
 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 

Đánh giá sự thay đổi đối với thịnh vượng của xã hội và cán cân 
nước ở vùng cao nguyên Đăk Lăk từ việc phân bổ lại nước mùa khô  
Mục đích nghiên cứu

1. Xác định xem liệu tăng hiệu quả sử dụng nước tưới cho cà phê và lúa ở Đăk Lăk có (i) làm cho người dân  
 của vùng cao nguyên phát triển tốt lên không và (ii) chuyển vùng cao nguyên này hướng tới chế độ sử dụng  
 nước bền vững hơn. 
2. Đánh giá những thay đổi về sự khỏe mạnh của xã hội và cán cân nước đối với các tiểu vùng hứng nước nằm  
 trong phạm vi của vùng cao nguyên. 

Phương pháp nghiên cứu

Nhóm nghiên cứu xây dựng ra một mô hình tổng hợp được các loại thông tin về các điều kiện thủy văn, nông nghiệp và kinh tế của vùng. 
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Hàm ý của chính sách về nước
Lý do cơ bản và rõ ràng về chính sách đối với các chương 
trình tăng hiệu quả sử dụng nước tưới cho cà phê ở vùng 
cao nguyên Đăk Lăk là làm cho xã hội thịnh vượng hơn 
Giữa những năm 1998 và 2003, nếu ấn định tổng nhu cầu 
nước tưới mùa khô cho cây cà phê là 2.300 lít cho một năm 
khô hạn, 1.750 lít khi năm đó bình thường hoặc ẩm ướt hơn 
thì tăng được 40% lợi nhuận tổng từ cà phê. Nếu hạ thấp 
nhu cầu theo mùa cho mỗi cây thậm chí hơn mức 1.750 lít  
vào các năm khô hạn và 1.350 lít vào các năm bình thường 
hoặc ẩm ướt hơn, thì tăng được gần 30% lợi nhuận tổng. 

Tăng lợi nhuận nhờ giảm: 
1. 10.000 hecta diện tích bị thiếu nước
2. phạm vi ảnh hưởng và sự khắc nghiệt do thiếu   
 nước lên 55.000 hecta cà phê còn lại khi tình trạng  
 thiếu nước vào mùa khô kéo dài
3. chi phí tưới cho mỗi hecta bằng cách giảm khối   
 lượng đầu vào.  

Tăng hiệu quả sử dụng nước tưới cũng làm tăng ở mức 
biên khả năng có sẵn nước. Điều đó nói lên rằng cải thiện 
hiệu quả sử dụng nước tưới cũng sẽ cải thiện phần nào tính 
bền vững trong vùng. Hầu hết phần lợi ích thu được qua 
mô phỏng nhờ tăng hiệu quả tưới cho cà phê đều được các 
chủ vườn cà phê thích thú. Những lợi ích đó phần lớn chỉ có 
được ở những nơi áp dụng cách sử dụng hiệu quả nước tưới.   

Trong hệ thống mô phỏng thủy học, thiếu phản ứng với việc thay 
đổi hiệu quả sử dụng nước tưới có thể là do hiện tại nước tưới 
thừa trong khi sử dụng để tưới cà phê chảy vào mực nước ngầm.  

Tiềm năng tăng sự thịnh vượng cho xã hội thông qua các 
chương trình sử dụng hiệu quả nước tưới là rất khác nhau 
giữa những tiểu vùng khác nhau ở Đăk Lăk, cần phải tập 
trung vào các chương trình sử dụng hiệu quả nước tưới 

So với các tiểu vùng khác, một số tiểu vùng lại thu nhận được nhiều 
hơn từ các chương trình tăng hiệu quả sử dụng nước tưới cho cà 
phê. Tất cả các tiểu vùng, trừ Krong Buk đều được lợi nhờ vào các 
chương trình tăng hiệu quả sử dụng nước tưới cho cà phê.  

Lý do kinh tế căn bản để phân bố lại nước từ 
lúa hướng đến việc sử dụng có giá trị cao hơn. 
Phân bố lại nước tưới hiện tại được áp dụng trong sản xuất lúa 
nước nhằm hướng đến việc sử dụng có giá trị cao hơn, như trồng 
cà phê, làm tăng tổng lợi nhuận thu được cho vùng cao nguyên.

Những kết quả chính
Tăng hiệu quả sử dụng nước tưới ở vùng cao nguyên 
Đăk Lăk sẽ làm cho xã hội thịnh vượng hơn lên

Tăng hiệu quả sử dụng nước tưới, chủ yếu tập trung vào các 
chủ vườn cà phê ở vùng cao nguyên sẽ làm cho xã hội cải thiện 
theo hướng tốt đẹp hơn lên. Việc này có thể thực hiện được 
bằng cách: 
1. giảm chi phí tưới của các chủ vườn cà phê 
2. giảm rủi ro do thiếu nước trong mùa tưới cà phê. 

Thịnh vượng hơn lên nhờ việc sử dụng nước tưới cho các 
vườn cà phê một cách hiệu quả hơn có tác động đến các tiểu 
vùng với mức độ rất khác nhau. 

Tăng hiệu quả sử dụng nước tưới sẽ cải thiện được cán cân 
nước ở vùng cao nguyên Đăk Lăk, nhưng chỉ ở mức rất ít. 
Tăng hiệu quả sử dụng nước tưới cho cà phê xem ra chỉ có 
thể cải thiện được cán cân nước của vùng cao nguyên ở mức 
rất nhỏ. Ví dụ, tăng hiệu quả sử dụng nước sẽ làm tăng nguồn 
cung cấp nước ngầm, các dòng chảy cơ bản vào mùa khô và 
độ cao mực nước ngầm, nhưng những sự thay đổi đó là rất 
nhỏ. Do đó, tăng hiệu quả sử dụng nước có thể chỉ làm tăng 
khả  năng phục hồi hệ sinh thái thủy nông, tăng năng suất và 
độ ổn định ở mức độ rất nhỏ.    
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