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Tóm tắt: 
 

Sông Cu Đê là một trong 4 con sông chính của thành phố Đà Nẵng vừa là nguồn cung cấp nước 

vừa là nơi chịu ảnh hưởng của các yếu tố tự nhiên cũng như yếu tố kinh tế - xã hội, trong đó khu 

vực hạ lưu là khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng và phức tạp nhất. Trong thời gian qua chất lượng 

nước sông có sự diễn biến phức tạp do nhiều nguyên nhân khác nhau. Bài báo đánh giá diễn biến 

chất lượng nước sông Cu Đê khu vực hạ lưu thông qua kết quả điều tra, thu thập số liệu từ năm 

2008 đến năm 2012 cũng như phân tích các yếu tố tác động đến chất lượng nước để làm cơ sở cho 

việc đề xuất giải pháp nhằm ngăn chặn, kiểm soát và bảo vệ chất lượng môi trường nước. Những 

kết quả này sẽ là nguồn tư liệu tham khảo phục vụ công tác quản lý và quy hoạch phát triển nguồn 

nước của thành phố trong thời gian đến.  
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Abstract:     
 

Cu De River is one of the four major rivers that have served as Da Nang city’s water supply. 

However, it has been contaminated by both natural elements and social-economic factors, the 

downstream of which is most severely suffering. In recent years, the water quality of the river has 

erratically changed due to many sources. Therefore, this article aims to assess changes in the water 

property at the downstream of Cu De river through the data collection carried out during 2008-2012 

and the analysis of influencing factors, and then to propose solutions that can help to control and 

enhance the water quality of the river. The results will contribute as references to the management and 

planning to develop the city water resource in the years to come.              
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