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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 
 

 

1. Tên học phần: Quan trắc và phân tích môi trường 

- Mã số học phần: EMA331 

 - Số tín chỉ: 03 

 - Tính chất của học phần: Tự chọn 

- Trình độ: Sinh viên năm thứ 3 

 - Học phần thay thế, tương đương:  

 - Ngành (chuyên ngành) đào tạo: Khoa học môi trường, Địa chính môi trường 

2. Phân bổ thời gian học kỳ:  

- Số tiết học lý thuyết trên lớp: 24 tiết 

- Số tiết làm bài tập, thảo luận trên lớp: 6 tiết 

- Số tiết thí nghiệm, thực hành: 15 tiết 

- Số tiết sinh viên tự học: 90 tiết 

3. Đánh giá 

 - Điểm thứ 1: 20% (0,2) điểm chuyên cần  

 - Điểm thứ 2: 30% (0,3) điểm kiểm tra giữa kỳ  

 - Điểm thứ 3: 50% (0,5) điểm thi kết thúc học phần  

4. Điều kiện học 

- Học phần học trước: Hóa môi trường, Cơ sở khoa học môi trường, Luật và 

chính sách môi trường, Mô hình hóa môi trường 

- Học phần song hành: Đánh giá tác động môi trường, Công nghệ môi trường, 

Quản lý môi trường. 

5. Mục tiêu của học phần: 

5.1. Kiến thức: Sinh viên nắm vững kiến thức về Quan trắc và phân tích môi 

trường bao gồm: phương pháp luận về quan trắc và phân tích môi trường; Hệ thống 

quan trắc và phân tích môi trường tại Việt Nam; Vấn đề bảo đảm chất lượng và kiểm 

soát chất lượng trong quan trắc môi trường; quan trắc các thành phần môi trường đất, 

môi trường nước, môi trường không khí và tiếng ồn, đồng thời học phần cũng giới 

thiệu với sinh viên một số phương pháp phân tích môi trường đang dùng trong phòng 

thí nghiệm hiện nay. 

5.2. Kỹ năng: 

- Phương pháp lấy và bảo quản mẫu nước, mẫu đất, mẫu khí, mẫu bụi ngoài 

hiện trường. 

- Các phương pháp đo nhanh một số chỉ tiêu (pH, DO, ORP, EC, TDS,…) 

ngoài hiện trường và phương pháp xác định một số chỉ tiêu môi trường trong phòng thí 

nghiệm.  
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6. Nội dung kiến thức của học phần 

TT Nội dung kiến thức 
Số 

tiết 

Phương pháp giảng 

dạy 

Chương 1. Giới thiệu về quan trắc và phân tích môi 

trường, lấy mẫu và bảo quản mẫu 
4 

Thuyết trình, phát 

vấn, sử dụng các 

dụng cụ hỗ trợ giảng 

dạy như powerpoint 

1.1 
Khái niệm, mục tiêu, yêu cầu của quan trắc và 

phân tích môi trường  

1 

1.1.1 
Một số khái niệm và định nghĩa về quan trắc 

môi trường 

1.1.2 
Mục tiêu của quan trắc và phân tích môi 

trường 

1.1.3 
Yêu cầu trong quan trắc và phân tích môi 

trường 

1.1.3.1 Yêu cầu chung 

1.1.3.2 
Yêu cầu về mặt khoa học của số liệu quan trắc 

môi trường 

1.2 
Đối tượng, nội dung, qui mô và phân loại quan 

trắc môi trường 

1 

1.2.1 Xác định đối tượng quan trắc môi trường 

1.2.2 Nội dung 

1.2.3 Quy mô 

1.2.4 Phân loại 

1.3 
Các bước chủ yếu trong quan trắc và phân tích 

môi trường 

1.4 Mẫu, lấy mẫu và bảo quản mẫu 2 

1.4.1 Khái niệm 

1 

1.4.2 Mục đích và yêu cầu của việc lấy mẫu 

1.4.2.1 Mục đích 

1.4.2.2 Yêu cầu 

1.4.3 Các điều kiện cần của công việc lấy mẫu 

1.4.4 Thiết bị và dụng cụ lấy mẫu 

1.4.4.1 Yêu cầu chung về trang bị và dụng cụ lấy mẫu 

1.4.4.2 Các loại trang bị và dụng cụ lấy mẫu 

1.4.5 Các loại dụng cụ chứa đựng mẫu 

1.4.5.1 Yêu cầu chung 

1.4.5.2 Các loại dụng cụ chứa đựng mẫu 

1.4.6 Các cách lấy mẫu 
1 

1.4.6.1 Các loại mẫu 
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1.4.6.2 Các cách lấy mẫu 

1.4.7 Chuyên chở mẫu về kho và phòng thí nghiệm 

1.4.7.1 Các yêu cầu của chuyên chở mẫu 

1.4.7.2 Các phương tiện chuyên chở mẫu phân tích 

1.4.8 Bảo quản và điều kiện bảo quản 

1.4.8.1 Các yêu cầu của quản lý và bảo quản mẫu 

1.4.8.2 Các phương pháp bảo quản mẫu 

Chương 2: Bảo đảm chất lượng và kiểm soát chất 

lượng trong quan trắc và phân tích môi trường 
4 

Thuyết trình, phát 

vấn, sử dụng các 

dụng cụ hỗ trợ giảng 

dạy như powerpoint 

2.1 Khái niệm và nguyên tắc 

1 
2.2 QA/QC trong xác định nhu cầu thông tin 

2.3 QA/QC trong xác định  

2.4 QA/QC trong thiết kế mạng lưới 

2.5 QA/QC trong hoạt động hiện trường 

1 
2.5.1 

QA/QC trong hoạt động lấy mẫu, xử lý và bảo 

quản mẫu 

2.5.2 
QA/QC trong hoạt động vận chuyển mẫu về 

phòng thí nghiệm 

2.6 QA/QC trong hoạt động phòng thí nghiệm 

1 2.6.1 Yêu cầu quản lý 

2.6.2 Yêu cầu kỹ thuật 

2.7 QA/QC trong xử lý số liệu 

1 
2.8 QA/QC trong phân tích số liệu 

2.9 QA/QC trong lập báo cáo 

2.10 QA/QC trong sử dụng thông tin 

Chương 3: Quan trắc chất lượng môi trường nước 6 

Thuyết trình, phát 

vấn, sử dụng các 

dụng cụ hỗ trợ giảng 

dạy như powerpoint 

3.1 
Các loại trạm trong hệ thống quan trắc chất 

lượng nước 

 

 

1 

3.1.1 Điểm quan trắc môi trường nước 

3.1.2 Các loại trạm 

3.1.3 Đặc điểm của các loại trạm 

3.1.4 Các yêu cầu về vị trí đặt trạm 

3.2. Thời gian và tần suất lấy mẫu 

3.3 Phương pháp lấy mẫu nước 

1 

3.3.1 Các dụng cụ dùng trong lấy mẫu nước 

3.3.2 Phương pháp lấy mẫu nước sông 

3.3.3 Phương pháp lấy mẫu nước hồ 

3.3.4 Phương pháp lấy mẫu nước ngầm 
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3.3.5 Phương pháp lấy mẫu nước thải 

3.3.6 Một số chỉ dẫn khi lấy mẫu nước 

3.4 Bảo quản mẫu trước khi phân tích 

2 
3.5 

Các thông số đánh giá chất lượng môi trường 

nước và phương pháp phân tích trong phòng 

thí nghiệm 

3.6 
Những điểm cần lưu ý khi phân tích trong 

phòng thí nghiệm 

3.7 
Đánh giá chất lượng nước mặt sử dụng chỉ số 

chất lượng nước (WQI) 
2 

Chương 4. Quan trắc chất lượng môi trường không 

khí và tiếng ồn 
7 

Thuyết trình, phát 

vấn, sử dụng các 

dụng cụ hỗ trợ giảng 

dạy như powerpoint 

4.1 
Quan trắc chất lượng môi trường không khí và 

tiếng ồn 
1 

4.1.1 Giới thiệu chung 

4.1.2 Trạm quan trắc chất lượng không khí 

4.1.3 
Yêu cầu của việc quan trắc chất lượng không 

khí 

1 
4.1.4 Thiết bị lấy mẫu không khí 

4.1.4.1 
Các nguyên tắc chung cho tính năng của thiết 

bị 

4.1.4.2 Các thiết bị lấy mẫu khí 

4.1.5 Phương pháp lấy mẫu khí 1 

4.1.6 
Các chất chính gây ô nhiễm môi trường không 

khí và lấy mẫu đối với từng thông số 
1 

4.1.7 Bảo quản và vận chuyển mẫu 

2 
4.1.8 Các phương pháp phân tích mẫu khí, bụi 

4.1.9 
Đánh giá chất lượng môi trường không khí sử 

dụng chỉ số chất lượng không khí (AQI) 

4.2 Quan trắc tiếng ồn 1 

Chương 5. Quan trắc môi trường đất 3 

Thuyết trình, phát 

vấn, sử dụng các 

dụng cụ hỗ trợ giảng 

dạy như powerpoint 

5.1 Giới thiệu chung 
1 

5.2 Dụng cụ lấy mẫu, túi đựng mẫu 

5.3 Phương pháp lấy mẫu đất 
1 

5. 4 Bảo quản mẫu 

5.5 Xử lý sơ bộ để phân tích lý - hoá 1 

Thực hành 15 

Phòng thí nghiệm Bài 1 Phương pháp lấy mẫu đất, nước, khí Kimoto 3 

Bài 2 Hướng dẫn sử dụng các máy test nhanh trong 3 
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phòng thí nghiệm: Máy đo chất lượng nước đa 

chỉ tiêu, máy đo oxy hòa tan vi xử lý, máy đo 

khí độc đa chỉ tiêu, máy cất nước hai lần tự 

động, máy đo pH, máy đo bụi tổng số. 

Bài 3 
Xác định nhu cầu oxy sinh hóa (BOD5) trong 

nước bằng phương pháp pha loãng 
3 

Bài 4 
Xác định hàm lượng COD trong nước bằng 

phương pháp dùng kali pemanganat 
3 

Bài 5 

Xác định hàm lượng Phốt pho tổng  số trong 

nước bằng máy quang phổ hấp phụ khả biến 

OPPTIZEN 

3 

Thảo luận 6  

Chủ đề 1. Hiện trạng mạng lưới quan trắc môi trường ở 

Việt Nam 
1 Thảo luận nhóm 

Chủ đề 1. Thiết kế chương trình quan trắc cho 1 dự án, 

cơ sở cụ thể 
1 Thảo luận nhóm 

Chủ đề 3. Các phương pháp phân tích xác định các chỉ 

tiêu môi trường hiện có ở Việt Nam 
1 Thảo luận nhóm 

Chủ đề 4. Phương pháp xác định một số chỉ tiêu trong 

môi trường nước (Hóa chất bảo vệ thực vật, kim loại 

nặng, dầu mỡ....) 

1 Thảo luận nhóm 

Chủ đề 5. Phương pháp xác định một số chỉ tiêu trong 

môi trường khí (Bụi, bụi kim loại, khí SO2, NOx, CO, 

O3) 

1 Thảo luận nhóm 

Chủ đề 6. Phương pháp xác định một số chỉ tiêu trong 

môi trường đất  
1 Thảo luận nhóm 

7. Tài liệu học tập: 

1. Nguyễn Tuấn Anh, Đỗ Thị Lan, Nguyễn Thế Hùng (2008), “Giáo trình phân tích 

môi trường”, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội. 

2. Trương Mạnh Tiến (2005), “Quan trắc môi trường”, Nxb Đại học quốc gia Hà Nội. 

8. Tài liệu tham khảo: 

1. Lê Quốc Hùng (2006), "Các phương pháp và thiết bị quan trắc môi trường nước", 

Viện khoa học và công nghệ Việt Nam. 

2. Lê Văn Khoa (2001), "Phương pháp phân tích đất, nước, phân bón, cây trồng", 

Nxb Giáo dục Hà Nội. 

3. Trần Linh Thước (2008), Phương pháp phân tích vi sinh vật trong nước, thực phẩm 

và mỹ phẩm, Nxb Giáo dục Hà Nội 

4. Lê Đức (2004), Một số phương pháp phân tích môi trường, Nxb Đại học Quốc gia, 

Hà Nội. 
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5. Phạm Thượng Hàn (2008), “Đo và kiểm tra môi trường”, Nxb Giáo dục, Hà Nội. 

6. Lương Văn Hinh và các tác giả (2016), Giáo trình ô nhiễm môi trường, Nxb Nông 

nghiệp Hà Nội. 

9. Cán bộ giảng dạy: 

STT Họ và tên giảng viên Thuộc đơn vị quản lý Học vị, học hàm 

1 Hoàng Thị Lan Anh Khoa Môi trường Thạc sỹ 

 

                                                              Thái Nguyên, ngày 21 tháng 3 năm 2017 

Trưởng khoa Trưởng Bộ môn Giảng viên 
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