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TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI 

KHOA KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN NƯỚC 

BỘ MÔN KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN NƯỚC 

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN 

Trình độ đào tạo: Tiến sĩ 

 

QUAN TRẮC VÀ QUẢN LÝ  CHẤT LƯỢNG NƯỚC 

 Water quality management and monitoring 

Mã số: WRMQ 609 

1. Số tín chỉ:  2 (2-0-0) 

2. Số tiết:  Tổng: 30;   

Trong đó:   LT: 30 ;   BT.... ;    TN .... ; ĐA: … ; BTL: .... ; TQ, TT: .... ;   

3. Thuộc chương trình đào tạo ngành: 

- Học phần bắt buộc cho ngành: 

- Học phần tự chọn cho ngành: Kỹ thuật tài nguyên nước, Kỹ thuật cấp thoát nước 

4.  Phương pháp đánh giá:  

Hình thức Số lần Mô tả Thời gian Trọng số 

Bài tiểu luận 1 lần lấy 

điểm 

Đánh giá kiến thức 

tổng hợp vận dụng 

trong lĩnh vực quan 

trắc và quản lý CLN 

- Sau khi kết 

thúc 80-100% 

khối lượng 

40% 

Tổng điểm quá trình 40 % 

Thi cuối kỳ 1 - 90 phút  

-2-3 câu tự luận 

1-2 tuần sau 

khi kết thúc 

môn học 

60% 

5. Điều kiện ràng buộc học phần 

- Học phần tiên quyết : …………………… 

- Học phần học trước : …………………… 

- Học phần song hành: …………………… 

6. Nội dung tóm tắt học phần  

- Tiếng Việt: Môn học cung cấp cho người học các kiến thức về đặc tính của nước 

tự nhiên, nước tưới, phương pháp quan trắc và giám sát chất lượng nước trong thủy vực 

và  các hệ thống thuỷ lợi, các giải pháp quản lý và bảo vệ nguồn nước nhằm quản lý và 

sử dụng bền vững tài nguyên nước.  

- Tiếng Anh: Provide learners with knowledge of water environment, water 

environment  monitoring techniques and methods for water quality protection and 

reclamation. The knowledge is necessary for sustainable management of water resources.     
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7. Cán bộ tham gia giảng dạy: 

TT Họ và tên 

Học 

hàm, 

học vị 

Điện thoại 

liên hệ 
Email 

Chức 

danh, chức 

vụ 

1 
Nguyễn Thị 

Hằng Nga 
PGS.TS 0912830426 nt_hangnga@tlu.edu.vn GVCC 

2 
Nguyễn 

Quang Phi 
TS 0913050625 quangphi_nguyen@tlu.edu.vn 

GVC, 

Trưởng bộ 

môn 

3 
Ngô Văn 

Quận 
PGS.TS 0918248388 ngovanquan@tlu.edu.vn 

GVCC, Phó 

Trưởng bộ 

môn 

4 Lê Văn Chín PGS.TS 0982391699 chin_ctn@tlu.edu.vn GVCC 

5 
Trần Việt 

Bách 
TS 0332978572 tvbach@tlu.edu.vn GV 

6 
Trần Quốc 

Lập 
TS 0966916677 tranquoclap@tlu.edu.vn GV 

7 
Lê Thị 

Thanh Thủy 
TS 0917488099 lethanhthuy@tlu.edu.vn GV 

8 
Trần Tuấn 

Thạch 
TS 0988838618 thachtt@tlu.edu.vn GV 

8. Giáo trình sử dụng, tài liệu tham khảo 

[1] :Hướng dẫn giám sát và đánh giá chất lượng nướcBùi Quốc Lập, Hà Nội Khoa học và 

kỹ thuật 2021 

[2] Vigil, Kenneth M. Clean Water.  Corvallis, Oregon: Oregon State University Press, 

2003.  ISBN 0-87071-498-8. 

[3] Yuncong Li and Kati Migliaccio. Water quality concepts, sampling, and analyses. 

2011. 

9. Nội dung chi tiết:  

TT Nội dung 
Hoạt động dạy và học Số tiết 

LT TH TH/TN/TQ 

1 Giới thiệu môn học 

1.1 Mục đích, ý nghĩa 

- Giảng viên giới thiệu  nội 

dung môn học 

1   
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1.2 Nội dung 

1.3 Cách thức  

2 Chương 1 Giới thiệu chung về 

môi trường nước 

1.1. Thực trạng sử dụng và suy 

thoái nguồn nước 

1.2. Tiêu chuẩn chất lượng nước 

và các chỉ số đánh giá chất 

lượng nước 

1.3. Đặc điểm của nước tưới và 

các thông số đánh giá chất 

lượng nước tưới 

* Giảng viên:  

- Thuyết giảng 

- Hỏi-Đáp 

- Sử dụng hình ảnh thực tế để 

minh họa suy thoái nguồn nước 

- Giao nhiệm vụ đọc tài liệu đọc 

ở nhà cho học viên về các thông 

số và tiêu chuẩn CLN 

* NCS: 

- Trả lời các câu hỏi  

- Giải quyết tình huống, phát 

biểu và trình bày 

6   

3 Chương 2. Quan trắc chất 

lượng nước  

2.1. Phương pháp phân vùng 

quan trắc chất lượng nước 

3.2. Phương pháp lựa chọn 

nguồn điểm và nền quan 

trắc 

2.3. Xây dựng các thông số 

quan trắc chất lượng nước  

2.4. Tần suất quan trắc và 

phương pháp xác định 

3.5. Ứng dụng dữ liệu quan trắc 

để quản lý chất lượng nước 

* Giảng viên:  

- Thuyết giảng,  

- Hỏi-Đáp 

- Hướng dẫn cách đo đạc hiện 

trường,  lấy mẫu và phân tích 

mẫu tại PTN  

- Giao bài tập  về đánh giá CLN 

của 1 hệ thống thủy lợi 

*NCS: 

- Trả lời các câu hỏi  

- Giải quyết tình huống, phát 

biểu và trình bày 

8   

4 Chương 3. Quản lý chất lượng 

nước  

3.1.Quản lý nước nhiễm mặn 

3.2. Quản lý nước ô nhiễm  

3.3. Quản lý chất lượng nước 

dựa vào chỉ số chất lượng nước 

WQI 

3.4 Ứng dụng mô hình mô 

phỏng trong quản lý chất lượng 

* Giảng viên:  

- Thuyết giảng,  

- Hỏi-Đáp 

* NCS: 

- Trả lời các câu hỏi  

- Giải quyết tình huống, phát 

biểu và trình bày 

- Làm bài tập tính WQI 

8   
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nước 

5 Chương 4. Luật và chính sách 

quản lý chất lượng nước 

5.1. Luật Quốc gia kiểm soát ô 

nhiễm nước từ nguồn không 

xác định 

5.2. Quản lý lưu vực sông  và 

kiểm soát ô nhiễm nước  

5.3. Kinh nghiệm quản lý nước 

của một số Quốc Gia  

5.4 Luật và chính sách quán lý 

chất lượng nước ở Việt Nam 

* Giảng viên:  

- Thuyết giảng,  

- Hỏi-Đáp 

* NCS: 

- Trả lời các câu hỏi  

- Giải quyết tình huống và trình 

bày thuyết rtình 

 

7   

Tổng  30   

10. Chuẩn đầu ra (CĐR) của học phần: 

STT CĐR của học phần CĐR của CTĐT 

tương ứng  

1 Kiến thức: 

Hiểu được và áp dụng các kiến thức đã học trong lĩnh vực kỹ 

thuật tài nguyên nước và cấp thoát nước 

1, 2 

2 Kỹ năng: 

Kỹ năng phân tích, tổng hợp và xử lý thông tin, số liệu liên 

quan đến chuyên ngành kỹ thuật tài nguyên nước và môi 

trường. 

6,7,8 

3 Năng lực tự chủ và trách nhiệm (nếu có): 

Khả năng làm việc độc lập và kết hợp với các chuyên gia  

Khả năng tư duy logic và vận dụng sáng tạo 

9,10 

4 Phẩm chất đạo đức cá nhân, nghề nghiệp, xã hội (nếu có): 

Có ý thức trách nhiệm với bản thân; phát triển khả năng và 

năng lực trong công việc 

11 

11. Thông tin liên hệ của Bộ môn 

A. Địa chỉ bộ môn: Phòng 311 – Nhà A1, Trường Đại học Thủy lợi 

B. Trưởng bộ môn: 

- Họ và tên:  TS. Nguyễn Quang Phi 
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- Số điện thoại: 0913050625 

- Email: quangphi_nguyen@tlu.edu.vn 

Hà Nội, ngày  05 tháng 03 năm 2022 

TRƯỞNG KHOA 

(Phụ trách ngành đào tạo) 

 

 

 

 

 

PGS. TS. Lê Văn Chín 

TRƯỞNG KHOA 

(Phụ trách học phần) 

 

 

 

 

 

PGS. TS. Lê Văn Chín 

TRƯỞNG BỘ MÔN 

 

 

 

 

 

 

TS. Nguyễn Quang Phi 

 


