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MỞ ĐẦU 

1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 

Huyện Hoà Vang là huyện ngoại thành duy nhất nằm trên phần 

đất liền của TP Đà Nẵng, trong đó khu vực phía Tây Nam của huyện 

gồm các xã: Hòa Nhơn, Hòa Phong, Hòa Khƣơng là khu vực tập 

trung đông dân cƣ nhất và có các hoạt động kinh tế xã hội năng động 

nhất của huyện. Do đó, trong quá trình phát triển rất nhanh chóng 

của thành phố Đà Nẵng thì khu vực Tây Nam huyện Hòa Vang đang 

đƣợc chú trọng phát triển về mọi mặt. Cụ thể sẽ đƣợc đầu tƣ xây 

dựng một hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật vững chắc, trong đó hệ 

thống cấp nƣớc đóng vai trò vô cùng quan trọng, ảnh hƣởng đến sự 

phát triển của các ngành khác. Mặt khác, hiện nay do sự gia tăng dân 

số và các hoạt động phát triển kinh tế nên hệ thống cấp nƣớc cũ của 

khu vực này đang bị thiếu hụt và nhiều vùng hiện vẫn chƣa đƣợc 

cung cấp nƣớc. Vì vậy, nhu cầu cấp thiết của khu vực Tây Nam 

huyện Hòa Vang hiện nay là cần phải xây dựng một hệ thống cấp 

nƣớc hoàn chỉnh để đáp ứng đầy đủ nhu cầu phát triển của khu vực 

hiện tại và trong tƣơng lai. Việc nghiên cứu thành công đề tài này sẽ 

đảm bảo khu vực này đƣợc quy hoạch hệ thống cấp nƣớc một cách 

hoàn chỉnh, vấn đề quy hoạch cấp nƣớc đảm bảo nguồn nƣớc sạch là 

vấn đề vô cùng cần thiết.   

2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 

* Mục tiêu tổng quát là nghiên cứu các sơ đồ công nghệ cấp 

nƣớc phù hợp với đặc điểm của khu vực phía Tây Nam huyện Hòa 

Vang, Đà Nẵng. 

* Mục tiêu cụ thể: 
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- Nghiên cứu lựa chọn nguồn nƣớc sử dụng phù hợp: nƣớc mặt 

(sông Yên, sông Túy Loan, hồ chứa nƣớc Đồng Nghệ) hay nƣớc 

ngầm. 

- Nghiên cứu các giải pháp phân phối nƣớc cho các đối tƣợng 

sử dụng trong khu vực. 

- Mục tiêu cơ bản là phải đạt đƣợc tỉ lệ dùng nƣớc sạch trong 

khu vực nghiên cứu đến năm 2020 là 85% và đến năm 2030 là 100% 

theo Tiêu chuẩn 09/2005/QĐ-BYT ngày 11 tháng 03 năm 2005 của 

Bộ Y tế ban hành. 

3. ĐỐI TƢỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 

* Đối tƣợng nghiên cứu: là khu vực nằm ở phía Tây Nam của 

huyện Hòa Vang, Đà Nẵng. Đây là nơi có quốc lộ 14B chạy qua nối 

liền Quảng Nam với Đà Nẵng. Loại địa hình là vùng trung du:  chủ 

yếu là đồi núi thấp có độ cao trung bình  từ 50 đến 100 m, xen kẽ là 

những cánh đồng hẹp, phần lớn đất đai bị bạc màu, xói mòn trơ sỏi 

đá, chỉ có rất ít đất phù sa bồi tụ hàng năm ven khe suối. Địa hình và 

đất đai ở vùng này phù hợp cho việc trồng các cây cạn, có nhu cầu 

nƣớc ít, chịu đƣợc hạn.  

* Phạm vi nghiên cứu: bao gồm các xã Hòa Nhơn, Hòa Phong, 

Hòa Khƣơng của huyện Hòa Vang. Khu vực này nằm phía trên và về 

phía tây của sông Yên, có sông Túy Loan chảy qua và phía tây của 

khu vực này có hồ Đồng Nghệ. Khu vực này sẽ đƣợc đề tài triển khai 

nghiên cứu quy hoạch cấp nƣớc đến năm 2030. 

4. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

- Phƣơng pháp thu thập số liệu, tài liệu liên quan.  

- Phƣơng pháp điều tra, khảo sát thực tế 

- Phƣơng pháp so sánh 
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- Phƣơng pháp phân tích, đánh giá 

- Phƣơng pháp tổng hợp, kế thừa 

- Phƣơng pháp nghiên cứu, vận dụng các lý thuyết vào điều 

kiện thực tế. 

5. BỐ CỤC ĐỀ TÀI 

Bố cục chính của luận văn nhƣ sau: 

MỞ ĐẦU 

CHƢƠNG 1: CÁC ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ XÃ 

HỘI CỦA KHU VỰC 

CHƢƠNG 2: ĐÁNH GIÁ CÁC LOẠI NGUỒN NƢỚC 

TRONG KHU VỰC 

CHƢƠNG 3: ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG CẤP NƢỚC SẠCH 

CHƢƠNG 4: QUY HOẠCH SỬ DỤNG NGUỒN NƢỚC VÀ 

ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP CẤP NƢỚC CHO KHU VỰC 

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận. 

2. Kiến nghị 

6. TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU 

Luận văn là sự kết hợp giữa các tài liệu nghiên cứu về lý 

thuyết liên quan đến chuyên ngành Cấp nƣớc và các tài liệu nghiên 

cứu về thực tế các vấn đề liên quan đến đối tƣợng nghiên cứu của đề 

tài; các tài liệu nói đến sự liên quan giữa cấp nƣớc và đối tƣợng 

nghiên cứu.   

 

 

 

 

 



 4 

CHƢƠNG 1  

CÁC ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ XÃ HỘI CỦA 

KHU VỰC 

1.1. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN 

1.1.1. Vị trí địa lý, địa hình 

a. Vị trí địa lý: Các xã phía Tây Nam Huyện Hòa Vang gồm: 

Hòa Nhơn, Hòa Phong và Hòa Khƣơng nằm ở vị trí có toạ độ từ 

15
o
55’ đến 16

o
02’ vĩ độ Bắc và 108

o
01’ đến 108

o
10’ kinh độ Đông. 

b. Địa hình, đất đai: Khu vực này có địa hình phần lớn là 

vùng trung du, chủ yếu là đồi núi thấp, phần lớn đất đai bị bạc màu, 

xói mòn trơ sỏi đá, chỉ có rất ít đất phù sa bồi tụ hàng năm dọc các 

sông Yên và sông Túy Loan, ven các khe suối 

1.1.2. Khí hậu, thuỷ văn 

a. Khí hậu: Các xã Hòa Nhơn, Hòa Phong và Hòa Khƣơng 

nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa điển hình, nhiệt độ cao và 

ít biến động.  

b. Thủy văn: Khu vực có nhiều sông ngòi, ao hồ, nguồn nƣớc 

rất đa dạng, phong phú đủ để cung cấp cho đời sống, tƣới tiêu và sản 

xuất. Đây đƣợc coi là một tài nguyên lớn của khu vực, tuy nhiên nó 

cũng gây không ít khó khăn về mùa mƣa đó là lụt lội ở một số vùng 

bị ảnh hƣởng trực tiếp của các sông chính.  

Nƣớc sông: Sông Cẩm Lệ là hợp lƣu của 2 sông: Túy Loan và 

sông Yên có chiều dài 12km. Sông Túy Loan có lƣu vực nằm trên 

địa bàn thành phố Đà Nẵng, sông Yên là hạ lƣu sông Ái Nghĩa và 

sông Vu Gia.  

Nƣớc hồ: Hòa Vang có rất nhiều hồ, lớn nhất là hồ Đồng 

Nghệ thuộc địa phận xã Hòa Khƣơng, ngoài ra còn có các hồ Trƣớc 
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Đông (xã Hòa Nhơn), hồ Hóc Khê (xã Hòa Phong) có trữ lƣợng 

nƣớc đáng kể. Hiện nay các hồ này chủ yếu phục vụ cho thủy lợi. 

Nƣớc suối: Khu vực hiện có những con suối nổi tiếng về cảnh 

đẹp và thơ mộng và rất nhiều khe suối có thể xây đập để giữ nƣớc 

nhƣ khe Lạnh, khe suối Cây…Tuy nhiên để xác định chính xác trữ 

lƣợng nƣớc phải khảo sát nhiều mùa, nhiều năm. 

Nƣớc ngầm: Theo đánh giá sơ bộ, Huyện Hoà Vang có trữ 

lƣợng nƣớc ngầm không lớn.  

1.1.3. Tài nguyên  

a. Tài nguyên đất: Tổng diện tích đất của khu vực là 9.170 

hecta; hai nhóm đất có ý nghĩa quan trọng đối với sản xuất nông 

nghiệp là nhóm đất phù sa ở khu vực đồng bằng thích hợp với thâm 

canh lúa, trồng rau, hoa quả và nhóm đất đỏ vàng ở vùng đồi núi 

thích hợp với cây công nghiệp dài ngày, cây đặc sản, dƣợc liệu, chăn 

nuôi đại gia súc.  

b. Tài nguyên rừng: Khu vực có nguồn tài nguyên rừng phong 

phú, đây là một trong các thế mạnh của khu vực. Diện tích đất lâm 

nghiệp hiện có là 3.851,4 ha chiếm gần 50%.  

c. Tài nguyên khoáng sản: Tài nguyên khoáng sản đã đƣợc 

phát hiện ở khu vực chủ yếu là các loại khoáng sản làm vật liệu xây 

dựng, bao gồm: đá ốp lát, đá phục vụ xây dựng, đá mỹ nghệ, tập 

trung chủ yếu ở các xã trung du và miền núi Hòa Nhơn. Ngoài ra, đã 

phát hiện quặng thiếc ở Đồng Nghệ (Hoà Khƣơng) nhƣng trữ lƣợng 

không lớn. 

d. Tài nguyên nước: Trữ lƣợng nƣớc ngọt lớn trên các sông 

Yên, sông Túy Loan, ... là nguồn cung cấp nƣớc chính cho các nhà 

máy nƣớc của thành phố Đà Nẵng và một phần cho huyện Hoà 

Vang.  
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e. Tài nguyên du lịch: Khu vực có nhiều điều kiện thuận lợi 

cho phát triển các loại hình du lịch đa dạng: du lịch sinh thái, nghỉ 

dƣỡng ở khu vực Đồng Nghệ, du lịch đồng quê, vƣờn đồi (thuận lợi 

cho khách từ thành phố Đà Nẵng đi nghỉ cuối tuần).  

1.2. ĐẶC ĐIỂM VỀ KINH TẾ - XÃ HỘI 

1.2.1. Dân số: Dân số trung bình của 3 xã trong khu vực năm 

2009 là 39.870 ngƣời, chiếm 34,07% dân số huyện Hòa Vang, với 

10.537 hộ bình quân 4 ngƣời/hộ.  

1.2.2. Nguồn nhân lực: Nguồn lao động của khu vực tƣơng 

đối dồi dào, chiếm 56% dân số, tăng bình quân 2,3%/năm. Lao động 

có việc làm hàng năm tăng 2,7%/năm; tỷ lệ thất nghiệp nhìn chung 

thấp so với các khu vực đô thị của Thành phố nằm ở mức dƣới 5%.  

1.2.3. Thu nhập, mức sống dân cƣ và các vấn đề xã hội:  

Mặc dù xuất phát điểm kinh tế khu vực thấp, nhƣng tốc độ 

tăng trƣởng kinh tế tƣơng đối khá nên thu nhập bình quân của ngƣời 

dân/năm tăng lên đáng kể trong các năm qua. 

1.3. KẾT CẤU HẠ TẦNG 

1.3.1. Mạng lƣới giao thông: Hệ thống giao thông của khu 

vực có nhiều thuận lợi, bao gồm các tuyến đƣờng tỉnh lộ, liên thôn 

đƣợc gắn kết với 2 quốc lộ QL 1 và QL 14 B (trong đó có 40 km 

chạy trên địa bàn huyện), tuy nhiên chất lƣợng hệ thống giao thông 

còn thấp, khó đáp ứng đƣợc nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong 

hiện tại cũng nhƣ trong tƣơng lại.  

1.3.2. Cấp nƣớc: Tính đến năm 2009 có 2/3 xã có công trình 

cấp nƣớc sinh hoạt tập trung là xã Hòa Phong và Hòa Khƣơng, 

nhƣng chỉ khoảng 40% hộ dân đƣợc sử dụng nƣớc sạch công nghiệp 

và nƣớc tự chảy, còn lại là sử dụng nƣớc giếng khoan và giếng đào 
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với chất lƣợng nƣớc ở các mức khác nhau. Riêng ở xã Hòa Nhơn thì 

100% hộ dân phải sử dụng nƣớc giếng khoan và giếng đào.  

1.3.3. Cấp điện: Đến nay đã có 100% các xã trong khu vực 

nghiên cứu sử dụng điện lƣới quốc gia.  

1.4. CÁC VẤN ĐỀ KINH TẾ, XÃ HỘI KHÁC. 

1.4.1. Tình hình phát triển các ngành kinh tế  

a. Tăng trưởng kinh tế: Kinh tế của khu vực giai đoạn 2006-

2010 có sự tăng trƣởng khá, bình quân đạt 9,0%/năm.  

b. Cơ cấu kinh tế: Trên địa bàn trong giai đoạn 2006-2010 

chuyển dịch theo hƣớng tích cực, phù hợp với quy hoạch, đúng định 

hƣớng phát triển kinh tế xã hội của huyện là giảm dần tỷ trọng ngành 

nông nghiệp, đẩy mạnh tăng giá trị và tỷ trọng ngành công nghiệp, 

dịch vụ.  

1.4.2. Giáo dục, y tế, an ninh, chính trị xã hội: Đến nay đã 

thực hiên xong chƣơng trình phổ cập tiểu học trên địa bàn toàn khu 

vực.Công tác phòng chống dịch bệnh, truyền thông dân số và chƣơng 

trình y tế quốc gia làm tƣơng đối tốt. Cần làm tốt thêm chƣơng trình 

sử dụng nƣớc sạch.  

1.4.3. Tình hình sử dụng đất: Đã đƣợc Sở nông nghiệp và Ủy 

ban nhân dân thành phố phê duyệt đến năm 2015 sẽ là một thuận lợi 

cho việc quy hoạch cấp nƣớc. 

1.4.4. Phát triển cơ sở hạ tầng: Chính quyền tranh thủ mọi 

nguồn vốn tập trung xây dựng, nâng cấp mạng lƣới giao thông, bƣu 

chính viễn thông, cấp điện, cấp thoát nƣớc cho các xã để đáp ứng 

nhu cầu công nghiệp hóa hiện đại hóa.  

1.4.5. Cơ cấu tổ chức, thể chế: Cơ cấu tổ chức của khu vực đƣợc 

kiện toàn, trên dƣới đồng thuận. Chính quyền và Đảng bộ rất quan tâm 

đến vấn đề nƣớc sạch, có nhiều chiến lƣợc, giải pháp thích hợp. 
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CHƢƠNG 2 

ĐÁNH GIÁ CÁC LOẠI NGUỒN NƢỚC                           

TRONG KHU VỰC 

2.1. CÁC LOẠI NGUỒN NƢỚC TRONG KHU VỰC. 

2.1.1. Nguồn nƣớc mặt 

a. Nước sông: Khu vực nghiên cứu có 1 con sông chính là 

sông Cẩm Lệ. Sông Cẩm Lệ là hợp lƣu của 2 sông: Túy Loan và 

sông Yên có chiều dài 12km. Sông Túy Loan có lƣu vực nằm trên 

địa bàn thành phố Đà Nẵng, sông Yên là hạ lƣu sông Ái Nghĩa và 

sông Vu Gia.  

b. Nước hồ: Khu vực nghiên cứu có rất nhiều hồ, lớn nhất là 

hồ Đồng Nghệ (thuộc xã Hòa Khƣơng). Ngoài ra còn có các hồ 

Trƣớc Đông (xã Hòa Nhơn) và hồ Hóc Khê (xã Hòa Phong) có trữ 

lƣợng nƣớc đáng kể. Hiện nay các hồ này chủ yếu phục vụ cho thủy 

lợi. 

2.1.2. Nguồn nƣớc ngầm: Theo đánh giá sơ bộ, trữ lƣợng 

nƣớc ngầm của khu vực này là không đáng kể và có dấu hiệu nhiễm 

mặn, nhiễm phèn theo mùa và theo chiều sâu.  

2.2. ĐÁNH GIÁ VỀ TRỮ LƢỢNG VÀ CHẤT LƢỢNG CÁC 

LOẠI NGUỒN NƢỚC 

2.2.1. Đánh giá về trữ lƣợng nguồn nƣớc mặt 

a. Đánh giá trữ lượng tài nguyên nước mặt sông Túy Loan 

Qua kết quả phục hồi dòng chảy cho các sông suối nhánh của 

hệ thống sông Túy Loan bằng mô hình RRMOD (theo [9]) từ năm 

1978 đến 2008 theo lƣợng mƣa, lƣợng bốc hơi, tình hình sử dụng đất 

ở trong lƣu vực sông Túy Loan có tổng lƣợng dòng chảy W0 = 0,5 tỷ 

m
3
, lƣu lƣợng trung bình nhiều năm Q0= 15,88 m

3
/s với M0= 57,5 

1/s-km
2
 và α0 =0,75. 
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b. Đánh giá sơ bộ nguồn nước từ Hồ Đồng Nghệ. 

Hồ Đồng Nghệ hồ chứa nƣớc lớn nhất của thành phố nằm trên 

suối Đồng Nghệ, diện tích lƣu vực F= 28,5 km
2
, dung tích hồ 17,17 

triệu m
3
, cấp công trình là cấp III. Hồ đƣợc xây dựng năm 1993-

1995, phục vụ tƣới cho 1500 ha đất canh tác. Diện tích đƣợc tƣới chủ 

yếu ở các thôn thuộc xã Hòa Khƣơng và Hòa Phong. 

Hiện nay do đất nông nghiệp bị thu hẹp nên hồ Đồng Nghệ có 

khả năng tham gia cấp nƣớc khoảng 5.000 m
3
/ngày đêm vào năm 

2012 và 10.000 m
3
/ngày đêm vào năm 2020. 

2.2.2. Đánh giá sơ bộ về nguồn nƣớc ngầm trong khu vực. 

Trong khu vực đề tài nghiên cứu chỉ có một diện tích nhỏ 

nhƣng có trữ lƣợng khai thác lớn đó là khu vực khu công nghiệp Hòa 

Khƣơng thuộc Xã Hòa Khƣơng - huyện Hòa Vang.  

2.2.3. Đánh giá về chất lƣợng nguồn nƣớc mặt: hợp lƣu của 

Sông Yên và Sông Túy Loan 

a. Kết quả đánh giá chất lượng nước sông 

Để đánh giá chất lƣợng nƣớc sông, đề tài đã tập hợp kết quả đo 

đạc của 12 vị trí sau đây của các sông: 

M1: Mẫu lấy tại Para An Trạch - sông Yên 

M2: Mẫu lấy tại km số 5 - sông Yên 

M3: Mẫu lấy tại km số 3 - sông Yên 

M4: Mẫu lấy tại sông Yên trƣớc khi hợp lƣu với sông Túy 

Loan  

M5: Mẫu lấy tại km số 13 - sông Túy Loan 

M6: Mẫu lấy tại sông Túy Loan - km số 10 

M7: Mẫu lấy tại sông Túy Loan - km số 8 

M8: Mẫu lấy tại sông Túy Loan - km số 6 

M9: Mẫu lấy tại sông Túy Loan - km số 4 
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M10: Mẫu lấy tại sông Túy Loan - km số 2 

M11: Mẫu lấy tại sông Túy Loan trƣớc khi hợp lƣu với sông 

Yên 

M12: Mẫu lấy tại sông Cẩm Lệ - hợp lƣu sông Túy Loan và 

sông Yên 

1. Hàm lƣợng TSS: vƣợt giới hạn cho phép của QCVN 

08:2008 (A2), trừ vị trí  M10.  

2. Hàm lƣợng chất hữu cơ (BOD5, COD, phenol): hầu hết 

nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 08:2008 (A2), dƣới ngƣỡng 

giới hạn nhiều lần.  

3. Hàm lƣợng chất dinh dƣỡng (N-NH4, N-NO3, P-PO4) 

 - Tất cả các vị trí đều có nồng độ N-NH4 và P-PO4 vƣợt giới 

hạn cho phép nhiều lần so với QCVN 08:2008 (A2). Điều này cho 

thấy, nguồn chất thải đô thị (rác thải và nƣớc thải) làm cho hàm 

lƣợng nitơ và photpho trong sông tăng. 

 - Các vị trí quan trắc đều có nồng độ N-NO3 nằm trong giới 

hạn cho phép của QCVN 08:2008(A2). 

4. Các kim loại: Các vị trí quan trắc đều có nồng độ các chỉ 

tiêu kim loại đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 08:2008 

(A2), ngoại trừ giá trị của Fe vƣợt giới hạn cho phép so với QCVN 

08:2008 (A2). Giá trị Fe của 12 mẫu đạt từ 1,98mg/l đến 4,26mg/l.  

5. Hàm lƣợng Coliform và dầu mỡ 

- Hầu hết các vị trí quan trắc đều có dấu hiệu ô nhiễm vi sinh, 

trừ hai vị trí M1, M2. Nguồn nƣớc bị ô nhiễm do tiếp nhận nƣớc thải 

sinh hoạt, phân động vật, rác thải.  

- Hàm lƣợng dầu mỡ tại các vị trí đều vƣợt giới hạn cho phép 

so với QCVN 08:2008 (A2). 



 11 

Nhận xét: Kết quả quan trắc tại các vị trí thuộc hợp lƣu sông 

Yên – Túy Loan đều nằm trong giới mức bình thƣờng. Giá trị pH 

tƣơng đối ổn định và nằm trong giới hạn cho phép của QCVN. 

Nguồn nƣớc mặt của hợp lƣu sông đã có dấu hiệu ô nhiễm vi sinh, 

dầu mỡ, kim loại nặng (Fe), hàm lƣợng chất dinh dƣỡng (N-NH4, P-

PO4). Điều này cho thấy, nguồn nƣớc mặt bị ảnh hƣởng chủ yếu bởi 

hoạt động phát triển kinh tế - xã hội hai bờ sông và hoạt động khai 

thác cát trái phép trên sông. 

b. Hiện trạng các mục đích sử dụng nước mặt trong khu vực. 

1. Nƣớc sử dụng cho mục đích sinh hoạt: Hiện nay Nhà máy 

nƣớc Cầu Đỏ vẫn thu nƣớc tại trạm cầu Đỏ trên sông Cẩm Lệ để 

cung cấp nƣớc sinh hoạt cho thành phố Đà Nẵng. Về mùa khô khi 

nƣớc sông Cẩm Lệ bị nhiễm mặn thì Nhà máy sẽ thu nƣớc từ sông 

Yên ngay phía trên đập An Trạch, cách cầu Đỏ khoảng 15km về phía 

thƣợng nguồn. 
 

2. Nƣớc sử dụng tƣới tiêu cho nông nghiệp: Giữa sông Yên 

có đập An Trạch, vào những năm 2000 nhà nƣớc cho xây mới lại đập 

này chắn ngang sông kèm theo những công trình kiến trúc đẹp và 

hiện đại, để giữ nƣớc tƣới cho các cánh đồng trong khu vực. 

3. Giao thông đƣờng thuỷ: Trên suốt đoạn sông khảo sát hoạt 

động giao thông đƣờng thuỷ hầu nhƣ không.  

4. Khai thác thuỷ sản:  

Thuỷ sản trên hợp lƣu sông chủ yếu là các loại tôm, cá nƣớc 

ngọt nhỏ, sông có loài cá mòi 'đặc sản', cứ sau Tết Nguyên đán, cá từ 

các vùng nƣớc lợ, ngƣợc dòng lên đây đẻ trứng. 
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Tuy nhiên, trong những năm qua, một số bà con đánh bắt cá 

mòi bằng lƣới cho biết: nguồn cá mòi đã cạn kiệt dần do đánh bắt 

bằng xung điện và các loại lƣới mắt nhỏ. 

c. Các tác động đến chất lượng môi trường nước sông và 

nguy cơ tiềm ẩn 

1. Các tác động từ thƣợng nguồn  

2. Tác động do hoạt động sản xuất nông nghiệp  

3. Tác động do quá trình khai thác cát trên lòng sông 

4. Một số hoạt động khác 

  

CHƢƠNG 3 

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG CẤP NƢỚC SẠCH 

3.1. TỔNG QUAN THỰC TRẠNG SỬ DỤNG NƢỚC TRÊN 

ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU 

Thực trạng hệ thống cung cấp nƣớc sạch trên địa bàn Huyện 

Hòa Vang nói chung và trên địa bàn 3 xã Hòa Phong, Hòa Khƣơng 

và Hòa Nhơn đang nghiên cứu nói riêng là rất khó kiểm soát. 

Theo khảo sát tình hình sử dụng nƣớc trên địa bàn 37 thôn 

thuộc 3 xã mà đề tài nghiên cứu thì hiện nay toàn khu vực có khoảng 

10.145 hộ với 39.870 nhân khẩu nhƣng không có hộ nào đang sử 

dụng nƣớc máy của Công ty cấp nƣớc Đà Nẵng và khoảng gần 40% 

hộ dân 2 xã Hòa Phong, Hòa Khƣơng đang sử dụng nƣớc của Công 

ty quản lý, khai thác công trình thủy lợi Đà Nẵng đã qua xử lý. Còn 

lại phần lớn hộ dân của 2 xã Hòa Phong, Hòa Khƣơng là sử dụng 

nƣớc giếng đào, một phần nhỏ các hộ dân sử dụng nƣớc giếng khoan 

và hệ thống nƣớc tự chảy. Riêng xã Hòa Nhơn thì hiện nay toàn bộ 

100% hộ dân sử dụng nƣớc giếng. Tỉ lệ dùng nƣớc sạch mới đạt 

đƣợc khoảng 27% (theo [7]). 
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Nếu phân chia theo phƣơng thức quản lý, hiện tồn tại 3 mô 

hình quản lý hệ thống cấp nƣớc sạch trên địa bàn khu vực nghiên 

cứu: 

3.1.1. Hệ thống cấp nƣớc tập trung do Công ty quản lý, 

khai thác công trình thủy lợi Đà Nẵng quản lý  

3.1.2. Hệ thống cấp nƣớc tập trung quy mô nhỏ nằm phân 

tán: 

3.1.3. Hệ thống cấp nƣớc đơn lẻ 

3.2. ĐÁNH GIÁ VỀ HIỆN TRẠNG CUNG CẤP NƢỚC SẠCH. 

3.2.1. Về mục tiêu: Chỉ tiêu tỉ lệ dùng nƣớc sạch đề ra năm 

2008 là 60%, 2010 là 85% nhƣng đến nay mới chỉ đạt 40% (theo tiêu 

chuẩn 09/2005/QĐ-BYT), chƣa kể chỉ tiêu ít nhất tiêu chuẩn dùng 

nƣớc phải đạt 60 lít/ngƣời/ngđ.  

3.2.2. Về chất lƣợng nƣớc đang sử dụng: 

- Chỉ có nƣớc của Công ty cấp nƣớc và Công ty quản lý, khai 

thác công trình thủy lợi Đà Nẵng là đạt yêu cầu nƣớc sinh hoạt theo 

quyết định 1392/2002/BYT/QĐ ngày 18/4/2002 do Bộ Y tế ban 

hành. 

- Riêng các mẫu nƣớc giếng mà không đạt về độ màu, độ PH, 

Nitrat thì không nên sử dụng ngay cả mục đích tắm rửa. Những khu 

vực này cần ƣu tiên phát triển mạng lƣới cấp nƣớc sớm (tập trung ở 

xã Hòa Khƣơng). 

3.2.3. Về các công trình đầu nguồn. 

a. Công trình đầu nguồn của Công ty cấp nước Đà Nẵng: 

Nhà máy nƣớc cầu Đỏ công suất là 120.000 m
3
/ngđ lấy nguồn nƣớc 

từ sông Cẩm Lệ tại Cầu Đỏ qua công nghệ lắng, lọc, khử trùng đảm 

bảo chất lƣợng nƣớc sinh hoạt do Bộ Y tế ban hành.  
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b. Công trình đầu nguồn của Công ty quản lý, khai thác 

công trình thủy lợi Đà Nẵng: Trạm bơm cấp nƣớc An Trạch lấy 

nguồn nƣớc từ sông Yên, trên đập thủy lợi An Trạch đƣợc xây dựng 

với công suất khoảng 100m
3
/h

 
(2.400m

3
/ngđ) bơm về trạm xử lý Hòa 

Khƣơng đặt tại thôn Phú Sơn Nam qua công nghệ lắng, lọc, khử 

trùng đảm bảo chất lƣợng nƣớc sinh hoạt do Bộ Y tế ban hành.  

c. Công trình đầu nguồn phân tán: Chủ yếu tập trung ở các 

thôn vùng cao và khó khăn về địa hình phải lấy nƣớc từ các khe suối 

hoặc từ các giếng đào, giếng khoan.  

3.2.4. Về mạng lƣới cấp nƣớc. 

 
Hình 3.1. Bản đồ mô tả các nguồn nƣớc mặt trong khu vực 

nghiên cứu 
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a. Về phạm vi cấp nước:  Theo các số liệu đã cập nhật, mạng 

lƣới cấp nƣớc đã phủ đƣợc đến 50% cho xã Hòa Phong, Hòa 

Khƣơng. Còn riêng xã Hòa Nhơn thì hiện nay chƣa có mạng lƣới cấp 

nƣớc tập trung.  

b. Các hướng tuyến chính. 

1. Nƣớc của Công ty cấp nƣớc: Nhà máy nƣớc Cầu Đỏ công 

suất 120.000m
3
/ngđ đảm nhận cấp nƣớc cho toàn thành phố trong đó 

cấp cho Hòa Vang chủ yếu theo hƣớng tuyến D200 dọc quốc lộ 1A. 

Bắt nguồn từ các thôn Bàu Cầu, Đông Hòa, Tây An, Cẩm Nam – xã 

Hòa Châu đến ngã 3 Hòa Tiến thì rẽ theo về hƣớng DT605. Từ đây 

đi theo các tuyến nhánh D200, D150, D100 cấp cho các thôn Dƣơng 

Sơn, Lệ Sơn 1, 2, Phong Nam, La Bông, Yến Nê, Nam Sơn, Thạch 

Bồ, Bắc An, An Trạch, Cẩm Nê - Hòa Tiến và thôn Thạch Bồ của 

Hòa Phong. Hiện nay tuyến này có đầu thông vào mạng lƣới cấp 

nƣớc của xã Hòa Phong, Hòa Khƣơng tại trạm bơm An Trạch nhƣng 

áp lực rất yếu vì nƣớc từ sông nhỏ chảy vào ống lớn.  

2. Nƣớc của Công ty quản lý, khai thác công trình thủy lợi 

Đà Nẵng quản lý:  

+ Tuyến D200, D150 từ trạm xử lý Hòa Khƣơng đi về phía 

quốc lộ 14B cấp cho trục đƣờng 14N và Trung tâm hành chính 

Huyện Hòa Vang thuộc xã Hòa Phong.  

+ Tuyến D150 cấp cho đài Hòa Phong và D150, D100 từ đài 

Hòa Phong đi về các thôn phía Đông xã Hòa Phong. 

+ Tuyến D200, D150 từ trạm xử lý Hòa Khƣơng đi ngƣợc về 

phía đập An Trạch hòa với mạng Hòa Tiến. 

3.2.5. Về chính sách đầu tƣ: Hiện nay, trên địa bàn khu vực 

nghiên cứu đang huy động nhiều nguồn vốn khác nhau.  
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CHƢƠNG 4 

 QUY HOẠCH SỬ DỤNG NGUỒN NƢỚC VÀ ĐỀ XUẤT 

CÁC GIẢI PHÁP CẤP NƢỚC CHO KHU VỰC 

4.1. LÝ THUYẾT CƠ SỞ VỀ QUY HOẠCH VÀ QUẢN LÝ 

NGUỒN NƢỚC. 

4.1.1. Nhiệm vụ của quy hoạch và quản lý nguồn nƣớc: 

4.1.2. Các bài toán cơ bản về quy hoạch và quản lý nguồn 

nƣớc  

4.1.3.  Chƣơng trình nƣớc quốc gia và các dạng quy hoạch 

nguồn nƣớc 

4.1.4. Nội dung và các bƣớc cơ bản lập quy hoạch nguồn 

nƣớc 

4.1.5. Khung luật pháp và thể chế trong quản lý tài nguyên 

nƣớc 

4.1.6. Yêu cầu phát triển bền vững tài nguyên nƣớc 

4.1.7. Phƣơng pháp tiếp cận hệ thống trong quy hoạch và 

quản lý nguồn nƣớc. 

Vận dụng lý thuyết về quy hoạch và quản lý nguồn nƣớc vào 

đề tài luận văn để xác định mục tiêu cơ bản, công suất và quy hoạch 

phần công trình đầu nguồn cũng nhƣ đề xuất các giải pháp cấp nƣớc 

cho khu vực nghiên cứu nhƣ sau: 

4.2. XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU CƠ BẢN TRONG VẤN ĐỀ CẤP 

NƢỚC SẠCH. 

- Tập trung cấp nƣớc cho các địa bàn vùng đồng bằng, dân cƣ 

công đúc thƣờng hay bị ngập lụt hoặc nguồn nƣớc bị nhiễm mặn, 

những khu vực gần mồ mả nguồn nƣớc bị ô nhiễm. 

- Tập trung cấp nƣớc các địa bàn vùng trung du nhƣng gần 

nguồn nƣớc thủy cục nhƣ xã Hòa Phong và Hòa Khƣơng. 
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- Xã Hòa Nhơn sẽ đầu tƣ và nâng cấp thêm hệ thống xử lý 

nƣớc giếng và nƣớc tự chảy. 

- Mục tiêu cuối cùng là đạt đƣợc tỉ lệ dùng nƣớc sạch trong 

khu vực nghiên cứu đến năm 2020 là 85% và đến năm 2030 là 100% 

theo Tiêu chuẩn 09/2005/QĐ-BYT ngày 11 tháng 03 năm 2005 của 

Bộ Y tế ban hành. 

4.3. XÁC ĐỊNH CÔNG SUẤT CỦA HỆ THỐNG CẤP NƢỚC 

CHO KHU VỰC ĐẾN NĂM 2030. 

4.3.1. Công suất hệ thống cấp nƣớc giai đoạn 2012 – 2020 

cho khu vực nghiên cứu. 

Bảng số 4.1. Tổng hợp nhu cầu dùng nƣớc Xã Hòa Phong, Hòa 

Khƣơng và Hòa Nhơn đén năm 2020 

TT XÃ 

DÂN SỐ 

NĂM 2009 DÂN 

SỐ 

ĐẾN 

NĂM 

2020 

TIÊU 

CHUẨ

N 

DÙNG 

NƢỚC 

(l/ng.ng

d) 

TỈ LỆ 

DÙNG 

NƢỚC 

(%) 

Qma

x.ng 

(m3/n

gd) 

Qma

xgio 

(m3/h

) 

Qtt 

(l/s) 

NGUỒN 

NƢỚC 

DỰ 

KIẾN 
SỐ 

NGƢỜI 

SỐ 

HỘ 

1 
Hòa 

Phong 
15535 3790 17244 100 85 3073 192 53 

Trạm CN 

Hòa 

Khƣơng 

2 
Hòa 

Khƣơng 
11011 2878 12222 100 85 2178 136 38 

Trạm CN 

Hòa 

Khƣơng 

3 
Hòa 

Nhơn 
12924 3225 14346 100 85 2367 124 35 

Nhà máy 

nƣớc 

Cầu đỏ 

  Cộng 39470 9893 43812 100 85 7618 452 126   
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4.3.2. Công suất hệ thống cấp nƣớc giai đoạn 2020 – 2030 cho 

khu vực nghiên cứu. 

Bảng số 4.2 Tổng hợp nhu cầu dùng nƣớc Xã Hòa Phong, Hòa 

Khƣơng và Hòa Nhơn đén năm 2030 

TT XÃ 

DÂN SỐ 

NĂM 2020 DÂN 

SỐ 

ĐẾN 

NĂM 

2030 

TIÊU 

CHUẨ

N 

DÙNG 

NƢỚC 

(l/ng.ng

d) 

TỈ LỆ 

DÙNG 

NƢỚC 

(%) 

Qma

x.ng 

(m3/n

gd) 

Qma

xgio 

(m3/h

) 

Qtt 

(l/s) 

NGUỒN 

NƢỚC 

DỰ 

KIẾN 
SỐ 

NGƢỜI 

SỐ 

HỘ 

1 
Hòa 

Phong 
17244 3790 19830 120 100 3926 245 68 

Trạm CN 

Hòa 

Khƣơng 

2 
Hòa 

Khƣơng 
12222 2878 14056 120 100 2783 165 46 

Trạm CN 

Hòa 

Khƣơng 

3 
Hòa 

Nhơn 
14346 3225 16497 120 100 3136 174 48 

Nhà máy 

nƣớc 

Cầu đỏ 

  Cộng 43812 9893 50383 120 100 9845 584 162   

4.4. QUY HOẠCH PHẦN CÔNG TRÌNH ĐẦU NGUỒN. 

4.4.1. Nƣớc mặt: 

a. Nước sông: 

 Sông Cầu Đỏ, sông Yên: 

- Sông Cầu Đỏ do sông Túy Loan và sông Yên hợp thành chứa 

nhiều chất ô nhiễm do hoạt động khai thác vàng ở thƣợng nguồn, 

nhiều chất phù sa, độ dốc không lớn nên thƣờng bị nhiễm mặn mùa 

kiệt. Đoạn tiếp theo của sông Cầu Đỏ là sông Cẩm Lệ và sông Hàn 

thì độ dốc rất thấp nên chịu ảnh hƣởng mạnh mẽ của thủy triều biển 

Đà Nẵng.  
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- Sông Yên là hạ lƣu của sông Vu Gia bắt nguồn từ Quảng 

Nam có lƣu vực tƣơng đối rộng hiện đang đƣợc Công ty quản lý, 

khai thác công trình thủy lợi Đà Nẵng và Công ty cấp nƣớc Đà Nẵng 

đang khai thác lấy nƣớc sau đập dâng An Trạch (cách nhà máy nƣớc 

Cầu Đỏ gần 9 km) vừa để làm nƣớc thô cấp cho nhà máy nƣớc Cầu 

Đỏ Hòa Vang.  

 Sông Túy Loan: Sông có chiều dài khoảng 30km, diện tích 

toàn lƣu vực khoảng 309km
2
, độ dốc bình quân 15%, chiều rộng 

bình quân 10,3km. Đây là nguồn nƣớc dự phòng cho thành phố Đà 

Nẵng giai đoạn sau 2025. Trƣớc mắt giai đoạn 2012 - 2020 chƣa cần 

sử dụng nguồn nƣớc này vì tính từ đập Túy Loan đến nhà máy nƣớc 

Cầu Đỏ quá xa (khoảng 20km), kinh phí đầu tƣ sẽ rất cao.  

b. Nước Hồ: Hồ Đồng Nghệ hồ chứa nƣớc lớn nhất của thành 

phố nằm trên suối Đồng Nghệ, diện tích lƣu vực F= 28,5 km
2
, dung 

tích hồ 17,17 triệu m
3
, cấp công trình là cấp III. Hồ đƣợc xây dựng 

năm 1993-1995, phục vụ tƣới cho 1500 ha đất canh tác. Diện tích 

đƣợc tƣới chủ yếu ở các thôn thuộc xã Hòa Khƣơng và Hòa Phong. 

4.4.2. Nƣớc ngầm: Riêng trong khu vực đề tài nghiên cứu chỉ 

có một diện tích nhỏ nhƣng có trữ lƣợng khai thác lớn đó là khu vực 

khu công nghiệp Hòa Khƣơng thuộc Xã Hòa Khƣơng - huyện Hòa 

Vang, tuy nhiên nguồn nƣớc ngầm này chủ yếu để phục vụ cho khu 

công nghiệp này thôi.  

4.5. ĐỀ XUẤT CÁC PHƢƠNG ÁN CẤP NƢỚC CHO KHU 

VỰC NGHIÊN CỨU 

4.5.1. Phƣơng án cấp nƣớc cho xã Hòa Phong và Hòa 

Khƣơng: 

a. Các giải pháp cụ thể: 
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- Phƣơng án 1: Nâng công suất đầu nguồn và trạm xử lý lên 

gấp đôi và thiết kế thêm một tuyến D200 bơm về trạm xử lý. Phƣơng 

án này có thể làm độc lập và không thay đổi cơ cấu giá nƣớc sinh 

hoạt. 

- Phƣơng án 2: Không nâng cấp công suất mà đấu nối ống từ 

đƣờng ven sông Cầu Đỏ vào ống D200 hiện có của xã Hòa Phong 

trên trục Quốc lộ 14B bằng tuyến ống D280. Phƣơng án này sẽ giúp 

tăng cƣờng áp lực (vì sử dụng bơm có áp lực lớn hơn bơm hiện nay 

tại nhà máy nƣớc Cầu Đỏ) và lƣu lƣợng cho mạng Hòa Phong, Hòa 

Khƣơng mà mạng lƣới chung sẽ hoạt động an toàn hơn nhƣng về giá 

nƣớc phải có sự trao đổi bàn bạc giữa 2 đơn vị đang kinh doanh nƣớc 

sạch là Công ty cấp nƣớc Đà Nẵng và Công ty quản lý khai thác 

công trình thủy lợi Đà Nẵng.  

So sánh 2 phƣơng án đã nêu trên thì phƣơng án 2 có lợi 

hơn về mặt kỹ thuật và kinh tế nên luận văn chọn phƣơng án 2 

để quy hoạch thiết kế. 

b. Phương án thiết kế: 

+ Dự kiến lắp đặt ống D160 dọc trục QL 14B dài 2500m nối từ 

tuyến D150 và D200 hiện có trên QL14B để có nguồn cấp cho các 

thôn và các nhánh rẽ, đồng thời điều hòa lƣu lƣợng 2 tuyến 2 bên 

QL14B. 

+ Nối tiếp tuyến ống D110 hiện có từ thôn An Tân kéo tiếp 

qua thôn Dƣơng Lâm 1, Cẩm Toại Tây và lên thôn Khƣơng Mỹ. 

Riêng có 1 số hộ thuộc thôn Cẩm Toại Tây ở vị trí gò cao vẫn tiếp 

tục phải sử dụng nƣớc giếng cho đến khi hòa đƣợc với mạng của 

Công ty cấp nƣớc mới cấp lên đƣợc. 
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c. Phân kỳ đầu tư: 

+ Năm 2012: thi công mạng lƣới các thôn Túy Loan Đông, 

Túy Loan Tây, Dƣơng Lâm 2 – xã Hòa Phong; thôn 5, Ga Hà, Phú 

Sơn 3- xã Hòa Khƣơng. 

+ Năm 2013-2014: đầu tƣ mạng lƣới cho thôn 4 xã Hòa 

Khƣơng và các thôn Dƣơng Lâm 1, Cẩm Toại Tây, Khƣơng Mỹ. 

+ Năm 2015: đầu tƣ mạng lƣới cho các thôn còn lại ở vị trí cao 

của thôn Cẩm Toại Tây sau khi đã hòa với mạng của Công ty cấp 

nƣớc. 

4.5.2. Phƣơng án cấp nƣớc cho xã Hòa Nhơn: Do xã Hòa 

Nhơn vẫn tiếp tục đƣợc quy hoạch để sử dụng nƣớc giếng khoan và 

giếng đào nên xã này sẽ đƣợc tiếp tục cải thiện và nâng cấp các hệ 

thống cấp nƣớc hiện tại. 

4.6. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHÍNH LIÊN QUAN ĐẾN HỆ 

THỐNG CUNG CẤP NƢỚC SẠCH. 

4.6.1. Giải pháp về kỹ thuật 

4.6.2. Giải pháp về quản lý 

4.6.3. Giải pháp về cơ chế chính sách 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận. 

Luận văn đã trình bày và giới thiệu các đặc điểm tự nhiên, kinh 

tế xã hội của khu vực nghiên cứu gồm 3 xã: Hòa Nhơn, Hòa Phong 

và Hòa Khƣơng; nghiên cứu đánh giá trữ lƣợng và chất lƣợng các 

loại nguồn nƣớc của khu vực; đánh giá hiện trạng cấp nƣớc sạch 

trong vùng kết hợp với việc nghiên cứu lý thuyết về quy hoạch và 

quản lý nguồn nƣớc để đề xuất các giải pháp cấp nƣớc cho khu vực 

nghiên cứu. 

Đề tài đã xác định đƣợc một số vấn đề cơ bản sau: 

- Mục tiêu cơ bản trong vấn đề cấp nƣớc sạch: tập trung cấp 

nƣớc các địa bàn vùng trung du nhƣng gần nguồn nƣớc thủy cục nhƣ 

xã Hòa Phong và Hòa Khƣơng. Riêng xã Hòa Nhơn sẽ đầu tƣ và 

nâng cấp thêm hệ thống xử lý nƣớc giếng và nƣớc tự chảy. Về cơ 

bản phải đạt đƣợc tỉ lệ dùng nƣớc sạch trong khu vực nghiên cứu đến 

năm 2020 là 85% và đến năm 2030 là 100% theo Tiêu chuẩn 

09/2005/QĐ-BYT ngày 11 tháng 03 năm 2005 của Bộ Y tế ban 

hành. 

- Xác định đƣợc công suất của hệ thống cấp nƣớc giai đoạn 

2012 – 2020 và giai đoạn 2020 – 2030 cho khu vực 3 xã nghiên cứu. 

- Về các nguồn nƣớc dự kiến sẽ sử dụng chính là nguồn nƣớc 

mặt của sông Yên lấy từ Trạm cấp nƣớc Hòa Khƣơng cấp cho 2 xã 

Hòa Phong, Hòa Khƣơng và lấy nƣớc từ Nhà máy nƣớc Cầu Đỏ cấp 

một phần cho xã Hòa Nhơn. 

Phƣơng án cấp nƣớc cho xã Hòa Phong và Hòa Khƣơng là 

không nâng cấp công suất mà đấu nối ống từ đƣờng ven sông Cầu 

Đỏ vào ống D200 hiện có của xã Hòa Phong trên trục Quốc lộ 14B 
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bằng tuyến ống D280. Phƣơng án này sẽ giúp tăng cƣờng áp lực (vì 

sử dụng bơm có áp lực lớn hơn bơm hiện nay tại nhà máy nƣớc Cầu 

Đỏ) và lƣu lƣợng cho mạng Hòa Phong, Hòa Khƣơng mà mạng lƣới 

chung sẽ hoạt động an toàn hơn nhƣng về giá nƣớc phải có sự trao 

đổi bàn bạc giữa 2 đơn vị đang kinh doanh nƣớc sạch là Công ty cấp 

nƣớc Đà Nẵng và Công ty quản lý khai thác công trình thủy lợi Đà 

Nẵng.  

Việc đƣa ra các đề xuất giải pháp quy hoạch cấp nƣớc trong 

khu vực là phù hợp với tính toán lý thuyết và tình hình thực tế, bên 

cạnh đó các giải pháp về mặt kỹ thuật, quản lý và cơ chế chính sách 

là hoàn toàn khả thi đối với tình hình hiện tại của khu vực 3 xã 

nghiên cứu. Từ đó, có thể giúp cho hệ thống cấp nƣớc trong khu vực 

nghiên cứu đáp ứng đƣợc các mục tiêu cơ bản đã đề ra, góp phần đƣa 

nƣớc sạch đến với các hộ dân nhiều hơn. 

2. Kiến nghị 

Việc quy hoạch cấp nƣớc sạch nông thôn cho khu vực 3 xã 

thuộc Huyện Hòa Vang đƣợc xây dựng trên cơ sở thực trạng tình 

hình, tiềm năng vốn có và dự báo về xu thế phát triển phù hợp với 

các Nghị quyết của Đảng, của Ủy ban nhân dân Huyện Hòa Vang và 

thành phố Đà Nẵng, xu thế của biến đổi khí hậu hiện nay; góp phần 

cải thiện điều kiện sống của ngƣời dân khu vực 3 xã Hòa Phong, Hòa 

Khƣơng và Hòa Nhơn; hạn chế bệnh tật do nguồn nƣớc không bảo 

đảm gây ra, thúc đẩy phát triển kinh tế cho khu vực. 

Tuy nhiên, do thời gian thực hiện có hạn nên đề tài chƣa đi sâu 

vào một số nội dung về cách lựa chọn nguồn nƣớc hay các tính toán, 

thiết kế cụ thể hơn về hệ thống cấp nƣớc trong khu vực nghiên cứu. 

Do vậy, tác giả xin đề xuất những bƣớc nghiên cứu tiếp theo nhƣ 

sau: 
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1. Nghiên cứu rõ hơn về các loại nguồn nƣớc nhƣ: nƣớc sông 

Lỗ Đông, Hồ Đồng Nghệ và các Hồ khác cũng nhƣ nguồn nƣớc 

ngầm trong khu vực để có thể áp dụng cho các giai đoạn quy hoạch 

phát triển kinh tế xã hội hiện nay và ứng phó với biến đổi khí hậu. 

2. Nghiên cứu chi tiết hơn về quy hoạch nguồn nƣớc sử dụng 

kết hợp với thực trạng cấp nƣớc hiện nay, nghiên cứu các mô hình 

toán có thể áp dụng trong quy hoạch cấp nƣớc. 

3. Nghiên cứu các sơ đồ mạng lƣới cấp nƣớc cụ thể cho từng 

xã trong khu vực. 

4. Nghiên cứu chi tiết hơn về công nghệ xử lý các loại nguồn 

nƣớc sẽ đƣợc sử dụng để có thể triển khai cho các xã trong khu vực 

cũng nhƣ các xã có điều kiện tƣơng tự. 


