Hiện tượng nước đổi màu tại đập
thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang (Hà Tĩnh)
Ngàn Trươi – Cẩm Trang (Hà Tĩnh) là hệ thống thủy lợi lớn cung cấp nước tưới cho sản
xuất nông nghiệp tại các huyện bắc Hà Tĩnh, là nguồn cung cấp nước sinh hoạt cho hơn
300 hộ dân thị trấn Vũ Quang (mời xem /Web/Content.aspx?distid=1916).

Vị trí đập Ngàn Trươi tại Hà Tĩnh
và trên bản đồ Việt Nam

Từ 2 tháng nay có hiện tượng nước tại đập dâng thủy lợi bị ô nhễm. Theo báo cáo của Ban
Quản lý Đầu tư và Xây dựng thủy lợi 4 (Ban 4 - thuộc Bộ Nông nghiệp & PTNT), từ ngày 13/5
đến ngày 15/5, trên địa bàn huyện Vũ Quang có mưa to. Sau mưa, trên kênh chính Ngàn Trươi có
hiện tượng nước đỏ đục. Tại thời điểm đó, màu nước trong hồ Ngàn Trươi vẫn trong xanh. Ngày
20.7, nước tiếp tục chuyển màu đỏ đục và bốc mùi hôi thối kéo dài trên kênh dẫn nước từ đập
chính đến đập dâng.. Mẫu nước đã được đưa đi xét nghiệm, kể cả mẫu lấy tại khe Trươi phía dưới
nhà máy gỗ của Công ty cổ phần gỗ MDF Thanh Thành Đạt, và đang chờ kết qủa.
Ngày 28.7, đoàn công tác của Cục Quản lý Xây dựng Công trình (Bộ Nông nghiệp & PTNT) cùng
lãnh đạo và các ban ngành liên quan của tỉnh Hà Tĩnh tiến hành kiểm tra hiện trường và. đánh giá
ban đầu về hiện tượng bất thường nói trên, đồng thời đưa ra phương án xử lý trong thời gian tới.

Nước qua cửa cống tại đập chính đỏ ngầu.

Ngấn nước màu đỏ hai bên bờ

Nước đỏ đục chảy trong kênh dẫn đến đập tràn

Nước màu đỏ đục chảy qua đập tràn

Nước đục trên kênh sau cống Vũ Quang

Ống xả nước thải từ nhà máy gỗ Thanh Thành Đạt.
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Đoàn kiểm tra tại hiện trường

Theo ông Nguyễn Hải Thanh, Cục trưởng Quản lý xây dựng công trình (Bộ NN-PTNT), hiện
tượng nước đỏ thời gian qua là bất thường và chưa từng xảy ra trước đây, mùi hôi thối bốc lên từ
cửa xả nước đập chính là mùi yếm khí amoniac. Mùi này sau nhiều năm vận hành hồ sẽ loãng dần
đến mất hẳn. Ông Hoàng Xuân Thịnh, Giám đốc Ban 4 cho biết khi nước ở đập dâng xuất hiện
màu đỏ bất thường thì màu nước vùng lòng hồ không có gì thay đổi và cũng không có tác nhân
nào xả làm ô nhiễm lòng hồ.
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