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Vài nét về tác giả 
 
Jeff Bennett là Giáo sư quản lý môi trường và phát triển, Trường Kinh tế và Chính phủ 
Crawford, Đại học Quốc gia Australia. Jeremy Cheesman là nghiên cứu viên thuộc 
Trường Kinh tế và Chính phủ Crawford, Đại học Quốc gia Australia.  
 
Các báo cáo nghiên cứu của dự án Quản lý Khai thác nước dưới mặt đất ở Tây nguyên, 
Việt Nam do Trường Kinh tế và Chính phủ Crawford, Đại học Quốc gia Australia ban 
hành.  
 
Các báo cáo này trình bày thảo luận và kết quả sơ bộ của dư án Quản lý Khai thác nước 
dưới mặt đất ở Tây nguyên, Việt Nam. Dự án nghiên cứu này do Trung tâm Nghiên cứu 
Nông nghiệp quốc tế của Australia tài trợ, và là dự án hợp tác giữa Đại học quốc gia 
Australia, Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam, Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí 
Minh và Đại học Tây Nguyên. 
 
Các quan điểm và thảo luận trong các báo cáo này là của các tác giả chứ không phải của 
các cơ quan tham gia dự án. Vì đây là các nghiên cứu đang thực hiện, các thông tin trong 
báo cáo không được phép trích dẫn dưới bất cứ hình thức nào trước khi được sự chấp 
thuận của GS Jeff Bennett, Giám đốc dự án phía Australia. 
 
Xin hoan nghênh các ý kiến đóng góp. Ý kiến đóng góp xin gửi về: 
 
GS Jeff Bennett 
Trường Kinh tế và Chính phủ Crawford 
Đại học quốc gia Australia 
Acton ACT 0200 
ĐT: +61 2 6125 0154 
Fax: +61 2 61258448 
Email: jeff.bennett@anu.edu.au
 

mailto:jeff.bennett@anu.edu.au


Lời cảm ơn 
 
Các tác giả xin cảm ơn các bên hữu quan tham gia dự án. 
 
Rất nhiều tổ chức và cá nhân đã có đóng góp quý báu cho dự án nghiên cứu này. Vì báo 
cáo nghiên cứu cung cấp thông tin tổng hợp về dự án, chúng tôi muốn ghi nhận các đóng 
góp trong báo này. Đặc biệt ghi nhận sự đóng góp của các cơ quan sau: 
 
Đại học quốc gia Australia 
Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam 
Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh 
Đại học Tây nguyên 
 
Cuối cùng, xin cảm ơn sự hỗ trợ của Trung tâm nghiên cứu nông nghiệp quốc tế của 
Australia. Dự án đã không thể thực hiện được nếu không có nguồn kinh phí và sự hỗ trợ 
của Trung tâm. 



Tóm tắt 
 
Báo cáo này tóm tắt mục tiêu, hoạt động và kết quả chính của dự án ACIAR ‘Quản lý 
nước ngầm ở Tây Nguyên Việt Nam’. 
 
Việc sử dụng nước ngầm ở Tây Nguyên cũng như các vùng khác của Việt Nam ngày 
càng trở nên quan trọng do nhu cầu ngày càng gia tăng cùng với phát triển kinh tế nhanh 
gia tăng dân số. Các cơ chế chính sách giải quyết các xung đột về sử dụng nước hiện vẫn 
trong giai đoạn đang được xây dựng. Mục tiêu chính của dự án nghiên cứu này là hỗ trợ 
quá trình xây dựng cính sách về nước ở tỉnh Đặc Lắc thông qua thu thập và phân tích các 
thông tin kinh tế.  Cụ thể là, dự án bao gồm 1 loạt các nghiên cứu ước tính giá trị kinh tế 
của việc cung cấp thêm nước cho các đối tượng sử dụng thuộc tỉnh Đắc Lắc. Các đối 
tượng này bao gồm các hộ dân, người trồng cà phê, trồng lúa và các đối tượng hưởng lợi 
từ các dịch vụ sinh thái do nước mang lại. Bằng việc so sánh các giá trị biên ước tính này, 
có thể rút ra kết luận về các khả năng thay đổi phân bổ nguồn nước để cải thiện phúc lợi 
xã hội của người dân cao nguyên. Các cơ chế chính sách để đạt được sự thay đổi đó cũng 
được cân nhắc. 
 
Phân tích việc sử dụng nước trong sản xuất cà phê chỉ ra rằng các hộ dân đang sử dụng 
nước tưới tiêu quá mức cần thiết, có nghĩa là lượng nước sử dụng thêm không làm tăng 
sản lượng và chỉ làm tăng chi phí vận hành máy bơm. Giảm lượng nước sử dụng sẽ đem 
lại lợi ích tài chính cho người trồng cà phê, vì vậy tăng hiệu suất sử dụng nước sẽ cải 
thiện phúc lợi xã hội cho những hộ trồng cà phê ở Đắc Lắc. Xây dựng cơ chế thay đổi giá 
sử dụng nước ngầm sẽ giúp người dân thay đổi quan niệm rằng sử dụng nước là ‘miễn 
phí’. 
 
Nghiên cứu cho thấy việc sử dụng thêm nước cho sản xuất lúa có tạo ra giá trị kinh tế, 
nhưng thấp ở mức nếu giá nước trên 50 đồng một mét khối, việc trồng lúa nước vào mùa 
khô sẽ không đem lại lợi nhuận. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng việc thực hiện cơ chế trồng 
‘ngập - không ngập’ sẽ tạo ra nhiều lợi nhuận hơn việc canh tác ngập thường xuyên như 
hiện tại. Kiểu canh tác ‘ngập - không ngập’ cũng sẽ làm giảm đáng kể nhu cầu sử dụng 
nước nhưng đồng thời không tăng nguồn cung sẵn có trên cao nguyên bởi vì cách thức 
canh tác ngập nước hiện tại cũng giúp tái tạo lại các nguồn nước ngầm. 
 
Nghiên cứu về sử dụng nước sinh hoạt ở Buon Ma Thuật trong khuôn khổ dự án chỉ ra 
rằng hầu hết  nước cho các hộ dân được lấy từ hệ thống cung cấp nước đô thị và từ các 
giếng khoan nông của tư nhân. Những người chỉ sử dụng hệ thống cấp nước của đô thị 
dựa vào nguồn nước ngầm có giá trị biên về nước cao ở khối lượng cung cấp thấp, thể 
hiện đường cầu không co giãn đối với nước. Ở mức tiêu thụ nước trung bình hàng tháng, 
các hộ dân chỉ sử dụng nước đô thị sẵn lòng trả 3,750 đồng cho mét khối nước cuối cùng. 
Sự linh hoạt trong việc cung cấp nước làm giảm mức sẵn lòng chỉ trả xuống còn 2,550 
đồng. Việc đáp ứng ít với thay đổi giá nước gây hạn chế cho hiệu quả của việc sử dụng 
giá nước như công cụ để quản lý nhu cầu nước của các hộ dân ở Đắc Lắc. Tuy nhiên, 
việc tăng ở mức thấp nhất phí nước của Công ty cung cấp nước Buôn Ma Thuật là khả thi 
và có thể đảm bảo bù đắp chi phí. 
 



Để ước tính giá trị mà cộng động người dân ở Đắc Lắc đặt cho việc tăng lượng nước 
cung cấp, đặc biệt là tăng lợi ích cho hệ sinh thái tại Đắc Lắc, một nghiên cứu đánh giá 
dựa trên tình huống giả định đã được tiến hành. Nghiên cứu chỉ ra rằng những người 
được phỏng vấn sẵn lòng chi trả để người nông dân được đào tạo về sử dụng nước để 
tăng việc cung cấp nước tại chỗ và tăng hệ thống dịch vụ của hệ sinh thái phụ thuộc và 
nước. Sự sẵn lòng chi trả này một phần là vì quan tâm đến lợi ích của thế hệ tương lai. 
 
Để tổng hợp tất cả các nghiên cứu đánh giá này trong bối cảnh các điều kiện lý sinh của 
Đắc Lắc đòi hỏi xây dựng một mô hình tổng hợp kinh tế-kinh tế nông nghiệp-thuỷ văn. 
Cụ thể là, các cải tiến về hiệu suất sử dụng nước tưới tiêu cho ngành công nghiệp cà phê 
và lúa được mô phỏng cho giai đoạn 1998-2003 để xác định tác động của việc tăng hiệu 
suất sử dụng nước đến sự bền vững của việc sử dụng nước ở Cao nguyên Đắc Lắc. Các 
kết quả của mô hình mô phỏng này chỉ ra sự cải thiện về lợi ích của người trồng lúa và 
trồng cà phê về tài chính và kinh tế. Tuy nhiên,  cân bằng thuỷ văn của cao nguyên chỉ 
được cải thiện một phần nhỏ qua việc tăng hiệu suất sử dụng nước cho cà phê và lúa. 
Điều này chủ yếu là do nước sử dụng quá mức cho cây cà phê theo phương thức canh tác 
hiện tại quay trở lại tầng nạp nước ngầm, cũng như nước được sử dụng cho canh tác lúa 
ngập nước thường xuyên. Cũng có bằng chứng ủng hộ việc phân bổ lại nước cho trồng 
lúa sang cho trồng cà phê với giá trị cao hơn. Việc phân bổ lại từ mục đích nông nghiệp 
sang mục đích sử dụng sinh hoạt không khả thi vì ít có sự kết nối giữa tầng nước nông 
(dùng cho nông nghiệp) và tầng nước sâu (dùng cho sinh hoạt). 
 
Các kết quả của dự án nghiên cứu này có một số ý nghĩa về mặt chính sách quản lý tài 
nguyên nước ở Đắc Lắc như sau: 
 

• Các chương trình đào tạo về hiệu suất sử dụng nước tưới tiêu cho các hộ trồng cà 
phê và lúa sẽ cải thiện lợi nhuận và một phần cải thiện cung cấp nước nội tại. 
Tăng cung cấp nước nội tại sẽ cải thiện tính bền vững về môi trường và nông 
nghiệp, và cải thiện phúc lợi xã hội. 

• Một số phân bổ lại nước từ trồng lúa sang cà phê sẽ cải thiện phúc lợi xã hội 
• Giám sát việc trả phí nước trong nông nghiệp sẽ tạo động cơ để giảm sử dụng 

nước đến mức có hiệu suất về kinh tế. Với đặc tính sử dụng nước tưới tiêu ở Đắc 
Lắc, thách thức là ở chỗ xác định được các cơ chế chính sách để việc định giá 
nước có thể được thực hiện thành công và ít chi phí nhất. 

• Tăng giá sử dụng nước sinh hoạt ở Buôn Ma Thuật sẽ ít có tác động đến chi tiêu 
của hộ dân, sẽ giảm một phần nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt và giúp Công ty 
Cung cấp nước sạch bù đắp chi phí. 


