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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Đà Nẵng là một trung tâm kinh tế có vai trò quan trọng trong 

khu vực miền Trung. Tuy nhiên, Đà Nẵng đang phải đối mặt với các 

vấn đề liên quan đến nguồn nước. Hiện nay, nguồn nước cung cấp 

cho thành phố Đà nẵng được lấy chủ yếu từ sông Cầu Đỏ, vào mùa 

hè nguồn nước bị nhiễm mặn do biến đổi khí hậu nên nguồn nước 

thô phải được lấy từ đập An Trạch.  

Trong tương lai, với sự gia tăng dân số và phát triển kinh tế xã 

hội thì nhu cầu sử dụng nước sạch ngày càng gia tăng, vì vậy trữ 

lượng nước cấp hiện tại không thể đáp ứng được cho quá trình phát 

triển. Do đó, thành phố Đà Nẵng đã đề xuất dự án khai thác nguồn 

nước sông Cu Đê phục vụ cấp nước thô cho Nhà máy cấp nước Hòa 

Liên, nhằm mục đích đảm bảo cấp nước an toàn và bền vững cho Đà 

Nẵng trong tương lai. 

Để đảm bảo nguồn nước thô cấp cho nhà máy nước Hòa Liên, 

Công ty Cấp nước Đà Nẵng đã phối hợp với đơn vị, cơ quan có chức 

năng tiến hành lập dự án xây dựng đập dâng thu nước thô tại hạ lưu 

Cầu Phò Nam – xã Hòa Bắc. Vùng thượng lưu đập dâng với khoảng 

hơn 800 hộ dân được phân bố rải rác ở các thôn Phò Nam, Nam Yên, 

Lộc Mỹ, Nam Mỹ, Tà Lang, Giàn Bí. Nguồn thu nhập của các hộ 

dân chủ yếu từ hoạt động sản xuất nông nghiệp, điều kiện vệ sinh 

môi trường còn rất hạn chế nên khả năng tác động xấu đến nguồn 

nước sông Cu Đê là không thể tránh khỏi. Để giải quyết các vấn đề 

nêu trên, việc đánh giá hiện trạng thoát nước - điều kiện vệ sinh môi 

trường vùng thượng lưu và đề xuất các biện pháp kiểm soát các tác 

động tiêu cực để bảo vệ chất lượng nguồn nước vùng thượng lưu 

sông Cu Đê là rất cần thiết. 
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Với những yêu cầu thực tiễn trên, việc lựa chọn đề tài “Nghiên 

cứu đánh giá hiện trạng và đề xuất các biện pháp bảo vệ chất lượng 

nguồn nước sông Cu Đê phục vụ cho nhà máy cấp nước Hòa Liên”  

là cần thiết và ý nghĩa.  

2. Mục đích nghiên cứu 

- Đánh giá được hiện trạng chất lượng nguồn nước tại vùng 

thượng lưu đập dâng nước thô và các yếu tố ảnh hưởng đến chất 

lượng nước như điều kiện vệ sinh môi trường, các hoạt động canh tác 

nông nghiệp, cư trú dân cư. 

- Đề xuất được các biện pháp bảo vệ chất lượng nguồn nước thô 

nhằm đảm bảo chất lượng nước cấp cho nhà máy cấp nước Hòa Liên. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu 

- Nguồn nước thuộc vùng thượng lưu đập dâng thu nước thô 

(đập dâng được xây dựng tại hạ lưu cầu Phò Nam) thuộc xã Hòa 

Bắc, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng . 

- Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng nước như điều kiện vệ 

sinh môi trường, các hoạt động canh tác nông nghiệp, cư trú dân cư 

dọc 2 bên vùng thượng lưu đập dâng. 

Phạm vi nghiên cứu 

Phạm vi nghiên cứu là vùng thượng lưu đập dâng thu nước thô 

(đập dâng nước thô được xây dựng tại hạ lưu cầu Phò Nam), thuộc 

các thôn Phò Nam, Nam Mỹ, Nam Yên, Lộc Mỹ, Tà Lang, Giàn Bí - 

xã Hòa Bắc - huyện Hòa Vang - thành phố Đà Nẵng.  

4. Phương pháp nghiên cứu 

- Phương pháp thống kê; 

- Phương pháp tham vấn ý kiến cộng đồng; 

- Phương pháp tiêu chuẩn; 

- Phương pháp xử lý số liệu, đánh giá kết quả; 
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- Phương pháp ĐTM; 

5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 

Ý nghĩa khoa học 

Đóng góp thêm các số liệu, thông tin cơ sở về hiện trạng chất 

lượng nước thô, điều kiện vệ sinh môi trường, mức độ tác động của 

các hoạt động phát triển kinh tế xã hội đến chất lượng nước vùng 

thượng lưu đập dâng khi tiến hành xây dựng đập và các biện pháp kỹ 

thuật, giải pháp quản lý để bảo vệ nguồn nước cấp trong tương lai. 

Ý nghĩa thực tiễn 

Chỉ ra hiện trạng và có biện pháp đề xuất ban đầu để bảo vệ 

nguồn nước thô phù hợp với điều kiện vệ sinh môi trường, kinh tế xã 

hội tại khu vực. Giúp cơ quan có chức năng thuận tiện trong công tác 

quản lý và sử dụng bền vững nguồn nước thô cấp cho nhà máy nước 

Hòa Liên trong tương lai. 

6. Bố cục của luận văn 

Luận văn gồm có 03 chương và trình bày theo bố cục sau: 

Mở đầu 

Chương 1. Tổng quan 

Chương 2. Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu 

Chương 3. Kết quả nghiên cứu và thảo luận 

Kết luận và kiến nghị 

CHƯƠNG 1 
TỔNG QUAN 

1.1. NGUỒN NƯỚC VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG 

1.1.1. Nguồn nước 

a. Khái niệm 

Nước là tài nguyên thiên nhiên quý giá và có vai trò quan trọng 

đối với con người và muôn loài trên Trái Đất. 
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b. Phân loại 

Nước mặt: có hàm lượng chất hữu cơ, vi khuẩn tương đối cao 

và dễ bị ô nhiễm bởi nguồn gốc tự nhiên và nhân tạo. Nước mặt được 

dùng làm nước cấp sinh hoạt, xây dựng… 

Nước ngầm: có hàm lượng khoáng cao, nghèo chất dinh dưỡng, 

có hàm lượng chất hữu cơ giảm dần theo chiều sâu và sự xâm nhập 

của vi khuẩn là rất ít. Nước ngầm được dùng cho cấp nước sinh hoạt, 

xây dựng và làm ổn định địa tầng.  

1.1.2. Các yếu tố tác động đến chất lượng nguồn nước 

a. Các yếu tố tác động trực tiếp 

Các yếu tố tác động trực tiếp bao gồm khoáng vật, thổ nhưỡng, 

sinh vật và con người. Các yếu tố này tác động làm cho nồng độ các 

chất trong nước tăng lên và giảm đi. 

b. Các yếu tố tác động gián tiếp 

Các yếu tố tác động gián tiếp bao gồm: khí hậu, địa hình, chế độ 

thủy văn. 

1.1.3. Đánh giá chất lượng nguồn nước 

Để đánh giá chất lượng nguồn nước mặt thường dùng quy chuẩn 

08:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước 

mặt [5]. Đối với chất lượng nguồn nước thô phục vụ cấp nước sinh 

hoạt người ta dùng cột A2 của quy chuẩn QCVN 08: 2008/BTNMT - 

sử dụng cho cấp nước sinh hoạt.  

Có thể đánh giá chất lượng nguồn nước mặt theo các phương 

pháp sau: 

a. Đánh giá trực tiếp và độc lập của các chỉ tiêu chất lượng nước 

 Việc đánh giá trực tiếp và độc lập các chỉ tiêu chất lượng nước 

sẽ có được thông tin nhanh về nguồn gốc gây ô nhiễm thông qua các 

chỉ tiêu ô nhiễm đặc trưng như chỉ tiêu vật lý, hóa học, sinh học... 
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 b. Đánh giá tổng hợp 

Hiện nay người ta có thể đánh giá tổng hợp nguồn nước thông 

qua các chỉ tiêu hoá học tổng hợp. Từ đó phân loại chất lượng nước sử 

dụng thành các dạng: rất bẩn, bẩn nặng, bẩn, hơi bẩn, sạch, rất sạch,.... 

1.2. Ô NHIỄM NGUỒN NƯỚC VÀ CÁC BIỆN PHÁP BẢO VỆ 

NGUỒN NƯỚC 

1.2.1. Các  nguồn gây ô nhiễm 

a. Nước thải sinh hoạt 

Nước thải sinh hoạt phát sinh là nước thải được phát sinh từ quá 

trình sinh hoạt của con người. Nếu không được thu gom và xử lý triệt 

để mà theo hệ thống thoát nước đổ vào các lưu vực tiếp nhận sẽ gây 

ô nhiễm và suy thoái chất lượng nguồn nước. 

b. Nước thải công nghiệp và dịch vụ 

Trong nước thải công nghiệp, ngoài các loại cặn lơ lửng còn có 

nhiều tạp chất hóa học khác nhau. Lượng nước thải công nghiệp khi 

không được thu gom và xử lý mà đưa trực tiếp vào các lưu vực tiếp 

nhận sẽ gây ô nhiễm nghiêm trọng đến nguồn nước, gây ảnh hưởng 

đến môi trường sống và cộng đồng dân cư xung quanh lưu vực. 

c. Nước chảy tràn 

Nước chảy tràn từ mặt đất do nước mưa chảy tràn hoặc do thoát 

nước từ đồng ruộng là nguồn gây ô nhiễm cho các lưu vực tiếp nhận 

(sông, suối, ao.v.v...). 

d. Các nguồn khác 

Ngoài các nguồn gây ô nhiễm kể trên, hiện nay một số nguyên 

nhân khác gây ô nhiễm nguồn nước mặt cũng được quan tâm xem 

xét, bao gồm: rác thải sinh hoạt của con người, chất thải chăn nuôi, 

chất thải trồng trọt, ý thức của người dân,.. 

1.2.2. Các biện pháp bảo vệ nguồn nước 

a. Các biện pháp quản lý 
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(1) Quản lý việc xả thải ra nguồn tiếp nhận. (2) Quan trắc chất 

lượng nước. (3) Sử dụng hợp lý nguồn nước. (4) Các biện pháp hỗ 

trợ khác. 

b. Các biện pháp kỹ thuật 

(1) Tổ chức thoát nước và xử lý nước thải hợp lý. (2) Biện pháp 

giảm thiểu tại nguồn. 

1.3. QUY HOẠCH NGUỒN NƯỚC TP ĐÀ NẴNG 

1.3.1. Giới thi ệu 

Điều kiện tự nhiên: Đà Nẵng là một trong các thành phố có vị 

trí chiến lược ở khu vực Đông Nam Á, với địa hình đồi núi chiếm 

diện tích lớn (trên 70%). 

Kinh tế - Xã hội:  Đà Nẵng có 6 quận nội thành, 2 huyện và 56 

phường, xã, với diện tích tự nhiên khoảng 1284 km2. Đà Nẵng là một 

trong những trung tâm kinh tế với tốc độ tăng trưởng kinh tế liên tục 

ở mức cao và khá ổn định. 

1.3.2. Nhu cầu sử dụng nước và quy hoạch nguồn nước  

Cùng với tốc độ đô thị hóa nhanh khiến cho cơ sở hạ tầng và hệ 

thống cấp nước ở thành phố Đà Nẵng không thể đáp ứng được nhu 

cầu nước uống sạch và an toàn cho người dân. Do nhu cầu sử dụng 

nước ngày càng tăng theo sự phát triển hiện nay mà thành phố Đà 

Nẵng đã đề xuất dự án mở rộng hệ thống cấp nước, xây dựng Nhà 

máy cấp nước Hòa Liên công suất 120.000 m3/ngày với nguồn nước 

thô lựa chọn được lấy từ sông Cu Đê. 

1.3.2. Nguồn nước sông Cu Đê và các yếu tố ảnh hưởng 

a. Nguồn nước sông Cu Đê 

Giới thiệu 

Lưu vực sông Cu Đê: Toàn bộ lưu vực sông Cu Đê nằm trong 

phạm vi thành phố Đà Nẵng, diện tích lưu vực là 426 km2, chiều dài 

sông 47km và được hình thành do hợp lưu của 2 nhánh sông Bắc và 
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sông Nam, chảy qua các xã Hòa Bắc, Hòa Liên và đổ ra vịnh Đà 

Nẵng tại Nam Ô. 

Chất lượng nước khu vực thượng lưu sông Cu Đê: Theo Báo 

cáo hiện trạng môi trường lưu vực sông Cu Đê năm 2008 và Báo cáo 

hiện trạng môi trường Đà Nẵng giai đoạn 2005-2010 thì chất lượng 

nước sông tốt, chưa có dấu hiệu ô nhiễm.  

b. Các yếu tố ảnh hưởng đến nguồn nước mặt 

Yếu tố tự nhiên 

Các yếu tố tự nhiên bao gồm: khí hậu, địa hình, chế độ thủy văn, 

sự phát triển của hệ thực vật thủy sinh. 

Yếu tố nhân tạo 

Các yếu tố nhân tạo bao gồm: Hoạt động sinh hoạt của cộng 

đồng dân cư, hoạt động sản xuất phát triển nông nghiệp, hoạt đông 

sản xuất công nghiệp, dịch vụ. 

1.3.3. Các hoạt động phát triển có khả năng ảnh hưởng đến 

chất lượng nguồn nước 

a. Nguồn thải từ hoạt động sinh hoạt 

Vùng thượng lưu đập dâng với khoảng hơn 800 hộ dân được 

phân bố rải rác ở các thôn Phò Nam, Nam Yên, Lộc Mỹ, Nam Mỹ, 

Tà Lang, Giàn Bí. Điều kiện vệ sinh môi trường tại khu vực còn hạn 

chế, một số nhỏ hộ dân không có nhà vệ sinh tự hoại thấm đất sẽ gây 

ô nhiễm môi trường lưu vực sông. Tốc độ tăng dân số tương đối 

nhanh trong khi đó hạ tầng đô thị phát triển không tương ứng tại khu 

vực lưu vực, làm gia tăng vấn đề ô nhiễm trong khu vực. 

b. Nguồn thải từ hoạt động nông nghiệp 

Nhu cầu sử dụng phân bón hóa học và thuốc bảo vệ thực vật 

trong hoạt động sản xuất nông nghiệp không thể tránh khỏi và ngày 

càng gia tăng. Do đó, các chất thải từ hoạt động này sẽ ảnh hưởng rất 

lớn đến chất lượng nước sông Cu Đê. 
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c. Nguồn thải từ công nghiệp 

Ước tính mỗi ngày có khoảng 1210m3 nước thải công nghiệp 

thải vào môi trường xung quanh và sông Cu Đê tại các cống thải. 

d. Nguồn thải từ hoạt động thương mại dịch vụ 

Số hộ kinh doanh sản xuất, buôn bán ngày càng tăng, tập trung 

ở các tuyến đường giao thông chính và giao thông liên xã. Hoạt động 

này sẽ phát sinh là lượng chất thải gây ô nhiễm môi trường. 

e. Nguồn thải từ hoạt động nuôi trồng thuỷ sản 

Các chất thải do nuôi trồng thủy sản bao gồm thức ăn thừa, cặn 

bã và các hoá chất sử dụng trong quá trình vệ sinh ao nuôi thường 

được dùng máy bơm để nạo vét và đổ thẳng vào các dòng sông, gây 

vẩn đục vực nước và ô nhiễm nước sông. 

f. Nguồn thải từ hoạt động khai thác khoáng sản 

Tài nguyên khoáng sản đang được khai thác trên lưu vực chủ 

yếu là cát sỏi làm gia tăng độ đục và cặn lơ lửng đến nguồn nước. 
CHƯƠNG 2 

ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ 
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

 

2.1. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 

- Chất lượng nguồn nước thuộc vùng thượng lưu đập dâng nước 

thô (đập dâng thu nước thô 

được xây dựng tại hạ lưu 

cầu Phò Nam) thuộc xã Hòa 

Bắc, huyện Hòa Vang, 

thành phố Đà  Nẵng . 

- Các yếu tố ảnh hưởng 

đến chất lượng nước vùng 

thượng lưu đập dâng nước 

thô. Hình 2.1 Phạm vi nghiên cứu  
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2.2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 

2.2.1. Hiện trạng chất lượng nguồn nước và các hoạt động 

ảnh hưởng đến nguồn nước 

a. Hiện trạng chất lượng nguồn nước 

Thu thập số liệu về chất lượng nguồn nước sông Cu Đê qua các 

báo cáo quan trắc đã thực hiện. Tiến hành khảo sát, lấy mẫu, phân 

tích và đánh giá hiện trạng chất lượng nước sông và nước ngầm vùng 

thượng lưu. 

b. Các yếu tố ảnh hưởng đến nguồn nước 

Để xác định các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước 

cần sử dụng phương pháp tham vấn ý kiến cộng đồng. Sử dụng phiếu 

điều tra đối với các hộ dân và cán bộ quản lý thuộc khu vực nghiên 

cứu. Việc điều tra khảo sát được tiến hành ở 5 thôn, tổng số phiếu 

điều tra 210 phiếu điều tra (205 phiếu đối với các hộ dân và 5 phiếu 

đối với cán bộ quản lý thôn) trong tổng số gần 500 hộ dân có hoạt 

động canh tác nông nghiệp. 

2.2.2. Đánh giá tác động và ảnh hưởng đến chất lượng 

nguồn nước 

(1) Xác định các hoạt động phát sinh ra nước thải, rác thải có 

khả năng gây ô nhiễm nguồn nước, bao gồm: hoạt động sinh hoạt, 

hoạt động sản xuất nông nghiệp và nước mưa chảy tràn. (2) Lựa 

chọn thông số để đánh giá mức độ tác động. (3)Thực hiện đánh giá 

dựa trên các số liệu/thông tin, đưa ra các nhận định về các tác động 

tích cực, tiêu cực đối với môi trường nước. (4) Dự báo sơ bộ các tác 

động và ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước bởi các hoạt động 

phát triển trong tương lai. 

2.2.3. Đề xuất các biện pháp bảo vệ nguồn nước 

Từ kết quả của việc lựa chọn và đánh giá các thông số đánh giá 

chất lượng môi trường ở mục 2.2.2, tiến hành đề xuất các biện pháp 
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quản lý và kỹ thuật phù hợp để giảm thiểu các tác động xấu, bảo vệ 

nguồn nước sông Cu Đê dựa trên các tiêu chuẩn, quy chuẩn, nghị 

định quy định về thu gom xử lý nước thải, rác thải và phù hợp với 

điều kiện thực tiễn tại khu vực nghiên cứu.  

2.3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.3.1. Phương pháp thống kê 

2.3.2. Phương pháp tham vấn ý kiến cộng đồng 

2.3.3. Phương pháp tiêu chuẩn 

2.3.4. Phương pháp xử lý số liệu & đánh giá kết quả 

2.3.5. Phương pháp ĐTM 

CHƯƠNG 3 
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU & TH ẢO LUẬN 

3.1. CHẤT LƯỢNG NGUỒN NƯỚC VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH 

HƯỞNG 

3.1.1. Hiện trạng chất lượng nguồn nước 

a. Hiện trạng chất lượng nước thô vùng thượng lưu đập dâng  

 Kết quả tổng hợp chất lượng nước thô vùng thượng lưu sông Cu 

Đê được trình bày ở bảng 3.1 và một số hình 3.3, 3.5, 3.8 và 3.13. 

  
Hình 3.3. Sự thay đổi TSS dọc theo 

chiều dài sông  
Hình 3.5. Sự thay đổi DO dọc theo 

chiều dài sông 

  
Hình 3.3. Sự thay đổi BOD5 dọc 

theo chiều dài sông  
Hình 3.5. Sự thay đổi N-NH4

+  dọc 
theo chiều dài sông 
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 Nhận xét 

Theo số liệu quan trắc ở thời điểm hiện tại cũng như số liệu thu 

thập trong các báo cáo quan trắc trước đây cho thấy, chất lượng nước 

vùng thượng lưu sông Cu Đê tốt. Tất cả các thông số chất lượng 

nước đều nằm trong giới hạn cho phép so với cột A2 - QCVN 

08:2008/BTNMT. Đặc biệt càng về phía thượng lưu, chất lượng 

nước sông tốt hơn so với phía hạ lưu. 

Theo các biểu đồ diễn biến chất lượng nước dọc theo chiều dài 

sông ở hình 3.3, 3.5, 3.8 và 3.13 cho thấy, tại một số mặt cắt MC 1-1, 

MC 4-4 và MC 7-7 hàm lượng các chất ô nhiễm cao hơn các mặt cắt 

còn lại do bị ảnh hưởng bởi hoạt động làm đường, do nước tù đọng 

và rác thải vứt ra sông. Tuy nhiên các thông số này vẫn nằm trong 

giới nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 08:2008/BTNMT- A2. 

Như vậy ở thời điểm hiện tại, chất lượng nước thô vùng thượng 

lưu tốt và chưa bị ảnh hưởng bởi các hoạt động phát triển. Tuy nhiên, 

trong tương lai, khả năng nguồn nước bị ảnh hưởng bởi các hoạt 

động phát triển là rất cao. Vì vậy cần có những xem xét và đề xuất 

các biện pháp kỹ thuật phù hợp nhất để bảo vệ nguồn nước sông Cu 

Đê, đảm bảo chất lượng nước thô cấp cho nhà máy nước Hòa Liên. 
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Bảng 3.1. Bảng tổng hợp kết quả chất lượng nước sông Cu Đê

Thông số Mẫu MC1-1 MC2-2 MC3-3 MC4-4 MC5-5 MC6-6 MC7-7 MC8-8 
QCVN08:2008 
BTNMT cột 

A2 
1 6,6 6,4 6,6 6,4 6,4 6,4 6,3 6,5 

pH 
2 6,9 7           6,8 

6-8,5 

1 14,7 13,3 9,4 12,3 11,5 10,3 15 8,8 
TSS (mg/l) 

2 8,8 8,1           8,4 
30 

1 6,34 6,51 6,51 6,06 6,56 6,59 6,7 7,03 
DO (mg/l) 

2 6,56 6,76           7,19 
≥ 5 

1 3,66 3,05 2,89 4,77 2,93 3,03 2,69 2,17 
COD (mg/l) 

2 4,3 3           2,5 
15 

1 1,86 1,53 1,44 2,4 1,39 1,44 1,35 1,27 
BOD5 (mg/l) 

2 2,8 2,3           1,8 
6 

1 0,13 0,118 0,09 0,115 0,076 0,067 0,064 0,043 N- NH4
+ 

(mg/l) 2 0,073 0,051           0,024 
0,2 

1 0,079 0,077 0,069 0,09 0,063 0,068 0,054 0,044 
P-PO4

3-(mg/l) 
2 0,04 0,035           0,029 

0,2 

1 0,0103 0,007 0,0068 0,0073 0,0065 0,0059 0,0065 0,0059 
N-NO2

- (mg/l) 
2 0,0055 0,0037           0,0026 

0,02 

1 0,065 0,06 0,068 0,063 0,061 0,062 0,084 0,046 
N-NO3

-(mg/l) 
2 0,042 0,039           0,024 

5 

Coliform 
(MPN/100ml)  

1 16     15       16 5000 

1
2
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Trong đó:  

1- Kết quả chất lượng nước thô vùng thượng lưu sông Cu Đê ở thời 

điểm khảo sát (2015). 

2- Kết quả chất lượng nước thô vùng thượng lưu sông Cu Đê theo 

các số liệu thập trước đây. 

 b. Hiện trạng chất lượng nước ngầm 

Kết quả chất lượng nước ngầm dọc 2 bên vùng thượng lưu đập 

dâng nước thô ở thời điểm hiện tại thể hiện qua bảng số liệu 3.2 và 

các đồ thị ở hình 3.17 đến hình 3.20. 

Bảng 3.2. Kết quả quan trắc chất lượng nước ngầm vùng thương lưu 

đập dâng 

Thông số Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3 
QCVN 

09:2008/BTNMT 

Max 3,2 4 3 

TB 2 1,8 1,9 COD(mg/l) 

Min 1,6 1,1 1 

4 

Max 0,09 0,1 0,1 

TB 0,04 0,06 0,05 
N-NH4

+ 
(mg/l) 

Min 0,01 0,03 0,02 

0,1 

Max 0,45 0,48 0,4 

TB 0,2 0,22 0,24 Mn (mg/l) 

Min 0,08 0,1 0,15 

0,5 

Max 0,3 0,2 0,38 

TB 0,15 0,1 0,12 Fe (mg/l) 

Min 0,05 0,08 0,06 

5 
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      Hình 3.17. Nồng độ COD               Hình 3.18. Nồng độ N-NH4
+ 

Hình 3.19. Nồng độ sắt tổng               

Hình 3.20. Nồng độ Mangan 

Nhận xét 

 Dựa trên kết quả phân tích chất lượng nước ngầm dọc 2 bên 

vùng thượng lưu đập dâng thu nước thô cho thấy, các thông số chất 

lượng nước ngầm đo được đều nằm trong giới hạn cho phép của 

QCVN 09: 2008/BTNMT. 

3.1.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước 

Các hoạt động có khả năng ảnh hưởng đến chất lượng nguồn 

nước bao gồm hoạt động sinh hoạt của cộng đồng dân cư, hoạt động 

canh tác nông nghiệp, chăn nuôi, hoạt động làm đường. Các hoạt 

động này sẽ phát sinh ra một lượng rác thải, nước thải có khả năng 

gây ô nhiễm nguồn nước vùng thượng lưu đập dâng.  

a. Hoạt động sinh hoạt của cộng đồng dân cư 

Hoạt động này sẽ phát sinh ra một lượng nước thải, rác thải sinh 

hoạt có khả năng gây ô nhiễm nguồn nước vùng thượng lưu đập 

dâng. Bao gồm các vấn đề có liên quan như cấp nước, thoát nước và 

xử lý nước thải, thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt 
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Hiện trạng cấp nước 

Kết quả hiện trạng cấp nước được thể hiện qua các hình 3.22 

  

Hình 3.22. Nguồn cấp nước sinh hoạt và mức độ cung cấp nước 

Nhận xét 

  Kết quả điều tra cho thấy nguồn nước cấp cho sinh hoạt cho 

cộng đồng dân cư khu vực nghiên cứu chủ yếu là nguồn nước suối 

do chính quyền địa phương hỗ trợ. Chất lượng nguồn nước cấp tương 

đối tốt. Tuy nhiên vẫn có tình trạng ô nhiễm nguồn nước xảy ra trong 

mùa mưa và sự thiếu hụt nước vào khô thường xảy ra với tỷ lệ 

khoảng gần 50%.  

Hiện trạng thoát nước và xử lý nước thải 

Kết quả khảo sát về hiện trạng thoát nước và xử lý nước thải 

trong khu vực được thể hiện tại hình 3.25. 

       

Hình 3.25. Hiện trạng thoát nước và xử lý nước thải 
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 Nhận xét 

Hiện tại khu vực nghiên cứu chưa có hệ thống thoát nước và xử 

lý nước thải. Chủ yếu xử lý nước thải tại chỗ bằng bể tự hoại sau đó 

cho tự thấm. Hiện tại với dân cư ít, mật độ thấp và phân bố xa các 

thủy vực (trung bình khoảng 300 - 400m) nên khả năng ảnh hưởng 

đến môi trường nước mặt không đáng kể.  

Tuy nhiên trong tương lai, khi dân số gia tăng, nếu không có các 

biện pháp phù hợp trong việc thu gom và xử lý nước thải tại hộ gia 

đình thì khả năng vận chuyển các chất bẩn từ nước thải sinh hoạt vào 

nguồn nước vào mùa mưa là rất lớn.  

Hiện trạng thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt 

Kết quả khảo sát về hiện trạng thu gom và xử lý rác thải sinh 

hoạt trong khu vực được thể hiện tại hình 3.26  

      

Hình 3.26. Hiện trạng thu gom và xử lý rác thải 

Nhận xét 

Hiện tại trong khu vực không có đơn vị thu gom, xử lý rác thải 

riêng mà hầu hết các hộ gia đình tự thu gom và xử lý tại chổ. Chỉ 

một số ít hộ dân vứt rác ra môi trường xung quanh như sông, suối, 

đường...  

Tuy nhiên trong tương lai, khi tổng lượng rác thải phát sinh 

nhiều, nếu không có giải pháp thu gom và xử lý phù hợp, đặc biệt là 
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lượng rác vứt ra môi trường có nguy cơ ảnh hưởng đến nguồn nước 

sông Cu Đê là rất lớn. 

Nhận thức về môi trường của cộng đồng dân cư 

Theo kết quả khảo sát, hầu hết người dân đều có ý thức giữ gìn 

vệ sinh môi trường chung, chỉ có một số nhỏ hộ dân với ý thức trong 

công tác bảo vệ môi trường chưa cao.  

Trong tương lai, khi kinh tế xã hội ngày càng phát triển, lượng 

chất thải phát sinh ngày càng nhiều, nếu người dân không có ý thức 

bảo vệ môi trường sống thì khả năng ảnh hưởng đến chất lượng 

nguồn nước mặt là rất lớn.  
b. Hoạt động sản xuất nông nghiệp 

Hoạt động sản xuất nông nghiệp bao gồm hoạt động trồng trọt 

và hoạt động chăn  nuôi. Hoạt động này sẽ phát sinh ra một lượng 

lớn vỏ bao bì, chai lọ thuốc BVTV, rơm rạ, phân trâu bò rơi vãi, lá 

cây…gây ô nhiễm nguồn nước vùng thượng lưu đập dâng. 

Trồng trọt 

 

Hình 3.32. Hiện trạng hoạt động sản xuất nông nghiệp (trồng trọt) 

Nhận xét 

Khoảng hơn 90% hộ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và phân bón 

hóa học, nhưng việc thu gom và xử lý vỏ chai sau khi sử dụng không 

được quan tâm, dụng cụ sau khi sử dụng được rửa ngay trên các thủy 
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vực lân cận như ruộng, kênh, sông, suối nên khả năng đưa các chất ô 

nhiễm vào nguồn nước là rất lớn.  

Trong tương lai, khi hoạt động trồng trọt được mở rộng và phát 

triển, lượng phân bón, thuốc BVTV được sử dụng ngày càng nhiều 

thì khả năng gây ô nhiễm nguồn nước sẽ gia tăng nếu không có biện 

pháp kiểm soát và bảo vệ phù hợp. 

Chăn nuôi 

 

Hình 3.34. Hiện trạng hoạt động chăn nuôi 

Nhận xét 

Hoạt động chăn nuôi trong khu vực phát triển mạnh theo mô 

hình hộ gia đình. Chất thải từ hoạt động chăn nuôi chưa được thu 

gom và sử dụng hợp lý nên nguy cơ bị cuốn trôi theo nước mưa vào 

các lưu vực sẽ làm gia tăng hàm lượng chất bẩn trong nguồn nước 

sông, suối.  

3.2. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG VÀ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT 

LƯỢNG NGUỒN NƯỚC 

3.2.1. Đánh giá ở thời điểm hiện tại 

a. Hoạt động sinh hoạt của cộng đồng dân cư 

Nước thải sinh hoạt 

Theo kết quả khảo sát thì xã Hòa Bắc chưa có hệ thống thoát 

nước, hầu hết nước thải sinh hoạt được xử lý bằng bể tự hoại tại chỗ 

rồi cho tự thấm vào đất. Nhưng theo số liệu khảo sát thì dân số ít, 
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mật độ dân cư thấp và phân bố xa các thủy vực nên khả năng ảnh 

hưởng đến môi trường nước mặt không đáng kể. 

Rác thải sinh hoạt 

Lượng rác thải sinh hoạt phát sinh được thu gom 100% và xử lý 

bằng phương pháp đốt hoặc chôn nên lượng rác thải ra môi trường 

không lớn. Hầu hết người dân tại khu vực đều có ý thức tốt trong 

việc bảo vệ môi trường, tự thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt bằng 

cách đốt tại vườn.  

b. Hoạt động nông nghiệp 

Trồng trọt 

Theo điều tra khảo sát thì diện tích trồng trọt ít nên lượng phân 

bón hóa học và thuốc BVTV sử dụng là thấp, chỉ đủ cho cây trồng 

hấp thụ. Như vậy, hoạt động trồng trọt ở thời điểm hiện tại không 

gây ảnh hưởng lớn đến chất lượng nguồn nước vùng thượng lưu sông 

Cu Đê. 

 Chăn nuôi 

Chất thải chăn nuôi đưa vào môi trường không nhiều, hầu hết 

được sử dụng làm phân bón. Theo khảo sát, các chuồng trại chăn 

nuôi đều sống cách xa sông, suối nên ít gây ảnh hưởng. Hơn nữa, 

nước sông Cu Đê có lưu lượng và dòng chảy lớn nên khả năng tự 

làm sạch cao. 

c. Các hoạt động khác 

Hoạt động nuôi trồng và đánh bắt thủy sản: chỉ mang tính tự 

phát, nhỏ lẻ nên không gây ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước. 

Hoạt động thương mại, dịch vụ: hoạt động này chưa phát triển 

nhiều, ít gây ảnh hưởng đến môi trường. 

Hoạt động làm đường: gây sạc lỡ đất vào mùa mưa, nước mưa 

cuốn theo đất đá vào khe, suối, sông làm thay đổi chất lượng nước. 
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Tuy nhiên, hoạt động này chỉ diễn ra trong thời gian ngắn nên mức 

độ tác động đến chất lượng nước không đáng kể. 

Nhận xét 

Qua kết quả khảo sát điều kiện vệ sinh môi trường, chất lượng 

nước và kết quả đánh giá ảnh hưởng của hoạt động phát triển ở thời 

điểm hiện tại cho thấy các hoạt động phát triển không gây ảnh hưởng 

đến chất lượng nguồn nước vùng thượng lưu đập dâng.  

3.2.2. Đánh giá ở thời điểm trong tương lai 

Trong tương lai, khi dự án hoàn thành và đi vào hoạt động sẽ 

kéo theo các hoạt động phát triển KTXH tại khu vực 2 bên vùng 

thượng lưu đập dâng thu nước thô, tạo ra các nguy cơ ảnh hưởng đến 

chất lượng nước vùng thượng lưu đập, không đảm bảo an toàn đến 

chất lượng nguồn nước thô cấp cho nhà máy nước Hòa Liên trong 

tương lai. Cụ thể như sau: 

a. Hoạt động sinh hoạt  

Dân số tăng lên, lượng nước thải và rác thải sinh hoạt tăng lên. 

Nếu không thu gom xử lý triệt để thì nguy cơ gây ô nhiễm nguồn 

nước sông Cu Đê là rất lớn. 

Lượng nước thải sinh hoạt ước tính năm 2025: 456,56 m3/ngđ. 

Lượng rác thải sinh hoạt phát sinh năm 2025: 2853,5 kg/ngđ. 

So với ở thời điểm hiện tại thì lượng nước thải và rác thải sinh 

hoạt đến năm 2025 tăng không nhiều. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại 

một số hộ dân vẫn chưa xây dựng bể tự hoại để xử lý nước thải tại 

chỗ, tình trạng sử dụng hố xí thùng vẫn còn xảy ra ở một số hộ gia 

đình. Như vậy, trong tương lai nếu không có biện pháp thu gom xử 

lý triệt để thì khả năng ô nhiễm nguồn nước sẽ cao. 

b. Hoạt động sản xuất nông nghiệp 

Diện tích đất nông nghiệp ở Hòa Bắc đang có xu hướng giảm 

trong khi yêu cầu về sản lượng nông phẩm tăng, do đó cần tăng số vụ 
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trồng trọt � bổ sung thêm lượng phân bón và thuốc BVTV. Đây là 

nguy cơ ảnh hưởng đến nguồn nước nếu không có biện pháp thu gom 

và xử lý rác thải từ hoạt động nông nghiệp. 

c. Hoạt động thương mại dịch vụ 

Theo phương hướng nhiệm vụ của xã Hòa Bắc giai đoạn 2015 - 

2025, xây dựng 03 điểm chợ tạm tại Giàn Bí, Nam Yên và Phò Nam. 

Điều này, kéo theo sự gia tăng lượng rác thải, nước thải.  

Tuy nhiên theo khảo sát thì đa số người dân đều có ý thức trong 

việc bảo vệ môi trường sống. Vì vậy, khi kinh tế phát triển, thu nhập 

của người dân ổn định thì nhu cầu về chất lượng môi trường sống 

ngày càng cao. Khi đó, người dân sẽ ý thức hơn nữa việc bảo vê môi 

trường sống của mình nhằm bảo vệ sức khỏe. 

3.3. CÁC BIỆN PHÁP BẢO VỆ NGUỒN NƯỚC 

3.3.1. Biện pháp kỹ thuật 

a. Thu gom và xử lý nước thải 

(1) Cải tạo và xây dựng mới bể tự hoại, đầu tư hệ thống thoát 

nước (2) Nhà vệ sinh nên bố trí nơi thấp nhất, cách xa giếng và các 

nguồn nước khác ít nhất 30 m, hướng chảy của nước ngầm phải chảy 

theo hướng từ giếng đến hố xí để hạn chế thấp nhất khả năng gây ô 

nhiễm nguồn nước ngầm. (3) Cần tính toán thiết kế bể tự hoại xử lý 

tại chỗ cho hộ gia đình có 7 người. 

b. Thu gom và xử lý rác thải 

(1) Áp dụng mô hình xã hội hóa công tác quản lý và bảo vệ môi 

trường nông thôn. (2) Tổ chức thực hiện công tác hoạt động quản lý và 

kiểm soát rác thải sinh hoạt. (3) Cần phát huy hơn nữa tính cộng đồng ở 

khu vực nông thôn, nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường, triển khai 

quy hoạch tổng thể hệ thống các khu xử lý rác thải sinh hoạt. (4) Đề 

xuất mô hình thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt (hình 3.41). 
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Rác thải sinh hoạt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.41. Thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt 

Rác thải nông nghiệp  

Mô hình thu gom và xử lý rác thải nông nghiệp được đề xuất ở 

hình 3.42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.42. Thu gom và xử lý rác thải nông nghiệp 

Thức 
ăn thừa 

Đốt/chôn 

Tái chế 

Ủ phân Tái sử 
dụng 

Rác thải từ hộ  
gia đình 

Chất hữu cơ  
dễ phân hủy 

Chất hữu cơ  
khó phân hủy 

Chất vô cơ 
(Kim loại…) 

Lá cây, 
rau củ… 

Bao bì 
nilong 

Sản phẩm 
từ nhựa… 

Thùng đựng 
thức ăn thừa 

Bao 
đựng 

Túi 
đựng 

Bao đựng 

Phương án tạm thời khi chưa 
hợp đồng với  công ty TNHH 
MTVMT ĐT Đà Nẵng  

Rác thải nông nghiệp 

Rơm,rạ… 
Bao bì, vỏ chai thuốc 

bảo vệ thực vật 

Bể chứa rác chung Bể chứa Ủ phân  

Đốt 
Hợp đồng với 
công ty TNHH 
MTVMT ĐT Đà 
Nẵng để thu gom 
xử lý 

Phân chăn 
nuôi 

Ủ phân vi 
sinh 

Thức ăn cho 
trâu, bò 
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Trồng trọt 

(1) Cần áp dụng biện pháp kỹ thuật canh tác nhằm giảm thiểu sử 

dụng thuốc BVTV. (2) Tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật khi sử dụng 

các loại hóa chất, thuốc BVTV. (3) Thu gom vỏ bao bì thuốc BVTV 

và áp dụng mô hình thu gom như hình 3.43. 

Chăn nuôi 

(1) Thực hiện chăn nuôi có chuồng trại hợp vệ sinh, cải tạo, xây 

mới khu chăn nuôi, giảm thiểu ô nhiễm MT. (2) Phân chăn nuôi có 

thể thu gom ủ làm phân bón cho cây trồng, làm phân vi sinh. 

3.3.2. Biện pháp quản lý 

(1) Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ môi trường. (2) Tăng 

cường giáo dục môi trường trong các trường học, hằng năm khen 

thưởng đơn vị làm tốt công tác bảo vệ môi trường. (3) Tăng cường 

lực lượng cán bộ quản lý môi trường, triển khai nhân rộng mô hình 

tổ tự quản thu gom rác thải theo cụm dân cư, xây dựng các cơ chế 

khuyến khích, xử phạt nghiêm đối với các hành vi vi phạm. 

 

KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 

KẾT LUẬN 

- Chất lượng nước sông Cu Đê vùng thượng lưu đập dâng rất 

tốt, chưa chịu tác động của các hoạt động phát triển kinh tế xã hội ở 

thời điểm khảo sát hiện tại. 

- Điều kiện vệ sinh môi trường cùng thượng lưu sông Cu Đê còn 

nhiều hạn chế như: thu gom xử lý nước thải tại hộ gia đình chưa triệt 

để, một số hộ dân chưa có bể tự hoại để xử lý, chất thải từ hoạt động 

trồng trọt chưa được xử lý đúng qui định. Tuy nhiên với mật độ dân 

số thấp, phân bố thưa thớt và xa các thủy vực, diện tích đất sản xuất 

nông nghiệp ít, chăn nuôi theo quy mô nhỏ nên lượng chất thải phát 

sinh không gây ảnh hưởng đến nguồn nước ở thời điểm hiện tại 



 24

- Trong tương lại, với điều kiện vệ sinh môi trường còn hạn chế 

như trên, khi dân số tăng nhanh kèm theo các hoạt động phát triển thì 

khả năng tác động xấu đến chất lượng nguồn nước thô vùng thượng 

lưu đập dâng là rất lớn. 

- Các biện pháp đề xuất: (1) Hướng dẫn các hộ dân hộ cải tạo 

hoặc xây dựng mới bể tự hoại, đảm bảo 100% có hệ thống xử lý 

nước thải tại chỗ. (2) Đề xuất phương án thu gom rác thải sinh hoạt 

và nông nghiệp triệt để. (3) Tuyên truyền nâng cao ý thức của người 

dân về bảo vệ môi trường, thực hiện thu gom và xử lý rác thải, nước 

thải từ hoạt động sinh hoạt và sản xuất. 

KI ẾN NGHỊ 

- Hướng dẫn cho các hộ dân xây dựng công trình vệ sinh tại chổ 

phù hợp (Bể tự hoại), thu gom và xử lý tại chổ rác thải sinh hoạt hợp 

vệ sinh, hướng dẫn qui trình thu gom và xử lý chất thải từ hoạt động 

nông nghiệp nhằm cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường tại khu 

vực. 

- Thiết lập mạng lưới quan trắc chất lượng nước sông vùng 

thượng lưu đập dâng, đánh giá xu thế thay đổi chất lượng nước theo 

thời gian trong quá trình thực hiện dự án xây dựng nhà máy nước 

Hòa liên và khi dự án đi vào hoạt động. 


