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 MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn ñề tài 

Mục tiêu ñầu tiên của “Định hướng phát triển thoát nước ñô thị 

Việt Nam ñến năm 2020” ñã ñược Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

tại Quyết ñịnh số 35/1999/QĐ-TTg ngày 05-03-1999 là xóa bỏ tình 

trạng ngập úng thường xuyên trong mùa mưa ở các ñô thị loại I và 

loại II. Nghiên cứu này ñược tiến hành với mục tiêu tiếp cận và ứng 

dụng các giải pháp tiên tiến trong lĩnh vực thoát nước ñang triển khai 

có hiệu quả trên thế giới vào Việt nam, nhằm góp phần chống ngập 

úng do mưa ở TPĐN. 

Đà Nẵng là thành phố nằm trong vành ñai nhiệt ñới Bắc bán cầu, 

thừa hưởng một chế ñộ bức xạ năng lượng mặt trời rất phong phú của 

vùng nhiệt ñới, ñồng thời còn chịu sự chi phối chủ yếu của các hoàn 

lưu gió mùa, tín phong và chịu ảnh hưởng trực tiếp của các nhiễu 

ñộng nhiệt ñới như: bão, áp thấp nhiệt ñới, dải hội tụ nhiệt ñới, 

...Thời tiết khí hậu Đà Nẵng nằm trong vùng khí hậu của khu vực 

Duyên hải Mi ền Trung, là nơi chuyển tiếp ñan xen giữa khí hậu miền 

Bắc và khí hậu miền Nam, ñược chia làm hai mùa rõ rệt là mùa mưa 

và mùa khô. Mùa mưa từ tháng 9 ñến tháng 12, mưa lớn tập trung 

vào tháng 10 và 11. Khi có mưa với cường ñộ khoảng trên 40 mm, 

thời gian ngắn thường sinh ra ngập úng và nếu mưa với cường ñộ lớn 

hơn, thời gian mưa tập trung dài hơn thì mức ñộ ngập úng càng nguy 

hiểm hơn tại nhiều tuyến ñường, nhiều khu vực thuộc các quận huyện 

trên thành phố. 

Nguyên nhân gây ngập ở Đà Nẵng là do quá trình ñô thị hóa ñang 

ngày càng diễn ra với tốc ñộ quá nhanh, ñã gây nên những tác ñộng 

xấu ñến quá trình thoát nước tự nhiên ñặc biệt là sự thu hẹp thảm phủ 

thấm nước và thay vào ñó bằng các bề mặt không thấm nước; do 
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mạng lưới thoát nước là kiểu cống chung nhưng còn chắp vá, ñã 

ñược hình thành từ rất lâu ñời và ít ñược duy tu bảo dưỡng nên ñã 

xuống cấp, khả năng phục vụ của hệ thống thoát nước mới chỉ ñáp 

ứng 50-60% dân số ñô thị; do quá trình biến ñổi khí hậu làm cho 

lượng mưa tăng mạnh, mực nước biển sẽ tăng khoảng 1m ở mức tối 

ña vào cuối thế kỷ này và khi có mưa lớn trên thượng nguồn, dòng 

chảy lũ từ các sông Yên, Vĩnh Điện, Túy Loan tập trung nhanh về 

sông Cẩm Lệ, sông Hàn làm cho mực nước các sông này lên 

nhanh.Với ñặc ñiểm cao trình bờ sông, ñịa hình hai bên bờ sông thấp 

nên khi mực nước dâng cao, dòng chảy sẽ tràn vào các khu vực thấp 

trũng gây ra tình trạng ngập. Mặt khác, khi mực nước sông ở mức 

cao, nước mưa từ nội thị Đà Nẵng cũng không thể tiêu thoát ñược 

qua các cống, gây ra sự ngập úng cục bộ cho nhiều khu dân cư. Một 

số khu vực nội thành cụ thể nằm trong số những ñiểm ngập úng: khu 

vực ñường Nguyễn Xuân Nhĩ và Trương Chí Cương; khu vực nút 

giao thông ñường Đống Đa – Quang Trung; khu vực giữa ñường Đỗ 

Quang và ñường Nguyễn Hoàng; khu vực Trung Nghĩa phường An 

Khê Tây;… 

Đặc biệt khu vực Thạc Gián - Vĩnh Trung, gần nút giao thông 

Nguyễn Văn Linh – Hàm Nghi là ñiểm nằm ngay trung tâm, có mật 

ñộ giao thông cao lại là khu vực thường xuyên ngập úng vào mùa 

mưa và ñược liệt kê vào ñiểm cần giải quyết gấp của TPĐN. Việc 

ngập úng tại lưu vực Thạc Gián - Vĩnh Trung gây ra nhiều tác ñộng 

tiêu cực như làm tắc nghẽn giao thông, gây hư hại tài sản và nền 

móng các công trình xây dựng, làm cản trở việc kinh doanh buôn 

bán, và ô nhiễm môi trường ñã làm ảnh hưởng ñến cuộc sống, sinh 

hoạt, sản xuất và làm việc của con người. Ngoài ra, tại ñây hệ thống 

thoát nước mang ñặc ñiểm ñặc trưng của TPĐN là hệ thống thoát 
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nước chung nên khi mùa mưa thì nước thải từ các hộ gia ñình và các 

cơ sở sản xuất không ñược xử lý xả trực tiếp ra hồ Thạc Gián rồi ra 

sông Phú Lộc gây ô nhiễm nghiêm trọng môi trường. Bùn cặn lắng 

ñọng trong cống lâu ngày không nạo vét, bị phân huỷ tạo ra khí 

mêtan có mùi khó chịu, ñe doạ nghiêm trọng ñến sức khoẻ của nhân 

dân dọc theo các tuyến cống. Vì vậy cần thiết có những giải pháp 

thoát nước hợp lý mang tính bền vững ñể giải quyết vấn ñề ngập ñô 

thị và bảo vệ môi trường nước cho khu vực Thạc Gián, Vĩnh Trung 

nói riêng và cho Thành phố Đà Nẵng nói chung. 

Xuất phát từ vấn ñề ñó, tôi chọn ñề tài: “ Đề xuất các giải pháp 

thoát nước bền vững cho Thành phố Đà Nẵng; Nghiên cứu áp 

dụng cho lưu vực Thạc Gián - Vĩnh Trung, Đà Nẵng”  ñể làm luận 

văn tốt nghiệp cao học ngành Công nghệ Môi trường. 

2. Mục ñích nghiên cứu 

Nghiên cứu, ñánh giá hiện trạng thoát nước của TPĐN 

Đề xuất các giải pháp thoát nước bề mặt bền vững cho TPĐN 

Đề xuất các giải pháp thoát nước bề mặt bền vững cho lưu vực 

Thạc Gián - Vĩnh Trung, Đà Nẵng. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

3.1. Đối tượng nghiên cứu 

Hệ thống thoát nước Thành phố Đà Nẵng 

3.2. Phạm vi nghiên cứu 

TPĐN, ñặc biệt là lưu vực Thạc Gián - Vĩnh Trung, Đà Nẵng. 

4. Phương pháp nghiên cứu       

Phương pháp thu thập, thống kê và kế thừa  

Phương pháp ñiều tra khảo sát thực ñịa  

Phương pháp phân tích và ñánh giá 

Phương pháp tính toán 
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5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của ñề tài 

5.1. Ý nghĩa khoa học 

Đóng góp thêm các số liệu ñể cho các nghiên cứu tiếp theo tham 

khảo về các giải pháp thoát nước bền vững cho các ñô thị nói chung. 

5.2. Ý nghĩa thực tiễn 

Luận văn này là tài liệu tham khảo ñể:  

+ Đề xuất các giải pháp thoát nước bền vững TPĐN 

+ Đề xuất các giải pháp thoát nước bề mặt bền cho lưu vực Thạc 

Gián - Vĩnh Trung, Đà Nẵng. 

6. Cấu trúc của luận văn 

+ Mở ñầu 

+ Chương 1: Tổng quan hệ thống thoát nước TPĐN 

+ Chương 2: Cơ sở ñề xuất các giải pháp thoát nước cho TPĐN 

+ Chương 3: Đề xuất các giải pháp thoát nước bền vững cho TPĐN 

+ Chương 4: Đề xuất các giải pháp thoát nước bền vững cho lưu 

vực Thạc Gián – Vĩnh Trung, Đà Nẵng 

+ Kết luận và kiến nghị 

+ Tài liệu tham khảo 

+ Phụ lục. 

CHƯƠNG 1 – TỔNG QUAN HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC 

THÀNH PH Ố ĐÀ NẴNG 

1.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội và hạ tầng kỹ thuật TPĐN 

1.1.1. Điều kiện tự nhiên 

1.1.1.1. Vị trí ñịa lý, diện tích 

Trải dài từ 15°15' ñến 16°40' Bắc và từ 107°17' ñến 108°20' 

Đông. Diện tích ñất tự nhiên toàn TPĐN là 1.255,53km2. 

1.1.1.2. Địa hình, ñịa chất 

Địa hình của TPĐN vừa có ñồng bằng, vừa có ñồi núi.  
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Địa tầng là những vùng trầm tích biển. 

1.1.1.3. Khí hậu 

Đà Nẵng nằm trong vùng khí hậu nhiệt ñới gió mùa ñiển hình. 

1.1.1.4. Thủy văn 

Sông Cu Đê, sông Yên, sông Vĩnh Điện, sông Hàn và thuỷ triều là 

bán nhật triều  

1.1.2. Kinh tế, xã hội và hạ tầng kỹ thuật 

1.1.2.1. Kinh tế, xã hội 

1.1.2.2.  Hạ tầng kỹ thuật 

1.2. Hệ thống thoát nước TPĐN 

1.2.1. Lịch sử phát triển hệ thống thoát nước TPĐN 

HTTN ñược hình thành và phát triển từ những năm cuối thế kỷ18, 

là hệ thống thoát nước chung.  

Trước năm 1994, HTTN chỉ tập trung ở trung tâm quận Thanh 

Khê và Hải Châu, các quận còn lại chưa hình thành HTTN.  

Dự án Thoát nước và Vệ sinh TPĐN triển khai từ năm 1995, tập 

trung nâng cấp và mở rộng HTTN.  

Dự án ñầu tư CSHT ưu tiên TPĐN của hợp phần B Nâng cấp 

CSHT môi trường– Thoát nước, Thu gom và xử lý nước thải 

1.2.2. Tổ chức thoát nước 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.3 - Sơ ñồ tổ chức thoát nước tại khu vực trung tâm cũ 

của TPĐN 

Nước mưa Cống thoát nước 
chung TP 

 

Giếng 
tách dòng 

Nguồn tiếp nhận 
Sông/biển 

Nước thải các hộ gần 
cống thu gom 

Giếng 
thăm 

Trạm 
bơm 

Trạm xử lý 
nước thải 

Nước mưa 
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Hình 1.4 - Sơ ñồ tổ chức thoát nước tại khu vực không phải là 

trung tâm cũ của TPĐN 

1.2.3. Hệ thống nước thải hiện trạng 

1.2.3.1. Hệ thống thu gom nước thải 

Tuyến cống thu gom tự chảy, trạm bơm nước thải, tuyến ống nâng 

chính, cấu trúc chuyển dòng. Ngoài ra, còn các bộ phận khác như: 

các ống thông khí, van xả khí tự ñộng/bằng tay, van xả cặn. 

1.2.3.2. Xử lý nước thải cục bộ 

Nước thải sinh hoạt hộ gia ñình 

Phần lớn ñều có bể tự hoại nhưng hiệu quả không cao. Tỷ lệ số hộ 

có ñấu nối với cống thoát nước thành phố chỉ có khoảng 15-20%. 

Nước thải dịch vụ 

Khu thương mại, khách sạn là không có XLNT hoặc nếu có thì 

hoạt ñộng cũng không có hiệu quả.  

Nước thải các bệnh viện và trung tâm y tế  

Một số bệnh viện ñã có hệ thống XLNT, tuy nhiên còn rất nhiều 

ñơn vị chưa ñược ñầu tư hệ thống XLNT. 

Nước thải công nghiệp 

Đến nay mới chỉ có 10% các cơ sở ñã ñăng ký hồ sơ môi trường. 

1.2.3.3. Xử lý nước thải tập trung 

04 trạm XLNT: Hoà Cường, Phú Lộc, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn. 

Các trạm XLNT sử dụng công nghệ hồ sinh học kỵ khí.  

1.2.4. Hệ thống thoát nước mưa hiện trạng 

Hệ thống mương cống là hơn 700 km cống nội thị, 13km cống 

liên phường. Hệ thống kênh, mương với tổng chiều dài trên 20km. 

ML thu gom 
cấp 2,3 

 

ML thu gom 
cấp 1 

 

Hồ ñiều hòa 
(có hoặc không) 

Nguồn tiếp nhận 
Sông/biển 
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Cống ñiển hình chiều rộng là 800 mm và chiều cao là 1200mm.  

Nhiều cửa thu nước mưa có chiều dài nhỏ hơn 500mm thì hạn chế 

dòng chảy. Nhiều cửa thu nước mưa có chiều dài hơn 1000mm thì 

không hoạt ñộng ñược vì rác làm tắt nghẽn. 

Cống thoát nước mưa cũng chuyển tải nước thải ñầu ra của bể tự 

hoại, nên nhiều cửa thu nước mưa bị tắc nghẽn do người dân ngăn 

chặn mùi hôi vào không khí. 

Thành phố Đà Nẵng  ñược phân chia thành 18 lưu vực thoát nước mưa.  

1.2.5. Hiện trạng về hệ thống ao hồ  

TPĐN hiện có khoảng 30 hồ, ñầm với tổng diện tích mặt nước hồ 

khoảng 1,8 triệu m2, dung tích chứa nước khoảng 3,3 triệu m3. 

1.2.6. Tình hình ngập úng 

Năm 2011, TPĐN có 34 ñiểm ngập úng khi có mưa trên nhiều 

tuyến ñường, nhiều khu vực thuộc các quận huyện trên ñịa bàn  

Tác ñộng của ngập lụt ñến cuộc sống người dân TPĐN 

Ảnh hưởng ñến con người : Cúp ñiện ñể ñảm bảo an toàn tính 

mạng của người dân khi bị ngập, ñình trệ sản xuất kinh doanh….  

Ảnh hưởng ñến môi trường : gia tăng ô nhiễm nguồn nước mặt do 

mất ñi quá trình xử lý ô nhiễm của hệ sinh thái tự nhiên.  

1.3. Hệ thống thoát nước lưu vực Thạc Gián – Vĩnh Trung, Đà Nẵng 

1.3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội 

1.3.1.1. Vị trí ñịa lý, diện tích 

Trải dài từ 16°3' ñến 16°4' Bắc và từ 108°12' ñến 108°13' Đông. 

Diện tích lưu vực khoảng 171 ha. 

1.3.1.2. Địa hình, ñịa chất 

Địa hình bằng phẳng, tương ñối thấp về phía Bắc. Phần lớn diện 

tích ñất là ñất cát pha sét, một số là ñất ven biển thuộc nhóm ñất mặn. 

1.3.1.3. Khí hậu 

 10 

Chịu ảnh hưởng trực tiếp khí hậu TPĐN 

1.3.1.4. Thủy văn 

Có hai hồ là hồ Thạc Gián và hồ Vĩnh Trung.  

Chịu ảnh hưởng của chế ñộ thủy triều vùng biển Đà Nẵng. 

1.3.1.5. Kinh tế xã hội 

Lưu vực bao gồm khu vực dân cư thuộc phường Tam 

Thuận, Tan Chính, Thạc Gián và Vĩnh Trung. 

1.3.2. Hệ thống thoát nước lưu vực Thạc Gián - Vĩnh Trung, Đà 

Nẵng 

Hệ thống thoát nước của lưu vực là hệ thống thoát nước chung. 

Hình 1.15 – Hệ thống thoát nước tại lưu vực Thạc Gián - Vĩnh 

Trung, Đà Nẵng 

1.3.2.1. Hệ thống thu gom nước thải 

Nước thải ñược thu gom bởi giếng tràn tại vị trí cửa xả ra Vịnh Đà 

Nẵng, sau ñó chuyển ñi bằng hệ thống TCTC19 và TCTC20 dọc theo 

ñường Nguyễn Tất Thành vào TBNT19 và TBNT20 ñưa về trạm xử 

lý Phú Lộc và xử lý ñảm bảo ñộ sạch trước khi xả ra Sông Phú Lộc.  

1.3.2.2. Hệ thống  thoát nước mưa 

Thoát nước cho lưu vực này gồm các tuyến thoát nước sau:  

   + Tuyến 1 – tuyến thoát nước từ ngã 6 Nguyễn Văn Linh ñến hồ 

Vĩnh trung. 
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   + Tuyến 2 – tuyến thoát nước từ ngã 3 Lê Đình Lý – Nguyễn 

Hoàng ñến hồ Thạc Gián – Vĩnh Trung.  

   + Tuyến 3 – tuyến thoát nước hồ Vĩnh Trung - Vịnh Đà Nẵng. 

   + Tuyến 4 – tuyến thoát nước hồ Thạc Gián - Vịnh Đà Nẵng. 

   + Tuyến 5 – tuyến thoát nước ñường Bắc Đẩu.  

   + Tuyến 6 – tuyến thoát nước thuộc khu vực Tam Thuận. 

1.3.2.3. Đặc ñiểm của hồ Thạc Gián – Vĩnh Trung 

Hồ TG và VT thông nhau qua cống (8mx2.5m) ñường Hàm Nghi, 

với diện tích hồ là 16186m2 và 12920 m2. Cao ñộ mực nước của mùa 

khô của hồ là + 2.8m và mùa mưa là +3.6m. 

Chức năng là ñiều tiết nước mưa cho lưu vực khoảng 56.2ha, tạo 

cảnh quan và ñiều hoà vi khí hậu cho khu vực dân cư  xung quanh.  

1.3.2.4. Tình hình ngập úng  

Khu vực xung quanh hồ TG – VT thường xuyên bị ngập lụt khi có 

mưa với ñộ sâu ngập từ 0.3 - 0.5 m và thời gian ngập từ 5 giờ ñến 12 

giờ. Khi có mưa nước thải và bùn ứ ñọng trong các cống thoát nước 

tràn ra mặt ñường gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. 

CHƯƠNG 2 –  CƠ SỞ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP THOÁT 

NƯỚC CHO THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

2.1. Các căn cứ pháp lý 

Nghiên cứu này ñược thực thi tuân theo, nhưng không giới hạn, 

các luật và văn bản dưới luật của Chính phủ Việt Nam  

2.2. Hệ thống thoát nước 

Hệ thống thoát nước là tổ hợp những công trình, thiết bị và các 

giải pháp kỹ thuật ñể thực hiện nhiệm vụ thoát nước.  

2.2.1. Các loại hệ thống thoát nước 

2.2.1.1. Hệ thống thoát nước chung 

2.2.1.2. Hệ thống thoát nước nửa chung  
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2.2.1.3. Hệ thống thoát nước riêng  

2.2.1.4. Hệ thống thoát nước nửa riêng 

2.2.1.5. Hệ thống thoát nước hỗn hợp 

2.2.2. Một số ñiều kiện liên quan ñến lựa chọn hệ thống thoát nước 

2.2.2.1. Mục tiêu lựa chọn hệ thống thoát nước 

Mục tiêu của việc lựa chọn là: 

   + Thu gom nước thải, nước mưa thời gian nhanh và giá thành 

thấp nhất.  

   + Tôn trọng các ñiều kiện vệ sinh môi trường. 

Những căn cứ cần thiết ñể lựa chọn là: ñiều kiện kỹ thuật, kinh tế 

và quy hoạch phát triển ñô thị. 

2.2.2.2. Các thứ tự ưu tiên giải quyết nhu cầu thoát nước ñô thị 

Thoát nước mưa và kiểm soát úng ngập 

Thu gom và vận chuyển nước thải ra khỏi khu vực dân cư 

 XLNT trong nhà và trong các khu vực có mức nhiễm bẩn cao 

 XLNT ñô thị ñể bảo vệ môi trường tự nhiên. 

2.2.2.3. Định hướng phát triển của hệ thống thoát nước ñô thị  

HTTN ñược phát triển theo hướng phát triển của ñô thị. 

2.2.2.4. Các nguyên tắc phát triển hệ thống thoát nước mưa 

Nguyên tắc 1: Con người và chất lượng cuộc sống. 

Nguyên tắc 2: Giải pháp bền vững.  

Nguyên tắc 3:Môi trường vừa là ñầu vào vừa là ñầu ra của HT 

Nguyên tắc 4: Hệ thống quản lý phải ña dạng và nhiều cấp ñộ. 

Nguyên tắc 5: Mức ñộ vệ sinh. 

2.2.2.5. Các vấn ñề cần quan tâm trong hệ thống thoát nước mưa 

Cốt san nền; cây xanh, vườn hoa; mặt hè và sông suối, ao hồ, 

kênh rạch.  

2.3. Hệ thống tiêu thoát nước ñô thị bền vững -SUDS 
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2.3.1. Định nghĩa SUDS 

SUDS làm chậm lại các quá trình thoát nước mưa ra khỏi ñô thị 

và ñưa nước mưa vào cộng ñồng với những giải pháp kỹ thuật.  

Nội dung chủ yếu của SUDS là giảm lưu lượng ñỉnh lũ 

2.3.2. Các giải pháp kỹ thuật trong SUDS 

2.3.2.1. Giải pháp kiểm soát tại nguồn 

Sử dụng các hệ thống lưu trữ và tái sử dụng nước mưa tại mỗi gia ñình 

Giảm tối ña kết nối trực tiếp nước mưa vào vùng không thấm 

Đưa ra luật bắt buộc ñể giảm tối ña bề mặt không thấm. 

2.3.2.2. Giải pháp kiểm soát trên mặt bằng 

Diện tích áp dụng: 2 – 5 ha, gồm giải pháp dưới ñây:  

Chắn lọc sinh học: Là lớp chắn thực vật. 

Kênh thực vật:  Là kênh dẫn với dòng chảy chậm. 

Mương thấm lọc thực vật: Là mương ñào cạn, ñược lắp ñầy bởi ñá, 

sỏi ñể tạo kho chứa bên dưới có ñộ rỗng cao.  

Lớp bề mặt thấm: Lớp bề mặt thường ñược cấu tạo từ sỏi, bêtông 

rỗng, nhựa ñường rỗng,… cấu trúc lớp bề mặt và lớp vật liệu bên 

dưới. 

Ao lưu nước tạm thời:  Giống như trũng thực vật, hầu như là khô 

ngoại trừ khi xảy ra các sự kiện mưa.  

2.3.2.3. Giải pháp kiểm soát trên toàn khu vực 

Diện tích mặt bằng áp dụng: >10 ha. 

Khu vực ñất ngập nước - wetland: như một vùng ñầm lầy nông. 

Ao thấm lọc thực vật:  như hồ cảnh quan kết hợp với xử lý nước mưa 

chảy tràn ñược xây dựng như một ao chắn giữ nước mưa chảy tràn. 

2.3.3. Tính thích hợp và hiệu quả của các giải pháp SUDS 

Các giải pháp SUDS giúp cho việc lựa chọn thích hợp cho từng 

mức ñộ ñô thị hoá. 

 14 

2.3.4. Khả năng xử lý ô nhiễm của các giải pháp SUDS 

Các giải pháp SUDS có khả năng xử lý ô nhiễm khá cao 

2.4. Điều chỉnh QH chung thành phố Đà Nẵng ñến 2020 

2.4.1. Phạm vi nghiên cứu ñiều chỉnh quy hoạch chung 

Ranh giới hành chính trên ñất liền với diện tích 94.261 ha.  

2.4.2. Tính chất của TPĐN 

Là ñô thị trung tâm cấp quốc gia và vùng kinh tế trọng ñiểm miền 

Trung.  

2.4.3. Quy mô dân số TPĐN 

Quy mô dân số TPĐN ñến năm 2020: khoảng 1.200.000 người 

2.4.4. Quy mô ñất xây dựng TPĐN 

Đô thị trung tâm:  Năm 2020 có diện tích ñất xây dựng là 10.900 ha.  

Các ñô thị vệ tinh : Năm 2020 có diện tích ñất xây dựng khoảng 

1.900 ha. 

2.4.5. Định hướng phát triển không gian ñô thị TPDN 

TPĐN gồm 5 quận nội thành và huyện Hoà Vang.  

2.4.5.1.  Khu hạn chế phát triển 

Là khu thành phố cũ gồm các quận Thanh Khê, Hải Châu, Sơn Trà.  

2.4.5.2. Khu phát triển mở rộng  

Là các khu thành phố mới phát triển trên quận Liên Chiểu, Ngũ 

Hành Sơn, huyện Hoà Vang. 

2.4.5.3. Các khu công nghiệp - kho tàng 

Khu công nghiệp và dịch vụ cảng Liên Chiểu, Hòa Khánh, An 

Đồn, cảng Tiên Sa, kho tàngHòa Khương, Hòa Cầm 

2.4.6. Định hướng quy hoạch phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật. 

2.4.6.1. San nền 

2.4.6.2. Cấp nước 

TC: ñợt ñầu là 130 l/người.ngày và dài hạn là 170 l/người.ngày 



 15 

2.4.6.3. Thoát nước mưa 

Sơ ñồ thoát nước cho TPĐN là sơ ñồ hỗn hợp.  

Bảo ñảm mật ñộ hệ thống thoát nước cho một ñô thị khoảng 300 m/ha. 

2.4.6.4. Thoát nước bẩn, vệ sinh môi trường  

Nước thải sinh hoạt: thu gom và làm sạch tại các trạm xử lý tập trung. 

Nước thải của các nhà máy xí nghiệp, bệnh viện:ñược xử lý cục bộ. 

2.5. Phương pháp và số liệu 

2.5.1. Phương pháp cường ñộ giới hạn 

2.5.1.1. Cường ñộ mưa 

2.5.1.2. Tần suất mưa P(%) và chu kỳ tràn cống Pc(năm) 

2.5.1.3. Thời gian mưa 

2.5.1.4. Tính toán lưu lượng 

2.5.2. Phương pháp Soil Conversation Service (SCS) 

 CHƯƠNG 3 – ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP THOÁT N ƯỚC 

BỀN VỮNG CHO THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

3.1. Đánh giá hiện trạng hệ thống thoát nước TPĐN 

3.1.1. Đánh giá chung hiện trạng hệ thống thoát nước 

Số lượng hộ ñấu nối với mạng cấp 3 là rất nhỏ và chất lượng các 

tuyến cống cấp 3 thấp, cần cải tạo lại kết hợp với ñấu nối hộ gia ñình. 

Các nhà máy XLNT không ñảm bảo công suất và năng lực. 

Việc xâm lấn các hồ và kênh bằng các dự án phát triển nhà cửa. 

HTTN mưa hiệu quả sẽ ñảm bảo việc bảo vệ CSHT và công trình.  

3.1.2. Đánh giá hiện trạng hệ thống thoát nước mưa 

3.1.2.1. Nguyên nhân và tính chất ngập lụt 

Các nguyên nhân dẫn ñến ngập lụt 

Thu gom: Không thoát nước kịp. 

Vận chuyển: Cống không ñủ kích thước và công suất. 

TPĐN chịu ảnh hưởng trực tiếp của triều cường. 
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Tính chất của ngập lụt 

Tình trạng ngập lụt là mối lo ngại của xã hội và là một sự trở ngại 

với sự phát triển kinh tế. Nhất là khu vực trung tâm 

3.1.2.2. Đánh giá khả năng thoát nước mưa 

Khả năng thoát nước của quận Liên Chiểu: ñang ngày càng giảm sút. 

Khả năng thoát nước của quận Hải Châu và Thanh Khê 

Khi có mưa to một số nơi thường bị ngập sâu và kéo dài. 

3.1.2.3. Đánh giá về chất lượng công trình phụ trợ trên hệ thống 

thoát nước mưa 

Các cửa thu nước mưa, các hố ga, giếng thăm: xây dựng tuỳ tiện, 

chưa ñảm bảo yêu cầu . 

Cửa xả nước: ña phần do bị  người dân lấn chiếm làm nhà cửa . 

3.1.3. Đánh giá hiện trạng thu gom nước thải 

CTCD ñóng một vai trò rất quan trọng 

Thời gian làm việc của bơm hoạt ñộng không như thiết kế. 

Độ sâu chôn ống quá lớn.  

3.2. Đề xuất mô hình tổ chức thoát nước cho TPĐN 

3.2.1. Điều kiện không gian ñô thị 

Hướng phát triển ñô thị sẽ ảnh hưởng ñến HTTN. 

3.2.2. Điều kiện tự nhiên 

Dựa vào tính chất ñịa hình của từng khu vực. 

3.2.3. Hạn chế của hệ thống thoát nước chung của TPĐN 

Việc bố trí các miệng xả nước mưa ảnh hưởng ñển bãi tắm, bãi biển.  

Khó áp dụng biện pháp cho nước mưa thấm vào ñất . 

Ứ ñọng các chất thải trong cống gây ô nhiễm môi trường.  

Chất lượng cống thấp nên xảy ra hiện tượng thấm hai chiều. 

Tại những khu vực có cốt san nền thấp, cống thoát nước thường bị 

ngập nước, bởi vậy không thể thực hiện ñược việc thu gom nước thải.  
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3.2.4. Đề xuất mô hình tổ chức thoát nước cho TPĐN 

  

 

 

 

 

 

Hình 3.4- Sơ ñồ tổ chức thoát nước ñề xuất khu vực ñô thị mới 

phát tri ển 

 

 

 

 

 

Chú thích:  

 CSO - Giếng tách nước mưa ñợt ñầu 

Hình 3.5 - Sơ ñồ tổ chức thoát nước ñề xuất khu vực trung tâm 

3.3. Đề xuất các giải pháp thoát nước mưa bền vững cho TPĐN 

3.3.1. Quy hoạch và xây dựng mạng lưới thoát nước mưa cho các 

khu vực mới phát triển 

Đề xuất quy hoạch xây dựng hệ thống cống và các công trình ñấu 

nối thoát nước riêng cho các khu vực ñang phát triển. 

Đề xuất quy hoạch xây dựng HTTN mưa riêng hoàn toàn, kết hợp 

với các dự án xây dựng các khu ñô thị với việc phát triển hạ tầng.  

3.3.2. Cải tạo mạng lưới cống thoát nước cũ hiện có 

Cải tạo và xây dựng mới các tuyến cống nhánh cấp 2,3...  

Cải tạo nâng cấp các cống cũ hỏng ñã xuống cấp.  

Đấu nối mạng lưới cống cải tạo và mạng lưới thoát nước hiện trạng. 

ML thu gom 
cấp 2,3 

(nước thải) 

 

ML cấp 1 
(nước thải) 

 

Trạm xử lý 
nước thải 

 

ML thu gom 
cấp 2,3 

(nước mưa) 

ML cấp 1 
(nước 
mưa) 

 

Nguồn tiếp 
nhận 

(sông, biển) 
 

Hồ ñiều hoà 
(có hoặc 
không) 

 

ML thu gom 
cấp 2,3 

(nước thải) 

ML cấp 1 
(nước thải) 

Trạm xử lý 
nước thải 

 

ML thu gom 
cấp 2,3 

(nước mưa) 

ML cấp 1 
(nước 
mưa) 

 

Nguồn tiếp 
nhận 

(sông, biển) 

 

Hồ ñiều hoà 
(có hoặc 
không) 

 CSO 
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3.3.3. Nạo vét cống thoát nước hiện trạng 

Cần tiến hành ñịnh kỳ ñể mạng lưới thoát nước ñúng theo công suất. 

3.3.4.  Các giải pháp tiêu thoát nước mưa cho TPĐN 

3.3.4.1. Đề xuất các giải pháp quản lý nước mưa ngay từ cộng ñồng 

Xây dựng các chương trình về giáo dục ý thức về vai trò nước mưa . 

Khuyến khích dân cư tham gia quản lý và bảo vệ HTTN. 

Xây dựng các qui ñịnh về quản lý nước mưa . 

3.3.4.2. Đề xuất các giải pháp kiểm soát nước mưa ngay từ tại nguồn 

Lắp ñặt, xây dựng các hệ thống lưu trữ và tái sử dụng nước mưa. 

 Hình 3.6 - Hệ thống tái sử dụng nước mưa 

Thu nước mưa từ bức tường và cửa kính của tòa nhà, từ mái nhà, 

từ khu công cộng. 

3.3.4.3. Đề xuất các giải pháp kiểm soát nước mưa trên mặt bằng 

  Vỉa hè, khu vực công 

viên, sân vận ñộng, nhà 

thi ñấu, .... thiết kế bề 

mặt thấm kết hợp kho 

chứa nước ngầm thay 

cho sân bê tông hoá. Hình 3.11 – Vỉa hè bê tông hoá tại TPĐN 

thành bề mặt thấm 
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  Xây dựng các hố 

trồng cây kết hợp với hệ 

thống lọc cát, sỏi. 

Hình 3.12 – Hố Cây xanh trên vỉa hè tại 

TPĐN thành hố cây thấm lọc 

  Thay thế hệ thống 

cống hở bê tông bằng 

mương thấm lọc thực 

vật. 

Hình 3.13 – Mương ñục lỗ  TPĐN thành 

mương thực vật chắn lọc nước mưa 

  Xây dựng dãi phân 

cách thành kênh thực 

vật chắn lọc sinh học.  

Hình 3.14 – Dãi phân cách ñường tại TPĐN 

tr ở thành kênh chắn lọc nước mưa 
3.3.4.4. Đề xuất các giải pháp kiểm soát nước mưa trên toàn khu vực 

Xây dựng quy hoạch các hồ ñiều hòa tại các khu ñô thị, dân cư mới . 
Cải tạo các hồ :hồ bàu tràm, hồ Bàu Hạc, hồ Bàu vàng – Bùa Sấu, 

hồ cạnh ñường Hoàng Văn Thái, hồ Trung Nghĩa. 
Cải tạo và xây dựng hệ thống kênh vành ñai ñể hạ mực nước trong 

kênh nội thị khi mưa ( xây dựng tuyến kênh từ KCN Hòa Khánh ñến 
sông Cu Đê, tuyến kênh từ Bàu Tràm ñến sông Cu Đê, tuyến kênh từ 
chân núi Phước Tường vào hồ Phước Lý...)  
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CHƯƠNG 4 – ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP THOÁT N ƯỚC 
BỀN VỮNG CHO LƯC VỰC THẠC GIÁN - V ĨNH TRUNG, 

ĐÀ NẴNG 
4.1. Đánh giá hiện trạng hệ thống thoát nước và nguyên nhân gây 
ra ngập úng cho lưu vực Thạc Gián – Vĩnh Trung, Đà Nẵng  

+ Tuyến cống thoát nước từ ñường ngã 6 Nguyễn Văn Linh ñến 
Hồ Vĩnh Trung không ñảm bảo công suất thoát nước. 

+ Tuyến cống thoát nước từ hồ Thạc Gián - Vịnh Đà Nẵng ñảm 
bảo công suất thoát nước tuy nhiên có nhiều ñoạn cống bị thắt cổ chai 
và vật cản cắt ngang. 

+ Tuyến cống thoát nước ñường Bắc Đẩu ñã bị lấp hoàn toàn dẫn 
ñến không có khả năng thoát nước. 

+ Các cửa thu nước mưa và cửa xả nước mưa cũng không hoạt ñộng  
+ Cốt nền ñường tại khu vực nghiên cứu (cao ñộ mặt ñường 

khoảng 4.2) thấp hơn các khu vực xung quanh dẫn ñến ñây là vùng 
trũng, tập trung nước. 

+ Bố trí cao trình ñỉnh cửa phai không linh ñộng ñóng mở. 
4.2. Đề xuất sơ ñồ tổ chức thoát nước cho lưu vực Thạc Gián - 
Vĩnh Trung 

 

 

 

 

 

 

Chú thích:  CSO - Giếng tách nước mưa ñợt ñầu 

Hình 4.1 - Sơ ñồ tổ chức thoát nước cho lưu vực Thạc Gián – 

Vĩnh Trung, Đà Nẵng 

4.3. Đề xuất các giải pháp thoát nước bề mặt bền vững cho lưu 

vực Thạc Gián- Vĩnh Trung, Đà Nẵng 
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(Vịnh Đà 
Nẵng) 

Hồ ñiều hoà 
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4.3.1. Nâng cấp tuyến thoát nước từ ngã 6 Nguyễn Văn Linh ñến 

hồ Vĩnh Trung 

+ Nâng cấp ñoạn cống từ ngã 6 Nguyễn Văn Linh ñến Nguyễn 

Hoàng hiện trạng hai bên vỉa hè của ñường Nguyễn Văn Linh thành 

cống hộp có kích thước BxH=1.2mx1.0m, có chiều dài 350m. 

+ Nâng cấp ñoạn cống từ Nguyễn Hoàng ñến Đỗ Quang hiện 

trạng hai bên vỉa hè của ñường Nguyễn Văn Linh thành cống có kích 

thước BxH=1.5mx1.2m, có chiều dài 160m. 

+ Nâng cấp ñoạn cống từ Đỗ Quang ñễn hồ Thạc Gián trên ñường 

Đỗ Quang thành cống có kích thước BxH=3.0mx1.2m, có chiều dài 

300m. 

4.3.2. Nạo vét, thông tắc các tuyến cống thoát nước hiện trạng 

- Tiến hành nạo vét tuyến từ hồ Thạc Gián ñến Vịnh Đà Nẵng 

- Định kỳ nạo vét các tuyến cống thoát nước còn lại . 

4.3.3. Đề xuất các giải pháp tiêu thoát nước 

4.3.3.1. Tính toán thiết kế giải pháp kiểm soát trên mặt bằng  

Giải pháp thiết kế kênh thấm lọc thực vật ñối với dãi phân cách 

ñường nằm trên ñường Nguyễn Văn Linh. 

Bước 1: Tính toán các thông số cơ bản của lưu vực hứng nước 

1. Diện tích mặt bằng hứng nước 

Diện tích mặt bằng hứng nước 1.8 ha  

2. Lựa chọn lượng mưa thiết kế  

Theo tần suất 10 năm, 3 giờ mưa là P = 324mm = 12.75 inch 

3. Tính chất thủy lực của ñất 

Loại ñất thuộc nhóm C (ñộ thấm thủy lực từ 1.27-3.81mm/h). 

4. Hệ số tương quan giữa tính chất lớp phủ bề mặt và ñộ thấm 

của ñất ñá (CN) 

Hệ số CN (Cuver Number): có giá trị từ 1-100 
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Bước 2: Tính toán các thông số cơ bản phục vụ cho thiết kế SUDS 

1. Hệ số CN tổng hợp 

 → CNtổng hợp = 92.93
100

17748398 =×+×
 

2. Độ sâu lớp nước chảy tràn (Q) 

S: tiềm năng chắn giữ nước tối ña của bề mặt ngay sau khi mưa 

(inch) 

  → cminchS 7.1674.010
92.93

1000 ==−=  

→ cminchQ 43.3097.11
)674.08.075.12(

)674.02.075.12( 2

==
×+

×−=  

3. Lượng nước tổn thất ngay khi mưa (Ia) và tỷ lệ Ia/P 

→ Ia = 0.2x0.674 = 0.135 inch = 0.343 cm 

→ 0112.0
97.11

135.0 ==
P

I a  

4. Độ dốc dòng nước (s) 

→ 0025.0
610

2.47.5 =−=s   

→ 016.10025.03282.20 =×=v  (ft/s) = 0.313 m/s 

5. Thời gian tập trung nước mưa (Tc) 

→ 541.0
313.03600

610 =
×

=cT  (giờ) 

6. Thể tích kho chứa xử lý (WQv) 

→ Rv = 0.05 + 0.009 x 83 = 0.797 

→ WQv = 293.0
12

435.4794.01 =××
(ac-ft) = 12783 cf = 362 m3 

7. Thể tích nước yêu cầu bổ cập (Rev) 

→Re= 33 4716620381.0
12

435.4794.013.0
12

)()()(
mftftac

ARS v ==−=××=××   
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Bước 3:  Tính toán các cấu trúc xử lý cho  giải pháp mặt bằng 

Sử dụng diện tích của dãi phân cách dọc theo ñường Nguyễn Văn 

Linh ñể thiết kế kênh thấm lọc thực vật cho mặt bằng. 

  

  

Hình 4.4 – Dãi phân cách ñường Nguyễn Văn Linh thành kênh 

chắn lọc nước mưa 

1. Thiết kế kênh thực vật 

Thiết kế hệ thống kênh thực vật cho lưu vực có chiều dài 610m. 

→ w= m7.1
35.0610

362 =
×

 

→ wb= m0.1)35.012(7.1 =××−  

Vậy ñể xử lý nước chảy tràn cho mặt bằng này sẽ sử dụng hệ 

thống kênh thực vật có bề rộng ñáy 1.0 m x 610m chiều dài với ñộ 

dốc 1:1 

Tính thể tích tạm thời của kênh  

→ Vl =
328861035.0

2

0.17.1
m=××+

 

2. Thiết kế kho chứa bổ cập Rev 

Hệ thống bổ cập có qui mô như sau: 1.0mx610mx0.2m 

Thể tích chứa tạm thời của hệ thống bổ cập:  
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→V2= 3494.02.06100.1 m=×××  

Như vậy trong thời gian ñầu của cơn mưa hệ thống kênh thực vật 

có thể chắn giữ tạm thời thể tích nước chảy tràn:  

V= V1 + V2= 288+49= 337 m3 

3. Kiểm tra vận tốc ñể tránh xói lỡ ñất và có trong kênh :  

→ sftv /31.0003.01.0
15.0

49.1 3/13/2 =××=  →ñạt tiêu chuẩn 

Nhận xét chung: Nếu thiết kế dãi phân cách ñường Nguyễn Văn 

Linh là kênh thấm thực vật thì ngay từ thời ñiểm ban ñầu của cơn mưa 

hệ thống này ñã có thể chắn giữ tạm thời một thể tích 337m3. 

4.3.3.2. Tính toán thiết kế giải pháp kiểm soát vùng 

Hồ Thạc Gián – Vĩnh Trung hiện hữu trong khu vực ñược tận 

dụng ñể xây dựng giải pháp kiểm soát nước chảy tràn trên toàn vùng, 

ñây là mức cao nhất trong giải pháp SUDS.  

Bước 1: Tính toán, thu thập các thông số cơ bản của lưu vực hứng nước 

1. Diện tính lưu vực hồ:  

Diện tích lưu vực thoát nước vào hồ: 56.2 ha  

2. Tỷ lệ phần trăm bề mặt không thấm nước: khoảng 90% 

3. Tính chất thủy lực của ñất: thuộc nhóm C 

4. Diện tích ngập: A = 2.3 ha  

5. Độ sâu ngập: h = 50cm 

6. Thể tích ngập nước:11500 m3 

7. Diện tích hồ Thạc Gián – Vĩnh Trung: 2.9 ha 

Khả năng chứa nước của hồ từ cao trình +3.6m ñến cao trình +4.0m 

là 11600m3, lớn hơn lượng nước gây ngập 11500m3. Như vậy, hồ hoàn 

toàn có khả năng chứa hết lượng nước gây ngập trong khu vực, có nghĩa 

là tình trạng ngập ở khu vực này hoàn toàn có thể khắc phục 

Bước 2: Thiết kế sơ bộ hồ sinh thái 
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1. Thể tích nước cần xử lý:  

Chọn thể tích nước cần xử lý Q = 11500 m3 

2. Thể tích nứơc của hồ hiện hữu 

Thể tích chứa từ cao trình +2.8 ñến +3.6 m. 

3. Thể tích của kho chứa tạm thời:   

Kho chứa tạm thời là từ cao trình +3.6m ñến +4.0m, của hồ hiện hữu 

4. Phương án ñể thoát hết lượng nước bên trên hồ hiện hữu 

sau 24 giờ 

Sử dụng máy bơm dự phòng. 

KẾT LUẬN VÀ KI ẾN NGHỊ 

Trên cơ sở các nghiên cứu, ñề tài ñã ñưa ra ñược mô hình thoát 

nước bề mặt bền vững cho Thành phố Đà Nẵng nói chung và ñề xuất 

mô hình thoát nước bề mặt bền vững ñiển hình cho lưu vực Thạc 

Gián, Vĩnh Trung, Đà Nẵng. Các kết quả nghiên cứu cụ thể như sau: 

1. Đặc ñiểm hiện trạng của hệ thống thoát nước và tình hình 

ngập úng TPĐN  

+ Hệ thống thoát nước TPĐN ñược hình thành từ rất lâu, ít ñược 

duy tu bảo dưỡng nên ñã xuống cấp nhiều ,ñồng thời nhiều khu vực 

dân cư có hệ thống thoát nước chưa hoàn chỉnh nên khả năng thoát 

nước ñang ngày càng giảm sút. 

+ Số lượng hộ ñấu nối với mạng cấp 3 là rất nhỏ và chất lượng các 

tuyến cống cấp 3 hiện nay thấp, cần cải tạo lại kết hợp với ñấu nối hộ 

gia ñình. 

+ Tình trạng ngập lụt thường xảy ra trên các tuyến ñường, các khu 

vực Đà Nẵng, tính năm 2011 có 31 ñiểm. Ngập lụt là mối lo ngại của 

xã hội và là một sự trở ngại với sự phát triển kinh tế, ñặc biệt là khu 

vực trung tâm-nơi tập trung ñông dân cư cũng như trung tâm thương 

mại. 
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2. Đề xuất mô hình thoát nước bề mặt bền vững cho TPĐN 

+ Hệ thống thoát nước thành phố Đà Nẵng là hệ thống thoát nước 

riêng tại các khu vực ñô thị phát triển mới và thoát nước kiểu nửa 

riêng tại khu vực trung tâm thành phố cũ. 

+ Quy hoạch và xây dựng các tuyến cống mới, cải tạo mạng lưới 

cống thoát nước cũ, nạo vét cống thoát nước hiện trạng.... 

+ Áp dụng các giải pháp tiêu thoát nước mưa cho TPĐN như giải 

pháp quản lý nước mưa ngay từ cộng ñồng , giải pháp kiểm soát 

nước mưa ngay từ tại nguồn, trên mặt bằng, trên toàn khu vực 

3. Đề xuất mô hình thoát nước bề mặt bền vững cho lưu vực 

Thạc Gián -  Vĩnh Trung, Đà Nẵng 

+ Hệ thống thoát nước cho lưu vực là hệ thống thoát nước kiểu 

nửa riêng. 

+ Nâng cấp tuyến cống từ ngã 6 Nguyễn Văn Linh ñến hồ Thạc 

Gián và nạo vét thông tắc các tuyến cống hiện trạng. 

+ Giải pháp thiết kế mương lọc thực vật ñối với dãi phân cách 

ñường nằm trên ñường Nguyễn Văn Linh ñể kiểm soát trên mặt bằng 

và giải pháp hồ sinh thái cảnh quan với việc sử dụng hồ chứa Thạc 

Gián – Vĩnh Trung có sẵn trong khu vực ñể kiểm soát trên toàn lưu 

vực. 

4. Các ñề xuất ki ến nghị 

Trong tương lai, hệ thống thoát nước TPĐN phải là hệ thống riêng 

cho nước mưa và nước thải. 

Cần áp dụng kết quả nghiên cứu cho các ñô thị ven biển. 

Mở rộng nghiên cứu các mô hình ñối với các ñô thị cả nước có 

những ñặc ñiểm ñặc thù riêng nói chung và các lưu vực trong TPĐN 

nói riêng. 


