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Tóm tắt: 

Bài báo trình bày kết quả khảo sát về hiện trạng sử dụng nước tại xã Cẩm Thanh, thành phố Hội 

An, tỉnh Quảng Nam và kết quả khảo sát thí điểm của mô hình lọc được đề xuất trong việc xử lý 

nước ngầm nhiễm phèn cho khu vực. Trước tình hình khung giá nước ngày càng tăng cũng như 

yếu tố sinh kế chi phối đến quá trình sử dụng nước, nước ngầm vẫn tác động đến cuộc sống sinh 

hoạt hằng ngày của người dân Cẩm Thanh. Việc sử dụng nguồn nước ngầm nhiễm phèn song 

song với nước thủy cục trong các hoạt động hằng ngày thông qua phương pháp lọc thô truyền 

thống đang được người dân áp dụng. Để khắc phục những hạn chế về khả năng thay mới và rửa 

lớp vật liệu lọc nước của mô hình truyền thống, tác giả đề xuất mô hình lọc với đặc điểm những 

ống lọc được tách rời từng đoạn. 
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Abstract: 

This paper presents the rsults of a survey on the status quo of water use in Cam Thanh commune, 

Hoi An town, Quang Nam province and the results of a pilot survey of a filter model prosposed 

to treat alum groundwater for this area. Due to a continual increase in water prices as well as the 

influence of livelihood on the process of using water, groundwater still affects the daily life of 

Cam Thanh’s residents. They are using alum groundwater filtered via crude traditional methods 

in parallel with running water in their daily activities. In order to overcome the drawbacks in the 

capability of replacing and washing water filter materials of the traditional model, the author 

proposes a filter model characterized by the filter cartridge separated into segments. 
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