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MỞ ĐẦU 

 
 1. Tính cấp thiết của đề tài 

Hiện nay, huyện Kaisonephomvihan là một huyện đang phát 
triển về cả kinh tế và xã hội.  

Theo kế hoạch phát triển kinh tế thì huyện 
 Kaisonephomvihan sẽ là một trung tâm đầu tư của nhà đầu tư và nhà 
kinh doanh trong và ngoài tỉnh, vì tỉnh Savannakhet nói chung và 
huyện Kaisonephomvihan nói riêng là một khu nằm trên đường hành 
lang kinh tế đông tây.  

Ngoài ra tốc độ đô thị hóa ngày càng tăng, với lượng người 
ngoài tỉnh kể cả nhà đầu tư nước ngoài nhập cư sẽ làm cho dân số 
tăng lên nhanh chóng. Chính vì vậy nhu cầu sử dụng nước sẽ tăng 
lên nhiều hơn so với lúc trước. Cùng với đó, nguồn nước đang ngày 
càng bị suy giảm cả về lượng và chất, làm cho việc bảo đảm cung 
cấp đủ nguồn nước cho huyện ngày càng khó khăn hơn. 

Với những yêu cầu thực tiễn nêu trên, việc lựa chọn đề tài 
“Nghiên cứu nhu cầu sử dụng nước và đề xuất quy hoạch cấp 
nước huyện Kaisonephomvihan tỉnh Savannakhet - Lào”  là cần 
thiết và ý nghĩa.  
 2. Mục tiêu  

- Có được số liệu nhu cầu sử dụng nước của từng người (hoặc 
nhu cầu sử dụng nước theo hộ) và theo từng nhu cầu sử dụng nước 
khác nhau làm cơ sở cho việc đánh giá. 

- Dự báo khả năng đáp ứng nhu cầu cung cấp nước sạch và 
quy hoạch cấp nước tới năm 2019.   
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 3. Đối tượng và phạm vi  

- Đối tượng 
+ Nguồn nước: nước mặt(nước sinh hoạt), nước giếng và 

nước cấp từ nhà máy nước công ty Savan DKLS (công ty của 
Malaysia). 

+ Nhu cầu sử dụng nước của người dân (đô thị và ngoại ô) ở 
huyện Kaisonephomvihan 

- Phạm vi nghiên cứu  
2 đối tượng kể trên ở huyện Kaisonephomvihan: 
+ Nguồn nước: nước mặt(nước sinh hoạt), nước giếng (nước 

giếng) và nước cấp từ nhà máy nước công ty Savan DKLS. 
+ Nhu cầu sử dụng nước của người dân (đô thị và ngoại ô) ở 

huyện Kaisonephomvihan ở thời điểm hiện tại tương lai theo quy 
hoạch. 
 4. Phương pháp  

- Phương pháp lấy mẫu, phân tích: 
Tiến hành khảo sát, lấy mẫu, đo đạc và phân tích các chỉ tiêu 

chất lượng nước. 
- Phương pháp điều tra 
Việc thu thập số liệu được thực hiện bằng cách phỏng vấn 

trực tiếp người dân, trong khu vực khảo sát thông qua phiếu điều tra 
đã chuẩn bị sẵn. 

- Phương pháp thu thập, thống kê số liệu 
Thống kê, thu thập các tài liệu, số liệu liên quan: Tổng quan 

về nước cấp; thu thập chuỗi số liệu về chất lượng nước của hệ thống 
xử lý nước tại nhà máy.  

- Phương pháp xử lý số liệu 
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Sử dụng phần mềm Microsoft Excel xử lý số liệu, so sánh 

với các tiêu chuẩn và quy chuẩn hiện hành. 
 5. Ý nghĩa 

- Ý nghĩa khoa học 
+  Cung cấp các số liệu về nhu cầu sử dụng nước ở huyện 

Kaisonphomevihan. 
+  Đóng góp thêm số liệu tham khảo cho các nghiên 

cứu tiếp theo. 
- Ý nghĩa thực tiễn 
+  Đề xuất được giải pháp quy hoạch nguồn nước huyện 

Kaisonphomevihan. 
+  Giúp cơ quan quản lý thuận tiện trong, công tác quản lý và 

sử dụng nguồn nước tại địa phương.   
 6. Bố cục 

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 
Tài liệu tham khảo 
Phụ lục 
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CHƯƠNG 1 

       TỔNG QUAN 
 

1.1. NGUỒN NƯỚC 
1.1.1. Khái niệm 
1.1.2. Phân loại  
a. Nước ngầm 
b. Nước mặt 
c. Nước đại dương 
1.1.3. Nhu cầu sử dụng nước  
Nhu cầu nước càng ngày càng tăng theo đà phát triển của 

nền công nghiệp, nông nghiệp và sự nâng cao mức sống của con 
người. Tuy nhiên, nhu cầu nước sử dụng lại thay đổi tùy thuộc vào 
sự phát triển của mỗi quốc gia. 

Nhu cầu về nước trong công nghiệp: Sự phát triển càng ngày 
càng cao của nền công nghiệp trên toàn thế giới càng làm tăng nhu 
cầu về nước, đặc biệt đối với một số ngành sản xuất như chế biến 
thực phẩm, dầu mỏ, giấy, luyện kim, hóa chất... 

Nhu cầu về nước trong nông nghiệp: Sự phát triển trong sản 
xuất nông nghiệp như sự thâm canh tăng vụ và mở rộng diện tích đất 
canh tác cũng đòi hỏi một lượng nước ngày càng cao. 

Nhu cầu về nước sinh hoạt và giải trí: Do sự phát triển của xã 
hội loài người ngày càng cao nên nhu cầu về nước sinh hoạt và giải 
trí ngày cũng càng tăng theo nhất là ở các thị trấn và ở các đô thị lớn. 

Ngoài ra, còn rất nhiều nhu cầu khác về nước trong các hoạt 
động khác của con người như giao thông vận tải, giải trí ở ngoài trời 
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như đua thuyền, trượt ván, bơi lội ... nhu cầu này cũng ngày càng 
tăng theo sự phát triển của xã hội.  
Bảng 1.1. Tiêu chuẩn dùng nước tổng hợp tính theo đầu người gồm 

nước cấp cho ăn uống sinh hoạt; công nghiệp; công trình công cộng; 
tưới cây, rửa đường; thất thoát 

Đối tượng dùng nước 

Tiêu chuẩn cấp nước tính 

theo đầu người 

l/người.ngày 

Thành phố lớn, thành phố du lịch, 

nghỉ mát, khu công nghiệp lớn. 

300 - 400 

Thành phố, thị xã vừa và nhỏ,  

khu công nghiệp nhỏ 

200 - 270 

Thị trấn, trung tâm công - nông 

nghiệp, công - ngư nghiệp, điểm 

dân cư nông thôn 

80 - 150 

Nông thôn 40 - 60 

1.2. ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NGUỒN NƯỚC [3] 
1.2.1. Các thông số đánh giá chất lượng nước  
- Các thông số vật lý:  
+ pH 
+ Nhiệt độ 
+ Màu sắc 
+ Mùi vị 
+ Độ đục 
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+ Tổng hàm lượng chất rắn lơ lửng (TSS) 
- Các thông số hóa học 
+ Độ kiềm toàn phần 
+ Độ cứng 
+ Hàm lượng oxy hòa tan (DO) 
+ Nhu cầu oxy hóa học (COD) 
+ Nhu cầu oxy sinh hóa (BOD) 
+ Các chất dinh dưỡng (N,P) 
+ Các kim loại nặng 
+ Các thông số sinh học: Ecoli, Coliform. 
1.2.2. Các phương pháp đánh giá 
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. 

Đánh giá chất lượng nguồn nước giếng: thường dùng quy 
chuẩn QCVN 09: 2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
chất lượng  giếng. 

 Đánh giá chất lượng nước ăn uống: thường dùng quy chuẩn 
QCVN 01:2009/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng 
nước ăn uống. 

Ở Lào, sử dụng QCMTL:2009 - Quy chuẩn quốc gia Lào để 
đánh giá chất lượng nước mặt, nước giếng, nước máy. 

1.2.3. Đánh giá trực tiếp 
Để đánh giá chất lượng nguồn nước, người ta dựa vào các 

nhóm chỉ tiêu đặc trưng dưới đây: 
- Nhóm các chỉ tiêu vật lý: Nhiệt độ, màu sắc, mùi, vị, độ 

đục… 
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- Nhóm các chỉ tiêu sinh thái: pH, DO 
- Nhóm các chỉ tiêu hữu cơ: COD, BOD5 
- Nhóm các chỉ tiêu dinh dưỡng: N, P 
- Kim loại nặng: Pb, Cd, Cr… 
- Các chất độc khác: Phenol, CN-, hóa chất bảo vệ thực vật 
- Vi sinh vật gây bệnh: Coliform, trứng giun sán, vi khuẩn kị khí 
1.2.4. Đánh giá tổng hợp 
Hiện nay, người ta thông qua các chỉ tiêu hóa học, chỉ thị 

thủy sinh vật và chỉ số tự làm sạch để đánh giá chất lượng nguồn 
nước bằng phương pháp tổng hợp. 

- Các chỉ tiêu hóa học 
- Chỉ tiêu thủy sinh vật chỉ thị 
- Theo các chỉ số tự làm sạch 
Vì vậy, ta sử dụng phương pháp đánh giá trực tiếp và ý kiến 

tham vấn của cộng đồng để đánh giá chất lượng nguồn nước. 
1.3. CÁC NGUỒN GÂY Ô NHIỄM VÀ CÁC BIỆN PHÁP BẢO 
VỆ NGUỒN NƯỚC 

1.3.1. Các nguồn gây ô nhiễm nguồn nước 
a. Các nguồn tự nhiên 

- Do mưa, tuyết tan, lũ lụt, gió bão… hoặc do sự phân hủy 
của xác động, thực vật. 

- Biến đổi khí hậu. 
- Lụt lội. 
b. Các nguồn nhân tạo     

-  Sinh hoạt 
-  Công nghiệp và dịch vụ 
-  Nông nghiệp 
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-  Y tế 
-  Các nguồn khác 
1.3.2. Các biện pháp bảo vệ nguồn nước 
a. Biện pháp kỹ thuật 

b. Biện pháp quản lý 

1.4. NGUỒN NƯỚC Ở HUYỆN KAISONEPHOMVIHAN 
1.4.1. Vị trí địa lý 
Huyện Kaisonephomvihan là một huyện thuộc tỉnh 

Savannakhet và có diện tích 779.03 km2. Phía bắc giáp huyện 
Xaybouli. Phía đông giáp huyện Outhoumphone. Phía đông-tây giáp 
huyện Champhone. Phía tây giáp huyện Xayphouthong. Phía nam 
giáp sông Mê công. Huyện nằm trên vĩ độ 1020  6’  20”E đến 1020 30’ 

10”E, kinh độ 20014’10”N đến 20o50’40”N. 
1.4.2. Điều kiện khí hậu - thủy văn 

- Huyện Kaisonephomvihan nằm dọc theo chiều dài của sông 
Mê công, có khí hậu nhiệt đới gió mùa, có mưa nhiều vào tháng 8-9. 

- Mạng lưới sông ngòi của huyện Kaisonphomevihan có 1 
sông và 3 suối: sông Mê công, suối Sompoy, Pakbor và Chilamang. 

1.4.3. Tình hình kinh tế - xã hội 
Huyện Kaisonephomvihan là một huyện đang phát triển về 

kinh tế, xã hội, dân số của huyện ngày càng tăng, cơ cấu kinh tế 
chuyển dịch theo hướng tăng tỉ trọng công nghiệp - xây dựng; giáo 
dục đào tạo có bước phát triển; các chính sách xã hội được thực hiện 
tốt; công tác bảo vệ môi trường ngày càng được chú trọng; đời sống 
vật chất, văn hóa, tinh thần của nhân dân được nâng lên, tỷ lệ hộ 
nghèo giảm. 
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1.4.4. Nguồn nước 
- Nước máy 
- Nước giếng 
- Nước mặt 
1.4.5. Các nguồn gây ô nhiễm và các biện pháp bảo vệ 

nguồn nước 
a. Nguồn gây ô nhiễm 
- Sinh  hoạt 
- Công nghiệp 
- Chăn nuôi 
b. Các biện pháp bảo vệ nguồn nước 
Hiện nay tại huyện đã có biện pháp quản lý tài nguyên nước 

như: đi quan trắc các nhà máy vừa và nhỏ, các sông suối, các cơ sở 
sản xuất kinh doanh nhỏ. Ngoài ra còn đi khảo sát các nguồn nước 
tại các hồ chứa trong từng năm. 

- Kế hoạch quản lý 
- Kế hoạch giám sát 



 
10 

 
CHƯƠNG 2 

ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP 
NGHIÊN CỨU 

 
2.1. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 

2.1.1. Đối tượng nghiên cứu 
- Nguồn nước: nước mặt (nước sinh hoạt), nước giếng và 

nước cấp từ nhà máy nước công ty Savan DKLS. 
- Nhu cầu sử dụng nước của người dân (đô thị và ngoại ô) ở 

huyện Kaisonephomvihan 
2.1.2. Phạm vi nghiên cứu 
a. Nguồn nước 
- Nước mặt: Nguồn nước của huyện là suối Sompoy, suối 

Chilamang và suối Pakbor 
- Nước giếng: Các làng sử dụng nước giếng trong vùng 

ngoại ô là: lấy từ 3 làng xa nhau như;  Sompoy, Bungva, Nateuy. 
- Nước máy: Từ nhà máy nước công ty Savan DKLS 

limited; 
b. Nhu cầu sử dụng nước 
- Khu đô thị: Có 29 làng (phường) 
- Khu ngoại ô: Có 38 làng  

2.2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 
2.2.1. Nguồn nước 
a. Nước mặt 
- Thu thập số liệu ( 3 suối: Sompoy, Chilamang, Pakbor) 
- Khảo sát ý kiến người dân về chất lượng nguồn nước mặt 
- Lấy mẫu nước phân tích  



 
11 

 
b. Nước giếng 
- Thu thập số liệu  
- Khảo sát ý kiến người dân về chất lượng nguồn nước giếng 
- Lấy mẫu nước phân tích  

c. Nước máy 
- Thu thập số liệu 
- Khảo sát ý kiến người dân về chất lượng nguồn nước 

giếng 
2.2.2. Nhu cầu sử dụng nước 
a. Lập phiếu điều tra 
- Phiếu điều tra hành chính công cộng 
- Phiếu điều tra trường mầm non 
- Phiếu điều tra bệnh viện 
- Phiếu điều tra hộ gia đình 
b. Kế hoạch điều tra 

 - Chọn vị trí điều tra, khảo sát : khu đô thị và khu ngoại ô 
 - Thời gian điều tra 

2.2.3. Đề xuất các biện pháp quy hoạch nguồn nước 
2.3.  PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.3.1. Phương pháp thu thập số liệu, tài liệu liên quan 
2.3.2. Phương pháp điều tra, khảo sát  thực tế 
2.3.3. Phương pháp lấy mẫu, phân tích tại phòng thí 
nghiệm 
2.3.4. Phương pháp xử lý số liệu 
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CHƯƠNG 3 

       KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 
 

3.1. NGUỒN NƯỚC 
3.1.1. Nước mặt 

- Kết quả thu thập số liệu. 
Bảng 3.1. Số liệu về nguồn nước mặt 

STT Tên suối Chiều dài (km) Diện tích lưu vực (ha) 
1 Sompoy 17 20,4 
2 Chilamang 4 2,4 
3 Pakbor 6 3 

- Từ kết quả tham vấn ý kiến người dân và kết quả phân tích 
mẫu nước ta có kết quả như sau: 

+ Phần lớn người dân sử dụng nước mặt để trồng trọt, chăn 
nuôi. 

+ Nguồn nước đáp ứng đủ nhu cầu của người dân kể cả vào 
mùa khô.. 

- Kết quả phân tích mẫu mẫu so sánh với QCVN 
08:2008/BTNMT Cột B1 và QCL: 2009 ta thấy chất lượng 
nguồn nước mặt tốt, đảm bảo cho mục đích sử dụng của 
người dân. 
3.1.2. Nước giếng 
- Kết quả thu thập số liệu  
+ Số làng sử dụng nước giếng: 39 
+ Nhu cầu sử dụng nước giếng của người dân: dùng cho 

mục đích sinh hoạt. 



 
13 

 
- Từ kết quả tham vấn ý kiến người dân và kết quả phân tích 

mẫu nước ta có kết quả như sau: 
+ Nguồn nước giếng đủ cho người dân sử dụng. 
+ Hầu hết người dân sử dụng nước giếng cho sinh hoạt, tuy 

nhiên chất lượng nước giếng hiện nay đang có dấu hiệu suy giảm. 
+ Khảo sát cả 10 người dân đều mong muốn được sử dụng 

nước máy trong tương lai. 
- Kết quả phân tích mẫu nước giếng so sánh với QCVN 

09:2008/BTNMT và QCL: 2009 ta thấy chất lượng nguồn nước 
giếng chưa tốt, tuy nhiên tại mẫu nước giếng số 1 thông số coliform 
không đảm bảo. 

c. Nước máy 
- Về nhà máy:  
+  Nhà máy nước Savan - DKLS là sự đầu tư kết hợp của 

công ty tại Malaysia và tỉnh Xavannakhet; khoảng 2 3 năm trước là 
sự đầu tư hoàn toàn của tỉnh. 

+  Nhà máy giữ vai trò rất quan trọng trong việc cung cấp 
nước sạch cho người dân trong huyện Kaisonphomevihan. 

- Kết quả thu thập số liệu  
+  Công suất: 20.000 m3/ngđ 
+  Diện tích nhà máy: 18.238 m2 
+  Số người dân được sử dụng nước máy: 84.000 người. 
+  Mặt bằng nhà máy 
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Hình 3.3. Mặt bằng nhà máy nước Savan DKLS 
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+ Mạng lưới cấp nước 

 

Hình 3.4. Mạng lưới cấp nước của máy nước Savan DKLS
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 + Dây chuyền công nghệ 

Nguồn nước Trạm bơm cấp 1 

Bể keo tụ 

Bể lắng 

Bể khử trùng 

Bể chứa 

Đài nước 

Bể lọc 

Trạm bơm cấp 2 

Cấp nước 
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 + Từ kết quả tham vấn ý kiến người dân và kết quả phân tích 

mẫu nước ta có kết quả như sau: 

+ Phần lớn người dân sử dụng nước máy cho sinh hoạt, chất 

lượng nước máy tốt. 

+ Kết quả mẫu nước từ nhà máy cung cấp so sánh với 
QCL:2009 và QCVN 01:2009/BYT cho thấy chất lượng nước máy 
đảm bảo cho mục đích sử dụng của người dân. 
3.2. NHU CẦU SỬ DỤNG NƯỚC 

3.2.1. Hộ gia đình 
a. Lượng nước sử dụng theo mức sử dụng nước 
- Điều tra 100 hộ gia đình, trong đó 66% dùng nước giếng, 

34% dùng nước máy. 
- Phần lớn số hộ sử dụng nước giếng là ở khu ngoại ô xa nhà 

máy cấp nước nên không được sử dụng nước máy. 
- Đối với các hộ sử dụng nước giếng:  
+ Người dân sử dụng cả 2 loại giếng khoan và giếng đào 
+ Nhu cầu sử dụng nước khoảng 330l/ng.ngđ, nhu cầu sử 

dụng ở mức cao. 
- Đối với các hộ dân sử dụng nước máy, mức 1 là 15%, mức 
2 là 30%, mức 3 là 55% 



 
18 

 

 
 

Hình 3.5. Biểu đồ % lượng nước sử dụng theo  

các mức 

Chú thích: Mức 1:<100 l/ng.ngđ ; Mức 2: 100-250 l/ng.ngđ ; 
Mức 3: > 250 l/ng.ngđ 

- Nhu cầu sử dụng nước của người dân ở mức cao. 
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b. Lượng nước sử dụng theo thu nhập bình quân đầu 

người 
Bảng 3.9. Lượng nước sử dụng theo thu nhập bình quân đầu người 

STT 
Mức thu nhập 

(kip/người/tháng) 
Lượng nước sử dụng 
trung bình (l/ng/ngđ) 

1 Thu nhập thấp (<1 triệu kip) 231,9 

2 Thu nhập cao (>1 triệu kip) 335,4 

 
3.2.2. Hành chính công cộng 

Bảng 3.10. Lượng nước sử dụng ở đơn vị hành chính công cộng 

STT Tên đơn vị 
Lượng nước 

sử dụng 
(l/ng.ngđ) 

Mức 
sử dụng 

nước 

1 Công an tỉnh Savannakhet 260.5 3 
2 Sở bưu kiện viễn thông và 

thông tin 
57.8 1 

3 Sở tài nguyên thiên nhiên và 
môi trường 

273 3 

4 Sở khoa học và công nghệ 130 2 
5 Văn phòng tỉnh 296.3 3 
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- Nguồn nước máy đáp ứng đủ nhu cầu của đơn vị. 
- Nhu cầu sử dụng nước của đơn vị ở mức cao. 
3.2.3. Bệnh viện và trường học 
- Nguồn nước máy đáp ứng đủ nhu cầu của bệnh viện và 

trường học. 
- Nhu cầu sử dụng nước ở các trường và bệnh viện ở mức 

thấp. 
Bảng 3.11. Lượng nước sử dụng ở trường học, bệnh viện 

STT Tên đơn vị Lượng nước  
sử dụng 

(l/ng.ngđ) 

Mức  
sử dụng 

nước 

1 Trường mầm non Mittaphap 64.4 1 
2 Trường mầm non 

Mingmongkhoun 
59.1 1 

3 Bệnh viện tỉnh Savannakhet 82.3 1 
- Chú thích: Mức 1:<100 l/ng.ngđ ; Mức 2: 100-250 l/ng.ngđ 

; Mức 3: > 250 l/ng.ngđ 
3.3. TÍNH TOÁN DỰ BÁO NGUỒN NƯỚC THEO QUY 
HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI  

3.3.1. Dự báo nguồn nước trong tương lai 
- Theo dự báo, tỷ lệ tăng dân số ở huyện Kaisonphomevihan 

là 1,7%/năm, tới năm 2019 dân số sẽ  đạt 133748 người. [9] 
- Hiện nay có 38 làng của huyện sử dụng nước máy, với số 

dân là 84 nghìn người. Lượng nước sử dụng bình quân đầu người là 
302 lít/người.ngày. Vậy lượng nước cần thiết phải cung cấp là: 
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Q = N.q = 84000.302 = 25,368 m3/ngđ 

- Ta thấy lượng nước sử dụng bình quân đầu người là rất 
lớn, nguyên nhân do tập quán sinh hoạt của người dân trong việc tắm 
rửa, giặt giũ đã sử dụng rất nhiều nước. Vì vậy, lượng nước nhà máy 
sản xuất không đủ đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dân ở hiện tại. 

- Cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, nhu cầu được sử 
dụng nước máy sẽ ngày càng tăng lên, hầu hết người dân đều muốn 
sử dụng nước máy khoảng 85% số dân. Vì vậy, lượng nước cần thiết 
cho nhu cầu sử dụng của người dân đến năm 2019 là: 

Q = N.q = 133748.302x0.85 = 34,333 m3/ngđ 
3.3.2. Các biện pháp quy hoạch cấp nước 
a. Xác định mục tiêu cơ bản trong vấn đề cấp nước sạch 
- Tập trung mở rộng mạng lưới cấp nước đến các hộ gia đình 

xa nhà máy cấp nước đang sử dụng nước giếng để người dân có nước 
máy sử dụng. 

- Tuy nhiên cần phải xem xét tới tình hình phát triển hiện tại 
của địa phương để đưa ra các biện pháp quy hoạch và lộ trình phát 
triển mạng cấp nước phù hợp.  

b. Đề xuất các biện pháp quy hoạch cấp nước tại huyện 
Kaisonephomvihan 

- Thường xuyên kiểm tra định kỳ dây chuyền công nghệ cũ 
để đảm bảo được công suất ban đầu hoạt động. 

- Xây dựng thêm dây chuyền sản xuất mới có công suất và 
công nghệ xử lý tương tự dây chuyền cũ, nâng tổng công suất của 
nhà máy lên 40.000 m3/ngđ để đảm bảo đủ lượng nước cho nhu cầu 
sử dụng của người dân trong tương lai. 
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- Tiếp tục mở rộng thêm mạng lưới cấp nước sạch cho người 

dân tại khu ngoại ô trong các kế hoạch phát triển của nhà máy trong 
những năm tới. 

- Xây dựng thêm các bể chứa nước ở khu ngoại ô, ở làng 
Beungva và làng Sompoy, ngoài ra cần xây thêm bể chứa để cấp 
nước cho khu kinh tế đặc biệt của huyện 

- Do ở huyện Kaisonephomvihan vẫn tiếp tục được quy 
hoạch để sử dụng nước giếng khoan và giếng đào nên huyện này sẽ 
đựợc tiếp tục cải thiện và nâng cấp các hệ thống cấp nước hiện tại. 

- Tuyên truyền cho người dân về việc tiết kiệm và sử dụng 
nguồn nước hợp lý để giảm áp lực mạng lưới cho nhà máy cấp nước. 
Đề xuất quy hoạch sử dụng hớp lý nguồn nước trong tương lai 

+ Hạn chế và giảm thiếu suy thoái tại nguyên nước do phát triển, 

sử dụng tài nguyên nước không hợp lý.  

• Tưới tiết kiệm nước. 

• Chuyến đối cơ cầu cây trồng vật nuôi có nhu cầu sử dụng 

nước thấp. 

• Phòng chống ô nhiễm nước. 

+ Đầu tư nghiên cứu kiểm kê đánh giá và quy hoạch dự báo 

dài hạn tài nguyên nước. Dự báo theo mùa, năm và nhiều 

năm về nguồn nước, thiên tai, lũ lụt. 

+ Quản lý, tổng hợp tài nguyên nước. tổ chức lưu vực sông 

có cơ chế quản lý thích hợp, hiệu quả. 

+ Bảo vệ môi trường nước, phòng chống và giảm thiểu ô 

nhiễm môi trường nước. 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

 
1. Kết luận 

Luận văn đã trình bày về nguồn nước ở huyện 
Kaisonphomevihan với các mục đích và khu vực sử dụng khác nhau, 
về nhu cầu sử dụng nước tại các hộ gia đình, các đơn vị hành chính 
công cộng, trường học và bệnh viện. Ngoài ra, còn vận dụng lý 
thuyết về quy hoạch và quản lý nguồn nước vào đề tài luận văn để 
xác định mục tiêu cơ bản, công suất và quy hoạch phần công trình 
đầu nguồn cũng như đề xuất các giải pháp cấp nước cho khu vực 
nghiên cứu. 

Đề tài đã xác định được 1 số vấn đề cơ bản sau: 
- Nguồn nước ở huyện Kaisonphomevihan gồm 3 nguồn 

nước chính: nước mặt, nước giếng, nước máy. Hiện tại người dân sử 
dụng phần lớn nước mặt cho việc trồng trọt, chăn nuôi và nước 
giếng, nước máy cho sinh hoạt. 

- Đa số người dân ở vùng ngoại ô và một phần của vùng đô 
thị vẫn sử dụng nước giếng, nguyên nhân do những vùng này xa nhà 
máy nước và mạng lưới cấp nước của nhà máy vẫn chưa được mở 
rộng. Các hộ gia đình dùng nước giếng có nhu cầu sử dụng nước 
máy trong tương lai. 

- Về chất lượng nước của 3 nguồn, đa số đảm bảo tiêu 
chuẩn, có 1 mẫu nước giếng không đảm bảo về hàm lượng coliform. 

- Nhu cầu sử dụng nước của người dân, về các hộ sử dụng 
nước giếng là 330l/ng.ngđ và các hộ sử dụng nước máy là 
302l/ng.ngđ. Lượng nước sử dụng là rất lớn do tập quán sinh hoạt 
của người dân. 
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- Việc đưa ra các đề xuất giải pháp quy hoạch cấp nước 

trong khu vực là phù hợp với tính toán lý thuyết và tình hình thực tế, 
hoàn toàn khả thi đối với tình hình hiện tại của khu vực nghiên cứu. 
Từ đó, có thể giúp cho hệ thống cấp nước trong khu vực nghiên cứu 
đáp ứng được các mục tiêu cơ bản đã đề ra, góp phần đưa nước sạch 
đến với các hộ dân nhiều hơn. 

2. Kiến nghị 
Việc quy hoạch cấp nước sạch nông thôn cho huyện 

Kaisonphomevihan được 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 báo 
cáo môi trường của phòng tài nguyên môi trường huyện và kế hoạch 
phát triển kinh tế xã hội ở huyện trong những năm tới. Tuy nhiên, do 
thời gian thực hiện có hạn nên đề tài chưa đi sâu vào một số nội dung 
về cách lựa chọn nguồn nước hay các quy hoạch, quản lý và triển 
khai cụ thể hơn về hệ thống cấp nước cũng như các chính sách phát 
triển trong khu vực nghiên cứu. Do vậy, tác giả xin đề xuất những 
bước nghiên cứu tiếp theo như sau: 

 1. Tiếp tục hoàn thiện bộ số liệu, khảo sát điều tra nhiều hơn 
để phục vụ cho các nghiên cứu tiếp theo. 
 2. Xây dựng thêm dây chuyền công nghệ, mở rộng mạng 
lưới cấp nước, xây thêm các bể chứa ở khu ngoại ô và khu kinh tế 
đặc biệt để đảm bảo cung cấp nước sạch cho người dân trong tương 
lai. 


