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án có thể xử lý nước thải đô thị TP Đông Hà đạt yêu cầu xả thải (Loại B, QCVN 
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1. Full name: Nguyen Xuan Cuong 2. Sex: Male 

3. Date of birth: January 15, 1981 4. Place of birth: Quang Tri province. 

5. Admission decision number: No. 1799/QĐ-SĐH, dated on 23 April, 2013 by Rector of 

VNU University of Science.  

6. Changes in academic process: None 

7. Official thesis title: Study on the application of constructed wetland system for sewage 

treatment in Dong Ha city, Quang Tri province. 

8. Major: Soil and Water Environment    9. Code: 62440303 

10. Supervisors: Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thi Loan  

11. Summary of the new findings of the thesis 

1] Chose the effective constructed wetland system for sewage treatment in Dong Ha city. 

This system consists of vertical flow – horizontal flow – free water flow tank with local 

materials and plants.   

2] Assessed the adaptation and the efficiency of local plants (Dracaena Sanderiana, 

Colocasia esculenta and Caladium bicolor) in the horizontal flow tanks for sewage 

treatment. The results showed that Colocasia esculenta were better than other plants.  

3] Clarified the potential of two-stage constructed wetland for sewage treatment in the real 

public sewer. The system met the Vietnam technical regulation on domestic wastewater 

(QCVN 14:2008/BTNMT) at hydraulic loading rates of 0.1 and 1.15 m/day.  

12. Pratical applicability, if any: 

The results of thesis serve a suitable approach for sewage treatment in Dong Ha city, 

Quang Tri province. This system includes VF (Vertical flow) and HF (horizontal flow) with 

local materials and plants which can meet the Vietnam technical regulation on domestic 

wastewater (QCVN 14:2008/BTNMT).  

13. Further research directions, if any: 

To assess the potential of constructed wetland (Colocasia esculenta) for non-biological 

matters and heavy metals in sewage wastewater.  
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