 

(phía Nam Bãi chôn lấp rác thải thị trấn 

Nước Hai) 

- Bổ sung vị trí quan trắc  

- Quan trắc tác động: Đánh giá 

ảnh hưởng từ hoạt động của Bãi 



 

Huyện, TP 

Vị trí quan trắc theo Kế hoạch 

Quan trắc hàng năm 

Vị trí mạng lưới quan trắc giai đoạn 

2023-2025 
Nội dung điều chỉnh, bổ sung 

giai đoạn 2023-2025 
(43 điểm quan trắc) (58 điểm quan trắc) 

 chôn lấp rác thải đến khu dân 

cư 

- (13) Khu dân cư xóm Nặm Loát (phía 

Tây Xí nghiệp feromangan xã Nguyễn 

Huệ) 

 

- Bổ sung vị trí quan trắc  

- Quan trắc tác động: Đánh giá 

ảnh hưởng từ hoạt động công 

nghiệp đến khu dân cư 

- (14) Khu dân cư xóm Bản Gủn (phía 

Đông Bắc Nhà máy feromangan xã Ngũ 

Lão) 

 

- Bổ sung vị trí quan trắc  

- Quan trắc tác động: Đánh giá 

ảnh hưởng từ hoạt động công 

nghiệp đến khu dân cư 

- (15) Khu dân cư xóm Nặm Loát (phía 

Đông Nhà máy sản xuất feromangan xã 

Nguyễn Huệ) 

 

- Bổ sung vị trí quan trắc  

- Quan trắc tác động: Đánh giá 

ảnh hưởng từ hoạt động công 

nghiệp đến khu dân cư 

Huyện  

Hà Quảng 

(15) Ngã 3 đường Pác Bó - Chợ 

Xuân Hòa (16) Khu vực ngã 3 đường Hồ Chí Minh 

– Đường vào chợ thị trấn Xuân Hòa 

 

- Giữ nguyên và làm rõ hơn vị 

trí quan trắc 

- Quan trắc tác động: Đánh giá 

ảnh hưởng từ hoạt động giao 

thông 

(16) Khu di tích lịch sử Pác Bó 

(17) Khu di tích Quốc Gia đặc biệt Pác 

Bó, xã Trường Hà 

 

- Giữ nguyên và làm rõ hơn vị 

trí quan trắc 

- Quan trắc nền: Quan trắc đánh 

giá chất lượng môi trường khu 

di tích Quốc gia 

(17) Cửa khẩu Sóc Giang 
(18) Khu vực cửa khẩu Sóc Giang, xã 

Sóc Hà 

 

- Giữ nguyên và làm rõ hơn vị 

trí quan trắc 

- Quan trắc tác động: Đánh giá 

ảnh hưởng từ hoạt động giao 



 

Huyện, TP 

Vị trí quan trắc theo Kế hoạch 

Quan trắc hàng năm 

Vị trí mạng lưới quan trắc giai đoạn 

2023-2025 
Nội dung điều chỉnh, bổ sung 

giai đoạn 2023-2025 
(43 điểm quan trắc) (58 điểm quan trắc) 

thông; chất lượng môi trường 

tại khu vực biên giới 

(18) Ngã 3 gốc cây đa trung tâm thị 

trấn Thông Nông 
(19) Khu vực ngã 3 đường Tỉnh lộ 216 

và Tỉnh lộ 204 (gần chợ Thông Nông, 

thị trấn Thông Nông) 

 

- Giữ nguyên và làm rõ hơn vị 

trí quan trắc 

- Quan trắc tác động: Đánh giá 

ảnh hưởng từ hoạt động giao 

thông 

(19) Khu vực cổng trường THPT thị 

trấn Thông Nông 

Bỏ 

- Lý do bỏ: Đã có vị trí quan 

trắc tại Khu vực ngã 3 đường 

Tỉnh lộ 216 và tỉnh lộ 204 (gần 

chợ Thông Nông, thị trấn 

Thông Nông cùng đánh giá tác 

động từ hoạt động giao thông 

trục chính đường Tỉnh lộ 204 

- 
(20) Khu dân cư xóm Khuổi Pàng, thị 

trấn Xuân Hòa (phía Đông Nam Bãi rác 

Nà Lậc, thị trấn Xuân Hòa) 

 

- Bổ sung vị trí quan trắc  

- Quan trắc tác động: Đánh giá 

ảnh hưởng từ hoạt động của Bãi 

chôn lấp rác thải đến khu dân 

cư 

Huyện 

Quảng Hòa 

(20) Ngã 3 Quảng Uyên - Phục Hòa 

(21) Khu vực ngã 3 đường Quốc lộ 3 – 

Tỉnh lộ 206, thị trấn Quảng Uyên 

 

- Giữ nguyên và làm rõ hơn vị 

trí quan trắc 

- Quan trắc tác động: Đánh giá 

ảnh hưởng từ hoạt động giao 

thông 

(21) Khu vực cổng chợ thị trấn 

Quảng Uyên 

(22) Khu vực cổng chợ thị trấn Quảng 

Uyên 

 

- Giữ nguyên vị trí quan trắc 

- Quan trắc tác động: Đánh giá 

ảnh hưởng từ hoạt động giao 



 

Huyện, TP 

Vị trí quan trắc theo Kế hoạch 

Quan trắc hàng năm 

Vị trí mạng lưới quan trắc giai đoạn 

2023-2025 
Nội dung điều chỉnh, bổ sung 

giai đoạn 2023-2025 
(43 điểm quan trắc) (58 điểm quan trắc) 

thông  

(22) Khu vực cổng chợ thị trấn Hòa 

Thuận 

(23) Khu vực cổng chợ thị trấn Hòa 

Thuận (giáp đường Quốc lộ 3) 

 

- Giữ nguyên vị trí quan trắc 

- Quan trắc tác động: Đánh giá 

ảnh hưởng từ hoạt động giao 

thông đến khu dân cư 

(23) Khu vực cổng Nhà máy đường 

Phục Hòa 

 

(24) Khu vực ngã 4 đường Quốc lộ 3 - 

Đường vào Nhà máy đường Phục Hòa, 

thị trấn Tà Lùng 

 

- Dịch chuyển vị trí quan trắc 

- Quan trắc tác động: Đánh giá 

ảnh hưởng từ hoạt động giao 

thông, công nghiệp đến khu dân 

cư 

(24) Cửa khẩu Tà Lùng Bỏ 

- Lý do bỏ: Do đã có vị trí quan 

trắc Khu vực ngã 3 đường 

Quốc lộ 3 - Đường vào Nhà 

máy đường Phục Hòa đảm bảo 

đánh giá tác động từ hoạt động 

giao thông tại khu vực cửa khẩu 

- 

(25) Khu vực làng nghề rèn Phúc Sen, 

xóm Phia Chang  xã Phúc Sen 

 

- Bổ sung vị trí quan trắc 

- Quan trắc tác động: Đánh giá 

ảnh hưởng từ hoạt động làng 

nghề rèn đến môi trường và khu 

dân cư 

- 

(26) Khu vực làng nghề hương Phia 

Thắp, xóm Đoàn Kết, xã Phúc Sen 

 

- Bổ sung vị trí quan trắc 

- Quan trắc tác động: Đánh giá 

ảnh hưởng từ hoạt động làng 

nghề hương đến môi trường và 

khu dân cư 

- 
(27) Khu dân cư xóm Hồng Đoàn, xã 

Độc Lập (phía Tây Bắc) Bãi chôn lấp 

- Bổ sung vị trí quan trắc 

- Quan trắc tác động: Đánh giá 



 

Huyện, TP 

Vị trí quan trắc theo Kế hoạch 

Quan trắc hàng năm 

Vị trí mạng lưới quan trắc giai đoạn 

2023-2025 
Nội dung điều chỉnh, bổ sung 

giai đoạn 2023-2025 
(43 điểm quan trắc) (58 điểm quan trắc) 

rác thải xã Độc Lập) 

 

ảnh hưởng từ hoạt động của Bãi 

chôn lấp rác thải đến khu dân 

cư 

- 

(28) Khu dân cư xóm Bó Chiểng, thị 

trấn Hòa Thuận (phía Nam Bãi chôn lấp 

rác thải thị trấn Hòa Thuận) 

 

- Bổ sung vị trí quan trắc 

- Quan trắc tác động: Đánh giá 

ảnh hưởng từ hoạt động của Bãi 

chôn lấp rác thải đến khu dân 

cư 

- 

(29) Khu dân cư xóm Lũng Sặp, xã 

Quốc Toản (phía Tây Nam. Nhà máy 

luyện feromangan xã Quốc Toản) 

 

- Bổ sung vị trí quan trắc 

- Quan trắc tác động: Đánh giá 

ảnh hưởng từ hoạt động công 

nghiệp đến khu dân cư 

- 

(30) Khu dân cư tổ dân phố Phia 

Khoang, thị trấn Tà Lùng (phía Tây 

Nam Nhà máy sản xuất ắc quy Green 

Cao Bằng) 

 

- Bổ sung vị trí quan trắc 

- Quan trắc tác động: Đánh giá 

ảnh hưởng từ hoạt động công 

nghiệp đến khu dân cư 

Huyện 

Trùng 

Khánh 

(25) Ngã 4 đường Tỉnh lộ 211 và 

Tỉnh lộ 206 - Khu vực cổng Ủy ban 

nhân dân huyện Trùng Khánh 

(31) Khu vực ngã 4 đường Tỉnh lộ 211 - 

Tỉnh lộ 206 (gần Ủy ban nhân dân 

huyện Trùng Khánh) 

 

- Giữ nguyên và làm rõ hơn vị 

trí quan trắc 

- Quan trắc tác động: Đánh giá 

ảnh hưởng từ hoạt động giao 

thông  

(26) Khu vực cổng Bệnh viện đa 

khoa huyện Trùng Khánh 

(32) Khu vực cổng Bệnh viện đa khoa 

huyện Trùng Khánh 

 

- Giữ nguyên vị trí quan trắc  

- Quan trắc tác động: Đánh giá 

ảnh hưởng từ hoạt động giao 

thông và hoạt động đốt rác thải 

y tế của Bệnh viện đến khu dân 

cư 



 

Huyện, TP 

Vị trí quan trắc theo Kế hoạch 

Quan trắc hàng năm 

Vị trí mạng lưới quan trắc giai đoạn 

2023-2025 
Nội dung điều chỉnh, bổ sung 

giai đoạn 2023-2025 
(43 điểm quan trắc) (58 điểm quan trắc) 

(27) Khu vực Cửa khẩu Pò Peo 

(33) Khu vực Cửa khẩu Pò Peo, xã Lý 

Quốc 

 

- Giữ nguyên và làm rõ hơn vị 

trí quan trắc  

- Quan trắc tác động: Đánh giá 

ảnh hưởng từ hoạt động giao 

thông; chất lượng môi trường 

tại khu vực biên giới 

(28) Khu du lịch thác Bản Giốc 

(34) Khu du lịch thác Bản Giốc, xã Đàm 

Thủy 

 

- Giữ nguyên và làm rõ hơn vị 

trí quan trắc 

- Quan trắc tác động: Quan trắc 

đánh giá chất lượng môi trường 

khu du lịch 

(29) Ngã 3 đường Tỉnh lộ 205- tỉnh 

lộ 211, gần khu vực Ủy ban nhân 

dân thị trấn Trà Lĩnh  

(35) Khu vực ngã 3 đường Tỉnh lộ 205 - 

Tỉnh lộ 211(gần khu vực Ủy ban nhân 

dân thị trấn Trà Lĩnh) 

 

- Giữ nguyên và làm rõ hơn vị 

trí quan trắc 

- Quan trắc tác động: Đánh giá 

ảnh hưởng từ hoạt động giao 

thông 

(30) Cửa khẩu Hùng Quốc - Thị trấn 

Hùng Quốc (36) Khu vực cửa khẩu Trà Lĩnh, thị trấn 

Trà Lĩnh 

 

- Giữ nguyên vị trí quan trắc 

- Quan trắc tác động: Đánh giá 

ảnh hưởng từ hoạt động giao 

thông; chất lượng môi trường 

tại khu vực biên giới 

- (37) Khu dân cư xóm Trung Sơn, xã 

Phong Châu (phía Nam Nhà máy luyện 

feromangan xã Phong Châu) 

 

- Bổ sung vị trí quan trắc 

- Quan trắc tác động: Đánh giá 

ảnh hưởng từ hoạt động công 

nghiệp đến khu dân cư 

- (38) Khu dân cư xóm Cốc Cáng, thị trấn 

Trà Lĩnh (phía Nam Bãi chôn lấp rác 

thải thị trấn Trà Lĩnh) 

- Bổ sung vị trí quan trắc 

- Quan trắc tác động: Đánh giá 

ảnh hưởng từ hoạt động của Bãi 



 

Huyện, TP 

Vị trí quan trắc theo Kế hoạch 

Quan trắc hàng năm 

Vị trí mạng lưới quan trắc giai đoạn 

2023-2025 
Nội dung điều chỉnh, bổ sung 

giai đoạn 2023-2025 
(43 điểm quan trắc) (58 điểm quan trắc) 

 chôn lấp rác thải đến khu dân 

cư 

- 
(39) Khu dân cư xóm Phia Bó – Cô Bây, 

thị trấn Trùng Khánh (phía Đông Bãi 

chôn lấp rác thải thị trấn Trùng Khánh) 

 

- Bổ sung vị trí quan trắc 

- Quan trắc tác động: Đánh giá 

ảnh hưởng từ hoạt động của Bãi 

chôn lấp rác thải đến khu dân 

cư 

Huyện  

Hạ Lang 

(31) Khu vực cổng chợ thị trấn 

Thanh Nhật 
(40) Khu vực ngã 3 đường Tỉnh lộ 207 - 

Tỉnh lộ 214, thị trấn Thanh Nhật 

 

- Dịch chuyển vị trí quan trắc 

- Quan trắc tác động: Đánh giá 

ảnh hưởng từ hoạt động giao 

thông đến khu dân cư 

(32) Cửa khẩu Lý Vạn 

(41) Khu vực cửa khẩu Lý Vạn, xã Lý 

Quốc 

 

- Giữ nguyên và làm rõ hơn vị 

trí quan trắc 

- Quan trắc tác động: Đánh giá 

ảnh hưởng từ hoạt động giao 

thông; chất lượng môi trường 

tại khu vực biên giới 

- 
(42) Khu dân cư xóm Huyền Du, thị trấn 

Thanh Nhật (phía Bắc Bãi chôn lấp rác 

thải thị trấn Thanh Nhật) 

 

- Bổ sung vị trí quan trắc 

- Quan trắc tác động: Đánh giá 

ảnh hưởng từ hoạt động của Bãi 

chôn lấp rác thải đến khu dân 

cư 

Huyện 

Thạch An  

(33) Khu vực cổng chợ thị trấn Đông 

Khê Bỏ 

- Lý do bỏ: Do vị trí khu chợ 

gần Trung tâm Y tế huyện 

Thạch An đã di chuyển 

(34) Ngã 3 Slằng Péc và đường Quốc 

lộ 4A - Gần trường THPT Thạch An 

(43) Khu vực ngã 3 đường Quốc lộ 4A - 

Tỉnh lộ 208 (gần trường THPT Thạch 

An, thị trấn Đông Khê) 

- Giữ nguyên và làm rõ hơn vị 

trí quan trắc 

- Quan trắc tác động: Đánh giá 



 

Huyện, TP 

Vị trí quan trắc theo Kế hoạch 

Quan trắc hàng năm 

Vị trí mạng lưới quan trắc giai đoạn 

2023-2025 
Nội dung điều chỉnh, bổ sung 

giai đoạn 2023-2025 
(43 điểm quan trắc) (58 điểm quan trắc) 

 ảnh hưởng từ hoạt động giao 

thông đến khu dân cư 

(35) Khu vực cổng chợ xã Canh Tân 

(44) Khu vực chợ xã Canh Tân (giáp 

đường Tỉnh lộ 209) 

 

- Giữ nguyên và làm rõ hơn vị 

trí quan trắc 

- Quan trắc tác động: Đánh giá 

ảnh hưởng từ hoạt động giao 

thông  

- 

(45) Khu dân cư xóm Slằng Kheo, xã Lê 

Lai (phía Đông Bắc Bãi chôn lấp rác 

thải xã Lê Lai) 

 

- Bổ sung vị trí quan trắc 

- Quan trắc tác động: Đánh giá 

ảnh hưởng từ hoạt động của Bãi 

chôn lấp rác thải đến khu dân 

cư 

- 

(46) Khu di tích lịch sử Đài quan sát của 

Bộ chỉ huy chiến dịch Biên giới 1950, 

xã Đức Long  

 

- Bổ sung vị trí quan trắc 

- Quan trắc nền: Quan trắc đánh 

giá chất lượng môi trường khu 

di tích lịch sử 

Huyện 

Nguyên 

Bình 

(36) Khu vực cổng chợ thị trấn 

Nguyên Bình (47) Khu vực chợ thị trấn Nguyên Bình 

(giáp đường Quốc lộ 34)  

 

- Giữ nguyên và làm rõ hơn vị 

trí quan trắc 

- Quan trắc tác động: Đánh giá 

ảnh hưởng từ hoạt động giao 

thông 

- 

(48) Khu vực Di tích khu rừng Trần 

Hưng Đạo, xã Tam Kim 

 

- Bổ sung vị trí quan trắc  

- Quan trắc nền: Quan trắc đánh 

giá chất lượng môi trường khu 

di tích lịch sử 

(37) Khu vực cổng chợ thị trấn Tĩnh (49) Khu vực chợ thị trấn Tĩnh Túc - Giữ nguyên và làm rõ hơn vị 



 

Huyện, TP 

Vị trí quan trắc theo Kế hoạch 

Quan trắc hàng năm 

Vị trí mạng lưới quan trắc giai đoạn 

2023-2025 
Nội dung điều chỉnh, bổ sung 

giai đoạn 2023-2025 
(43 điểm quan trắc) (58 điểm quan trắc) 

Túc (giáp đường Quốc lộ 34) 

 

trí quan trắc 

- Quan trắc tác động: Đánh giá 

ảnh hưởng từ hoạt động giao 

thông 

(38) Khu bảo tồn Phia Đén 

(50) Khu bảo tồn thiên nhiên Phia Oac - 

Phia Đén 

 

- Giữ nguyên và làm rõ hơn vị 

trí quan trắc 

- Quan trắc nền: Quan trắc đánh 

giá chất lượng môi trường khu 

vực bảo tồn thiên nhiên 

(39) Khu vực cổng Nhà máy chế 

biến quặng chì - kẽm, xóm Lũng 

Cam, xã Phan Thanh 

 

(51) Khu dân cư xóm Bình Đường, xã 

Phan Thanh (phía Đông Nhà máy chế 

biến quặng chì - kẽm, xóm Lũng Cam, 

xã Phan Thanh) 

 

- Di chuyển vị trí quan trắc 

- Quan trắc tác động: Đánh giá 

ảnh hưởng từ hoạt động công 

nghiệp đến khu dân cư 

- 
(52) Khu dân cư xóm Nà Bao, xã Minh 

Tâm, huyện Nguyên Bình (phía Tây Bãi 

chôn lấp rác thải thị trấn Nguyên Bình) 

 

- Bổ sung vị trí quan trắc 

- Quan trắc tác động: Đánh giá 

ảnh hưởng từ hoạt động của Bãi 

chôn lấp rác thải đến khu dân 

cư 

Huyện  

Bảo Lạc 

(40) Khu vực cổng chợ thị trấn Bảo 

Lạc 

(53) Khu vực cổng chợ thị trấn Bảo Lạc 

 

- Giữ nguyên vị trí quan trắc 

- Quan trắc tác động: Đánh giá 

ảnh hưởng từ hoạt động giao 

thông  

(41) Ngã 3 đường Quốc lộ 34 và 

đường vào Trung tâm y tế huyện 

Bảo Lạc 

(54) Khu vực ngã 3 đường Quốc lộ 34 - 

Đường tránh thị trấn Bảo Lạc 

 

- Giữ nguyên và làm rõ hơn vị 

trí quan trắc 

- Quan trắc tác động: Đánh giá 

ảnh hưởng từ hoạt động giao 

thông 



 

Huyện, TP 

Vị trí quan trắc theo Kế hoạch 

Quan trắc hàng năm 

Vị trí mạng lưới quan trắc giai đoạn 

2023-2025 
Nội dung điều chỉnh, bổ sung 

giai đoạn 2023-2025 
(43 điểm quan trắc) (58 điểm quan trắc) 

- 

(55) Khu dân cư xóm Nà Dường, thị 

trấn Bảo Lạc (phía Tây Bắc Bãi chôn lấp 

rác thải thị trấn Bảo Lạc) 

 

- Bổ sung vị trí quan trắc 

- Quan trắc tác động: Đánh giá 

ảnh hưởng từ hoạt động của Bãi 

chôn lấp rác thải đến khu dân 

cư 

Huyện  

Bảo Lâm 

(42) Khu vực cổng chợ thị trấn Pác 

Miầu (56) Khu vực chợ thị trấn Pác Miầu 

(giáp đường Quốc lộ 34) 

 

- Giữ nguyên và làm rõ hơn vị 

trí quan trắc 

- Quan trắc tác động: Đánh giá 

ảnh hưởng từ hoạt động giao 

thông 

(43) Khu vực cổng Nhà máy tuyển 

nổi chì  kẽm  

(57) Khu dân cư xóm Lạng Cá, thị trấn 

Pác Miầu (phía Bắc Nhà máy tuyển nổi 

chì - Kẽm) 

 

- Di chuyển vị trí quan trắc 

- Quan trắc tác động: Đánh giá 

ảnh hưởng từ hoạt động công 

nghiệp đến khu dân cư 

- 
(58) Khu dân cư khu 1, thị trấn Pác 

Miầu (phía Nam Bãi chôn lấp rác thải 

thị trấn Pác Miầu) 

 

- Bổ sung vị trí quan trắc 

- Quan trắc tác động: Đánh giá 

ảnh hưởng từ hoạt động của Bãi 

chôn lấp rác thải đến khu dân 

cư 

- Thông số quan trắc: Tiếng ồn, độ rung, Khí tượng (Nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, hướng gió, áp suất khí quyển), SO2, CO, NO2, 

Tổng bụi lơ lửng (TSP), Bụi PM10.  

- Thông số quan trắc đối với các vị trí khu dân cư gần bãi chôn lấp rác thải: Tiếng ồn, độ rung, Khí tượng (Nhiệt độ, độ ẩm, tốc 

độ gió, hướng gió, áp suất khí quyển), SO2, CO, NO2, Tổng bụi lơ lửng (TSP), Bụi PM10, H2S, NH3 

 

 

 



 

Phụ lục III.2 

MẠNG LƯỚI QUAN TRẮC KHÔNG KHÍ, TIẾNG ỒN VÀ ĐỘ RUNG  

GIAI ĐOẠN 2026 – 2030 

 

Huyện, TP 

Vị trí mạng lưới quan trắc giai đoạn 

2023-2025 

Vị trí mạng lưới quan trắc giai 

đoạn 2026-2030 

Nội dung điều chỉnh, bổ sung 

giai đoạn 2026-2030 

(58 điểm quan trắc) (79 điểm quan trắc) 

Thành phố 

Cao Bằng 

(1) Khu vực vòng xuyến ngã 3 gần 

Khách sạn Bằng Giang, phường Hợp 

Giang 

(1) Khu vực vòng xuyến ngã 3 gần 

Khách sạn Bằng Giang, phường Hợp 

Giang 

- Giữ nguyên vị trí quan trắc 

- Quan trắc tác động: Đánh giá 

ảnh hưởng từ hoạt động giao 

thông 

(2) Khu vực vòng xuyến ngã 4 cầu 

Sông Hiến và đường Võ Nguyễn Giáp, 

phường Sông Hiến 

(2) Khu vực vòng xuyến ngã 4 cầu 

Sông Hiến và đường Võ Nguyễn 

Giáp, phường Sông Hiến 

- Giữ nguyên vị trí quan trắc 

- Quan trắc tác động:  Đánh giá 

ảnh hưởng từ hoạt động giao 

thông 

(3) Khu vực cổng Bến xe khách liên 

tỉnh thành phố Cao Bằng, phường Đề 

Thám 

(3) Khu vực cổng Bến xe khách liên 

tỉnh thành phố Cao Bằng, phường 

Đề Thám 

- Giữ nguyên vị trí quan trắc 

- Quan trắc tác động:  Đánh giá 

ảnh hưởng từ hoạt động giao 

thông 

(4) Khu vực vòng xuyến ngã 5 đường 

tránh Quốc lộ 3 - Hồ Chí Minh - Quốc 

lộ 3 cũ 

(4) Khu vực vòng xuyến ngã 5 

đường tránh Quốc lộ 3 - Hồ Chí 

Minh - Quốc lộ 3 cũ 

- Giữ nguyên vị trí quan trắc 

- Quan trắc tác động:  Đánh giá 

ảnh hưởng từ hoạt động giao 

thông 

(5) Khu vực vòng xuyến ngã 3 đường 

3/10 – Quốc lộ 4A (gần Bệnh viện đa 

khoa tỉnh Cao Bằng, phường Tân 

Giang) 

(5) Khu vực vòng xuyến ngã 3 

đường 3/10 – Quốc lộ 4A (gần Bệnh 

viện đa khoa tỉnh Cao Bằng, phường 

Tân Giang) 

- Giữ nguyên vị trí quan trắc 

- Quan trắc tác động:  Đánh giá 

ảnh hưởng từ hoạt động giao 

thông 

(6) Khu dân cư xóm Nam Phong 1, xã 

Hưng Đạo (phía Bắc Nhà máy gạch 

tuynel Nam Phong, xã Hưng Đạo) 

 

(6) Khu dân cư xóm Nam Phong 1, 

xã Hưng Đạo (phía Bắc Nhà máy 

gạch tuynel Nam Phong, xã Hưng 

Đạo) 

- Giữ nguyên vị trí quan trắc 

- Quan trắc tác động:  Đánh giá 

ảnh hưởng từ hoạt động công 

nghiệp đến khu dân cư 



 

Huyện, TP 

Vị trí mạng lưới quan trắc giai đoạn 

2023-2025 

Vị trí mạng lưới quan trắc giai 

đoạn 2026-2030 

Nội dung điều chỉnh, bổ sung 

giai đoạn 2026-2030 

(58 điểm quan trắc) (79 điểm quan trắc) 

(7) Khu dân cư xóm 1, xã Chu Trinh 

(phía Nam Khu liên hợp Gang thép 

Cao Bằng) 

 

(7) Khu dân cư xóm 1, xã Chu Trinh 

(phía Nam Khu liên hợp Gang thép 

Cao Bằng) 

- Giữ nguyên vị trí quan trắc 

- Quan trắc tác động:  Đánh giá 

ảnh hưởng từ hoạt động công 

nghiệp đến khu dân cư 

(8) Khu dân cư xóm 5, xã Chu Trinh 

(phía nam Bãi chôn lấp rác thải Nà Lần 

– Chu Trinh) 

(8) Khu dân cư xóm 5, xã Chu Trinh 

(phía nam Bãi chôn lấp rác thải Nà 

Lần – Chu Trinh) 

- Giữ nguyên vị trí quan trắc 

- Quan trắc tác động:  Đánh giá 

ảnh hưởng từ hoạt động của Bãi 

chôn lấp rác thải đến khu dân cư 

(9) Khu dân cư xóm Nam Phong 3 

(Phía Bắc nhà máy gạch tuynel Cao 

Bằng) 

 

(9) Khu dân cư xóm Nam Phong 3 

(Phía Bắc nhà máy gạch tuynel Cao 

Bằng) 

 

- Giữ nguyên vị trí quan trắc 

- Quan trắc tác động:  Đánh giá 

ảnh hưởng từ hoạt động công 

nghiệp đến khu dân cư 

- 
(10) Khu vực cổng cụm công nghiệp 

Hưng Đạo, xã Hưng Đạo 

 

- Bổ sung vị trí quan trắc  

- Quan trắc tác động:  Đánh giá 

tác động từ hoạt động sản xuất 

công nghiệp 

- 
(11) Khu vực cổng cụm công nghiệp 

Đề Thám, phường Đề Thám 

 

- Bổ sung vị trí quan trắc  

- Quan trắc tác động:  Đánh giá 

tác động từ hoạt động sản xuất 

công nghiệp 

- 
(12) Khu vực cổng khu công nghiệp 

Chu Trinh, xã Chu Trinh 

 

- Bổ sung vị trí quan trắc  

- Quan trắc tác động:  Đánh giá 

tác động từ hoạt động sản xuất 

công nghiệp 

Huyện  

Hòa An 

(10) Khu vực cổng chợ thị trấn Nước 

Hai 

 

(13) Khu vực cổng chợ thị trấn Nước 

Hai 

 

- Giữ nguyên vị trí quan trắc 

- Quan trắc tác động:  Đánh giá 

ảnh hưởng từ hoạt động giao 

thông 



 

Huyện, TP 

Vị trí mạng lưới quan trắc giai đoạn 

2023-2025 

Vị trí mạng lưới quan trắc giai 

đoạn 2026-2030 

Nội dung điều chỉnh, bổ sung 

giai đoạn 2026-2030 

(58 điểm quan trắc) (79 điểm quan trắc) 

(11) Khu vực cổng bệnh viện đa khoa 

huyện Hòa An (giáp đường Hồ Chí 

Minh) 

 

(14) Khu vực cổng bệnh viện đa 

khoa huyện Hòa An (giáp đường Hồ 

Chí Minh) 

 

- Giữ nguyên vị trí quan trắc 

- Quan trắc tác động:  Đánh giá 

ảnh hưởng từ hoạt động giao 

thông và hoạt động đốt rác thải y 

tế của Bệnh viện đến khu dân cư 

(12) Khu dân xóm 7, thị trấn Nước Hai 

(phía Nam Bãi chôn lấp rác thải thị trấn 

Nước Hai) 

 

(15) Khu dân xóm 7, thị trấn Nước 

Hai (phía Nam Bãi chôn lấp rác thải 

thị trấn Nước Hai) 

 

- Giữ nguyên vị trí quan trắc 

- Quan trắc tác động:  Đánh giá 

ảnh hưởng từ hoạt động của Bãi 

chôn lấp rác thải đến khu dân cư 

(13) Khu dân cư xóm Nặm Loát (phía 

Tây Xí nghiệp feromangan xã Nguyễn 

Huệ) 

 

(16) Khu dân cư xóm Nặm Loát 

(phía Tây Xí nghiệp feromangan xã 

Nguyễn Huệ) 

 

- Giữ nguyên vị trí quan trắc 

- Quan trắc tác động:  Đánh giá 

ảnh hưởng từ hoạt động công 

nghiệp đến khu dân cư 

(14) Khu dân cư xóm Bản Gủn (phía 

Đông Bắc Nhà máy feromangan xã 

Ngũ Lão) 

 

(17) Khu dân cư xóm Bản Gủn (phía 

Đông Bắc Nhà máy feromangan xã 

Ngũ Lão) 

 

- Giữ nguyên vị trí quan trắc 

- Quan trắc tác động:  Đánh giá 

ảnh hưởng từ hoạt động công 

nghiệp đến khu dân cư 

(15) Khu dân cư xóm Nặm Loát (phía 

Đông Nhà máy sản xuất feromangan xã 

Nguyễn Huệ) 

 

(18) Khu dân cư xóm Nặm Loát 

(phía Đông Nhà máy sản xuất 

feromangan xã Nguyễn Huệ) 

 

- Giữ nguyên vị trí quan trắc 

- Quan trắc tác động:  Đánh giá 

ảnh hưởng từ hoạt động công 

nghiệp đến khu dân cư 

- 
(19) Khu vực cổng cụm công nghiệp 

Hòa An, thị trấn Nước Hai 

 

- Bổ sung vị trí quan trắc  

- Quan trắc tác động:  Đánh giá 

tác động từ hoạt động sản xuất 

công nghiệp 

- 

(20) Điểm dân cư Dân Chủ 

- Bổ sung vị trí quan trắc  

- Quan trắc tác động:  Quan trắc 

khu dân cư khu vực nông thôn 
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Huyện  

Hà Quảng 

(16) Khu vực ngã 3 đường Hồ Chí 

Minh – Đường vào chợ thị trấn Xuân 

Hòa 

 

(21) Khu vực ngã 3 đường Hồ Chí 

Minh – Đường vào chợ thị trấn Xuân 

Hòa 

 

- Giữ nguyên vị trí quan trắc 

- Quan trắc tác động:  Đánh giá 

ảnh hưởng từ hoạt động giao 

thông 

(17) Khu di tích Quốc Gia đặc biệt Pác 

Bó, xã Trường Hà 

 

(22) Khu di tích Quốc Gia đặc biệt 

Pác Bó, xã Trường Hà 

 

- Giữ nguyên vị trí quan trắc 

- Quan trắc nền:  Quan trắc đánh 

giá chất lượng môi trường khu di 

tích Quốc gia 

(18) Khu vực cửa khẩu Sóc Giang, xã 

Sóc Hà 

 

(23) Khu vực cửa khẩu Sóc Giang, 

xã Sóc Hà 

 

- Giữ nguyên vị trí quan trắc 

- Quan trắc tác động: Đánh giá 

ảnh hưởng từ hoạt động giao 

thông; chất lượng môi trường tại 

khu vực biên giới 

(19) Khu vực ngã 3 đường Tỉnh lộ 216 

và Tỉnh lộ 204 (gần chợ Thông Nông, 

thị trấn Thông Nông) 

 

(24) Khu vực ngã 3 đường Tỉnh lộ 

216 và Tỉnh lộ 204 (gần chợ Thông 

Nông, thị trấn Thông Nông) 

 

- Giữ nguyên vị trí quan trắc 

- Quan trắc tác động: Đánh giá 

ảnh hưởng từ hoạt động giao 

thông 

(20) Khu dân cư xóm Khuổi Pàng, thị 

trấn Xuân Hòa (phía Đông Nam Bãi 

rác Nà Lậc, thị trấn Xuân Hòa) 

 

(25) Khu dân cư xóm Khuổi Pàng, 

thị trấn Xuân Hòa (phía Đông Nam 

Bãi rác Nà Lậc, thị trấn Xuân Hòa) 

 

- Giữ nguyên vị trí quan trắc 

- Quan trắc tác động: Đánh giá 

ảnh hưởng từ hoạt động của Bãi 

chôn lấp rác thải đến khu dân cư 

 
(26) Khu vực cổng cụm công nghiệp 

Hà Quảng, xã Đa Thông 

 

- Bổ sung vị trí quan trắc  

- Quan trắc tác động: Đánh giá 

tác động từ hoạt động sản xuất 

công nghiệp 

- 
(27) Điểm dân cư Trường Hà 

 

- Bổ sung vị trí quan trắc  

- Quan trắc tác động: Quan trắc 

khu dân cư khu vực nông thôn 
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(58 điểm quan trắc) (79 điểm quan trắc) 

- 
(28) Điểm dân cư Cần Yên 

 

- Bổ sung vị trí quan trắc  

- Quan trắc tác động: Quan trắc 

khu dân cư khu vực nông thôn 

Huyện 

Quảng Hòa 

(21) Khu vực ngã 3 đường Quốc lộ 3 – 

Tỉnh lộ 206, thị trấn Quảng Uyên 

 

(29) Khu vực ngã 3 đường Quốc lộ 3 

– Tỉnh lộ 206, thị trấn Quảng Uyên 

 

- Giữ nguyên vị trí quan trắc 

- Quan trắc tác động: Đánh giá 

ảnh hưởng từ hoạt động giao 

thông 

(22) Khu vực cổng chợ thị trấn Quảng 

Uyên 

 

(30) Khu vực cổng chợ thị trấn 

Quảng Uyên 

 

- Giữ nguyên vị trí quan trắc 

- Quan trắc tác động: Đánh giá 

ảnh hưởng từ hoạt động giao 

thông 

(23) Khu vực cổng chợ thị trấn Hòa 

Thuận (giáp đường Quốc lộ 3) 

 

(31) Khu vực cổng chợ thị trấn Hòa 

Thuận (giáp đường Quốc lộ 3) 

 

- Giữ nguyên vị trí quan trắc 

- Quan trắc tác động: Đánh giá 

ảnh hưởng từ hoạt động giao 

thông  

(24) Khu vực ngã 4 đường Quốc lộ 3 - 

Đường vào Nhà máy đường Phục Hòa, 

thị trấn Tà Lùng 

 

(32) Khu vực ngã 4 đường Quốc lộ 3 

- Đường vào Nhà máy đường Phục 

Hòa, thị trấn Tà Lùng 

 

- Giữ nguyên vị trí quan trắc 

- Quan trắc tác động: Đánh giá 

ảnh hưởng từ hoạt động giao 

thông, công nghiệp đến khu dân 

cư 

(25) Khu vực làng nghề rèn Phúc Sen, 

xóm Phia Chang  xã Phúc Sen 

 

(33) Khu vực làng nghề rèn Phúc 

Sen, xóm Phia Chang  xã Phúc Sen 

 

- Giữ nguyên vị trí quan trắc 

- Quan trắc tác động: Đánh giá 

ảnh hưởng từ hoạt động làng 

nghề rèn đến môi trường và khu 

dân cư 

(26) Khu vực làng nghề hương Phia 

Thắp, xóm Đoàn Kết, xã Phúc Sen 
(34) Khu vực làng nghề hương Phia 

Thắp, xóm Đoàn Kết, xã Phúc Sen 

- Giữ nguyên vị trí quan trắc 

- Quan trắc tác động: Đánh giá 

ảnh hưởng từ hoạt động làng 
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  nghề hương đến môi trường và 

khu dân cư 

(27) Khu dân cư xóm Hồng Đoàn, xã 

Độc Lập (phía Tây Bắc) Bãi chôn lấp 

rác thải xã Độc Lập) 

(35) Khu dân cư xóm Hồng Đoàn, 

xã Độc Lập (phía Tây Bắc) Bãi chôn 

lấp rác thải xã Độc Lập) 

- Giữ nguyên vị trí quan trắc 

- Quan trắc tác động: Đánh giá 

ảnh hưởng từ hoạt động của Bãi 

chôn lấp rác thải đến khu dân cư 

(28) Khu dân cư xóm Bó Chiểng, thị 

trấn Hòa Thuận (phía Nam Bãi chôn 

lấp rác thải thị trấn Hòa Thuận) 

(36) Khu dân cư xóm Bó Chiểng, thị 

trấn Hòa Thuận (phía Nam Bãi chôn 

lấp rác thải thị trấn Hòa Thuận) 

- Giữ nguyên vị trí quan trắc 

- Quan trắc tác động:  Đánh giá 

ảnh hưởng từ hoạt động của Bãi 

chôn lấp rác thải đến khu dân cư 

(29) Khu dân cư xóm Lũng Sặp, xã 

Quốc Toản (phía Tây Nam. Nhà máy 

luyện feromangan xã Quốc Toản) 

 

(37) Khu dân cư xóm Lũng Sặp, xã 

Quốc Toản (phía Tây Nam. Nhà máy 

luyện feromangan xã Quốc Toản) 

 

- Giữ nguyên vị trí quan trắc 

- Quan trắc tác động:  Đánh giá 

ảnh hưởng từ hoạt động công 

nghiệp đến khu dân cư 

(30) Khu dân cư tổ dân phố Phia 

Khoang, thị trấn Tà Lùng (phía Tây 

Nam Nhà máy sản xuất ắc quy Green 

Cao Bằng) 

 

(38) Khu dân cư tổ dân phố Phia 

Khoang, thị trấn Tà Lùng (phía Tây 

Nam Nhà máy sản xuất ắc quy 

Green Cao Bằng) 

 

- Giữ nguyên vị trí quan trắc 

- Quan trắc tác động:  Đánh giá 

ảnh hưởng từ hoạt động công 

nghiệp đến khu dân cư 

- 
(39) Khu dân cư thị trấn Hòa Thuận 

xung quanh Dự án chăn nuôi bò sữa 

và chế biến sữa công nghệ 

- Bổ sung vị trí quan trắc  

- Quan trắc tác động:  Đánh giá 

ảnh hưởng từ hoạt động chăn 

nuôi đến khu dân cư 

Huyện 

Trùng 

Khánh 

(31) Khu vực ngã 4 đường Tỉnh lộ 211 

- Tỉnh lộ 206 (gần Ủy ban nhân dân 

huyện Trùng Khánh) 

(40) Khu vực ngã 4 đường Tỉnh lộ 

211 - Tỉnh lộ 206 (gần Ủy ban nhân 

dân huyện Trùng Khánh) 

- Giữ nguyên vị trí quan trắc 

- Quan trắc tác động:  Đánh giá 

ảnh hưởng từ hoạt động giao 

thông 
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(32) Khu vực cổng Bệnh viện đa khoa 

huyện Trùng Khánh 

(41) Khu vực cổng Bệnh viện đa 

khoa huyện Trùng Khánh 

- Giữ nguyên vị trí quan trắc 

- Quan trắc tác động:  Đánh giá 

ảnh hưởng từ hoạt động giao 

thông và hoạt động đốt rác thải y 

tế của Bệnh viện đến khu dân cư 

(33) Khu vực Cửa khẩu Pò Peo, xã Lý 

Quốc 

 

(42) Khu vực Cửa khẩu Pò Peo, xã 

Ngọc Côn 

 

- Giữ nguyên vị trí quan trắc 

- Quan trắc tác động: Đánh giá 

ảnh hưởng từ hoạt động giao 

thông; chất lượng môi trường tại 

khu vực biên giới 

(34) Khu du lịch thác Bản Giốc, xã 

Đàm Thủy 
(43) Khu du lịch thác Bản Giốc, xã 

Đàm Thủy 

- Giữ nguyên vị trí quan trắc 

- Quan trắc tác động:  Đánh chất 

lượng môi trường tại khu du lịch 

(35) Khu vực ngã 3 đường Tỉnh lộ 205 

- Tỉnh lộ 211(gần khu vực Ủy ban nhân 

dân thị trấn Trà Lĩnh) 

(44) Khu vực ngã 3 đường Tỉnh lộ 

205 - Tỉnh lộ 211(gần khu vực Ủy 

ban nhân dân thị trấn Trà Lĩnh) 

- Giữ nguyên vị trí quan trắc 

- Quan trắc tác động:  Đánh giá 

ảnh hưởng từ hoạt động giao 

thông 

(36) Khu vực cửa khẩu Hùng Quốc, thị 

trấn Hùng Quốc 

 
(45) Khu vực cửa khẩu Hùng Quốc, 

thị trấn Hùng Quốc 

- Giữ nguyên vị trí quan trắc 

- Quan trắc tác động:  Đánh giá 

ảnh hưởng từ hoạt động giao 

thông; chất lượng môi trường tại 

khu vực biên giới 

(37) Khu dân cư xóm Trung Sơn, xã 

Phong Châu (phía Nam Nhà máy luyện 

feromangan xã Phong Châu) 

(46) Khu dân cư xóm Trung Sơn, xã 

Phong Châu (phía Nam Nhà máy 

luyện feromangan xã Phong Châu) 

- Giữ nguyên vị trí quan trắc 

- Quan trắc tác động:  Đánh giá 

ảnh hưởng từ hoạt động công 

nghiệp đến khu dân cư 

(38) Khu dân cư xóm Cốc Cáng, thị 

trấn Trà Lĩnh (phía Nam Bãi chôn lấp 

(47) Khu dân cư xóm Cốc Cáng, thị 

trấn Trà Lĩnh (phía Nam Bãi chôn 

- Giữ nguyên vị trí quan trắc 

- Quan trắc tác động:  Đánh giá 
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rác thải thị trấn Trà Lĩnh) lấp rác thải thị trấn Trà Lĩnh) ảnh hưởng từ hoạt động của Bãi 

chôn lấp rác thải đến khu dân cư 

(39) Khu dân cư xóm Phia Bó – Cô 

Bây, thị trấn Trùng Khánh (phía Đông 

Bãi chôn lấp rác thải thị trấn Trùng 

Khánh) 

(48) Khu dân cư xóm Phia Bó – Cô 

Bây, thị trấn Trùng Khánh (phía 

Đông Bãi chôn lấp rác thải thị trấn 

Trùng Khánh) 

- Giữ nguyên vị trí quan trắc 

- Quan trắc tác động:  Đánh giá 

ảnh hưởng từ hoạt động của Bãi 

chôn lấp rác thải đến khu dân cư 

- 
(49) Khu vực cổng cụm công nghiệp 

Tri Phương, xã Tri Phương 

- Bổ sung vị trí quan trắc  

- Quan trắc tác động:  Đánh giá 

tác động từ hoạt động sản xuất 

công nghiệp 

- 
(50) Khu vực cổng cụm công nghiệp 

Thông Huề, xã Đoài Dương 

- Bổ sung vị trí quan trắc  

- Quan trắc tác động:  Đánh giá 

tác động từ hoạt động sản xuất 

công nghiệp 

- 
(51) Điểm dân cư Ngọc Khê 

 

- Bổ sung vị trí quan trắc  

- Quan trắc tác động:  Quan trắc 

khu dân cư khu vực nông thôn 

Huyện  

Hạ Lang 

(40) Khu vực ngã 3 đường Tỉnh lộ 207 

- Tỉnh lộ 214, thị trấn Thanh Nhật 

 

(52) Khu vực ngã 3 đường Tỉnh lộ 

207 - Tỉnh lộ 214, thị trấn Thanh 

Nhật 

- Giữ nguyên vị trí quan trắc 

- Quan trắc tác động:  Đánh giá 

ảnh hưởng từ hoạt động giao 

thông đến khu dân cư 

(41) Khu vực cửa khẩu Lý Vạn, xã Lý 

Quốc 

 
(53) Khu vực cửa khẩu Lý Vạn, xã 

Lý Quốc 

- Giữ nguyên vị trí quan trắc 

- Quan trắc tác động:  Đánh giá 

ảnh hưởng từ hoạt động giao 

thông; chất lượng môi trường tại 

khu vực biên giới 

(42) Khu dân cư xóm Huyền Du, thị 

trấn Thanh Nhật (phía Bắc Bãi chôn 

(54) Khu dân cư xóm Huyền Du, thị 

trấn Thanh Nhật (phía Bắc Bãi chôn 

- Giữ nguyên vị trí quan trắc 

- Quan trắc tác động: Đánh giá 
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lấp rác thải thị trấn Thanh Nhật) lấp rác thải thị trấn Thanh Nhật) ảnh hưởng từ hoạt động của Bãi 

chôn lấp rác thải đến khu dân cư 

- 

(55) Điểm dân cư Lý Quốc 

- Bổ sung vị trí quan trắc  

- Quan trắc tác động: Quan trắc 

khu dân cư khu vực nông thôn 

- 
(56) Điểm dân cư Thị Hoa 

 

- Bổ sung vị trí quan trắc  

- Quan trắc tác động: Quan trắc 

khu dân cư khu vực nông thôn 

Huyện 

Thạch An 

(43) Khu vực ngã 3 đường Quốc lộ 4A - 

Tỉnh lộ 208 (gần trường THPT Thạch 

An, thị trấn Đông Khê) 

(57) Khu vực ngã 3 đường Quốc lộ 

4A - Tỉnh lộ 208 (gần trường THPT 

Thạch An, thị trấn Đông Khê) 

- Giữ nguyên vị trí quan trắc 

- Quan trắc tác động: Đánh giá 

ảnh hưởng từ hoạt động giao 

thông đến khu dân cư 

(44) Khu vực chợ xã Canh Tân (giáp 

đường Tỉnh lộ 209) (58) Khu vực chợ xã Canh Tân (giáp 

đường Tỉnh lộ 209) 

- Giữ nguyên vị trí quan trắc 

- Quan trắc tác động:  Đánh giá 

ảnh hưởng từ hoạt động giao 

thông 

(45) Khu dân cư xóm Slằng Kheo, xã 

Lê Lai (phía Đông Bắc Bãi chôn lấp 

rác thải xã Lê Lai) 

(59) Khu dân cư xóm Slằng Kheo, 

xã Lê Lai (phía Đông Bắc Bãi chôn 

lấp rác thải xã Lê Lai) 

- Giữ nguyên vị trí quan trắc 

- Quan trắc tác động: Đánh giá 

ảnh hưởng từ hoạt động của Bãi 

chôn lấp rác thải đến khu dân cư 

(46) Khu di tích lịch sử Đài quan sát 

của Bộ chỉ huy chiến dịch Biên giới 

1950, xã Đức Long  

(60) Khu di tích lịch sử Đài quan sát 

của Bộ chỉ huy chiến dịch Biên giới 

1950, xã Đức Long  

- Giữ nguyên vị trí quan trắc 

- Quan trắc nền: Quan trắc đánh 

giá chất lượng môi trường khu di 

tích lịch sử 

- 
(61) Điểm dân cư Đức Long 

 

- Bổ sung vị trí quan trắc  

- Quan trắc tác động: Quan trắc 

khu dân cư khu vực nông thôn 

Huyện (47) Khu vực chợ thị trấn Nguyên Bình (62) Khu vực chợ thị trấn Nguyên - Giữ nguyên vị trí quan trắc 



 

Huyện, TP 

Vị trí mạng lưới quan trắc giai đoạn 

2023-2025 

Vị trí mạng lưới quan trắc giai 

đoạn 2026-2030 

Nội dung điều chỉnh, bổ sung 

giai đoạn 2026-2030 

(58 điểm quan trắc) (79 điểm quan trắc) 

Nguyên 

Bình 

(giáp đường Quốc lộ 34)  Bình (giáp đường Quốc lộ 34)  - Quan trắc tác động: Đánh giá 

ảnh hưởng từ hoạt động giao 

thông 

(48) Khu vực Di tích khu rừng Trần 

Hưng Đạo, xã Tam Kim (63) Khu vực Di tích khu rừng Trần 

Hưng Đạo, xã Tam Kim 

- Giữ nguyên vị trí quan trắc 

- Quan trắc nền: Quan trắc đánh 

giá chất lượng môi trường khu di 

tích lịch sử 

(49) Khu vực chợ thị trấn Tĩnh Túc 

(giáp đường Quốc lộ 34) (64) Khu vực chợ thị trấn Tĩnh Túc 

(giáp đường Quốc lộ 34) 

- Giữ nguyên vị trí quan trắc 

- Quan trắc tác động: Đánh giá 

ảnh hưởng từ hoạt động giao 

thông 

(50) Khu bảo tồn thiên nhiên Phia Oac 

- Phia Đén 

(65) Khu bảo tồn thiên nhiên Phia 

Oac - Phia Đén 

- Giữ nguyên vị trí quan trắc 

- Quan trắc nền: Quan trắc đánh 

giá chất lượng môi trường khu 

vực bảo tồn thiên nhiên 

(51) Khu dân cư xóm Bình Đường, xã 

Phan Thanh (phía Đông Nhà máy chế 

biến quặng chì - kẽm, xóm Lũng Cam, 

xã Phan Thanh) 

(66) Khu dân cư xóm Bình Đường, 

xã Phan Thanh (phía Đông Nhà máy 

chế biến quặng chì - kẽm, xóm Lũng 

Cam, xã Phan Thanh) 

- Giữ nguyên vị trí quan trắc 

- Quan trắc tác động: Đánh giá 

ảnh hưởng từ hoạt động của Bãi 

chôn lấp rác thải đến khu dân cư 

(52) Khu dân cư xóm Nà Bao, xã Minh 

Tâm, huyện Nguyên Bình (phía Tây 

Bãi chôn lấp rác thải thị trấn Nguyên 

Bình) 

(67) Khu dân cư xóm Nà Bao, xã 

Minh Tâm, huyện Nguyên Bình 

(phía Tây Bãi chôn lấp rác thải thị 

trấn Nguyên Bình) 

- Giữ nguyên vị trí quan trắc 

- Quan trắc tác động: Đánh giá 

ảnh hưởng từ hoạt động của Bãi 

chôn lấp rác thải đến khu dân cư 

 

(68) Khu vực cổng cụm công nghiệp 

Nguyên Bình, thị trấn Nguyên Bình 

- Bổ sung vị trí quan trắc  

- Quan trắc tác động: Đánh giá 

tác động từ hoạt động sản xuất 

công nghiệp 

- (69) Điểm dân cư Tam Kim - Bổ sung vị trí quan trắc  



 

Huyện, TP 

Vị trí mạng lưới quan trắc giai đoạn 

2023-2025 

Vị trí mạng lưới quan trắc giai 

đoạn 2026-2030 

Nội dung điều chỉnh, bổ sung 

giai đoạn 2026-2030 

(58 điểm quan trắc) (79 điểm quan trắc) 

 - Quan trắc tác động: Quan trắc 

khu dân cư khu vực nông thôn 

Huyện  

Bảo Lạc 

(53) Khu vực cổng chợ thị trấn Bảo 

Lạc 

 

(70) Khu vực cổng chợ thị trấn Bảo 

Lạc 

 

- Giữ nguyên vị trí quan trắc 

- Quan trắc tác động: Đánh giá 

ảnh hưởng từ hoạt động giao 

thông  

(54) Khu vực ngã 3 đường Quốc lộ 34 - 

Đường tránh thị trấn Bảo Lạc (71) Khu vực ngã 3 đường Quốc lộ 

34 - Đường tránh thị trấn Bảo Lạc 

- Giữ nguyên vị trí quan trắc  

- Quan trắc tác động: Đánh giá 

ảnh hưởng từ hoạt động giao 

thông 

(55) Khu dân cư xóm Nà Dường, thị 

trấn Bảo Lạc (phía Tây Bắc Bãi chôn 

lấp rác thải thị trấn Bảo Lạc) 

(72) Khu dân cư xóm Nà Dường, thị 

trấn Bảo Lạc (phía Tây Bắc Bãi chôn 

lấp rác thải thị trấn Bảo Lạc) 

- Giữ nguyên vị trí quan trắc 

- Quan trắc tác động: Đánh giá 

ảnh hưởng từ hoạt động của Bãi 

chôn lấp rác thải đến khu dân cư 

- 

(73) Khu vực cổng cụm công nghiệp 

Bảo Lạc, thị trấn Bảo Lạc 

- Bổ sung vị trí quan trắc  

- Quan trắc tác động: Đánh giá 

tác động từ hoạt động sản xuất 

công nghiệp 

- 
(74) Điểm dân cư Huy Giáp 

 

- Bổ sung vị trí quan trắc  

- Quan trắc tác động: Quan trắc 

khu dân cư khu vực nông thôn 

- 
(75) Điểm dân cư Cốc Pàng 

 

- Bổ sung vị trí quan trắc  

- Quan trắc tác động: Quan trắc 

khu dân cư khu vực nông thôn 

Huyện  

Bảo Lâm 

(56) Khu vực chợ thị trấn Pác Miầu 

(giáp đường Quốc lộ 34) (76) Khu vực chợ thị trấn Pác Miầu 

(giáp đường Quốc lộ 34) 

- Giữ nguyên vị trí quan trắc 

- Quan trắc tác động: Đánh giá 

ảnh hưởng từ hoạt động giao 

thông 



 

Huyện, TP 

Vị trí mạng lưới quan trắc giai đoạn 

2023-2025 

Vị trí mạng lưới quan trắc giai 

đoạn 2026-2030 

Nội dung điều chỉnh, bổ sung 

giai đoạn 2026-2030 

(58 điểm quan trắc) (79 điểm quan trắc) 

(57) Khu dân cư xóm Lạng Cá, thị trấn 

Bảo Lâm (phía Bắc Nhà máy tuyển nổi 

chì - Kẽm) 

(77) Khu dân cư xóm Lạng Cá, thị 

trấn Bảo Lâm (phía Bắc Nhà máy 

tuyển nổi chì - Kẽm) 

- Giữ nguyên vị trí quan trắc 

- Quan trắc tác động: Đánh giá 

ảnh hưởng từ hoạt động công 

nghiệp đến khu dân cư 

(58) Khu dân cư khu 1, thị trấn Bảo 

Lâm (phía Nam Bãi chôn lấp rác thải 

thị trấn Bảo Lâm) 

(78) Khu dân cư khu 1, thị trấn Bảo 

Lâm (phía Nam Bãi chôn lấp rác thải 

thị trấn Bảo Lâm) 

 

- Giữ nguyên vị trí quan trắc 

- Quan trắc tác động: Đánh giá 

ảnh hưởng từ hoạt động của Bãi 

chôn lấp rác thải đến khu dân cư 

- 

(79) Khu vực cổng cụm công nghiệp 

Bảo Lâm, thị trấn Pác Miầu 

- Bổ sung vị trí quan trắc  

- Quan trắc tác động: Đánh giá 

tác động từ hoạt động sản xuất 

công nghiệp 

 

- Thông số quan trắc: Tiếng ồn, độ rung, Khí tượng (Nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, hướng gió, áp suất khí quyển), SO2, CO, NO2, 

Tổng bụi lơ lửng (TSP), Bụi PM10.  

- Thông số quan trắc đối với các vị trí khu dân cư gần bãi chôn lấp rác thải và khu vực chăn nuôi: Tiếng ồn, độ rung, Khí tượng  

(Nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, hướng gió, áp suất khí quyển), SO2, CO, NO2, Tổng bụi lơ lửng (TSP), Bụi PM10, H2S, NH3 

 

 

 

 

 

 

 



 

Phụ lục III.3 

MẠNG LƯỚI QUAN TRẮC NƯỚC MẶT LỤC ĐỊA GIAI ĐOẠN 2023 – 2025  

VÀ GIAI ĐOẠN 2026-2030 

Huyện, TP 

Vị trí quan trắc theo Kế hoạch 

Quan trắc hàng năm 

Vị trí mạng lưới quan trắc giai 

đoạn 2023-2025 và 2026-2030 Nội dung điều chỉnh, bổ sung  

(40 điểm quan trắc) (57 điểm quan trắc) 

Thành phố 

Cao Bằng 

(1) Sông Bằng Giang - Chân cầu sông 

Máng, xã Hưng Đạo 

 

(1) Sông Bằng Giang - Tại cầu Sông 

Máng 

 

- Giữ nguyên và làm rõ vị trí 

quan trắc 

- Quan trắc tác động: Đánh giá 

tác động từ hoạt động sản xuất 

nông nghiệp, khai thác khoáng 

sản, giao thông; hoạt động dân 

sinh, kinh doanh dịch vụ sau khi 

chảy qua địa phận thị trấn Nước 

Hai, huyện Hòa An 

(2) Sông Bằng Giang - Chân cầu 

Hoằng Ngà 

(2) Sông Bằng Giang - Tại cầu Hoàng 

Ngà 

 

- Giữ nguyên vị trí quan trắc 

- Quan trắc tác động: Đánh giá 

tác động từ hoạt động sản xuất 

nông nghiệp, giao thông; hoạt 

động dân sinh, kinh doanh dịch 

vụ, cơ sở y tế tại phường Sông 

Bằng và phường Tân Giang 

- 

(3) Sông Bằng Giang - Tại cầu sắt đi 

xã Quang Trung, huyện Hòa An 

 

- Bổ sung vị trí quan trắc 

- Quan trắc tác động: Đánh giá 

tác động từ hoạt động sản xuất 

Công nghiệp, giao thông; hoạt 

động dân sinh 

- 

(4) Sông Bằng Giang - Tại Cầu 

Hoàng Tung 

 

- Bổ sung vị trí quan trắc 

- Quan trắc tác động: Đánh giá 

chất lượng nguồn nước trước khi 

chảy vào địa phận thành phố Cao 



 

Huyện, TP 

Vị trí quan trắc theo Kế hoạch 

Quan trắc hàng năm 

Vị trí mạng lưới quan trắc giai 

đoạn 2023-2025 và 2026-2030 Nội dung điều chỉnh, bổ sung  

(40 điểm quan trắc) (57 điểm quan trắc) 

Bằng 

(3) Sông Hiến - Bến lấy nước cứu hỏa 

đường Hiến Giang, phường Hợp 

Giang 

(5) Sông Hiến - Tại Cầu Sông Hiến 

 

- Dịch chuyển vị trí quan trắc để 

thuận tiện về giao thông (dễ tiếp 

cận) và thuận tiện cho công tác 

lấy mẫu. 

- Quan trắc tác động: Đánh giá 

tác động từ hoạt động sản xuất 

nông nghiệp, giao thông; hoạt 

động dân sinh, kinh doanh dịch 

vụ tại phường Sông Hiến và 

phường Hợp Giang 

- 

(6) Sông Hiến – Tại cầu bê tông nối 

phường Tân Giang và phường Hòa 

Chung 

 

- Bổ sung vị trí quan trắc 

- Quan trắc tác động: Đánh giá 

chất lượng nguồn nước cấp Nhà 

máy nước Sông Hiến; Đánh giá 

tác động từ hoạt động sản xuất 

nông nghiệp, giao thông; hoạt 

động dân sinh, kinh doanh dịch 

vụ tại phường Hòa Chung và 

phường Tân Giang 

(4) Suối Củn - Trước hợp lưu với 

sông Bằng Giang 

(7) Suối Củn (suối Gủn) – Tại cầu Nà 

Cạn, phường Sông Bằng 

 

- Giữ nguyên và làm rõ vị trí 

quan trắc 

- Quan trắc tác động: Đánh giá 

tác động từ hoạt động sản xuất 

nông nghiệp, giao thông, chế 

biến khoáng sản; hoạt động dân 

sinh, kinh doanh dịch vụ tại 

phường Sông Bằng 



 

Huyện, TP 

Vị trí quan trắc theo Kế hoạch 

Quan trắc hàng năm 

Vị trí mạng lưới quan trắc giai 

đoạn 2023-2025 và 2026-2030 Nội dung điều chỉnh, bổ sung  

(40 điểm quan trắc) (57 điểm quan trắc) 

(5) Suối Nà Dí - Xóm 2, xã Chu Trinh 
(8) Suối Nà Dí, xóm 2, xã Chu Trinh 

 

- Giữ nguyên vị trí quan trắc 

- Quan trắc tác động: Đánh giá 

tác động từ hoạt động sản xuất 

nông nghiệp, giao thông; hoạt 

động dân sinh 

- 
(9) Hồ Khuổi Khoán, xã Vĩnh Quang 

 

- Bổ sung vị trí quan trắc 

- Quan trắc tác động: Đánh giá 

chất lượng nước cấp cho hoạt 

động thủy lợi, đánh giá tác động 

từ hoạt động sản xuất nông 

nghiệp 

Huyện  

Hòa An 

(6) Sông Bằng Giang - Chân cầu 

Hồng Việt 

(10) Sông Bằng Giang - Tại cầu Hồng 

Việt, xã Hồng Việt 

 

- Giữ nguyên và làm rõ vị trí 

quan trắc 

- Quan trắc tác động: Đánh giá 

tác động từ hoạt động sản xuất 

nông nghiệp, giao thông; hoạt 

động dân sinh 

(7) Hồ Nà Tấu - Tại cống lấy nước 

trước đập 

(11) Hồ Nà Tấu, thị trấn Nước Hai 

 

- Giữ nguyên và làm rõ vị trí 

quan trắc 

- Quan trắc tác động: Đánh giá 

chất lượng nước cấp cho hoạt 

động thủy lợi, đánh giá tác động 

từ hoạt động sản xuất nông 

nghiệp 

(8) Hồ Khuổi Lái - Tại cống lấy nước 

trước đập 

(12) Hồ Khuổi Lái, xã Bạch Đằng 

 

- Giữ nguyên và làm rõ vị trí 

quan trắc 

- Quan trắc tác động: Đánh giá 

chất lượng nước cấp cho hoạt 



 

Huyện, TP 

Vị trí quan trắc theo Kế hoạch 

Quan trắc hàng năm 

Vị trí mạng lưới quan trắc giai 

đoạn 2023-2025 và 2026-2030 Nội dung điều chỉnh, bổ sung  

(40 điểm quan trắc) (57 điểm quan trắc) 

động thủy lợi, đánh giá tác động 

từ hoạt động sản xuất nông 

nghiệp 

(9) Sông Tài Hồ Sìn - Chân cầu Tài 

Hồ Sìn 

(13) Sông Tài Hồ Sìn - Tại cầu Tài 

Hồ Sìn, xã Bạch Đằng 

 

- Giữ nguyên và làm rõ vị trí 

quan trắc 

- Quan trắc tác động: Đánh giá 

chất lượng nước đầu nguồn phụ 

lưu của sông Hiến, đánh giá tác 

động từ hoạt động sản xuất nông 

nghiệp, hoạt động dân sinh 

- 

(14) Sông Hiến - Đoạn chảy qua địa 

phận xã Lê Chung 

 

- Bổ sung vị trí quan trắc 

- Quan trắc tác động: Đánh giá 

chất lượng nước tại khu vực đầu 

nguồn trước khi chảy vào địa 

phận thành phố Cao Bằng, đánh 

giá tác động từ hoạt động sản 

xuất nông nghiệp, hoạt động dân 

sinh 

- 

(15) Sông Dẻ Rào - Tại trạm bơm Pác 

Gậy, xã Hồng Việt 

 

- Bổ sung vị trí quan trắc 

- Quan trắc tác động: Đánh giá 

chất lượng nước cấp cho hoạt 

động thủy lợi; Đánh giá tác động 

từ hoạt động sản xuất nông 

nghiệp, giao thông 

- 
(16) Suối Án lại, xã Nguyễn Huệ 

 

- Bổ sung vị trí quan trắc 

- Quan trắc tác động: Đánh giá 

tác động từ làng nghề miến rong 

- (17) Hồ Khuổi Áng, xã Hoàng Tung - Bổ sung vị trí quan trắc 



 

Huyện, TP 

Vị trí quan trắc theo Kế hoạch 

Quan trắc hàng năm 

Vị trí mạng lưới quan trắc giai 

đoạn 2023-2025 và 2026-2030 Nội dung điều chỉnh, bổ sung  

(40 điểm quan trắc) (57 điểm quan trắc) 

 - Quan trắc tác động: Đánh giá 

chất lượng nước cấp cho hoạt 

động thủy lợi, đánh giá tác động 

từ hoạt động sản xuất nông 

nghiệp 

- 

(18) Suối Lê Nin - Đoạn chảy qua địa 

phận xóm Nà Rị, xã Nam Tuấn 

 

- Bổ sung vị trí quan trắc 

- Quan trắc tác động: Đánh giá 

chất lượng nước trước khi chảy 

vào địa phận Hòa An 

Huyện  

Hà Quảng 

(10) Suối Lê Nin - Tại đập dâng 
(19) Suối Lê Nin - Tại đập dâng nước 

Khu di tích Quốc Gia đặc biệt Pác Bó 

(xã Trường Hà) 

 

- Giữ nguyên và làm rõ vị trí 

quan trắc 

- Quan trắc nền: Đánh giá chất 

lượng nước tại đầu nguồn khu di 

tích lịch sử 

(11) Hồ Kẻ Hiệt - Tại cống lấy nước 

trước đập 

(20) Hồ Thôm Cải, xã Ngọc Đào  

 

- Thay đổi tên hồ theo đúng tên 

hồ đã được phê duyệt trong phụ 

lục kèm theo Quyết định số 

2530/QĐ-UBND ngày 

22/12/2021 của UBND tỉnh Cao 

Bằng ban hành danh mục hồ, ao, 

đầm không được san lấp 

- Quan trắc tác động: Đánh giá 

chất lượng nước cấp cho hoạt 

động thủy lợi, đánh giá tác động 

từ hoạt động sản xuất nông 

nghiệp 

(12) Suối tại cửa Khẩu - Cửa khẩu 

Sóc Giang- xã Sóc Hà 

(21) Sông Bằng Giang - Tại chân cầu 

bê tông khu vực cửa khẩu Sóc Giang, 

- Giữ nguyên vị trí quan trắc; đổi 

tên thành sông Bằng Giang theo 



 

Huyện, TP 

Vị trí quan trắc theo Kế hoạch 

Quan trắc hàng năm 

Vị trí mạng lưới quan trắc giai 

đoạn 2023-2025 và 2026-2030 Nội dung điều chỉnh, bổ sung  

(40 điểm quan trắc) (57 điểm quan trắc) 

xã Sóc Hà 

 

thực trạng  

- Quan trắc nền: Đánh giá chất 

lượng nước tại khu vực đầu 

nguồn trước khi chảy vào địa 

phận tỉnh Cao Bằng 

(13) Sông Dẻ Rào - Tại chân cầu Cốc 

Ca 

(22) Sông Dẻ Rào - Tại cầu Cốc Ca, 

thị trấn Thông Nông  

 

- Giữ nguyên và làm rõ vị trí 

quan trắc 

- Quan trắc tác động: Đánh giá 

tác động từ hoạt động sản xuất 

nông nghiệp, giao thông; hoạt 

động dân sinh 

- 

(23) Sông Dẻ Rào - Khu vực cửa khẩu 

Cần Yên, xã Cần Yên 

 

- Bổ sung vị trí quan trắc  

- Quan trắc nền: Đánh giá chất 

lượng nước tại khu vực đầu 

nguồn trước khi chảy vào địa 

phận tỉnh Cao Bằng 

- 

(24) Hồ Bản Nưa, xã Ngọc Đào  

 

- Bổ sung vị trí quan trắc đánh 

giá chất lượng nước phục vụ 

thủy lợi 

- Quan trắc tác động: Đánh giá 

chất lượng nước cấp cho hoạt 

động thủy lợi, đánh giá tác động 

từ hoạt động sản xuất nông 

nghiệp 

- 

(25) Hồ Khuổi Kỳ, xã Sóc Hà  

 

- Bổ sung vị trí quan trắc  

- Quan trắc tác động: Đánh giá 

chất lượng nước cấp cho hoạt 

động sinh hoạt và thủy lợi, đánh 



 

Huyện, TP 

Vị trí quan trắc theo Kế hoạch 

Quan trắc hàng năm 

Vị trí mạng lưới quan trắc giai 

đoạn 2023-2025 và 2026-2030 Nội dung điều chỉnh, bổ sung  

(40 điểm quan trắc) (57 điểm quan trắc) 

giá tác động từ hoạt động sản 

xuất nông nghiệp 

Huyện 

Quảng Hòa 

(14) Nước suối Vi Vọng - Đoạn ngã 

ba đi Trùng Khánh - Hạ Lang 

(26) Suối Vi Vọng - Tại Tà Phầy, thị 

trấn Quảng Uyên 

 

- Giữ nguyên và làm rõ vị trí 

quan trắc 

- Quan trắc tác động: Đánh giá 

tác động từ hoạt động sản xuất 

nông nghiệp, giao thông; hoạt 

động dân sinh 

(15) Sông Bằng Giang - Trạm bơm 

nước cấp nhà máy Đường 

(27) Sông Bằng Giang - Tại Cầu Tà 

Lùng - Nà Thắm, thị trấn Tà Lùng 

 

- Dịch chuyển vị trí quan trắc để 

thuận tiện về giao thông (dễ tiếp 

cận) và thuận tiện cho công tác 

lấy mẫu. 

- Quan trắc tác động: Đánh giá 

tác động từ hoạt động sản xuất 

nông nghiệp, công nghiệp, giao 

thông; hoạt động dân sinh 

(16) Sông Bắc Vọng - Cửa khẩu Tà 

Lùng 

(28) Sông Bắc Vọng - Tại cầu Tà 

Lùng, cửa khẩu Tà Lùng, thị trấn Tà 

Lùng 

 

- Giữ nguyên và làm rõ vị trí 

quan trắc 

- Quan trắc tác động: Đánh giá 

tác động từ hoạt động sản xuất 

nông nghiệp, chế biến sản phẩm 

nông nghiệp, giao thông; hoạt 

động dân sinh 

(17) Hồ Thăng Hen - Khu vực bậc 

xuống hồ 

(29) Hồ Thăng Hen, xã Quốc Toản 

 

- Giữ nguyên vị trí quan trắc 

- Quan trắc tác động: Đánh giá 

chất lượng nguồn nước khu vực 

du lịch, đánh giá tác động từ hoạt 

động sản xuất nông nghiệp 



 

Huyện, TP 

Vị trí quan trắc theo Kế hoạch 

Quan trắc hàng năm 

Vị trí mạng lưới quan trắc giai 

đoạn 2023-2025 và 2026-2030 Nội dung điều chỉnh, bổ sung  

(40 điểm quan trắc) (57 điểm quan trắc) 

- 
(30) Hồ Nà Lái, xã Phi Hải 

 

- Bổ sung vị trí quan trắc 

- Quan trắc tác động: Đánh giá 

chất lượng nước cấp cho hoạt 

động thủy lợi, đánh giá tác động 

từ hoạt động sản xuất nông 

nghiệp 

Huyện 

Trùng 

Khánh 

(18) Sông Quây Sơn - Cửa khẩu Pò 

Peo (chân cầu treo) 

(31) Sông Quây Sơn - Tại cầu treo 

cửa khẩu Pò Peo, xóm Pò Peo, xã 

Ngọc Côn 

 

- Giữ nguyên và làm rõ vị trí 

quan trắc 

- Quan trắc nền: Đánh giá chất 

lượng nước tại khu vực đầu 

nguồn trước khi chảy vào địa 

phận tỉnh Cao Bằng 

(19) Sông Quây Sơn - Thác Bản Giốc 

- Xã Đàm Thủy (32) Sông Quây Sơn - Khu du lịch 

thác Bản Giốc, xã Đàm Thủy 

 

- Giữ nguyên và làm rõ vị trí 

quan trắc 

- Quan trắc tác động: Đánh giá 

chất lượng nguồn nước khu vực 

du lịch 

(20) Hồ Bản Viết - Tại cống lấy nước 

trước đập 

(33) Hồ Bản Viết, xã Phong Châu 

 

- Giữ nguyên và làm rõ vị trí 

quan trắc 

- Quan trắc tác động: Đánh giá 

chất lượng nước cấp cho hoạt 

động thủy lợi, đánh giá tác động 

từ hoạt động sản xuất nông 

nghiệp 

(21) Sông Bắc Vọng - Chân cầu Thông 

Huề - Xã Đoài Dương 
(34) Sông Bắc Vọng – Tại cầu Thông 

Huề, xã Đoài Dương 

 

- Giữ nguyên vị trí quan trắc 

- Quan trắc tác động: Đánh giá 

tác động từ hoạt động sản xuất 

nông nghiệp, giao thông; hoạt 



 

Huyện, TP 

Vị trí quan trắc theo Kế hoạch 

Quan trắc hàng năm 

Vị trí mạng lưới quan trắc giai 

đoạn 2023-2025 và 2026-2030 Nội dung điều chỉnh, bổ sung  

(40 điểm quan trắc) (57 điểm quan trắc) 

động dân sinh 

(22) Suối (tại cửa khẩu) - Cửa khẩu 

Hùng Quốc - Thị trấn Hùng Quốc 

(35) Sông Trà Lĩnh - Tại khu vực Cửa 

khẩu Trà Lĩnh, thị trấn Trà Lĩnh 

 

- Giữ nguyên, đổi tên theo đúng 

địa danh và tên gọi  

- Quan trắc nền: Đánh giá chất 

lượng nước tại khu vực đầu 

nguồn trước khi chảy vào địa 

phận tỉnh Cao Bằng 

- 

(36) Sông Bắc Vọng - Tại cầu Bản 

Sác xóm Sác Hạ - Lũng Ngùa, xã 

Quang Trung 

 

- Bổ sung vị trí quan trắc  

- Quan trắc nền: Đánh giá chất 

lượng nước tại gần khu vực đầu 

nguồn trước khi chảy vào địa 

phận tỉnh Cao Bằng 

- 

(37) Sông Cô Mười - Tại cầu Cô Tàu, 

thị trấn Trà Lĩnh 

 

- Bổ sung vị trí quan trắc  

- Quan trắc tác động: Đánh giá 

tác động từ hoạt động sản xuất 

nông nghiệp, giao thông; hoạt 

động dân sinh; đánh giá chất 

lượng của phụ lưu chính của 

sông Trà Lĩnh 

Huyện  

Hạ Lang 

(23) Sông Quây Sơn - Tại cửa khẩu 

Lý Vạn - xã Lý Quốc (38) Sông Quây Sơn - Tại cửa khẩu 

Lý Vạn, xã Lý Quốc 

 

- Giữ nguyên vị trí quan trắc  

- Quan trắc tác động: Đánh giá 

chất lượng nước tại khu vực cuối 

nguồn trước khi chảy ra địa phận 

tỉnh Cao Bằng 

(24) Suối Khuổi Tấu - Xóm Sộc 

Quân, thị trấn Thanh Nhật 

(39) Suối Khuổi Tấu - Tại cầu Huyền 

Du, xóm Huyền Du, thị trấn Thanh 

Nhật 

 

- Giữ nguyên và làm rõ vị trí 

quan trắc  

- Quan trắc tác động: Đánh giá 

chất lượng nước cấp cho hoạt 



 

Huyện, TP 

Vị trí quan trắc theo Kế hoạch 

Quan trắc hàng năm 

Vị trí mạng lưới quan trắc giai 

đoạn 2023-2025 và 2026-2030 Nội dung điều chỉnh, bổ sung  

(40 điểm quan trắc) (57 điểm quan trắc) 

động sinh hoạt khu vực thị trấn, 

đánh giá tác động từ hoạt động 

sản xuất nông nghiệp, hoạt động 

dân sinh 

- 

(40) Hồ Thôm Rao, xã Lý Quốc 

 

- Bổ sung vị trí quan trắc  

- Quan trắc tác động: Đánh giá 

chất lượng nước cấp cho hoạt 

động thủy lợi, đánh giá tác động 

từ hoạt động sản xuất nông 

nghiệp 

Huyện 

Thạch An  

(25) Suối Đông Khê - Chân cầu Slằng 

Péc 

(41) Suối Đông Khê - Tại cầu Slằng 

Péc, thị trấn Đông Khê 

 

- Giữ nguyên và làm rõ vị trí 

quan trắc 

- Quan trắc tác động: Đánh giá 

tác động từ hoạt động sản xuất 

nông nghiệp, giao thông; hoạt 

động dân sinh 

(26) Suối Đông Khê - Chân cầu Phai 

Thin 
Bỏ 

Do đã có vị trí quan trắc tại cầu 

Slằng Péc, thị trấn Đông Khê  

(27) Suối Đức Xuân - Phía dưới nhà 

máy Than Cốc cũ 

(42) Suối Đông Khê - Tại cầu bê tông 

xóm Tục Ngã,  xã Đức Xuân 

 

- Đổi tên suối theo đúng nguồn 

bắt đầu dòng chảy tại suối Đông 

Khê từ thị trấn Đông Khê   

- Quan trắc tác động: Đánh giá 

chất lượng nước tại khu vực cuối 

nguồn trước khi chảy ra địa phận 

tỉnh Cao Bằng 

(28) Suối Quang Trọng - Trước điểm 

hợp lưu với suối Nậm Cung Bỏ 

- Lý do bỏ: Do vị trí quan trắc 

không thuận tiện về giao thông 

(dễ tiếp cận) và khó cho công tác 



 

Huyện, TP 

Vị trí quan trắc theo Kế hoạch 

Quan trắc hàng năm 

Vị trí mạng lưới quan trắc giai 

đoạn 2023-2025 và 2026-2030 Nội dung điều chỉnh, bổ sung  

(40 điểm quan trắc) (57 điểm quan trắc) 

lấy mẫu. 

(29) Suối Nậm Cung - Trước điểm 

hợp lưu với suối Quang Trọng 
Bỏ 

- Lý do bỏ: Do vị trí quan trắc 

không thuận tiện về giao thông 

(dễ tiếp cận) và khó cho công tác 

lấy mẫu. 

(30) Sông Hiến - Cầu treo xã Canh 

Tân 

(43) Sông Minh Khai - Tại cầu Nà 

Xen, xã Minh Khai  

 

 

- Dịch chuyển vị trí quan trắc về 

phía thượng lưu đánh giá chất 

lượng nguồn nước sau điểm hợp 

lưu giữa suối Quang Trọng và 

suối Nậm Cung; đổi tên sông 

thành sông Minh Khai do Sông 

Hiến bắt nguồn từ điểm hợp lưu 

giữa sông Minh Khai và sông 

Tài Hồ Sìn 

- Quan trắc tác động: Đánh giá 

chất lượng nước đầu nguồn phụ 

lưu của sông Hiến, đánh giá tác 

động từ hoạt động sản xuất nông 

nghiệp 

Huyện 

Nguyên 

Bình 

(31) Sông Thể Dục - Chân cầu rẽ đi 

xã Thể Dục 

(44) Sông Thể Dục (sông Nguyên 

Bình) – Đoạn chảy qua gần Ủy ban 

nhân dân xã Thể Dục 

 

- Dịch chuyển vị trí quan trắc để 

đánh giá chất lượng nguồn nước 

thượng nguồn sông  

- Quan trắc nền: Đánh giá chất 

lượng nước đầu nguồn sông, 

Đánh giá tác động từ hoạt động 

sản xuất nông nghiệp, giao 

thông, y tế, khai thác khoáng 

sản; hoạt động dân sinh 



 

Huyện, TP 

Vị trí quan trắc theo Kế hoạch 

Quan trắc hàng năm 

Vị trí mạng lưới quan trắc giai 

đoạn 2023-2025 và 2026-2030 Nội dung điều chỉnh, bổ sung  

(40 điểm quan trắc) (57 điểm quan trắc) 

(32) Sông Thể Dục - Chân cầu 

Nguyên Bình 

(45) Sông Thể Dục (sông Nguyên 

Bình) – Tại cầu Vạ Riệc 

 

- Giữ nguyên và làm rõ vị trí 

quan trắc. 

- Quan trắc tác động: Đánh giá 

tác động từ hoạt động sản xuất 

nông nghiệp, giao thông, y tế, 

khai thác khoáng sản; hoạt động 

dân sinh 

(33) Nước khe - Khu bảo tồn Phia 

Đén (46) Nước khe - Khu bảo tồn thiên 

nhiên Phia Oac - Phia Đén, xã Thành 

Công 

 

- Giữ nguyên và làm rõ vị trí 

quan trắc. 

- Quan trắc nền: Đánh giá chất 

lượng nguồn nước tại khu bảo 

tồn thiên niên và cấp cho khu 

vực thị trấn Nguyên Bình 

(34) Sông Nhiên - Xã Mai Long 

(trước hợp lưu với sông Hoa Thám) 

Bỏ  

- Lý do bỏ: Do vị trí quan trắc 

không thuận tiện về giao thông 

(dễ tiếp cận) và khó cho công tác 

lấy mẫu và thay thế lấy mẫu bổ 

sung Sông Tam Kim - Tại cầu 

Nà Vả - Nà Dủ xã Tam Kim 

điểm sau khi tiếp nhận nước của 

cả sông Nhiên 

(35) Suối Tài Soỏng - Xã Phan Thanh 

(47) Suối Tài Soỏng, xã Phan Thanh 

 

- Giữ nguyên vị trí quan trắc 

- Quan trắc tác động: Đánh giá 

tác động từ hoạt động sản xuất 

nông nghiệp, khai thác khoáng 

sản 



 

Huyện, TP 

Vị trí quan trắc theo Kế hoạch 

Quan trắc hàng năm 

Vị trí mạng lưới quan trắc giai 

đoạn 2023-2025 và 2026-2030 Nội dung điều chỉnh, bổ sung  

(40 điểm quan trắc) (57 điểm quan trắc) 

- 

(48) Hồ Thôm Luông, xã Minh Tâm 

 

- Bổ sung vị trí quan trắc  

- Quan trắc tác động: Đánh giá 

chất lượng nước cấp cho hoạt 

động thủy lợi, đánh giá tác động 

từ hoạt động sản xuất nông 

nghiệp 

- 
(49) Sông Tam Kim - Tại cầu Nà Vả - 

Nà Dủ xã Tam Kim  

 

- Bổ sung vị trí quan trắc  

- Quan trắc tác động: Đánh giá 

tác động từ hoạt động sản xuất 

nông nghiệp 

Huyện  

Bảo Lạc 

(36) Sông Gâm - Chân cầu treo trước 

điểm hợp lưu với Sông Nieo 
(50) Sông Gâm - Tại cầu treo trước 

điểm hợp lưu với sông Neo (sông 

Nieo) 

 

- Giữ nguyên vị trí quan trắc 

- Quan trắc tác động: Đánh giá 

tác động từ hoạt động sản xuất 

nông nghiệp, giao thông; hoạt 

động dân sinh 

(37) Sông Nieo - Chân cầu Bảo Lạc 2  

gần Chợ thị trấn Bảo Lạc 

(51) Sông Neo (Sông Nieo) – Tại cầu 

Bảo Lạc 2  (gần Chợ thị trấn Bảo Lạc) 

 

- Giữ nguyên vị trí quan trắc 

- Quan trắc tác động: Đánh giá 

tác động từ hoạt động giao 

thông; hoạt động dân sinh 

- (52) Hồ Thôn Lốm, xã Xuân Trường  

 

- Bổ sung vị trí quan trắc  

- Quan trắc tác động: Đánh giá 

chất lượng nước cấp cho hoạt 

động thủy lợi, đánh giá tác động 

từ hoạt động sản xuất nông 

nghiệp 

- (53) Sông Neo (Sông Nieo) – Tại cầu 

Bảo Lạc 1  

 

- Bổ sung vị trí quan trắc  

- Quan trắc tác động: Đánh giá 

chất lượng nguồn nước cấp Nhà 



 

Huyện, TP 

Vị trí quan trắc theo Kế hoạch 

Quan trắc hàng năm 

Vị trí mạng lưới quan trắc giai 

đoạn 2023-2025 và 2026-2030 Nội dung điều chỉnh, bổ sung  

(40 điểm quan trắc) (57 điểm quan trắc) 

máy cấp nước sinh hoạt thị trấn 

Bảo Lạc,  

- (54) Sông Gâm - Đoạn chảy qua xóm 

Nà Đôm, xã Cô Ba 

 

- Giữ nguyên vị trí quan trắc 

- Quan trắc tác động: Đánh giá 

chất lượng nước tại khu vực đầu 

nguồn trước khi chảy ra địa phận 

tỉnh Cao Bằng 

Huyện  

Bảo Lâm 

(38) Sông Gâm - Chân cầu treo đi xã 

Nam Quang 
(55) Sông Gâm - Tại cầu treo nối thị 

trấn Pác Miầu và xã Nam Quang 

 

- Giữ nguyên và làm rõ vị trí 

quan trắc 

- Quan trắc tác động: Đánh giá 

tác động từ hoạt động sản xuất 

nông nghiệp, giao thông, khai 

thác khoáng sản 

(39) Sông Gâm - Sau điểm xả nước 

thải của Nhà máy tuyển nổi chì kẽm 

về phía hạ lưu 

(56) Sông Gâm - Sau điểm xả nước 

thải của Nhà máy tuyển nổi chì kẽm 

về phía hạ lưu 

 

- Giữ nguyên vị trí quan trắc 

- Quan trắc tác động: Đánh giá 

tác động từ hoạt động chế biến 

khoáng sản 

(40) Sông Gâm - Trước điểm hợp lưu 

với suối Thái Học về phía thượng lưu 

(trước khi chảy sang địa phận tỉnh Hà 

Giang) 

Bỏ 

- Lý do bỏ: Do đã có vị trí quan 

trắc tại sau điểm xả nước thải 

của Nhà máy tuyển nổi chì kẽm 

về phía hạ lưu  

- 

(57) Sông Nho Quế - Tại xóm Nà 

Mạt, xã Lý Bôn 

 

- Bổ sung vị trí quan trắc, phụ 

lưu của sông Gâm 

- Quan trắc tác động: Đánh giá 

tác động từ hoạt động sản xuất 

nông nghiệp; chất lượng nước 

phụ lưu của sông Gâm 

- Thông số quan trắc: pH, TSS, DO, COD, BOD5, NH4
+
, NO3

-
, PO4

-
, Coliform. 



 

Phụ lục III.4 

MẠNG LƯỚI QUAN TRẮC NƯỚC DƯỚI ĐẤT GIAI ĐOẠN 2023 – 2025 VÀ GIAI ĐOẠN 2026-2030 

 

Huyện, TP 

Vị trí quan trắc theo Kế hoạch Quan 

trắc hàng năm  

Vị trí mạng lưới quan trắc giai 

đoạn 2023-2025 và 2026-2030 Nội dung điều chỉnh, bổ sung  

(04 điểm quan trắc) (15 điểm quan trắc) 

Thành phố 

Cao Bằng 

(1) Nước giếng nước hộ dân khu vực 

phường Đề Thám 

(1) Giếng nước tại gia đình hộ dân 

tổ 1,  phường Đề Thám 

 

- Giữ nguyên và làm rõ vị trí 

quan trắc 

- Quan trắc tác động: Đánh giá 

tác động từ hoạt động dân sinh 

- 

(2) Mỏ nước tại tổ 4, phường Tân 

Giang 

 

- Bổ sung vị trí quan trắc 

- Quan trắc tác động: Đánh giá 

tác động từ hoạt động dân sinh, 

giao thông 

- 

(3) Mỏ nước tại tổ 8, phường Đề 

Thám 

 

- Bổ sung vị trí quan trắc 

- Quan trắc tác động: Đánh giác 

tác động hoạt động sản xuất 

nông nghiệp và dân sinh 

Huyện  

Hòa An 

- 
(4) Mỏ nước tại xóm 7 Bế Triều, 

thị trấn Nước Hai (phía Nam bãi 

chôn lấp rác thải thị trấn Nước Hai) 

 

- Bổ sung vị trí quan trắc  

- Quan trắc tác động: Đánh giá 

tác động từ hoạt động dân sinh 

và từ bãi rác thải của thị trấn 

Nước Hai 

Huyện  

Hà Quảng 

- 

(5) Mỏ nước Bó Nghiềng tại tổ 5, 

thị trấn Thông Nông 

 

- Bổ sung vị trí quan trắc  

- Quan trắc tác động: Đánh giá 

chất lượng nguồn nước cấp sinh 

hoạt, Đánh giác tác động hoạt 

động sản xuất nông nghiệp và 

dân sinh 

Huyện  

Quảng Hòa 

(2) Mỏ nước Pác Bó - Thị trấn Quảng 

Uyên 

(6) Mỏ nước Pác Bó tại thị trấn 

Quảng Uyên 

- Giữ nguyên và làm rõ vị trí 

quan trắc 



 

Huyện, TP 

Vị trí quan trắc theo Kế hoạch Quan 

trắc hàng năm  

Vị trí mạng lưới quan trắc giai 

đoạn 2023-2025 và 2026-2030 Nội dung điều chỉnh, bổ sung  

(04 điểm quan trắc) (15 điểm quan trắc) 

 - Quan trắc nền: Đánh giá chất 

lượng nguồn nước cấp cho nhà 

máy cấp nước sinh hoạt của thị 

trấn Quảng Uyên 

(3) Nước giếng hộ dân tổ dân phố 1, thị 

trấn Hòa Thuận 

(7) Nước giếng tại gia đình hộ dân 

tổ dân phố 1, thị trấn Hòa Thuận 

 

- Giữ nguyên quan trắc 

- Quan trắc tác động: Đánh giá 

tác động từ hoạt động dân sinh 

- 

(8) Mỏ nước tại tổ dân phố 8, thị 

trấn Hòa Thuận 

 

- Bổ sung vị trí quan trắc 

- Quan trắc tác động: Đánh giá 

chất lượng nguồn nước cấp sinh 

hoạt của thị trấn Hòa Thuận, 

Đánh giác tác động hoạt động 

sản xuất nông nghiệp và dân 

sinh 

Huyện 

Trùng 

Khánh 

(4) Nước giếng khu vực thị trấn Trùng 

Khánh 
Bỏ 

Do người dân đã không sử dụng 

nước giếng cho hoạt động sinh 

hoạt; việc lấy mẫu tại nhà dân 

gặp khó khăn. Thay thế bằng vị 

trí lấy mẫu tại Xí nghiệp cấp 

nước thị trấn Trùng Khánh, tổ 4, 

thị trấn Trùng Khánh 

- 

(9) Xí nghiệp cấp nước thị trấn 

Trùng Khánh - tổ 4, thị trấn Trùng 

Khánh 

 

- Bổ sung vị trí quan trắc  

- Quan trắc tác động: Đánh giá 

chất lượng nguồn nước cấp sinh 

hoạt, Đánh giác tác động hoạt 

động dân sinh 

Huyện  

Hạ Lang 

- (10) Mỏ nước xóm Bó Chỉa, thị 

trấn Thanh Nhật 

- Bổ sung vị trí quan trắc  

- Quan trắc tác động: Đánh giá 



 

Huyện, TP 

Vị trí quan trắc theo Kế hoạch Quan 

trắc hàng năm  

Vị trí mạng lưới quan trắc giai 

đoạn 2023-2025 và 2026-2030 Nội dung điều chỉnh, bổ sung  

(04 điểm quan trắc) (15 điểm quan trắc) 

 tác động từ hoạt động dân sinh 

Huyện 

Thạch An  

- 

(11) Trạm cấp nước thị trấn Đông 

Khê  

 

- Bổ sung vị trí quan trắc  

- Quan trắc tác động: Đánh giá 

chất lượng nguồn nước cấp sinh 

hoạt khu vực thị trấn Đông Khê, 

Đánh giác tác động từ hoạt động 

dân sinh 

- 
(12) Trạm cấp nước xã Đức Long 

 

- Bổ sung vị trí quan trắc  

- Quan trắc tác động: Đánh giá 

chất lượng nguồn nước cấp sinh 

hoạt khu vực cửa khẩu, Đánh 

giác tác động từ hoạt động dân 

sinh 

Huyện 

Nguyên 

Bình 

- 

(13) Nước giếng hộ dân tổ 2, thị 

trấn Nguyên Bình 

 

- Bổ sung vị trí quan trắc  

- Quan trắc tác động: Đánh giá 

tác động từ hoạt động dân sinh 

Huyện  

Bảo Lạc 
- 

(14) Nước giếng gia đình hộ dân 

khu 1, thị trấn Bảo Lạc 

 

- Bổ sung vị trí quan trắc  

- Quan trắc tác động: Đánh giá 

tác động từ hoạt động dân sinh 

Huyện  

Bảo Lâm 
- 

(15) Nước giếng tại khu dân cư 

xóm Lạng Cá, thị trấn Pác Miầu 

 

- Bổ sung vị trí quan trắc  

- Quan trắc tác động: Đánh giá 

tác động từ hoạt động dân sinh 

 

- Thông số quan trắc: pH, TDS, chỉ số pecmanganat, NH4
+
, NO3

-
, Fe, As. 

 



 

Phụ lục III.5 

MẠNG LƯỚI QUAN TRẮC ĐẤT GIAI ĐOẠN 2023 – 2025 VÀ GIAI ĐOẠN 2026 – 2030 

 

Huyện, TP 

Vị trí mạng lưới quan trắc giai đoạn 

2023-2025  

Vị trí mạng lưới quan trắc giai đoạn 

2026-2030 
Nội dung điều chỉnh, bổ 

sung giai đoạn 2026-2030 

(20 điểm quan trắc) (38 điểm quan trắc) 

Thành phố 

Cao Bằng 

(1) Đất canh tác nông nghiệp xóm 5, xã 

Chu Trinh (phía  tây Bãi chôn lấp rác Nà 

Lần -  Chu Trinh) 

 

(1) Đất canh tác nông nghiệp xóm 5, xã 

Chu Trinh (phía  tây Bãi chôn lấp rác 

Nà Lần -  Chu Trinh) 

 

- Giữ nguyên vị trí quan trắc  

- Quan trắc tác động: Đánh 

giá tác động từ hoạt động 

chôn lấp rác thải 

(2) Đất canh tác nông nghiệp xóm Cốc 

Gằng, xã Chu Trinh (phía Nam Khu liên 

hợp Gang thép Cao Bằng 

 

(2) Đất canh tác nông nghiệp xóm Cốc 

Gằng, xã Chu Trinh (phía Nam Khu 

liên hợp Gang thép Cao Bằng 

 

- Giữ nguyên vị trí quan trắc  

- Quan trắc tác động: Đánh 

giá tác động từ hoạt động sản 

xuất công nghiệp 

- 

(3) Đất canh tác nông nghiệp xung 

quanh cụm công nghiệp Hưng Đạo, xã 

Hưng Đạo 

- Bổ sung vị trí quan trắc  

- Quan trắc tác động: Đánh 

giá tác động từ hoạt động sản 

xuất nông nghiệp và hoạt 

động sản xuất công nghiệp 

- 

(4) Đất canh tác nông nghiệp xung 

quanh cụm công nghiệp Đề Thám, 

phường Đề Thám 

- Bổ sung vị trí quan trắc  

- Quan trắc tác động: Đánh 

giá tác động từ hoạt động sản 

xuất nông nghiệp và hoạt 

động sản xuất công nghiệp 

- 

(5) Đất canh tác nông nghiệp xung 

quanh khu công nghiệp Chu Trinh, xã 

Chu Trinh 

- Bổ sung vị trí quan trắc  

- Quan trắc tác động: Đánh 

giá tác động từ hoạt động sản 

xuất nông nghiệp và hoạt 

động sản xuất công nghiệp 



 

Huyện, TP 

Vị trí mạng lưới quan trắc giai đoạn 

2023-2025  

Vị trí mạng lưới quan trắc giai đoạn 

2026-2030 
Nội dung điều chỉnh, bổ 

sung giai đoạn 2026-2030 

(20 điểm quan trắc) (38 điểm quan trắc) 

Huyện  

Hòa An 

(3) Đất canh tác nông nghiệp xóm 5 Bế 

Triều, thị trấn Nước Hai (phía Nam Bãi 

chôn lấp rác thải thị trấn Nước Hai) 

(6) Đất canh tác nông nghiệp xóm 5 Bế 

Triều, thị trấn Nước Hai (phía Nam Bãi 

chôn lấp rác thải thị trấn Nước Hai) 

- Giữ nguyên vị trí quan trắc 

- Quan trắc tác động: Đánh 

giá tác động từ hoạt động 

chôn lấp rác thải 

(4) Đất canh tác nông nghiệp xóm Nậm 

Loát, xã Nguyễn Huệ (phía Tây Nam Xí 

nghiệp feromangan xã Nguyễn Huệ) 

(7) Đất canh tác nông nghiệp xóm Nậm 

Loát, xã Nguyễn Huệ (phía Tây Nam 

Xí nghiệp feromangan xã Nguyễn Huệ) 

- Giữ nguyên vị trí quan trắc 

- Quan trắc tác động: Đánh 

giá tác động từ hoạt động sản 

xuất công nghiệp 

(5) Đất canh tác nông nghiệp xóm Bản 

Gủn (phía Bắc Nhà máy feromangan xã 

Ngũ Lão) 

(8) ất canh tác nông nghiệp xóm Bản 

Gủn (phía Bắc Nhà máy feromangan 

xã Ngũ Lão) 

- Giữ nguyên vị trí quan trắc 

- Quan trắc tác động: Đánh 

giá tác động từ hoạt động sản 

xuất công nghiệp 

(6) Đất canh tác nông nghiệp xóm Nặm 

Loát (phía Tây Nhà máy sản xuất 

feromangan xã Nguyễn Huệ) 

(9) Đất canh tác nông nghiệp xóm Nặm 

Loát (phía Tây Nhà máy sản xuất 

feromangan xã Nguyễn Huệ) 

- Giữ nguyên vị trí quan trắc 

- Quan trắc tác động: Đánh 

giá tác động từ hoạt động sản 

xuất công nghiệp 

- 

(10) Đất canh tác khu làng nghề sản 

xuất Miến, xóm Án Lại, xã Nguyễn 

Huệ  

- Bổ sung vị trí quan trắc 

- Quan trắc tác động: Đánh 

giá tác động từ hoạt động sản 

xuất nông nghiệp 

- 

 

(11) Đất canh tác trồng cây thuốc lá, 

xóm Tàng Cải , xã Nam Tuấn 

- Bổ sung vị trí quan trắc 

- Quan trắc tác động: Đánh 

giá tác động từ hoạt động sản 

xuất nông nghiệp 



 

Huyện, TP 

Vị trí mạng lưới quan trắc giai đoạn 

2023-2025  

Vị trí mạng lưới quan trắc giai đoạn 

2026-2030 
Nội dung điều chỉnh, bổ 

sung giai đoạn 2026-2030 

(20 điểm quan trắc) (38 điểm quan trắc) 

 - 

(12) Đất canh tác nông nghiệp xung 

quanh cụm công nghiệp Hòa An, thị 

trấn Nước Hai 

- Bổ sung vị trí quan trắc  

- Quan trắc tác động: Đánh 

giá tác động từ hoạt động sản 

xuất nông nghiệp và hoạt 

động sản xuất công nghiệp 

Huyện  

Hà Quảng 

(7) Đất canh tác nông nghiệp xóm Khuổi 

Pàng, thị trấn Xuân Hòa (phía Nam Bãi 

chôn lấp rác thải thị trấn Xuân Hòa) 

(13) Đất canh tác nông nghiệp xóm 

Khuổi Pàng, thị trấn Xuân Hòa (phía 

Nam Bãi chôn lấp rác thải thị trấn 

Xuân Hòa) 

- Giữ nguyên vị trí quan trắc  

- Quan trắc tác động: Đánh 

giá tác động từ hoạt động 

chôn lấp rác thải 

- 

(14) Đất canh tác tại khu vực vùng 

nguyên liệu trồng cây thuốc lá, xóm 

Kéo Chang, xã Ngọc Đào 

- Bổ sung vị trí quan trắc 

- Quan trắc tác động: Đánh 

giá tác động từ hoạt động sản 

xuất nông nghiệp 

- 

(15) Đất canh tác nông nghiệp xung 

quanh cụm công nghiệp Hà Quảng, xã 

Đa Thông 

- Bổ sung vị trí quan trắc  

- Quan trắc tác động: Đánh 

giá tác động từ hoạt động sản 

xuất nông nghiệp và hoạt 

động sản xuất công nghiệp 

Huyện 

Quảng Hòa 

(8) Đất canh tác nông nghiệp xóm Lũng 

Tăng xã Đại Sơn (phía Nam Bãi chôn 

lấp rác thải thị trấn Hòa Thuận) 

(16) Đất canh tác nông nghiệp xóm 

Lũng Tăng xã Đại Sơn (phía Nam Bãi 

chôn lấp rác thải thị trấn Hòa Thuận) 

- Giữ nguyên vị trí quan trắc 

- Quan trắc tác động: Đánh 

giá tác động từ hoạt động 

chôn lấp rác thải 

(9) Đất canh tác nông nghiệp xóm Hồng 

Đoàn, xã Độc Lập (phía Nam Bãi chôn 

lấp rác thải xã Độc Lập) 

(17) Đất canh tác nông nghiệp xóm 

Hồng Đoàn, xã Độc Lập (phía Nam 

Bãi chôn lấp rác thải xã Độc Lập) 

- Giữ nguyên vị trí quan trắc 

- Quan trắc tác động: Đánh 

giá tác động từ hoạt động 

chôn lấp rác thải 



 

Huyện, TP 

Vị trí mạng lưới quan trắc giai đoạn 

2023-2025  

Vị trí mạng lưới quan trắc giai đoạn 

2026-2030 
Nội dung điều chỉnh, bổ 

sung giai đoạn 2026-2030 

(20 điểm quan trắc) (38 điểm quan trắc) 

(10) Đất canh tác nông nghiệp tổ dân 

phố Phia Khoang, thị trấn Tà Lùng (phía 

Nam Nhà máy sản xuất ắc quy Green 

Cao Bằng) 

(18) Đất canh tác nông nghiệp tổ dân 

phố Phia Khoang , thị trấn Tà Lùng 

(phía Nam Nhà máy sản xuất ắc quy 

Green Cao Bằng) 

- Giữ nguyên vị trí quan trắc 

- Quan trắc tác động: Đánh 

giá tác động từ hoạt động sản 

xuất công nghiệp 

(11) Đất canh tác nông nghiệp xóm 

Lũng Sặp, xã Quốc Toản phía Tây Nhà 

máy luyện feromangan xã Quốc Toản 

(19) Đất canh tác nông nghiệp xóm 

Lũng Sặp, xã Quốc Toản phía Tây Nhà 

máy luyện feromangan xã Quốc Toản 

- Giữ nguyên vị trí quan trắc 

- Quan trắc tác động: Đánh 

giá tác động từ hoạt động sản 

xuất công nghiệp 

- 

(20) Đất canh tác vùng nguyên liệu 

trồng cây mía tổ dân phố đoàn kết thị 

trấn Tà Lùng 

- Bổ sung vị trí quan trắc 

- Quan trắc tác động: Đánh 

giá tác động từ hoạt động sản 

xuất nông nghiệp và hoạt 

động sản xuất của các cụm 

công nghiệp 

Huyện 

Trùng 

Khánh 

(12) Đất canh tác nông nghiệp xóm Nà 

Hía, thị trấn Trà Lĩnh (phía Tây Bãi 

chôn lấp rác thải thị trấn Trà Lĩnh) 

(21) Đất canh tác nông nghiệp xóm Nà 

Hía, thị trấn Trà Lĩnh (phía Tây Bãi 

chôn lấp rác thải thị trấn Trà Lĩnh) 

- Giữ nguyên vị trí quan trắc  

- Quan trắc tác động: Đánh 

giá tác động từ hoạt động 

chôn lấp rác thải 

(13) Đất canh tác nông nghiệp xóm Phia 

Bó – Cô Bây, thị trấn Trùng khánh (phía 

Nam Bãi chôn lấp rác thải thị trấn Trùng 

khánh) 

(22) Đất canh tác nông nghiệp xóm 

Phia Bó – Cô Bây, thị trấn Trùng 

khánh (phía Nam Bãi chôn lấp rác thải 

thị trấn Trùng khánh) 

- Giữ nguyên vị trí quan trắc  

- Quan trắc tác động: Đánh 

giá tác động từ hoạt động 

chôn lấp rác thải 

14) Đất canh tác nông nghiệp, xóm 

Trung Sơn, xã Phong Châu (Phía Đông 

Bắc Nhà máy Feromangan xã Phong 

Châu) 

(23) Đất canh tác nông nghiệp, xóm 

Trung Sơn, xã Phong Châu (Phía Đông 

Bắc Nhà máy Feromangan xã Phong 

Châu) 

- Giữ nguyên vị trí quan trắc  

- Quan trắc tác động: Đánh 

giá tác động từ hoạt động sản 

xuất công nghiệp 



 

Huyện, TP 

Vị trí mạng lưới quan trắc giai đoạn 

2023-2025  

Vị trí mạng lưới quan trắc giai đoạn 

2026-2030 
Nội dung điều chỉnh, bổ 

sung giai đoạn 2026-2030 

(20 điểm quan trắc) (38 điểm quan trắc) 

- 
(24) Đất canh tác khu vực vùng trồng 

cây hạt dẻ, xóm Bản Sẩy, xã Chí Viễn 

- Bổ sung vị trí quan trắc  

- Quan trắc tác động: Đánh 

giá tác động từ hoạt động sản 

xuất nông nghiệp 

- 

(25) Đất canh tác khu vực vùng trồng 

cây quýt, xóm Bản Niếng, xã Quang 

Hán 

- Bổ sung vị trí quan trắc 

- Quan trắc tác động: Đánh 

giá tác động từ hoạt động sản 

xuất nông nghiệp 

- 

(26) Đất canh tác nông nghiệp xung 

quanh cụm công nghiệp Tri Phương, xã 

Tri Phương 

- Bổ sung vị trí quan trắc  

- Quan trắc tác động: Đánh 

giá tác động từ hoạt động sản 

xuất nông nghiệp và hoạt 

động sản xuất công nghiệp 

- 

(27) Đất canh tác nông nghiệp xung 

quanh cụm công nghiệp Thông Huề, xã 

Đoài Dương 

- Bổ sung vị trí quan trắc  

- Quan trắc tác động: Đánh 

giá tác động từ hoạt động sản 

xuất nông nghiệp và hoạt 

động sản xuất công nghiệp 

Huyện  

Hạ Lang 

(15) Đất canh tác nông nghiệp xóm 

Huyền Du, thị trấn Thanh Nhật (phía 

Tây Bắc Bãi chôn lấp rác thải thị trấn 

Thanh Nhật) 

(28) Đất canh tác nông nghiệp xóm 

Huyền Du, thị trấn Thanh Nhật (phía 

Tây Bắc Bãi chôn lấp rác thải thị trấn 

Thanh Nhật) 

- Giữ nguyên vị trí quan trắc  

- Quan trắc tác động: Đánh 

giá tác động từ hoạt động 

chôn lấp rác thải 

Huyện 

Thạch An  

(16) Đất canh tác nông nghiệp xóm 

Slằng Kheo, xã Lê Lai (phía bắc Bãi 

chôn lấp rác thải xã Lê Lai) 

(29) Đất canh tác nông nghiệp xóm 

Slằng Kheo, xã Lê Lai (phía bắc Bãi 

chôn lấp rác thải xã Lê Lai) 

- Giữ nguyên vị trí quan trắc  

- Quan trắc tác động: Đánh 

giá tác động từ hoạt động 



 

Huyện, TP 

Vị trí mạng lưới quan trắc giai đoạn 

2023-2025  

Vị trí mạng lưới quan trắc giai đoạn 

2026-2030 
Nội dung điều chỉnh, bổ 

sung giai đoạn 2026-2030 

(20 điểm quan trắc) (38 điểm quan trắc) 

chôn lấp rác thải 

- 

 

(30) Đất canh tác khu vực vùng trồng 

cây Thạch Đen, xóm Nà Pò, xã Đức 

Thông  

- Bổ sung vị trí quan trắc  

- Quan trắc tác động: Đánh 

giá tác động từ hoạt động sản 

xuất nông nghiệp 

Huyện 

Nguyên 

Bình 

(17) Đất canh tác nông nghiệp xóm Nà 

Bao, xã Minh Tâm, huyện Nguyên Bình 

(phía Tây Bãi chôn lấp rác thải thị trấn 

Nguyên Bình) 

(31) Đất canh tác nông nghiệp xóm Nà 

Bao, xã Minh Tâm, huyện Nguyên 

Bình (phía Tây Bãi chôn lấp rác thải thị 

trấn Nguyên Bình) 

- Giữ nguyên vị trí quan trắc  

- Quan trắc tác động: Đánh 

giá tác động từ hoạt động 

chôn lấp rác thải 

- 

(32) Đất canh tác nông nghiệp xung 

quanh cụm công nghiệp Nguyên Bình, 

thị trấn Nguyên Bình 

- Bổ sung vị trí quan trắc  

- Quan trắc tác động: Đánh 

giá tác động từ hoạt động sản 

xuất nông nghiệp và hoạt 

động sản xuất công nghiệp 

Huyện  

Bảo Lạc 

(18) Đất canh tác nông nghiệp xóm Nà 

Dường, thị trấn Bảo Lạc (phía Tây bắc 

Bãi chôn lấp rác thải thị trấn Bảo Lạc) 

(33) Đất canh tác nông nghiệp xóm Nà 

Dường, thị trấn Bảo Lạc (phía Tây bắc 

Bãi chôn lấp rác thải thị trấn Bảo Lạc)  

- Giữ nguyên vị trí quan trắc  

- Quan trắc tác động: Đánh 

giá tác động từ hoạt động 

chôn lấp rác thải 

- 

(34) Đất canh tác khu vực vùng trồng 

cây lê, xóm Bản Chuồng, xã Xuân 

trường 

- Bổ sung vị trí quan trắc  

- Quan trắc tác động: Đánh 

giá tác động từ hoạt động sản 

xuất nông nghiệp 

- 
(35) Đất canh tác nông nghiệp xung 

quanh cụm công nghiệp Bảo Lạc, thị 

- Bổ sung vị trí quan trắc  

- Quan trắc tác động: Đánh 



 

Huyện, TP 

Vị trí mạng lưới quan trắc giai đoạn 

2023-2025  

Vị trí mạng lưới quan trắc giai đoạn 

2026-2030 
Nội dung điều chỉnh, bổ 

sung giai đoạn 2026-2030 

(20 điểm quan trắc) (38 điểm quan trắc) 

trấn Bảo Lạc giá tác động từ hoạt động sản 

xuất nông nghiệp và hoạt 

động sản xuất công nghiệp 

Huyện  

Bảo Lâm 

(19) Đất canh tác nông nghiệp Khu 1, thị 

trấn Bảo Lâm (phía Tây Bãi chôn lấp rác 

thải thị trấn Bảo Lâm) 

(36) Đất canh tác nông nghiệp Khu 1, 

thị trấn Bảo Lâm (phía Tây Bãi chôn 

lấp rác thải thị trấn Bảo Lâm)  

- Giữ nguyên vị trí quan trắc  

- Quan trắc tác động: Đánh 

giá tác động từ hoạt động 

chôn lấp rác thải 

(20) Đất canh tác nông nghiệp xóm 

Lạng Cá, thị trấn Pác Miầu (phía Bắc 

Nhà máy tuyển nổi Chì - kẽm) 

(37) Đất canh tác nông nghiệp xóm 

Lạng Cá, thị trấn Pác Miầu (phía Bắc 

Nhà máy tuyển nổi Chì - kẽm) 

- Giữ nguyên vị trí quan trắc  

- Quan trắc tác động: Đánh 

giá tác động từ hoạt động sản 

xuất công nghiệp 

- 

(38) Đất canh tác nông nghiệp xung 

quanh cụm công nghiệp Bảo Lâm, thị 

trấn Pác Miần 

- Bổ sung vị trí quan trắc  

- Quan trắc tác động: Đánh 

giá tác động từ hoạt động sản 

xuất nông nghiệp và hoạt 

động sản xuất công nghiệp 

 

- Thông số quan trắc phân tích: Asen (As), Cadimi (Cd), Chì (Pb), Crom(Cr), Đồng (Cu), Kẽm (Zn). 



 

Phụ lục III.6 

 MẠNG LƯỚI QUAN TRẮC TRẦM TÍCH GIAI ĐOẠN 2026 - 2030 

Huyện, TP 
Vị trí mạng lưới quan trắc giai đoạn 2026-2030 Ghi chú 

(4 điểm quan trắc) 

Thành Phố Cao Bằng 

 

(1) Khu vực ven Sông Hiến, phường Hợp Giang (Bến 

lấy nước cứu hỏa gần ngã 3 sông) 

 

- Quan trắc tác động: Dự báo khả năng ô 

nhiễm từ trầm tích đáy do hoạt động dân 

sinh, kinh doanh dịch vụ 

(2) Tại khu vực cầu bê tông, xóm 5, xã Chu Trinh 

(đường vào nhà máy Đồng – Niken) 

 

- Quan trắc tác động: Dự báo khả năng ô 

nhiễm từ trầm tích đáy do hoạt động bãi 

chôn lấp rác thải Nà Lần – Chu Trinh và 

Nhà máy chế biến tinh bột sắn, khai thác 

chế biến khoáng sản 

Huyện Trùng Khánh 

(3) Khu vực ven bờ sông Quây Sơn trước đập thủy 

điện Bản Rạ, xóm Bản Phang, xã Đàm Thủy 

 

- Quan trắc tác động: Dự báo khả năng ô 

nhiễm từ trầm tích đáy đến chất lượng 

nguồn nước trước khi chảy về khu du lịch 

thác Bản Giốc 

Huyện Bảo Lâm 

(4) Khu vực ven sông Gâm tại vị xả thải của nhà máy 

tuyển nổi Chì - Kẽm  

 

- Quan trắc tác động: Dự báo khả năng ô 

nhiễm từ trầm tích đáy do hoạt động Nhà 

máy tuyển nổi chì - kẽm 

- Thông số quan trắc phân tích: Asen (As), Cadimi (Cd), Chì (Pb), Kẽm (Zn), Thủy ngân (Hg), Đồng (Cu). 

 

 

 

 

 



 

Phụ lục III.7 

MẠNG LƯỚI QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG, LIÊN TỤC GIAI ĐOẠN 2023 – 2025 

 

Huyện, TP 

Vị trí mạng lưới trạm quan trắc 

đã được đầu tư 

Vị trí mạng lưới trạm quan trắc giai 

đoạn 2023-2025 
Nội dung điều chỉnh, bổ sung 

giai đoạn 2023-2025 
(04 trạm quan trắc) (05 trạm quan trắc) 

I Trạm quan trắc tự động môi trường không khí  

Thành phố 

Cao Bằng 

(1) Trạm Quan trắc không khí tự 

động, liên tục tại tổ 5, phường Sông 

Hiến 

 

(1) Trạm Quan trắc không khí tự động, 

liên tục tại tổ 5, phường Sông Hiến  

 

- Giữ nguyên  

- Quan trắc tác động: Đánh giá 

ảnh hưởng từ hoạt động giao 

thông 

- Thông số quan trắc: Nhiệt độ; 

áp suất khí quyển; tốc độ gió;  

NOx; NO; NO2; SO2; O3; CO;  

PM10; PM2.5 

(2) Trạm Quan trắc không khí tự 

động, liên tục tại tổ 7, phường Đề 

Thám 

 

(2) Trạm Quan trắc không khí tự động, 

liên tục tại tổ 7, phường Đề Thám 

 

- Giữ nguyên 

- Quan trắc tác động: Đánh giá 

ảnh hưởng từ hoạt động giao 

thông 

- Thông số quan trắc: Nhiệt độ; 

áp suất khí quyển; tốc độ gió;  

NOx; NO; NO2; SO2; O3; CO;  

PM10; PM2.5 

II Trạm quan trắc tự động môi trường nước mặt  

Thành phố 

Cao Bằng 

(1) Sông Bằng Giang - Trạm Quan 

trắc nước mặt tự động, liên tục tại xã 

Chu Trinh 

 

(1) Sông Bằng Giang - Trạm Quan trắc 

nước mặt tự động, liên tục tại xã Chu 

Trinh 

 

- Giữ nguyên 

- Quan trắc tác động: Đánh giá 

tác động từ hoạt động sản xuất 

Công nghiệp, giao thông; hoạt 

động dân sinh 

- Thông số quan trắc: nhiệt độ; 



 

Huyện, TP 

Vị trí mạng lưới trạm quan trắc 

đã được đầu tư 

Vị trí mạng lưới trạm quan trắc giai 

đoạn 2023-2025 
Nội dung điều chỉnh, bổ sung 

giai đoạn 2023-2025 
(04 trạm quan trắc) (05 trạm quan trắc) 

TSS; pH; NH4
+
; NO3; DO 

- 

(2) Sông Hiến - Trạm Quan trắc nước 

mặt tự động, liên tục tại phường Hòa 

Chung 

 

- Bổ sung trạm quan trắc 

- Quan trắc tác động: Đánh giá 

tác động từ hoạt động sản xuất 

Công nghiệp, giao thông; hoạt 

động dân sinh 

- Thông số quan trắc: nhiệt độ; 

TSS; pH; NH4
+
; NO3; DO 

Hòa An 

(2) Sông Bằng Giang - Trạm Quan 

trắc nước mặt tự động, liên tục tại thị 

trấn Nước Hai 

 

(3) Sông Bằng Giang - Trạm Quan trắc 

nước mặt tự động, liên tục tại thị trấn 

Nước Hai 

 

- Giữ nguyên 

- Quan trắc tác động: Đánh giá 

chất lượng nguồn nước cấp Nhà 

máy cấp nước sinh hoạt thị trấn 

Nước Hai 

- Thông số quan trắc: nhiệt độ; 

TSS; pH; NH4
+
; NO3; DO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Phụ lục III.8 

MẠNG LƯỚI QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG, LIÊN TỤC GIAI ĐOẠN 2026 – 2030 

 

Huyện, TP 

Vị trí mạng lưới trạm quan trắc 

giai đoạn 2023-2025 

Vị trí mạng lưới trạm quan trắc  

giai đoạn 2026-2030 
Nội dung điều chỉnh, bổ sung 

giai đoạn 2026-2030 
(05 trạm quan trắc) (09 trạm quan trắc) 

I Trạm quan trắc tự động môi trường không khí  

Thành phố 

Cao Bằng 

(1) Trạm Quan trắc không khí tự 

động, liên tục tại phường Sông Hiến 

 

(1) Trạm Quan trắc không khí tự động, 

liên tục tại phường Sông Hiến  

 

- Giữ nguyên 

- Quan trắc tác động: Đánh giá 

ảnh hưởng từ hoạt động giao 

thông 

- Thông số quan trắc: Nhiệt độ; 

áp suất khí quyển; tốc độ gió;  

NOx; NO; NO2; SO2; O3; CO;  

PM10; PM2.5 

(2) Trạm Quan trắc không khí tự 

động, liên tục tại phường Đề Thám 

 

(2) Trạm Quan trắc không khí tự động, 

liên tục tại phường Đề Thám 

 

- Giữ nguyên 

- Quan trắc tác động: Đánh giá 

ảnh hưởng từ hoạt động giao 

thông 

- Thông số quan trắc: Nhiệt độ; 

áp suất khí quyển; tốc độ gió;  

NOx; NO; NO2; SO2; O3; CO;  

PM10; PM2.5 

Hòa An - 

(3) Trạm Quan trắc không khí tự động, 

liên tục tại thị trấn Nước Hai 

 

- Bổ sung vị trí trạm quan trắc 

- Quan trắc tác động: Quan trắc 

khu dân cư  

- Thông số quan trắc: Nhiệt độ; 

áp suất khí quyển; tốc độ gió;  

NOx; NO; NO2; SO2; O3; CO;  

PM10; PM2.5 



 

Huyện, TP 

Vị trí mạng lưới trạm quan trắc 

giai đoạn 2023-2025 

Vị trí mạng lưới trạm quan trắc  

giai đoạn 2026-2030 
Nội dung điều chỉnh, bổ sung 

giai đoạn 2026-2030 
(05 trạm quan trắc) (09 trạm quan trắc) 

Trùng 

Khánh 
- 

(4) Trạm Quan trắc không khí tự động, 

liên tục tại thị trấn Trùng Khánh 

 

- Bổ sung vị trí trạm quan trắc 

- Quan trắc tác động: Quan trắc 

khu dân cư  

- Thông số quan trắc: Nhiệt độ; 

áp suất khí quyển; tốc độ gió;  

NOx; NO; NO2; SO2; O3; CO;  

PM10; PM2.5 

II Trạm quan trắc tự động môi trường nước mặt  

Thành phố 

Cao Bằng 

(1) Sông Bằng Giang - Trạm Quan 

trắc nước mặt tự động, liên tục tại xã 

Chu Trinh 

 

(1) Sông Bằng Giang - Trạm Quan trắc 

nước mặt tự động, liên tục tại xã Chu 

Trinh 

 

- Giữ nguyên 

- Quan trắc tác động: Đánh giá 

tác động từ hoạt động sản xuất 

Công nghiệp, giao thông; hoạt 

động dân sinh 

- Thông số quan trắc: nhiệt độ; 

TSS; pH; NH4
+
; NO3; DO 

(2) Sông Hiến - Trạm Quan trắc 

nước mặt tự động, liên tục tại 

phường Hòa Chung 

(2) Sông Hiến - Trạm Quan trắc nước 

mặt tự động, liên tục tại phường Hòa 

Chung 

- Giữ nguyên 

- Quan trắc tác động: Quan trắc 

khu dân cư  

- Thông số quan trắc: nhiệt độ; 

TSS; pH; NH4
+
; NO3; DO 

Hòa An 

(3) Sông Bằng Giang - Trạm Quan 

trắc nước mặt tự động, liên tục tại thị 

trấn Nước Hai 

(3) Sông Bằng Giang - Trạm Quan trắc 

nước mặt tự động, liên tục tại thị trấn 

Nước Hai 

- Giữ nguyên 

- Quan trắc tác động: Đánh giá 

chất lượng nguồn nước cấp Nhà 

máy cấp nước sinh hoạt thị trấn 

Nước Hai 

- Thông số quan trắc: TSS; 

COD; pH; nhiệt độ; NH4
+
; NO3; 



 

Huyện, TP 

Vị trí mạng lưới trạm quan trắc 

giai đoạn 2023-2025 

Vị trí mạng lưới trạm quan trắc  

giai đoạn 2026-2030 
Nội dung điều chỉnh, bổ sung 

giai đoạn 2026-2030 
(05 trạm quan trắc) (09 trạm quan trắc) 

DO 

Trùng 

Khánh 
- 

(4) Sông Quây Sơn - Trạm Quan trắc 

nước mặt tự động, liên tục tại xã Chí 

Viễn 

 

- Bổ sung vị trí trạm quan trắc 

- Quan trắc tác động: Quan trắc 

khu dân cư  

- Thông số quan trắc: TSS; 

COD; pH; nhiệt độ; NH4
+
; NO3; 

DO 

Bảo Lạc - 

(5) Sông Gâm - Trạm Quan trắc nước 

mặt tự động, liên tục tại xã Bảo Toàn 

 

- Bổ sung vị trí trạm quan trắc 

- Quan trắc tác động: Quan trắc 

khu dân cư  

- Thông số quan trắc: TSS; 

COD; pH; nhiệt độ; NH4
+
; NO3; 

DO 

 


