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Tóm tắt: 

Tam Kỳ là một thành phố trung tâm và đang phát triển của tỉnh Quảng Nam. Nhiều dự án đang 

tập trung đầu tư về xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, mở rộng, nâng cấp các khu dân cư mới để 

đảm bảo an sinh xã hội. Tuy nhiên, do việc đầu tư dàn trải, không đúng với quy hoạch, hệ thống 

cấp nước không kịp đáp ứng, nên đã dẫn đến tình trạng thành phố này thiếu nước trầm trọng. Vì 

vậy, việc giải quyết nhu cầu cấp nước cho sinh hoạt, phòng cháy, chữa cháy và sản xuất, đồng 

thời nâng cao hiệu quả sử dụng nước của thành phố Tam Kỳ hiện tại và tương lai là hết sức cần 

thiết. Trong nghiên cứu này, nhóm tác giả sử dụng mô hình MIKE URBAN để hiệu chỉnh tham 

số mô hình và kiểm tra khả năng cấp nước của hệ thống theo hiện trạng; đồng thời đề xuất, tính 

toán và kiểm tra hệ thống cấp nước của thành phố theo quy hoạch định hướng đến năm 2030 khi 

nhu cầu dùng nước lớn nhất và khi có cháy xảy ra. 
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Abstract: 

Tam Ky is a central and developing city of Quang Nam province. Many projects are invested in 

building technical infrastructure, expanding and upgrading new residential areas to ensure social 

security. However, inadequate investment and improper planning; lead to severe water shortages 

in many residential areas. Therefore, it is very necessary to cater for the needs of water supply 

for living activities, for fire prevention and fighting, and for production as well as to improve the 

efficiency in water use in the present and in the future. In this paper, the authors have used MIKE 

URBAN model to calibrate the model parameters and test the capability of water supply systems 

at present, and propose, calculate and check the water supply system of the city according to 

orientation planning by 2030 when the biggest demand for water, and fires may happen. 
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