
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 

Hộ gia đình sẵn lòng trả cho việc sử dụng nước bền vững ở 
vùng cao nguyên Đăk Lăk

Mục đích nghiên cứu

1. Đánh giá xem các hộ gia đình ở vùng cao nguyên Đăk Lăk sẵn lòng chi trả bao nhiêu tiền cho dự  
 án tăng hiệu quả sử dụng nước tưới cà phê. 
2. Xác định các yếu tố thúc đẩy sự sẵn lòng chi trả của các hộ gia đình.

Phương pháp nghiên cứu

Khảo sát ngẫu nhiên 165 hộ gia đình của 6 huyện ở vùng cao nguyên Đăk Lăk (Buon Don, Cu m’gar, 
Krong Ana, Krong Buk, Krong Pak và Buôn Ma Thuột).

Tóm tắt nghiên cứu 4
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Những kết quả chính

Hồ sơ về sự hưởng ứng 
Sự hưởng ứng rất khác nhau tùy theo kinh nghiệm và hiểu biết 
về nước mặt và nước ngầm. Các hộ gia đình không thấy rằng 
việc tưới cà phê vào mùa khô ở vùng cao nguyên Đăk Lăk là 
nguyên nhân chính gây thiếu nước cho vùng này. Tuy nhiên, 
họ lại coi việc thiếu nước ở đây là một trong ba  nguyên nhân 
chủ yếu. Hai nguyên nhân còn lại gây thiếu nước cho vùng 
cao nguyên chính là phá rừng và lượng mưa bất thường 

Sẵn lòng chi trả cho các chương trình tăng hiệu quả sử dụng 
nước tưới cà phê ở vùng cao nguyên Đăk Lăk 
Không có hộ gia đình nào không sẵn lòng trả cho chương trình đề 
xuất để cải thiện hiệu quả sử dụng nước tưới các vườn cà phê. So 
với những nhóm người khác thì sự sẵn lòng trả của các chủ vườn 
cà phê lại thấp hơn. Sự sẵn lòng chi trả cho chương trình đề xuất 
sẽ lớn hơn nhiều khi tăng: 

• diện tích các vườn trồng cà phê của các chủ cà   
 phê 
• thu nhập trung bình hàng tháng của các hộ gia   
 định 
• cấp độ được giáo dục cho người dân. 

Tính trung bình, sự sẵn lòng chi trả cho chương trình đào tạo về 
hiệu quả sử dụng nước tưới giữa những đối tượng được khảo sát 
là 29.000 đồng mỗi năm. Điều này cho thấy, các hộ gia đình sẵn 
lòng trả số tiền 145.000 đồng cho thời gian năm năm thực hiện 
chương trình.

Hàm ý của chính sách về nước

Các hộ gia đình ở vùng cao nguyên Đăk Lăk sẵn lòng trả để 
các chủ vườn cà phê tăng hiệu quả sử dụng nước

Các hộ gia đình ở vùng cao nguyên Đăk Lăk sẵn lòng chi trả 
145.000 đồng trong vòng năm năm cho chương trình đào tạo 
về hiệu quả sử dụng nước tưới cho cà phê, miễn sao chương 
trình đem lại lợi ích về thủy nông cho vùng cao nguyên.   

Những thách thức trong việc thực hiện chương trình chi trả 

Vì các chủ vườn cà phê ít sẵn lòng chi trả hơn so với tất 
cả các nhóm đối tượng khác nên có thể sẽ có nhiều thách 
thức trong việc thực hiện chương trình chi trả. Các chủ 
vườn cà phê cho là họ có quyền được đào tạo miễn phí.  

Động cơ thúc đẩy và hành động của các hộ gia đình ảnh 
hưởng đến sự sẵn lòng đóng góp 

Hầu hết các nhóm đối tượng đều đồng ý, hoặc thậm chí rất rất 
tán thành vì họ có trách nhiệm bảo vệ tài nguyên cho các thế hệ 
tương lai. Vì động cơ bảo vệ của họ cao, họ sẵn sàng chi trả nhiều 
hơn lên. Kêu gọi ý thức trách nhiệm của các hộ gia đình đối với 
những thế hệ tương lai có lẽ là cách thức để khuyến khích các hộ 
gia đình và các chủ vườn cà phê ủng hộ cho chương trình này.
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