
Quản lý sử dụng nước ngầm ở Tây Nguyên, Việt Nam   

Nước ngày càng trở nên khan hiếm tại tỉnh Đăk Lăk 
thuộc khu vực Tây Nguyên Việt Nam đang trở thành 
mối lo ngại của đất nước. Chính vì thế, việc xây dựng 
cơ chế quản lý nước một cách bền vững được ưu tiên 
đặc biệt (Chiến lược quốc gia về tài nguyên nước 2006 
- 2010). Các chính sách về nước của Việt Nam đang 
được chú trọng và tập trung vào công tác quản lý nhu 
cầu về nước. Cách tiếp cận này sẽ quản lý nước được 
bền vững cũng như làm tăng hiệu quả sử dụng nước. 

Để quản lý vấn đề khan hiếm nước, đồng thời khuyến 
khích phát triển ở vùng này, cơ sở hạ tầng về cấp 
nước ở Việt Nam đã được đầu tư xây dựng trong hơn 
một thập kỷ vừa qua. Tuy nhiên, hạ tầng cấp nước 
mới đầu tư không hẳn tồn tại trên khía cạnh kinh tế. 
Nhằm đạt được các kết quả tốt về mặt kinh tế, xã hội 
và môi trường, Luật Tài nguyên nước của Việt Nam 
(1998) quy định phải quy hoạch tổng hợp tài nguyên 
nước, đồng thời các tổ chức, cá nhân phải khai 
thác tài nguyên nước một cách hợp lý, có hiệu quả.  

Dự án quản lý sử dụng nước ngầm ở Tây Nguyên, 
Việt Nam góp phần xây dựng chính sách tổng hợp 
nhu cầu nước ở cao nguyên Đăk Lăk của Việt Nam. 
Cộng tác viên thực hiện dự án là các nhà thủy văn 
học, nông học, kinh tế học của Bộ Tài nguyên và 
Môi trường, Đại học quốc gia Ôxtrâylia, Đại học 
Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Tây 
Nguyên. Trong báo cáo này đề cập tóm tắt về dự án.

Giá trị biên của nước ở các hộ gia đình tại Buôn Ma Thuột 
Mục đích nghiên cứu

1. Ước tính nhu cầu dùng nước của các hộ gia đình sử dụng (i) hoàn toàn là nước cấp đô thị, và (ii)  
 nước cấp đô thị và nước giếng. 
2. Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu dùng nước của các hộ gia đình.
3. Ước tính giá trị biên của nước ở các hộ gia đình.

Phương pháp nghiên cứu

Tiến hành khảo sát 291 hộ gia đình ở đô thị và gần khu đô thị tại Buôn Ma Thuột.  
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Hàm ý của chính sách về nước
Dùng giá nước đô thị để quản lý nhu cầu nước ở Đăk 
Lăk
Giá nước đô thị có thể là công cụ không hiệu quả để quản lý 
nhu cầu dùng nước của các hộ gia đình ở đô thị và ven đô 
tại Buôn Ma Thuột, ít nhất là trong giai đoạn ngắn. Tăng giá 
nước cấp đô thị sẽ không làm thay đổi đáng kể tổng lượng 
nước tiêu thụ của các hộ gia đình - những hộ gia đình chỉ 
sử dụng nước cấp đô thị sẽ không thay đổi lượng nước mà 
họ tiêu thụ, còn các hộ gia đình sử dụng nước giếng sẽ duy 
trì lượng nước tiêu thụ bằng cách dùng nhiều nước từ giếng 
của gia đình. 

Định giá nước cấp đô thị để phục hồi chi phí 
Trong giai đoạn ngắn, có thể định giá được nước máy đô thị 
để phục hồi toàn bộ chi phí. Tăng biểu giá lên 4.000 đồng 
một m3 nước sẽ bù đắp đủ chi phí cấp nước bình quân cho 
các hộ gia đình như báo cáo của công ty cấp nước Buôn 
Ma Thuột. Điều này sẽ khiến các hộ gia đình đang sử dụng 
hoàn toàn nước máy đô thị nhận thức được sự thay đổi biểu 
giá nước và họ sẽ cắt giảm tổng lượng nước tiêu thụ hàng 
tháng xấp xỉ 5%. Cũng như vậy, nhận thức được sự thay đổi 
biểu giá nước máy đô thị, tăng giá tương tự như vậy sẽ làm 
cho các hộ gia đình sử dụng nước máy đô thị và nước giếng 
tăng lượng tiêu thụ nước giếng hàng tháng lên khoảng 5 m3 
và giảm tiêu thụ nước máy đô thị đi 3,5 m3. Đối với cả hai 
nhóm này, tác động đến ngân sách của các hộ gia đình do 
tăng chi phí dùng nước máy đô thị là không đáng kể. Chi phí 
cho dùng nước máy đô thị là một phần trong thu nhập của 
các hộ gia đình dùng hoàn toàn nước máy đô thị sẽ tăng từ 
1,4 đến 2,3 phần trăm. Đối với các hộ gia đình sử dụng cả 
nước máy và nước giếng, chi phí đó sẽ tăng từ 0,08 đến 
0,09 phần trăm. 

Nhu cầu tương lai
Vì ở Buôn Ma Thuột, các hộ gia đình đang trở nên giàu có 
hơn nên nhu cầu dùng nước máy đô thị sẽ ngày càng tăng, 
trong khi đó, tính bình quân thì lượng tiêu thụ nước giếng 
của các hộ gia đình  vẫn giữ ở mức ổn định. 

  

Những kết quả chính 
Hồ sơ tiêu thụ nước của các hộ gia đình tại Buôn Ma Thuột
Khoảng 55% hộ gia đình sử dụng nước cấp của đô thị có đồng 
hồ đo nước chỉ để phục vụ các hoạt động của hộ gia đình. Một số 
hộ gia đình làm tăng lượng cấp nước từ đô thị bởi một nguồn thứ 
hai gồm: 
1. Giếng riêng của gia đình (11 phần trăm)
2. Nước đóng chai (13 phần trăm)
3. Các nguồn khác (11 phần trăm). 
Gần 95% hộ gia đình  lấy nước từ hai nguồn này. Trong đó, hai 
phần ba số hộ gia đình sử dụng hoặc toàn bộ nước cấp của 
đô thị hoặc kết hợp cả nước cấp của đo thị với nước giếng. 
Tiêu thụ nước trung bình đầu người tính theo ngày của các 
hộ gia đình 
Tiêu thụ nước trung bình theo đầu người mỗi ngày của các hộ gia 
đình là:
Chỉ dùng nước đô thị: xấp xỉ 125 lít. 
Dùng nước của đô thị và nước giếng gia đình: xấp xỉ 65 lít nước 
từ hệ thống nước cấp đô thị và gần 75 lít một người một ngày từ 
giếng của hộ gia đình. 
Phản ứng của các hộ gia đình với việc thay đổi giá nước 
Các hộ gia đình sử dụng nước hoàn toàn bằng nguồn nước 
cấp đô thị thì rất không chấp nhận với việc thay đổi giá nước 
cấp đô thị. Nếu thay đổi 10% giá nước đô thị sẽ làm cho các hộ 
gia đình nào sử dụng nước hoàn toàn bằng nguồn nước cấp 
đô thị phải giảm tổng lượng nước tiêu thụ hàng tháng của gia 
đình mình ít nhất là 1%. Các hộ gia đình tiêu thụ cả nước cấp 
đô thị lẫn nước giếng cũng không đồng ý với những thay đổi giá 
nước đô thị và nước giếng. Đối với mỗi một phần trăm tăng ở 
giá nước đô thị, các hộ gia đình này sẽ giảm tiêu thụ nước đô 
thị của gia đình mình xuống 0,5% và tăng tiêu thụ nước giếng 
0,44%. Với mỗi một phần trăm thay đổi ở giá nước giếng, các 
hộ gia đình cũng sẽ giảm tiêu thụ nước giếng khoảng 0,3% và 
tăng tiêu thụ nước đô thị 0,3%. Những số liệu này cho thấy các 
hộ gia đình sử dụng cả nước đô thị và nước giếng coi cả hai loại 
nước này có thể dùng thay thế nhau cho hầu hết các hoạt động. 
Ảnh hưởng của thu nhập đến tiêu thụ nước đô thị và nước 
giếng của các hộ gia đình 
Thu nhập là đơn vị quan trọng đo nhu cầu của các hộ gia đình 
trong sử dụng nước cấp đô thị. Mười phần trăm tăng trong thu 
nhập hàng tháng của hộ gia đình sẽ dẫn đến tiêu thụ nước cấp 
đô thị của hộ gia đình hàng tháng tăng thêm gần 3,5%.  Các 
hộ gia đình cũng tăng lượng nước tiêu thụ lên vì họ đã trở nên 
giàu có hơn, trong khi lượng nước giếng tiêu thụ không thay đổi. 
Giá trị biên của nước trong sử dụng nước ở hộ gia đình 
Giá trị biên của nước cấp đô thị đối với các hộ gia đình - phải thêm 
bao nhiêu nước thì mới xứng đáng với họ -   được ước tính bằng 
cách đánh giá tác động của sự suy giảm lượng nước cấp đô thị 
cho các hộ gia đình hàng tháng vào mùa khô. Giá tị biên của nước 
tại các hộ gia đình dùng hoàn toàn nguồn nước cấp đô thị tăng lên 
từ khoảng 3.750 đồng một m3 tiêu dùng hàng tháng lên khoảng 
350.000 đồng một m3 đối với lượng tiêu dùng là 6 m3.  Các hộ 
gia đình sử dụng cả nước cấp đô thị và nước giếng có giá trị biên 
thấp hơn. Các giá trị này nằm trong khoảng từ 2.550 đồng đối 
với lượng tiêu dùng là một m3 đến 7.250 đồng đối với lượng tiêu 
dùng 6 m3. Những giá trị biên thấp đối với nước đô thị này phản 
ánh khả năng các hộ gia đình có thể chuyển đổi giữa nước cấp đô 
thị và nước giếng nhằm ứng phó với việc thiếu nước cấp đô thị. 
Báo cáo đầy đủ về từ trang web: http://www.crawford.anu.edu.au/pdf/staff/jeff_bennett/vietnam/RR3Urban.pdf
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