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TRƯỜNGĐẠIHỌCTHỦYLỢI 

KHOA: KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN NƯỚC 

BỘMÔN: KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN NƯỚC 

ĐỀCƯƠNGHỌC PHẦN 

Trình độ đào tạo: Đại học 

 

QUAN TRẮC VÀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NƯỚC TƯỚI 

(Irrigation Water Sampling and Monitoring) 

Mã số: IWS427 

 

1. Số tín chỉ: 2(2-0-0) 

2. Số tiết:Tổng: 30 

Trong đó:LT:30;   BT: 0 ;    TN0 ; ĐA: 0 ;  

3. Thuộc chương trình đào tạo ngành: 

- Học phần bắt buộc cho ngành:Kỹ thuật tài nguyên nước 

- Học phần tự chọn cho ngành:Kỹ thuật cơ sở hạ tầng, Kỹ thuật Cấp thoát nước 

4. Phương phápđánhgiá:  

Hìnhthức Số lần Mô tả Thời gian Trọng số 

Bài kiểm tratrên 

lớp 

2 lần lấy 

điểm 

- 30 phút 

- 2-3 câu tự luận 

Giữa và cuối 

kỳ 

30% 

 

Bài tập vận dụng  1 lần lấy 

điểm 

Trình bày nhóm với 

lớp nhỏ/Chấm bài  

Cả giai đoạn 10% 

Tổngđiểm quá trình 40% 

Thicuốikỳ 1 - 60 phút  

- Câu hỏi tự luận. 

Theo kế 

hoạch của 

Nhà trường 

60 % 

5. Điều kiện ràng buộc học phần: 

- Học phầntiên quyết :Không  

- Học phần học trước:Hóa học 

- Học phần song hành:Không 

- Ghi chú khác: ................................................................................................................  

6. Nội dung tóm tắt học phần: 

- Tiếng Việt: Môn học nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức tổng quan về môi 

trường nước và nước tưới, tiêu chuẩn chất lượng nước, quản lý chất lượng nước tưới và 

phương pháp quan trắc, giám sát chất lượng nước cho các hệ thống thuỷ lợi cũng như các 

luật, chính sách quản lý nguồn nước. 

- Tiếng Anh: This course aims to equip students with an overview of water and 

irrigation water quality, water quality standards, irrigation water quality management and 
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monitoring methods for water quality monitoring, as well as laws and policies on water 

resources management. 

7. Cán bộ tham gia giảng dạy: 

TT Họ và tên 
Họchà

m,họcvị 

Điệnthoại 

liênhệ 
Email 

Chức 

danh,ch

ức vụ 

1 
Nguyễn Thị 

Hằng Nga 

PGS.TS 0912 830 426 hangnga.wru@gmail.com GVCC 

2 

Nguyễn Quang 

Phi 

TS 0913050625 quangphi_nguyen@tlu.edu.vn GV, 

trưởng 

Bộ môn 

3 
Nguyễn Việt 

Anh 

Ths 0904499165 vietanh_ctd@yahoo.com GV 

8. Giáo trình sử dụng, tài liệu tham khảo: 

Giáo trình: 

Quan trắc môi trường //Trương Mạnh Tiến.   -  Hà nội ::Đại học Quốc gia,,2005. 

(#000002757) 

9. Nội dung chi tiết: 

Chương Nội dung Hoạt động dạy và học 
Số tiết 

LT TH BT 

1 Giới thiệu môn học 

1.1 Mục đích, ý nghĩa 

1.2 Nội dung 

1.3 Cách thức 

- Giới thiệu lướt qua đề 

cương môn học, nội dung 

môn học, cách thức kiểm 

tra, đánh giá kết quả và thi 
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2 Tổng quan về môi trường 

nước và nước tưới 

2.1. Thực trạng sử dụng và 

suy thoái nguồn nước 

2.2. Tiêu chuẩn chất lượng 

nước và các chỉ số đánh 

giá chất lượng nước 

2.3. 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 SV về các 

thông số và tiêu chuẩn CLN 

* Sinh viên: 

- Trả lời các câu hỏi  

- Giải quyết tình huống, 

phát biểu và trình bày 

6   

3 Quan trắc chất lượng nước 

tưới 

* Giảng viên:  

- Thuyết giảng,  

- Hỏi-Đáp 

8   
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3.1. Phương pháp phân vùng 

quan trắc chất lượng nước 

3.2. Phương pháp lựa chọn 

nguồn điểm và nền quan 

trắc 

3.3. Xây dựng các thông số 

quan trắc chất lượng nước 

tưới 

3.4. Tần suất quan trắc và 

phương pháp xác định 

3.5. Ứng dụng dữ liệu quan 

trắc để quản lý chất lượng 

nước trong hệ thống thủy lợi 

- Hướng dẫn cách đo đạc 

hiện trường,  lấy mẫu và 

phân tích mẫu tại PTN  

- Giao bài tập nhóm cho SV 

về đánh giá CLN của 1 hệ 

thống thủy lợi 

* Sinh viên: 

- Trả lời các câu hỏi  

- Giải quyết tình huống, 

phát biểu và trình bày 

- Thực hành đo đạc, lấy mẫu 

và phân tích CLN 

4 Quản lý chất lượng nước 

tưới 

4.1. Quản lý nước tưới nhiễm 

mặn 

4.2. Quản lý Na và cacbonat 

trong nước tưới 

4.3. Quản lý pH trong đất và 

nước tưới 

4.4. Quản lý nước ô nhiễm 

hạn chế tích lũy tồn dư 

trong thực vật 

4.5. Tính toán chỉ số WQI 

* Giảng viên:  

- Thuyết giảng,  

- Hỏi-Đáp 

* Sinh viên: 

- Trả lời các câu hỏi  

- Giải quyết tình huống, 

phát biểu và trình bày 

- Xem các hình ảnh/video về 

cách thức và kỹ thuật quản lý 

nước 

- Làm bài tập tính WQI 

8   

5 Luật và chính sách quản lý 

nguồn 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 

* Giảng viên:  

- Thuyết giảng,  

- Hỏi-Đáp 

* Sinh viên: 

- Trả lời các câu hỏi  

- Giải quyết tình huống, 

phát biểu và trình bày 

 

7   

Tổng  30   

10. Chuẩn đầu ra (CĐR) của học phần: 

STT CĐR củahọcphần CĐR của CTĐT 

tương ứng(3) 

1 Kiến thức: 

+ Hiểu và vận dụng được các kiến thức đã học để xây dựng 

và vận hành chương trình quan trắc giám sát chất lượng 

3, 6, 7 
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nước cho các hệ thống thủy lợi, đồng thời thực hiện các biện 

pháp quản lý hướng tới sử dụng bền vững tài nguyên nước. 

+ Áp dụng các kiến thức đã học để thiết kế các thí nghiệm, 

tiến hành thí nghiệm và xử lý kết quả thí nghiệm về quan 

trắc công trình, đo nước, chất lượng nước… trên hệ thống 

thủy lợi 

2 Kỹ năng: 

+ Năng lực tổ chức công việc theo nhóm và làm việc độc 

lập thông qua các bài tiểu luận. 

+ Kỹ năng giao tiếp hiệu quả thông qua viết báo cáo, thuyết 

trình, thảo luận. 

+ 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. 

8, 9, 14, 15 

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

+ Tự chủ giải quyết các công việc được giao 

+ Bảo vệ được những ý kiến của bản thân, tự chịu trách 

nhiệm về tính chính xác của các vấn đề mình đưa ra 

16, 17 

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 

ý thức tự học 

18 

11.Thông tin liên hệ của Bộ môn 

A. Địa chỉ bộ môn: Phòng 313 Nhà A1, Trường Đại học Thủy lợi 

B. Trưởng bộ môn:(có trách nhiệm trả lời thắc mắc của sinh viên và các bên liên quan) 

- Họ và tên:  TS. Nguyễn Quang Phi 

- Số điện thoại: 0913050625 

- Email: quangphi_nguyen@tlu.edu.vn 

Hà Nội, ngày 20  tháng 8  năm 2019 
TRƯỞNG KHOA 

(Phụ trách ngành đào tạo) 

 

 
 

TRƯỞNG KHOA 

(Phụ trách học phần) 

 

TRƯỞNG BỘ MÔN 
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