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Giới thiệu
Quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ có mạng lưới sông ngòi, kênh rạch chằng chịt, đây là nguồn
cung cấp nguồn nước cho sự phát triển kinh tế, dân sinh của quận. Tuy nhiên, nguồn nước dồi dào
này đang chịu nhiều tác động tiêu cực bởi hiện tượng ô nhiễm, xâm nhập mặn. Nguồn nước ngầm
trên địa bàn quận nói riêng và ĐBSCL nói chung đang bị khai thác quá mức, đây được xem là một
trong những nguyên nhân gây nên tình trạng sụt lún đất đang diễn ra ngày càng trầm trọng ở vùng
ĐBSCL. Nước mưa được xem là nguồn tài nguyên quý báu, thu gom và sử dụng nước mưa hợp lý
sẽ mang lại những hiệu quả to lớn, góp phần nâng cao khả năng chống chịu của người dân trong bối
cảnh biến đổi khí hậu đang và sẽ ảnh hưởng đến đời sống và xã hội.
Công tác cấp nước của quận trong những năm qua đã có chuyển biến tích cực, hệ thống cấp nước
ngày càng được cải thiện. Tuy nhiên, tình hình cung cấp nước sạch vẫn còn nhiều bất cập ở một số
vùng ven đô do tốc độ đô thị hóa tăng nhanh, cộng với những khó khăn về nguồn nước trên. Đề án
đã ứng dụng giải pháp thu gom và sử dụng nước mưa (như trình bày bên dưới) được trường ĐH
Cần Thơ nghiên cứu và hướng dẫn thực hiện. Kết quả đề án đã góp phần nâng cao nhận thức cho
các cộng đồng dân cư trên địa bàn quận trong tiết kiệm, sử dụng nước một cách hiệu quả và bền
vững.

Câu hỏi thường gặp:
Chất lượng nước mưa còn tốt không? Nước mưa nên được sử dụng như thế nào? Làm cách nào
để thu gom nước mưa thuận tiện?

Nguyên tắc hoạt động :
Tự động, kín, ổn định và phù hợp điều kiện địa phương
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Trường tiểu học Tân Phú có nhu cầu sử dụng nước trung bình từ 150-200 m3/tháng, nước
sạch chủ yếu được dùng cho xói rửa nhà vệ sinh và tưới cây trong khuôn viên trường. Vì vậy,
việc giảm nhu cầu sử dụng nước cho 2 mục đích trên sẽ góp phần tiết kiệm đáng kể lượng
nước sử dụng của nhà trường.

Vị trí Trường tiểu học Tân Phú,
Q Cái Răng

Vị trí & minh họa mô hình thu gom nước mưa tại Trường tiểu học Tân Phú

Hình thực tế của mô hình & kết quả phân tích chất lượng nước mưa trong bể chứa

Hệ thống thu gom nước mưa Trường tiểu học Tân Phú được xây dựng nhằm bổ sung nguồn cung
cấp nước để tưới cây và xói rửa các nhà vệ sinh, góp phần giảm nhu cầu dùng nước hằng ngày
của trường. Qua quá trình vận hành hệ thống từ tháng 09-11/2018, tổng lượng nước mưa được
sử dụng hằng tháng đạt 25-30 m3. Nước mưa trong bể chứa có chất lượng khá tốt và phù hợp
cho mục đích tưới cây, xói rửa nhà vệ sinh. Kết quả phân tích chất lượng nước mưa trong bể
chứa như bảng trên.
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