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Tóm tắt: 

Lượng nước sử dụng cho nhu cầu sinh hoạt của người dân phụ thuộc rất nhiều vào mức độ trang 

bị thiết bị vệ sinh và cách thức sử dụng nước. Bài báo đã đưa ra kết quả điều tra về cách sử dụng 

nước bên trong nhà ở gia đình tại Đà Nẵng, làm cơ sở cho việc đề xuất các giải pháp cấp nước an 

toàn, phù hợp với thực tế về sự khan hiếm của nguồn nước. Kết quả có được từ khảo sát cho 

thấy, thiết bị vệ sinh được sử dụng đa dạng như vòi rửa chén, vòi hoa sen, máy giặt. Tần suất sử 

dụng các loại thiết bị vệ sinh ít khi có sự khác biệt và số hộ gia đình trang bị vòi hoa sen (mức 2) 

là phổ biến. Lượng nước sử dụng phụ thuộc vào thời gian, tần suất, các loại thiết bị được sử 

dụng. Ngoài ra, bài báo còn đưa ra các giải pháp về đầu tư thiết bị và cách thức sử dụng nước tiết 

kiệm tại các hộ gia đình, nhằm giải quyết vấn đề tồn tại của việc cấp nước sạch tại thành phố Đà 

Nẵng. 

         Từ khóa : Cấp nước; Thiết bị vệ sinh; Sử dụng hợp lý; Hộ gia đình; Tiêu chuẩn. 

Abstract: 

The way people use water significantly affects the water consumption for each purpose. The article 

reveals the results of an investigation into the way households in Danang use water. It is also the 

basis for proposing measures for water supply which are required to be safe, suitable for the 

practice of water shortage. The results show that sanitary wares such as dishwashing faucets, 

showers and washing machines are used fairly commonly. The usage frequency of these 

appliances shows little differences and the number of households equipped with showers (level 2) 

is quite large. The water consumption depends on time, frequency and the kinds of equipment 

being used. Moreover, the article also proposes some measures for investing in devices and the 

methods of utilizing water economically for households, which has played a part in solving 

existing problems of fresh water supply in Danang. 
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