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PHẦN 1: BÁO CÁO TỔNG KẾT CHƢƠNG TRÌNH TNMT.02/10-15
A. THÔNG TIN CHUNG VỀ CHƢƠNG TRÌNH
1. Tên Chƣơng trình: Nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ quản lý, khai
thác hiệu quả và bền vững tài nguyên nƣớc quốc gia đáp ứng nhu cầu nƣớc trong thời
kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nƣớc, giai đoạn 2010-2015.
2. Thời gian thực hiện: từ n m 2010 đến n m 2015.
3. Tổng số nhiệm vụ thuộc chƣơng trình đã thực hiện: 49 đề tài.
4. Kinh phí: 59.513 triệu đồng.
5. Mục tiêu, nội dung, sản phẩm của chƣơng trình
5.1. Mục tiêu
- Cung cấp cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ cho việc đề xuất, xây dựng và
hoàn thiện các cơ chế, thể chế, chính sách quản lý, khai thác, sử dụng, bảo vệ và phát
triển bền vững tài nguyên nƣớc trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nƣớc.
- Xây dựng, ứng dụng, thử nghiệm các công cụ, phƣơng pháp, thiết bị, công nghệ
mới, hiện đại thích hợp với điều kiện Việt Nam phục vụ công tác điều tra, giám sát, quy
hoạch, quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên nƣớc.
- Xác định các nguyên nhân, quy luật hình thành và hoạt động của những yếu tố
tác động đến tài nguyên nƣớc để đề xuất các giải pháp ứng phó.
5.2. Nội dung
5.2.1. Nhóm các vấn đề liên quan đến thể chế, cơ chế, chính sách:
1. Nghiên cứu cơ sở khoa học đề xuất giải pháp hoàn thiện hệ thống tổ chức quản
lý tài nguyên nƣớc.
2. Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế trong
quản lý, khai thác, sử dụng, bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên nƣớc (quyền sở
hữu tài nguyên nƣớc nhƣ một loại tài sản; các phƣơng án, biện pháp tạo nguồn thu và
các hình thức ƣu đãi kinh tế;...).
3. Nghiên cứu đề xuất phƣơng thức quản lý, điều tra, quy hoạch, bảo vệ tài
nguyên nƣớc quốc gia và lƣu vực sông.
4. Nghiên cứu đề xuất cơ chế, chính sách phân phối, khai thác hợp lý, hiệu quả,
bền vững tài nguyên nƣớc quốc gia.
5. Nghiên cứu, dự báo tác động của quá trình hội nhập và toàn cầu hóa phục vụ
việc hoàn thiện chiến lƣợc, chính sách tài nguyên nƣớc.
5.2.2. Nhóm các vấn đề liên quan đến công nghệ:
1. Nghiên cứu xây dựng, ứng dụng, thử nghiệm các công cụ, phƣơng pháp, thiết
bị, công nghệ mới, hiện đại phục vụ công tác: kiểm kê, đánh giá và giám sát tài nguyên
nƣớc; kiểm kê, đánh giá và giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nƣớc; quản lý và bảo
vệ tài nguyên nƣớc; bổ sung nhân tạo nƣớc dƣới đất; xử lý và khôi phục các nguồn nƣớc
bị ô nhiễm.

6

2. Nghiên cứu ứng dụng, triển khai các công nghệ tự động tích hợp cập nhật, xử
lý, lƣu trữ, khai thác, sử dụng thông tin cơ sở dữ liệu, xây dựng maket các loại bản đồ
tài nguyên nƣớc.
3. Nghiên cứu, xây dựng các giải pháp: điều hòa, phân bổ tài nguyên nƣớc: duy
trì dòng chảy tối thiểu, chuyển nƣớc trong & ngoài lƣu vực sông...; bảo vệ nguồn nƣớc,
phòng chống và khắc phục hậu quả tác hại do nƣớc gây ra...;
4. Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xác lập phƣơng pháp, nội dung, chỉ
tiêu đánh giá tính bền vững và hiệu quả trong khai thác và sử dụng tài nguyên nƣớc.
5. Nghiên cứu xác định các nguyên nhân, quy luật hình thành và hoạt động của
những yếu tố tác động đến tài nguyên nƣớc để đề xuất các giải pháp ứng phó.
6. Nghiên cứu, đề xuất nội dung, phƣơng pháp, công nghệ, quy trình đánh giá và
dự báo tài nguyên nƣớc.
5.3. Dự kiến sản phẩm
1. Báo cáo tổng kết, các báo cáo chuyên đề, sách chuyên khảo, các công trình
KH&CN công bố; khung cơ chế, thể chế, chiến lƣợc, chính sách, tổ chức quản lý tài
nguyên nƣớc.
2. Cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ cho việc quản lý, khai thác, sử dụng, bảo
vệ và phát triển bền vững tài nguyên nƣớc quốc gia.
3. Các công cụ, phƣơng pháp, thiết bị, công nghệ mới, hiện đại đƣợc áp dụng,
thử nghiệm trong điều tra, giám sát, quy hoạch, quản lý, xử lý, lƣu trữ, tính toán tài
nguyên nƣớc phù hợp với điều kiện Việt Nam.
4. Các quy trình công nghệ, giải pháp tiên tiến phục vụ quản lý khai thác, sử
dụng hợp lý, hiệu quả tài nguyên nƣớc; bảo vệ và xử lý ô nhiễm môi trƣờng nƣớc,
phòng chống và khắc phục hậu quả tác hại do nƣớc gây ra...
5. Quy trình, công nghệ, phƣơng pháp, mô hình và phần mềm ứng dụng trong
đánh giá, dự báo tài nguyên nƣớc phục vụ ứng phó.
6. Các chỉ tiêu đánh giá
1. Chỉ tiêu về trình độ khoa học: 100% đề tài/dự án có kết quả đƣợc công bố trên
tạp chí khoa học công nghệ có uy tín của quốc gia hoặc quốc tế.
2. Chỉ tiêu về ứng dụng vào thực tiễn: 40% các kiến nghị, giải pháp, mô hình,
công nghệ đề xuất đƣợc Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng chấp thuận và cho phép triển
khai trong quản lý tài nguyên nƣớc.
3. Chỉ tiêu về đào tạo: 10% số đề tài, dự án đào tạo đƣợc hoặc góp phần đào tạo
ít nhất là 01 tiến sỹ hoặc 01 thạc sỹ.
4. Chỉ tiêu về cơ cấu nhiệm vụ khi kết thúc chƣơng trình:
- 30% đề tài/dự án có kết quả cung cấp cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ cho
việc đề xuất xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật và thể chế quản lý,
khai thác, sử dụng, bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên nƣớc;
- 20% đề tài/dự án có kết quả trong việc xác định các nguyên nhân hình thành &
cơ chế hoạt động của những tác động đến tài nguyên nƣớc phục vụ nâng cao khả n ng
dự báo diễn biến bất lợi về tài nguyên nƣớc để đề xuất các biện pháp ứng phó;
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- 50% đề tài/dự án có kết quả áp dụng, thử nghiệm các công cụ, phƣơng pháp,
thiết bị, công nghệ tiên tiến trong quản lý, điều tra, giám sát, dự báo, quy hoạch và bảo
vệ tài nguyên nƣớc.
B. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CỦA CHƢƠNG TRÌNH
1. Đánh giá việc thực hiện chƣơng trình
1.1. Đánh giá việc phân bổ các đề tài theo nội dung chƣơng trình
Trong giai đoạn 2010-2015 lĩnh vực tài nguyên nƣớc đã tố chức triển khai thực
hiện 49 đề tài trong đó có 14 đề tài phục vụ công tác quản lý về tài nguyên nƣớc và 35
đề tài phục vụ công tác điều tra cơ bản tài nguyên nƣớc do các đơn vị thuộc Bộ tổ chức
thực hiện: Cục Quản lý tài nguyên nƣớc; Trung tâm quy hoạch và điều tra tài nguyên
nƣớc quốc gia; Trung tâm Khí tƣợng Thủy v n quốc gia; Viện Khoa học Khí tƣợng thủy
v n và Biến đổi khí hậu; Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản; Trƣờng Đại học Tài
nguyên và Môi trƣờng Hà Nội và Trƣờng Đại học Tài nguyên và Môi trƣờng Thành phố
Hồ Chí Minh.
Các đề tài đã triển khai nghiên cứu theo nội dung của khung Chƣơng trình
KHCN lĩnh vực tài nguyên nƣớc đƣợc thống kê trong bảng 1:
Bảng 1. Tổng hợp đề tài theo nội dung và cơ cấu vốn của Chƣơng trình
Số lƣợng đề
Kinh phí thực
tài
hiện
TT
Nội dung của Chƣơng trình
Số đề T lệ
triệu
T lệ
tài
%
đồng
%
1 Nghiên cứu cơ sở khoa học đề xuất giải pháp
hoàn thiện hệ thống tổ chức quản lý tài
2
4,1
2330
3,9
nguyên nƣớc.
2 Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn
nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế trong quản
5
10,2
4305
7,2
lý, khai thác, sử dụng, bảo vệ và phát triển
bền vững tài nguyên nƣớc
3 Nghiên cứu đề xuất phƣơng thức quản lý,
điều tra, quy hoạch, bảo vệ tài nguyên nƣớc
4
8,2
3746
6,3
quốc gia và lƣu vực sông
4 Nghiên cứu đề xuất cơ chế, chính sách phân
phối, khai thác hợp lý, hiệu quả, bền vững tài
6
12,2
6807
11,4
nguyên nƣớc quốc gia
5 Nghiên cứu, dự báo tác động của quá trình
hội nhập và toàn cầu hóa phục vụ việc hoàn
thiện chiến lƣợc, chính sách tài nguyên nƣớc
6 Nghiên cứu xây dựng, ứng dụng, thử nghiệm
các công cụ, phƣơng pháp, thiết bị, công
12
24,5 17856,4
30,0
nghệ mới
7 Nghiên cứu ứng dụng, triển khai các công nghệ
tự động tích hợp cập nhật, xử lý, lƣu trữ, khai
3
6,1
2983
5,0
thác, sử dụng thông tin cơ sở dữ liệu, xây dựng
maket các loại bản đồ tài nguyên nƣớc
8

Số lƣợng đề
tài
Số đề T lệ
tài
%

TT

Nội dung của Chƣơng trình
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Nghiên cứu, xây dựng các giải pháp: điều hòa,
phân bổ tài nguyên nƣớc: duy trì dòng chảy tối
thiểu, chuyển nƣớc trong và ngoài lƣu vực sông
Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xác
lập phƣơng pháp, nội dung, chỉ tiêu đánh giá
tính bền vững và hiệu quả trong khai thác và
sử dụng tài nguyên nƣớc.
Nghiên cứu xác định các nguyên nhân, quy
luật hình thành và hoạt động của những yếu
tố tác động đến tà nguyên nƣớc để đề xuất
các giải pháp ứng phó
Nghiên cứu, đề xuất nội dung, phƣơng pháp,
công nghệ, quy trình đánh giá và dự báo tài
nguyên nƣớc

9

10

11

Kinh phí thực
hiện
triệu
T lệ
đồng
%

5

10,2

6065

10,2

2

4,1

2278,4

3,8

1

2,0

1240

2,1

9

18,4

20

11,0

1.2. Đánh giá việc hoàn thành các mục tiêu, nội dung và chỉ tiêu của chƣơng trình
Về mục tiêu của chương trình:
Trong số 49 đề tài thuộc chƣơng trình đã triển khai thực hiện bám sát 03 mục
tiêu đề ra của chƣơng trình, trong đó có những đề tài nghiên cứu tổng hợp theo 2 hoặc 3
mục tiêu của chƣơng trình cụ thể nhƣ sau:
- Đối với mục tiêu nghiên cứu phục vụ xây dựng và hoàn thiện các cơ chế, thể
chế, chính sách quản lý, khai thác, sử dụng, bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên
nƣớc, đƣợc đánh giá đạt so với yêu cầu. Trên cơ sở Kết quả nghiên cứu của 17 đề tài đã
dự thảo quy định trong lĩnh vực và đã sử dụng để ban hành 04 Nghị định, 01 dự thảo
nghị định và 15 thông tƣ.
- Đối với mục tiêu nghiên cứu xây dựng, ứng dụng, thử nghiệm các công cụ,
phƣơng pháp, thiết bị, công nghệ mới, hiện đại thích hợp với điều kiện Việt Nam phục
vụ công tác điều tra, giám sát, quy hoạch, quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững tài
nguyên nƣớc, đƣợc đánh giá đạt so với yêu cầu. Trên cơ sở Kết quả nghiên cứu của 21
đề tài đã ứng dụng thử nghiệm các công cụ phƣơng pháp, thiết bị để điều tra, đánh giá,
tạo nguồn cấp nƣớc cho huyện Côn Đảo, hệ phƣơng pháp xác định dòng chảy tối thiểu
trên một số sông, cơ sở lý luận về giải pháp trữ nƣớc ở một số vùng, tầng chứa nƣớc, bộ
chỉ tiêu giám sát nguồn nƣớc, mô hình giám sát, điều hành hệ thống liên hồ chứa, và
một số kết quả ứng dụng khác.
- Đối với mục tiêu nghiên cứu xác định các nguyên nhân, quy luật hình thành và
hoạt động của những yếu tố tác động đến tài nguyên nƣớc để đề xuất các giải pháp ứng
phó, đƣợc đánh giá đạt so với yêu cầu. Trên cơ sở Kết quả nghiên cứu của 16 đề tài đã
đánh giá tác động của hiện tƣợng El-Nino đến dòng chảy cạn, các yếu tố khác tác động
đén dòng chảy trên sông, đến nguồn nƣớc dƣới đất và đề xuất các giải pháp quản lý khai
thác, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm nguồn nƣớc.
Về cơ bản giai đoạn 2010-2015, Chƣơng trình khoa học và công nghệ về tài
nguyên nƣớc đã đáp ứng đƣợc các mục tiêu của Chƣơng trình. Kết quả thực hiện cho
thấy gai đoạn này tập trung xây dựng và hoàn thiện v n cơ chế chính sách nhằm thúc
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đẩy các hoạt động quản lý và điều tra cơ bản tài nguyên nƣớc theo Luật Tài nguyên
nƣớc n m. Hƣớng nghiên cứu ứng dụng, thử nghiệm các công cụ, phƣơng pháp, thiết bị,
công nghệ mới, hiện đại thích hợp với điều kiện Việt Nam phục vụ công tác điều tra,
giám sát, quy hoạch, quản lý, bảo vệ phát triển bền vững tài nguyên nƣớc và các giải
pháp ứng phó với sự suy giảm, cạn kiệt tài nguyên nƣớc đã đƣợc triển khai nhƣng vẫn
còn hạn chế. Đây là những vấn đề đã đƣợc đề xuất nghiên cứu trong giai đoạn tiếp theo
của lĩnh vực tài nguyên nƣớc.
Về nội dung của chương trình:
Chƣơng trình nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ quản lý, khai thác hiệu
quả và bền vững tài nguyên nƣớc quốc gia đáp ứng nhu cầu nƣớc trong thời kỳ đẩy
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nƣớc, giai đoạn 2010-2015, đƣợc phê duyệt với
11 nội dung nghiên cứu tập trung vào 02 nhóm vấn đề sau:
Nhóm các vấn đề liên quan đến thể chế, cơ chế, chính sách:
1. Nghiên cứu cơ sở khoa học đề xuất giải pháp hoàn thiện hệ thống tổ chức quản
lý tài nguyên nƣớc (TNMT.02.32, TNMT.02.61)
Các đề tài đã xác đinh đƣợc cơ sở khoa học và thực tiễn của việc phân cấp quản
lý tài nguyên nƣớc; đề xuất nội dung, nguyên tắc, điều kiện, lộ trình phân cấp và đề xuất
phƣơng án phân cấp trong công tác quản lý nhà nƣớc về tài nguyên nƣớc. Đề xuất các
phƣơng án xây dựng mô hình tổ chức cơ quan quản lý chuyên ngành về tài nguyên nƣớc
để trình các cấp có thẩm quyền kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nƣớc về tài
nguyên nƣớc từ Trung ƣơng đến cơ sở, phù hợp với điều kiện thực tế của Việt Nam và
xu thế phát triển trong nƣớc và quốc tế.
2. Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế trong
quản lý, khai thác, sử dụng, bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên nƣớc (quyền sở
hữu tài nguyên nƣớc nhƣ một loại tài sản; các phƣơng án, biện pháp tạo nguồn thu và
các hình thức ƣu đãi kinh tế;...) (TNMT.02.02; TNMT.02.42; TNMT.02.49;
TNMT.02.56).
Các nghiên cứu tạo cơ sở cho việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật về tài
nguyên nƣớc nhƣ: sở hữu tài nguyên nƣớc; xây dựng các chính sách thực hiện quyền sở
hữu tài nguyên nƣớc và bảo vệ quyền sở hữu tài nguyên nƣớc; Xác định nội dung, đối
tƣợng, phƣơng pháp tính và mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nƣớc; Đề xuất giải
pháp nhằm t ng cƣờng lƣợng cung cấp cho nƣớc dƣới đất thành phố Hà Nội; Đề xuất
phƣơng pháp ƣớc tính giá trị kinh tế sử dụng nƣớc trong quy hoạch tài nguyên nƣớc.
3. Nghiên cứu đề xuất phƣơng thức quản lý, điều tra, quy hoạch, bảo vệ tài
nguyên nƣớc quốc gia và lƣu vực sông.
Các đề tài thuộc nội dung này đã tập trung nghiên cứu phục vụ công tác quản lý
và điều tra cơ bản tài nguyên nƣớc gồm: Đánh giá đƣợc tác động của việc sử dụng nƣớc
phía thƣợng lƣu đến tài nguyên nƣớc lƣu vực sông Hồng (TNMT.02.09); Xu thế biến
động nguồn nƣớc và các biện pháp quản lý, khai thác sử dụng bền vững nguồn nƣớc lƣu
vực sông Đà (TNMT.02.10); Xác định nguyên nhân khan hiếm và ô nhiễm nƣớc dƣới
đất tại một số khu vực karst Tây bắc (TNMT.02.28); Đề xuất tiêu chí xác định chức
n ng của nguồn nƣớc (TNMT.02.40).
4. Nghiên cứu đề xuất cơ chế, chính sách phân phối, khai thác hợp lý, hiệu quả,
bền vững tài nguyên nƣớc quốc gia.
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Với nội dung này các đề tài tập trung nghiên cứu và đề xuất các cơ chế chính
sách phục vụ phát bền vững tài nguyên nƣớc: Đề xuất tiêu chí và xây dựng quy định
phân loại nguồn nƣớc mặt, nƣớc dƣới đất, nguồn nƣớc bị ô nhiễm, cạn kiệt và nguồn
nƣớc cần phục hồi nhằm hƣớng dẫn thi hành Luật tài nguyên nƣớc (TNMT.02.19); Đề
xuất các quy định về hành lang bảo vệ sông, hồ phù hợp (TNMT.02.20); Đề xuất các
quy định về hành lang bảo vệ sông, hồ phù hợp, bảo đảm triển khai thực thi hiệu quả
các quy định liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên nƣớc (TNMT.02.20);
Xác định mức độ ƣu tiên, cơ chế và tỉ lệ chia sẻ nguồn nƣớc để xây dựng phƣơng pháp
phân bổ nguồn nƣớc lƣu vực sông trong tình huống thiếu nƣớc phù hợp điều kiện, hoàn
cảnh Việt nam (TNMT.02.26); Đề xuất quy định về ƣu đãi đối với một số hoạt động sử
dụng nƣớc tiết kiệm trong công nghiệp (TNMT.02.57); Đề xuất hình thức, mức xử phạt
hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nƣớc (TNMT.02.45); Đề xuất nội
dung, phƣơng pháp xác định vùng bảo hộ vệ sinh khu lấy nƣớc sinh hoạt
(TNMT.02.60).
5. Nghiên cứu, dự báo tác động của quá trình hội nhập và toàn cầu hóa phục vụ
việc hoàn thiện chiến lƣợc, chính sách tài nguyên nƣớc. Trong giai đoạn 2010-2015 nội
dung này chƣa đƣợc nghiên cứu, tuy nhiên đã đƣợc nghiên cứu ở cấp cơ sở đề hoàn
thiện hồ sơ tham gia Công ƣớc về Luật sử dụng các nguồn nƣớc liên quốc gia cho các
mục đích phi giao thông thủy đã đƣợc Chủ tịch nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt
Nam Trƣơng Tấn Sang đã ký ban hành Quyết định số 818/2014/QĐ-CTN về việc Việt
Nam gia nhập Công ƣớc. Đây là một trong những c n cứ để tổ chức triển khai các đề tài
trong giai đoạn tới.
Nhóm các vấn đề liên quan đến công nghệ:
1. Nghiên cứu xây dựng, ứng dụng, thử nghiệm các công cụ, phƣơng pháp, thiết
bị, công nghệ mới, hiện đại phục vụ công tác: kiểm kê, đánh giá và giám sát tài nguyên
nƣớc; kiểm kê, đánh giá và giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nƣớc; quản lý và bảo
vệ tài nguyên nƣớc; bổ sung nhân tạo nƣớc dƣới đất; xử lý và khôi phục các nguồn
nƣớc bị ô nhiễm...
Đã triển khai thực hiện 12 đề tài, kết quả nghiên cứu tạo cơ sở phục vụ công tác
quản lý, khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên nƣớc: Các giải pháp phát triển, khai
thác, sử dụng và quản lý tổng hợp tài nguyên nƣớc phục vụ phát triển kinh tế xã hội
huyện đảo Côn Đảo (TNMT.02.04); Bộ công cụ nhằm xác định dòng chảy tối thiểu trên
sông (TNMT.02.07): Xác định nội dung, phƣơng pháp tính, tổng hợp, thống kê các chỉ
tiêu tài nguyên nƣớc (TNMT.02.08); Bộ chỉ số đánh giá khả n ng tự bảo vệ các tầng
chứa nƣớc (TNMT.02.14); Cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc lƣu trữ nƣớc mƣa bổ
sung nhân tạo cho nƣớc dƣới đất các đảo Đông Bắc Việt Nam (TNMT.02.16); Các giải
pháp trữ, giữ nƣớc, bổ sung nhân tạo nƣớc dƣới đất trên địa bàn vùng khô hạn đồng
bằng ven biển lƣu vực sông Cái (Kinh Dinh) tỉnh Ninh Thuận (TNMT.02.18); Các giải
pháp t ng cƣờng quản lý, phòng tránh và giảm thiệt hại trên hệ thống sông Vu Gia –
Thu Bồn (TNMT.02.25); Quy trình công nghệ đo ảnh điện 3D trong điều tra các thấu
kính nƣớc nhạt nông khu vực ven biển (TNMT.02.27); Bộ chỉ tiêu giám sát nguồn nƣớc
phục vụ công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên nƣớc (TNMT.02.31); Đánh giá lƣợng cung
cấp thấm bổ cập cho nƣớc dƣới đất bằng mô hình số thủy v n (TNMT.02.36); Hệ thống
giám sát tài nguyên nƣớc phục vụ việc điều hành, điều phối trên lƣu vực sông
(TNMT.02.43); Mô hình đánh giá lƣợng cung cấp thấm từ các hồ chứa nƣớc cho các
tầng chứa nƣớc (TNMT.02.50)
11

2. Nghiên cứu ứng dụng, triển khai các công nghệ tự động tích hợp cập nhật, xử
lý, lƣu trữ, khai thác, sử dụng thông tin cơ sở dữ liệu, xây dựng maket các loại bản đồ
tài nguyên nƣớc.
Kết quả nghiên cứu đã xác lập đƣợc: Mô hình phân tích hệ thống phục vụ phân
bổ tối ƣu tài nguyên nƣớc trên lƣu vực sông trên cơ sở so sánh các yếu tố kinh tế kỹ
thuật (TNMT.02.03); Bộ bản đồ chuẩn trong công tác điều tra, đánh giá tài nguyên nƣớc
(TNMT.02.06); Hệ thống thông tin trực tuyến cung cấp thông tin cơ bản các dự án lĩnh
vực tài nguyên nƣớc (TNMT.02.48).
3. Nghiên cứu, xây dựng các giải pháp: điều hòa, phân bổ tài nguyên nƣớc: duy
trì dòng chảy tối thiểu, chuyển nƣớc trong & ngoài lƣu vực sông...; bảo vệ nguồn nƣớc,
phòng chống và khắc phục hậu quả tác hại do nƣớc gây ra...;
Đã xác định đƣợc các nguyên nhân thay đổi t lệ phân phối dòng chảy sông
Hồng sang sông Đuống và đề xuất định hƣớng các giải pháp nhằm đảm bảo t lệ phân
phối dòng chảy hợp lý (TNMT.02.23); Hệ phƣơng pháp đánh giá và đề xuất ngƣỡng
khai thác hợp lý nhằm giảm thiểu nguy cơ sụt lún mặt đất do khai thác nƣớc dƣới đất
trong trầm tích bở rời (TNMT.02.34); Phƣơng pháp xác định ngƣỡng trữ lƣợng khai
thác của tầng chứa nƣớc khe nứt - lỗ hổng phun trào bazan (TNMT.02.35); Các biện
pháp quản lý liên quan đến sự thay đổi dòng chảy mùa cạn trên sông Tiền và sông Hậu
(TNMT.02.44); Quy trình xác định khả n ng chuyển nƣớc giữa các lƣu vực sông
(TNMT.02.46).
4. Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xác lập phƣơng pháp, nội dung, chỉ
tiêu đánh giá tính bền vững và hiệu quả trong khai thác và sử dụng tài nguyên nƣớc.
Đã xác lập đƣợc các chỉ số đánh giá tính bền vững của tài nguyên nƣớc dƣới đất
(TNMT.02.15) và phƣơng pháp, quy trình tính toán bộ chỉ số bền vững lƣu vực sông
trong điều kiện của Việt Nam (TNMT.02.59)
5. Nghiên cứu xác định các nguyên nhân, quy luật hình thành và hoạt động của
những yếu tố tác động đến tài nguyên nƣớc để đề xuất các giải pháp ứng phó.
Đã đánh giá tác động của hiện tƣợng El-Nino đến dòng chảy cạn và đề xuất cơ
chế tích nƣớc sớm của các hồ chứa trong các n m có El Nino nhằm bổ sung nguồn nƣớc
trong trƣờng hợp thiếu nƣớc cho khu vực hạ lƣu sông Hồng (TNMT.02.24)
6. Nghiên cứu, đề xuất nội dung, phƣơng pháp, công nghệ, quy trình đánh giá và
dự báo tài nguyên nƣớc.
Kết quả thực hiện 9 đề tài thuộc nội dung này đã đề xuất các phƣơng pháp và quy
trình công nghệ nhƣ: Phƣơng pháp tính toán lƣợng nƣớc buôn bán ảo (TNMT.02.05);
Phƣơng pháp xác định, dự báo tiềm n ng nguồn nƣớc mặt phục vụ việc thông báo tiềm
n ng nguồn nƣớc hằng n m (TNMT.02.13); Phƣơng pháp xác định trữ lƣợng khai thác
nƣớc dƣới đất vùng ven sông Hồng từ thị xã Sơn Tây đến Hƣng Yên (TNMT.02.33);
Cơ sở khoa học điều chỉnh cơ cấu sử dụng nƣớc theo quan điểm nƣớc ảo đối với một số
sản phẩm nông nghiệp (TNMT.02.37); Bộ chỉ số c ng thẳng tài nguyên nƣớc có xét đến
mục tiêu phát triển kinh tế xã hội ở Việt Nam (TNMT.02.38); ứng dụng mạng nơron
nhân tạo (Artificial Neural Network - ANN) trong tính toán lựa chọn phƣơng án bảo vệ
tài nguyên nƣớc mặt (TNMT.02.47); Mô hình SeaWat để đánh giá và dự báo quá trình
nhiễm mặn các tầng chứa nƣớc ven biển (TNMT.02.52). Đánh giá trữ lƣợng và diễn
biến xâm nhập mặn nƣớc dƣới đất các tầng chứa nƣớc Đệ tứ vùng đồng bằng sông
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Hồng bằng phần mềm GMS (TNMT.02.54); Ứng dụng mô hình chất lƣợng nƣớc MIKE
11 trong đánh giá khả n ng tiếp nhận nƣớc thải của nguồn nƣớc là sông, suối
(TNMT.02.55).
Về các chỉ tiêu đánh giá của chƣơng trình
Kết quả nghiên cứu của 49 đề tài thuộc chƣơng trình so với các chỉ tiêu đã đề ra
cụ đƣợc thể hiện trong bảng 1:
Bảng 2: Đánh giá kết quả đạt đƣợc so với chỉ tiêu của Chƣơng trình
TT

Chỉ tiêu

Về trình
1 độ khoa
học
Về
ứng
dụng vào
2
thực tiễn

3 Về đào tạo

Về cơ cấu
nhiệm vụ
khi
kết
4 thúc
chƣơng
trình

Mức đánh giá
100% đề tài/dự án có kết quả đƣợc công bố
trên tạp chí khoa học công nghệ có uy tín
của quốc gia hoặc quốc tế.
40% các kiến nghị, giải pháp, mô hình,
công nghệ đề xuất đƣợc Bộ Tài nguyên và
Môi trƣờng chấp thuận và cho phép triển
khai trong quản lý tài nguyên nƣớc.
10% số đề tài, dự án đào tạo đƣợc hoặc
góp phần đào tạo ít nhất là 01 tiến sỹ hoặc
01 thạc sỹ.
30% đề tài/dự án có kết quả cung cấp cơ sở
khoa học và thực tiễn phục vụ cho việc đề
xuất xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính
sách, pháp luật và thể chế quản lý, khai
thác, sử dụng, bảo vệ và phát triển bền
vững tài nguyên nƣớc
20% đề tài/dự án có kết quả trong việc xác
định các nguyên nhân hình thành & cơ chế
hoạt động của những tác động đến tài
nguyên nƣớc phục vụ nâng cao khả n ng
dự báo diễn biến bất lợi về tài nguyên nƣớc
để đề xuất các biện pháp ứng phó
50% đề tài/dự án có kết quả áp dụng, thử
nghiệm các công cụ, phƣơng pháp, thiết bị,
công nghệ tiên tiến trong quản lý, điều tra,
giám sát, dự báo, quy hoạch và bảo vệ tài
nguyên nƣớc

Đánh giá so với chỉ tiêu
T lệ
Chƣa Không
Đạt
%
đạt
đạt
73,5

x

40,4

x

14

x

35

x

23

x

35

x

- Về trình độ khoa học đạt t lệ 73,5/100% do giai đoạn 2010- 2015 các đề tài
nghiên cứu tập trung vào nghiên cứu hoàn thiện hệ thống pháp luật về tài nguyên nƣớc
do đó việc công bố các kết quả nghiên cứu còn hạn chế. Hơn nữa trong giai đoạn đầu
triển khai thực hiện chƣơng trình, khi khi xây dựng thuyết minh nhiệm vụ, đơn vị quản
lý chƣa chú trọng sử dụng chỉ tiêu này nhƣ là chỉ tiêu bắt buộc đối với tất cả các nhiệm
vụ khi đ ng ký.
Về áp dụng, thử nghiệm các công cụ, phƣơng pháp, thiết bị, công nghệ tiên tiến
trong quản lý, điều tra, giám sát, dự báo, quy hoạch và bảo vệ tài nguyên nƣớc đạt t lệ
35/50%. Các sản phẩm công nghệ của các đề tài đề xuất mới đang đƣợc áp dụng thử
nghiệm tại các đơn vị trong điều tra cơ bản tài nguyên nƣớc đang dần hoàn thiện để
thống nhất và triển khai áp dung trong giai đoạn tới.
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2. Đánh kết quả thực hiện các nhiệm vụ của chƣơng trình
2.1. Kết quả khoa học
Nội dung đề ra của Chƣơng trình với 02 nhóm các vấn đề đó là: Nhóm các vấn
đề liên quan đến thể chế, cơ chế, chính sách và Nhóm các vấn đề liên quan đến công
nghệ, theo đó kết quả nghiên cứu của các đề tài đã và đang triển khai hiện đầy đủ nội
dung khối lƣợng nghiên cứu theo đề cƣơng đã đƣợc phê duyệt cơ bản đáp ứng đƣợc yêu
cầu đề ra và phù hợp với sản phẩm của cụ thể nhƣ sau:
Về hoàn thiện cơ chế chính sách pháp luật tài nguyên nƣớc: Đã xây dựng đƣợc
cơ sở khoa học phục vụ cho việc quản lý, khai thác, sử dụng, bảo vệ và phát triển bền
vững tài nguyên nƣớc quốc gia đã đƣa ra đƣợc các luận chứng nhƣ: Xác định mức sử
dụng nƣớc trong một số hoạt động sản xuất công nghiệp; Xác lập quyền sở hữu tài
nguyên nƣớc nhƣ một loại tài sản; khai thác, sử dụng và quản lý tổng hợp tài nguyên
nƣớc; khung cơ chế, thể chế, chiến lƣợc, chính sách, tổ chức quản lý tài nguyên nƣớc
nhƣ: Phân loại nguồn nƣớc; Quy định hành lang bảo vệ sông hồ; Cơ chế tích nƣớc các
hồ chứa; Cơ chề và t lệ chia sẻ nguồn nƣớc; Chỉ tiêu giám sát nguồn nƣớc; Phân cấp
quản lý và các mô hình cơ quan quản lý tài nguyên nƣớc...
Về ứng dụng công nghệ trong điều tra đánh giá tài nguyên nƣớc: Đã tạo ra các
công cụ, phƣơng pháp, công nghệ mới, để áp dụng, thử nghiệm trong điều tra, giám sát,
quy hoạch, quản lý, xử lý, lƣu trữ, tính toán tài nguyên nƣớc phù hợp với điều kiện Việt
Nam nhƣ: Phƣơng pháp tính toán lƣợng nƣớc buôn bán ảo; Phƣơng pháp xác định dòng
chảy tối thiểu; Quy trình đánh giá khả n ng tự bảo vệ của nƣớc dƣới đất; Đánh giá tính
bền vững của tài nguyên nƣớc dƣới đất và quy định phân loại nguồn nƣớc; Phƣơng pháp
dự báo tiềm n ng nguồn nƣớc; Bổ sung nhân tạo nƣớc dƣới đất; Bộ bản đồ chuẩn cho
công tác điều tra đánh giá tài nguyên nƣớc; Phân bổ hợp lý nguồn nƣớc trong quy hoạch
tài nguyên nƣớc; Mô hình phân tích hệ thống để phân bổ tài nguyên nƣớc; Quy trình
công nghệ đo ảnh điện 3D trong điều tra các thấu kính nƣớc nhạt nông khu vực ven
biển…Đây là các công nghệ phục vụ trực tiếp cho công tác quản lý và điều tra cơ bản
tài nguyên nƣớc phục vụ thực hiện Chiến lƣợc Quốc gia tài nguyên nƣớc.
Về công bố khoa học: Theo thống kê kết quả thực hiện của 49 đề tài đã thực
hiện, có 36 đề tài công bố 48 bài trên các tạp chí khoa học trong nƣớc các hội nghị khoa
học chuyên ngành và 03 bài báo khoa học đƣợc công bố trong các tạp chí khoa học
nƣớc ngoài. (05 đề tài công bố 02 bài báo; Đề tài TNMT.02.08, Chủ nhiệm Nguyễn
Kiên Dũng công bố 03 bài báo; Đề tài TNMT.02.18, Chủ nhiệm Nguyễn Minh Khuyến
công bố 02 bài báo trong nƣớc và 03 bài báo quốc tế). Ngoài ra còn có 02 báo cáo tham
luận tại hội thảo, hội nghị chuyên ngành.
Tài liệu hƣớng dẫn:
- Kết quả nghiên cứu các đề tài thuộc nhóm đề xuất cơ chế chính sách pháp luật
tài nguyên nƣớc đã hỗ hỗ trợ xây dựng các Nghị định, Thông tƣ hƣớng dẫn triển khai
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thi hành Luật tài nguyên nƣớc 2012 phục vụ công tác quản lý và điều tra cơ bản tài
nguyên nƣớc.
- Các đề tài thuộc nhóm công nghệ đã nghiên cứu đề xuất các quy trình công
nghệ, giải pháp phục vụ quản lý khai thác, sử dụng hợp lý và điều tra cơ bản tài nguyên
nƣớc gồm:
+ Bộ công cụ nhằm xác định dòng chảy tối thiểu trên sông;
+ Quy trình thu gom nƣớc mƣa bổ sung nhân tạo cho nƣớc dƣới đất ở các đảo;
+ Quy trình đánh giá khả n ng tự bảo vệ của nƣớc dƣới đất và đánh giá tính bền
vững của tài nguyên nƣớc dƣới đất.
+ Quy trình công nghệ đo ảnh điện 3D trong điều tra các thấu kính nƣớc nhạt
nông khu vực ven biển;
+ Hƣớng dẫn đánh giá lƣợng cung cấp thấm bổ cập cho nƣớc dƣới đất bằng mô
hình số thủy v n;
+ Hƣớng dẫn xây dựng mô hình đánh giá lƣợng cung cấp thấm từ các hồ chứa
nƣớc cho các tầng chứa nƣớc;
+ Hƣớng dẫn tính toán lƣợng nuớc buôn bán ảo;
+ Phƣơng pháp xác định, dự báo tiềm n ng nguồn nƣớc mặt phục vụ việc thông
báo tiềm n ng nguồn nƣớc hằng n m;
+ Hƣớng dẫn ứng dụng mạng nơron nhân tạo (Artificial Neural Network - ANN)
trong tính toán lựa chọn phƣơng án bảo vệ tài nguyên nƣớc mặt
+ Hƣớng dẫn xây dựng mô hình SeaWat để đánh giá và dự báo quá trình nhiễm
mặn các tầng chứa nƣớc ven biển
+ Hƣớng dẫn đánh giá khả n ng tiếp nhận nƣớc thải của nguồn nƣớc là sông,
suối bằng mô hình MIKE 11.
2.2. Kết quả công nghệ, chuyển giao kết quả của chƣơng trình
Các kết quả nghiên cứu các đề tài theo 02 nội dung chính của Chƣơng trình đã
đƣợc ứng dụng trong quản lý và điều tra cơ bản tài nguyên nƣớc cụ thể nhƣ sau:
- Các đề tài nghiên cứu phục vụ xây dựng và ban hành v n bản hƣớng dẫn thị
hành luật tài nguyên nƣớc, đến nay đã ban hành 04 Nghị định, 01 dự thảo nghị định và
15 thông tƣ:
+ Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 n m 2013 của Chính phủ quy
định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nƣớc;
+ Nghị định số 142/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 n m 2013 của Chính phủ quy
định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nƣớc và khoáng sản;
+ Nghị định số 43/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 n m 2015 của Chính phủ quy
định lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nƣớc;
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+ Nghị định số 54/2015/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 n m 2015 của Chính phủ quy
định về ƣu đãi đối với hoạt động sử dụng nƣớc tiết kiệm, hiệu quả;
+ Dự thảo Nghị định quy định mức thu, phƣơng pháp tính, phƣơng thức thu, chế
độ quản lý, sử dụng tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nƣớc.
+ 15 Thông tƣ quy định kỹ thuật lập bản đồ tài nguyên nƣớc, chất lƣợng nƣớc
dƣới đất và điều tra đánh giá tài nguyên nƣớc mặt và nƣớc dƣới đất; Thông tƣ quy định
về cấp phép th m dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nƣớc và xả nƣớc thải vào nguồn
nƣớc; Thông tƣ quy định kỹ thuật quy hoạch tài nguyên nƣớc; Thông tƣ quy định về
quan trắc, giám sát tài nguyên nƣớc; Thông tƣ quy định việc hành nghề khoan nƣớc
dƣới đất; Thông tƣ quy định điều kiện n ng lực của đơn vị thực hiện điều tra cơ bản về
tài nguyên nƣớc, đơn vị tƣ vấn lập quy hoạch tài nguyên nƣớc.
+ Đề xuất các phƣơng án xây dựng mô hình tổ chức cơ quan quản lý chuyên
ngành về tài nguyên nƣớc để trình các cấp có thẩm quyền kiện toàn tổ chức bộ máy
quản lý nhà nƣớc về tài nguyên nƣớc từ Trung ƣơng đến cơ sở, phù hợp với điều kiện
thực tế của Việt Nam và xu thế phát triển trong nƣớc và quốc tế.
- Các kết quả nghiên cứu về công nghệ đã đƣợc ứng dụng trực tiếp trong quy
hoạch, điều tra, đánh giá và dự báo tài nguyên nƣớc tại các đơn vị thuộc Bộ tổ chức
triển khai thực hiện các nhiệm vụ điều tra cơ bản tài nguyên nƣớc nhƣ: đề án bảo vệ
nƣớc dƣới đất ở các đô thị lớn; đề án lập quy hoạch tài nguyên nƣớc; xây dựng quy
trình vận hành liên hồ chứa và Nghiên cứu đánh giá việc khai thác sử dụng nƣớc ngầm
và tác động đến vấn đề sụt lún nền đất khu vực TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, đồng
bằng sông Cửu Long và đề xuất giải pháp khắc phục, giải quyết trƣớc mắt và lâu dài...
Mặc dù các kết quả đã đƣợc ứng dụng trực tiếp trong công tác quản lý và điều tra
đánh giá tài nguyên nƣớc trong những n m gần đây nên chƣa thể đánh giá đánh giá chi
tiết về hiệu quả việc ứng dụng kết quả nghiên cứu của chƣơng trình.
2.3. Kết quả đào tạo nâng cao trình độ nhân lực khoa học và công nghệ
Việc triển khai thực hiện các đề tài đều có sự tham gia của các Viện nghiên cứu,
trƣờng đại học. Các kết quả nghiên cứu của đề tài đều góp phần trực tiếp gián tiếp trong
công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học của các Viện nghiên cứu, trƣờng đại học. Qua
việc thực hiện các đề tài các cán bộ kỹ thuật của đơn vị chủ trì đã phần nào nắm bắt
đƣợc và vận dụng tƣơng đối thành thạo những kết quả nghiên cứu mới nhất của các
công trình đã đƣợc công bố trên thế giới. Kết quả 05 đề tài đã hỗ trợ và đào tạo đƣợc 02
tiến sỹ và 07 thạc sỹ.
2.4. Các kết quả nổi bật của chƣơng trình
Kết quả nghiên cứu của 49 đề tài thuộc Chƣơng trình đã có những đóng góp lớn
trong việc nâng cao trình độ công nghệ của lĩnh vực tài nguyên nƣớc và góp phần nâng
cao hiệu quả công tác quản lý và điều tra cơ bản tài nguyên nƣớc.
- Góp phần xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật của Luật tài nguyên nước năm
2012.
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Kết quả nghiên cứu của 04 đề tài đã góp phần xây dựng v n bản quy pháp pháp
luật, cụ thể: TNMT.02.45: Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn đề xuất hình thức,
mức xử phạt hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nƣớc phục vụ việc
triển khai thi hành Luật tài nguyên nƣớc; TNMT.02.20: Nghiên cứu cơ sở khoa học và
thực tiễn quy định hành lang bảo vệ sông, hồ; TNMT.02.57: Nghiên cứu, đề xuất quy
định về ƣu đãi đối với một số hoạt động sử dụng nƣớc tiết kiệm trong công nghiệp;
TNMT.02.42: Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn đề xuất nội dung, đối tƣợng thu
tiền cấp quyền, phƣơng pháp tính và mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nƣớc
phục vụ việc triển khai thi hành Luật Tài nguyên nƣớc. TNMT.02.61: Nghiên cứu cơ sở
khoa học cơ sở lý luận và thực tiễn đề xuất mô hình cơ quan quản lý chuyên ngành tài
nguyên nƣớc.
Sản phẩm của các đề tài trên là cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng một
số Điều trong các Nghị định và Thông tƣ hƣớng dẫn Luật tài nguyên nƣớc đã đƣợc ban
hành.
- Góp phần nâng cao công nghệ phục vụ quy hoạch, điều tra, đánh giá và dự
báo tài nguyên nước: Các đề tài nghiên cứu phát triển công nghệ, phƣơng pháp, mô
hình tính toán và phần mềm ứng dụng trong điều tra cơ bán tài nguyên nƣớc:
TNMT.02.03: Nghiên cứu ứng dụng mô hình phân tích hệ thống nhằm phân bổ hợp lý
nguồn nƣớc trong quy hoạch tài nguyên nƣớc; TNMT.02.06: Nghiên cứu xây dựng bộ
bản đồ chuẩn trong công tác điều tra, đánh giá tài nguyên nƣớc; TNMT.02.26: Nghiên
cứu cơ sở lý luận và thực tiễn để xác định mức độ ƣu tiên, cơ chế và t lệ chia sẻ nguồn
nƣớc lƣu vực sông trong tình huống thiếu nƣớc; áp dụng thí điểm cho lƣu vực sông
Đồng Nai.
3. Tổ chức quản lý thực hiện chƣơng trình
Công tác quản lý Chƣơng trình gia đoạn 2010-2015 đƣợc tổ chức tuân thủ các
quy định của pháp luật khoa học và công nghệ
Việc xây dựng kế hoạch hàng n m đƣợc thực hiện theo đúng tiến độ, đảm bảo
công khai, minh bạch trong đề xuất các nhiệm vụ sử dụng ngân sách nhà nƣớc. Các
danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ hàng n m và các thông tin về nhiệm vụ đã
đƣợc đánh giá, nghiệm thu đều đƣợc đƣa công khai lên trang thông tin điện tử của Bộ
để các tổ chức, cá nhân liên quan.
Công tác kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công
nghệ của Bộ đƣợc thực hiện thƣờng xuyên theo đúng quy định, do đó luôn giải quyết
kịp thời các khó kh n vƣớng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
Việc phối hợp công tác giữa các đơn vị chức n ng trong Bộ đƣợc thực hiện có
hiệu quả tạo thuận lợi cho quá trình thực hiện các nhiệm vụ thuộc chƣơng trình.
Việc phân bổ kinh phí cho các đề tài hàng n m chƣa đáp ứng kịp theo thiết độ thực
hiện đƣợc phê duyệt dẫn đến nhiều đề tài phải kéo dài thời gian thực hiện.
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C. ĐÁNH GIÁ CHUNG
Chƣơng trình khoa học và công nghệ cấp Bộ "Nghiên cứu khoa học và công
nghệ phục vụ quản lý, khai thác hiệu quả và bền vững tài nguyên nƣớc quốc gia đáp
ứng nhu cầu nƣớc trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nƣớc, giai
đoạn 2010-2015" đã thực hiện 49 đề tài theo 02 nhóm nội dung chính về: thể chế, cơ
chế, chính sách và công nghệ. Kết quả nghiên cứu đã có nhiều đóng góp cho công tác
quản lý và điều tra cơ bản tài nguyên nƣớc cụ thể nhƣ sau:
1. Đã nghiên cứu và đề xuất các mô hình kiện toàn hệ thống tổ chức quản lý tài
nguyên nƣớc trình các cấp thẩm quyền phê duyệt.
2. Cung cấp cơ sở khoa học phục vụ hoàn thiện hệ thống v n bản pháp luật về tài
nguyên nƣớc phục vụ quản lý, khai thác, sử dụng, bảo vệ và phát triển bền vững tài
nguyên nƣớc quốc gia.
3. Đã xây dựng các quy trình công nghệ phục vụ công tác: kiểm kê, đánh giá và
giám sát tài nguyên nƣớc; kiểm kê, đánh giá và giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên
nƣớc; quản lý và bảo vệ tài nguyên nƣớc; bổ sung nhân tạo nƣớc dƣới đất; xử lý và
khôi phục các nguồn nƣớc bị ô nhiễm...
Một số vấn đề tồn tại
Quá trình triển khai thực hiện các đề tài thuộc lĩnh vực tài nguyên nƣớc giai đoạn
2010-2015 còn một số những tồn tại sau:
- Về kinh phí và tiến độ thực hiện các đề tài: Các đề tài đƣợc phê duyệt với thời
gian 24 tháng, nhƣng do hạn chế về kinh phí nên việc phân bổ cho kinh phí của các n m
chƣa đáp ứng đƣợc tiến độ đề ra theo thuyết minh đề tài;
- Về phối hợp thực hiện đề tài: Nội dung nghiên cứu của các đề tài chủ yếu do các
đơn vị chủ trì thực hiện, chƣa có sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị liên quan, do vậy
kết quả chủ yếu phục vụ công tác quản lý và chuyên môn của các đơn vị chủ trì;
- Về trình độ khoa học: Các đề tài tập trung nghiên cứu, áp dụng những kết quả
của các công trình nghiên cứu đƣợc công bố trên thế giới. Việc nghiên cứu ứng dụng,
thử nghiệm các công cụ, phƣơng pháp, thiết bị, công nghệ mới, hiện đại thích hợp với
điều kiện Việt Nam phục vụ công tác điều tra, giám sát, quy hoạch, quản lý, bảo vệ và
phát triển bền vững tài nguyên nƣớc chƣa đƣợc tập trung quan tâm nghiên cứu sâu cần
ƣu tiên triển khai trong giai đoạn tới.
Các giải pháp:
- Phân bổ kinh phí cho các đề tài hàng n m phù hợp theo nội dung nghiên cứu, tập
trung ƣu tiên kinh phí cho việc nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm hoàn thiện
công tác xây dựng thể chế, chính sách trong lĩnh vực tài nguyên nƣớc;
- Việc xác định danh mục các nhiệm vụ cần đƣợc xem xét và đánh giá theo mục
tiêu, nội dung, sản phẩm và các tiêu chí, chỉ tiêu đề ra của khung chƣơng trình;
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- T ng cƣờng sự phối hợp, hợp tác giữa các đơn vị quản lý với các Viện, Trung
tâm và trƣờng đại học cũng nhƣ các địa phƣơng trong việc triển khai thực hiện các đề
tài, dự án nhằm huy động đƣợc sức mạnh tối đa trong nghiên cứu, đào tạo và triển khai
ứng dụng các kết quả nghiên cứu;
- Tập trung nghiên cứu vào các nội dung của nhóm các vấn đề về công nghệ, trong
đó chú trọng đến các công nghệ mới để triển khai áp dụng cho công tác quản lý, quy
hoạch, điều tra cơ bản về tài nguyên nƣớc và các biện pháp khai thác, sử dụng tiết kiệm,
hiệu quả tài nguyên nƣớc. Đồng thời nghiên cứu, đề xuất những nội dung nghiên cứu
nhằm đề xuất các biện pháp, công cụ kinh tế trong lĩnh vực;
- T ng cƣờng công tác quản lý, giám sát, kiểm tra và chỉ đạo việc thực hiện các đề
tài, dự án khoa học để kịp thời hỗ trợ các đề tài về nội dung và phƣơng pháp nghiên cứu.
D. KIẾN NGHỊ
Qua tổng kết đánh giá 5 n m triển khai thực hiện, Chƣơng trình có những kiến
nghị sau:
- Việc xác định danh mục các nhiệm vụ cần đƣợc xem xét và đánh giá theo mục
tiêu, nội dung, sản phẩm và các tiêu chí, chỉ tiêu đề ra của khung chƣơng trình nhằm
đảm bảo sự cân đối giữa các nội dung và đạt đƣợc mục tiêu của chƣơng trình;
- Đẩy mạnh việc ứng công nghệ thông tin, viễn thám, công cụ mô hình toán, tự
động hóa và cải tiến công nghệ trong điều tra, đánh giá, dự báo, vận hành điều tiết nƣớc,
giám sát tài nguyên nƣớc, kiểm soát các hoạt động gây ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt
nguồn nƣớc; nhân rộng các mô hình quản lý; sử dụng nƣớc tiết kiệm, hiệu quả; biện
pháp trữ nƣớc, bổ sung nhân tạo nƣớc dƣới đất.
- Phân bổ kinh phí cho các đề tài hàng n m phù hợp theo nội dung nghiên cứu, tập
trung ƣu tiên kinh phí cho việc nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm hoàn thiện
công tác xây dựng thể chế, chính sách trong lĩnh vực tài nguyên nƣớc;
- T ng cƣờng sự phối hợp, hợp tác giữa các đơn vị quản lý với các Viện, Trung
tâm và trƣờng đại học cũng nhƣ các địa phƣơng trong việc triển khai thực hiện các đề
tài, dự án nhằm huy động đƣợc sức mạnh tối đa trong nghiên cứu, đào tạo và triển khai
ứng dụng các kết quả nghiên cứu;
- T ng cƣờng công tác quản lý, giám sát, kiểm tra và chỉ đạo việc thực hiện các đề
tài, dự án khoa học để kịp thời hỗ trợ các đề tài về nội dung và phƣơng pháp nghiên cứu.
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DANH MỤC CÁC ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ THUỘC
CHƢƠNG TRÌNH TNMT/02.10-15
(Giai đoạn 2010- 2015)
Chủ nhiệm
đề tài

Kinh
phí
Kết (triệu
th c đồng)

Thời gian

TT

Tên Đề tài

1

TNMT.02.01: Nghiên cứu xác định
mức sử dụng nƣớc trong một số hoạt
động sản xuất công nghiệp phục vụ
quản lý tài nguyên nƣớc.

KS.
Đỗ
V n Lanh

Cục Quản lý
Tài nguyên
nƣớc

2010 2011

535

2

TNMT.02.02: Nghiên cứu đề xuất
ThS. Thái
các giải pháp xác lập quyền sở hữu
V n Tiến
tài nguyên nƣớc nhƣ một loại tài sản.

Cục Quản lý
Tài nguyên
nƣớc

2010 2011

420

3

TNMT.02.03: Nghiên cứu ứng dụng
mô hình phân tích hệ thống nhằm
phân bổ hợp lý nguồn nƣớc trong
quy hoạch tài nguyên nƣớc.

TS.
Vũ Trung tâm Quy 2011 2013
Thanh Tâm hoạch và Điều
tra Tài nguyên
nƣớc

835

4

TNMT.02.04: Nghiên cứu đánh giá
hiện trạng, đề xuất các giải pháp
phát triển, khai thác, sử dụng và
quản lý tổng hợp tài nguyên nƣớc
huyện đảo Côn Đảo.

KS.
Vũ Trung tâm Quy 2010 2012 4,188
V n
hoạch và Điều
Nguyễn
tra Tài nguyên
nƣớc

5

TNMT.02.05: Nghiên cứu đề xuất
phƣơng pháp và áp dụng thử nghiệm
tính toán lƣợng nuớc buôn bán ảo
của Việt Nam.

ThS. Lƣơng
Hữu Dũng

6

TNMT.02.06: Nghiên cứu xây dựng
bộ bản đồ chuẩn trong công tác điều
tra, đánh giá tài nguyên nƣớc.

TS. Tống Trung tâm Quy 2010 2012 1,358
Ngọc
hoạch và Điều tra
Thanh
Tài nguyên nƣớc

7

TNMT.02.07: Nghiên cứu xây dựng ThS.
bộ công cụ nhằm xác định dòng chảy Nguyễn
tối thiểu trên sông; Áp dụng thí điểm V n Nghĩa
cho một hệ thống sông.

Cục Quản lý
Tài nguyên
nƣớc

2010 2011

928

8

TNMT.02.08: Nghiên cứu cơ sở khoa
học và thực tiễn xác định nội dung,
phƣơng pháp tính, tổng hợp, thống kê
các chỉ tiêu tài nguyên nƣớc.

TS. Nguyễn
Kiên Dũng

Trung tâm
KTTV Quốc
gia

2010 2011

942

9

TNMT.02.09: Nghiên cứu tác động
của việc sử dụng nƣớc phía thƣợng
lƣu đến tài nguyên nƣớc lƣu vực
sông Hồng.

TS. Lƣơng
Tuấn Anh

Viện Khoa học 2010 2011
Khí tƣợng Thủy
v n và Biến đổi
khí hậu

900

20

Đơn vị chủ trì

Bắt
đầu

Viện Khoa học 2010 2011
Khí tƣợng Thủy
v n và Biến đổi
khí hậu

720

TT

Tên Đề tài

Chủ nhiệm
đề tài

Kinh
phí
Kết (triệu
th c đồng)

Thời gian
Đơn vị chủ trì

Bắt
đầu

10 TNMT.02.10: Nghiên cứu xu thế
biến động nguồn nƣớc và các biện
pháp quản lý, khai thác sử dụng bền
vững nguồn nƣớc lƣu vực sông Đà.

TS. Lê Thị
Việt Hoa

Cục Quản lý
Tài nguyên
nƣớc

11 TNMT.02.13: Nghiên cứu phƣơng
pháp xác định, dự báo tiềm n ng
nguồn nƣớc mặt phục vụ việc thông
báo tiềm n ng nguồn nƣớc hằng
n m, thử nghiệm ở lƣu vực sông
Hồng.

ThS. Trịnh
Thu
Phƣơng

Trung tâm
KTTVQG

12 TNMT.02.14: Nghiên cứu cơ sở
khoa học và thực tiễn để đánh giá
khả n ng tự bảo vệ các tầng chứa
nƣớc. Áp dụng thử nghiệm cho các
vùng đặc trƣng ở Việt Nam.

PGS.TS.
Trung tâm Quy 2011 2012
Phạm Quý hoạch và Điều
Nhân
tra tài nguyên
nƣớc

13 TNMT.02.15: Nghiên cứu, đánh giá
tính bền vững của tài nguyên nƣớc
dƣới đất ở Thành phố Hồ Chí Minh,
Bình Dƣơng và Đồng Nai.

TS.
Ngô Trung tâm Quy 2011 2012 936.4
Đức Chân
hoạch và Điều
tra tài nguyên
nƣớc

14 TNMT.02.16: Nghiên cứu mô hình
trữ nƣớc mƣa bổ sung nhân tạo cho
nƣớc dƣới đất bảo đảm phát triển
kinh tế xã hội các đảo khu vực Đông
Bắc Việt Nam; Thử nghiệm ở đảo
Quan Lạn.

ThS. Triệu Trung tâm Quy 2011 2013 1,555
Đức Huy
hoạch và Điều
tra tài nguyên
nƣớc

15 TNMT.02.18: Nghiên cứu mối quan
hệ giữa các tầng, phức hệ chứa nƣớc
với tiềm n ng tài nguyên nƣớc và đề
xuất giải pháp trữ nƣớc và bổ sung
nhân tạo nƣớc dƣới đất. Thí điểm áp
dụng cho lƣu vực sông Cái (Kinh
Dinh) tỉnh Ninh Thuận.

ThS.
Nguyễn
Minh
Khuyến

16 TNMT.02.19: Nghiên cứu cơ sở
khoa học và thực tiễn quy định phân
loại nguồn nƣớc mặt, nƣớc dƣới đất,
nguồn nƣớc bị ô nhiễm, cạn kiệt và
nguồn nƣớc cần phục hồi nhằm
hƣớng dẫn thi hành Luật tài nguyên
nƣớc.

TS.
Vũ
Thành Lan
Anh

21

Cục Quản lý
tài nguyên
nƣớc

2010 2011

2011 2013 1,040

962

2011 2013 2,384

2011 2013
Cục Quản lý
tài nguyên
nƣớc

809

786

Kinh
phí
Kết (triệu
th c đồng)

Thời gian

Chủ nhiệm
đề tài

Đơn vị chủ trì

17 TNMT.02.20: Nghiên cứu cơ sở
khoa học và thực tiễn quy định hành
lang bảo vệ sông, hồ.

ThS. Phan
Mai Linh

Cục Quản lý
tài nguyên
nƣớc

18 TNMT.02.23: Nghiên cứu diễn biến,
xác định các nguyên nhân thay đổi t
lệ phân phối dòng chảy sông Hồng
sang sông Đuống và đề xuất định
hƣớng các giải pháp nhằm đảm bảo
t lệ phân phối dòng chảy hợp lý.

PGS.TS.
Hoàng
Minh
Tuyển

19 TNMT.02.24: Phân tích, đánh giá
tác động của hiện tƣợng El Nino đến
thiếu hụt lƣợng mƣa gây cạn kiệt
mực nƣớc, lƣu lƣợng và đề xuất cơ
chế tích nƣớc sớm của các hồ chứa
nhằm bổ sung nguồn nƣớc trong
trƣờng hợp thiếu nƣớc cho khu vực
hạ lƣu sông Hồng.

PGS.TS. Lã Viện Khoa học 2014 2015
V n Chú
Khí tƣợng
Thủy v n và
Biến đổi khí
hậu

20 TNMT.02.25: Nghiên cứu đánh giá
các thiên tai lũ lụt, hạn hán thiếu
nƣớc và đề xuất các giải pháp t ng
cƣờng quản lý, phòng tránh và giảm
thiệt hại trên hệ thống sông Vu Gia –
Thu Bồn.

PGS.TS.
Hoàng
Ngọc
Quang

TT

Tên Đề tài

Bắt
đầu

2011 2014 1,656

Viện Khoa học 2011 2013 1,723
Khí tƣợng
Thủy v n và
Biến đổi khí
hậu
1240

Trƣờng Đại
2011 2013 1,437
học Tài nguyên
và Môi trƣờng

21 TNMT.02.26: Nghiên cứu cơ sở lý
TS. Nguyễn
2013 2014 1,240
luận và thực tiễn để xác định mức độ Chí Công
Trung tâm Quy
ƣu tiên, cơ chế và t lệ chia sẻ nguồn
hoạch và Điều
nƣớc lƣu vực sông trong tình huống
tra Tài nguyên
thiếu nƣớc; áp dụng thí điểm cho lƣu
nƣớc
vực sông Đồng Nai.
22 TNMT.02.27: Nghiên cứu xây dựng
quy trình công nghệ đo ảnh điện 3D
trong điều tra các thấu kính nƣớc
nhạt nông khu vực ven biển. Áp
dụng ở huyện Cần Giờ, Thành phố
Hồ Chí Minh và Bà Rịa Vũng Tàu.

TS. Nguyễn Trung tâm Quy 2013 2014 1,260
Hồng Bàng hoạch và Điều
tra Tài nguyên
nƣớc

23 TNMT.02.28: Nghiên cứu xác định
nguyên nhân khan hiếm và ô nhiễm
nƣớc dƣới đất tại một số khu vực
karst Tây bắc; đề xuất các giải pháp
bảo vệ và cung cấp nƣớc phục vụ
phát triển kinh tế- xã hội.

ThS. Đoàn Viện Khoa học 2012 2014 1,315
Thế Anh
Địa chất và
Khoáng sản

22

Kinh
phí
Kết (triệu
th c đồng)

Thời gian

Chủ nhiệm
đề tài

Đơn vị chủ trì

24 TNMT.02.31: Nghiên cứu cơ sở
khoa học xây dựng bộ chỉ tiêu giám
sát nguồn nƣớc phục vụ công tác
quản lý, bảo vệ tài nguyên nƣớc.

ThS.
Nguyễn Thị
Việt Hồng

V n phòng,
Cục Quản lý
tài nguyên
nƣớc

2012 2014

688

25 TNMT.02.32: Nghiên cứu cơ sở lý
luận và thực tiễn đề xuất việc phân
cấp quản lý tài nguyên nƣớc.

ThS. Trần
Thị Huệ

Cục Quản lý
tài nguyên
nƣớc

2012 2013

530

TT

Tên Đề tài

26 TNMT.02.33: Nghiên cứu mối quan hệ giữa ThS.
nƣớc sông và nƣớc dƣới đất, đề xuất hệ
Nguyễn
phƣơng pháp xác định trữ lƣợng khai thác
Minh Lân
nƣớc dƣới đất vùng ven sông Hồng từ thị xã
Sơn Tây đến Hƣng Yên.

Bắt
đầu

Trung tâm Quy 2011 2013 1,872
hoạch và Điều
tra Tài nguyên
nƣớc

27 TNMT.02.34: Nghiên cứu và đề xuất TS.
Vũ Trung tâm Quy 2013 2014
ngƣỡng khai thác hợp lý nhằm
Thanh Tâm hoạch và Điều
phòng chống nguy cơ sụt lún nền đất
tra tài nguyên
do khai thác nƣớc dƣới đất; áp dụng
nƣớc
thử nghiệm cho khu vực nội đô
thành phố Hà Nội.

835

28 TNMT.02.35: Nghiên cứu phƣơng
TS.
Hồ Trung tâm Quy 2014 2015
pháp xác định ngƣỡng trữ lƣợng khai Minh Thọ
hoạch và Điều
thác của tầng chứa nƣớc khe nứt - lỗ
tra tài nguyên
hổng phun trào bazan, áp dụng cho
nƣớc
cao nguyên Pleiku- Gia Lai.

855

29 TNMT.02.36: Nghiên cứu ứng dụng
mô hình số thủy v n đánh giá lƣợng
bổ cập cho nƣớc dƣới đất; áp dụng
cho hạ lƣu sông Đồng Nai.

ThS.
Trƣơng
Công
Trƣờng

676

30 TNMT.02.37: Nghiên cứu xác định
cơ sở khoa học điều chỉnh cơ cấu sử
dụng nƣớc theo quan điểm nƣớc ảo.

ThS. Lƣơng
Hữu Dũng

31 TNMT.02.38: Nghiên cứu cơ sở khoa
học xây dựng bộ chỉ số c ng thẳng tài
nguyên nƣớc có xét đến mục tiêu phát
triển kinh tế xã hội ở Việt Nam.

Ks. Phùng Viện Khoa học 2013 2014 1,406
Thị
Thu Khí tƣợng Thủy
Trang
v n và Biến đổi
khí hậu

32 TNMT.02.40: Nghiên cứu cơ sở
ThS. Giang
khoa học và thực tiễn đề xuất tiêu
Thanh Bình
chí xác định chức n ng của nguồn
nƣớc phục vụ việc triển khai thi hành
Luật tài nguyên nƣớc.
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Trung tâm Quy 2013 2014
hoạch và Điều
tra Tài nguyên
nƣớc Quốc gia
Viện Khoa học
Khí tƣợng Thủy
v n và Biến đổi
khí hậu

Cục Quản lý
Tài nguyên
nƣớc

2013 2014 1,530

2013 2014

722

TT

Tên Đề tài

33 TNMT.02.42: Nghiên cứu cơ sở
khoa học và thực tiễn đề xuất nội
dung, đối tƣợng thu tiền cấp quyền,
phƣơng pháp tính và mức thu tiền
cấp quyền khai thác tài nguyên nƣớc
phục vụ việc triển khai thi hành Luật
Tài nguyên nƣớc.

Chủ nhiệm
đề tài

Kinh
phí
Kết (triệu
th c đồng)

Thời gian
Đơn vị chủ trì

Bắt
đầu

ThS.
Vũ
Hoài Thu

Cục Quản lý
Tài nguyên
nƣớc

2014 2015

34 TNMT.02.43: Nghiên cứu cơ sở
KS.
Đỗ
khoa học và ứng dụng xây dựng hệ
V n Lanh
thống giám sát tài nguyên nƣớc phục
vụ việc điều hành, điều phối trên lƣu
vực sông nhằm triển khai thi hành
Luật Tài nguyên nƣớc

Cục Quản lý
Tài nguyên
nƣớc

2013 2015 1,900

35 TNMT.02.44: Nghiên cứu sự thay đổi
dòng chảy mùa khô trên hệ thống
sông chính đồng bằng sông Cửu Long
và đề xuất các biện pháp quản lý.

800

TS. Huỳnh
Trƣờng Đại
2013 2015 1,665
Chức
học Tài nguyên
và Môi trƣờng
TP.HCM

36 TNMT.02.45: Nghiên cứu cơ sở
ThS. Thái
khoa học và thực tiễn đề xuất hình
V n Tiến
thức, mức xử phạt hành vi vi phạm
hành chính trong lĩnh vực tài nguyên
nƣớc phục vụ việc triển khai thi hành
Luật tài nguyên nƣớc.

Cục Quản lý
tài nguyên
nƣớc

2013 2014

900

37 TNMT.02.46: Nghiên cứu cơ sở
ThS.
Lê Trung tâm Quy 2014 2016
khoa học và thực tiễn xây dựng quy Thế Trung
hoạch và Điều
trình xác định khả n ng chuyển nƣớc
tra tài nguyên
giữa các lƣu vực sông. Áp dụng thử
nƣớc
nghiệm cho lƣu vực sông Vu Gia –
Thu Bồn.

987

38 TNMT.02.47: Nghiên cứu ứng dụng
mạng nơron nhân tạo (Artificial
Neural Network - ANN) trong tính
toán lựa chọn phƣơng án bảo vệ tài
nguyên nƣớc mặt; thử nghiệm cho
lƣu vực sông Cầu.

ThS. Luyện Trung tâm Quy 2014 2016 1,036
Đức Thuận hoạch và Điều
tra Tài nguyên
nƣớc

39 TNMT.02.48: Nghiên cứu thiết lập
KS.
Lê Trung tâm Quy 2014 2015
hệ thống trực tuyến cung cấp
Đình Dũng hoạch và Điều
Metadata các dự án phục vụ công tác
tra tài nguyên
quản lý nhà nƣớc về tài nguyên
nƣớc quốc gia
nƣớc.
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790

Kinh
phí
Kết (triệu
th c đồng)

Thời gian

Chủ nhiệm
đề tài

Đơn vị chủ trì

40 TNMT.02.49: Nghiên cứu phƣơng
pháp ƣớc tính giá trị kinh tế sử dụng
nƣớc trong quy hoạch tài nguyên
nƣớc, áp dụng thử nghiệm trên lƣu
vực sông Vệ.

ThS.
Nguyễn
Ngọc Hà

Trung tâm Quy 2014 2015
hoạch và Điều
tra tài nguyên
nƣớc quốc gia

41 TNMT.02.50: Nghiên cứu xác định
lƣợng cung cấp thấm từ các hồ chứa
nƣớc lớn cho các tầng chứa nƣớc ở
Đông nam bộ bằng phƣơng pháp mô
hình số. Áp dụng thử nghiệm cho hồ
Dầu Tiếng.

TS.
Ngô Trung tâm Quy 2014 2015 936.4
Đức Chân
hoạch và Điều
tra Tài nguyên
nƣớc Quốc gia

42 TNMT.02.52: Nghiên cứu ứng dụng
nguyên lý dòng chảy phụ thuộc t
trọng của nƣớc và mô hình SeaWat
để đánh giá và dự báo quá trình
nhiễm mặn các tầng chứa nƣớc ven
biển. Áp dụng thử nghiệm tại tỉnh
Sóc Tr ng.

ThS. Đặng Trung tâm Quy 2014 2016
Trần Trung hoạch và Điều
tra Tài nguyên
nƣớc

TT

Tên Đề tài

Bắt
đầu

973

919

43 TNMT.02.54: Nghiên cứu, ứng dụng ThS.
phần mềm GMS (Groundwater
Nguyễn
Modelling System) đánh giá trữ
Hồng Hiếu
lƣợng và diễn biến xâm nhập mặn
nƣớc dƣới đất các tầng chứa nƣớc
Đệ tứ vùng đồng bằng sông Hồng.

Cục Quản lý
tài nguyên
nƣớc

2014 2016 1,550

44 TNMT.02.55: Nghiên cứu ứng dụng
mô hình chất lƣợng nƣớc MIKE 11
trong đánh giá khả n ng tiếp nhận
nƣớc thải của nguồn nƣớc là sông,
suối. Áp dụng thử nghiệm cho sông
Cầu (đoạn từ Gia Bẩy đến Phả Lại),
sông Thƣơng (từ Cầu Sơn- đến Phả
Lại).

ThS.
Nguyễn Thị
Việt Hồng

Cục Quản lý
tài nguyên
nƣớc

2014 2016 1,829

45 TNMT.02.56: Nghiên cứu, đánh giá
tác động của đô thị hoá đến lƣợng
cung cấp cho nƣớc dƣới đất thành
phố Hà Nội.

ThS.
Nguyễn
V n Nghĩa

Cục Quản lý
tài nguyên
nƣớc

2014 2016

1577

46 TNMT.02.57: Nghiên cứu, đề xuất
quy định về ƣu đãi đối với một số
hoạt động sử dụng nƣớc tiết kiệm
trong công nghiệp

ThS.
Đỗ
Thị
Bích
Ngọc

Cục Quản lý
tài nguyên
nƣớc

2014 2015

696
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TT

Tên Đề tài

Chủ nhiệm
đề tài

47 TNMT.02.59: Nghiên cứu lựa chọn
bộ chỉ số bền vững của lƣu vực sông
trong điều kiện của Việt Nam

ThS.
Thị
Vân

48 TNMT.02.60: Nghiên cứu cơ sở
khoa học và thực tiễn đề xuất nội
dung, phƣơng pháp xác định vùng
bảo hộ vệ sinh khu lấy nƣớc sinh
hoạt

ThS.
Nguyễn Thị
Nhị Hà

49 TNMT.02.61: Nghiên cứu cơ sở
khoa học cơ sở lý luận và thực tiễn
đề xuất mô hình cơ quan quản lý
chuyên ngành tài nguyên nƣớc

ThS. Hoàng
V n Bẩy
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Kinh
phí
Kết (triệu
th c đồng)

Thời gian
Đơn vị chủ trì

Bắt
đầu

Lê Viện Khoa học 2014 2015 1,342
Mai Khí tƣợng Thủy
v n và Biến đổi
khí hậu
2014 2015 1,529
Cục Quản lý
tài nguyên
nƣớc
Cục Quản lý
tài nguyên
nƣớc

2012 2004

1800

PHẦN 2: KẾT QUẢ NỔI BẬT CÁC ĐỀ TÀI
NỘI DUNG 1: NGHIÊN CỨU CƠ SỞ KHOA HỌC ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP
HOÀN THIỆN HỆ THỐNG TỔ CHỨC QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƢỚC
[1] NGHIÊN CỨU CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN ĐỀ XUẤT VIỆC PHÂN CẤP
QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƢỚC
Mã số: TNMT.02.32
1. Thông tin chung về đề tài
1.1. Tổ chức chủ trì đề tài: Phòng Quản lý Quy hoạch và khai thác tài nguyên
nƣớc, Cục Quản lý tài nguyên nƣớc
1.2. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Trần Thị Huệ; Email: tthue_qltnn@yahoo.com
1.3. Cán bộ tham gia nghiên cứu chính:
KS. Nguyễn Trọng Tuấn, thƣ ký đề tài; TS. Nguyễn Tuấn Quang, thành viên
chính; ThS. Trần Duy Hùng, thành viên chính; KS. Trƣơng Mai Hoa; thành viên chính;
ThS. Vũ Kiều Thu, thành viên; ThS. Phạm V n Hàn, thành viên; CN. Mạc Thị Viền,
thành viên;
1.4. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
- Làm rõ cơ sở khoa học và thực tiễn của việc phân cấp quản lý tài nguyên nƣớc;
- Xác định nội dung, nguyên tắc, điều kiện, lộ trình phân cấp và đề xuất phƣơng
án phân cấp trong công tác quản lý nhà nƣớc về tài nguyên nƣớc.
1.5. Nội dung nghiên cứu
- Nghiên cứu cơ sở lý luận phân cấp quản lý nhà nƣớc, phân cấp quản lý nhà
nƣớc về tài nguyên nƣớc; kinh nghiệm của các nƣớc trên thế giới về phân cấp quản lý
tài nguyên nƣớc.
- Nghiên cứu thực trạng phân cấp và hiệu quả thực hiện phân cấp quản lý trong
một số lĩnh vực liên quan của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng (nội dung phân cấp, thực
tiễn phân cấp, tổ chức bộ máy và hiệu quả thực hiện phân cấp quản lý nhà nƣớc trong
lĩnh vực quản khoáng sản, môi trƣờng) những vấn đề tồn tại và kinh nghiệm rút ra cho
lĩnh vực tài nguyên nƣớc.
- Nghiên cứu, phân tích, đánh giá thực trạng hệ thống v n bản quy phạm pháp
luật, bộ máy quản lý nhà nƣớc và hiệu quả thực hiện quản lý nhà nƣớc theo phân cấp
quản lý tài nguyên nƣớc từ Trung ƣơng đến địa phƣơng; xác định các vấn đề tồn tại, bất
cập trong phân cấp quản lý nhà nƣớc về tài nguyên nƣớc.
- Phân tích, xác định nguyên tắc phân cấp, nội dung phân cấp, lộ trình phân cấp
và các điều kiện của phân cấp quản lý tài nguyên nƣớc các cấp.
- Đề xuất kiến nghị phƣơng án phân cấp trong các hoạt động của quản lý tài
nguyên nƣớc (trong công tác xây dựng, ban hành v n bản quản lý tài nguyên nƣớc;
trong điều tra cơ bản, kiểm kê, đánh giá tài nguyên nƣớc; trong công tác quy hoạch tài
nguyên nƣớc; trong công tác cấp phép th m dò, khai thác sử dụng tài nguyên nƣớc, xả
nƣớc thải vào nguồn nƣớc và hành nghề khoan nƣớc dƣới đất; và trong công tác thanh
tra, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nƣớc; giải quyết tranh chấp
về tài nguyên nƣớc...).
1.6. Thời gian thực hiện: từ 12/7/2012 đến n m 2014.
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1.7. Kinh phí phê duyệt: 530.000.000 đồng; Kinh phí thực hiện: 530.000.000 đồng;
2. Tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu
2.1. Mở đầu
Phân công, phân cấp rõ ràng trong quản lý nhà nƣớc là một chủ trƣơng lớn, nội
dung quan trọng đƣợc đề cập một cách có hệ thống và nhất quán trong các v n kiện của
Đảng ta những n m gần đây. Trong Nghị quyết Hội nghị Trung ƣơng Đảng khóa VIII đã
đề ra phƣơng hƣớng “phân định trách nhiệm, thẩm quyền giữa các cấp chính quyền theo
hƣớng phân cấp rõ hơn cho địa phƣơng, kết hợp chặt chẽ quản lý ngành và quản lý lãnh
thổ, thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ”. V n kiện Đại hội Đảng khóa IX xác
định “phân công, phân cấp, nâng cao tính chủ động của chính quyền địa phƣơng” và
“phân cấp mạnh và toàn diện giữa các cấp trong hệ thống hành chính nhà nƣớc” là một
trong những định hƣớng nhằm cải cách thể chế và phƣơng thức hoạt động của Nhà nƣớc.
Trong Lĩnh vực quản lý tài nguyên nƣớc, việc phân công, phân cấp quản lý giữa
các cấp đƣợc thực hiện trong thể chế chung của nhà nƣớc Việt Nam, đồng hành cùng
với việc hình thành tổ chức bộ máy và sự phát triển của hệ thống v n bản pháp luật
quản lý tài nguyên nƣớc.
Những n m qua, do áp lực về nhu cầu nƣớc cho phát triển kinh tế - xã hội, do tác
động mạnh mẽ của biến đổi khí hậu và do gia t ng khai thác tài nguyên nƣớc, ô nhiễm
nguồn nƣớc của cả trong nƣớc và các quốc gia thƣợng nguồn gây nguy cơ suy giảm số
lƣợng, chất lƣợng nƣớc của Việt Nam…, công tác quản lý tài nguyên nƣớc ngày càng
trở nên cấp thiết. Bên cạnh việc xây dựng hoàn thiện hệ thống thể chế, chính sách, hệ
thống v n bản pháp luật về tài nguyên nƣớc, công tác xây dựng kiện toàn tổ chức bộ
máy cũng nhƣ thực thi pháp luật về tài nguyên nƣớc đã đƣợc triển khai từ trung ƣơng
đến địa phƣơng và ngày càng đƣợc t ng cƣờng theo hƣớng tiếp cận phƣơng thức quản
lý tiên tiến của thế giới, cải cách các thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả của hoạt
động quản lý nhà nƣớc về tài nguyên nƣớc. Tuy nhiên, đối với nƣớc ta, cho đến nay
công tác quản lý tài nguyên nƣớc vẫn còn nhiều hạn chế nhƣ: hệ thống v n bản quy
phạm chƣa đầy đủ, đồng bộ; phân công, phân cấp quản lý giữa các bộ, ngành và giữa
các cấp chƣa thật sự rõ ràng; bộ máy quản lý yếu kém, chƣa đƣợc sắp xếp khoa học,
hoạt động thiếu hiệu quả...
Nhằm củng cố cơ sở lý luận trong công tác quản lý nhà nƣớc về tài nguyên nƣớc
nói chung và trực tiếp là phục vụ việc rà soát, phân định chức n ng, nhiệm vụ, phân
công, phân cấp nội dung quản lý tài nguyên nƣớc ở các cấp trong bối cảnh xem xét, sửa
đổi, bổ sung Luật tài nguyên nƣớc n m 1998 và để triển khai thực hiện Luật tài nguyên
nƣớc sau khi đƣợc ban hành trong n m 2012, Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng đã giao Cục
Quản lý tài nguyên nƣớc chủ trì thực hiện đề tài “Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn
đề xuất việc phân cấp quản lý tài nguyên nƣớc”. Thuyết minh Đề tài đã đƣợc Bộ Tài
nguyên và Môi trƣờng phê duyệt tại Quyết định số 1089/QĐ-BTNMT ngày 12 tháng 7
n m 2012. Thời gian thực hiện 18 tháng.
2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu, điều tra khảo sát, tính toán và trang thiết bị nghiên
cứu đã sử dụng thực tế:
- Tiếp cận hệ thống: nghiên cứu phân cấp quản lý tài nguyên nƣớc trên cơ sở
phân tích logic, khoa học về quản lý nhà nƣớc; phân tích hệ thống thể chế chính trị, xem
xét việc phân cấp quản lý tài nguyên nƣớc trong mối quan hệ tổng thể với phân cấp
quản lý nhà nƣớc giữa trung ƣơng và địa phƣơng và giữa chính quyền các cấp.
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- Tiếp cận liên ngành, lĩnh vực, địa phƣơng: xem xét các mối liên quan, gắn kết
giữa phân công quản lý tài nguyên nƣớc với phân cấp quản lý tài nguyên nƣớc, xem xét
tới các yếu tố đặc thù của tài nguyên nƣớc (sự vận động theo lƣu vực sông xuyên qua
nhiều địa bàn hành chính), nghiên cứu phân cấp tài nguyên nƣớc trong mối quan hệ
tổng hợp giữa các ngành - địa phƣơng - lƣu vực sông.
- Tiếp cận thực tiễn: đánh giá hiệu quả và những khó kh n, tồn tại của quy định
hiện hành về phân công, phân cấp quản lý tài nguyên nƣớc; đồng thời xem xét hiệu quả
thực tiễn trong việc phân cấp quản lý các tài nguyên thiên nhiên khác (nhƣ đất đai,
khoáng sản, môi trƣờng…), cũng nhƣ nghiên cứu các mô hình và kinh nghiệm quản lý
tài nguyên nƣớc của một số nƣớc có điều kiện tự nhiên kinh tế - xã hội tƣơng tự Việt
Nam hoặc các nƣớc có trình độ quản lý tài nguyên nƣớc tiên tiến để đề xuất áp dụng cho
việc phân cấp quản lý tài nguyên nƣớc ở Việt Nam.
2.3. Danh mục các kết quả, sản phẩm KHCN đạt đƣợc với số lƣợng, chủng
loại và chỉ tiêu chất lƣợng, yêu cầu khoa học chính;
- Các sản phẩm khoa học: 01 Báo cáo chính và 19 Báo cáo chuyên đề, 08 Bài
viết của các chuyên gia.
2.4. Tình hình đăng ký sở hữu trí tuệ: Không có.
2.5. Kết quả đề tài có tác động đối với công tác điều tra cơ bản và quản lý
nhà nƣớc về tài nguyên và môi trƣờng:
Kết quả nghiên cứu của đề tài có giá trị thực tiễn cao, có địa chỉ ứng dụng cụ thể.
Trên cơ sở nghiên cứu các vấn đề lý luận liên quan, phân tích đánh giá thực tiễn phân
công, phân cấp quản lý tài nguyên nƣớc ở nƣớc ta, đề tài đã đƣa ra các đề xuất cụ thể
nhƣ: phân cấp đối với công tác xây dựng, ban hành v n bản quy phạm pháp luật về tài
nguyên nƣớc; phân công, phân cấp trong công tác điều tra cơ bản tài nguyên nƣớc, quy
hoạch tài nguyên nƣớc, cấp phép tài nguyên nƣớc... Nhƣ vậy, có thể thấy kết quả nghiên
cứu của đề tài đã đáp ứng trực tiếp yêu cầu quản lý, phân công, phân cấp về tài nguyên
nƣớc trong bối cảnh, tình hình mới hiện nay.
2.6. Kết luận
Trên cơ sở nghiên cứu lý luận, tham khảo kinh nghiệp quản lý tài nguyên nƣớc
của quốc tế, các yêu cầu của cải cách hành chính, yêu cầu của quản lý tài nguyên nƣớc
trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nƣớc, ứng phó với biến đổi khí hậu,
cũng nhƣ trong khuôn khổ luận pháp hiện hành và điều kiện thực tế của đất nƣớc, đề tài
đề xuất, kiến nghị phƣơng án phân công, phân cấp đối với một số nội dung của quản lý
tài nguyên nƣớc ở các cấp quản lý nhƣ sau:
1. Đối với công tác xây dựng, ban hành v n bản quy phạm pháp luật về tài
nguyên nƣớc
Trong các n m qua hệ thống v n bản quy phạm pháp luật đã đƣợc chú trọng xây
dựng, hoàn thiện và đến nay ở một mức độ nào đó có thể đáp ứng đƣớc yêu cầu quản lý
của lĩnh vực. Tuy nhiên, trên thực tế, còn thiếu rất nhiều v n bản quy định, hƣớng dẫn
chi tiết của cả cấp trung ƣơng và các cấp địa phƣơng, nhất là các v n bản quy định về
quy trình kỹ thuật điều tra, th m dò, đánh giá tài nguyên nƣớc; nội dung, trình tự, thủ
tục lập, thẩm định, trình phê duyệt quy hoạch tài nguyên nƣớc; quy trình, chỉ tiêu quan
trắc, giám sát tài nguyên nƣớc; các quy chuẩn, tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật
trong lĩnh vực quản lý tài nguyên nƣớc và các quy trình, thủ tục hành chính đối với từng
hoạt động. Phần lớn các loại v n bản này, theo quy định của Luật ban hành v n bản quy
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phạm pháp luật và pháp luật về tài nguyên nƣớc đều thuộc phạm vi trách nhiệm của cấp
trung ƣơng (Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng).
2. Phân công, phân cấp trong công tác điều tra cơ bản tài nguyên nƣớc
Trong Luật tài nguyên nƣớc và Nghị định hƣớng dẫn thi hành một số điều của
Luật tài nguyên nƣớc lần này đã quy định khá chi tiết nội dung hoạt đọng điều tra cơ
bản tài nguyên nƣớc và phân cấp trách nhiệm đối với các cấp quản lý trong công tác
điều tra cơ bản tài nguyên nƣớc. Vì vậy đề tài chỉ phân tích, kiến nghị thêm một số nội
dung để làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong mỗi hoạt động của
điều tra cơ bản tài nguyên nƣớc.
2.1.1. Hoạt động điều tra cơ bản tài nguyên nước
Theo quy định của Luật tài nguyên nƣớc n m 2012, hoạt động điều tra cơ bản về
tài nguyên nƣớc bao gồm các hoạt động sau đây:
- Điều tra, đánh giá tài nguyên nƣớc;
- Kiểm kê tài nguyên nƣớc định kỳ 5 n m một lần;
- Điều tra hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nƣớc, xả nƣớc thải, khí thải,
chất thải khác vào nguồn nƣớc;
- Xây dựng và duy trì hệ thống mạng quan trắc, giám sát tài nguyên nƣớc;
- Xây dựng và duy trì hệ thống cảnh báo, dự báo lũ, lụt, hạn hán, xâm nhập mặn,
nƣớc biển dâng và các tác hại khác do nƣớc gây ra;
- Xây dựng và duy trì hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên nƣớc;
- Xây dựng báo cáo tài nguyên nƣớc quốc gia; báo cáo tài nguyên nƣớc của tỉnh,
thành phố trực thuộc trung ƣơng; báo cáo khai thác, sử dụng tài nguyên nƣớc của
ngành, lĩnh vực.
2.1.2. Nội dung hoạt động điều tra, đánh giá tài nguyên nước
- Lập bản đồ đặc trƣng lƣu vực sông, bản đồ đặc trƣng các sông, suối, hồ, đầm,
phá và các vùng biển;
- Lập bản đồ địa chất thủy v n cho các tầng, các cấu trúc chứa nƣớc, phức hệ
chứa nƣớc;
- Đánh giá số lƣợng và chất lƣợng các nguồn nƣớc; tìm kiếm nguồn nƣớc dƣới
đất;
- Lập bản đồ tài nguyên nƣớc, bản đồ phân vùng chất lƣợng nguồn nƣớc; các bản
đồ chuyên đề về tài nguyên nƣớc;
- Đánh giá tình hình ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt, nhiễm mặn nguồn nƣớc mặt,
nƣớc dƣới đất, ô nhiễm nƣớc biển; phân loại nguồn nƣớc theo mức độ ô nhiễm, suy
thoái, cạn kiệt;
- Xác định khả n ng tiếp nhận nƣớc thải của nguồn nƣớc và lập bản đồ phân
vùng tiếp nhận nƣớc thải của nguồn nƣớc;
- Xác định dòng chảy tối thiểu trong sông, ngƣỡng khai thác đối với các tầng chứa
nƣớc, các khu vực dự trữ nƣớc, khu vực cấm hoặc hạn chế khai thác nƣớc;
- Đánh giá, cảnh báo, dự báo các tác động của biến đổi khí hậu đối với tài
nguyên nƣớc; diễn biến bất thƣờng về số lƣợng, chất lƣợng các nguồn nƣớc và các tác
hại do nƣớc gây ra;
- Xác định khả n ng bổ sung nhân tạo nƣớc dƣới đất.
2.1.3. Trách nhiệm thực hiện các nội dung điều tra, đánh giá tài nguyên nước:
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* Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng:
- Tổ chức thực hiện việc điều tra, đánh giá tài nguyên nƣớc đối với các nguồn
nƣớc liên quốc gia, nguồn nƣớc liên tỉnh.
- Tổng hợp kết quả điều tra, đánh giá tài nguyên nƣớc trên các lƣu vực sông liên
tỉnh và trên phạm vi cả nƣớc.
* Ủy ban nhân dân cấp tỉnh:
- Tổ chức thực hiện việc điều tra, đánh giá tài nguyên nƣớc đối với các nguồn
nƣớc nội tỉnh, nguồn nƣớc liên tỉnh trên địa bàn.
- Tổng hợp kết quả điều tra, đánh giá tài nguyên nƣớc trên các lƣu vực sông nội
tỉnh, trên địa bàn và gửi kết quả về Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng để tổng hợp.
C n cứ vào quy định của Luật, Nghị định hƣớng dẫn, đề tài phân tích chi tiết hơn
về sự phân công, phân cấp trong các hoạt động điều tra cơ bản, đánh giá tài nguyên
nƣớc và có một số đề xuất, kiến nghị cụ thể nhƣ sau:
a) Tài nguyên nƣớc phân bố theo lƣu vực sông và các tầng chứa nƣớc, vì vậy
phải lấy lƣu vực sông và các tầng chứa nƣớc làm đơn vị trong quản lý tài nguyên nƣớc
nói chung và các hoạt động điều tra, đánh giá tài nguyên nƣớc nói riêng, đặc biệt trong
đánh giá nguồn nƣớc. Trong phần lớn các lƣu vực sông, phân thủy của nƣớc mặt trùng
với phân thủy của nƣớc dƣới đất, nhƣng cũng có một số lƣu vực phân thủy của nƣớc
dƣới đất không trùng với phân thủy của nƣớc mặt, các tầng chứa nƣớc có sự phân bố
rộng không chỉ trên một lƣu vực sông mà còn phân bố trên một vài lƣu vực (nhƣ các
tầng chứa nƣớc ở Nam bộ, không chỉ phân bố trên lƣu vực sông Mê Kông mà cả trên
lƣu vực sông Đồng Nai), vì vậy việc phân chia đơn vị quản lý, điều tra, đánh giá tài
nguyên nƣớc dƣới đất trong trƣờng hợp này phải theo các tầng chứa nƣớc.
2.7. Kiến nghị
1. Đối với công tác cấp giấy phép về tài nguyên nƣớc, phân cấp thẩm quyền nhƣ
pháp luật hiện nay quy định cơ bản là là phù hợp. Tuy nhiên trong khoảng 10 n m tới,
khi bộ máy quản lý tài nguyên nƣớc và n ng lực cán bộ quản lý của các địa phƣơng
đƣợc củng cố vững mạnh, đồng thời khi tổ chức bộ máy quản lý tài nguyên nƣớc từ cấp
trung ƣơng đến cấp lƣu vực đã hoàn chỉnh, có tổ chức lƣu vực sông, có các cơ quan hỗ
trợ kỹ thuật lƣu vực sông, vùng..., cần thiết điều chỉnh thẩm quyền phân cấp cấp phép
đối với các địa phƣơng theo hƣớng lớn hơn, nhiều hơn.
2. Kiến nghị phân cấp thẩm quyền cấp phép tài nguyên nƣớc cho các Sở Tài
nguyên và Môi trƣờng, Ủy ban nhân dân cấp huyện (hiện nay Luật chỉ phân cấp cấp
phép cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ thực hiện việc đ ng
ký công trình khai thác nƣớc dƣới đất). Trên thực tế, hiện nay nhiều tỉnh đã ủy quyền
toàn bộ công tác cấp phép về tài nguyên nƣớc cho Sở Tài nguyên và Môi trƣờng (nhƣ
thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội, tỉnh Long An, tỉnh Sóc Tr ng...); nhiều tỉnh
phân cấp cho Sở theo quy mô công trình (nhƣ tỉnh Hƣng Yên, tỉnh Thái Bình, Thái
Nguyên...). Qua quản lý cho thấy, địa phƣơng nào phân cấp cho Sở cấp phép thì số công
trình tồn đọng chƣa đƣợc cấp phép ít hơn, do thủ tục hành chính đƣợc cải thiện. Tuy
nhiên, theo quy định về quản lý hành chính thì việc phân cấp hay ủy quyền nhƣ một số
Sở đã làm hiện nay (Giám đốc Sở ký, đóng dấu Sở Tài nguyên và Môi trƣờng, không
phải ký thừa ủy quyền) là không đúng quy định của pháp luật. Vì vậy, Kiến nghị xem
xét nội dung này trong lần rà soát Luật tài nguyên nƣớc và các v n bản hƣớng dẫn thi
hành Luật trong lần tới.
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3. Luật tài nguyên nƣớc n m 2012 và Nghị định hƣớng dẫn thi hành chi tiết một
số điều của Luật quy định việc điều tra, đánh giá, kiểm kê tài nguyên nƣớc, lập quy
hoạch tài nguyên nƣớc lƣu vực sông nội tỉnh thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân
cấp tỉnh. Vì vậy, kiến nghị xem xét, phân cấp thẩm quyền cấp phép th m dò, khai thác
sử dụng tài nguyên nƣớc, xả nƣớc thải vào nguồn nƣớc trên các lƣu vực sông nội tỉnh
cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Bộ Tài nguyên Môi trƣờng không cấp phép tài nguyên
nƣớc trên các lƣu vực sông nội tỉnh. Còn đối với các lƣu vực sông liên tỉnh việc cấp
phép vẫn nên quy định phân cấp nhƣ hiện nay, tức là phân cấp giữa Trung ƣơng và địa
phƣơng theo quy mô công trình.
4. Kiến nghị có nghiên cứu hình thành cơ quan quản lý tài nguyên nƣớc lƣu vực
sông độc lập, chịu trách nhiệm quản lý nhà nƣớc về tài nguyên nƣớc với toàn bộ lƣu
vực sông, sẽ thực hiện tất cả các nội dung quản lý từ khâu quy hoạch, quản lý khai thác,
sử dụng, bảo vệ, điều tra cơ bản, thanh kiểm tra..., trong đó có công tác cấp phép khai
thác sử dụng nƣớc, xả nƣớc thải (trừ công tác xây dựng ban hành v n bản). Có thể áp
dụng thử nghiệm cho một vài lƣu vực sông.
5. Việc phân cấp cấp giấy phép khai thác, sử dụng nƣớc mặt cho thủy điện chỉ
dựa vào quy mô công suất lắp máy là chƣa hoàn toàn hợp lý, vì chƣa thể hiện đƣợc tiêu
chí về nguồn nƣớc, các tác động của công trình đến nguồn nƣớc (ví dụ: có thể hồ chứa
có dung tích lớn nhƣng công suất nhà máy điện không lớn bằng công trình có hồ chứa
nhỏ hoặc chỉ là đập dâng, có mức độ tác động đến nguồn nƣớc khong lớn...). Vì vậy,
kiến nghị nghiên cứu việc phân cấp thẩm quyền cấp phép dựa vào cả tiêu chí dung tích
hồ chứa, kiểu công trình (nhƣ công trình dẫn dòng, chuyển nƣớc) và quy mô công suất
lắp máy trong lần rà soát, điều chỉnh Luật, Nghị định lần sau.
6. Mức độ tác động của công trình khai thác, sử dụng nƣớc, xả nƣớc thải ở cùng
quy mô ở các vùng khác nhau là khác nhau. Trên thực tế hiện nay nhiều vùng dồi dào
về nguồn nƣớc nhƣng nhu cầu sử dụng nƣớc, nhu cầu xả thải lại ít, vì vậy quy mô khai
thác sử dụng nƣớc, xả nƣớc thải phải có giấy phép quy định nhƣ nhau trên phạm vi cả
nƣớc trong Luật và Nghị định hiện nay là chƣa phù hợp, gây lãng phí và nặng nề cho
công tác quản lý hành chính cũng nhƣ phiền hà cho nhân dân. Vì vậy, kiến nghị phân
vùng cấp phép, vùng đ ng ký công trình khai thác. Trong đó những vùng nhƣ trên có
thể khai thác sử dụng nƣớc, xả nƣớc thải tới quy mô nào đó chỉ phải đ ng ký, hoặc đến
quy mô nào mới phải xin phép. Cần xem xét, bổ sung, điều chính quy định trong lần
sau.
7. Với quy mô quy định phải cấp giấy phép xả nƣớc thải đối với khai thác sử
dụng nƣớc cho nuôi trồng thủy sản là 10.000m3/ngày đêm trở lên nhƣ Luật, Nghị định
quy định hiện nay là chƣa phù hợp, cần quy định mức quy mô khác nhau cho từng loại
hình nuối trồng thủy sản cũng nhƣ theo vùng (ví dụ đối với vùng đồng bằng sông cửu
long thì quy mô trên không lớn nhƣng đối với vùng cát thuộc ven biển miền trung thì
quy mô đó lại là lớn. Kiến nghị rà soát điều chỉnh trong lần sau.
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[2] NGHIÊN CỨU, XÂY DỰNG MÔ HÌNH TỔ CHỨC CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ
TÀI NGUYÊN NƢỚC Ở VIỆT NAM
Mã số: TNMT.02.61
1. Thông tin chung về đề tài
1.1. Tổ chức chủ trì đề tài: Cục Quản lý tài nguyên nƣớc.
1.2. Chủ nhiệm đề tài: Ths. Hoàng V n Bẩy, Cục trƣởng Cục Quản lý tài
nguyên nƣớc; Đồng chủ nhiệm: TS. Tạ Đình Thi, Vụ trƣởng Vụ Tổ chức cán bộ.
1.3. Cán bộ tham gia nghiên cứu chính:
- ThS. Nguyễn Thị Nhị Hà, Thƣ ký đề tài; ThS. Phạm Tân Tuyến; ThS. Châu
Trần Vĩnh; ThS. Vũ Hoài Thu; ThS. Nguyễn Thi; ThS. Nguyễn Quang Hữu.
1.4. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
- Đề xuất mô hình tổ chức cơ quan quản lý chuyên ngành về tài nguyên nƣớc đáp
ứng các yêu cầu sau đây:
- Kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nƣớc về tài nguyên nƣớc từ Trung ƣơng
đến cơ sở, phù hợp với điều kiện thực tế của Việt Nam và xu thế phát triển trong nƣớc
và quốc tế.
- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý tài nguyên nƣớc ở các cấp.
1.5. Nội dung nghiên cứu
Nội dung I: Nghiên cứu tổng quan về hiện trạng công tác quản lý tài nguyên
nƣớc
Nội dung II. Nghiên cứu các mô hình tổ chức quản lý tài nguyên nƣớc
Nội dung III. Nghiên cứu đề xuất định hƣớng nhiệm vụ của các cơ quan quản lý
tài nguyên nƣớc và cơ quan liên quan
Nội dung IV: Nghiên cứu xác định quan điểm điều chỉnh mô hình tổ chức cơ
quan quản lý tài nguyên nƣớc
Phân tích, tổng hợp xác định những tồn tại, hạn chế trong việc quản lý tài nguyên
nƣớc hiện nay. Xác định quan điểm của Đảng, Nhà nƣớc về đổi mới cơ quan quản lý
chuyên ngành về tài nguyên nƣớc: quan điểm về quản lý, bảo vệ, khai thác sử dụng bền
vững tài nguyên nƣớc, bảo đảm an ninh nguồn nƣớc, chủ trƣơng kiện toàn bộ máy quản
lý tài nguyên nƣớc.
Nội dung V: Nghiên cứu xác định mục tiêu điều chỉnh mô hình tổ chức cơ quan
quản lý tài nguyên nƣớc.
Nội dung VI: Nghiên cứu xác định nguyên tắc điều chỉnh mô hình tổ chức cơ
quan quản lý tài nguyên nƣớc.
Nội dung VII. Nghiên cứu xây dựng các phƣơng án điều chỉnh mô hình tổ chức
cơ quan quản lý tài nguyên nƣớc.
Nội dung VIII. Đề xuất, kiến nghị lựa chọn phƣơng án áp dụng cho điều kiện của
Việt Nam giai đoạn đến 2030.
1.6. Thời gian thực hiện: từ n m 2014 đến n m 2015.
1.7. Kinh phí phê duyệt: 1.800.000.000 đồng; thực hiện: 1.799.849.000 đồng;
2. Tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu
2.1. Mở đầu
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Để đáp ứng yêu cầu quản lý, bảo vệ tài nguyên nƣớc, bảo đảm an ninh nguồn
nƣớc quốc gia trong tình hình mới, phải có một mô hình tổ chức quản lý tài nguyên
nƣớc đủ mạnh, khắc phục đƣợc sự chồng chéo, bỏ trống nhiệm vụ, nâng cao hiệu lực,
hiệu quả quản lý tài nguyên nƣớc ở các cấp, bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế của
Việt Nam và xu thế phát triển trong nƣớc và quốc tế, có nhƣ vậy mới đáp ứng yêu cầu
bảo vệ, khai thác hiệu quả, phát triển bền vững tài nguyên nƣớc quốc gia trên cơ sở
quản lý tổng hợp, thống nhất tài nguyên nƣớc góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo
đảm quốc phòng, an ninh và bảo vệ môi trƣờng trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp
hoá, hiện đại hoá đất nƣớc; chủ động phòng, chống, hạn chế đến mức thấp nhất tác hại
do nƣớc gây ra; nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, bảo đảm hài hoà lợi ích của các
nƣớc có chung nguồn nƣớc với Việt Nam. Đây cũng là yêu cầu của Ban Chấp hành
Trung ƣơng khóa XI tại Kết luận số 64-KL/TW ngày 28 tháng 5 n m 2013 “về tiếp tục
đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ƣơng đến cơ sở”; Nghị quyết số 24NQ/TW ngày 03 tháng 6 n m 2013 “về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, t ng
cƣờng quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trƣờng; của Bộ Chính trị khóa XI tại Kế hoạch
số 12-KH/TW ngày 18 tháng 9 n m 2013 về thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ bẩy
Ban Chấp hành trung ƣơng khóa XI; của Thủ tƣớng Chính phủ tại Công v n số
9226/VPCP-TCCV ngày 01 tháng 11 n m 2013 của V n phòng Chính phủ.
Việc thực hiện đề tài “Nghiên cứu, đề xuất mô hình tổ chức các cơ quan quản lý
tài nguyên nƣớc ở Việt Nam” là bƣớc đầu tiên để thực hiện những yêu cầu này.
2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu, điều tra khảo sát, tính toán và trang thiết bị
nghiên cứu đã sử dụng thực tế
Trên cơ sở xem xét các nội dung thực hiện của đề tài, nhóm nghiên cứu dự kiến
các phƣơng pháp nghiên cứu, thực hiện các nội dung nhƣ sau:
- Phƣơng pháp kế thừa truyền thống: Phƣơng pháp này đƣợc sử dụng khi thực
hiện nội dung đánh giá hiện trạng tài nguyên nƣớc và quản lý tài nguyên nƣớc.
- Phƣơng pháp phân tích, tổng hợp: Phƣơng pháp này đƣợc sử dụng trong giai
đoạn phân tích, tổng hợp tài liệu để:
+ Đánh giá tổng quan tài nguyên nƣớc, hiện trạng quản lý tài nguyên nƣớc.
+ Dự báo các điều kiện phát triển tài nguyên nƣớc.
+ Nghiên cứu xác định các nhiệm vụ quản lý tài nguyên nƣớc.
- Phƣơng pháp chuyên gia: Phƣơng pháp này đƣợc sử dụng trong giai đoạn khảo
sát, đánh giá các kết quả đã xác định. Việc xin ý kiến đóng góp của các chuyên thuộc
lĩnh vực liên quan đảm bảo kết quả xác định là hợp lý, tránh sai sót. Phƣơng pháp này
thƣờng đem lại hiệu quả cao. Các nội dung áp dụng phƣơng pháp này là:
+ Dự báo các điều kiện phát triển lĩnh vực tài nguyên nƣớc.
+ Nghiên cứu mô hình quản lý tài nguyên nƣớc của một số nƣớc trên thế giới.
+ Đề xuất mô hình cơ quan quản lý tài nguyên nƣớc.
Các chuyên gia dự kiến phối hợp thực hiện là những chuyên gia hàng đầu về
TCBM của Bộ TN&MT, Bộ Nội vụ, V n phòng Chính phủ.
- Phƣơng pháp điều tra, khảo sát: Phƣơng pháp này đƣợc sử dụng trong giai đoạn
khảo sát, nghiên cứu mô hình quản lý tài nguyên nƣớc của một số nƣớc trên thế giới.
- Ngoài ra, đề tài còn sử dụng các phƣơng pháp thống kê, phân tích hệ thống, so
sánh trong một số nội dung khác của đề tài.
2.3. Danh mục các kết quả, sản phẩm KHCN đạt đƣợc với số lƣợng, chủng
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loại và chỉ tiêu chất lƣợng, yêu cầu khoa học chính;
- Các sản phẩm khoa học chính:
+ Xây dựng các phƣơng án điều chỉnh mô hình tổ chức cơ quan quản lý tài
nguyên nƣớc.
+ Đề xuất, kiến nghị lựa chọn phƣơng án tổ chức các cơ quan quản lý tài nguyên
nƣớc để áp dụng cho điều kiện của Việt Nam giai đoạn đến 2030.
- Các công bố khoa học (các bài báo trong nƣớc và ngoài nƣớc và tên tạp chí
khoa học, n m công bố....):
Bài báo “Vận hành và điều tiết nƣớc có hiệu quả” đ ng ngày 1/4/2016, tạp chí
“Kinh tế Việt Nam và thế giới”, chuyên mục Xây dựng và Phản biện.
- Công tác đào tạo sau đại học: không có.
2.4. Tình hình đăng ký sở hữu trí tuệ: Không có.
2.5. Kết quả đề tài có tác động đối với công tác điều tra cơ bản và quản lý
nhà nƣớc về tài nguyên và môi trƣờng;
Trong khuôn khổ đề tài “Nghiên cứu, xây dựng mô hình tổ chức các cơ quan
quản lý tài nguyên nƣớc ở Việt Nam”, nhóm tác giả đã đi sâu nghiên cứu về cơ sở lý
luận và thực tiễn về cơ quan quản lý ngành, về tổ chức và hoạt động của cơ quan quản
lý ngành nói chung và hệ thống tổ chức của cơ quan quản lý ngành tài nguyên nƣớc từ
trung ƣơng đến địa phƣơng, nghiên cứu các mô hình quản lý nƣớc trên thế giới hiện nay
và xu hƣớng phát triển của mô hình quản lý này để đƣa ra đƣợc các đề xuất đề xây dựng
cơ quan quản lý tài nguyên nƣớc ở Việt Nam với các giải pháp tƣơng đối thiết thực và
có tính khả thi để bảo đảm bảo tổ chức bộ máy đƣợc tinh gọn nhƣng vẫn bảo đảm sự
quản lý thống nhất, hiệu quả tài nguyên nƣớc.
2.6. Kết luận
Nƣớc là yếu tố thiết yếu để hình thành và duy trì sự sống, lƣu vực sông là nơi
quần tụ chủ yếu của con ngƣời và nơi sản sinh ra đa số các nền v n minh nhân loại. Khi
xã hội loài ngƣời càng phát triển thì sự khan hiếm nƣớc ngày càng gia t ng và do đó
cũng làm nảy sinh những tranh chấp liên quan đến tài nguyên nƣớc mà chủ yếu là
những tranh chấp về nƣớc gắn liền với lƣu vực sông liên quốc gia thậm chí là liên tỉnh
trong một quốc gia. Điều này làm tiềm ẩn những xung đột gây mất ổn định trong quốc
gia và trong khu vực, vấn đề này càng thấy rõ khi tình trạng biến đổi khí hậu ngày một
diễn biến phức tạp, nguồn nƣớc ngày một khan hiếm trong khi đó ô nhiễm môi trƣờng
nƣớc ngày một gia t ng, t lệ thuận theo cấp số nhân so với sự t ng trƣởng kinh tế.
Vì vậy, việc quản lý tài nguyên nƣớc theo hƣớng phát triển bền vững là yêu cầu
tất yếu, khách quan và cấp thiết hiện nay. Để một mặt, đáp ứng nhu cầu khai thác, sử
dụng nƣớc, xả thải vào nguồn nƣớc của thế hệ hiện nay nhƣng không làm ảnh hƣởng
đến các nhu cầu về nƣớc của thế hệ tƣơng lai. Sự mất ổn định về phân bố nƣớc trong
khu vực cũng gây ra những tác hại khó lƣờng và ngày một nghiêm trọng; có những nơi
hạn hán liên tục, có những nơi lũ lụt triền miên… do vậy, cần thiết phải có sự phối hợp
một cách thống nhất, đầu tƣ một cách đồng bộ trong toàn khu vực để đối phó với tác hại
do nƣớc gây ra, tạo sự ổn định của xã hội, tạo môi trƣờng phát triển kinh tế bền vững
cho quốc gia.
Tổ chức bộ máy quản lý nhà nƣớc về tài nguyên nƣớc hiện nay đã đƣợc hình
thành từ lâu và chƣa có nhiều thay đổi để bắt kịp với đòi hỏi về quản lý tài nguyên nƣớc
trong thời gian tới. Chính vì vậy, đề tài đã đặt ra mục tiêu nghiên cứu xây dựng mô hình
cơ quan quản lý tài nguyên nƣớc hiệu quả nhất, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững
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bảo đảm yếu tố hội nhập, đồng bộ trƣớc hết là trong khu vực để điều phối và bảo vệ
nguồn tài nguyên hết sức quan trọng nhƣng cũng đang dần suy giảm về số lƣợng cũng
nhƣ chất lƣợng hiện nay.
Trong khuôn khổ đề tài “Nghiên cứu, xây dựng mô hình tổ chức các cơ quan
quản lý tài nguyên nƣớc ở Việt Nam”, nhóm tác giả đã đi sâu nghiên cứu về cơ sở lý
luận và thực tiễn về cơ quan quản lý ngành, về tổ chức và hoạt động của cơ quan quản
lý ngành nói chung và hệ thống tổ chức của cơ quan quản lý ngành tài nguyên nƣớc từ
trung ƣơng đến địa phƣơng, nghiên cứu các mô hình quản lý nƣớc trên thế giới hiện nay
và xu hƣớng phát triển của mô hình quản lý này để đƣa ra đƣợc các đề xuất để xây dựng
cơ quan quản lý tài nguyên nƣớc ở Việt Nam với các giải pháp tƣơng đối thiết thực và
có tính khả thi để bảo đảm bảo tổ chức bộ máy đƣợc tinh gọn nhƣng vẫn bảo đảm sự
quản lý thống nhất, hiệu quả tài nguyên nƣớc. Tuy nhiên, Đề tài vẫn dừng lại ở ý kiến
chủ quan của nhóm tác giả, do vậy cần đƣợc tiếp tục nghiên cứu một cách sâu rộng hơn.
Đồng thời cần đƣợc ứng dụng vào thực tiễn để kiểm nghiệm.
2.7. Kiến nghị.
Đánh giá và kiến nghị ứng dụng đối với từng phƣơng án đề xuất để xây dựng cơ
quan quản lý tài nguyên nƣớc ở Việt Nam
Phƣơng án 1:
- Thành lập Cục Kiểm soát quản lý và khai thác, sử dụng tài nguyên nƣớc trực
thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng (giữ nguyên Cục Quản lý tài nguyên nƣớc nhƣ hiện
nay).
- Thành lập Cục Hợp tác Mê Công trên cơ sở V n phòng Thƣờng trực Ủy ban
sông Mê Công Việt Nam.
- Thành lập Viện Khoa học quản lý tài nguyên nƣớc.
- Thành lập các Ủy ban lƣu vực sông.
- Kiện toàn V n phòng Hội đồng quốc gia về tài nguyên nƣớc.
Ở địa phƣơng: Thành lập Chi cục Quản lý tài nguyên nƣớc trực thuộc Sở Tài
nguyên và Môi trƣờng.
Với việc kiện toàn nêu trên, có các ƣu điểm và nhƣợc điểm sau:
- Về ƣu điểm:
Việc thành lập các tổ chức nêu trên giúp chuyên môn hóa các hoạt động quản lý
tài nguyên nƣớc và t ng cƣờng hiệu lực hiện quản quản lý tài nguyên nƣớc do các đơn
vị này đều trực thuộc Bộ.
- Về nhƣợc điểm
+ Tổ chức bộ máy cồng kềnh, không bảo đảm thực hiện tinh giản biên chế, cải
cách chế độ công vụ công chức hiện nay.
Phƣơng án 2:
Thành lập Tổng cục Tài nguyên nƣớc
- Ƣu điểm:
+ Cơ bản khắc phục đƣợc các nhƣợc điểm của Phƣơng án 1 đó là thu gọn đầu
mối các cơ quan về tài nguyên nƣớc, thực hiện đúng tinh thần cải cách hành chính hiện
nay.
+ Có tổ chức đủ mạnh để huy động nguồn lực cũng nhƣ sử dụng nguồn lực để
t ng cƣờng hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nƣớc về tài nguyên nƣớc.
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- Nhƣợc điểm
Việc quản lý tài nguyên nƣớc chƣa đƣợc quản lý theo lƣu vực sông, mới thực
hiện việc cộng gộp các đơn vị
Phƣơng án 3:
Thành lập cơ quan quản lý nhà nƣớc về tài nguyên nƣớc theo lƣu vực sông.
- Ƣu điểm
Việc quản lý nhà nƣớc theo lƣu vực sông về cơ bản không gây sáo trộn tổ chức ở
Trung ƣơng và cấp tỉnh vì tổ chức bộ máy không thay đổi, chỉ thay đổi về nhiệm vụ
(theo hƣớng giảm).
Thúc đẩy việc quản lý tài nguyên nƣớc theo lƣu vực sông, trong đó để cao trách
nhiệm của cộng đồng trong bảo vệ tài nguyên nƣớc tại các lƣu vực sông, đồng thời thực
hiện đƣợc quản lý tổng hợp lƣu vực sông
Vẫn đảm bảo đƣợc sự quản lý của nhà nƣớc thông qua việc ban hành pháp luật
và quy hoạch tài nguyên nƣớc toàn quốc và quy định khung về phí khai thác sử dụng
nƣớc.
- Nhƣợc điểm
Cơ cấu tổ chức của Hội đồng lƣu vực sông phức tạp, hình thức tổ chức và hình
thức quản lý rất mới, khó triển khai trên thực tế ở Việt Nam.
Tuy nhiên, nếu triển khai sau n m 2020 để thực hiện cho giai đoạn đến n m 2030
thì phù hợp, vì xu hƣớng quản lý nhà nƣớc theo lƣu vực sông, với sự tham gia của cộng
đồng là xu hƣớng tất yếu, một mặt giúp tinh gọn bộ máy nhà nƣớc trên cơ sở xã hội hóa
việc quản lý tài nguyên nƣớc, mặt khác t ng vai trò và trách nhiệm của cộng đồng trong
bảo vệ tài nguyên nƣớc.
Do vậy, đề nghị lựa chọn phƣơng án III để triển khai trong giai đoạn từ n m
2020 đến n m 2030.
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NỘI DUNG 2: NGHIÊN CỨU CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN NHẰM
NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH TẾ TRONG QUẢN LÝ, KHAI THÁC, SỬ
DỤNG, BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TÀI NGUYÊN NƢỚC (QUYỀN
SỞ HỮU TÀI NGUYÊN NƢỚC NHƢ MỘT LOẠI TÀI SẢN; CÁC PHƢƠNG ÁN,
BIỆN PHÁP TẠO NGUỒN THU VÀ CÁC HÌNH THỨC ƢU ĐÃI KINH TẾ).
[1] NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG NƢỚC TRONG MỘT SỐ HOẠT
ĐỘNG SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP PHỤC VỤ QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƢỚC
Mã số: TNMT.02.01
1. Thông tin chung về đề tài
1.1. Tổ chức chủ trì đề tài: Cục Quản lý tài nguyên nƣớc
1.2. Chủ nhiệm đề tài: KS Đỗ V n Lanh; Email: dovanlanh@gmail.com
1.3. Cán bộ tham gia nghiên cứu chính:
- KS Đỗ V n Lanh; Ths Giang Thanh Bình; Ths Nguyễn Thu Phƣơng; Ths Lê
Thị Kim Oanh; CN. Tống Thị Liên.
1.4. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
- Xác lập đƣợc cơ sở, phƣơng pháp luận, tiêu chí, chỉ tiêu, mức sử dụng nƣớc của
một số hoạt động sản xuất công nghiệp phục vụ quản lý tài nguyên nƣớc;
- Đƣa ra phƣơng pháp luận, tiêu chí, chỉ tiêu, mức sử dụng nƣớc của hoạt động
sản xuất dệt nhuộm và sắt thép.
1.5. Nội dung nghiên cứu
- Thu thập các tài liệu, v n bản, nghiên cứu liên quan về xác định mức sử dụng
nƣớc; phƣơng pháp luận và tình hình sử dụng nƣớc trong một số hoạt động sản xuất
công nghiệp;
- Điều tra, khảo sát thu thập hiện trạng khai thác, sử dụng nƣớc; số liệu về tiêu
thụ nƣớc; phƣơng thức sản xuất, cơ sở hạ tầng của một số nhà máy, cơ sở sản xuất sắt
thép và dệt nhuộm tại các tỉnh Thái Nguyên, Cao Bằng, Đồng Nai, Tp. Hồ Chí Minh và
Bình Dƣơng;
- Đánh giá nhu cầu và hiện trạng sử dụng nƣớc;
- Nghiên cứu cơ sở khoa học, phƣơng pháp luận xây dựng hệ phƣơng pháp, tiêu
chí, chỉ tiêu xác định mức sử dụng nƣớc cho một số ngành sản xuất công nghiệp phục
vụ quản lý tài nguyên nƣớc;
- Phân tích và xác định các yếu tố ảnh hƣởng đến việc xác định mức sử dụng
nƣớc;
- Nghiên cứu, phân tích, xác định những công đoạn sử dụng nƣớc nhiều nhất;
- Nghiên cứu, phân tích, xác định mức sử dụng nƣớc cho các hoạt động sản xuất
công nghiệp phục vụ quản lý tài nguyên nƣớc;
- Đề xuất các giải pháp khai thác, sử dụng tài nguyên nƣớc tiết kiệm và hiệu quả;
- Xây dựng Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện đề tài.
1.6. Thời gian thực hiện: từ n m 2010 đến n m 2011.
1.7. Kinh phí phê duyệt: 535.000.000 đồng; thực hiện: 535.000.000 đồng;
2. Tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu
2.1. Mở đầu
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- Đặc trƣng tài nguyên nƣớc của Việt Nam là sự phân bố không đều theo không
gian và thời gian. Đây là nguyên nhân dẫn đến tình trạng lũ lụt vào mùa mƣa và khan
hiếm, thiếu nƣớc vào mùa khô. Bên cạnh đó, những n m gần đây, phát triển kinh tế và
t ng trƣởng dân số mạnh mẽ đang làm t ng nhu cầu sử dụng và xả nƣớc thải vào nguồn
nƣớc khiến cho tài nguyên nƣớc càng trở nên khan hiếm cạn kiệt. Nhiều vấn đề môi
trƣờng chƣa đƣợc giải quyết trong khi đó theo dự báo mức độ ô nhiễm sẽ tiếp tục gia
t ng. Xung đột và cạnh tranh trong sử dụng nƣớc giữa các ngành dùng nƣớc đang ngày
một sâu sắc.
- Để giải quyết tình trạng này, nhà nƣớc đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm kiểm
soát và quản lý tài nguyên nƣớc nhƣ xây dựng và ban hành chính sách về tài nguyên
nƣớc, nghiên cứu khoa học công nghệ, đào tạo nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ
tài nguyên nƣớc… Tuy nhiên, trong điều kiện thực tiễn của Việt nam hiện nay là hầu
hết các các cơ sở khai thác, sử dụng nƣớc chƣa nhận thức đúng đắn về giá trị của tài
nguyên nƣớc, tầm quan trọng của tài nguyên nƣớc nên tài nguyên nƣớc đang bị sử dụng
lãng phí, không có quy hoạch và kế hoạch sử dụng, bảo vệ. Ngƣợc lại nhiều nơi dân còn
thiếu nƣớc không đảm bảo cho nhu cầu tối thiểu.
- Vì vậy, để khuyến khích sử dụng tiết kiệm tài nguyên nƣớc nhằm phát triển bền
vững, bên cạnh những nỗ lực của Chính phủ cần phải có những chế tài chặt chẽ kiểm
soát việc khai thác, sử dụng nƣớc đặc biệt đối với ngành công nghiệp.
- Từ những phân tích trên, việc nghiên cứu xác định mức sử dụng nƣớc trong một
số hoạt động sản xuất công nghiệp phục vụ quản lý tài nguyên nƣớc là hết sức cần thiết.
- Tuy nhiên, việc xác định mức sử dụng tài nguyên nƣớc không thể áp dụng cho
toàn ngành công nghiệp mà phụ thuộc vào từng loại hình sản xuất, từng đối tƣợng sử
dụng nƣớc. Trên cơ sở xem xét tình hình sản xuất và phát triển công nghiệp hiện tại, đề
tài sẽ giới hạn nghiên cứu cơ sở khoa học cho việc xác định mức sử dụng nƣớc cho
công nghiệp dệt, nhuộm và công nghiệp sắt, thép. Việc lựa chọn loại hình sản xuất có
vai trò quyết định đối với toàn bộ nghiên cứu. Thực tế, có nhiều loại hình công nghiệp
có thể có mức sử dụng nƣớc rất lớn nhƣ công nghiệp giấy, với mục tiêu chính của đề tài
là nghiên cứu cơ sở khoa học để xác định mức sử dụng nƣớc thì giới hạn của đề tài chú
trọng nghiên cứu những ngành sản xuất phát triển, có công nghệ sản xuất tƣơng đối
đồng đều là sản xuất sắt thép. Mặt khác, đề tài đã lựa chọn công nghiệp dệt nhuộm là
đối tƣợng nghiên cứu vì đây là ngành sản xuất phát sinh lƣợng nƣớc thải lớn, có nguy
cơ gây ô nhiễm cao cho môi trƣờng. Việc xác định mức sử dụng nƣớc cũng là cơ sở để
xem xét lại lƣợng thải của ngành này.
2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu, điều tra khảo sát, tính toán và trang thiết bị
nghiên cứu đã sử dụng thực tế.
1) Phƣơng pháp thu thập số liệu
Thu thập các v n bản, kế hoạch và nghiên cứu liên quan đến xác định mức sử
dụng nƣớc, tình hình thực hiện các v n bản, kế hoạch hiện hành về mức sử dụng nƣớc.
Ngoài ra, còn tiến hành thu thập thông tin, số liệu, các báo cáo quy hoạch phát triển
kinh tế, xã hội của khu vực, các báo cáo xả nƣớc thải, báo cáo giám sát môi trƣờng của
một số nhà máy, công ty trong lĩnh vực sắt thép và dệt nhuộm trên địa bàn nghiên cứu.
Ngoài ra còn tiến hành điều tra, phỏng vấn bằng bảng hỏi tại các nhà máy, doanh
nghiệp sản xuất dệt nhuộm và sắt thép về tình hình sản xuất của cơ sở, tình hình sử dụng
nƣớc và xả nƣớc thải.
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Việc xác định mức sử dụng nƣớc là một hoạt động nghiên cứu mang tính khoa
học và thực tiễn, đồng thời đây lại là một nghiên cứu vẫn còn khá mới ở Việt Nam. Vì
vậy, đề tài đã dịch một số tài liệu về kinh nghiệm xác định mức sử dụng nƣớc của một
số nƣớc trên thế giới. Thông qua kinh nghiệm thực tiễn trên thế giới, sẽ là cơ sở để đƣa
những định hƣớng về khoa học và tổng kết về các phƣơng pháp xây dựng mức sử dụng
nƣớc từ đó có những bƣớc nghiên cứu thực hiện xác định mức sử dụng nƣớc phù hợp
với điều kiện của Việt Nam.
2) Phƣơng pháp phân tích số liệu
Việc lựa chọn phƣơng pháp tính toán mức sử dụng nƣớc tùy thuộc rất nhiều vào
mục đích thu thập số liệu về sử dụng nƣớc, số liệu có sẵn, thời gian, nguồn vốn và diện
tích khu vực khảo sát. Mục tiêu của đề tài này là xác lập đƣợc cơ sở, phƣơng pháp luận,
tiêu chí, chỉ tiêu, mức sử dụng nƣớc của một số hoạt động sản xuất công nghiệp phục vụ
quản lý tài nguyên nƣớc và đƣa ra phƣơng pháp luận, tiêu chí, chỉ tiêu, mức sử dụng
nƣớc của hoạt động sản xuất dệt nhuộm và sắt thép. Vì vậy, trong khuôn khổ đề tài này
cũng tiến hành thu thập số liệu về lƣợng nƣớc sử dụng và số lƣợng sản phẩm của các cơ
sở sản xuất sắt thép và dệt nhuộm trong địa bàn nghiên cứu.
Quản lý số liệu thu thập đƣợc: đây cũng là một phần rất quan trọng trong công
tác xác định mức sử dụng nƣớc. Các thông tin thu thập đƣợc có thể đƣợc tái sử dụng
cho các công tác khác liên quan đến mức sử dụng nƣớc. Trƣớc khi tiến hành thu thập số
liệu, kế hoạch lƣu trữ số liệu nên đƣợc xây dựng trƣớc nhằm đảm bảo tất cả các thông
tin thu thập đƣợc đƣợc lƣu trữ một cách có hệ thống. Có thể chia thông tin thu thập về
mức sử dụng nƣớc theo các thể loại sau: 1. Thông tin cơ bản; 2. Điều kiện địa lý; 3.
Điều kiện thủy v n; 4. Thông tin về sử dụng nƣớc.
Thông tin cơ bản: bao gồm tên, địa chỉ và số nhận dạng của từng mẫu tùy thuộc
vào biện pháp thống kê, lƣu trữ sử dụng.
Điều kiện địa lý: kinh độ, vĩ độ hoặc vị trí trên GIS đƣợc sử dụng.
Điều kiện thủy v n: liên quan đến nguồn nƣớc, điều kiện thủy v n tại khu vực
nguồn nƣớc đó.
Thông tin về sử dụng nƣớc có thể đƣợc thu thập với nhiều đơn vị khác nhau: thể
tích nên đƣợc đi kèm với thời gian, nếu số liệu từ đồng hồ đo nƣớc hoặc các hệ thống
nƣớc thải nên đi kèm với số liệu trung bình và lớn nhất/đơn vị thời gian.
Số liệu sau khi thu thập đƣợc bằng mẫu phiếu điều tra đã đƣợc nhập vào máy
tính, lựa chọn những thông số cần thiết phục vụ cho quá trình đánh giá, tính toán sau
này, đặc biệt đƣợc chia thành các nội dung: thông tin chung về cơ sở sản xuất, thông tin
về tình hình sử dụng nƣớc và tình hình xả nƣớc thải và tình hình quản lý sử dụng nƣớc
tại các cơ sở sản xuất.
Sau đó phân nhóm các câu trả lời, loại bỏ những thông tin còn thiếu hoặc không
phù hợp và tóm tắt lại kết quả, đồng thời, phân loại các câu trả lời của cán bộ doanh
nghiệp cho từng thông tin thu thập đƣợc, tóm tắt lại kết quả.
Việc lập các biểu bảng, đồ thị phục vụ cho công tác báo cáo cũng đƣợc thực hiện
nhƣ biểu đồ về hiện trạng các nguồn nƣớc sử dụng cho các mục đích, lƣợng nƣớc sử
dụng cho các mục đích, hay biểu đồ về hiện trạng quản lý tài nguyên nƣớc của các cơ sở
sản xuất trong địa bàn điều tra và lĩnh vực nghiên cứu, ....
3) Phƣơng pháp đánh giá, so sánh
- Dựa vào những thông tin đã thu thập đƣợc, tiến hành đánh giá. Đây là bƣớc rất
quan trọng trong nghiên cứu xác định mức sử dụng nƣớc. Muốn tính toán mức sử dụng
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nƣớc thỏa mãn các yêu cầu sản xuất và đạt kết quả kinh tế cao cần phải xác định hiện trạng
sử dụng nƣớc, chế độ sử dụng nƣớc. Chế độ sử dụng nƣớc đều thay đổi theo mùa, tháng,
ngày giờ, thậm chí thay đổi theo từng phút, từng giây và phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác
nhau nhƣ chế độ làm việc, điều kiện khí hậu, mức độ trang thiết bị,... Đây là cơ sở để xác
định mức sử dụng nƣớc và việc xác định mức độ tiêu thụ nƣớc sát với nhu cầu sử dụng
thực tế sẽ có ý nghĩa kinh tế và quản lý rất lớn đối với kế hoạch điều hòa nguồn nƣớc.
- Việc xem xét cụ thể hiện trạng sử dụng nƣớc của một nhà máy bao gồm việc
xác định tổng lƣợng của từng nhu cầu dùng nƣớc: nƣớc cho sinh hoạt, tƣới, sản xuất,
chữa cháy và các nhu cầu đặc biệt khác nhƣ cho hệ thống xử lý nƣớc thải, nƣớc rò rỉ và
nƣớc dự phòng) là rất quan trọng.
- Ngoài ra, đề tài cũng so sánh mức sử dụng nƣớc trong các hoạt động sản xuất
sắt thép, dệt nhuộm của các cơ sở trên thế giới để đƣa ra những giải pháp khai thác, sử
dụng nƣớc hiệu quả và tiết kiệm.
2.3. Danh mục các kết quả, sản phẩm KHCN đạt đƣợc với số lƣợng, chủng
loại và chỉ tiêu chất lƣợng, yêu cầu khoa học chính;
- Các sản phẩm khoa học:
+ Phƣơng pháp luận xây dựng hệ phƣơng pháp, tiêu chí, chỉ tiêu xác định mức
sử dụng nƣớc cho một số ngành sản xuất công nghiệp phục vụ quản lý tài nguyên nƣớc;
+ Phân tích và xác định các yếu tố ảnh hƣởng đến việc xác định mức sử dụng nƣớc;
+ Xác định những công đoạn sử dụng nƣớc nhiều nhất trong công nghiệp dệt
nhuộm và sắt thép;
+ Đề xuất các giải pháp khai thác, sử dụng tài nguyên nƣớc tiết kiệm và hiệu quả.
2.4. Kết quả đề tài có tác động đối với công tác điều tra cơ bản và quản lý
nhà nƣớc về tài nguyên và môi trƣờng;
- Các sản phẩm của đề tài là cơ sở khoa học giúp cho việc thực hiện các nghiên
cứu về quản lý và phân bổ tài nguyên nƣớc đƣợc đầy đủ hơn. Kết quả của đề tài sẽ là cơ
sở để đánh giá hiệu ích kinh tế - xã hội, môi trƣờng trong quản lý, khai thác, sử dụng,
bảo vệ và phát triển tài nguyên nƣớc;
- Kết quả của đề tài sẽ phục vụ cho quản lý chất lƣợng nƣớc, phân bổ tài nguyên
nƣớc, tiết kiệm chi phí sử dụng nƣớc, làm t ng hiệu quả kinh tế. Ngoài ra, kết quả của
đề tài cũng thúc đẩy việc sử dụng nƣớc hiệu quả, tiết kiệm và phát triển bền vững.
2.5. Kết luận:
1. Mức sử dụng nƣớc
- Tính toán để xác định mức sử dụng nƣớc nhằm khuyến khích sử dụng tiết kiệm
tài nguyên nƣớc đã đƣợc thực hiện nhiều nơi trên thế giới. Tuy nhiên, mức sử dụng
nƣớc không giống nhau giữa các nƣớc. Điều này phụ thuộc vào công nghệ sản xuất, kỹ
thuật áp dụng, thiết bị sử dụng và tính toán thất thoát nƣớc.
- Trong khuôn khổ đề tài này, mức sử dụng nƣớc của một sản phẩm đƣợc tập
trung nghiên cứu làm rõ, làm nền tảng cho việc xác định mức sử dụng nƣớc của hai
ngành công nghiệp chính: ngành công nghiệp sản xuất sắt thép và dệt nhuộm.
- Mức sử dụng nƣớc của một sản phẩm thông thƣờng đƣợc xác định theo đơn vị
(thể tích/đơn vị sản phẩm), đƣợc xác định theo công thức sau:
- Mức sử dụng nƣớc của một sản phẩm = Lƣợng nƣớc sử dụng cho ngành sản
xuất/đơn vị sản xuất (thể tích/đơn vị thời gian)/sản lƣợng của ngành sản xuất/đơn vị sản
xuất (sản phẩm/đơn vị thời gian).
41

2. Các vấn đề liên quan đến Quản lý tài nguyên nƣớc
- Đặc trƣng tài nguyên nƣớc của Việt Nam là sự phân bố không đều theo không
gian và thời gian, cùng với tác động không lƣờng của Biến đổi khí hậu. Đây là những
nguyên nhân dẫn đến tình trạng lũ lụt vào mùa mƣa và khan hiếm, thiếu nƣớc vào
mùa khô. Bên cạnh đó, phát triển kinh tế, t ng trƣởng dân số mạnh mẽ làm t ng nhu
cầu sử dụng và xả nƣớc thải vào nguồn nƣớc khiến cho nguồn nƣớc ngầm bị sụt giảm
mạnh, nƣớc mặt bị ô nhiễm đang ngày càng gia t ng. Xung đột và cạnh tranh trong sử
dụng nƣớc giữa các ngành đang ngày một sâu sắc.
- Để giải quyết tình trạng này, nhà nƣớc đã có nhiều biện pháp kiểm soát và
quản lý tài nguyên nƣớc nhƣ xây dựng và ban hành chính sách về tài nguyên nƣớc,
nghiên cứu cơ sở khoa học, đào tạo nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ tài
nguyên nƣớc.
- Từ những phân tích trên cho thấy, mục đích của việc đề xuất mức sử dụng
nƣớc cho các ngành công nghiệp là công cụ hữu ích và là cơ sở ban đầu cho việc xây
dựng chính sách quản lý tài nguyên nƣớc cần thiết. Việc xác định mức sử dụng nƣớc
cùng với quy hoạch phát triển các ngành công nghiệp sẽ tính toán đƣợc nhu cầu sử
dụng nƣớc cho phát triển công nghiệp.
- Đề xuất mức sử dụng nƣớc và các phƣơng án khai thác, sử dụng tiết kiệm,
hiệu quả nguồn nƣớc là một quá trình nhằm làm thay đổi các hoạt động sử dụng và
hành vi của con ngƣời trong phạm vị một ngành, lĩnh vực. Điều này có nghĩa là con
ngƣời cần học và hiểu về tầm quan trọng của nƣớc. Quá trình này sẽ t ng cƣờng n ng
lực và giáo dục nâng cao nhận thức công đồng. Ví dụ, nếu con ngƣời biết rằng nƣớc
là nguồn tài nguyên khan hiếm và nhận thức đƣợc các kỹ thuật tiết kiệm, khả n ng sử
dụng kỹ thuật của họ sẽ t ng lên.
2.6. Kiến nghị:
- Việc xác định mức sử dụng nƣớc không thể áp dụng cho toàn ngành công
nghiệp mà phụ thuộc vào từng loại hình sản xuất, từng đối tƣợng sử dụng nƣớc. Trên
cơ sở xem xét tình hình sản xuất và phát triển công nghiệp hiện tại, đề tài đã giới hạn
nghiên cứu cơ sở khoa học cho việc xác định mức sử dụng nƣớc cho công nghiệp dệt,
nhuộm và công nghiệp sắt thép. Việc lựa chọn loại hình sản xuất có vai trò quyết định
đối với toàn bộ nghiên cứu. Thông quá nghiên cứu và phân tích về mức sử dụng
nƣớc, các yếu tố khuyến khích, sử dụng tiết kiệm nƣớc để lựa chọn các phƣơng án sử
dụng nƣớc hiệu quả, tiết kiệm. Đề tài đã đƣa ra cách tiếp cận đơn giản để tính toán
mức sử dụng nƣớc. Tuy nhiên, nhƣ đã phân tích ở trên, việc xác định mức sử dụng
nƣớc cho một ngành là phức tạp, đòi hỏi khối lƣợng thông tin, dữ liệu lớn và yêu cầu
sử dụng nhiều phƣơng pháp tối ƣu để cung cấp cho ngƣời ra quyết định các thông tin
hữu ích nhằm đi đến quyết định cuối cùng. Vì vậy đề tài vẫn còn tồn tại những hạn
chế sau:
- Đối với mức sử dụng nƣớc cho dệt nhuộm: phƣơng pháp tính toán và đánh
giá đang dựa trên tổng lƣợng nƣớc đầu vào mà chƣa đánh giá đƣợc mức sử dụng
nƣớc cho từng công đoạn sản xuất và thất thoát nƣớc;
- Đối với mức sử dụng nƣớc cho sắt thép: Mới sơ bộ đánh giá mức sử dụng
nƣớc cho một số công đoạn sử dụng nƣớc trong sản xuất sắt thép.
- Cơ sở, phƣơng pháp luận, tiêu chí, chỉ tiêu sử dụng nƣớc vẫn còn chung
chung và theo hƣớng tiếp cận tính toán mức sử dụng nƣớc bằng tổng lƣợng nƣớc đầu
vào/ số lƣợng sản phẩm.
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Trên cơ sở các phân tích và nghiên cứu phƣơng pháp luận về phƣơng pháp luận,
chỉ tiêu, tiêu chí xác định mức sử dụng nƣớc, đề tài kiến nghị cần có những nghiên cứu
sâu hơn trƣớc khi đƣa ra một phƣơng pháp định xác định mức sử dụng nƣớc:
- Cần làm rõ các chỉ tiêu, tiêu chí xác định mức sử dụng nƣớc;
- Xem xét xác định mức sử dụng nƣớc trên một đơn vị diện tích của một loại
hình sản phẩm công nghiệp để ƣớc tính cho Quy hoạch các ngành công nghiệp;
- Cần có những nghiên cứu về nƣớc ảo để sản xuất ra một sản phẩm;
- Cần có những nghiên cứu về nhu cầu dùng nƣớc của các ngành công nghiệp
và cách thức quản lý;
- Cần có những nghiên cứu về việc xây dựng một thị trƣờng về tài nguyên nƣớc;
- Cần có những nghiên cứu về các chức n ng dịch vụ tài nguyên nƣớc;
- Cần phải có những dự án liên quan đến việc nâng cao nhận thức của các
doanh nghiệp về vai trò của nƣớc và nguồn nƣớc;
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[2] ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP XÁC LẬP QUYỀN SỞ HỮU
TÀI NGUYÊN NƢỚC NHƢ MỘT LOẠI TÀI SẢN
Mã số: TNMT.02.02
1. Thông tin chung về đề tài
1.1. Tổ chức chủ trì đề tài: Trung tâm Thông tin kinh tế tài nguyên nƣớc, Cục
Quản lý tài nguyên nƣớc
1.2. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Thái V n Tiến; Email: tien.thaivan@gmail.com
1.3. Cán bộ tham gia nghiên cứu chính:
- ThS. Vũ Hoài Thu, Cục Quản lý tài nguyên nƣớc, thƣ ký đề tài; ThS. Đỗ Thị Bích
Ngọc, Cục Quản lý tài nguyên nƣớc; ThS. Nguyễn Thị Phƣơng, Cục Quản lý tài nguyên
nƣớc; ThS. Nông Ánh Dƣơng, Vụ Pháp chế; ThS. Nguyễn Thi, Vụ tổ chức cán bộ.
1.4. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
- Cung cấp cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm đề xuất các giải pháp xác lập quyền
sở hữu tài nguyên nƣớc nhƣ một loại tài sản;
- Xác lập đƣợc cơ sở hoạch định chính sách, chiến lƣợc và đổi mới công tác quản
lý nhà nƣớc về tài nguyên nƣớc đảm bảo sự phát triển bền vững của Việt Nam trong thời
kỳ hội nhập.
1.5. Nội dung nghiên cứu
- Thu thập thông tin, tài liệu về sở hữu tài nguyên nƣớc, bảo vệ quyền sở hữu về tài
nguyên nƣớc của một số nƣớc trên thế giới
- Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn về quyền sở hữu nói chung, sở hữu và
bảo vệ quyền sở hữu về tài nguyên nƣớc nói riêng, phƣơng pháp luận xác lập quyền sở
hữu tài nguyên nƣớc nhƣ một loại tài sản;
- Nghiên cứu, phân tích, xác định các yếu tố ảnh hƣởng tới việc xác lập quyền sở
hữu tài nguyên nƣớc nhƣ một quyền tài sản
- Đề xuất/ xác lập quyền sở hữu tài nguyên nƣớc nhƣ một loại tài sản.
1.6. Thời gian thực hiện: từ n m 2010 đến n m 2011;
1.7. Kinh phí phê duyệt: 420 triệu đồng; thực hiện: 420 triệu đồng;
2. Tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu
2.1. Mở đầu
Sở hữu là yếu tố quyết định sự phát triển của mọi phƣơng thức sản xuất. Chế độ
sở hữu xác định mục đích và phƣơng thức tổ chức quản lý nền sản xuất xã hội, địa vị và
lợi ích của con ngƣời tham gia vào sản xuất xã hội. Quan hệ sở hữu có liên quan chặt
chẽ đến con ngƣời, vị trí xã hội, lợi ích kinh tế,... và ảnh hƣởng trực tiếp đến việc nâng
cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực và nhiều vấn đề kinh tế-chính trị-xã hội.
Hiến pháp nƣớc CHXHCN Việt Nam n m 1992 đã quy định việc phát triển nền
kinh tế thị trƣờng định hƣớng xã hội chủ nghĩa; cơ cấu kinh tế nhiều thành phần với các
hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh đa dạng dựa trên chế độ sở hữu toàn dân, sở hữu
tập thể và sở hữu tƣ nhân. Bộ luật Dân sự n m 2005 đã khẳng định nguồn nƣớc, tài
nguyên trong lòng đất là tài sản thuộc sở hữu nhà nƣớc. Luật Tài nguyên nƣớc n m 1998
cũng đã quy định vấn đề sở hữu đối với tài nguyên nƣớc, khẳng định “Tài nguyên nƣớc
thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nƣớc thống nhất quản lý” (Điều 1 Luật Tài nguyên nƣớc).
Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để cá nhân, tổ chức thực hiện các quyền sở hữu của mình
và tôn trọng quyền sở hữu của chủ thể khác, đồng thời, là công cụ quản lý nhà nƣớc và là
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c n cứ để các cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền xử lý tranh chấp, bảo vệ có hiệu quả các
quyền của chủ sở hữu, góp phần thúc đẩy công cuộc phát triển kinh tế - xã hội.
Trong điều kiện nền kinh tế thị trƣờng định hƣớng xã hội chủ nghĩa hiện nay, với
sự phát triển mạnh mẽ các lực lƣợng sản xuất, nhất là khoa học công nghệ, đối tƣợng
của quyền sở hữu ngày càng đƣợc mở rộng, đa dạng và phong phú. Nội dung quyền sở
hữu đối với các loại tài sản mới, trong đó có tài nguyên nƣớc đang có những diễn biến
phức tạp, có sự chuyển hóa đan xen với những sắc thái mới. Thực tiễn đời sống kinh tế xã hội của đất nƣớc đã và đang xuất hiện nhiều vấn đề cần đặc biệt quan tâm nhƣ vấn đề
ô nhiễm, suy giảm nguồn nƣớc và bảo đảm an ninh nguồn nƣớc. Kể từ khi Việt Nam gia
nhập Tổ chức Thƣơng mại thế giới (WTO), quá trình hội nhập và mở cửa nền kinh tế
đang đặt ra nhiều thách thức mới. Chúng ta phải tuân thủ những cam kết quốc tế trong
lĩnh vực tài nguyên nƣớc. Những nội dung này đều tác động, ảnh hƣởng sâu sắc đến vấn
đề sở hữu đối với loại tài sản là tài nguyên nƣớc, đặt ra không ít những vấn đề lý luận và
thực tiễn cần đƣợc làm rõ để đƣa ra những chính sách thích hợp, kịp thời. Để đáp ứng
những yêu cầu trên, Nghị quyết Hội nghị Trung ƣơng 6 Khóa X (1/2008) đã tiếp tục
khẳng định việc hoàn thiện thể chế về sở hữu trong nền kinh tế thị trƣờng định hƣớng xã
hội chủ nghĩa theo hƣớng thừa nhận sự tồn tại khách quan, lâu dài và khuyến khích sự
phát triển đa dạng các hình thức sở hữu, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ
sở hữu khác nhau trong nền kinh tế; xây dựng, hoàn thiện luật pháp về sở hữu đối với
các loại tài sản mới, trong đó có tài nguyên nƣớc. Hiện nay, tài nguyên nƣớc thuộc sở
hữu toàn dân do nhà nƣớc thống nhất quản lý. Tài sản này có những đặc điểm riêng biệt,
rất khác so với các tài sản khác, nhƣ: có tính hệ thống theo lƣu vực, có tính lan truyền,
phân bố không đều theo không gian và thời gian, là một loại tài nguyên tái tạo nhƣng
hữu hạn. Trong hệ thống pháp luật và trên thực tế, mọi công dân, tổ chức có quyền tiếp
cận tài nguyên nƣớc thông qua quyền khai thác, sử dụng tài nguyên nƣớc khi đƣợc cơ
quan chức n ng có thẩm quyền phê duyệt, trừ những trƣờng hợp ngoại lệ. Vì vậy, khi
nghiên cứu các giải pháp xác lập quyền sở hữu tài nguyên nƣớc nhƣ một loại tài sản thì
đồng thời phải xem xét cả 2 khía cạnh: khía cạnh những đặc tính của quyền sở hữu nói
chung và khía cạnh quyền khai thác, sử dụng tài nguyên nƣớc là một quyền tài sản có
gắn liền với những đặc điểm của tài nguyên nƣớc.
2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu, điều tra khảo sát, tính toán và trang thiết bị
nghiên cứu đã sử dụng thực tế
- Phƣơng pháp kế thừa: Kế thừa những nghiên cứu và các kết quả thực thi các
quy định của pháp luật về quyền sở hữu, quyền tài sản.
- Phƣơng pháp tổng hợp: Tổng hợp các kết quả nghiên cứu, các báo cáo phân
tích, đánh giá, tài liệu trong và ngoài nƣớc để đƣa ra các phƣơng pháp luận, giải pháp
xác lập quyền khai thác, sử dụng tài nguyên nƣớc nhƣ một quyền tài sản.
- Phƣơng pháp so sánh: So sánh các quy định về quyền sở hữu tài nguyên nƣớc
với các quy định về các quyền sở hữu các tài sản khác cũng nhƣ quyền sở hữu tài
nguyên nƣớc theo pháp luật Việt Nam và pháp luật của một số nƣớc.
- Phƣơng pháp hội thảo, lấy ý kiến chuyên gia: Những nghiên cứu của Đề tài là
những nghiên cứu mới, tính lý thuyết cao vì vậy phƣơng pháp hội thảo và lấy ý kiến
chuyên gia rất cần thiết.
- Phƣơng pháp điều tra, khảo sát thực tế: Phƣơng pháp này nhằm tới việc đánh giá
tính hiệu quả của việc thực hiện quyền sở hữu về tài nguyên nƣớc, bảo vệ quyền sở hữu
về tài nguyên nƣớc đồng thời phát hiện những vấn đề cần giải quyết để các tổ chức, cá
nhân có thể tiếp cận quyền khai thác, sử dụng nƣớc bình đẳng và nhƣ một loại tài sản.
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2.3. Danh mục các kết quả, sản phẩm KHCN đạt đƣợc với số lƣợng, chủng
loại và chỉ tiêu chất lƣợng, yêu cầu khoa học chính;
- Sản phẩm của đề tài là Báo cáo tổng hợp và các báo cáo chuyên đề, cụ thể nhƣ sau:
+ Phân tích, xác định các yếu tố không bền vững của tài nguyên nƣớc Việt Nam
ảnh hƣởng tới quyền sở hữu tài nguyên nƣớc;
+ Nghiên cứu các tác động kinh tế- xã hội, khoa học công nghệ tới quyền sở hữu
và bảo vệ quyền sở hữu tài nguyên nƣớc;
+ Những vấn đề đặt ra đối với việc hoàn thiện hệ thống pháp luật về quyền sở
hữu, bảo vệ quyền sở hữu đối với tài nguyên nƣớc.
+ Nghiên cứu, đề xuất phƣơng hƣớng, giải pháp hoàn thiện pháp luật về sở hữu
tài nguyên nƣớc
+ Nghiên cứu xác lập quyền sở hữu tài nguyên nƣớc nhƣ một quyền tài sản
(quyền thừa kế, thế chấp, mua bán….);
+ Đề xuất các giải pháp xác lập quyền sở hữu tài nguyên nƣớc nhƣ một quyền tài sản;
+ Đánh giá tác động của việc xác lập quyền sở hữu tài nguyên nƣớc nhƣ một
quyền tài sản tới kinh tế- xã hội, quản lý tài nguyên nƣớc.
- Các công bố khoa học: Không có.
- Đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ: Không có.
2.4. Tình hình đăng ký sở hữu trí tuệ: không.
2.5. Kết quả đề tài có tác động đối với công tác điều tra cơ bản và quản lý
nhà nƣớc về tài nguyên và môi trƣờng
Đề tài là một trong những c n cứ, cơ sở cho việc hoàn thiện hệ thống pháp luật
về sở hữu tài nguyên nƣớc; xây dựng các chính sách thực hiện quyền sở hữu tài nguyên
nƣớc và bảo vệ quyền sở hữu tài nguyên nƣớc.
2.6. Kết luận
Tài nguyên nƣớc là hữu hạn và đang chịu áp lực lớn của tổ hợp nhiều yếu tố nhƣ
gia t ng dân số, đô thị hóa, công nghiệp hóa và tác động của biến đổi khí hậu. Vấn đề
khan hiếm nƣớc, ô nhiễm nguồn nƣớc và tác động của chúng đến môi trƣờng và an sinh
xã hội đang ngày càng lộ diện rõ nét; đâu đó đã xảy ra tranh chấp về tài nguyên nƣớc
giữa các ngành, đối tƣợng sử dụng dẫn đến tình trạng cạnh tranh về nƣớc ngày càng gay
gắt hơn nếu Nhà nƣớc không có những động thái tích cực trong nhận thức và hành động
nhằm quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên nƣớc bền vững. Một trong những
động thái đó là cần sửa đổi thể chế cho phù hợp với bối cảnh hiện tại khi đất nƣớc đang
theo đuổi chính sách kinh tế thị trƣờng định hƣớng xã hội chủ nghĩa, gia nhập WTO và
đang ngày càng hội nhập kinh tế sâu rộng hơn với quốc tế. Trong phạm vi nghiên cứu
của đề tài có thể thấy rằng, việc xác lập quyền sở hữu tài nguyên nƣớc nhƣ một loại tài
sản là thiết thực giúp giải quyết đƣợc vấn đề điều hòa, phân bổ hợp lý tài nguyên nƣớc,
sử dụng nƣớc tiết kiệm, hiệu quả.
Sở hữu là một phạm trù kinh tế biểu hiện các quan hệ giữa ngƣời với ngƣời đối
với việc chiếm hữu của cải vật chất, trƣớc hết là đối với những tƣ liệu sản xuất chủ yếu
và sở hữu tƣ liệu sản xuất luôn là một vấn đề trong những vấn đề cơ bản và sâu xa của
mọi cuộc cách mạng. Kể từ Đại hội lần thứ VI, Đảng ta đã có tƣ duy mới về sở hữu và
dần đi đến thừa nhận sự tồn tại khách quan của nhiều hình thức sở hữu về tƣ liệu sản
xuất và nhiều thành phần kinh tế. Từ đó thay đổi cơ chế quản lý và cơ chế phân phối,
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đồng thời đã nhận thức rõ hơn các quyền nhƣ quyền sở hữu, quyền sử dụng, quyền
chuyển nhƣợng… nhờ đó khắc phục đƣợc tình trạng vô chủ nhƣ trƣớc đây.
Tài nguyên nƣớc là một tƣ liệu sản xuất quan trọng, là đầu vào không thể thiếu
đƣợc trong hầu hết các hoạt động kinh tế-xã hội và phát triển, nhƣng khi đối chiếu với
thực tế hiện tại thì tài nguyên nƣớc chƣa đƣợc xem là tài sản thực thụ, đành rằng theo
Bộ luật Dân sự n m 2005 thì tài nguyên nƣớc đƣợc coi là tài sản và thuộc hình thức sở
hữu nhà nƣớc (Điều 200 Bộ luật Dân sự quy định: “Tài sản thuộc hình thức sở hữu Nhà
nƣớc bao gồm đất đai, rừng tự nhiên, rừng trồng có nguồn vốn từ ngân sách nhà nƣớc,
núi, sông hồ, nguồn nƣớc…”. Nguồn nƣớc ở đây đƣợc pháp luật quy định gồm các
nguồn nƣớc mặt, nƣớc mƣa, nƣớc dƣới đất, nƣớc biển thuộc lãnh thổ nƣớc Cộng hòa xã
hội chủ nghĩa Việt Nam và thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nƣớc thống nhất quản lý.
Theo đó, tài nguyên nƣớc không thể thuộc sở hữu tƣ nhân và để tiếp cận khai thác, sử
dụng tài nguyên nƣớc, hầu hết các trƣờng hợp, trừ một số trƣờng hợp giới hạn đƣợc
pháp luật quy định, chỉ đƣợc thực hiện khi có giấy phép do các cơ quan chức n ng nhà
nƣớc các cấp cấp. Nhƣ vậy, đối chiếu với các quyền về sở hữu tài sản thì các quyền sở
hữu đối với tài nguyên nƣớc của các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật hiện
hành mới chỉ đƣợc thể hiện ở quyền chiếm hữu, quyền sử dụng, hoặc phải có giấy phép
hoặc không cần giấy phép theo quy định của pháp luật, phục vụ các nhu cầu về sinh
hoạt và sản xuất theo ý chí của mình và không đƣợc có các hoạt động xả thải, gây ô
nhiễm, cạn kiệt, suy thoái tài nguyên nƣớc gây thiệt hại hoặc làm ảnh hƣởng đến lợi ích
của Nhà nƣớc, lợi ích công cộng, quyền, lợi ích hợp pháp của ngƣời khác. Còn lại, các
quyền về chiếm hữu và định đoạt đối với tài nguyên nƣớc hiện nay chƣa đƣợc đề cập
đến trong các quy định của pháp luật. Nói cách khác, tài nguyên nƣớc chƣa đƣợc xem là
tài sản đúng nghĩa.
Hơn nữa, mặc dù đều là tài nguyên thuộc sở hữu toàn dân, do Nhà nƣớc thống
nhất quản lý, nhƣng tài nguyên nƣớc chƣa đƣợc đối xử nhƣ đối với tài nguyên đất đai,
đó là: hiện nay, trong khi các tổ chức, cá nhân có quyền sử dụng đất lại đang đƣợc
hƣởng đầy đủ các quyền chiếm hữu, sử dụng và định đoạt đối với khu đất mà họ có giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất thì các cá nhân và tổ chức có giấy phép khai thác, sử
dụng tài nguyên nƣớc lại không có đầy đủ các quyền tƣơng tự.
Một khi quyền sở hữu đối với tài nguyên nƣớc vẫn chƣa đƣợc coi là một quyền
sở hữu tài sản, thì những quy định pháp luật về bảo vệ và phát triển tài nguyên nƣớc vẫn
sẽ chỉ dừng lại là những quy phạm có tính chất tuyên ngôn. Thực tế đó đòi hỏi cần phải
có sự sửa đổi hệ thống pháp luật về tài nguyên nƣớc, coi tài nguyên nƣớc nhƣ một tƣ
liệu sản xuất quan trọng, một loại hàng hóa kinh tế; quyền khai thác, sử dụng nƣớc phải
đƣợc thể chế hóa nhƣ một loại tài sản thuộc sở hữu của một tổ chức, cá nhân để tài
nguyên nƣớc có thể đƣợc sử dụng một cách hiệu quả, tiết kiệm, công bằng .
Vì vậy, bám sát mục tiêu của đề tài nghiên cứu, trên cơ sở kết quả nghiên cứu về
mặt lý luận, khoa học cũng nhƣ phân tích, đánh giá pháp luật hiện hành về tài sản và
quyền sở hữu đối với tài sản nói chung và đối với tài sản là tài nguyên nƣớc nói riêng
của nƣớc ta cùng với việc tham khảo thực tế của một số nƣớc trên thế giới về vấn đề
này, nhóm nghiên cứu đã mạnh dạn đƣa ra những đề xuất về xác lập các quyền tài sản
đối với tài nguyên nƣớc, đó là quyền khai thác, sử dụng tài nguyên nƣớc của các tổ
chức, cá nhân có giấy phép do cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền cấp phải đƣợc pháp
luật công nhận là một quyền tài sản, hay đúng hơn là một loại tài sản nhƣ đối với quyền
sở hữu trí tuệ, quyền sử dụng đất,...và các quyền đó phải đƣợc luật hóa để các quyền của
ngƣời khai thác, sử dụng tài nguyên nƣớc đƣợc pháp luật tôn trọng và bảo đảm. Và để
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xác lập đƣợc quyền này, đòi hỏi phải điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992, Bộ
Luật dân sự 2005, Luật Tài nguyên nƣớc 1998 và các pháp luật liên quan. Một thành
công lớn, đáng ghi nhận của đề tài là một trong những đề xuất chính, quan trọng của đề
tài nghiên cứu mà nhóm nghiên cứu kiến nghị – xác định quyền sở hữu tài sản tài
nguyên nƣớc (quyền khai thác, sử dụng tài nguyên nƣớc của tổ chức cá nhân) là một
loại tài sản đã đƣợc các cơ quan soạn thảo Luật tài nguyên nƣớc (sửa đổi) công nhận và
đƣa vào trong dự thảo Luật trình Quốc hội ban hành tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 13
tới đây. Cụ thể, tại khoản 4 Điều 42. của Dự thảo Luật tài nguyên nƣớc (sửa đổi) trình
Quốc hội quy đinh: “4. Tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên nƣớc thuộc trƣờng hợp
phải nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nƣớc theo quy định tại khoản 1 Điều 64
của Luật này còn đƣợc chuyển nhƣợng quyền khai thác tài nguyên nƣớc theo quy định
của Chính phủ. Đồng thời, việc chuyển nhƣợng quyền khai thác, sử dụng tài nguyên
nƣớc của tổ, chức, cá nhân cũng sẽ đƣợc quy định chi tiết, cụ thể trong Nghị định hƣớng
dẫn thực thi Luật tài nguyên nƣớc sau khi Luật đƣợc Quốc hội ban hành và có hiệu lực.
2.7. Kiến nghị.
Với những kết luận trên đây, một khi Luật tài nguyên nƣớc đƣợc Quốc hội nƣớc
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành, đồng nghĩa với việc quyền sở hữu tài
nguyên nƣớc (trong đó có quyền khai thác, sử dụng tài nguyên nƣớc của tổ chức, cá
nhân) đƣợc pháp luật công nhận là một loại tài sản, nhóm nghiên cứu đề tài đƣa ra một
số đề nghị cụ thể sau đây:
1) Cần sớm xây dựng cơ chế, chính sách về chuyển nhƣợng quyền khai thác, sử
dụng tài nguyên nƣớc; xây dựng thị trƣờng chuyển nhƣợng và tạo môi trƣờng thuận lợi
cho tổ chức, cá nhân thực hiện việc chuyển nhƣợng quyền khai thác, sử dụng tài nguyên
nƣớc của mình khi có nhu cầu..
2) Các quy định trong các chƣơng về kinh tế, v n hóa, giáo dục, khoa học, công
nghệ và quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong Hiến pháp nƣớc Cộng hòa xã hội
chủ nghĩa Việt Nam cũng cần đƣợc rà soát, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp, việc làm
này cũng đƣợc tiến hành đối với những v n bản quy phạm pháp luật liên quan.
3) Các khái niệm "sở hữu toàn dân" và "sở hữu Nhà nƣớc" đối với tài nguyên
nƣớc cần phải đƣợc làm rõ và phải nhất quán. Vấn đề sở hữu toàn dân hay sở hữu nhà
nƣớc, cách thức nào để dân thực sự đƣợc làm chủ đối với tài nguyên của đất nƣớc là
những vấn đề cấp thiết, cần tiếp tục đƣợc nghiên cứu một cách sâu, kỹ.
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[3] NGHIÊN CỨU CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN ĐỀ XUẤT NỘI DUNG, ĐỐI
TƢỢNG THU TIỀN CẤP QUYỀN, PHƢƠNG PHÁP TÍNH VÀ MỨC THU TIỀN CẤP
QUYỀN KHAI THÁC TÀI NGUYÊN NƢỚC PHỤC VỤ VIỆC TRIỂN KHAI THI
HÀNH LUẬT TÀI NGUYÊN NƢỚC
Mã số: TNMT.02.42
1. Thông tin chung về đề tài
1.1. Tổ chức chủ trì đề tài: Cục Quản lý tài nguyên nƣớc
1.2. Chủ nhiệm đề tài: Thạc sĩ Vũ Hoài Thu; Email: vuhoaithu76@yahoo.com.sg
1.3. Cán bộ tham gia nghiên cứu chính:
- Thạc sĩ Đỗ Thị Bích Ngọc, Thƣ ký đề tài; Thạc sĩ Thái V n Tiến, Thành viên;
Thạc sĩ Nguyễn Thị Phƣơng, Thành viên; Kỹ sƣ Đỗ V n Lanh, Thành viên; Cử nhân
Nông Ánh Dƣơng, Thành viên.
1.4. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
- Xác định nội dung, đối tƣợng, phƣơng pháp tính và mức thu tiền cấp quyền
khai thác tài nguyên nƣớc.
- Xây dựng dự thảo thông tƣ quy định về tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nƣớc.
1.5. Nội dung nghiên cứu
Thu thập các tài liệu, nghiên cứu có liên quan tới nội dung của Đề tài.
Nghiên cứu tổng quan về đặc điểm các loại hình khai thác tài nguyên nƣớc để
làm rõ các trƣờng hợp thuộc đối tƣợng nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nƣớc.
Nghiên cứu đánh giá phƣơng pháp thu tiền khai thác tài nguyên nƣớc ở trong và
ngoài nƣớc.
Nghiên cứu các khái niệm trong kinh tế tài nguyên; các quy định về thuế, phí, lệ
phí, tiền cấp quyền khai thác tài nguyên, các chính sách ƣu đãi nhằm xây dựng phƣơng
pháp tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nƣớc phù hợp với chính sách kinh tế tài
nguyên của Việt Nam.
Tổ chức khảo sát thực tế tại một số địa phƣơng để nghiên cứu loại hình khai thác
tài nguyên nƣớc để làm cơ sở thực tiễn cho việc phân nhóm các đối tƣợng nộp tiền khai
thác tài nguyên nƣớc.
Phân nhóm các hoạt động khai thác tài nguyên nƣớc theo mục đích sử dụng
nƣớc, quy mô khai thác, điều kiện khai thác, loại nguồn nƣớc, chất lƣợng nguồn nƣớc
của các loại hình khai thác khi tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nƣớc.
Xây dựng phƣơng pháp tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nƣớc.
Xây dựng Dự thảo Nghị định, Thông tƣ, Tờ trình ban hành Thông tƣ.
1.6. Thời gian thực hiện: từ n m 2013 đến n m 2015
1.7. Kinh phí phê duyệt: 800 triệu đồng; Kinh phí thực hiện: 800 triệu đồng;
2. Tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu
2.1. Mở đầu:
Điều 65 Luật tài nguyên nƣớc (sửa đổi) đƣợc thông qua tại kỳ họp thứ 3 Quốc
hội khoá 13 quy định tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên nƣớc trong một số trƣờng
hợp phải nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nƣớc, cụ thể nhƣ sau:
"Điều 65. Tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nƣớc”
Tại Việt nam, hiện nay chƣa có quy định nào về việc thu tiền cấp quyền khai thác
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tài nguyên nƣớc. Tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nƣớc là một điểm mới của Luật,
chƣa đƣợc quy định ở các v n bản quy phạm pháp luật trƣớc đó, chƣa có một quy định
cụ thể và chính thức nào của cơ quan quản lý nhà nƣớc có thẩm quyền về tiền cấp quyền
khai thác, bản chất cũng nhƣ mục đích của khoản thu này.
Tuy nhiên, theo quan điểm đƣợc cơ quan soạn thảo Luật Tài nguyên nƣớc trình
trƣớc Quốc hội khoá 13, tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nƣớc xuất phát từ đặc điểm
tài nguyên nƣớc là tài sản của nhà nƣớc, thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nƣớc đại diện
chủ sở hữu. Nhà nƣớc có quyền hƣởng lợi khi cấp quyền khai thác cho các tổ chức, cá
nhân. Việc thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nƣớc cũng nhằm t ng ý thức sử dụng
tiết kiệm, hiệu quả của tổ chức, cá nhân khi khai thác nƣớc.
Nhƣ vậy quyền khai thác tài nguyên nƣớc đƣợc định giá bằng tiền và đƣợc coi
nhƣ là quyền tài sản. Tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nƣớc khác với thuế tài nguyên
nƣớc, phí và lệ phí cấp giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nƣớc. Đó là khoản thu
của chủ sở hữu khi cho các chủ thể khác sử dụng tài sản của mình tƣơng tự nhƣ khoáng
sản, đất đai.
Để triển khai hiệu quả các quy định về việc thu tiền cấp quyền khai thác tài
nguyên nƣớc, vừa bảo đảm khuyến khích tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng nƣớc tiết
kiệm, hiệu quả, bảo vệ đƣợc nguồn nƣớc khai thác, vừa bảo đảm đƣợc an sinh xã hội thì
cần phải có nghiên cứu toàn diện về đối tƣợng, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài
nguyên nƣớc, tác động ảnh hƣởng của việc thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nƣớc
tới hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Do vậy nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn để đề xuất nội dung, đối tƣợng
thu tiền cấp quyền, phƣơng pháp tính và mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên
nƣớc phục vụ việc triển khai thi hành Luật Tài nguyên nƣớc là cần thiết.
2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu, điều tra khảo sát, tính toán và trang thiết bị
nghiên cứu đã sử dụng thực tế
a. Đề tài đƣợc thực hiện thông qu việc sử dụng tổng hợp các phƣơng pháp sau:
- Phƣơng pháp kế thừa: Kế thừa có chọn lọc các kết quả nghiên cứu của các
chƣơng trình, đề tài khoa học có liên quan
- Phƣơng pháp phân tích, thống kê: Các phƣơng pháp này đã đƣợc sử dụng trong
quá trình thực hiện thu thập, tổng hợp các tài liệu, đề tài, dự án liên quan đến nguồn
nƣớc tại Việt Nam cũng nhƣ thế giới, do đó sẽ đƣợc sử dụng trong việc nghiên cứu đề
tài.
- Phƣơng pháp chuyên gia, hội thảo để nhận đƣợc nhiều ý kiến chuyên sâu của
các chuyên gia cũng nhƣ sự góp ý của các nhà quản lý, cơ quan, ban ngành liên quan;
giúp nâng cao hiệu quả và tính thiết thực của đề tài nghiên cứu. Phƣơng pháp này sẽ
đƣợc áp dụng trong toàn bộ quá trình thực hiện đề tài, từ khi xây dựng đề cƣơng đến khi
lập báo cáo tổng kết.
b. Điều tra khảo sát:
- Tổ chức khảo sát thực tế tại một số địa phƣơng để nghiên cứu loại hình khai
thác tài nguyên nƣớc (Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa- Vũng Tàu, Bình Dƣơng, Gia
Lai, Đắk Lắk, Quảng Ninh, Hải Phòng );
2.3. Danh mục các kết quả, sản phẩm KHCN đạt đƣợc với số lƣợng, chủng
loại và chỉ tiêu chất lƣợng, yêu cầu khoa học chính;
- Các sản phẩm khoa học:
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- Các công bố khoa học: 01 báo báo khoa học đ ng trên tạp chí Tài nguyên và
môi trƣờng.
- Công tác đào tạo sau đại học: Không có.
2.4. Tình hình đăng ký sở hữu trí tuệ: Không có.
2.5. Kết quả đề tài có tác động đối với công tác điều tra cơ bản và quản lý
nhà nƣớc về tài nguyên và môi trƣờng:
- Kết quả đề tài sẽ đƣợc áp dụng trong việc xây dựng các quy định về tiền cấp
quyền khai thác tài nguyên nƣớc chƣa đƣợc thực hiện trƣớc đây.
2.6. Kết luận
Nƣớc là yếu tố thiết yếu để hình thành và duy trì sự sống, là nơi quần tụ chủ yếu
của con ngƣời và nơi sản sinh ra đa số các nền v n minh nhân loại. Khi xã hội loài
ngƣời càng phát triển thì sự khan hiếm nƣớc ngày càng gia t ng và do đó cũng làm nảy
sinh những tranh chấp liên quan đến tài nguyên nƣớc mà chủ yếu là những tranh chấp
về nƣớc. Điều này làm tiềm ẩn những xung đột gây mất ổn định trong quốc gia và trong
khu vực, vấn đề này càng thấy rõ khi tình trạng biến đổi khí hậu ngày một diễn biến
phức tạp, nguồn nƣớc ngày một khan hiếm trong khi đó ô nhiễm môi trƣờng nƣớc ngày
một gia t ng, t lệ thuận theo cấp số nhân so với sự t ng trƣởng kinh tế. Vì vậy, quan
điểm nƣớc là tài sản, là nguồn lực quan trọng của mỗi quốc gia và phải đƣợc khai thác,
sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, bền vững đang trở nên phổ biến trên thế giới.
Quy định về tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nƣớc của Luật Tài nguyên nƣớc
đƣợc xây dựng với chủ trƣơng cụ thể hóa quan điểm tài nguyên nƣớc là tài sản của nhà
nƣớc, thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nƣớc đại diện chủ sở hữu, ngƣời khai thác, sử dụng tài
sản của Nhà nƣớc cần phải nộp tiền để bảo đảm công bằng trong việc khai thác, sử dụng tài
nguyên nƣớc và nâng cao ý thức sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn nƣớc. Nhƣ vậy,
quyền khai thác tài nguyên nƣớc đƣợc định giá bằng tiền và đƣợc coi nhƣ là quyền tài sản.
Tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nƣớc khác với thuế tài nguyên nƣớc, phí và lệ phí cấp
giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nƣớc. Đó là khoản thu của chủ sở hữu khi cho các
chủ thể khác sử dụng tài sản của mình tƣơng tự nhƣ khoáng sản, đất đai.
2.7. Kiến nghị
Trong khuôn khổ đề tài “Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn đề xuất nội
dung, đối tƣợng thu tiền cấp quyền, phƣơng pháp tính và mức thu tiền cấp quyền khai
thác tài nguyên nƣớc phục vụ việc triển khai thi hành Luật Tài nguyên nƣớc”, tác giả đã
đi sâu nghiên cứu về cơ sở lý luận và thực tiễn từ đó đề xuất đƣợc nội dung, đối tƣợng
thu, phƣơng pháp tính và mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nƣớc. Tuy nhiên,
Đề tài vẫn dừng lại ở ý kiến chủ quan của tác giả, do vậy cần đƣợc tiếp tục nghiên cứu
một cách sâu rộng hơn. Đồng thời cần đƣợc ứng dụng vào thực tiễn để kiểm nghiệm.
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NỘI DUNG 3: NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT PHƢƠNG THỨC QUẢN LÝ, ĐIỀU
TRA, QUY HOẠCH, BẢO VỆ TÀI NGUYÊN NƢỚC QUỐC GIA VÀ LƢU VỰC
SÔNG.
[1] NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC SỬ DỤNG NƢỚC PHÍA THƢỢNG LƢU
ĐẾN TÀI NGUYÊN NƢỚC LƢU VỰC SÔNG HỒNG
Mã số: TNMT.02.09
1. Thông tin chung về đề tài
1.1. Tổ chức chủ trì đề tài: Viện Khoa học Khí tƣợng Thủy v n và Môi trƣờng
1.2. Chủ nhiệm đề tài: T.S Lƣơng Tuấn Anh; Email: Tanh@vkttv.edu.vn
1.3. Cán bộ tham gia nghiên cứu chính:
- PGS. TS. Trần Thanh Xuân; Th.S. Đặng Thu Hiền; KS. Nguyễn Thanh Thủy;
Th.S. Huỳnh Thị Lan Hƣơng; KS. Hoàng Thị Phƣơng Thảo; CN. Hoàng V n Đại; TS.
CN Trần Tuấn Đạt.
1.4. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
- Tổ hợp phƣơng pháp, công nghệ hỗ trợ trong việc xác định các khu vực khai
thác, sử dụng TNN áp dụng thí điểm cho vùng thƣợng lƣu lƣu vực sông Hồng.
- Đề xuất các phƣơng pháp thích hợp để đánh giá tác động do khai thác, sử dụng
TNN ở vùng thƣợng lƣu đến phân phối TNN trong lƣu vực sông.
- Đề xuất các biện pháp giảm thiểu tác động do khai thác sử dụng TNN ở thƣợng lƣu.
1.5. Nội dung nghiên cứu
- Thu thập các loại số liệu và thông tin cần thiết và đánh giá mức độ tin cậy
Thu thập cập nhật và hệ thống hóa số liệu KTTV trên lƣu vực sông Hồng (bao
gồm cả phần lãnh thổ trên địa phận Trung Quốc).
Thu thập các số liệu có liên quan nhƣ bản đồ địa hình, bản đồ sử dụng đất, mặt
cắt sông, số liệu điều tra khảo sát dòng chảy kiệt, điều tra chất lƣợng nƣớc.
Thu thập thông tin viễn thám, ảnh mây vệ tinh lƣu vực sông Hồng;
Thu thập các báo cáo, thông tin về hiện trạng, quy hoạch khai thác sử dụng nƣớc,
các nghiên cứu đánh giá tác động môi trƣờng của các khu vực khai thác, sử dụng nƣớc,
của các hồ chứa và dòng chảy môi trƣờng trên sông hệ thống sông Hồng.
Thu thập các thông số thiết kế các hồ chứa thủy điện thƣợng lƣu hệ thống sông Hồng.
Thu thập các thông tin, số liệu về nhu cầu nƣớc hạ du.
Đánh giá mức độ tin cậy của các số liệu, thông tin thu thập đƣợc trên cơ sở phân
tích thống kê, so sánh các nguồn thông tin khác nhau.
- Điều tra khảo sát bổ sung.
Thu thập bổ sung số liệu đo đạc KTTV tại các trạm thủy v n dùng riêng (do các
ngành khác hoặc các đia phƣơng thực hiện).
Các thông tin về thời gian hoạt động, thông số thiết kế các công trình khai thác
sử dụng nƣớc vùng thƣợng lƣu.
Hiện trạng sử dụng nƣớc và số liệu khai thác nguồn nƣớc, quy trình vận hành các
công trình khai thác sử dụng nƣớc.
- Nghiên cứu đánh giá hiện trạng TNN và tìm hiểu nguyên nhân của tình trạng
suy giảm TNN vùng hạ lƣu hệ thống sông Hồng trong những n m gần đây
Đánh giá về lƣợng mƣa n m, mƣa mùa mƣa, mƣa mùa khô và xu thế biến đổi
trên lƣu vực sông Hồng (bao gồm cả phần diện tích trên lãnh thổ Trung Quốc).
Đánh giá về lƣợng dòng chảy n m, dòng chảy lũ, dòng chảy cạn và xu thế biến
đổi trên lƣu vực sông Hồng.
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Diễn biến về một số yếu tố về chất lƣợng nƣớc của sông Hồng (chủ yếu là dòng
chảy bùn cát).
Phân tích nguyên nhân của xu thế suy giảm nguồn nƣớc hạ lƣu sông Hồng trong
những n m gần đây.
- Nghiên cứu phƣơng pháp, công nghệ hỗ trợ trong việc xác định các khu vực
khai thác, sử dụng TNN áp dụng thí điểm cho vùng thƣợng lƣu lƣu vực sông Hồng.
Phƣơng pháp giám sát và nhận dạng tác động đến TNN về lƣợng và chất do khai
thác sử dụng nƣớc thƣợng lƣu.
Lƣới trạm quan trắc, yếu tố quan trắc giám sát TNN tại vùng biên giới.
Phạm vi bao quát theo dõi khai thác sử dụng TNN thƣợng lƣu, tần suất thu ảnh
vệ tinh;
- Các dấu hiệu nhận dạng, phát hiện khai thác sử dụng TNN và các tác động.
Công nghệ xử lý và giải đoán thông tin viễn thám để xác định vị trí các khu vực
hồ chứa nƣớc tự nhiên và nhân tạo;
- Kỹ thuật nắn chỉnh không gian ảnh viễn thám;
- Lọc thông tin và t ng cƣờng độ tƣơng phản;
- Kỹ thuật giải đoán ảnh viễn thám xác định vị trí khai thác sử dụng TNN.
Công nghệ viễn thám hỗ trợ kết hợp với tài liệu điều tra xác định quy mô công
trình và khả n ng trữ nƣớc trong các hồ chứa;
Hệ thống hóa các khu vực khai thác, sử dụng TNN vùng thƣợng nguồn sông Hồng.
- Nghiên cứu các phƣơng pháp, mô hình toán thích hợp và áp dụng đánh giá tác
động do khai thác, sử dụng nƣớc thƣợng lƣu đến TNN vùng hạ lƣu sông Hồng.
Phƣơng pháp xử lý số liệu, tính toán và đánh giá tác động do khai thác TNN
thƣợng lƣu trong trƣờng hợp thiếu số liệu quan trắc và số liệu không đồng bộ;
Đánh giá tác động do khai thác sử dụng nƣớc thƣợng lƣu đến TNN hạ lƣu sông
Hồng về lƣợng và chất, phân phối các đặc trƣng TNN theo không gian, thời gian (chú
trọng đánh giá mức độ tác động của việc trữ nƣớc và sử dụng nƣớc của các hệ thống hồ
chứa trên sông Đà, sông Lô phần lãnh thổ Trung Quốc đến TNN sông Hồng)
- Đề xuất các biện pháp giảm thiểu tác động do khai thác, sử dụng nƣớc vùng
thƣợng lƣu.
Các biện pháp phi công trình (các giải pháp quản lý, giải pháp liên quan đến hợp
tác quốc tế và quản lý lƣu vực sông quốc tế);
Các biện pháp về công trình và vận hành công trình khai thác TNN .
1.6. Thời gian thực hiện: Từ tháng 1/2010 đến tháng 12/2011.
1.7. Kinh phí phê duyệt: 900 triệu đồng; Thực hiện: 900 triệu đồng;
2. Tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu
2.1. Mở đầu
Sự phát triển kinh tế - xã hội, gia t ng dân số đã dẫn đến việc t ng cƣờng sử dụng
TNN trên lƣu vực sông trong bối cảnh tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu. Đối với
các con sông lớn và các sông liên quốc gia, việc đẩy mạnh khai thác sử dụng TNN khu
vực thƣợng lƣu các lƣu vực sông cho các mục tiêu phát triển, nhất là đối với việc xây
dựng các hồ chứa nƣớc cho thủy điện, tƣới tiêu và chuyển nƣớc sang các lƣu vực khác
sẽ gây ảnh hƣởng đến TNN vùng hạ lƣu, có thể dẫn đến sự mất cân đối và mâu thuẫn về
sử dụng TNN giữa các ngành, các địa phƣơng trong một quốc gia hoặc giữa các quốc
gia vùng thƣợng và hạ lƣu của lƣu vực sông.
Trong những n m gần đây, tình trạng suy giảm nguồn nƣớc trong thời kỳ tích
nƣớc (tháng IX-X) của các hồ chứa trên lãnh thổ Việt Nam, đồng thời tình trạng hạn
hán, thiếu nƣớc đã diễn ra liên tục và trầm trọng ở hạ lƣu sông Hồng. Mực nƣớc sông
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Hồng tại Hà Nội đã xuống rất thấp, trong nhiều thời đoạn đã xuống dƣới 2,0m và xuất
hiện cả thời đoạn mực nƣớc thấp hơn 1,0m, n m 2010 mực nƣớc thấp nhất tại Hà Nội
chỉ quan trắc đƣợc 10cm trong khi mực nƣớc cần thiết tại Hà Nội để bảo đảm hoạt động
bình thƣờng của các công trình thủy lợi sử dụng nƣớc vùng Đồng bằng sông Hồng là
2,3-2,5m đã gây nhiều khó kh n cho các hoạt động sản xuất nông nghiệp, giao thông và
môi trƣờng. Tình trạng suy giảm nguồn nƣớc vùng hạ lƣu sông Hồng trong những n m
gần đây do tác động của những nguyên nhân khác nhau: yếu tố tự nhiên kết hợp với
hoạt động kinh tế - xã hội của con ngƣời trên lƣu vực và một trong những nguyên nhân
quan trọng là tình trạng khai thác TNN vùng thƣợng lƣu cho mục tiêu phát điện và các
nhu cầu phát triển khác. Vì vậy, nghiên cứu đánh giá định lƣợng về hiện trạng và mức
độ tác động của việc sử dụng nƣớc phía thƣợng lƣu đến TNN lƣu vực sông Hồng và tìm
ra nguyên nhân của các tác động là rất cần thiết nhằm đề xuất các biện pháp có tính khả
thi để khắc phục tình trạng suy giảm nguồn nƣớc vùng hạ lƣu sông Hồng.
2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu, điều tra khảo sát, tính toán và trang thiết bị
nghiên cứu đã sử dụng thực tế
1. Phƣơng pháp luận
Nghiên cứu đánh giá tác động do khai thác sử dụng nƣớc thƣợng lƣu thông
thƣờng đƣợc thực hiện theo 2 bài toán là đánh giá hiện trạng mức độ tác động của việc
sử dụng nƣớc thƣợng lƣu và dự kiến các tác động có thể xảy ra theo các kịch bản khai
thác và sử dụng nƣớc thƣợng lƣu. Đối với bài toán thứ nhất, nhiệm vụ cơ bản là đánh
giá sự biến đổi các đặc trƣng TNN thời kỳ dòng chảy tự nhiên ít chịu ảnh hƣởng của
điều tiết dòng chảy và thời kỳ dòng chảy chịu ảnh hƣởng của điều tiết dòng chảy, đồng
thời sử dụng các phƣơng pháp, mô hình để khôi phục dòng chảy tự nhiên và sau đó đối
chiếu và so sánh với dòng chảy đã bị điều tiết từ đó đánh giá đƣợc mức độ tác động. Đối
với bài toán thứ hai, nhiệm vụ đặt ra là nghiên cứu các kịch bản tính toán đánh giá mức
độ tác động có khả n ng xảy ra trong các kịch bản về số lƣợng, quy mô công trình, quy
trình vận hành các công trình sử dụng nƣớc thƣợng lƣu, từ đó nghiên cứu đánh giá đƣợc
tác động của sử dụng nƣớc thƣợng lƣu theo các kịch bản đối với hạ lƣu. Phạm vi nghiên
cứu của đề tài là đánh giá hiện trạng mức độ tác động của việc sử dụng nƣớc thƣợng lƣu
đối với tài nguyên nƣớc lƣu vực sông Hồng (bài toán 1) do đó, sơ đồ khối về phƣơng
pháp luận nghiên cứu áp dụng trong quá trình thực hiện đề tài đƣợc thể hiện ở hình 1.1.
2. Công cụ nghiên cứu
Đối với cả 2 bài toán trên các công cụ phân tích các mối quan hệ sau đƣợc áp dụng:
- Tƣơng quan không gian và thời gian của các đặc trƣng TNN;
- Quan hệ mƣa-dòng chảy;
- Cân bằng nƣớc đoạn sông - hồ chứa;
- Diễn toán dòng chảy trong hệ thống sông;
- Các phƣơng pháp đánh giá sự biến đổi các đặc trƣng TNN.
Bên cạnh các phƣơng pháp, công cụ nghiên cứu dựa trên nguyên lý tất định, các
phƣơng pháp thống kê, phƣơng pháp tổng hợp địa lý, nội ngoại suy số liệu vẫn là các
công cụ hữu hiệu có thể đƣa ra các kết quả nghiên cứu bảo đảm độ tin cậy trong các
trƣờng hợp thiếu số liệu quan trắc, nhất là đối với các lƣu vực sông có phần diện tích
nằm trên lãnh thổ nƣớc ngoài.
- Để đánh giá mức độ biến đổi dòng chảy dƣới tác động của các công trình sử
dụng nƣớc thƣợng lƣu, phƣơng pháp phân tích xu thế, các phƣơng pháp phân tích thống
kê nhiều chiều đƣợc áp dụng khá phổ biến ở nhiều nƣớc trên thế giới để giải quyết vấn
đề đặt ra.
- Đối với các bài toán khôi phục dòng chảy tự nhiên, việc nghiên cứu xây dựng
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các quan hệ mƣa-dòng chảy thích hợp với từng hoàn cảnh thực tế kết hợp với việc ứng
dụng các mô hình toán về mƣa-dòng chảy nhƣ mô hình mƣa-dòng chảy NAM, SWAT,
mô hình HEC-HMS, TANK, mô hình SSARR, mô hình NLRRM có thể đƣợc vận dụng
để giải quyết vấn đề đặt ra. Các mô hình thủy lực nhƣ mô hình Mike-11, ISIS, mô hình
HEC-RAS, hiện đang đƣợc áp dụng phổ biến ở trong và ngoài nƣớc là các công cụ hữu
hiệu diễn toán dòng chảy tự nhiên và điều tiết trong hệ thống sông.
Lƣu vực sông Hồng là lƣu vực sông có phần diện tích nằm ngoài biên giới nên số
liệu KTTV trên phần lãnh thổ Trung Quốc thiếu và không đồng bộ, các thông tin về
khai thác sử dụng TNN cũng rất hạn chế, khác với sông Mê Công là sông Quốc tế, việc
trao đổi số liệu KTTV, thông tin về sử dụng nƣớc đƣợc thực hiện dễ dàng hơn thông
qua Ủy hội sông Mê Công Quốc tế. Do đó, để khắc phục tình trạng thiếu và không đồng
bộ về số liệu, thông tin, đề tài đã áp dụng phƣơng pháp viễn thám để xác định số lƣợng
và vị trí các công trình trên lãnh thổ Trung Quốc, các phƣơng pháp phân tích thống kê,
tổng hợp địa lý để nội ngoại suy số liệu, đồng thời áp dụng các phƣơng pháp phân tích
xu thế, mô hình mƣa-dòng chảy và mô hình thủy lực khôi phục dòng chảy tự nhiên,
phƣơng pháp thống kê nhiều chiều, phƣơng pháp đánh giá mức độ biến đổi RVA để
đánh giá mức độ tác động sử dụng nƣớc thƣợng lƣu đối với TNN vùng hạ du.
2.3. Danh mục các kết quả, sản phẩm KHCN đạt đƣợc với số lƣợng, chủng
loại và chỉ tiêu chất lƣợng, yêu cầu khoa học chính;
- Các sản phẩm khoa học:
+ Tập số liệu lƣu trữ trên đĩa CD các số liệu KTTV gồm mƣa, bốc hơi, mực
nƣớc, lƣu lƣợng và dòng chảy bùn cát đƣợc cập nhật; Tƣ liệu ảnh Viễn thám và các tài
liệu sử dụng nƣớc có liên quan.
+ Quy trình áp dụng các phƣơng pháp nhận dạng và quy trình thu thập, xử lý
thông tin phát hiện các dấu hiệu tác động đến TNN, công nghệ xử lý và giải đoán thông
tin viễn thám hỗ trợ giám sát, xác định khu vực khai thác sử dụng TNN
+ Quy trình áp dụng phƣơng pháp, mô hình toán thích hợp để đánh giá tác động
do khai thác sử dụng tài nguyên nƣớc thƣợng lƣu trong trƣờng hợp thiếu số liệu quan
trắc KTTV đối với các lƣu vực sông lớn, xuyên biên giới. Đánh giá các xu thế biến đổi
và mức độ tác động do khai thác, sử dụng nƣớc thƣợng lƣu đến TNN lƣu vực sông
Hồng, xác định các nguyên nhân chính gây tình trạng suy giảm TNN vùng hạ lƣu sông
Hồng những n m gần đây
+ Các biện pháp phi công trình và các biện pháp công trình có tính khả thi
+ Báo cáo tổng kết rõ ràng, đáp ứng mục tiêu và nội dung nghiên cứu đƣợc xét
duyệt
- Các công bố khoa học :
+ Các bài báo đ ng trên tạp chí chuyên ngành Tạp chí KTTV, Tạp Chí Tài
Nguyên Môi Trƣờng hoặc Tạp chí Khoa học tự nhiên
- Công tác đào tạo sau đại học (không có).
2.4. Tình hình đăng ký sở hữu trí tuệ: không có.
2.5. Kết quả đề tài có tác động đối với công tác điều tra cơ bản và quản lý
nhà nƣớc về tài nguyên và môi trƣờng;
- Đánh giá và quản lý tài nguyên nƣớc trên lƣu vực sông xuyên biên giới;
- Hợp tác trao đổi thông tin, chia sẻ TNN;
- Tiệm cận theo quan điểm phát triển bền vững trong một lƣu vực sông;
- Kết quả nghiên cứu góp phần làm rõ xu thế biến đổi và nguyên nhân tác động
đến tình trạng suy giảm nguồn nƣớc ĐBSH trong những n m gần đây và biện pháp
giảm thiểu tác động, phục vụ phát triển bền vững.
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2.6. Kết luận (toàn v n nhƣ báo cáo chính);
Đề tài đã thực hiện các nội dung nghiên cứu theo mục tiêu đề ra. Những kết quả
nghiên cứu cơ bản đạt đƣợc nhƣ sau:
(i). Đã đề xuất phƣơng pháp tiếp cận và phƣơng pháp luận nghiên cứu đánh giá
tác động do khai thác, sử dụng nƣớc thƣợng lƣu đến TNN hạ du sông Hồng dựa trên cơ
sở đánh giá hiện trạng TNN lƣu vực sông Hồng, nghiên cứu xu thế biến đổi các đặc
trƣng TNN nhƣ lƣợng mƣa, lƣợng dòng chảy, mực nƣớc, lƣu lƣợng dòng chảy bùn cát
và phân tích các nguyên nhân của sự biến đổi, đồng thời áp dụng các phƣơng pháp phân
tích thống kê đơn biến, đa biến, mô hình mƣa dòng chảy, mô hình thủy lực, phƣơng
pháp tiếp cận phạm vi biến đổi RVA (Range of Variability Approarch) để đánh giá mức
độ biến đổi các đặc trƣng TNN hạ du do tác động sử dụng nƣớc thƣợng lƣu sông Hồng.
(ii). Kết quả nghiên cứu cho thấy, nếu xét trong thời kỳ nhiều n m, các hồ chứa
trên lãnh thổ Trung Quốc đã điều tiết một phần dòng chảy mùa lũ sang mùa cạn, góp
phần làm điều hòa dòng chảy. Tuy nhiên, nếu xét từng n m riêng rẽ, đối với n m nhiều
nƣớc dòng chảy mùa lũ không giảm so với tự nhiên còn đối với n m ít nƣớc, điển hình
là n m 2010, dòng chảy mùa cạn giảm rõ rệt so với tự nhiên. Các hồ chứa trên lãnh thổ
Trung Quốc đã tác động làm dòng chảy đến nƣớc ta trong mùa cạn, mùa lũ dao động
mạnh không theo quy luật tự nhiên, xuất hiện lũ lớn hơn lũ tự nhiên trong thời kỳ tích
nƣớc cao của các hồ thủy điện ở nƣớc ta gây nguy cơ làm giảm mức độ an toàn của việc
sử dụng nƣớc, ảnh hƣởng môi trƣờng sinh thái ở hạ du.
(iii). Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ viễn thám hỗ trợ trong việc xác định các
khu vực khai thác, sử dụng TNN, áp dụng thí điểm cho vùng thƣợng lƣu lƣu vực sông
Hồng cho thấy công nghệ viễn thám kết hợp với các nguồn thông tin tƣ liệu trong và
ngoài nƣớc cho phép xác định vị trí khai thác và sử dụng TNN trên các lƣu vực sông có
phần diện tích nằm ngoài lãnh thổ một cách đáng tin cậy, xác định đƣợc một cách gần
đúng một số thông số hồ chứa, đập dâng nhƣ độ cao đỉnh đập, độ cao chân đập, chiều
dài đập và thể tích trữ nƣớc của các hồ chứa. Tuy nhiên, hiện nay do hạn chế về độ phân
giải của thông tin viễn thám thu nhận đƣợc, các thông tin đƣợc giải đoán đƣợc phục vụ
công tác dự báo và quản lý TNN nhƣ hiện trạng cao trình mặt nƣớc hồ, thể tích trữ nƣớc
của hồ trên lãnh thổ Trung Quốc tại thời điểm thu nhận thông tin còn có sai số đáng kể.
Trong tƣơng lai, nếu đƣợc cung cấp thông tin viễn thám có độ phân giải cao hơn cùng
với sự phát triển công nghệ xử lý thông tin viễn thám, công nghệ viễn thám sẽ trở thành
công cụ hỗ trợ đắc lực phục vụ giám sát nguồn nƣớc xuyên biên giới, nâng cao hiệu
quả của công tác quản lý và sử dụng TNN trên lãnh thổ nƣớc ta.
(iv). Tiến hành đánh giá hiện trạng tài nguyên nƣớc lƣu vực sông Hồng bằng việc
xây dựng các đƣờng đẳng trị lƣợng mƣa n m, lƣợng dòng chảy n m trên toàn bộ lƣu
vực sông Hồng, bao quát cả phần diện tích trên lãnh thổ Trung Quốc.
- Kết quả nghiên cứu cho thấy, sự phân bố lƣợng mƣa n m, dòng chảy n m theo
không gian khá trùng khớp với kết quả nghiên cứu của Trung Quốc về phân bố mƣadòng chảy trên lƣu vực sông Hồng (sông Nguyên) thuộc tỉnh Vân Nam.
- Lƣợng mƣa trung bình nhiều n m trên sông Lý Tiên là 1790mm, trên sông
Nguyên là 1090mm và trên sông Bàn Long là 1190mm. trên toàn bộ lƣu vực sông Hồng
lƣợng mƣa n m khoảng 1590 mm, tƣơng ứng với tổng lƣợng nƣớc mƣa 232,78
km3/n m (chƣa kể phần lãnh thổ Lào), trong đó trên lãnh thổ Trung Quốc 97,7 km3,
chiếm khoảng 42%, trên lãnh thổ Việt Nam 133,9 km3, chiếm 57,5%. Tài nguyên nƣớc
mƣa trên các lƣu vực sông nhƣ sau: Sông Nguyên – Thao 62,25 km3 ( chiếm 26,9%),
sông Lý Tiên – Đà 80,8 km3 (39,2%) , sông Bàn Long- Lô 59,3 km3 (25,6%).
- Kết quả tính toán cho thấy tổng lƣợng TNN lƣu vực sông Hồng khoảng 122,5
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t m3, hàng n m có khoảng 47,2 t m3 đến từ lãnh thổ Trung Quốc, trong đó sông Đà là
22,8 t m3, sông Nguyên 15,0 t m3 và sông Bàn Long là 9,4 t m3. Tuy nhiên, trong
mùa cạn chỉ có khoảng 12,3 t m3 và trong ba tháng cạn nhất (II-IV) chỉ có khoảng 3,3
t m3 dòng chảy đến từ lãnh thổ Trung Quốc.
(v). Đã hệ thống hóa đƣợc các hồ chứa, đập dâng và xác định đƣợc một số thông
số của các hồ chứa và đập dâng vùng thƣợng lƣu sông Hồng thuộc lãnh thổ Trung
Quốc, đã hiện phát hiện đƣợc 65 đập ng n và trữ nƣớc phục vụ mục tiêu sử dụng nƣớc
và thủy điện. Trong đó: Trên sông Lý Tiên (thƣợng nguồn sông Đà) có 9 công trình
thủy điện hiện đang hoạt động trên các nhánh sông chính, phù hợp với sơ đồ quy hoạch
phát triển thủy điện của Trung Quốc; Trên sông Nguyên (thƣợng nguồn sông Thao) có 2
công trình trên dòng chính; Trên sông Bàn Long (thƣợng nguồn sông Lô) có tổng số 8
công trình thủy điện.
(vi). Đánh giá xu thế biến đổi TNN lƣu vực sông Hồng, bao gồm xu thế biến đổi
lƣợng dòng chảy đến từ lãnh thổ Trung Quốc, dòng chảy trên các dòng chính sông Đà,
sông Thao, sông Lô và xu thế biến đổi các đặc trƣng TNN vùng hạ du sông Hồng. Xu
thế biến đổi chung của các đặc trƣng dòng chảy trên lƣu vực là xu thế giảm. Nguyên
nhân làm giảm lƣợng dòng chảy trong những n m gần đây là do lƣợng mƣa trên lƣu vực
giảm trong chu kỳ ít nƣớc và do các hồ chứa thủy điện thƣợng nguồn tích nƣớc sau khi
đã đƣợc xây dựng.
(vii). Các công trình sử dụng TNN trên thƣợng nguồn sông Hồng trên lãnh thổ
Trung Quốc chủ yếu là các công trình vừa và nhỏ đã gây ra một số tác động nhƣ sau:
(a) Tác động làm biến đổi dòng chảy đến so với tự nhiên do hoạt động điều tiết
dòng chảy ngày trong mùa cạn và quá trình tích-xả lũ đan xen trong mùa lũ của các hồ
chứa phía Trung Quốc, ảnh hƣởng đến tính chủ động trong hoạt động tích, xả nƣớc của
các hồ chứa trên lãnh thổ nƣớc ta;
(b) Tích nƣớc của các hồ chứa phía Trung Quốc vào một số thời đoạn trong mùa
mùa cạn và thời kỳ lũ sớm (15/VI-20/VII), làm giảm lƣợng dòng chảy đến các sông ở
nƣớc ta trong các thời kỳ này, gây ảnh hƣởng đến hoạt động sử dụng nƣớc và hệ sinh
thái hạ du.
(c) Xuất hiện hiện tƣợng xả lũ lớn hơn lũ tự nhiên trong thời kỳ tích nƣớc cao
(đầu tháng X) của các hồ chứa phía Trung Quốc, làm gia t ng nguy cơ xuất hiện sự cố
công trình đối với hạ du;
(d) Giảm lƣợng dòng chảy cát bùn lơ lửng trong dòng chảy đến, gây biến đổi
dòng dẫn , tác động bất lợi đến sử dụng nƣớc hạ du.
(viii). Các tác động của các hồ chứa thƣợng lƣu đã làm biến đổi sự phân phối các
đặc trƣng TNN trong n m và làm giảm dòng chảy tự nhiên trung bình thời kỳ 20012010 tại Sơn Tây, sông Hồng khoảng 3,63 t m3 nƣớc/n m, xuất hiện xu thế giảm đột
biến lƣu lƣợng cát bùn lơ lửng vùng hạ lƣu sông Hồng từ n m 1987-1990 do ng n đập
Hòa Bình, và từ 2001 đến nay tại các trạm đầu nguồn sông Đà, sông Thao và sông Lô.
Từ n m 2007, do hoạt động của hồ Tuyên Quang, lƣu lƣợng dòng chảy bùn cát tại trạm
thủy v n Vụ Quang, sông Lô có xu thế giảm mạnh. Từ khoảng n m 2001, bắt đầu xuất
hiện xu thế hạ thấp cao trình mực nƣớc của trạm thủy v n Sơn Tây, Hà Nội và các trạm
thủy v n khác vùng hạ lƣu sông Hồng. Mức độ hạ thấp cao trình mực nƣớc có xu thế
gia t ng trong những n m gần đây, ảnh hƣởng lớn đến các hoạt động cấp nƣớc phục vụ
phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ môi trƣờng vùng Đồng bằng sông Hồng và sông Thái
Bình. Mức độ tác động làm biến đổi dòng chảy vùng hạ du do tác động của sử dụng
nƣớc thƣợng lƣu sông Hồng đƣợc đánh giá ở mức trung bình theo chỉ tiêu đƣợc áp dụng
ở Hoa Kỳ, Trung Quốc và một số nƣớc khác.
57

(ix). Trên cơ sở kết quả nghiên cứu của đề tài, các biện pháp giảm thiểu các tác
động bất lợi của việc khai thác sử dụng nƣớc vùng thƣợng lƣu đến TNN sông Hồng
đƣợc đề xuất dựa trên sự phối hợp các biện pháp phi công trình và các biện pháp công
trình và vận hành công trình. Trong đó, một trong các biện pháp phi công trình quan
trọng là quản lý tổng hợp TNN dựa trên quy hoạch phân bổ TNN, xây dựng quy trình
vận hành liên hồ trong mùa cạn, t ng cƣờng hợp tác quốc tế với Trung Quốc trong công
tác nghiên cứu khoa học, công tác quản lý tiến tới hình thành và ký kết các thỏa thuận
hợp tác về TNN xuyên biên giới Việt-Trung. Trong đó, chú trọng đến dòng chảy tối
thiểu, việc trao đổi thông tin về sử dụng nƣớc, xả lũ của các hồ chứa, phục vụ công tác
dự báo, phòng ngừa thiên tai do lũ lụt. Trong quá trình thực hiện đề tài, một số kết quả
nghiên cứu đã công bố, cụ thể là 1 bài đƣợc đ ng trong tuyển tập Báo cáo Hội thảo khoa
học lần thứ XIII, Viện KH KTTV&MT, tháng 10/2010, 1 bài đƣợc đ ng trong Tuyển
tập Hội thảo Quốc tế thuộc chƣơng trình IHP, tại Hà Nội, tháng 11/2010, 1 bài đƣợc
đ ng ở Tạp chí KTTV, số 605, tháng 5/2011 và 1 bài đƣợc đ ng trong Tạp chí KHTĐ,
Đại học QG Hà Nội.
2.7. Kiến nghị
- Kiến nghị triển khai sớm việc nghiên cứu đề xuất quy trình vận hành liên hồ
chứa trên sông Hồng trong mùa cạn trong đó, quan tâm đến việc nghiên cứu xác định
lƣu lƣợng duy trì ổn định trong mùa cạn không thấp hơn dòng chảy tự nhiên và yêu cầu
về mực nƣớc tối thiểu đối với các trạm thủy v n hạ du sông Hồng trong điều kiện có
thêm hồ Sơn La đi vào hoạt động và biến đổi quan hệ lƣu lƣợng-mực nƣớc nhƣ hiện
nay, đồng thời với việc kiến nghị t ng cƣờng nâng cao n ng lực của hệ thống trạm bơm
vùng hạ lƣu sông Hồng, bảo đảm đồng thời hiệu quả của hoạt động phát điện và cung
cấp nƣớc cho hạ du của các hồ chứa thủy điện.
- Tiếp tục t ng cƣờng nghiên cứu ứng dụng công nghệ viễn thám hỗ trợ theo dõi,
giám sát TNN thƣợng lƣu sông Hồng theo hƣớng giải đoán hiện trạng trữ nƣớc của các
hồ chứa Trung Quốc phục vụ dự báo và quản lý TNN trên cơ sở tiếp nhận và sử dụng
các nguồn tƣ liệu viễn thám độ phân giải cao.
- Kiến nghị triển khai công tác đàm phán về nguyên tắc duy trì dòng chảy tối
thiểu và đề nghị phía Trung Quốc có các biện pháp làm ổn định dòng chảy, nhất là trong
các tháng mùa cạn trên các dòng chính sông Lý Tiên, sông Nguyên và sông Bàn Long;
triển khai đàm phán về việc thiết lập đƣờng dây nóng giữa các cơ quan quản lý TNN và
phòng tránh thiên tai giữa hai nƣớc để kịp thời cung cấp thông tin trong trƣờng hợp xảy
ra các hiện tƣợng thiên tai, sự cố khẩn cấp nhƣ: mƣa - lũ đặc biệt lớn, xả gấp lũ thiết kế,
động đất, sự cố công trình trong vận hành, vỡ đập,.... nhằm giảm thiểu thiệt hại, rủi ro
do thiên tai và các công trình khai thác TNN có thể gây ra.
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[2] NGHIÊN CỨU XU THẾ BIẾN ĐỘNG NGUỒN NƢỚC VÀ CÁC BIỆN PHÁP
QUẢN LÝ, KHAI THÁC SỬ DỤNG BỀN VỮNG NGUỒN NƢỚC LƢU VỰC SÔNG
ÐÀ
Mã số: TNMT.02.10
1. Thông tin chung về đề tài
1.1. Tổ chức chủ trì đề tài: Trung tâm Thẩm định-Tƣ vấn tài nguyên nƣớc, Cục
Quản lý tài nguyên nƣớc.
1.2. Chủ nhiệm đề tài: TS. Lê Thị Việt Hoa, Email: ltvhoa@gmail.com
1.3. Cán bộ tham gia nghiên cứu chính:
- ThS Nguyễn Thị Việt Hồng, Thƣ ký đề tài; TS. Đặng Thị Lan Hƣơng; ThS
Trần Thị Thu Hằng; ThS Lƣơng Hữu Dũng; Trịnh Thu Phƣơng; Lƣơng Hữu Dũng;
Nguyễn Anh Tú.
1.4. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
- Đánh giá đƣợc xu thế biến động của dòng chảy sông Đà.
- Đề xuất biện pháp quản lý, khai thác sử dụng hợp lý nguồn nƣớc lƣu vực sông Đà.
1.5. Nội dung nghiên cứu
- Phân tích, đánh giá diễn biến lƣu lƣợng, mực nƣớc sông, diễn biến của các yếu
tố khí tƣợng (mƣa, nhiệt độ, bốc hơi), các điều kiện mặt đệm (thảm phủ thực vật), tình
hình khai thác, sử dụng nƣớc trên LVS Đà
Phân tích đánh giá chung về đặc điểm tự nhiên, sông suối và nguồn nƣớc trên
LVS Đà.
Phân tích, đánh giá diễn biến lƣu lƣợng dòng chảy vào Việt Nam trên LVS Đà
trong thời kỳ có số liệu quan trắc.
Phân tích, đánh giá diễn biến lƣu lƣợng, mực nƣớc trên LVS Đà thuộc lãnh thổ
Việt Nam trong thời kỳ có số liệu quan trắc.
Phân tích, đánh giá diễn biến của các yếu tố ảnh hƣởng đến nguồn nƣớc LVS Đà
qua các thời kỳ.
Đánh giá tình trạng KTSD nƣớc trên LVS Đà.
- Nghiên cứu, đánh giá sự thay đổi về lƣợng và chế độ dòng chảy của các sông
do thay đổi yếu tố mƣa, nhiệt độ, bốc hơi trên LVS Đà.
Nghiên cứu, phân tích, xác định lựa chọn các kịch bản biến đổi mƣa, nhiệt độ để
đánh giá sự biến đổi dòng chảy trên LVS Đà thuộc lãnh thổ Việt Nam.
Nghiên cứu ứng dụng mô hình mƣa dòng chảy (dự kiến mô hình NAM hoặc
TANK) để tính toán dòng chảy trên LVS Đà.
Đánh giá sự thay đổi dòng chảy các lƣu vực bộ phận theo các kịch bản đã lựa chọn.
Nghiên cứu ứng dụng mô hình lƣu vực để phân tích tác động của các kịch bản
Đánh giá xu thế biến đổi tài nguyên nƣớc trên toàn lƣu vực dƣới các yếu tố ảnh hƣởng.
- Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp quản lý, khai thác sử dụng hợp lý nguồn
nƣớc trên LVS Đà
Nghiên cứu, phân tích và tổng hợp các giải pháp quản lý tài nguyên nƣớc
Phân tích, đánh giá tác động của biến đổi nguồn nƣớc trong các kịch bản đến
việc khai thác, sử dụng nƣớc trên LVS Đà.
Đề xuất các giải pháp quản lý, khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên nƣớc LVS Đà.
1.6. Thời gian thực hiện: từ n m 2010 đến n m 2011.
1.7. Kinh phí phê duyệt: 809.280.000 đồng; thực hiện: 809.280.000 đồng;
2. Tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu
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2.1. Mở đầu
Một số đề tài đã thực hiện có liên quan đến việc nghiên cứu xu thế biến đổi dòng
chảy, tập trung vào nghiên cứu đặc trƣng dòng chảy, tiềm n ng dòng chảy để phục vụ
cho một số mục tiêu cụ thể. Để tài này sẽ đánh giá các xu thế biến động của dòng chảy
trên LVS Đà và đƣa ra biện pháp quản lý, khai thác hợp lý tài nguyên nƣớc.
Sông Đà có vai trò quan trọng đóng góp một lƣợng dòng chảy rất lớn cho LVS
Hồng, việc nghiên cứu, dự báo xu thế biến động nguồn nƣớc trên lƣu vực Đà dƣới ảnh
hƣởng của các yếu tố khí hậu là một việc làm hết sức cần thiết trong bối cảnh biến đổi
khí hậu toàn cầu và nhu cầu khai thác, sử dụng nƣớc ngày càng t ng đặc biệt khi hồ
thu điện Sơn La đi vào vận hành.
Nghiên cứu, dự báo xu thế biến động nguồn nƣớc trên LVS Đà là một việc làm
hết sức cần thiết trong bối cảnh biến đổi các yếu tố khí hậu toàn cầu ngày càng lớn và
nhu cầu khai thác, sử dụng nƣớc ngày càng t ng. Đây sẽ là một trong các công cụ hữu
ích trong quản lý tài nguyên nƣớc, đặc biệt có vai trò quan trọng đối với việc quy hoạch
tài nguyên nƣớc, vận hành hồ chứa và vấn đề cấp nƣớc. Đề tài sẽ tập trung nghiên cứu,
đánh giá xu thế biến đổi nguồn nƣớc sông Đà.
Trong phạm vi nghiên cứu của Đề tài “Nghiên cứu xu thế biến động nguồn nước
và các biện pháp quản lý, khai thác sử dụng bền vững trên lưu vực sông Đà”, các nội
dung chính sẽ đƣợc tập trung vào đánh giá các xu thế biến động của nguồn nƣớc mặt
theo không gian và thời gian trên LVS Đà thuộc Việt Nam, ảnh hƣởng của các yếu tố
khí hậu, xem xét tác động của các kịch bản biển đổi nguồn nƣớc đến hoạt động khai
thác, sử dụng nƣớc trên lƣu vực, đƣa ra các biện pháp quản lý, khai thác sử dụng bền
vững nguồn nƣớc trên LVS. Mục tiêu của đề tài này là đánh giá xu thế biến đổi của
dòng chảy, từ đó đề xuất biện pháp quản lý, khai thác sử dụng hợp lý nguồn nƣớc của
lƣu vực sông Đà.
2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu, điều tra khảo sát, tính toán và trang thiết bị
nghiên cứu đã sử dụng thực tế
- Phương pháp phân tích, thống kê: Các phƣơng pháp này đã đƣợc sử dụng trong
quá trình thực hiện thu thập, tổng hợp các tài liệu, đề tài, dự án liên quan đến nguồn nƣớc
tại Việt Nam cũng nhƣ thế giới, do đó sẽ đƣợc sử dụng trong việc nghiên cứu đề tài.
- Phương pháp điều tra, khảo sát: sử dụng phƣơng pháp này bổ sung các số liệu cần
thiết cho quá trình nghiên cứu, đánh giá và quá trình sử dụng mô hình.
- Phương pháp mô hình: sử dụng một vài mô hình tính toán thu v n trên lƣu
vực sông để mô phỏng sự phân bố nguồn nƣớc theo không gian và thời gian khi tính
đến các yếu tố khai thác, sử dụng…
- Phương pháp chuyên gia, hội thảo để nhận đƣợc nhiều ý kiến chuyên sâu của
các chuyên gia cũng nhƣ sự góp ý của các nhà quản lý, cơ quan, ban ngành liên quan;
giúp nâng cao hiệu quả và tính thiết thực của đề tài nghiên cứu. Phƣơng pháp này sẽ
đƣợc áp dụng trong toàn bộ quá trình thực hiện đề tài, từ khi xây dựng đề cƣơng đến khi
lập báo cáo tổng kết.
2.3. Danh mục các kết quả, sản phẩm KHCN đạt đƣợc với số lƣợng, chủng
loại và chỉ tiêu chất lƣợng, yêu cầu khoa học chính;
- Các sản phẩm khoa học:
Các bộ số liệu mƣa, mực nƣớc, lƣu lƣợng tại các trạm (Mƣờng Tè, Lai Châu,
Quỳnh Nhai, Hòa Bình, Bản Củng, Nậm Giàng, …) quan trắc;
Kết quả điều tra thu thập số liệu, tài liệu về các điều kiện mặt đệm, tình hình khai
thác sử dụng nƣớc trên lƣu vực tại 4 tỉnh Hoà Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu;
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Bộ thông số của các mô hình đã đƣợc lựa chọn, các kết quả tính toán, phân tích sự
biến đổi nguồn nƣớc sông Đà dƣới tác động của các yếu tố ảnh hƣởng;
Báo cáo xu thế biến động nguồn nƣớc LVS Đà;
Các giải pháp quản lý KTSD nguồn nƣớc trên LVS Đà;
Báo cáo tổng hợp và các báo cáo chuyên đề của đề tài.
- Các công bố khoa học: không
- Công tác đào tạo sau đại học: không có.
2.4. Tình hình đăng ký sở hữu trí tuệ;
2.5. Kết quả đề tài có tác động đối với công tác điều tra cơ bản và quản lý
nhà nƣớc về tài nguyên và môi trƣờng;
Kết quả đề tài là cơ sở để khảo sát, thiết kế, xây dựng trạm quan trắc tài nguyên nƣớc
xuyên biên giới cũng nhƣ xây dựng quy trình vận hành liên hồ chứa lƣu vực sông Hồng.
2.6. Kết luận
Đề tài đã cập nhật số liệu đến n m 2010, đánh giá đƣợc diễn biến dòng chảy trên
cả dòng chính và dòng nhánh lƣu vực sông Đà. Kết quả cũng đã chỉ ra rằng trong những
n m gần đây, dòng chảy trên lƣu vực sông Đà đã có nhiều thay đổi bất thƣờng do ảnh
hƣởng của việc khai thác sử dụng nƣớc trên lƣu vực và do sự biến đổi của mƣa, nhiệt
độ. Đề tài đã ứng dụng mô hình NAM để mô phỏng các kịch bản thay đổi mƣa và nhiệt
độ, đánh giá ảnh hƣởng đến dòng chảy trên lƣu vực trong tƣơng lai theo các kịch bản.
Thêm vào đó, ứng dụng mô hình MIKE BASIN, đề tài đã đánh giá đƣợc sự thay đổi
dòng chảy theo kịch bản đến việc khai thác, sử dụng nƣớc trên lƣu vực thuộc lãnh thổ
Việt Nam, cũng nhƣ ảnh hƣởng của việc khai thác, sử dụng nƣớc trên lƣu vực phần
thuộc Việt Nam đến chế độ dòng chảy ở hạ lƣu các hồ chứa. Với các kết quả nghiên cứu
đạt đƣợc, đề tài đã phác họa hiện trạng và thay đổi dòng chảy trên lƣu vực sông Đà
trong tƣơng lai, tác động của sự thay đổi đến việc khai thác sử dụng nƣớc trên lƣu vực
sông Đà và tác động ngƣợc lại. Từ đó, đề tài đã đề xuất đƣợc các giải pháp thích ứng.
1. Trên cơ sở chuỗi số liệu thực đo của các trạm đến n m 2010 cho thấy, dòng
chảy sông Đà đã có thay đổi, sự thay đổi không cùng xu thế trên toàn lƣu vực. Trên
dòng chính gần biên giới, trong mấy n m gần đây, mực nƣớc trung bình và nhỏ nhất
n m có xu thế t ng lên, lƣu lƣợng trung bình và nhỏ nhất n m giảm. Ở hạ lƣu hồ Hòa
Bình, mực nƣớc trung bình, lớn nhất và nhỏ nhất n m giảm nhiều, liên tục đạt giá trị
nhỏ nhất lịch sử trong chuỗi số liệu, tuy nhiên, lƣu lƣợng trung bình, lớn nhất và nhỏ
nhất chỉ có xu thế giảm dƣới mức TBNN từ n m 2000, và đặc biệt giảm sâu trong mấy
n m gần đây và cũng liên tục đạt giá trị thấp nhất lịch sử.
Trên dòng nhánh Nậm Na, mực nƣớc trung bình, lớn nhất và nhỏ nhất n m đều
t ng liên tục theo thời gian chuỗi số liệu, tuy nhiên lƣu lƣợng và mực nƣớc lại không
cùng xu thế. Trên dòng nhánh Nậm Mức, lƣu lƣợng trung bình, nhỏ nhất n m t ng,
trong khi đó, xu thế lƣu lƣợng lớn nhất n m không t ng. Trên dòng nhánh Nậm Bum,
tại trạm Nà Hử, xu thế lƣu lƣợng lớn nhất n m giảm.
Trong các tháng mùa lũ, mực nƣớc lớn nhất tháng cuối mùa lũ trên dòng nhánh
sông Đà gần biên giới trong những n m gần đây có xu thế giảm. Dòng chảy trên dòng
chính tại Lai Châu giảm, từ 2005 lƣu lƣợng các tháng VII, IX, X đã xuống rất thấp,
thậm chí đạt mức thấp nhất lịch sử trong chuỗi số liệu từ 1957. Ở hạ lƣu hồ Hòa Bình,
trong những n m gần đây, lƣu lƣợng dòng chảy trung bình và nhỏ nhất các tháng mùa lũ
đạt giá trị nhỏ nhất trong lịch sử, lƣu lƣợng lớn nhất tháng đầu và cuối mùa lũ liên tục
đạt mức rất thấp từ 2008 đến nay. Trên dòng nhánh Nậm Na, mực nƣớc nhỏ nhất các
tháng mùa lũ t ng, tuy nhiên lƣu lƣợng nhỏ nhất các tháng cuối mùa lũ trên dòng nhánh
61

Nậm Na giảm nhiều so với TBNN kể từ 1998. Trên dòng nhánh Nậm Mức, lƣu lƣợng
lớn nhất tháng mùa lũ tại Nậm Mức trong những n m gần đây giảm thấp hơn so với
TBNN, trong khi đó lƣu lƣợng nhỏ nhất tháng mùa lũ t ng lên nhiều so với TBNN.
Trên dòng nhánh Nậm Bum, lƣu lƣợng lớn nhất tháng mùa lũ tại Nà Hử trong những
n m gần đây giảm thấp nhiều so với TBNN, trong khi lƣu lƣợng nhỏ nhất tháng mùa lũ
dao động cao hơn mức TBNN.
Trong các tháng mùa kiệt, trên dòng chính sông Đà gần biên giới, xu thế mực
nƣớc trung bình, nhỏ nhất tháng tại Mƣờng Tè t ng dần theo thời gian của chuỗi số
liệu, những n m gần đây, lƣu lƣợng lớn nhất tháng t ng hơn so với mức TBNN, tuy
nhiên, lƣu lƣợng nhỏ nhất giảm, đặc biệt từ 2007 đến nay, xuống ở mức thấp lịch sử.
Chênh lệch mực nƣớc giữa các giá trị lớn nhất và nhỏ nhất trong tháng, dao động dòng
chảy của từng tháng giữa các n m cũng tƣơng đối lớn. Mực nƣớc tại các trạm gần biên
giới dao động rất mạnh trong ngày, tại Mƣờng Tè có thể thay đổi tới 3,2 m, tại Lai Châu
2,7m, tại Nậm Giàng 2,7m.
2. Đề tài đã ứng dụng mô hình mƣa-dòng chảy NAM để mô phỏng dòng chảy và
đánh giá những thay đổi của dòng chảy tƣơng ứng với các kịch bản thay đổi về mƣa và
nhiệt độ đối với các sông nhánh và dòng chính sông Đà tại các vị trí khác nhau. Theo
kết quả tính toán, dòng chảy n m trên lƣu vực sông Đà t ng lên, tuy nhiên không nhiều
bởi sự thay đổi nhiệt độ và mƣa do biến đổi khí hậu. Lớp dòng chảy trên các lƣu vực
sông nhánh t ng lên. Về mùa lũ, dòng chảy hầu hết các tháng trên lƣu vực sông Đà t ng
lên so với thời kỳ nền, tuy nhiên xu thế t ng không nhiều, trong đó t ng nhiều hơn cả là
tháng VII. Về mùa kiệt, dòng chảy giảm, giảm nhiều nhất vào tháng V.
Lƣợng nƣớc đến các khu tƣới cũng thay đổi ở các mức độ khác nhau theo các
kịch bản biến đổi mƣa và nhiệt độ. Khu Nậm Giàng là khu tƣới có lƣợng nƣớc cấp dồi
dào nhất và Nậm Sập là khu tƣới có lƣợng nƣớc đến nhỏ nhất. Nhìn chung, dòng chảy
đến các khu tƣới giảm mạnh nhất trong tháng IV, V, t ng mạnh nhất vào tháng VII,
VIII. Trong các khu tƣới, khu tƣới Nậm Giàng có sự mức độ thay đổi về lƣợng nƣớc
đến lớn nhất.
3. Đề tài đã ứng dụng mô hình MIKE BASIN để đánh giá tác động của những
thay đổi nguồn nƣớc nói trên đối với các đối tƣợng khai thác, sử dụng nƣớc chính trên
lƣu vực sông Đà là nông nghiệp và thủy điện. Ở đây, sơ đồ tính toán MIKE BASIN
đƣợc xây dựng để tính toán cho lƣu vực sông Đà với 9 khu sử dụng nƣớc Nậm Mô,
Nậm Giàng, Nậm Mức, Nậm Mu, Nậm Mƣời, Nậm chiến, Nậm sập, Suối sập, Nậm Pàn
và 4 hồ thủy điện chính là Sơn La, Hòa Bình, Huội Quảng, Bản Chát. Với giả thiết diện
tích cây trồng và loại cây trồng của từng khu tƣới là không đổi trong các kịch bản biến
đổi khí hậu, nhu cầu nƣớc của từng khu tƣới sẽ t ng lên do gia t ng lƣợng bốc hơi tiềm
n ng. Kết quả nghiên cứu cho thấy: Nậm Giàng và Nậm Mu vốn là hai khu tƣới có nhu
cầu nƣớc lớn nhất vẫn tiếp tục là những khu có nhu cầu nƣớc cao nhất trên lƣu vực vào
các thời kỳ tƣơng lai theo cả hai kịch bản biến đổi khí hậu. Cân bằng giữa nhu cầu nƣớc
và lƣợng nƣớc đến từng khu tƣới chỉ ra mức độ thiếu hụt, mức độ đảm bảo nƣớc cho
các khu tƣới trên lƣu vực sông Đà. Trong thời kỳ nền, các khu Nậm Pô, Nậm Mƣời,
Suối Sập là những khu vực bị thiếu nƣớc trong các tháng mùa cạn, trong đó khu Nậm
Pô là khu tƣới có lƣợng nƣớc thiếu hụt lớn nhất, sự thiếu lớn nhất xảy ra vào tháng I và
tháng III. Tính đến thời kỳ 2080 - 2099, Nậm Pô, Nậm Mƣời, Suối Sập vẫn tiếp tục là
những khu vực bị thiếu nƣớc trên lƣu vực sông Đà, thêm vào đó, Nậm Sập, Nậm Pàn là
khu không thiếu nƣớc ở thời kỳ nền lại trở nên thiếu hụt nƣớc vào tháng V.
Lƣợng nƣớc trung bình n m đến từng hồ chứa trên sông Đà có xu thế t ng lên so
với thời kỳ nền theo các kịch bản A2 và B2. Trong các tháng IV, V, VI, lƣợng dòng
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chảy trung bình đến hồ đều có xu hƣớng giảm, t ng trong các tháng còn lại của n m.
Với giả thiết chỉ xét ảnh hƣởng của thay đổi dòng chảy đến hồ tới sản lƣợng điện theo
các kịch bản, tính trung bình theo n m, tổng sản lƣợng điện của 4 hồ chứa chính trên
sông Đà t ng theo các thời kỳ. Theo kịch bản A2, công suất này t ng lên 4.63% so với
thời kỳ nền theo kịch bản A2, và 3,78% so với thời kỳ nền theo kịch bản B2.
Hoạt động sử dụng nƣớc trên lƣu vực có những tác động đến dòng chảy hạ lƣu
của hệ thống các hồ chứa trên lƣu vực sông Đà. Tính đến thời kỳ 2080-2099, dòng chảy
hạ lƣu hồ Hòa Bình ngoài sự điều tiết của hồ Hòa Bình còn chịu sự điều tiết của các hồ
Huội Quảng, Bản Chát, hồ Sơn La và hoạt động khai thác khu sử dụng nƣớc trên lƣu
vực sông Đà đã t ng lên 4,75% so với thời kỳ nền theo kịch bản A2, và 3,93% so với
thời kỳ nền theo kịch bản B2.
4. Trên cơ sở phân tích các kết quả tính toán và thực đo, đề tài đã đề xuất 7 loại
giải pháp quản lý, khai thác sử dụng bền vững nguồn nƣớc cơ bản cho lƣu vực sông Đà,
trong đó có các giải pháp cụ thể nhƣ: 1) t ng cƣờng mạng lƣới trạm để giám sát nguồn
nƣớc từ nƣớc ngoài chảy vào Việt Nam; 2) trang bị thiết bị quan trắc tự động tại các
trạm sát biên giới Trung Quốc; 3) t ng cƣờng nghiên cứu ứng dụng công nghệ viễn
thám để theo theo dõi, giám sát, cập nhật những thông tin về các hoạt động xây dựng
công trình khai thác sử dụng nƣớc, diễn biến khai thác sử dụng nƣớc, biến đổi thảm phủ
thực vật trên lƣu vực t ng cƣờng khả n ng dự báo và quản lý tài nguyên nƣớc hiệu quả;
4) giải pháp giảm diện tích tƣới bằng cách chuyển đổi cơ cấu cây trồng, cũng nhƣ thực
hiện việc khai thác, sử dụng nƣớc theo quy hoạch tài nguyên nƣớc lƣu vực sông đặc biệt
cho các tiểu lƣu vực Nậm Pô, Nậm Mƣời, Suối Sập; 5) cần phải có đề án, dự án về khảo
sát, đo đạc mặt cắt sông trên toàn lƣu vực; 6) cần sớm ban hành Quy trình vận hành liên
hồ chứa trên sông Đà, sông Lô trong mùa cạn; 7) các giải pháp tuyên truyền nâng cao
nhận thức công đồng và t ng cƣờng n ng lực; 8) các giải pháp hợp tác quốc tế.
2.7. Kiến nghị
Đề tài chỉ giới hạn ở nghiên cứu đánh giá thay đổi dòng chảy theo tháng do ảnh
hƣởng của biến đổi mƣa, nhiệt độ và tác động của sự thay đổi này đến khai thác sử dụng
nƣớc phục vụ tƣới cây trồng và thủy điện của 4 hồ chứa lớn (Hòa Bình, Sơn La, Huội
Quảng, Bản Chát). Phạm vi nghiên cứu của để tài chỉ là phần lƣu vực sông Đà thuộc
lãnh thổ Việt Nam. Để đánh giá toàn diện hơn về biến động nguồn nƣớc sông Đà, tác
động của sự biến động nguồn nƣớc đến hoạt động khai thác sử dụng nƣớc trên toàn hệ
thống sông Đà và ngƣợc lại, cần phải cập nhập chi tiết số liệu khí tƣợng thủy v n và bổ
sung đầy đủ các loại hình khai thác sử dụng nƣớc trên lƣu vực bao gồm cả phần thuộc
lãnh thổ Trung Quốc, quy trình vận hành cả n m liên hồ chứa cả n m chƣa mà trong
nghiên cứu chƣa đề cập đến.
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[3] NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH NGUYÊN NHÂN KHAN HIẾM VÀ Ô NHIỄM NƢỚC
DƢỚI ĐẤT TẠI MỘT SỐ KHU VỰC KARST TÂY BẮC; ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP
BẢO VỆ VÀ CUNG CẤP NƢỚC PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ- XÃ HỘI
Mã số:TNMT.02.28.
1. Thông tin chung về đề tài
1.1. Tổ chức chủ trì đề tài: Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản.
1.2 Chủ nhiệm đề tài: ThS. Đoàn Thế Anh;
1.3. Email:doantheanh_vigmr@yahoo.com.vn
1.4. Cán bộ tham gia nghiên cứu chính:
- TS. Vũ Thị Minh Nguyệt; CN. Trần Điệp Anh; ThS. Hồ Tiến Chung; ThS.
Đỗ Thị Yến Ngọc; CN. Đỗ V n Thắng; CN. Đào Thanh Hƣơng.
1.5. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
Nghiên cứu xác định nguyên nhân gây khan hiếm nƣớc dƣới đất;
Đánh giá hiện trạng ô nhiễm nƣớc dƣới đất;
Đề xuất các giải pháp khai thác, sử dụng hợp lý và bảo vệ nƣớc dƣới đất.
1.6 Nội dung nghiên cứu
- Nghiên cứu đánh giá hiện trạng khan hiếm và ô nhiễm nƣớc dƣới đất tại thị xã
Lai Châu và khu vực phụ cận;
- Xác định nguyên nhân khan hiếm nƣớc, mức độ tổn thƣơng nƣớc dƣới đất theo
điều kiện tự nhiên của tầng chứa nƣớc (đặc điểm địa chất thủy v n, dòng chảy ngầm
karst) và các điều kiện tự nhiên của vùng nghiên cứu;
- Nghiên cứu xác định các giải pháp khai thác, sử dụng hợp lý nƣớc dƣới đất
vùng karst;
- Kiến nghị các biện pháp bảo vệ nƣớc dƣới đất.
1.7 Thời gian thực hiện: 2012 – 2014
1.8 Kinh phí: Kinh phí phê duyệt: 1.315 triệu đồng; Thực hiện: 1179.82 triệu
đồng.
2. Tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu
2.1. Mở đầu
Hiện nay, tại nhiều khu vực tập trung đông dân cƣ ở khu vực Tây bắc (ví dụ
thành phố Lai Châu và các khu vực phụ cận) đã và đang đối mặt với vấn đề khan hiếm
nƣớc, ảnh hƣởng tới đời sống sinh hoạt của dân cƣ và phát triển kinh tế - xã hội. Bên
cạnh đó NDĐ thƣờng đƣợc khai thác, sử dụng trực tiếp mà chƣa có các quan trắc, giám
sát đầy đủ về chất lƣợng. Do lớp đất phủ mỏng, các nguồn ô nhiễm từ trên bề mặt dễ
dàng thâm nhập tới tầng chứa nƣớc karst. Với mức độ karst hóa mạnh (dòng ngầm, khe
nứt lớn, hang, hốc phát triển) trong các tầng chứa nƣớc tại đây, các chất ô nhiễm có thể
lan tỏa nhanh với khoảng cách xa. Do vậy, bên cạnh vấn đề khan hiếm nƣớc, việc sử
dụng NDĐ tại các khu vực này còn tiềm ẩn rủi ro về chất lƣợng nƣớc. Nghiên cứu xác
định nguyên nhân gây khan hiếm và ô nhiễm NDĐ, đề xuất các giải pháp cung cấp và
bảo vệ NDĐ là nhiệm vụ thiết thực nhằm nâng cao chất lƣợng cuộc sống của dân cƣ ở
các vùng karst trên.
2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu, điều tra khảo sát, tính toán và trang thiết bị
nghiên cứu đã sử dụng thực tế
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- Phương pháp tổng hợp, phân tích và xử lý tài liệu hiện có.
Các tài liệu, thông tin, bản đồ, số liệu đã có liên quan đến khu vực nghiên cứu
(thị xã Lai Châu và khu vực phụ cận) nhƣ địa chất, địa mạo, hang động, địa chất thủy
v n, khí tƣợng thủy v n, hoạt động nhân sinh, vấn đề khan hiếm nƣớc và ô nhiễm nƣớc
sinh hoạt… đƣợc thu thập, tổng hợp và xử lý nhằm có đƣợc những thông tin/hiểu biết
khái quát về đặc điểm tự nhiên, nhân sinh liên quan đến đối tƣợng nghiên cứu, mục tiêu
nghiên cứu của đề tài. Trên cơ sở đó chọn lọc kế thừa các tài liệu đã có và bổ sung các
thông tin cần thiết trong quá trình thực hiện đề tài.
-. Phương pháp điều tra, khảo sát thực địa.
Hiện trạng khan hiếm và ô nhiễm nƣớc sẽ đƣợc đánh giá trên cơ sở các tài liệu
thu đƣợc từ công tác điều tra, khảo sát thực địa. Các nguồn lộ nƣớc ngầm karst tại khu
vực nghiên cứu sẽ đƣợc khảo sát đo nhanh ngoài thực địa và lấy mẫu nhằm xác định đặc
điểm thủy địa hóa (pH, nhiệt độ, tổng độ khoáng hóa, alkalinity), trong đó đặc biệt chú
trọng tới các nguồn lộ nƣớc hiện đang sử dụng cho sinh hoạt của dân địa phƣơng. Trong
giai đoạn này tiến hành khảo sát cấu trúc địa chất, địa chất thủy v n, hệ thống karst,
mực xâm thực địa phƣơng và các yếu tố liên quan (sử dụng đất, thảm thực vật) nhằm
xác định đặc trƣng ĐCTV tầng chứa nƣớc karst và sơ bộ khanh định lƣu vực nguồn lộ
làm cơ sở để tiến hành các bƣớc tiếp theo.
- Nhóm phương pháp chuyên dụng trong nghiên cứu ĐCTV karst.
Phƣơng pháp chất chỉ thị đƣợc chú ý áp dụng giải quyết các mục tiêu đề ra trong
đề tài này. Kinh nghiệm thu đƣợc từ các thí nghiệm chất chỉ thị đã tiến hành trƣớc đây,
chúng tôi đã sử dụng hai loại chất chỉ thị muối n và chất nhuộm màu huỳnh quang.
Ngoài ra, phƣơng pháp nghiên cứu hang động đƣợc áp dụng kết hợp với với các thông
tin về NDĐ, kết quả thí nghiệm chất chỉ thị nhằm có đƣợc câu trả lời xác thực nhất về
đặc điểm ĐCTV vùng nghiên cứu.
- Phương pháp phân tích và luận giải.
Số liệu về thủy v n, hàm lƣợng chất chỉ thị thu đƣợc theo thời gian tại nguồn lộ
đƣợc hiện thị và luận giải trên các biểu đồ thủy v n và biểu đồ đƣờng cong thu hồi chất
chỉ thị. Việc khoanh định lƣu vực dòng chảy sẽ không chỉ đơn thuần dựa vào địa hình
mà cần dựa trên kết quả thí nghiệm chất chỉ thị và các lƣu ý về cấu trúc địa chất, hệ
thống karst. Tính toán cân bằng nƣớc đã đƣợc áp dụng theo ĐCTV truyền thống, trong
đó đặc biệt lƣu ý đến đặc điểm tự nhiên và đặc trƣng riêng của tầng chứa nƣớc karst.
Phƣơng pháp thống kê cũng đƣợc áp dụng nhằm xử lý luận giải các số liệu về khí
tƣợng thủy v n thu thập tại các trạm khí tƣợng.
- Phương pháp viễn thám và phương pháp ứng dụng công nghệ thông tin. Tài
liệu thu thập và khảo sát trên thực địa sẽ đƣợc tổng hợp trong một cơ sở dữ liệu thống
nhất. Phƣơng pháp viễn thám sẽ đƣợc áp dụng nhƣ một công cụ hỗ trợ hiệu quả trong
xác định các yếu tố tự nhiên của khu vực nghiên cứu (vd. địa hình karst, lớp phủ thực
vật, cấu trúc địa chất). Việc thành lập bản đồ, bản vẽ cấu trúc địa chất, hệ thống karst,
bản đồ mức độ tổn thƣơng NDĐ… đƣợc thành lập bằng công nghệ GIS.
- Phương pháp chuyên gia.
Trong quá trình thực hiện, đề tài đã kết hợp với một số chuyên gia chuyên sâu về
cấu trúc địa chất tham gia khảo sát thực địa, tƣ vấn; đồng thời hợp tác, trao đổi, luận
giải kết quả với các chuyên gia trong nƣớc về địa chất thủy v n, địa mạo… thuộc Viện
Khoa học Địa chất và Khoáng sản.
2.3 Danh mục các kết quả, sản phẩm KHCN đạt đƣợc với số lƣợng, chủng
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loại và chỉ tiêu chất lƣợng, yêu cầu khoa học chính;
- Báo cáo thuyết minh kết quả nghiên cứu của đề tài “Nghiên cứu xác định
nguyên nhân khan hiếm và ô nhiễm nƣớc dƣới đất tại một số khu vực karst Tây bắc; đề
xuất các giải pháp bảo vệ và cung cấp nƣớc phục vụ phát triển kinh tế- xã hội”.
- Các giải pháp khai thác, sử dụng hợp lý và bảo vệ nƣớc dƣới đất vùng karst;
- Sơ đồ khan hiếm nƣớc dƣới đất khu vực thị xã Lai Châu và vùng phụ cận.
- Sơ đồ ô nhiễm nƣớc dƣới đất khu vực thị xã Lai Châu và vùng phụ cận
- Sơ đồ đánh giá mức độ tự bảo vệ nƣớc dƣới đất cho vùng karst khu vực thị xã
Lai Châu và vùng phụ cận.
- Dự thảo Quy định bảo vệ nƣớc dƣới đất trong vùng karst tại Lai Châu;
2.4. Công tác đào tạo sau đại học: Không có.
2.5. Tình hình đăng ký sở hữu trí tuệ: Không có;
2.6. Kết quả đề tài có tác động đối với công tác điều tra cơ bản và quản lý
nhà nƣớc về tài nguyên và môi trƣờng:
Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ góp phần phát triển về nghiên cứu ĐCTV karst
trong các khu vực nhiệt đới trên thế giới cũng nhƣ phát triển việc áp dụng các phƣơng
pháp khảo sát trong tại các vùng karst núi cao. Các kết quả còn đóng góp thêm vào bức
tranh toàn cảnh về một dạng thiên tai, nguyên nhân và các giải pháp khắc phục trong
các vùng karst.
Nƣớc dƣới đất trong các vùng karst là tài nguyên quý giá, đóng vai trò quan
trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của các vùng, sử dụng nƣớc trong các vùng karst
đứng trƣớc thách thức về rủi ro về chất lƣợng nƣớc và nguồn ô nhiễm, khả n ng cung
cấp nƣớc. Với tốc độ phát triển kinh tế nhanh, nhu cầu sử dụng nƣớc càng cao, các
thách thức này càng góp phần t ng “áp lực” không tích cực đến môi trƣờng karst nói
chung và môi trƣờng nƣớc karst nói riêng. Nghiên cứu xác định nguyên nhân khan hiếm
và hiện trạng ô nhiễm nƣớc dƣới đất không chỉ góp phần giảm thiểu các ảnh hƣởng
không tích cực đến môi trƣờng mà còn cung cấp thông tin, cơ sở khoa học cho việc
hƣớng phát triển kinh tế - xã hội trong khu vực. Kết quả của đề tài còn đề xuất các biện
pháp bảo vệ nƣớc dƣới đất, sử dụng hợp lý nƣớc dƣới đất, giảm thiểu các tác động có
thể xảy ra của việc sử dụng nƣớc không đảm bảo chất lƣợng tới sức khỏe dân công
đồng, nâng cao chất lƣợng cuộc sống của dân địa phƣơng khu vực thị xã Lai Châu và
vùng phụ cận.
2.7. Kết luận
Vùng nghiên cứu bao gồm khu vực thị xã Lai Châu và vùng phụ cận. Các nội
dung cơ bản đề tài đã thực hiện bao gồm:
1. Nghiên cứu tổng quan hiên trạng khan hiếm và ô nhiễm nƣớc ở Việt Nam và
trên thế giới.
2. Phân tích điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội, đặc điểm địa chất và địa chất thủy
v n vùng nghiên cứu, tham khảo các tiêu chí khan hiếm ở Việt Nam và thế giới từ đó
rút ra tiêu chí xác định vùng khan hiếm nƣớc cho vùng nghiên cứu.
3. Xây dựng phân vùng khan hiếm nƣớc khu vực thị xã Lai Châu và vùng phụ
cận dựa vào tiêu chí xác định lƣu lƣợng nƣớc cung cấp theo đầu ngƣời/ngày.
- Khu vực khan hiếm nƣớc dƣới đất: khu vực Lan Nhị Thàng
- Khu vực ít khan hiếm: khu vực Mƣờng Sơ
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- Khu vực không khan hiếm: khu vực thị xã Lai Châu
4. Hiện trạng ô nhiễm nƣớc dƣới đất vùng nghiên cứu (chủ yếu là ô nhiễm Ecoli)
và xác định nguyên nhân gây ô nhiễm cho vùng nghiên cứu.
5. Đề xuất các giải pháp khai thác sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên nƣớc dƣới
đất:
- Khai thác các nguồn xuất lộ tự nhiên (trạm bơm Vàng Bó, trạm bơm Quyết
Tiến, trạm bơm Quyết Thắng)
- Giải pháp giếng khoan đứng có thể áp dụng cho các khu vực Mƣờng So, Pa So.
- Giải pháp hồ treo áp dụng cho khu vực cao nguyên Lan Nhị Thàng, nơi có địa
hình cao, xâm thực địa phƣơng thấp, nguồn cung cấp chủ yếu là nƣớc mƣa
- Bơm hút nƣớc từ hang động nhƣ trạm bơm Quyết Thắng tại thị xã Lai Châu,
trạm bơm Vàng Bó (TT Phong Thổ).
6. Đề xuất các giải pháp bảo vệ nguồn tài nguyên nƣớc dƣới đất khu vực thị xã
Lai Châu và vùng phụ cận:
- Định hƣớng quy hoạch khai thác nƣớc dƣới đất nhằm đảm bảo lấy đƣợc lƣợng
nƣớc ổn định theo thời gian cả về lƣợng và về chất đồng thời không gây ảnh hƣởng xấu
đến môi trƣờng với phƣơng thức khai thác thích hợp.
- Tuyên truyền ý thức bảo vệ môi trƣờng tới từng hộ dân; phân loại rác thải (rác
hữu cơ, rác vô cơ; rác tái chế..) để có thể xử lý triệt để cũng nhƣ tái sử dụng rác thải.
- Quản lý chặt chẽ việc xả nƣớc thải tại nơi phân bố miền cung cấp cho nƣớc
dƣới đất tại khu vực Hang Cống Nƣớc, Sì Làn Chải, Tô Y Phin, xã Nùng Nàng và đặc
biệt là khu vực Nậm Lỏong nơi có nguồn thu nƣớc của toàn thị xã Lai Châu....
2.8. Kiến nghị
- Để tình trạng khan hiếm và ô nhiễm nƣớc dƣới đất của vùng nghiên cứu có thể
nhanh chóng đƣợc khắc phục, đề tài có các kiến nghị đối với các cơ quan quản lý nhƣ
sau:
- Cần huy động các nguồn lực có thể để đầu tƣ cho cấp nƣớc và vệ sinh môi
trƣờng nông thôn vùng khan hiếm nƣớc nhƣ nguồn vốn ngân sách, nguồn vốn tự có của
nhân dân, nguồn vốn 135, 134, vốn của các tổ chức phi chính phủ, ngồn vốn hỗ trợ của
nƣớc ngoài.
- Cần ƣu tiên cấp nƣớc nhằm xóa đói giảm nghèo cho các khu vực miền núi, địa
hình phức tạp, địa hình chủ yếu là núi đá, địa hình chênh lệch về cao độ rất lớn, sông
suối, đồi núi chia cắt khu tƣới thành từng khu nhỏ độc lập, diện tích canh tác manh mún
và phân tán, đất trồng trọt đã bị thoái hoá nhiều.
- Xây dựng các lò, bể xử lý rác thải sinh hoạt.
- Trong khuôn khổ đề mới chỉ giải thích đƣợc xu hƣớng vận động các dòng chảy
ngầm từ cao nguyên Lan Nhị Thàng về phía TB (khu vực Mƣờng So), tuy nhiên cần
thêm thời gian để luận giải dòng chảy ngầm ở khu vực vực thị xã Lai Châu (điểm thu
nƣớc ở cánh đồng Nậm Lỏong).
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[4] NGHIÊN CỨU CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN ĐỀ XUẤT TIÊU CHÍ XÁC
ĐỊNH CHỨC NĂNG NGUỒN NƢỚC PHỤC VỤ VIỆC TRIỂN KHAI THI HÀNH
LUẬT TÀI NGUYÊN NƢỚC
Mã số: TNMT.02.40
1. Thông tin chung về đề tài
1.1. Tổ chức chủ trì đề tài: Cục Quản lý tài nguyên nƣớc
1.2. Chủ nhiệm đề tài: Ths Giang Thanh Bình; Email: binhgt81@gmail.com
1.3. Cán bộ tham gia nghiên cứu chính:
- Ths Giang Thanh Bình; CN Tống Thị Liên; Ths Nguyễn Thị Thanh Huyền; Ths
Lê Thị Kim Oanh.
1.4. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
- Xác lập đƣợc cơ sở khoa học và thực tiễn đối với các tiêu chí xác định chức
n ng của nguồn nƣớc.
- Đề xuất hƣớng dẫn xác định chức n ng cho các nguồn nƣớc ở Việt Nam.
1.5. Nội dung nghiên cứu
Nghiên cứu, tổng hợp các tài liệu nghiên cứu cơ sở khoa học liên quan đến xác
định chức n ng của nguồn nƣớc và mục đích sử dụng nƣớc ở Việt Nam.
Nghiên cứu cơ sở khoa học và phƣơng pháp, tiêu chí xác định mục đích sử dụng nƣớc.
Nghiên cứu phƣơng pháp luận và tiêu chí đánh giá các giá trị của nguồn nƣớc
theo từng chức n ng.
Nghiên cứu nguyên tắc và phƣơng pháp xác định phạm vi các vùng chức n ng
Áp dụng thử nghiệm đối với lƣu vực sông Nhuệ Đáy
1.6. Thời gian thực hiện: từ n m 2013 đến n m 2014
1.7. Kinh phí phê duyệt: 722.000.000 đồng; Kinh phí thực hiện: 722.000.000 đồng;
2. Tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu
2.1. Mở đầu
Để đảm bảo công tác quản lý, bảo vệ nguồn nƣớc và khai thác, sử dụng nguồn
nƣớc một cách hiệu quả thì phải xác định đƣợc chức n ng của nguồn nƣớc đó;
Trong những n m qua, các nhà quản lý, các nhà nghiên cứu khoa học đã nghiên
cứu, xác định mục tiêu chất lƣợng nƣớc, phân vùng xả thải, phân vùng chất lƣợng nƣớc
nhƣng thƣờng chỉ để phục vụ những yêu cầu chuyên ngành hẹp và có tính địa phƣơng
để giải quyết một số nhiệm vụ có tính nhất thời hoặc phục vụ từng lĩnh vực cụ thể.
Trong bối cảnh phát triển kinh tế- xã hội của Việt Nam và biến đổi khí hậu, áp lực đối
với tài nguyên nƣớc quốc gia đang ngày càng lớn. Nhu cầu về nƣớc ngày càng t ng dẫn
đến việc khai thác nƣớc từ các sông càng nhiều và sự suy kiệt của nguồn nƣớc ngầm,
chất lƣợng nƣớc ngày càng giảm. Sức khỏe môi trƣờng nƣớc đang kém dần đi ảnh
hƣởng lớn đến những cộng đồng, đặc biệt là ngƣời dân vùng ven sông, những ngƣời
đang phụ thuộc nhiều vào môi trƣờng;
Theo cách thức truyền thống mục đích sử dụng nƣớc đƣợc xác định trên cơ sở
các quy định, quy hoạch phát triển của địa phƣơng, thực tế nguồn nƣớc và tình hình sử
dụng nguồn nƣớc ở đoạn sông mà chƣa xem xét đến các giá trị lợi ích khác nhƣ giá trị
sinh thái, giá trị v n hóa, xã hội;
Nguyên tắc phân vùng chức n ng nguồn nƣớc tƣơng ứng với mục đích sử dụng
nƣớc chƣa rõ ràng dẫn đến việc khó kh n trong giám sát và quản lý;
Chƣa có hƣớng dẫn về ƣu tiên sử dụng nƣớc trong các trƣờng hợp xung đột, cạnh
tranh về sử dụng nƣớc hoặc không bảo đảm dòng chảy tối thiểu cho môi trƣờng;
Việc đƣa ra một bộ tiêu chí để xác định chức n ng nguồn nƣớc một cách hệ
thống, đầy đủ và toàn diện là rất cần thiết nhƣng các tiêu chí phải thỏa mãn: đơn giản,
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dễ hiểu, dễ áp dụng. Bộ tiêu chí này rất cần thiết cho công tác quản lý, bảo vệ tài
nguyên nƣớc, phân bổ nguồn nƣớc phục vụ các yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội;
Đề tài “Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn đề xuất tiêu chí xác định chức
n ng của nguồn nƣớc phục vụ việc triển khai thi hành Luật tài nguyên nƣớc” đã đƣợc đề
xuất và thực hiện bởi nhóm tác giả nhằm cung cấp bộ tiêu chí để xác định chức n ng
của nguồn nƣớc phục vụ công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên nƣớc, phân bổ nguồn nƣớc
và phục vụ công tác cấp phép trong lĩnh vực tài nguyên nƣớc;
Để đạt đƣợc mục tiêu của đề tài, nhóm tác giả đã đi sâu, nghiên cứu mục đích sử
dụng nƣớc, giá trị kinh tế sử dụng nƣớc, phân vùng chức n ng nguồn nƣớc trên thế giới
cũng nhƣ ở Việt Nam. Kết quả là đã phân chia chức n ng nguồn nƣớc thành các nhóm
nhƣ chức n ng cung cấp nƣớc (cung cấp nƣớc cho tƣới, sinh hoạt, nuôi trồng thủy sản,
phát điện, công nghiệp...), chức n ng điều hòa (điều tiết một phần dòng chảy, tiêu thoát
nƣớc, tiêu thoát lũ, tiếp nhận nƣớc thải...), chức n ng v n hóa- xã hội (giải trí, du lịch,
tạo môi trƣờng cảnh quan, tinh thần và quân sự..); chức n ng hỗ trợ sinh thái (cung cấp
nguồn dinh dƣỡng, phù sa, phục hồi sinh thái, cung cấp nơi cƣ trú và sinh sản cho các
loài thủy sinh...) với các tiêu chí khác nhau. Bộ tiêu chí này đƣợc đƣa vào tính toán,
phục vụ quản lý và bảo vệ nguồn nƣớc cho lƣu vực sông Nhuệ- Đáy;
Thông qua áp dụng cho lƣu vực sông Nhuệ- Đáy, một số yếu tố và thông số quan
trắc, bổ sung đƣợc đề xuất và đƣa ra những phân tích, tính toán áp dụng cho các lƣu vực
sông khác để phục vụ công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên nƣớc;
2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu, điều tra khảo sát, tính toán và trang thiết bị
nghiên cứu đã sử dụng thực tế
- Phƣơng pháp thu thập thông tin: thu thập các thông tin, tài liệu có liên quan đến
đề tài, bao gồm đề tài dự án, v n bản quy phạm pháp luật của Việt Nam và các nƣớc
khác trên thế giới liên quan đến chức n ng nguồn nƣớc và các giá trị lợi ích của nguồn
nƣớc. Vì đề tài nghiên cứu một nội dung mới nên phƣơng pháp này là rất quan trọng
trong việc học hỏi, tiếp cận cách giải quyết đề
- Phƣơng pháp phân tích thống kê: Đƣợc sử dụng trong suốt quá trình thực hiện
đề tài nhằm đƣa ra các vấn đề cần giải quyết liên quan đến chức n ng nguồn nƣớc và
các giá trị lợi ích của nguồn nƣớc.
- Phƣơng pháp kế thừa truyền thống: Kế thừa các nghiên cứu trƣớc đây có liên
quan đến đối tƣợng nghiên cứu của đề tài nhƣ các nghiên cứu, dự án về xác định mục
đích sử dụng nƣớc, phân vùng chức n ng nguồn nƣớc, xác định dòng chảy tối thiểu duy
trì trên sông, khoanh định khu vực bảo vệ công trình khai thác nƣớc dƣới đất.
- Phƣơng pháp phân tích, tổng hợp: đƣợc sử dụng nhằm xác định mối quan hệ
giữa tài nguyên nƣớc với các đối tƣợng sử dụng nƣớc, cộng đồng dân cƣ sống trên lƣu
vực, các vấn đề về tài nguyên nƣớc để đƣa các hƣớng đề xuất tiêu chí xác định mục đích
sử dụng nƣớc dựa vào giá trị lợi ích của nguồn nƣớc.
- Phƣơng pháp chuyên gia: để nhận đƣợc nhiều ý kiến chuyên sâu của các chuyên gia
cũng nhƣ sự góp ý của các nhà quản lý, cơ quan, ban ngành liên quan; giúp nâng cao hiệu
quả và tính khả thi của đề tài nghiên cứu. Phƣơng pháp này sẽ đƣợc áp dụng trong toàn bộ
quá trình thực hiện đề tài, từ khi xây dựng đề cƣơng đến khi lập báo cáo tổng kết.
- Phƣơng pháp tham vấn ý kiến cộng đồng: đƣợc thực hiện tại hiện trƣờng nghiên
cứu với các đối tƣợng là ngƣời dân, các cơ sở khai thác, sử dụng nƣớc và các nhà quản
lý nhằm thu thập ý kiến và dữ liệu phục vụ cho việc đánh giá cơ sở thực tiễn xác định
chức n ng nguồn nƣớc;
2.3. Danh mục các kết quả, sản phẩm KHCN đạt đƣợc với số lƣợng, chủng
loại và chỉ tiêu chất lƣợng, yêu cầu khoa học chính;
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- Các sản phẩm khoa học:
Đề xuất bộ tiêu chí về khả n ng cung cấp của nguồn nƣớc.
Đề xuất bộ tiêu chí về n ng lực điều hòa của nguồn nƣớc.
Đề xuất bộ tiêu chí về giá trị v n hóa xã hội của nguồn nƣớc.
Đề xuất bộ tiêu chí về giá trị sinh thái của nguồn nƣớc.
Dự thảo Thông tƣ hƣớng dẫn xác định chức n ng của nguồn nƣớc.
Báo cáo tổng thuật tài liệu của đề tài.
Báo cáo khoa học tổng kết đề tài
- Các công bố khoa học:
Bài báo “Phân vùng chức n ng nguồn nƣớc trên các lƣu vực sông” đ ng trên Tạp
chí Tài nguyên và Môi trƣờng số 15, kỳ 1 tháng 8 n m 2015.
2.4. Kết quả đề tài có tác động đối với công tác điều tra cơ bản và quản lý
nhà nƣớc về tài nguyên và môi trƣờng
Xác định chức n ng nguồn nƣớc là một hƣớng đi mới không chỉ ở Việt Nam mà
ngay cả trên thế giới. Tuy nhiên, việc nghiên cứu cơ sở khoa học để đề xuất tiêu chí xác
định chức n ng nguồn nƣớc cũng nhƣ các mục đích sử dụng nƣớc dựa trên các giá trị
lợi ích khác nhau vẫn chƣa đƣợc nghiên cứu. Do đó, Đề tài “Nghiên cứu cơ sở khoa học
và thực tiễn đề xuất tiêu chí xác định chức năng của nguồn nước phục vụ việc triển khai
thi hành Luật tài nguyên nước” sẽ góp phần quan trọng trong việc mở rộng hƣớng
nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực quản lý tài nguyên nƣớc nói
riêng và quản lý tài nguyên, môi trƣờng nói chung.
Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ định hƣớng, làm cơ sở cho việc ban hành các
v n bản quy phạm, hƣớng dẫn có liên quan đến xác định chức n ng nguồn nƣớc;
Với mục tiêu nghiên cứu của Đề tài là đề xuất bộ tiêu chí xác định chức n ng
nguồn nƣớc để phân vùng chức n ng nguồn nƣớc là c n cứ để xác định các giá trị giới
hạn về chất lƣợng và số lƣợng nƣớc phục vụ cho công tác quản lý, giám sát và bảo vệ
tài nguyên nƣớc.
2.5. Kết luận
Quá trình nghiên cứu và triển khai đề tài “Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực
tiễn đề xuất tiêu chí xác định chức n ng nguồn nƣớc phục vụ thi hành Luật tài nguyên
nƣớc” đã thực hiện theo trình tự từ tổng quan, phƣơng pháp luận và đề xuất tiêu chí để
xác định chức n ng nguồn nƣớc, kết quả của đề tài đã thực hiện gồm những nội dung
chủ yếu sau đây:
1. Đối với nghiên cứu, xác định các cơ sở khoa học làm c n cứ xác định chức
n ng nguồn nƣớc
Chức n ng nguồn nƣớc phải đảm bảo các nguyên tắc cơ bản sau:
Chức n ng nguồn nƣớc phải gắn liền với quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội,
môi trƣờng và quy hoạch phát triển các ngành liên quan; bảo vệ bền vững môi trƣờng
thủy sinh trên cơ sở khả n ng của nguồn nƣớc;
Mục tiêu chất lƣợng nƣớc của vùng chức n ng nguồn nƣớc không thể thấp hơn
mức độ chất lƣợng hiện tại.
Các nguồn cấp nƣớc sinh hoạt đô thị phải đƣợc ƣu tiên bảo vệ;
Đảm bảo tính linh hoạt để cho phép áp dụng các công nghệ mới và sự phát triển
kinh tế- xã hội trong tƣơng lai;
Phải phù hợp với ranh giới hành chính hiện tại, nhằm quản lý dễ dàng và thuận lợi;
Đảm bảo các yêu cầu về chất lƣợng và số lƣợng nƣớc cho phát triển kinh tế- xã
hội trong tƣơng lai.
2. Đối với nghiên cứu, xác định các tiêu chí chung để xác định chức n ng nguồn nƣớc
70

Việc xác định chức n ng của nguồn nƣớc đƣợc đánh giá dựa trên các tiêu chí nhƣ sau:
- Xác định chức n ng nguồn nƣớc dựa trên tiêu chí đánh giá mức độ ô nhiễm của
nguồn nƣớc trong lƣu vực sông, cụ thể:
+ Đánh giá mức độ ô nhiễm của nguồn nƣớc dựa trên bộ quy chuẩn kỹ thuật
quốc gia về chất lƣợng nƣớc;
+ Đánh giá mức độ ô nhiễm của nguồn nƣớc dựa trên việc đánh giá tổng hợp
chất lƣợng nƣớc;
+ Đánh giá mức độ ô nhiễm của nguồn nƣớc dựa trên chỉ thị sinh học ô nhiễm nƣớc.
- Xác định chức n ng của nguồn nƣớc dựa trên tiêu chí dòng chảy và mức độ
khai thác, sử dụng nƣớc
+ Đảm bảo sự phát triển bình thƣờng của hệ sinh thái thủy sinh trong lƣu vực sông;
+ Bảo vệ khả n ng tái tạo của nguồn nƣớc, bảo vệ chất lƣợng nƣớc đáp ứng yêu
cầu sử dụng nƣớc của con ngƣời và sự sống của thủy sinh vật;
+ Bảo vệ nơi cƣ trú và điều kiện môi trƣờng sống của cá và thủy sinh vật các khu
vực ven sông, trên cơ sở đó hạn chế sự suy thoái, từng bƣớc khôi phục giá trị các hệ
sinh thái thủy sinh;
+ Bảo vệ tài nguyên nƣớc gắn với kế hoạch phát triển của từng ngành dùng nƣớc
trên lƣu vực.
3. Kết quả áp dụng tại LVS Nhuệ- Đáy
Lƣu vực sông Nhuệ - Đáy là lƣu vực có điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên
nhiên, môi trƣờng phong phú và đa dạng, có vai trò đặc biệt quan trọng trong chiến lƣợc
phát triển KT – XH của vùng đồng bằng sông Hồng, trong đó có thủ đô Hà Nội. Tuy
nhiên, trong những n m gần đây, cùng với tốc độ phát triển kinh tế xã hội cao thì môi
trƣờng nƣớc sông cũng đang bị ô nhiễm nghiêm trọng. Nhiều đoạn sông, chất lƣợng
nƣớc không thể sử dụng cho bất kỳ mục đích nào. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến
tình trạng ô nhiễm nƣớc lƣu vực sông Đáy Nhuệ nhƣ hiện nay, nhƣng trƣớc hết phải nói
rằng thiếu sự quản lý thống nhất và đồng bộ giữa các địa phƣơng trên lƣu vực dẫn tới
những mâu thuẫn, cạnh tranh và hoạt động không nhất quán trong việc khai thác và bảo
vệ nguồn nƣớc giữa các địa phƣơng, các ngành trên cùng một lƣu vực. Cho đến nay,
mỗi địa phƣơng, mỗi ngành trên lƣu vực đều tự đặt cho mình các mục tiêu về khai thác,
sử dụng và quản lý nguồn nƣớc theo cách riêng của mình.
Sự trái ngƣợc về mục đích sử dụng thể hiện rất rõ ở sông Nhuệ, sông Đáy cụ thể:
Các tỉnh phía thƣợng nguồn nhƣ Hà Nội, Hà Tây sử dụng sông vào các mục đích chính
là nơi chứa nƣớc thải, trong khi đó các tỉnh phía hạ lƣu, bên cạnh các, mục đích sử dụng
nƣớc sông nhƣ trên lại còn sử dụng sông làm nguồn cấp nƣớc sinh hoạt nhƣ tỉnh Hà
Nam, nƣớc sông Đáy là nguồn tài nguyên nƣớc rất quan trọng phục vụ cho nông nghiệp
và cho sinh hoạt, là nguồn cung cấp nƣớc chính cho các nhà máy nƣớc phục vụ các nhà
máy xi m ng và nƣớc sinh hoạt cho thị xã Phủ Lý.
Từ thực tế cho thấy, các đoạn sông của lƣu vực đang phải gánh chịu các chức
n ng không phù hợp và trái ngƣợc nhau. Vì vậy, trƣớc mắt, để có cơ sở khắc phục vấn
đề ô nhiễm nguồn nƣớc trên lƣu vực sông, đề tài đã tiến hành nghiên cứu, phân vùng
chức n ng nguồn nƣớc trên lƣu vực sông Nhuệ- Đáy.
Từ các nghiên cứu, tính toán ở trên cho thấy, nguồn nƣớc sông Nhuệ hiện nay
chủ yếu có chức n ng điều hòa (tiếp nhận nƣớc thải), ngoài ra còn có chức n ng cung
cấp nƣớc cho nông nghiệp nhƣ đoạn từ Cầu Tó đến nhập lƣu với sông Đáy tại Phủ Lý.
Nguồn nƣớc sông Đáy vẫn còn có chức n ng là nguồn cung cấp nƣớc cấp cho sinh hoạt
nhƣ đoạn tại Cầu Quế - Kim Bảng đến thành phố Ninh Bình. Ngoài ra, sông Đáy còn là
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nguồn cung cấp nƣớc cho tƣới tiêu nông nghiệp của rất nhiều huyện thuộc các tỉnh Hà
Nam, Nam Định, Ninh Bình.
4. Những mặt tồn tại và hạn chế của đề tài
- Đề tài đã đề xuất tiêu chí xác định chức n ng nguồn nƣớc phục vụ công tác
quản lý tài nguyên nƣớc. Tuy nhiên, cũng phải thấy rằng thời gian và thông tin số liệu
hiện có để thực hiện đề tài là chƣa đủ điều kiện để có thể đƣa ra đầy đủ kết quả tính toán
đối với lƣu vực sông Nhuệ - Đáy mà cần đƣợc tiếp tục bổ sung điều tra, đánh giá trong
thời gian tới.
- Với việc áp dụng thử nghiệm trên lƣu vực sông Nhuệ Đáy, đề tài đã đề xuất 7
đoạn sông cho hai dòng chính sông Nhuệ Đáy và xác định chức n ng nguồn nƣớc của
đoạn sông. Song việc xác định chức n ng nguồn nƣớc trên lƣu vực sông Nhuệ Đáy vẫn
chƣa gắn với việc xem xét đầy đủ về số lƣợng nƣớc, chế độ dòng chảy, nhu cầu khai
thác, sử dụng nƣớc và khả n ng đáp ứng của nguồn nƣớc.
2.6. Kiến nghị
Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn đề xuất tiêu chí xác định chức n ng
nguồn nƣớc phục vụ việc triển khai thi hành Luật tài nguyên nƣớc đƣợc trình bày trên
đây là những kết quả đề xuất bƣớc đầu và cần đƣợc tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh trong
thời gian tới. Đặc biệt là hƣớng đến mục tiêu là đề xuất tiêu chí xác định chức n ng
nguồn nƣớc có tính hệ thống và hoàn chỉnh phản ánh một cách xác thực mục đích sử
dụng nƣớc, giá trị của nguồn nƣớc cho các mục đích khác nhau nhƣ cho cung cấp nƣớc,
cho sinh thái, cho v n hóa xã hội và cho mục đích điều hòa.
Xuất phát từ những yêu cầu của thực tiễn của công tác điều hành quản lý nhà
nƣớc về tài nguyên nƣớc, để góp phần nâng cao hiệu quản công tác quản lý ngành nƣớc
thông qua chức n ng nguồn nƣớc đƣợc nghiên cứu, đề xuất ở đề tài này, cần có thêm
các thí điểm áp dụng cho các lƣu vực sông khác, nguồn nƣớc liên tỉnh, nội tỉnh có tính
chất điển hình và theo từng vùng miền.
Việc nghiên cứu đề xuất tiêu chí xác định chức n ng nguồn nƣớc phục vụ quản
lý, bảo vệ tài nguyên nƣớc, phân bổ nguồn nƣớc là vấn đề phức tạp, đòi hỏi một cách
tiếp cận tổng hợp, liên ngành và từng bƣớc hoàn thiện dần. Những tiêu chí xác định
chức n ng nguồn nƣớc đƣợc đề xuất cần đƣợc đánh giá, phân tích một cách toàn diện
khả n ng áp dụng vào thực tiễn. Trên cơ sở đó có thể rút kinh nghiệm để chi tiết hóa, cụ
thể hóa về nội dung, ý nghĩa của việc xác định chức n ng nguồn nƣớc và trình tự áp
dụng phục vụ công tác quản lý.
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NỘI DUNG 4: NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH PHÂN PHỐI,
KHAI THÁC HỢP LÝ, HIỆU QUẢ, BỀN VỮNG TÀI NGUYÊN NƢỚC QUỐC
GIA.
[1] NGHIÊN CỨU CỞ SỞ KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN QUY ĐỊNH PHÂN LOẠI
NGUỒN NƢỚC MẶT, NƢỚC DƢỚI ĐẤT, NGUỒN NƢỚC BỊ Ô NHIỄM, CẠN KIỆT
VÀ NGUỒN NƢỚC CẦN PHỤC HỒI NHẰM HƢỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT TÀI
NGUYÊN NƢỚC
Mã số: TNMT.02.19
1. Thông tin chung về đề tài
1.1. Tổ chức chủ trì đề tài: Cục Quản lý Tài nguyên nƣớc
1.2. Chủ nhiệm đề tài: TS. Vũ Thành Lan Anh; Email: ca.vitcon@gmail.com
1.3. Cán bộ tham gia nghiên cứu chính:
- GS. TS. Ngô Đình Tuấn; PGS. TS. Đoàn V n Cánh; TS. Lê Thị Việt Hoa; ThS.
Nguyễn Thị Việt Hồng; ThS. Phan Mai Linh; ThS. Nguyễn Hồng Hiếu; KS. Đoàn V n
Long; KS. Nguyễn Thị Phƣơng Hoa.
1.4. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
- Xác định đƣợc phƣơng pháp luận để phân loại nguồn nƣớc mặt, nƣớc dƣới đất
theo giá trị sử dụng, mức độ sử dụng, mức độ ô nhiễm;
- Xác định đƣợc các tiêu chí phân loại nguồn nƣớc;
- Đề xuất đƣợc quy trình phân loại nguồn nƣớc.
1.5. Nội dung nghiên cứu
a. Tổng quan các nghiên cứu trên thế giới và ở Việt Nam
b. Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng hệ thống phân loại nguồn
nƣớc mặt.
c. Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng hệ thống phân loại nguồn
nƣớc dƣới đất.
d. Xây dựng hệ thống phân loại nguồn nƣớc phù hợp với yêu cầu về quản lý, bảo
vệ tài nguyên nƣớc ở Việt Nam.
e. Đề xuất quy định về tiêu chí, phƣơng pháp, trình tự phân loại nguồn nƣớc
f. Xây dựng báo cáo tổng thuật tài liệu của đề tài
g. Xây dựng báo cáo khoa học tổng kết đề tài
1.6. Thời gian thực hiện: từ tháng 9/2011 đến tháng 8/2013.
1.7. Kinh phí phê duyệt: 786.000.000 đồng; Kinh phí thực hiện: 786.000.000 đồng;
2. Tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu
2.1. Mở đầu
Đề tài “Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn quy định phân loại nguồn nƣớc
mặt, nƣớc dƣới đất, nguồn nƣớc bị ô nhiễm, cạn kiệt và nguồn nƣớc cần phục hồi nhằm
hƣớng dẫn thi hành Luật tài nguyên nƣớc” thuộc chƣơng trình “Nghiên cứu khoa học và
công nghệ phục vụ quản lý, khai thác hiệu quả và bền vững tài nguyên nƣớc quốc gia
đáp ứng nhu cầu nƣớc trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nƣớc
giai đoạn 2010 – 2015.
2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu, điều tra khảo sát, tính toán và trang thiết bị
nghiên cứu đã sử dụng thực tế
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- Phƣơng pháp kế thừa: kế thừa có chọn lọc các kết quả nghiên cứu đã có trên thế
giới và Việt Nam;
- Phƣơng pháp tham vấn: tham vấn chuyên gia trong các lĩnh vực liên quan, tham vấn
cộng đồng trong việc xác định phƣơng pháp và xây dựng tiêu chí phân loại nguồn nƣớc.
2.3. Danh mục các kết quả, sản phẩm KHCN đạt đƣợc với số lƣợng, chủng
loại và chỉ tiêu chất lƣợng, yêu cầu khoa học chính;
- Các sản phẩm khoa học:
+ Bộ tiêu chí phân loại nguồn nƣớc phù hợp với yêu cầu về quản lý, bảo vệ tài
nguyên nƣớc ở Việt Nam;
+ Dự thảo các quy định về tiêu chí, phƣơng pháp, trình tự phân loại nguồn nƣớc;
+ Bộ hồ sơ gồm các báo cáo chuyên đề và báo cáo thuyết minh tổng hợp.
- Các công bố khoa học: Không có.
- Công tác đào tạo sau đại học: Không có
2.4. Tình hình đăng ký sở hữu trí tuệ: Không có.
2.5. Kết quả đề tài có tác động đối với công tác điều tra cơ bản và quản lý
nhà nƣớc về tài nguyên và môi trƣờng;
Kết quả nghiên cứu của đề tài về phƣơng pháp, tiêu chí phân loại nguồn nƣớc có
ý nghĩa quan trọng, là cơ sở cho việc phân loại nguồn nƣớc, đồng thời là cơ sở cho việc
thiết lập mục tiêu chất lƣợng nguồn nƣớc.
Đề tài có ý nghĩa thực tiễn cao vì phân loại nguồn nƣớc là bƣớc đầu c n bản của
công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên nƣớc, hỗ trợ cho các quyết định về ƣu tiên tập trung
hoạt động quản lý và bảo vệ tài nguyên nƣớc. Bên cạnh đó, kết quả nghiên cứu của đề tài
cũng là cơ sở cho việc xây dựng các v n bản dƣới Luật về quản lý, bảo vệ tài nguyên nƣớc.
2.6. Kết luận
Nhu cầu về quản lý, bảo vệ tài nguyên nƣớc ngày càng trở nên cấp thiết trong
những n m gần đây, đặc biệt với việc ban hành Luật tài nguyên nƣớc sửa đổi n m 2012
là một trong những định hƣớng quan trọng để thiết lập hê thống phân loại nguồn nƣớc ở
Việt Nam.
Kết quả nghiên cứu của Đề tài là khác biệt so với các nghiên cứu trƣớc đây ở
Việt Nam chỉ dừng lại ở phạm vi phân loại nguồn nƣớc theo một mục đích duy nhất và
thƣờng là phân loại theo chất lƣợng nƣớc. Bởi vậy kết quả nghiên cứu của Đề tài có tính
khả thi và có ý nghĩa thực tiễn cao khi áp dụng phân loại nguồn nƣớc ở Việt Nam. Hệ
thống phân loại trong kết quả nghiên cứu của Đề tài sẽ là công cụ hữu hiệu để t ng
cƣờng hiệu quả quản lý và bảo vệ nguồn nƣớc ở Việt Nam thông qua việc thiết lập các
bộ tiêu chí để phân loại nguồn nƣớc mặt, nƣớc dƣới đất, theo mức độ ô nhiễm, cạn kiệt
và cần phục hồi của nguồn nƣớc. Kết quả phân loại nguồn nƣớc sẽ là một trong những
yếu tố then chốt giúp t ng tính khả thi cho các quyết định liên quan đến quản lý, bảo vệ
tài nguyên nƣớc.
Trong quá trình nghiên cứu, Đề tài gặp một số khó kh n trong việc xây dựng
phƣơng pháp phân loại để áp dụng cho Việt Nam, đặc biệt là phƣơng pháp đánh giá các
tiêu chí phân loại vì điều kiện tiếp cận thông tin, số liệu tài nguyên nƣớc còn hạn chế.
Về nguyên tắc, để có kết quả đánh giá sát thực và toàn diện nhất cần rất nhiều dữ liệu và
các dữ liệu phải mang tính đại diện và đảm bảo độ chính xác cao. Tuy nhiên trên thực tế
các số liệu liên quan đến nguồn nƣớc, đặc điểm lƣu vực, tình hình ô nhiễm, cạn kiệt
nguồn nƣớc còn tản mạn, thiếu hệ thống bởi vậy rất khó để có cơ sở đánh giá đối với
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các tiêu chí phân loại. Cũng vì lý do này mà khi lựa chọn tiêu chí phân loại, Đề tài đã bị
giới hạn chỉ lựa chọn các tiêu chí cơ bản nhất và phải đảm bảo có dữ liệu phục vụ cho
việc đánh giá. Ngoài ra, do giới hạn về thời gian, kết quả nghiên cứu của Đề tài cũng
chƣa có điều kiện đƣợc kiểm trên thực tế, đây là một hạn chế lớn đối với việc khắc phục
những bất cập trong hệ thống phân loại đƣợc đề xuất.
Với những kết quả đạt đƣợc và những tồn tại trong nghiên cứu của Đề tài, đây có
thể coi là nghiên cứu bƣớc đầu về các tiêu chí, phƣơng pháp phân loại nguồn nƣớc để
thiết lập một hệ thống phân loại nguồn nƣớc riêng cho Việt Nam. Để phát triển và hoàn
thiện hệ thống phân loại để có thể coi là cơ sở pháp lý đƣợc áp dụng phục vụ nhu cầu
quản lý tài nguyên nƣớc ở Việt Nam, cần có các nghiên cứu thêm nữa để t ng tính thực
tiễn của việc đánh giá các tiêu chí phân loại, cần có sự kiểm chứng từ việc áp dụng thử
nghiệm trên một lƣu vực sông cụ thể. Nghiên cứu này có thể đƣợc coi là nền móng cho
các nghiên cứu tiếp theo để tiếp tục hoàn thiện bộ tiêu chí cho từng nhóm phân loại,
phƣơng pháp đánh giá các tiêu chí giúp việc phân loại nguồn nƣớc ngày càng chính xác,
đáp ứng đƣợc nhu cầu quản lý và bảo vệ nguồn nƣớc không ngừng thay đổi.
2.7. Kiến nghị
Để phát triển và hoàn thiện hệ thống phân loại để có thể coi là cơ sở pháp lý
đƣợc áp dụng phục vụ nhu cầu quản lý tài nguyên nƣớc ở Việt Nam, cần có các nghiên
cứu thêm nữa để t ng tính thực tiễn của việc đánh giá các tiêu chí phân loại, cần có sự
kiểm chứng từ việc áp dụng thử nghiệm trên một lƣu vực sông cụ thể. Nghiên cứu này
có thể đƣợc coi là nền móng cho các nghiên cứu tiếp theo để tiếp tục hoàn thiện bộ tiêu
chí cho từng nhóm phân loại, phƣơng pháp đánh giá các tiêu chí giúp việc phân loại
nguồn nƣớc ngày càng chính xác, đáp ứng đƣợc nhu cầu quản lý và bảo vệ nguồn nƣớc
không ngừng thay đổi.
Các vấn đề còn tồn tại cần nghiên cứu, phát triển thêm:
- Đánh giá mức độ phù hợp của việc lựa chọn cũng nhƣ phƣơng pháp đánh giá
các tiêu chí phân loại;
- Đánh giá các trƣờng hợp không nằm trong khung đánh giá khi phân loại;
- Kiểm chứng đƣợc mức độ sát thực của Hệ thống phân loại thông qua áp dụng
thử nghiệm trên một lƣu vực sông cụ thể.
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[2] NGHIÊN CỨU CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN QUY ĐỊNH HÀNH LANG
BẢO VỆ SÔNG, HỒ
Mã số: TNMT.02.20
1. Thông tin chung về đề tài
1.1. Tổ chức chủ trì đề tài: Cục Quản lý tài nguyên nƣớc
1.2. Chủ nhiệm đề tài: Thạc sỹ Phan Mai Linh; Email: linhphanmai@yahoo.com.vn
1.3. Cán bộ tham gia nghiên cứu chính:
- ThS. Phan Thị Thanh Thảo; ThS. Mai Thị Nhung; ThS. Nguyễn Thị Thanh
Huệ; ThS. Nguyễn Anh Tú; ThS. Vũ Hoài Thu; Ks. Nguyễn Quốc Khánh.
1.4. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
- Xác định đƣợc tiêu chí, đề xuất đƣợc phƣơng pháp xác định hành lang bảo vệ
sông, hồ ở Việt Nam.
- Đề xuất đƣợc các quy định về hành lang bảo vệ sông, hồ phù hợp, bảo đảm
triển khai thực thi hiệu quả các quy định liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ tài
nguyên nƣớc.
1.5. Nội dung nghiên cứu
- Thu thập tài liệu nghiên cứu cơ sở khoa học, phƣơng pháp luận về hành lang
sông, hồ và hành lang bảo vệ sông, hồ.
- Nghiên cứu phân tích, đánh giá các tiêu chí, phƣơng pháp xác định và các quy
định liên quan đến hành lang/ hành lang bảo vệ sông hồ trên Thế giới.
- Nghiên cứu, phân tích các quy định liên quan đến hành lang/ hành lang bảo vệ
sông, hồ ở Việt Nam.
- Nghiên cứu đánh giá đặc điểm, hiện trạng và xác định các vấn đề cần quan
tâm đến hành lang sông ở Việt Nam.
- Nghiên cứu đánh giá đặc điểm, hiện trạng khai thác sử dụng và xác định các
vấn đề cần quan tâm đến hành lang hồ ở Việt Nam.
- Nghiên cứu xác định các tiêu chí, xác lập phƣơng pháp xác định hành lang bảo
vệ sông phù hợp ở Việt Nam.
- Nghiên cứu, xác định các tiêu chí, xác lập phƣơng pháp xác định hành lang
bảo vệ hồ phù hợp ở Việt Nam.
- Nghiên cứu đề xuất các quy định về hành lang bảo vệ sông, hồ ở Việt Nam
- Nghiên cứu dự thảo các quy định, hƣớng dẫn xác định hành lang bảo vệ sông, hồ
- Xây dựng báo cáo tổng hợp kết quả của đề tài.
1.6. Thời gian thực hiện: từ năm 2011 đến năm 2014.
1.7. Kinh phí: phê duyệt: 1.656 triệu đồng; thực hiện: 1.517 triệu đồng;
2. Tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu
2.1. Mở đầu
Hành lang sông, hồ thƣờng là những khu vực có giá trị cao về mặt sinh thái, kinh
tế - xã hội hay đời sống v n hóa tinh thần. Đây cũng là những khu vực nhạy cảm, dễ bị
tổn thƣơng, biến đổi do các tác động của con ngƣời.
Nhận thức đƣợc giá trị quan trọng và tính dễ bị tổn thƣơng tại các khu vực hành
lang sông, hồ, nhiều quốc gia trên Thế giới đã thiết lập các hành lang bảo vệ sông, hồ và
ban hành các quy định kiểm soát các hoạt động nhân sinh trong phạm vi hành lang. Việc
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hình thành các hành lang bảo vệ sông, hồ này đã góp phần không nhỏ trong việc bảo vệ
nguồn nƣớc hoặc khôi phục các giá trị tự nhiên quý giá đang ngày càng bị suy thoái của
các dòng sông và các thủy vực.
Tại Việt Nam, song song với sự phát triển kinh tế - xã hội, đô thị hoá, công
nghiệp hoá, tình trạng biến đổi, suy thoái tài nguyên khu vực hành lang sông, hồ diễn ra
ngày càng mạnh mẽ. Lấn chiếm bờ sông, san lấp đất, đổ chất thải; khai thác tài nguyên
sinh vật, khoáng sản ven sông...hiện là các hành vi đang diễn ra phổ biến làm thu hẹp,
tắc nghẽn dòng chảy, thay đổi hình thái lòng dẫn, suy thoái, ô nhiễm nguồn nƣớc, suy
thoái hệ sinh thái thủy sinh...
Về bản chất tự nhiên, dòng sông, hồ chứa và các yếu tố liên quan nhƣ bờ sông,
thảm phủ thực vật, các vùng đất ven sông... là một thể thống nhất và có mối tƣơng tác
qua lại chặt chẽ, nhƣng trên thực tế, từ trƣớc đến nay, việc quản lý, bảo vệ sông, hồ và
các vấn đề liên quan trong khu vực hành lang sông, hồ ở nƣớc ta chƣa đƣợc xem xét
một cách đầy đủ, tổng quát. Việc chƣa có cách tiếp cận tổng quát cho quản lý hành lang
bảo vệ sông, hồ và hiệu lực thi hành của các quy định hiện hành liên quan đến các loại
tài nguyên trong hành lang sông, hồ chƣa đủ mạnh đã và đang gây áp lực rất lớn đối với
rất nhiều sông, hồ trong cả nƣớc. Do đó, việc quan tâm đến hành lang bảo vệ sông, hồ
để bảo vệ, giữ gìn, cải thiện, khôi phục nguồn nƣớc và các giá trị tài nguyên gắn liền
nguồn nƣớc là cần thiết và cấp bách.
Vấn đề hành lang bảo vệ nguồn nƣớc nói chung và hành lang bảo vệ sông, hồ nói
riêng lần đầu tiên đã đƣợc xem xét và đƣa vào quy định tại Luật Tài nguyên nƣớc số
17/2012/QH13. Khái niệm về hành lang bảo vệ sông, hồ nhƣ đã nêu trong Luật Tài
nguyên nƣớc 2012 là rõ ràng, dễ hiểu. Tuy nhiên, từ khái niệm thuật ngữ đến mô hình
khái niệm; từ mô hình khái niệm đến việc xác định phạm vi cụ thể của hành lang bảo vệ
sông, hồ, xem xét quy định các hoạt động cần kiểm soát trong hành lang bảo vệ sông,
hồ trong điều kiện ở nƣớc ta và triển khai thực thi trên thực tế là không đơn giản. Vì
vậy, việc nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn để xác lập và quy định về hành lang
bảo vệ sông, hồ ở nƣớc ta là cần thiết, ý nghĩa và là mục tiêu chính của Đề tài này.
2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu, điều tra khảo sát, tính toán và trang thiết bị
nghiên cứu đã sử dụng thực tế
- Phương pháp phân tích, thống kê: Phƣơng pháp phân tích, thống kê đƣợc sử
dụng trong quá trình thu thập, tổng hợp các tài liệu, đề tài, dự án, v n bản quy phạm liên
quan đến hành lang bảo vệ sông hồ.
- Phương pháp chuyên gia: Phƣơng pháp chuyên gia đƣợc sử dụng để thu nhận ý
kiến của các chuyên gia, các nhà quản lý, cơ quan, ban ngành liên quan; nhằm nâng cao
hiệu quả và tính khả thi của các kết quả nghiên cứu. Phƣơng pháp này đƣợc áp dụng
trong toàn bộ quá trình thực hiện đề tài, từ khi xây dựng đề cƣơng đến khi lập báo cáo
tổng kết.
- Phương pháp phân tích tổng hợp: Tùy vào từng loại hình đoạn sông, từng điều
kiện và tiêu chí cụ thể mà phạm vi hành lang bảo vệ sông, hồ sẽ đƣợc xác định khác
nhau. Nhìn chung, trong hành lang bảo vệ sông, hồ không chỉ có tài nguyên nƣớc mà
còn có các loại tài nguyên khác có mối liên hệ mật thiết với nguồn nƣớc, còn có các
công trình, các hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên của con ngƣời. Đồng thời, là các
quy định hiện hành có liên quan trong hệ thống v n bản pháp quy. Do đó, phƣơng pháp
phân tích tổng hợp với sự tham gia của các chuyên gia trong các lĩnh vực có liên quan
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và từ các Bộ ngành, Sở có liên quan đƣợc chú trọng trong toàn bộ quá trình thực hiện
triển khai đề tài nghiên cứu.
2.3. Danh mục các kết quả, sản phẩm KHCN đạt đƣợc với số lƣợng, chủng
loại và chỉ tiêu chất lƣợng, yêu cầu khoa học chính;
- Báo cáo tổng hợp kết quả đề tài
- Các báo cáo chuyên đề.
- Dự thảo các quy định về hành lang bảo vệ sông, hồ, dự thảo hƣớng dẫn xác
định hành lang bảo vệ sông, hồ.
- Tổng hợp các v n bản quy phạm pháp luật có các quy định liên quan đến hành
lang sông, hồ hiện hành trên Thế giới và ở Việt Nam.
2.4. Tình hình đăng ký sở hữu trí tuệ: Không
2.5. Kết quả đề tài có tác động đối với công tác điều tra cơ bản và quản lý
nhà nƣớc về tài nguyên và môi trƣờng:
- Kết quả nghiên cứu của đề tài giúp định hƣớng, cung cấp cơ sở khoa học và
thực tiễn cho việc xây dựng Nghị định quy định về quản lý hành lang bảo vệ nguồn
nƣớc (Nghị định số 43/2015/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 06/5/2015).
- Báo cáo tổng hợp kết quả đề tài là tài liệu tham khảo hữu ích cho các đơn vị,
cơ quan trong công tác lập, quản lý hành lang bảo vệ sông, hồ.
2.6. Kết luận
Đề tài “Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn quy định hành lang bảo vệ sông,
hồ” đã nghiên cứu về một trong những vấn đề rất mới, trong lĩnh vực tài nguyên nƣớc
hiện này, đó là lập và quy định các hoạt động trong hành lang bảo vệ sông, hồ. Đề tài đã
tập trung phân tích đánh giá các kết quả nghiên cứu về việc quy định hành lang bảo vệ
sông, hồ trên thế giới và tình hình quản lý và các quy định về hành lang bảo vệ sông, hồ
ở Việt Nam để từ đó phân tích, nghiên cứu đề xuất các tiêu chí và phƣơng pháp, trình tự
xác định hành lang bảo vệ sông, hồ phù hợp với điều kiện Việt Nam.
Các kết quả nghiên cứu thu đƣợc cho thấy, đề tài đã thực hiện đƣợc một khối
lƣợng công việc nghiên cứu không nhỏ và thực hiện đƣợc mục tiêu nghiên cứu của đề
tài. Các đóng góp chủ yếu của đề tài bao gồm:
1. Thu thập, phân tích các nghiên cứu, phƣơng pháp và quy định về việc xác định
hành lang bảo vệ sông, hồ trên thế giới từ đó xem xét các quy định, tiêu chí, phƣơng
pháp phù hợp có thể áp dụng để thiết lập hành lang bảo vệ sông, hồ với điều kiện Việt
Nam.
2. Nghiên cứu đặc điểm, hiện trạng và các vấn đề cần quan tâm hành lang sông
hồ ở Việt Nam đối với từng loại hình sông ngòi để xác định đƣợc mục tiêu bảo vệ đối
với hành lang sông, hồ ở Việt Nam.
3. Thống kê các loại hành lang bảo vệ, hành lang an toàn có thể có trong khu vực
hành lang bảo vệ sông, hồ và các quy định hiện hành trong hệ thống v n bản quy phạm
pháp luật Việt Nam.
4. Qua kết quả nghiên cứu, phối kết hợp với việc xin ý kiến của các chuyên gia,
các cơ quan quản lý Trung ƣơng, địa phƣơng có liên quan, đã thống nhất xác định đƣợc
các vấn đề cơ bản cần quan tâm trong quá trình lập, quản lý hành lang bảo vệ sông, hồ ở
nƣớc ta, cụ thể gồm:
- Chức n ng của hành lang bảo vệ sông, hồ;
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- Phạm vi tối thiểu của hành lang bảo vệ sông, hồ;
- Các c n cứ, tiêu chí xác định hành lang bảo vệ sông, hồ;
- Quy trình thiết lập hành lang bảo vệ sông hồ;
- Quy định kiểm soát các hoạt động trong phạm vi hành lang bảo vệ sông, hồ.
5. Kế thừa các nghiên cứu trên Thế giới và c n cứ vào các điều kiện thực tế ở
nƣớc ta, đã đề xuất các phƣơng pháp có thể phù hợp để xác định hành lang bảo vệ sông,
hồ ở nƣớc ta, đƣa ra ƣu, nhƣợc điểm từng phƣơng pháp và cách thức hạn chế nhƣợc
điểm trong quá trình áp dụng.
6. Từ các kết quả nghiên cứu trên đã bƣớc đầu đề xuất các vấn đề nên xem xét
đƣa vào Dự thảo Nghị định quy định về lập, quản lý hành lang nguồn nƣớc.
2.7. Kiến nghị.
Thiết lập hành lang bảo vệ sông, hồ là một vấn đề phức tạp. Ở nƣớc ta, đây còn
là vấn đề rất mới, hầu nhƣ không có các nghiên cứu liên quan nào (đặc biệt là các
nghiên cứu thực nghiệm) đã đƣợc thực hiện, trong khi đó đặc điểm tự nhiên hành lang
sông, hồ và các hoạt động nhân sinh ven sông hồ ở nƣớc ta rất đa dạng, phức tạp nên
một số nội dung nghiên cứu của đề tài chƣa đƣợc đi sâu, giải quyết triệt để hoặc trong
một số vấn đề cách giải quyết còn nặng tính lý thuyết mà chƣa có các ví dụ thực tiễn để
minh chứng, đánh giá, kiểm nghiệm (ví dụ một số kết quả, nhƣ phạm vi tối thiểu của
hành lang bảo vệ, thu đƣợc chỉ trên cơ sở tham khảo, kế thừa các nghiên cứu của Thế
giới kết hợp với xin ý kiến chuyên gia và các cơ quan quản lý cấp Bộ, Sở, ban ngành có
liên quan). Trong tƣơng lai, trên cơ sở các kết quả bƣớc đầu của Đề tài này, nên xem xét
đầu tƣ nghiên cứu thực nghiệm cho từng khu vực, đối tƣợng cụ thể để có những hƣớng
dẫn cụ thể hơn làm tƣ liệu tham khảo thiết thực, hữu ích cho các cơ quan quản lý địa
phƣơng trong quá trình lập, quản lý hành lang bảo vệ sông, hồ.
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[3] NGHIÊN CỨU CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN ĐỂ XÁC ĐỊNH MỨC ĐỘ ƢU
TIÊN, CƠ CHẾ VÀ TỶ LỆ CHIA SẺ NGUỒN NƢỚC LƢU VỰC SÔNG TRONG TÌNH
HUỐNG THIẾU NƢỚC; ÁP DỤNG THÍ ĐIỂM CHO LƢU VỰC SÔNG ĐỒNG NAI
Mã số: TNMT.02.26
1. Thông tin chung về đề tài
1.1. Tổ chức chủ trì đề tài: Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nƣớc quốc gia
1.2. Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Chí Công; Email: congtnn@gmail.com
1.3. Cán bộ tham gia nghiên cứu chính:
- ThS. Nguyễn Việt Tùng; KS. Nguyễn Minh Huy .
1.4. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
- Đƣa ra đƣợc cơ sở khoa học và thực tiễn xác định mức độ ƣu tiên, cơ chế và tỉ
lệ chia sẻ nguồn nƣớc để xây dựng phƣơng pháp phân bổ nguồn nƣớc lƣu vực sông
trong tình huống thiếu nƣớc phù hợp điều kiện, hoàn cảnh Việt nam;
- Áp dụng thí điểm cho lƣu vực sông Đồng Nai
1.5. Nội dung nghiên cứu
- Tổng hợp các nghiên cứu và kinh nghiệm về phân bổ, chia sẻ TNN;
- Nghiên cứu cơ sở lý luận, khoa học và thực tiễn ở nƣớc ta;
- Nghiên cứu áp dụng cho lƣu vực sông Đồng Nai;
- Thiết lập và ứng dụng mô hình để phân bổ nƣớc LVS Đồng Nai;
- Nghiên cứu xây dựng “Hƣớng dẫn phƣơng pháp phân bổ nguồn nƣớc trong tình
huống thiếu nƣớc”.
1.6. Thời gian thực hiện: 2013 - 2014
1.7. Kinh phí phê duyệt: 1.240 triệu đồng; thực hiện: 1.240 triệu đồng;
2. Tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu
2.1. Mở đầu
Trong những n m vừa qua, tình trạng thiếu nƣớc đã xảy ra trên nhiều lƣu vực
sông (LVS) ở nƣớc ta. Có một số nguyên nhân gây ra tình trạng thiếu nƣớc, đó là: a)
Hạn hán bởi khí hậu, thời tiết; b) Do nguồn nƣớc bị ô nhiễm; c) Do nhu cầu nƣớc ngày
càng gia t ng; d) Do việc sử dụng nƣớc ở phần thƣợng nguồn ngoài lãnh thổ Việt Nam;
đ) Do việc vận hành các hồ chứa. Thiếu nƣớc do khí hậu, thời tiết xảy ra rất gay gắt ở
Vùng Nam Trung Bộ. Hạn hán cũng đã xảy ra nghiêm trọng cách đây vài n m ở vùng
Đồng bằng sông Hồng. Thiếu nƣớc do việc sử dụng nƣớc ở phần thƣợng nguồn ngoài
lãnh thổ Việt Nam đã và đang xảy ra đối với các LVS Hồng, sông Mê Kông.
Thực tế ở nƣớc ta hiện nay cho thấy, do thiếu nƣớc, mâu thuẫn giữa sử dụng
nƣớc cho thủy điện với cấp nƣớc cho nông nghiệp, giao thông thủy, bảo vệ môi trƣờng
và các nhu cầu nƣớc khác nhau đã trở nên ngày càng gay gắt.
Chiến lƣợc Quốc gia về Tài nguyên nƣớc đến n m 2020 đƣợc Thủ tƣớng phê
duyệt tại Quyết định số 81/2006/QĐ-TTg có ghi rõ mục tiêu về khai thác, sử dụng tài
nguyên nƣớc (TNN) là: “Phân bổ, chia sẻ TNN hài hòa, hợp lý giữa các ngành, các địa
phƣơng, ƣu tiên sủ dụng nƣớc cho sinh hoạt, sử dụng nƣớc mang lại giá trị kinh tế cao,
bảo đảm dòng chảy môi trƣờng”. Điều đó cho thấy yêu cầu về phân bổ, chia sẻ TNN hài
hòa, hợp lý là cần thiết và cấp bách.
Luật TNN n m 2012, tại Điều 16 Khoản 1, Mục c) có quy định việc lập QH
TNN phải bảo đảm một số các nguyên tắc, trong đó có „„... bảo đảm khai thác, sử dụng
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tiết kiệm, hiệu quả TNN và phân bổ hài hoà lợi ích sử dụng nƣớc giữa các địa phƣơng,
các ngành, giữa thƣợng lƣu và hạ lƣu‟‟. Đồng thời, tại Điều 19 Khỏan 1, Mục c của
Luật TNN quy định về nội dung quy hoạch TNN là “Xác định t lệ phân bổ cho các đối
tƣợng khai thác, sử dụng nƣớc, thứ tự ƣu tiên và t lệ phân bổ trong trƣờng hợp hạn
hán, thiếu nƣớc”.
Tuy nhiên, để xác định đƣợc thứ tự ƣu tiên và t lệ phân bổ trong trƣờng hợp hạn
hán, thiếu nƣớc cần phải có cơ sở lý luận và thực tiễn xác đáng về các các nguyên tắc
ƣu tiên cấp nƣớc; phƣơng pháp, cơ chế phân bổ, chia sẻ nguồn nƣớc. Ở nƣớc ta hiện
nay, các vấn đề này vẫn chƣa có nghiên cứu và hƣớng dẫn cách thực hiện. Do vậy, các
cán bộ làm công tác quy hoạch TNN rất lúng túng và gặp khó kh n khi xây dựng các
nội dung phân bổ nguồn nƣớc.
Với những lý do nêu trên, Thuyết minh Đề tài “Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực
tiễn để xác định mức độ ƣu tiên, cơ chế và t lệ chia sẻ nguồn nƣớc lƣu vực sông trong
tình huống thiếu nƣớc; Áp dụng thí điểm cho lƣu vực sông Đồng Nai” đã đƣợc đề xuất
và phê duyệt tại Quyết định số 1086/QĐ-BTNMT ngày 12-07-2012 của Bộ trƣởng Bộ
Tài nguyên và Môi trƣờng. Đề tài thuộc Chƣơng trình “Nghiên cứu khoa học và công
nghệ phục vụ quản lý, khai thác hiệu quả bền vững tài nguyên nƣớc quốc gia đáp ứng
nhu cầu nƣớc trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nƣớc giai đoạn
2010-2015 (TNMT.02/10-15).
2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu, điều tra khảo sát, tính toán và trang thiết bị
nghiên cứu đã sử dụng thực tế
- Kế thừa có chọn lọc các kết quả nghiên cứu đã có trên thế giới và ở Việt Nam
về: Quyền dùng nƣớc; Ƣu tiên cấp nƣớc; Phƣơng pháp phân bổ nguồn nƣớc; Quy trình
quy hoạch nguồn nƣớc;
- Tổng hợp số liệu, dữ liệu từ các dự án, nghiên cứu đã đƣợc thực hiện: Quy
hoạch tài nguyên nƣớc LVS Đồng Nai, tỉnh Đồng Nai, ... ; Kết quả tính toán TNN các
LVS. Kết quả điều tra tình hình khai thác, sử dụng nƣớc các LVS, các vùng Kinh tế
trọng điểm;
- Điều tra bổ sung một số dữ liệu, thông tin cần thiết trên vùng nghiên cứu: Một
số tỉnh phía Bắc, miền Nam và LVS Đồng Nai;
- Phân tích, đánh giá, so sánh thông tin, dữ liệu rút ra những nhận xét cần thiết;
- Tham vấn chuyên gia, các nhà quản lý về các vấn đề và các lĩnh vực liên quan:
Thủy v n, thủy lợi, giao thông thủy, thủy sản;
- Thiết lập mô hình mô phỏng và thực hiện phân bổ nguồn nƣớc với một số tình
huống thiếu nƣớc 75%, 85% trên dòng chính của LVS Đồng Nai.
2.3. Danh mục các kết quả, sản phẩm KHCN đạt đƣợc với số lƣợng, chủng
loại và chỉ tiêu chất lƣợng, yêu cầu khoa học chính;
1. Đƣa ra đƣợc cơ sở khoa học và thực tiễn về ƣu tiên cấp nƣớc, cơ chế chia sẻ,
phân bổ nguồn nƣớc trong các tình huống hạn hán, thiếu nƣớc phù hợp với điều kiện
của Việt Nam, từ đó đã đề xuất:
a) Các nhu cầu nƣớc thiết yếu cần có ƣu tiên cao;
b) Các nguyên tắc và thứ tự ƣu tiên cấp nƣớc trong điều kiện thời tiết bình
thƣờng và trong tình huống xảy ra hạn hán, thiếu nƣớc.
c) Các cơ chế phân bổ, chia sẻ lợi ích dùng nƣớc, bao gồm: Cơ chế phân bổ theo
mức đầu tƣ các công trình cấp nƣớc; Cơ chế chia sẻ lợi ích dùng nƣớc bằng định giá sử
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dụng nƣớc; Cơ chế phân bổ nƣớc cho địa phƣơng, ngành dùng nƣớc.
2. Đề xuất đƣợc các phƣơng pháp phân bổ nguồn nƣớc, bao gồm:
- Phân bổ nƣớc theo không gian cho các tiểu vùng, các tỉnh trong một LVS;
- Phân bổ nƣớc theo thời gian cho các đối tƣợng khai thác, sử dụng nƣớc chủ yếu
trong một tiểu vùng trong một số tình huống thiếu nƣớc;
- Phân bổ nguồn nƣớc sông liên tỉnh; Phân bổ nguồn nƣớc sông nội tỉnh;
- Phân bổ nƣớc dựa trên cơ sở hiện trạng khai thác, sử dụng nƣớc;
- Phân bổ theo thứ tự ƣu tiên;
- Phân bổ phối hợp cho các nhu cầu nƣớc có tiêu hao và không tiêu hao.
3. Đề xuất đƣợc cách xác định t lệ và lƣợng nƣớc phân bổ cho các tiểu vùng,
các đối tƣợng dùng nƣớc theo các tần suất nƣớc đến trong tình huống thiếu nƣớc.
4. Đề xuất đƣợc một số cơ chế, phƣơng pháp, hình thức giám sát lƣợng nƣớc
phân bổ.
5. Áp dụng các nguyên tắc ƣu tiên cấp nƣớc, phƣơng pháp phân bổ nguồn nƣớc
cho LVS Đồng Nai; Xác định đƣợc t lệ, lƣợng nƣớc phân bổ cho các tiểu vùng, các đối
tƣợng dùng nƣớc chủ yếu với tần suất nƣớc đến là 75% và 85%.
6. Hai bài báo đã đƣợc đ ng trên Tạp chí Tài nguyên và Môi trƣờng:
Phƣơng pháp phân bổ nguồn nƣớc lƣu vực sông trong tình huống thiếu nƣớc trên
cơ sở hiện trạng khai thác, sử dụng nƣớc. Tạp chí TNMT, tháng 10/2014.
Cần quy định mức ƣu tiên cấp nƣớc trong giấy phép khai thác, sử dụng nƣớc.
Tạp chí TNMT, tháng 12/2012.
2.4. Tình hình đăng ký sở hữu trí tuệ: không
2.5. Kết quả đề tài có tác động đối với công tác điều tra cơ bản và quản lý
nhà nƣớc về tài nguyên và môi trƣờng;
a) Các nguyên tắc ƣu tiên cấp nƣớc, phƣơng pháp phân bổ, cách xác định t lệ,
lƣợng nƣớc phân bổ do Đề tài đề xuất có thể áp dụng trong QHTNN để phân bổ nguồn
nƣớc sông liên tỉnh, nội tỉnh;
b) Kết quả Đề tài đã góp phần xây dựng Thông tƣ Quy định kỹ thuật QHTNN
của Bộ TNMT;
c) Cơ chế phân bổ, chia sẻ lợi ích dùng nƣớc, mức ƣu tiên trong giấy phép TNN do
Đề tài đề xuất có thể tham khảo để xây dựng các quy định của Nhà nƣớc về quản lý TNN
2.6. Kết luận
Đề tài đã hoàn thành các nội dung nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu của Đề tài đã
đạt đƣợc các mục tiêu đề ra. Các kết quả nghiên cứu chủ yếu của Đề tài bao gồm:
1. Đƣa ra đƣợc cơ sở khoa học và thực tiễn về ƣu tiên cấp nƣớc, cơ chế chia sẻ,
phân bổ nguồn nƣớc trong các tình huống hạn hán, thiếu nƣớc phù hợp với điều kiện
của Việt Nam, từ đó đã đề xuất:
a) Các nhu cầu nƣớc thiết yếu cần có ƣu tiên cao;
b) Các nguyên tắc và thứ tự ƣu tiên cấp nƣớc trong điều kiện thời tiết bình
thƣờng và trong tình huống xảy ra hạn hán, thiếu nƣớc.
c) Các cơ chế phân bổ, chia sẻ lợi ích dùng nƣớc, bao gồm: Cơ chế phân bổ theo
mức đầu tƣ các công trình cấp nƣớc; Cơ chế chia sẻ lợi ích dùng nƣớc bằng định giá sử
dụng nƣớc; Cơ chế phân bổ cho địa phƣơng, ngành dùng nƣớc.
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2. Đề xuất đƣợc các phƣơng pháp phân bổ nguồn nƣớc, bao gồm:
Phân bổ nƣớc theo không gian cho các tiểu vùng, các tỉnh trong một LVS;
Phân bổ nƣớc theo thời gian cho các đối tƣợng khai thác, sử dụng nƣớc chủ yếu
trong một tiểu vùng trong một số tình huống thiếu nƣớc;
Phân bổ nguồn nƣớc sông liên tỉnh; Phân bổ nguồn nƣớc sông nội tỉnh;
Phân bổ nƣớc dựa trên cơ sở hiện trạng khai thác, sử dụng nƣớc;
Phân bổ theo thứ tự ƣu tiên;
Phân bổ phối hợp cho các nhu cầu nƣớc có tiêu hao và không tiêu hao.
3. Đề xuất đƣợc cách xác định t lệ và lƣợng nƣớc phân bổ cho các tiểu vùng,
các đối tƣợng dùng nƣớc theo các tần suất nƣớc đến trong tình huống thiếu nƣớc.
4. Đề xuất đƣợc một số cơ chế, phƣơng pháp, hình thức giám sát lƣợng nƣớc phân bổ.
5. Áp dụng các nguyên tắc ƣu tiên cấp nƣớc, phƣơng pháp phân bổ nguồn nƣớc
cho LVS Đồng Nai; Xác định đƣợc t lệ, lƣợng nƣớc phân bổ cho các tiểu vùng, các đối
tƣợng dùng nƣớc chủ yếu với tần suất nƣớc đến là 75% và 85%.
6. Hai bài báo đã đƣợc đ ng trên Tạp chí Tài nguyên và Môi trƣờng, đó là:
Phƣơng pháp phân bổ nguồn nƣớc lƣu vực sông trong tình huống thiếu nƣớc trên
cơ sở hiện trạng khai thác, sử dụng nƣớc. Tạp chí TNMT, Tháng 10/2014.
Cần quy định mức ƣu tiên cấp nƣớc trong giấy phép khai thác, sử dụng nƣớc.
Tạp chí TNMT, tháng 12/2012.
2.7. Kiến nghị
Các kết quả nghiên cứu của Đề tài về phƣơng pháp luận có thể áp dụng trong
việc lập các quy hoạch TNN lƣu vực sông, nguồn nƣớc liên tỉnh hay quy hoạch TNN
của tỉnh ở Việt Nam;
Kết quả tính toán phân bổ nguồn nƣớc LVS Đồng Nai với các tần suất nƣớc đến
75% và 85% chỉ có tính chất tham khảo về việc ứng dụng các kết quả nghiên cứu của
Đề tài về phƣơng pháp luận. Do vậy, đối các quy hoạch TNN LVS Đồng Nai và các
tỉnh thuộc LVS Đồng Nai cần phải có số liệu điều tra cập nhật và cần có những phân
tích, tính toán chi tiết hơn.
Những phƣơng pháp và cơ chế giám sát nguồn nƣớc và lƣợng nƣớc khai thác, sử
dụng do Đề tài đề xuất ở trên cần đƣợc áp dụng ngay cho các quy hoạch phân bổ nƣớc,
thiết kế và xây dựng mạng giám sát, cũng nhƣ các công tác quản lý TNN khác. Việc áp
dụng những phƣơng pháp và cơ chế giám sát nguồn nƣớc đƣợc đề xuất ở trên đối với
từng lƣu vực sông, từng nguồn nƣớc cần đƣợc xem xét thêm các điều kiện cụ thể của
LVS hay nguồn nƣớc đó, cũng nhƣ là điều kiện thực tế của các địa phƣơng có chung
nguồn nƣớc đó.
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[4] NGHIÊN CỨU CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN ĐỀ XUẤT HÌNH THỨC,
MỨC XỬ PHẠT, HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TÀI
NGUYÊN NƢỚC PHỤC VỤ VIỆC TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT TÀI NGUYÊN
NƢỚC
Mã số: TNMT.02.45
1. Thông tin chung về đề tài
1.1. Tổ chức chủ trì đề tài: V n phòng, Cục Quản lý tài nguyên nƣớc
1.2. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Thái V n Tiến; Email: tien.thaivan@gmail.com
1.3. Cán bộ tham gia nghiên cứu chính:
- ThS. Vũ Hoài Thu, Cục Quản lý tài nguyên nƣớc, thƣ ký đề tài; ThS. Đỗ Thị
Bích Ngọc, Cục Quản lý tài nguyên nƣớc; ThS. Nguyễn Thị Phƣơng, Cục Quản lý tài
nguyên nƣớc; ThS. Dƣơng Minh Thúy, Vụ Pháp chế; Ks. Trần Duy Hùng, Cục Quản lý
tài nguyên nƣớc; Ks. Nguyễn Trọng Tuấn, Cục Quản lý tài nguyên nƣớc.
1.4. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
- Xác định đƣợc cơ sở khoa học và thực tiễn đề xuất hành vi vi phạm hành chính
trong lĩnh vực tài nguyên nƣớc, hình thức và mức xử phạt.
- Xây dựng nội dung chính của Dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính
trong lĩnh vực tài nguyên nƣớc.
- Xây dựng nội dung chính của Dự thảo hƣớng dẫn về xử phạt vi phạm hành
chính trong lĩnh vực tài nguyên nƣớc.
1.5. Nội dung nghiên cứu
1. Đánh giá tình hình vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên nƣớc.
2. Đánh giá thực trạng, ƣu điểm, hạn chế của các v n bản pháp luật về xử phạt vi
phạm hành chính.
3. Nghiên cứu hành vi vi phạm hành chính, hình thức, mức xử phạt trong một số
lĩnh vực có liên quan đến tài nguyên nƣớc.
4. Nghiên cứu kinh nghiệm một số nƣớc về xử phạt vi phạm hành chính trong
lĩnh vực tài nguyên nƣớc.
5. Tổ chức khảo sát thực tế, làm việc tại một số địa phƣơng để nghiên cứu về tình
hình vi phạm pháp luật, mức độ phù hợp của hình thức, mức phạt và các hành vi vi
phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nƣớc tại địa phƣơng; trực tiếp làm việc với
một số doanh nghiệp đang khai thác, sử dụng tài nguyên nƣớc, xả nƣớc thải vào nguồn
nƣớc để tìm hiểu về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nƣớc.
6. Nghiên cứu đánh giá tác động về kinh tế, xã hội, môi trƣờng của hành vi vi
phạm hành chính; đánh giá sự phù hợp của hình thức và mức xử phạt trong lĩnh vực tài
nguyên nƣớc theo pháp luật hiện hành.
7. Đề xuất hình thức, mức xử phạt hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài
nguyên nƣớc.
8. Xây dựng Dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài
nguyên nƣớc.
9. Xây dựng Dự thảo hƣớng dẫn về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực
tài nguyên nƣớc.
1.6. Thời gian thực hiện: từ n m 2013 đến n m 2014
1.7. Kinh phí phê duyệt: 963 triệu đồng; Kinh phí thực hiện: 963 triệu đồng;
2. Tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu
2.1. Mở đầu
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Hiện nay, tài nguyên nƣớc của nƣớc ta đã xuất hiện những vấn đề đáng lo ngại cả
số lƣợng và chất lƣợng nƣớc đều bị suy giảm. Một trong những nguyên nhân gây nên
tình trạng trên là do tình hình vi phạm pháp luật về tài nguyên nƣớc ngày càng gia t ng
và có diễn biến phức tạp. Thủ đoạn vi phạm ngày càng tinh vi với nhiều hình thức ngụy
trang nhằm che mắt cơ quan chức n ng, nhiều doanh nghiệp vi phạm nghiêm trọng, có
hệ thống gây hậu quả nặng nề cho ngƣời dân nhƣng không có biện pháp khắc phục đã
gây bức xúc trong dƣ luận xã hội. Trong khi đó, pháp luật về xử phạt vi phạm hành
chính trong lĩnh vực tài nguyên nƣớc lại không đủ sức r n đe nên nhiều doanh nghiệp
đã chấp nhận nộp phạt thay vì thực hiện các quy định của pháp luật khiến cho tình trạng
ô nhiễm, thiếu nƣớc ngày càng gia t ng. Vì vậy, để khai thác, sử dụng bền vững tài
nguyên nƣớc phục vụ phát triển kinh tế - xã hội thì chúng ta phải có những biện pháp
quản lý, bảo vệ hiệu quả, chế tài xử phạt phù hợp, đủ sức r n đe… mà một trong những
công cụ hữu hiệu nhất chính là pháp luật. N m 2005 Chính phủ đã ban hành Nghị định
số 34/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 3 n m 2005 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính
trong lĩnh vực tài nguyên nƣớc. Tuy nhiên, qua tìm hiểu nhóm nghiên cứu nhận thấy
Nghị định số 34/2005/NĐ-CP có một số hạn chế cụ thể nhƣ sau:
- Không có sự phân biệt về mức xử phạt đối với tổ chức và cá nhân trong cùng
một hành vi vi phạm nên quy định về mức xử phạt không phù hợp;
- Nhiều quy định còn mang tính định tính nhƣ hình thức và mức xử phạt đối với
vi phạm quy định của giấy phép th m dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nƣớc, xả nƣớc
thải vào nguồn nƣớc; vi phạm quy định về hành nghề khoan nƣớc dƣới đất…
- Mức xử phạt quy định còn thấp, chƣa tƣơng xứng với hành vi vi phạm (mức tối
đa là 100 triệu đồng), không thể hiện đƣợc tính r n đe và phòng ngừa vi phạm hành
chính. Thực tế, nhiều doanh nghiệp chịu nộp phạt thay cho việc phải thực hiện theo
đúng quy định của pháp luật.
Thêm vào đó, hiện có nhiều hành vi vi phạm pháp luật đã xuất hiện trên thực tế
nhƣng chƣa có chế tài xử phạt càng làm cho tình trạng vi phạm pháp luật về tài nguyên
nƣớc xuất hiện ngày càng phổ biến và mức độ ngày càng nghiêm trọng hơn. Điều này
đã dẫn tới tình trạng ô nhiễm nguồn nƣớc càng thêm nghiêm trọng.
Để thực thi có hiệu quả 2 Luật nêu trên sẽ tiếp tục có những quy định, hƣớng dẫn
cụ thể về các biện pháp quản lý, bảo vệ tài nguyên nƣớc, xử phạt vi phạm hành chính
trong lĩnh vực tài nguyên nƣớc… Do vậy, việc nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn
để đề xuất hình thức, mức xử phạt hành vi vi phạm hành chính làm cơ sở để xây dựng
Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nƣớc và v n bản
hƣớng dẫn công tác xử phạt phục vụ cho việc thanh, kiểm tra là rất cần thiết.
2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu, điều tra khảo sát, tính toán và trang thiết bị
nghiên cứu đã sử dụng thực tế
Để đề tài đƣợc thực hiện có hiệu quả sẽ sử dụng tổng hợp các phƣơng pháp sau:
- Phương pháp kế thừa: Kế thừa có chọn lọc các kết quả nghiên cứu của các
chƣơng trình, đề tài khoa học có liên quan
- Phương pháp phân tích, thống kê: Các phƣơng pháp này đã đƣợc sử dụng trong
quá trình thực hiện thu thập, tổng hợp các tài liệu, đề tài, dự án liên quan đến nguồn
nƣớc tại Việt Nam cũng nhƣ thế giới, thu thập hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực
tài nguyên nƣớc do đó sẽ đƣợc sử dụng trong việc nghiên cứu đề tài.
- Phương pháp chuyên gia, hội thảo để nhận đƣợc nhiều ý kiến chuyên sâu của
các chuyên gia cũng nhƣ sự góp ý của các nhà quản lý, cơ quan, ban ngành liên quan;
giúp nâng cao hiệu quả và tính thiết thực của đề tài nghiên cứu. Phƣơng pháp này sẽ
đƣợc áp dụng trong toàn bộ quá trình thực hiện đề tài, từ khi xây dựng đề cƣơng đến khi
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lập báo cáo tổng kết.
2.3. Danh mục các kết quả, sản phẩm KHCN đạt đƣợc với số lƣợng, chủng
loại và chỉ tiêu chất lƣợng, yêu cầu khoa học chính;
Đề xuất hình thức, mức xử phạt hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài
nguyên nƣớc, bao gồm các sản phẩm sau:
* Phục vụ xây dựng Nghị định
- Đề xuất các hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực
tài nguyên nƣớc;
- Đề xuất quy định cụ thể về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh
vực tài nguyên nƣớc;
- Xác định hành vi khai thác, sử dụng tài nguyên nƣớc không có giấy phép theo
quy định, đề xuất hình thức và mức xử phạt;
- Xác định hành vi xả nƣớc thải vào nguồn nƣớc không có giấy phép theo quy
định, đề xuất hình thức và mức xử phạt;
- Xác định hành vi vi phạm giấy phép th m dò, khai thác, sử dụng tài nguyên
nƣớc, đề xuất hình thức và mức xử phạt;
- Xác định hành vi vi phạm giấy phép xả nƣớc thải vào nguồn nƣớc, đề xuất hình
thức và mức xử phạt;
- Xác định hành vi vi phạm các quy định về hành nghề khoan nƣớc dƣới đất, đề
xuất hình thức và mức xử phạt;
- Xác định hành vi vi phạm hành chính trong khai thác, sử dụng và bảo vệ hồ
chứa, đề xuất hình thức và mức xử phạt;
- Xác định hành vi vi phạm hành chính trong bảo vệ tài nguyên nƣớc, đề xuất
hình thức, mức xử phạt;
- Xác định hành vi vi phạm các quy định về tiền cấp quyền khai thác tài nguyên
nƣớc, đề xuất hình thức và mức xử phạt;
- Xác định hành vi vi phạm các quy định về thu thập, quản lý, khai thác dữ liệu,
thông tin về tài nguyên nƣớc, đề xuất hình thức và mức xử phạt;
- Xác định hành vi vi phạm các quy định về phòng, chống ô nhiễm, suy thoái,
cạn kiệt nguồn nƣớc, đề xuất hình thức và mức xử phạt;
- Xác định hành vi vi phạm các quy định về ứng phó, khắc phục sự cố ô nhiễm
nguồn nƣớc, đề xuất hình thức và mức xử phạt;
- Xác định hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ, phát triển nguồn sinh thủy,
đề xuất hình thức và mức xử phạt;
- Xác định hành vi vi phạm các quy định về bảo đảm sự lƣu thông của dòng
chảy, đề xuất hình thức và mức xử phạt;
- Xác định hành vi vi phạm các quy định về hành lang bảo vệ nguồn nƣớc, đề
xuất hình thức và mức xử phạt;
- Xác định hành vi vi phạm các quy định về phòng, chống xâm nhập mặn, đề
xuất hình thức và mức xử phạt;
- Xác định hành vi vi phạm các quy định về phòng, chống sụt, lún đất và phòng,
chống sạt, lở bờ, bãi sông, đề xuất hình thức và mức xử phạt.
* Phục vụ xây dựng hƣớng dẫn về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài
nguyên nƣớc
- Đề xuất mức phạt cụ thể đối với hành vi khai thác, sử dụng tài nguyên nƣớc
không có giấy phép theo quy định;
- Đề xuất mức phạt cụ thể đối với hành vi xả nƣớc thải vào nguồn nƣớc không có
giấy phép theo quy định;
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- Đề xuất mức phạt cụ thể đối với hành vi vi phạm giấy phép th m dò, khai thác,
sử dụng tài nguyên nƣớc;
- Đề xuất mức phạt cụ thể đối với hành vi vi phạm giấy phép xả nƣớc thải vào
nguồn nƣớc;
- Đề xuất mức phạt cụ thể đối với hành vi vi phạm các quy định về hành nghề
khoan nƣớc dƣới đất;
- Đề xuất mức phạt cụ thể đối với hành vi vi phạm hành chính trong khai thác, sử
dụng và bảo vệ hồ chứa;
- Đề xuất mức phạt cụ thể đối với hành vi vi phạm hành chính trong bảo vệ tài
nguyên nƣớc;
- Đề xuất mức phạt cụ thể đối với hành vi vi phạm các quy định về tiền cấp
quyền khai thác tài nguyên nƣớc;
- Đề xuất mức phạt cụ thể đối với hành vi vi phạm các quy định về thu thập,
quản lý, khai thác dữ liệu, thông tin về tài nguyên nƣớc;
- Đề xuất mức phạt cụ thể đối với hành vi vi phạm các quy định về phòng, chống
ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nƣớc;
- Đề xuất mức phạt cụ thể đối với hành vi vi phạm các quy định về ứng phó, khắc
phục sự cố ô nhiễm nguồn nƣớc;
- Đề xuất mức phạt cụ thể đối với hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ, phát
triển nguồn sinh thủy;
- Đề xuất mức phạt cụ thể đối với hành vi vi phạm các quy định về bảo đảm sự
lƣu thông của dòng chảy;
- Đề xuất mức phạt cụ thể đối với hành vi vi phạm các quy định về hành lang bảo
vệ nguồn nƣớc;
- Đề xuất mức phạt cụ thể đối với hành vi vi phạm các quy định về phòng, chống
xâm nhập mặn;
- Đề xuất mức phạt cụ thể đối với hành vi vi phạm các quy định về phòng, chống
sụt, lún đất và phòng, chống sạt, lở bờ, bãi sông.
Dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nƣớc.
Xây dựng Dự thảo hƣớng dẫn về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài
nguyên nƣớc.
- Các công bố khoa học: Đề tài cũng đã có 01 bài báo nghiên cứu khoa học đƣợc
đ ng tải trên Tạp chí Tài nguyên và Môi trƣờng số 24 tháng 12/2014.
- Đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ: Không có.
2.4. Tình hình đăng ký sở hữu trí tuệ: không có.
2.5. Kết quả đề tài có tác động đối với công tác điều tra cơ bản và quản lý
nhà nƣớc về tài nguyên và môi trƣờng
Đề tài là một trong những c n cứ, cơ sở cho việc hoàn thiện hệ thống pháp luật
về sở hữu tài nguyên nƣớc; xây dựng các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong
lĩnh vực tài nguyên nƣớc, góp phần bảo vệ tài nguyên nƣớc.
2.6. Kết luận
Vi phạm hành chính trong mọi lĩnh vực nói chung, trong lĩnh vực tài nguyên
nƣớc nói riêng xảy ra mọi lúc mọi nơi do chủ ý hay vô tình hoặc do kém hiểu biết pháp
luật của công dân dẫn đến gây tác hại đến, thiệt hại về kinh tế, xã hội, tài nguyên, môi
trƣờng ở những mức độ khác nhau, nhiều khi là nghiêm trọng tuy chƣa đến mức phải
chịu hình thức xử phạt hình sự mà chỉ bị xử phạt vi phạm hành chính. Xử lý vi phạm
hành chính nói chung và xử phạt vi phạm hành chính nói riêng là công cụ quan trọng
trong hoạt động quản lý nhà nƣớc nhằm duy trì trật tự, k cƣơng trong quản lý hành
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chính của Nhà nƣớc. Đây cũng là vấn đề trực tiếp liên quan đến cuộc sống hàng ngày
của nhân dân, tổ chức, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp đƣợc Đảng,
Nhà nƣớc và toàn xã hội hết sức quan tâm. Bắt đầu với Pháp lệnh xử lý vi phạm hành
chính n m 1986, Pháp luật về xử lý vi phạm hành chính đã từng bƣớc đƣợc hoàn thiện,
(Pháp lệnh 1986 đã qua 4 lần sửa đổi, bổ sung (1995, 2002, 2007,1 2008)) và bƣớc đột
phá quan trọng nhất trong việc hoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính đó là
việc Luật xử lý vi phạm hành chính đƣợc Quốc hội Khóa 13 thông qua tại kỳ họp thứ 3
ngày 20/6/2012 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2013, góp phần quan trọng trong công
tác phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả hơn nữa đối với các vi phạm hành chính ở nƣớc
ta, bảo đảm trật tự quản lý nhà nƣớc, an toàn xã hội để phát triển kinh tế - xã hội. Qua
thực tế thi hành pháp luật về XLVPHC, các nguyên tắc xử lý vi phạm hành chính đƣợc
quy định trong Pháp lệnh XLVPHC n m 2002 đã đƣợc khẳng định là cần thiết và đúng
đắn, do đó đƣợc tiếp tục quy định tại Luật XLVPHC. Bên cạnh đó, một số nguyên tắc
mới đƣợc quy định trong Luật XLVPHC nhƣ: nguyên tắc bảo đảm công bằng, công
khai, khách quan, tôn trọng quyền giải trình của cá nhân, tổ chức; nguyên tắc ngƣời có
thẩm quyền xử phạt, ngƣời có thẩm quyền áp dụng biện pháp xử lý hành chính có trách
nhiệm chứng minh hành vi vi phạm bằng việc áp dụng các biện pháp hợp pháp để xác
định sự thật của vụ việc một cách khách quan, toàn diện và đầy đủ; cá nhân, tổ chức bị
xử phạt, cá nhân bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính có quyền tự mình hoặc thông
qua ngƣời đại diện hợp pháp chứng minh mình không vi phạm hành chính…..Để phân
định mức phạt tiền giữa cá nhân và tổ chức vi phạm, phù hợp với tính chất vi phạm, một
trong những nguyên tắc mới đƣợc quy định tại Luật XLVPHC là “đối với cùng một
hành vi vi phạm hành chính thì mức phạt tiền đối với tổ chức bằng hai lần mức phạt tiền
đối với cá nhân”.
Trên cơ sở nghiên cứu pháp luật về tài nguyên nƣớc; điều tra, đánh giá các hành
vi vi phạm pháp luật, xác định hình thức, mức phạt đồng thời c n cứ vào Luật xử lý vi
phạm hành chính để xác định hình thức và mức phạt tối thiểu tối đa đối với các hành vi
phạm tỏng lĩnh vực tài nguyên nƣớc. Lấy Luật xử lý vi phạm hành chính làm c n cứ cốt
lõi cho việc áp dụng xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nƣớc về đối
tƣợng, hình thức, mức phạt tối thiếu, tối đa, thẩm quyền,… trong khi đó c n cứ vào quy
định của Luật tài nguyên nƣớc xác định các loại, nhóm hành vi và trên cơ sở đó phân
chi tiết các hành vi vi phạm theo cấp độ, quy mô, đồng thời, nhóm cũng đã rà soát Nghị
định 34 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nƣớc để xem xét kế
thừa hoặc loại bỏ các hành vi vi phạm, nghiên cứu cơ chế áp dụng xử phạt vi phạm
hành chính trong một số lĩnh vực có liên quan nhƣ môi trƣờng, đất đai, thủy sản, giao
thông thủy, tình hình lạm phát kinh tế, biến động chỉ số tiêu dùng và trượt giá đồng tiền
trong thời gian qua, … để xác định mức phạt tiền và các hình thức xử phạt bổ sung đối với
các hành vi vi phạm trong lĩnh vực tài nguyên nƣớc cho hợp lý và phù hợp.
Với các tiếp cận đó, nhóm đã xác định dự kiến đƣợc 49 nhóm hành vi vi phạm,
trong đó một số nhóm hành vi đƣợc chi tiết hóa theo các mức độ vi phạm khác nhau để
đề xuất mức phạt tiền và các hình thức phạt bổ sung tƣơng ứng thích đáng và thu đƣợc
tổng số 179 hành vi. Các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nƣớc tập
trung ở các nội dung: vi phạm giấy phép về tài nguyên nƣớc; vi phạm về bảo vệ tài
nguyên nƣớc, vận hành hồ chứa và các hành vi vi phạm khác đã đƣợc xác định cụ thể
trong nội dung báo cáo này
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Trên cơ sở phân cấp các hành vi và đề xuất hình thức, mức xử phạt hành chính
đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực tài nguyên nƣớc, nhóm nghiên cứu đã dự
thảo Nghị định xƣ phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nƣớc và dự thảo
Thông tƣ của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng hƣớng dẫn thực hiện Nghị định xử phạt vi
phạm hành chính.
Hầu hết các đề xuất về hành vi vi phạm, hình thức xử phạt và mức thu của nhóm
đã đƣợc đƣa vào quy định trong Nghị định số 142/2013/NĐ-CP ngày 20/10/2013 quy
định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nƣớc và khoáng sản. Tuy
nhiên, để thuận lợi cho việc áp dụng trong thực tế đời sống, tránh quá nhiều v n bản
hƣớng dẫn, chi tiết các hành vi vi phạm, mức phạt tƣơng ứng quy định trong dự thảo
V n bản của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng hƣớng dẫn thực hiện Nghị định quy định xử
phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nƣớc đã đƣợc Ban soạn thảo tổng
hợp vào trong dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực
tài nguyên nƣớc và khoáng sản. Nghị định đã đƣợc Chính phủ ban hành ngày
20/10/2013 và có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 12 n m 2013.
2.7. Kiến nghị
Nhận thức tầm quan trọng của nƣớc đối với sự sống, đời sống sinh hoạt sản xuất
của con ngƣời, phát triển kinh tế, xã hội, bảo vệ môi trƣờng, an ninh quốc gia là quá rõ,
nhất là trong bối cảnh tài nguyên nƣớc ngày càng khan hiếm, nhu cầu về nƣớc cho con
ngƣời và cho mọi lĩnh vực hoạt động không ngừng gia t ng cùng với tác động của biến
đổi khí hậu càng khiến cho khủng hoảng về nƣớc ngày càng rõ nét, gay gắt và nghiêm
trọng trên bình diện quốc gia, khu vực và toàn cầu.
Do không có quy định xử phạt nghiêm minh, không đủ sức r n đe nên ngƣời khai
thác, sử dụng tài nguyên nƣớc cứ tha hồ vô tƣ sử dụng, lãng phí nƣớc một các không
thƣơng tiếc, vô tƣ xả nƣớc thải chƣa qua xử lý hoặc xử lý chƣa đạt tiêu chuẩn quy định vào
nguồn nƣớc với tƣ tƣởng thà bị phạt tiền thấp còn hơn phải đầu tƣ tốn kém vào xây dựng,
nâng cấp thiết bị, công trình xả nƣớc thải của mình, thậm tệ hơn, một số doanh nghiệp đã
có những hành vi gian lận đến ghê tởm, cố tình che mắt ngƣời dân và cơ quan quản lý nhà
nƣớc trong việc xả nƣớc thải vào nguồn nƣớc gây ô nhiễm nghiêm trọng nguồn nƣớc nhƣ
trƣờng hợp Công ty bột ngọt Vê Đan ở Đồng Nai vào 9/2009 và Công ty Công ty cổ phần
công nghiệp Tung Kuang (Đài Loan) tại Hải Dƣơng n m 2010. Hậu quả của các hành vi
vi phạm trong lĩnh vực tài nguyên nƣớc là không hề đơn giản, nhiều khi hết sức nghiêm
trọng, nhất là vi phạm gây ô nhiễm nguồn nƣớc. Tác động của suy thoái, ô nhiễm, cạn kiệt
nguồn nƣớc là không nhỏ, nhiều khi vƣợt qua giới hạn một phạm vi hẹp, một vài lĩnh vực,
một nhóm cộng đồng nhỏ, gây nên những hậu quả khôn lƣờng mà con ngƣời vô tội phải
gánh chịu.
Trên cơ sở đó, nhóm nghiên cứu kiến nghị cần xem xét lại hình thức, mức xử phạt
đối với một số hành vi vi phạm trong lĩnh vực tài nguyên nƣớc, theo đó đối với một số hành
vi vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng, ngoài áp dụng hình thức xử lý hành chính, còn áp
dụng hình thức xử phạt hình sự, nhƣ một số quốc gia trên thế giới đã áp dụng (Trung Quốc,
Nhật Bản), đồng thời đối tƣợng áp dụng cũng cần đƣợc mở rộng đối với ngƣời đừng đầu tổ
chức trong trƣờng hợp vi phạm là tổ chức. Bên cạnh đó, cũng cần xem xét lại mức xử phạt
tiền áp dụng đối với các hành vi vi phạm để tránh lặp lại tình trạng mức phạt quá thấp
không đủ sức r n đe nhƣ thời gian qua dẫn đến đối tƣợng vi phạm có tƣ tƣởng thà nộp phạt
còn hơn phải đầu tƣ tốn kém hơn nhiều vào trang thiết bị, phƣơng án, công trình khai thác
tài nguyên nƣớc, xử lý và xả nƣớc thải vào nguồn nƣớc. Theo đó, mức phạt tiền cao nhất
đối với cá nhân đề nghị là 500 triệu đồng và tổ chức là 01 t đồng. Việc này đồi hỏi phải
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xem xét sửa đổi, bổ sung pháp luật về xử phạt hành chính, hình sự và các v n bản pháp luật
khác liên quan.
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[5] NGHIÊN CỨU, ĐỀ XUẤT QUY ĐỊNH VỀ ƢU ĐÃI ĐỐI VỚI MỘT SỐ HOẠT
ĐỘNG SỬ DỤNG NƢỚC TIẾT KIỆM TRONG CÔNG NGHIỆP
Mã số: TNMT.02.57
1. Thông tin chung về đề tài
1.1. Tổ chức chủ trì đề tài: Cục Quản lý tài nguyên nƣớc
1.2. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Đỗ Thị Bích Ngọc; Email: bichngoctnn@yahoo.com
1.3. Cán bộ tham gia nghiên cứu chính:
- Đặng Thị Thu Trang, Thƣ ký đề tài; ThS. Thái V n Tiến; ThS. Nguyễn Thị
Phƣơng; ThS. Vũ Hoài Thu ; ThS. Dƣơng Thị Minh Thúy; CN. Nguyễn Trọng Tuấn;
CN. Bùi Thị Minh Thủy.
1.4. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
- Xác định đƣợc một số hoạt động sử dụng nƣớc tiết kiệm trong sản xuất công
nghiệp cần đƣợc ƣu đãi.
- Xây dựng nội dung chính của dự thảo quy định về ƣu đãi đối với một số hoạt
động sử dụng nƣớc tiết kiệm.
1.5. Nội dung nghiên cứu
1. Nghiên cứu, đánh giá tình hình khai thác, sử dụng nƣớc, phòng, chống ô
nhiễm, suy thoái, cạn kiệt; phòng, chống tác hại do nƣớc gây ra.
2. Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn xác định hoạt động sử dụng nƣớc tiết
kiệm và ƣu đãi đối với hoạt động sử dụng nƣớc tiết kiệm.
3. Nghiên cứu về ƣu đãi trong một số lĩnh vực trên thực tế nhằm đối chứng, phân
tích, đánh giá làm cơ sở đề xuất áp dụng các hình thức ƣu đãi đối với một số hoạt động
sử dụng nƣớc tiết kiệm trong sản xuất công nghiệp.
4. Phân tích, đánh giá các quy định, kinh nghiệm của một số nƣớc trên thế giới
về sử dụng nƣớc tiết kiệm, về ƣu đãi đối với sử dụng nƣớc tiết kiệm và khả n ng ứng
dụng các kinh nghiệm đó đối với Việt Nam.
5. Nghiên cứu, xác định một số hoạt động sử dụng nƣớc tiết kiệm trong sản xuất
công nghiệp cần đƣợc ƣu đãi. Đề xuất, kiến nghị các hình thức ƣu đãi.
6. Nghiên cứu, đề xuất các quy định về ƣu đãi đối với một số hoạt động sử dụng
nƣớc tiết kiệm trong sản xuất công nghiệp.
1.6. Thời gian thực hiện: từ n m 2014 đến n m 2015
1.7. Kinh phí phê duyệt: 696 triệu đồng; Kinh phí thực hiện: 696 triệu đồng;
2. Tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu
2.1. Mở đầu
Nƣớc là thành phần quan trọng của tất cả sự sống trên trái đất, trong đó có sự
sống của loài ngƣời. Nƣớc là thành phần chính của môi trƣờng sống, chúng ta sử dụng
nƣớc trong hầu hết các hoạt động hằng ngày, từ phục vụ sinh hoạt gia đình nhƣ n,
uống, vệ sinh, ch m sóc sức khỏe đến sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và
công nghiệp, dịch vụ, du lịch...
Trong những n m qua, sự gia t ng nhanh chóng về dân số cùng với việc khai
thác quá mức tài nguyên nƣớc, đất và rừng đã làm suy kiệt nguồn nƣớc. Việc quản lý
còn thiếu chặt chẽ, kém hiệu quả đối với quá trình phát triển đô thị và công nghiệp, xử
lý các chất thải lỏng, rắn cũng dẫn đến gây ô nhiễm, suy thoái nguồn nƣớc. Cùng với
việc gia t ng dân số, quá trình đô thị hoá và phát triển kinh tế, nhu cầu nƣớc dùng cho
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n uống, sinh hoạt, sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, du lịch, dịch vụ... ngày càng
t ng. Sự biến đổi khí hậu cũng nhƣ thói quen trong khai thác, sử dụng nƣớc đang đặt ra
vấn đề về suy kiệt tài nguyên nƣớc. Trong khi đó, t lệ dân cƣ đƣợc sử dụng nƣớc sạch
và có điều kiện vệ sinh vẫn còn thấp, đặc biệt là ở các vùng nông thôn, miền núi. Nguồn
nƣớc bị ô nhiễm là nguyên nhân chính gia t ng những nguy cơ tiềm ẩn của nhiều loại
bệnh tật.
Sự biến đổi của khí hậu toàn cầu đã, đang và sẽ tiếp tục tác động mạnh mẽ đến
tài nguyên nƣớc. Bên cạnh đó, gia t ng dân số kéo theo sự gia t ng về nhu cầu nƣớc
sạch cho n uống và lƣợng nƣớc cần dùng cho sản xuất. Mức sống ngày càng cao hơn
đòi hỏi lƣợng nƣớc dùng lớn hơn đã tạo nên một sức ép rất lớn về nƣớc. Khan hiếm
nƣớc và thiếu nƣớc đang là mối đe doạ rất nghiêm trọng đối với sự tồn tại của con
ngƣời. Sự cạn kiệt, ô nhiễm nguồn nƣớc cũng nhƣ khan hiếm nguồn nƣớc sẽ càng trầm
trọng nếu không có các biện pháp nhằm quản lý tốt tài nguyên nƣớc.
Tài nguyên nƣớc có thể tái tạo nhƣng hữu hạn, nhất thiết phải đƣợc khai thác có
hiệu quả và sử dụng tiết kiệm, đa mục tiêu. Trƣớc yêu cầu thực tế đó, đòi hỏi phải có các
giải pháp ng n chặn và giảm thiểu suy thoái, ô nhiễm nguồn nƣớc, có các chính sách
quản lý, khai thác, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả và phát triển bền vững tài nguyên nƣớc.
Luật Tài nguyên nƣớc n m 2012 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2013) đã dành một mục với
04 điều để quy định về sử dụng nƣớc tiết kiệm, hiệu quả trong Chƣơng IV. Khai thác,
sử dụng tài nguyên nƣớc. Điều 41 của Luật quy định tổ chức, cá nhân đầu tƣ sử dụng
nƣớc tuần hoàn, tái sử dụng nƣớc, thu gom, sử dụng nƣớc mƣa, sử dụng nƣớc đƣợc khử
muối từ nƣớc lợ, nƣớc mặn, đầu tƣ thiết bị, công nghệ tiết kiệm nƣớc, đƣợc vay vốn ƣu
đãi và miễn, giảm thuế theo quy định của pháp luật. Luật giao Chính phủ quy định việc
ƣu đãi đối với hoạt động sử dụng nƣớc tiết kiệm, hiệu quả.
Đề tài này nghiên cứu, đề xuất một số hoạt động sử dụng nƣớc tiết kiệm trong
công nghiệp đƣợc ƣu đãi, trên cơ sở đó xây dựng dự thảo quy định về ƣu đãi đối với
một số hoạt động sử dụng nƣớc tiết kiệm.
2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu, điều tra khảo sát, tính toán và trang thiết bị
nghiên cứu đã sử dụng thực tế
Để đề tài đƣợc thực hiện có hiệu quả, nhóm tác giả sẽ sử dụng tổng hợp các
phƣơng pháp sau đây:
- Phƣơng pháp kế thừa: Kế thừa có chọn lọc các kết quả nghiên cứu của các
chƣơng trình, đề tài khoa học có liên quan.
- Phƣơng pháp phân tích, thống kê, đánh giá: phƣơng pháp này đƣợc sử dụng
trong quá trình thu thập, tổng hợp các thông tin, tài liệu, đề tài, dự án liên quan đến quản
lý tài nguyên nƣớc; phân tích, đánh giá về sử dụng nƣớc tiết kiệm và ƣu đãi ở một số
lĩnh vực có liên quan đến tài nguyên nƣớc tại Việt Nam và một số nƣớc trên thế giới.
- Phƣơng pháp chuyên gia, hội thảo để nhận đƣợc nhiều ý kiến chuyên sâu của
các chuyên gia cũng nhƣ sự góp ý của các nhà quản lý, cơ quan, ban ngành liên quan
giúp nâng cao hiệu quả và tính thiết thực của đề tài nghiên cứu. Phƣơng pháp này sẽ
đƣợc áp dụng trong toàn bộ quá trình thực hiện đề tài, từ khi xây dựng đề cƣơng đến khi
lập báo cáo tổng kết.
2.3. Danh mục các kết quả, sản phẩm KHCN đạt đƣợc với số lƣợng, chủng
loại và chỉ tiêu chất lƣợng, yêu cầu khoa học chính;
- Các sản phẩm khoa học:
+ Đề xuất các quy định về ƣu đãi và các hoạt động sử dụng nƣớc tiết kiệm, hiệu
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quả trong công nghiệp.
Yêu cầu khoa học: Đề xuất đƣợc các hoạt động sử dụng nƣớc tiết kiệm trong
công nghiệp đƣợc ƣu đãi.
+ Dự thảo nội dung chính quy định về ƣu đãi đối với một số hoạt động sử dụng
nƣớc tiết kiệm trong sản xuất công nghiệp.
Yêu cầu khoa học: Ngắn gọn, súc tích. Dự thảo đƣa ra đƣợc hình thức ƣu đãi đối
với một số hoạt động sử dụng nƣớc tiết kiệm trong sản xuất công nghiệp.
+ Báo cáo tổng kết, các báo cáo chuyên đề.
Yêu cầu khoa học: Ngắn gọn, súc tích, phù hợp với nội dung của đề tài.
- Các công bố khoa học : 01 bài báo nghiên cứu khoa học do Chủ nhiệm đề tài
đứng tên đƣợc đ ng tải trên Tạp chí Tài nguyên và Môi trƣờng số 22 tháng 11/2015 với
tiêu đề “Ƣu đãi đối với hoạt động sử dụng nƣớc tiết kiệm ở Mỹ”.
- Công tác đào tạo sau đại học: không có.
2.4. Tình hình đăng ký sở hữu trí tuệ: Không có.
2.5. Kết quả đề tài có tác động đối với công tác điều tra cơ bản và quản lý
nhà nƣớc về tài nguyên và môi trƣờng
Những đề xuất về các trƣờng hợp đƣợc hƣởng ƣu đãi, các hình thức và nội dung
ƣu đãi, trách nhiệm của các cơ quan quản lý của đề tài đã đƣợc Ban soạn thảo, Tổ biên
tập dự thảo Nghị định nghiên cứu, xem xét đƣa vào trong dự thảo Nghị định. Ngày 08
tháng 6 n m 2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 54/2015/NĐ-CP Quy định về
ƣu đãi đối với hoạt động sử dụng nƣớc tiết kiệm, hiệu quả (Nghị định có hiệu lực thi
hành kể từ ngày 01/8/2015). Đây là một công cụ pháp lý quan trọng góp phần t ng
cƣờng quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên nƣớc.
2.6 Kết luận
Để thực hiện đề tài, nhóm nghiên cứu đã rà soát, nghiên cứu các quy định có liên
quan đến đối tƣợng và địa bàn ƣu đãi, lĩnh vực ƣu đãi đầu tƣ, các hình thức ƣu đãi của
Luật Đầu tƣ n m 2004, Luật Đầu tƣ n m 2014, Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày
22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hƣớng dẫn thi hành một số điều của Luật
Đầu tƣ; Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 Quy định chi tiết và hƣớng
dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tƣ n m 2014; Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp;
Luật Giá; Luật Thuế tài nguyên; Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu...
Nhóm cũng đã nghiên cứu, rà soát nội dung các quy định của pháp luật hiện hành
về ƣu đãi, hỗ trợ của các ngành, lĩnh vực có liên quan nhƣ ƣu đãi, hỗ trợ đối với hoạt
động bảo vệ môi trƣờng; về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tƣ vào nông
nghiệp, nông thôn; về sử dụng n ng lƣợng tiết kiệm, hiệu quả..., đồng thời tham khảo
quy định và kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới nhƣ Israel, Hoa Kỳ, Trung
Quốc, Nhật Bản, Singapo, Ôtxtraylia.
Với cách tiếp cận đó, nhóm nghiên cứu đã xác định đƣợc các hoạt động sử dụng
nƣớc tiết kiệm trong công nghiệp đƣợc ƣu đãi, đó là: sử dụng nƣớc tuần hoàn, tái sử
dụng nƣớc, đầu tƣ sản xuất, nhập khẩu sản phẩm, thiết bị, công nghệ sử dụng nƣớc tiết
kiệm. Đồng thời, nhóm cũng đã đề xuất các hình thức và nội dung ƣu đãi đối với các
hoạt động sử dụng nƣớc tiết kiệm khác.
Trên cơ sở các hoạt động đã đƣợc xác định, nhóm nghiên cứu đã dự thảo v n
bản: Nghị định của Chính phủ quy định về ƣu đãi đối với hoạt động sử dụng nƣớc tiết
kiệm. Ngày 08 tháng 6 n m 2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định quy định về ƣu đãi
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đối với một số hoạt động sử dụng nƣớc tiết kiệm, hiệu quả. Nghị định này có hiệu lực
thi hành từ ngày 01 tháng 8 n m 2015.
Đề tài đã có 01 bài báo nghiên cứu khoa học do Chủ nhiệm đề tài đứng tên đƣợc
đ ng tải trên Tạp chí Tài nguyên và Môi trƣờng số 22 tháng 11/2015 với tiêu đề “Ƣu đãi
đối với hoạt động sử dụng nƣớc tiết kiệm ở Mỹ”.
2.7. Kiến nghị:
Nhận thức tầm quan trọng của nƣớc đối với sự sống, đời sống sinh hoạt sản xuất
của con ngƣời, phát triển kinh tế, xã hội, bảo vệ môi trƣờng, an ninh quốc gia là quá rõ,
nhất là trong bối cảnh tài nguyên nƣớc ngày càng khan hiếm, nhu cầu về nƣớc cho con
ngƣời và cho mọi lĩnh vực hoạt động không ngừng gia t ng cùng với tác động của biến
đổi khí hậu càng khiến cho khủng hoảng về nƣớc ngày càng rõ nét, gay gắt và nghiêm
trọng trên bình diện quốc gia, khu vực và toàn cầu.
Việt Nam không là ngoại lệ. Hiện nay, theo Hiệp hội Tài nguyên nƣớc Quốc tế
(IWRA), Việt Nam đã bị liệt vào nhóm quốc gia thiếu nƣớc với ngƣỡng dƣới 4.000m3/n m
khi lƣợng nƣớc mặt bình quân theo đầu ngƣời của Việt Nam n m 2010 chỉ có
3.850m3/n m. Bên cạnh đó, tình trạng các nguồn nƣớc bị ô nhiễm không ngừng gia t ng cả
về mức độ và phạm vi, dẫn đến có nơi có nƣớc mà không sử dụng đƣợc do nguồn nƣớc đã
bị ô nhiễm quá mức.
Trên cơ sở đó, ngoài những đề xuất trong dự thảo v n bản, nhóm nghiên cứu kiến
nghị Nhà nƣớc triển khai mạnh mẽ hơn nữa các biện pháp tiết kiệm nƣớc nhƣ một số quốc
gia trên thế giới đã áp dụng: tƣới nhỏ giọt, tái chế nƣớc thải, cách thức trữ và sử dụng nƣớc
(Israel); hỗ trợ tài chính cho các biện pháp, thiết bị, công nghệ tiết kiệm nƣớc (Mỹ); cải
thiện hệ thống thoát nƣớc, xử lý nƣớc thải tại nguồn (Nhật Bản); tiết kiệm nƣớc từ khâu lập
quy hoạch đến thực hiện cụ thể ở các cơ quan, đơn vị (Trung Quốc); lọc nƣớc biển thành
nƣớc ngọt (Singapo).
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NỘI DUNG 6: NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG, ỨNG DỤNG, THỬ NGHIỆM CÁC
CÔNG CỤ, PHƢƠNG PHÁP, THIẾT BỊ, CÔNG NGHỆ MỚI, HIỆN ĐẠI PHỤC
VỤ CÔNG TÁC: KIỂM KÊ, ĐÁNH GIÁ VÀ GIÁM SÁT TÀI NGUYÊN NƢỚC;
KIỂM KÊ, ĐÁNH GIÁ VÀ GIÁM SÁT KHAI THÁC, SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN
NƢỚC; QUẢN LÝ VÀ BẢO VỆ TÀI NGUYÊN NƢỚC; BỔ SUNG NHÂN TẠO
NƢỚC DƢỚI ĐẤT; XỬ LÝ VÀ KHÔI PHỤC CÁC NGUỒN NƢỚC BỊ Ô NHIỄM
[1] NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG, ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP PHÁT
TRIỂN, KHAI THÁC, SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ TỔNG HỢP TÀI NGUYÊN NƢỚC
HUYỆN ĐẢO CÔN ĐẢO
Mã số: TNMT.02.04
1. Thông tin chung của đề tài
1.1. Tổ chức chủ trì đề tài: Trung tâm Chất lƣợng và Bảo vệ tài nguyên nƣớc
thuộc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nƣớc quốc gia.
1.2. Chủ nhiệm đề tài: KS. Vũ V n Nguyễn; Email: vvnguyen.54@gmail.com
1.3. Cán bộ tham gia nghiên cứu chính:
- KS. Lê Đức N m;ThS. Nguyễn V n Giang; ThS. Đặng Trần Trung; ThS. Phạm
Thị Thu Hiền; KS. Vũ Quang Thành; CN. Trần Thị Trang; KS. Phạm Đức Minh; ThS.
Nguyễn Thế Chuyên.
1.4. Mục tiên nghiên cứu chính của đề tài
- Làm sáng tỏ hiện trạng tài nguyên nƣớc, khả n ng chứa nƣớc, trữ lƣợng nƣớc
và cung cấp nƣớc cho phát triển dân sinh và kinh tế xã hội huyện đảo Côn Đảo.
- Đề xuất các giải pháp phát triển, khai thác, sử dụng và quản lý tổng hợp tài
nguyên nƣớc phục vụ phát triển kinh tế xã hội huyện đảo Côn Đảo.
1.5. Nội dung nghiên cứu
- Đánh giá đƣợc hiện trạng khai thác và tiềm n ng khai thác tài nguyên nƣớc
huyện Côn Đảo.
- Điều tra đánh giá đặc điểm chất lƣợng tài nguyên nƣớc.
- Đề xuất các giải pháp phát triển, khai thác sử dụng và quản lý tổng hợp tài
nguyên nƣớc huyện Côn Đảo.
1.6. Thời gian thực hiện:
- Theo hợp đồng đã ký kết: Từ tháng 01/2010 đến tháng 12/2012.
1.7. Kinh phí phê duyệt: 4.050 triệu đồng; Kinh phí thực hiện: 4.188 triệu đồng
2. Tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu
2.1. Mở đầu
Theo các Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Côn Đảo, tỉnh Bà
Rịa-Vũng Tàu đến n m 2020, tầm nhìn 2030 với mục tiêu: Xây dựng Phát triển Côn
Đảo trở thành khu kinh tế du lịch hiện đại, đặc sắc tầm cỡ khu vực và quốc tế đảm bảo
mối quan hệ hài hoà giữa phát triển kinh tế với bảo tồn di tích lịch sử, v n hoá, bảo vệ
hệ sinh thái rừng- biển, bảo đảm an ninh quốc phòng theo hƣớng phát triển hiện đại và
bền vững.
Khó kh n của Côn Đảo trong phát triển kinh tế -xã hội còn rất nhiều, nhƣng khó
kh n nhất vẫn là nguy cơ thiếu nƣớc ngọt. Trƣớc tình hình đó duới sự chỉ đạo của Bộ
Tài nguyên và Môi trƣờng, Trung tâm Quy hoạch & Điều tra Tài nguyên nƣớc đã tiến
hành triển khai đề tài khoa học nghiên cứu cấp Bộ “Nghiên cứu đánh giá hiện trạng, đề
xuất các giải pháp phát triển, khai thác, sử dụng và quản lý tổng hợp tài nguyên nƣớc
cho huyện đảo Côn Đảo”.
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Nhu cầu sử dụng nƣớc tại huyện Côn Đảo t ng lên rất lớn. Nguy cơ thiếu nƣớc
ngọt đặc biệt là trong mùa khô đáp ứng cho nhu cầu sinh hoạt, công nghiệp, dịch vụ, du
lịch... ngày càng trở lên trầm trọng. Vì vậy, việc điều tra đánh giá đầy đủ các nguồn tài
nguyên nƣớc từ đó đề xuất các giải pháp phát triển, khai thác, sử dụng và quản lý tổng
hợp tài nguyên nƣớc cho huyện Côn Đảo một cách bền vững có hiệu quả đồng thời đảm
bảo môi trƣờng nói chung, môi trƣờng nƣớc nói riêng không bị suy thoái nhằm phát
triển bền vững.
2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu, điều tra, khảo sát, tính toán và trang thiết bị
nghiên cứu đã sử dụng thực tế.
1. Thu thập, xử lý số liệu.
2. Khảo sát điều tra thực địa tài nguyên nƣớc.
3. Nghiên cứu phạm vi phân bố nƣớc nhạt dƣới đất bằng phƣơng pháp Địa vật lý.
4. Công tác khoan nghiên cứu tài nguyên nƣớc.
5. Nghiên cứu, xác định các thông số Địa chất thủy v n.
6. Nghiên cứu đánh giá tính thấm của đới thông khí.
7. Nghiên cứu điều tra xác định diện tích lƣu vực thu nƣớc mƣa.
8. Công tác xác định vị trí các lỗ khoan phục vụ công tác xây dựng bản đồ.
9. Công tác nghiên cứu xác định chất lƣợng nƣớc.
2.3. Danh mục các kết quả, sản phẩm KHCN đạt đƣợc với số lƣợng, chủng
loại và chỉ tiêu chất lƣợng, yêu cầu khoa học chính
Báo cáo thuyết minh (các báo cáo chuyên đề).
Hồ sơ tài liệu thu thập; tài liệu thi công khoan, bơm nƣớc thí nghiệm, đổ nƣớc thí
nghiệm; kết quả phân tích chất lƣợng nƣớc; kết quả đo địa vật lý.
Bản đồ địa chất thủy v n t lệ 1/25.000.
Bản đồ địa chất thủy v n t lệ 1/10.000, vùng Côn Sơn và mặt cắt.
Bản đồ tài nguyên nƣớc mặt, t lệ 1/25.000.
Bản đồ diện tích lƣu vực các suối và khả n ng tồn trữ nƣớc phục vụ cung cấp, t
lệ 1/10.000.
Các giải pháp phát triển, khai thác, sử dụng và quản lý tổng hợp tài nguyên nƣớc
phục vụ phát triển kinh tế xã hội huyện đảo Côn Đảo.
2.4. Tình hình đăng ký sở hữu trí tuệ: Không có.
2.5. Kết quả đề tài có tác động đối với công tác điều tra cơ bản và quản lý
nhà nƣớc về tài nguyên và môi trƣờng
- Tác động đối với điều tra cơ bản:
+ Kết quả của đề tài đã lần đầu tiên phát hiện ra nƣớc ngọt trong các đới nứt nẻ
của đá gốc tại huyện Côn Đảo. Chỉ ra triển vọng điều tra đánh giá, khai thác sử dụng
nƣớc trong các đới nứt nẻ của đá gốc.
+ Việc sử dụng tổ hợp hệ phƣơng pháp nghiên cứu về tài nguyên nƣớc + mô hình
Modflow để đánh giá trữ lƣợng và dự báo các khu vực có khả n ng xâm nhập mặn trong
quá trình khai thác, sử dụng tài nguyên nƣớc, dự báo nhu cầu nƣớc trong tƣơng lai và đề
xuất các giải pháp phát triển khai thác, sử dụng và quản lý tổng hợp tài nguyên nƣớc là
rất hiệu quả mà công tác điều tra cơ bản tài nguyên nƣớc cần hƣớng đến để kế thừa và
tiếp tục phát triển thêm.
- Việc nghiên cứu thành công đề tài này đã cung cấp cho các đơn vị tham gia công
tác quy hoạch và điều tra TNN cách tiếp cận đầy đủ và toàn diện đối tƣợng điều tra; những
tổ hợp các phƣơng pháp cần tiến hành khi thực hiện các đề án điều tra quy hoạch TNN trên
các đảo thuộc lãnh thổ Việt Nam. Các cơ quan quản lý tham khảo, sử dụng trong quá trình
đề xuất các dự án phát triển, khai thác và quản lý tổng hợp TNN phục vụ phát triển kinh tế
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và an sinh xã hội; đề xuất các giải pháp làm công cụ quản lý khai thác sử dụng TNN. Với
kết quả tính toán nhƣ vậy sẽ giúp cho cơ quan quản lý nhà nƣớc có những biện pháp quy
hoạch khai thác, sử dụng hợp lý và bền vững nƣớc huyện đảo Côn Đảo.
2.6. Kết luận
1. Đề tài “Nghiên cứu đánh giá hiện trạng, đề xuất các giải pháp phát triển, khai
thác, sử dụng và quản lý tổng hợp tài nguyên nƣớc huyện đảo Côn Đảo” đã làm sáng tỏ
hiện trạng tài nguyên nƣớc, khả n ng chứa nƣớc, trữ lƣợng nƣớc và cung cấp nƣớc cho
phát triển dân sinh và kinh tế xã hội. Từ đó đề xuất các giải pháp phát triển, khai thác,
sử dụng và quản lý tổng hợp tài nguyên nƣớc phục vụ phát triển kinh tế xã hội huyện
đảo Côn Đảo. Đề tài kết thúc cho kết quả khả quan, lần đầu tiên phát hiện ra nƣớc ngọt
trong các đới nứt nẻ của đá gốc tại huyện Côn Đảo. Chỉ ra triển vọng điều tra đánh giá,
khai thác sử dụng nƣớc trong các đới nứt nẻ của đá gốc.
2. Tài nguyên nƣớc mƣa huyện Côn Đảo là khá phong phú. Phải tích trữ lại nƣớc
mƣa bằng hệ thống hồ chứa hiện có và dự kiến xây mới trên đảo. Các hệ thống hồ này
(đặc biệt là Hồ An Hải và hồ Quang Trung I) có ý nghĩa quyết định đối với cung cấp
nƣớc phục vụ cho nhu cầu của huyện Côn Đảo nên chúng cần đƣợc quan tâm đặc biệt,
bảo vệ không bị ảnh hƣởng bởi các hoạt động kinh tế xã hội của con ngƣời, không bị
nhiễm bẩn, bị cạn kiệt.
3. Về khai thác nƣớc dƣới đất:
- Khai thác nƣớc dƣới đất trong các trầm tích Đệ tứ:
+ Có thể khai thác 4000m3/ngày (Phƣơng án 1) và 5000m3/ngày (Phƣơng án 2) ở
khu Côn Sơn, nƣớc dƣới đất không bị xâm nhập mặn. Quá trình khai thác bền vững,
không bị cạn kiệt, môi trƣờng nƣớc không bị phá hủy.
+ Kết quả chạy mô hình xâm nhập mặn MODPATH cho thấy đến ngƣỡng khai
thác 9000m3/ngày ta có thể thấy đƣợc các phần tử mặn chảy vào, xâm nhập vào các lỗ
khoan khai thác xảy ra do quá trình khai thác nƣớc. Xảy ra quá trình xâm nhập mặn.
+ Khu Cỏ Ống có thể khai thác nƣớc với công suất 1000m3/ngày, nhƣng chỉ nên
khai thác nƣớc dƣới đất khi đã xây dựng đƣợc các hồ chứa nhân tạo bổ cập cho nƣớc
dƣới đất.
- Khai thác nƣớc dƣới đất trong các đới dập vỡ kiến tạo của đá gốc: Khai thác
nƣớc hạn chế nƣớc trong đá gốc, không nên khai thác tại khu Bến Đầm.
4. Trong tƣơng lai khi nhu cầu dùng nƣớc t ng nên có thể xây dựng các trạm xử
lý nƣớc nƣớc mặt phục vụ nhu cầu: nhƣ Hồ An Hải, hồ Núi Một cung cấp cho khu Bến
Đầm; Hồ Suối Ớt, hồ Cỏ Ống, hồ Ông Tà cung cấp cho khu Cỏ Ống; hồ Đầm Tre cung
cấp cho khu du lịch Đầm Tre. Kết hợp khai thác cả nguồn nƣớc mặt và nƣớc dƣới đất.
Nƣớc mặt khai thác vào mùa mƣa nhằm giảm lƣợng nƣớc chảy ra biển, mùa khô chuyển
sang khai thác nƣớc dƣới đất.
5. Hiện nay, ngành Công nghiệp nói riêng và các ngành kinh tế khác tại Côn Đảo
có thể nói còn chƣa phát triển. Khả n ng Ô nhiễm các nguồn nƣớc từ các hoạt động kinh
tế xã hội còn có thể kiếm soát đƣợc. Nhƣng do nƣớc thải sinh hoạt chƣa đƣợc xử lý gây ô
nhiễm môi trƣờng nói chung và ô nhiễm các nguồn nƣớc nói riêng xảy ra cục bộ ở một số
nơi nhƣ: khu vực Nghĩa Trang Hàng Dƣơng, khu vực Lò Vôi và một số nơi khác.
2.7. Kiến nghị
1. Cần có các nghiên cứu sâu hơn để đánh giá chính xác mối quan hệ thủy lực
giữa nƣớc mƣa, nƣớc mặt và nƣớc dƣới đất (nhất là mối quan hệ của các hồ An Hải,
Quang Trung I với nƣớc dƣới đất).
2. Từ kết quả của Đề tài, Trung tâm QH & ĐT TNN mong muốn đƣợc tiếp tục
nghiên cứu sâu, điều tra đánh giá chi tiết về diện phân bố, chiều sâu thế nằm, hƣớng
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phát triển của các đới dập vỡ kiến tạo. Đánh giá chính xác trữ lƣợng, chất lƣợng nƣớc
trong các đới nứt nẻ của đá gốc để có kết luận chính xác trữ lƣợng khai thác NDĐ.
3. Để khai thác, sử dụng, phát triển và quản lý tổng hợp tài nguyên nƣớc huyện
Côn Đảo phải thực hiện đúng nhƣ các giải pháp khai thác, sử dụng tổng hợp tài nguyên
nƣớc đã nêu.
4. Việc thiết kế các giếng khai thác phải c n cứ vào địa tầng cụ thể của các lỗ
khoan nghiên cứu th m dò. Vị trí các giếng khai thác nhất thiết phải đặt trùng với vị trí
lỗ khoan th m dò và nên thiết kế kết cấu chiều sâu ống lọc của giếng khai thác nhƣ lỗ
khoan th m dò. Với các lỗ khoan th m dò không bố trí ống lọc (sử dụng ống vách tự
nhiên làm ống lọc) thì các giếng khai thác tại các lỗ khoan này phải bố trí ống lọc suốt
chiều dày đới nứt nẻ của đất đá.
5. Trong quá trình khai thác, cần phải thiết lập chế độ quan trắc mực nƣớc, lƣu
lƣợng và chất lƣợng nƣớc thô tại các giếng khai thác. Định kỳ lấy mẫu để kiểm tra chất
lƣợng nƣớc nhằm xử lý kịp thời những biến đổi có thể xảy ra (có thể là quá trình xâm
nhập mặn).
6. Hiện nay tại hai thung lũng đều đã có các trạm quan trắc nƣớc mặt và nƣớc
dƣới đất, đƣa 3 lỗ khoan nghiên cứu trong đá gốc của Đề tài vào mạng lƣới quan trắc.
Công việc này cần đƣợc quan tâm đầu tƣ và triển khai liên tục.
7. Cả hai thung lũng Côn Sơn và Cỏ Ống đều có mức độ nhạy cảm ô nhiễm cao
nên quản lý chất thải và rác thải cũng nhƣ các biện pháp bảo vệ môi trƣờng sạch là rất
quan trọng ở Côn Đảo.
8. Đầu tƣ hệ thống xử lý nƣớc thải sinh hoạt cho toàn bộ Đảo.
9. Duy trì việc trồng cây, bảo vệ và phát triển rừng
10. Coi nguồn nƣớc mƣa và nƣớc thải sau xử lý cũng là nguồn tài nguyên nƣớc.
Nƣớc thải sau xử lý dùng để tƣới cây và bổ cập nhân tạo dọc bờ biển ng n nêm nƣớc
mặn trong các tháng mùa khô.
11. Cần lƣu ý vấn đề xâm nhập mặn từ dƣới lên do ảnh hƣởng của việc khai thác
nƣớc đối với các giếng khai thác ven bờ của các hộ dân. Quy hoạch lại khai thác dọc
đƣờng bờ biển, đối với các giếng ven bờ biển không nên khoan sâu vì dễ gây ra xâm
nhập mặn, kết hợp khai thác nƣớc nhạt và nƣớc mặn, sử dụng nƣớc thải đã qua xử lý để
tƣới hay dẫn nƣớc từ các hồ chứa. Và để giảm ảnh hƣởng của thủy triều gây ra sự xâm
nhập mặn từ biển có thể xây các tƣờng chắn song song theo bờ biển để ng n nƣớc biển
xâm nhập mà còn hạn chế sự tiêu thoát của nƣớc ngọt ra nƣớc biển.
12. Nhằm giúp cho công tác quản lý nguồn nƣớc hiệu quả, nên đầu tƣ cho Côn
Đảo một Trạm phân tích xét nghiệm mẫu nƣớc nhằm có đƣợc thông tin kịp thời và tiết
kiệm kinh phí.
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[2] NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG BỘ CÔNG CỤ NHẰM XÁC ĐỊNH DÕNG CHẢY TỐI
THIỂU TRÊN SÔNG; ÁP DỤNG THÍ ĐIỂM CHO MỘT HỆ THỐNG SÔNG.
Mã số: TNMT.02.07
1. Thông tin chung về đề tài
1.1. Tổ chức chủ trì đề tài: Cục Quản lý tài nguyên nƣớc.
1.2. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn V n Nghĩa; Email: Nvnghia@gmail.com
1.3. Cán bộ tham gia nghiên cứu chính:
- ThS. Phan Thị Thanh Thải, Thƣ ký đề tài; ThS. Phan Mai Linh; ThS. Dƣơng
Thị Ngọc Hà; KS. Ngô Mạnh Hà; KS. Lƣơng Quang Phục; KS. Nguyễn Anh Tú; KS.
Ngô Thu Hằng.
1.4. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
- Xây dựng đƣợc bộ công cụ xác định dòng chảy tối thiểu (DCTT) trên sông đảm
bảo tính khoa học và có tính khả thi trong điều kiện của Việt Nam.
- Áp dụng thí điểm bộ công cụ để xác định dòng chảy tối thiểu cho một lƣu vực sông.
- Đề xuất các giải pháp nhằm duy trì dòng chảy tối thiểu.
1.5. Nội dung nghiên cứu
Nghiên cứu, xây dựng bộ công cụ nhằm xác định dòng chảy tối thiểu trên sông và
ứng dụng thí điểm cho lƣu vực sông Ba bao gồm các nội dung nghiên cứu chính nhƣ sau:
- Nội dung 1: Tổng quan các nghiên cứu liên quan đến dòng chảy tối thiểu trên
thế giới và ở Việt Nam.
- Nội dung 2: Nghiên cứu cơ sở khoa học và phƣơng pháp luận xác định dòng
chảy tối thiểu bảo đảm duy trì sông
- Nội dung 3: Nghiên cứu cơ sở khoa học và phƣơng pháp luận xác định dòng
chảy tối thiểu bảo đảm sự phát triển bình thƣờng của hệ sinh thái thủy sinh.
- Nội dung 4: Nghiên cứu cơ sở khoa học và phƣơng pháp luận xác định DCTT
bảo đảm mức tối thiểu cho hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nƣớc của các đối
tƣợng sử dụng nƣớc.
- Nội dung 5: Nghiên cứu cơ sở khoa học đề xuất phƣơng pháp tổ hợp xác định
chế độ DCTT trên sông.
- Nội dung 6: Xây dựng phần mềm.
- Nội dung 7: Áp dụng thí điểm cho hạ lƣu dòng chính sông Ba.
- Nội dung 8: Đánh giá khả n ng áp dụng và những tồn tại, hạn chế của bộ công cụ.
- Nội dung 9: Xây dựng báo cáo tổng hợp kết quả của đề tài.
1.6. Thời gian thực hiện: từ n m 2010 đến n m 2011
1.7. Kinh phí phê duyệt: 928 triệu đồng; Kinh phí thực hiện: 928 triệu đồng.
2. Tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu
2.1. Mở đầu
Trƣớc đây các đề tài, dự án mới chỉ tập nghiên cứu về khái niệm và phƣơng pháp
tính toán dòng chảy môi trƣờng. Khái niệm dòng chảy môi trƣờng mới chỉ đề cập tới
chế độ dòng chảy cần duy trì trong sông, vùng đất ngập nƣớc, vùng cửa sông ven biển
để duy trì tính toàn vẹn và các điều kiện cần thiết cho hệ sinh thái phụ thuộc vào nƣớc
ngọt mà chƣa đề cập đến việc đảm bảo sử dụng nƣớc tối thiểu cho hoạt động khai thác,
sử dụng tài nguyên nƣớc ở hạ du. Ngày 20/12/2008 Chính phủ đã ban hành Nghị định
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số 112/2008/NĐ - CP về việc quản lý, bảo vệ, khai thác tổng hợp tài nguyên và môi
trƣờng các hồ chứa thủy điện, thủy lợi và ngày 1/12/2008 ban hành Nghị định số
120/2008/NĐ - CP về việc quản lý lƣu vực sông. Đây đƣợc xem nhƣ là một bƣớc tiến
rất quan trọng trong việc nhận thức sự cần thiết của việc quản lý khai thác, sử dụng tổng
hợp nguồn nƣớc. Theo các Nghị định trên, dòng chảy tối thiểu đƣợc định nghĩa nhƣ sau:
"Dòng chảy tối thiểu" là dòng chảy ở mức thấp nhất cần thiết để duy trì dòng sông hoặc
đoạn sông, bảo đảm sự phát triển bình thƣờng của hệ sinh thái thủy sinh và bảo đảm
mức tối thiểu cho hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nƣớc của các đối tƣợng sử
dụng nƣớc theo thứ tự ƣu tiên đã đƣợc xác định trong quy hoạch lƣu vực sông. Theo
định nghĩa này thì dòng chảy tối thiểu đƣợc bao gồm:
- Dòng chảy tối thiểu cần thiết để duy trì sự liên tục của dòng sông hoặc đoạn
sông: là dòng chảy đảm bảo ở mức thấp nhất về lƣợng để duy trì sự liên tục của dòng
chảy trong sông.
- Dòng chảy sinh thái: là dòng chảy cần thiết để đảm bảo sự phát triển bình
thƣờng của hệ sinh thái thủy sinh trên lƣu vực sông hay trên hệ thống sông, bao gồm hệ
thống dòng chảy, vùng đất ngập nƣớc, vùng cửa sông và vùng ven biển, đồng thời đảm
bảo sinh kế cho cộng đồng phụ thuộc vào hệ sinh thái này.
- Dòng chảy tối thiểu cần thiết để bảo đảm cho các hoạt động khai thác, sử dụng
tài nguyên nƣớc: là dòng chảy tối thiểu cần thiết để đảm bảo ở mức thấp nhất về lƣợng
và thời gian cho các hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên của các đối tƣợng sử dụng
nƣớc theo thứ tự ƣu tiên đã đƣợc xác định trong quy hoạch lƣu vực sông.
Nhƣ vậy việc xác định dòng chảy tối thiểu phải xem xét tổng hợp theo 3 tiêu
chí nhƣ trên. Nhìn chung, các nghiên cứu trong việc xác định dòng chảy môi trƣờng trên
thế giới và ở Việt Nam mới chỉ dừng lại ở mức đánh giá việc đảm bảo dòng chảy sinh
thái và nhất là các giá trị về hệ sinh thái khi nguồn nƣớc của dòng sông chịu ảnh hƣởng
của các hoạt động điều tiết mà chƣa có xem xét một cách tổng hợp các nhu cầu khai
thác, sử dụng nƣớc khác. Các nghiên cứu cũng bƣớc đầu tìm hiểu để tiến tới xây dựng
phƣơng pháp đánh giá dòng chảy tối thiểu phù hợp với tình hình số liệu, n ng lực và
điều kiện của các lƣu vực sông riêng lẻ mà chƣa xây dựng đƣợc phƣơng pháp đánh giá
chung cho các lƣu vực.
Có thể thấy trong thời điểm hiện tại việc nghiên cứu, xây dựng một bộ công cụ
sử dụng để xác định dòng chảy tối thiểu cho các hệ thống sông ở Việt Nam là rất cần
thiết, nó sẽ góp phần quan trọng giúp các cơ quan quản lý tài nguyên nƣớc có những
biện pháp quản lý phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam và phân
bổ nguồn nƣớc một cách hợp lý, giải quyết các mâu thuẫn trong việc khai thác, sử dụng
nƣớc đang ngày càng gay gắt trên các lƣu vực sông ở nƣớc ta hiện nay.
Đề tài “Nghiên cứu xây dựng bộ công cụ nhằm xác định dòng chảy tối thiểu
trên sông. Áp dụng thí điểm cho một hệ thống sông” sẽ dựa trên các kết quả nghiên cứa
về dòng chảy môi trƣờng trƣớc đây để nghiên cứu, đề xuất phƣơng pháp mới xác định
dòng chảy tối thiểu và từ đó đƣa ra trình tự và công cụ xác định dòng chảy tối thiểu.
2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu
- Phƣơng pháp phân tích, thống kê: Các phƣơng pháp này đã đƣợc sử dụng trong
quá trình thực hiện thu thập, tổng hợp các tài liệu, đề tài, dự án liên quan đến bài toán
xây dựng bộ công cụ nhằm xác định dòng chảy tối thiểu trên sông.
- Phƣơng pháp mô hình toán: mô hình mƣa – dòng chảy (Tank, Nam, HecHMS,
mô hình quản lý tổng hợp lƣu vực sông (mô hình Mike Basin)
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- Phƣơng pháp chuyên gia, hội thảo để nhận đƣợc nhiều ý kiến chuyên sâu của
các chuyên gia cũng nhƣ sự góp ý của các nhà quản lý, cơ quan, ban ngành liên quan;
giúp nâng cao hiệu quả và tính thiết thực của đề tài nghiên cứu. Phƣơng pháp này sẽ
đƣợc áp dụng trong toàn bộ quá trình thực hiện đề tài, từ khi xây dựng đề cƣơng đến khi
lập báo cáo tổng kết.
- Phân tích tổng hợp kết quả nghiên cứu.
2.3. Danh mục các kết quả, sản phẩm KHCN đạt đƣợc với số lƣợng, chủng
loại và chỉ tiêu chất lƣợng, yêu cầu khoa học chính
- Các sản phẩm khoa học:
+ Bộ công cụ/Quy trình công nghệ đánh giá dòng chảy tối thiểu.
+ Báo cáo tổng hợp và các báo cáo chuyên đề của đề tài.
+ Các bản đồ chuyên đề.
+ Các tài liệu, số liệu khác.
2.4. Tình hình đăng ký sở hữu trí tuệ: không có.
2.5. Kết quả đề tài có tác động đối với công tác điều tra cơ bản và quản lý
nhà nƣớc về tài nguyên và môi trƣờng
Kết quả nghiên cứu của Đề tài gồm phƣơng pháp và quy trình xác định dòng
chảy tối thiểu và bộ công cụ xác định dòng chảy tối thiểu. Các kết quả nghiên cứu trên
hỗ trợ việc tính toán xác định dòng chảy tối thiểu trên sông phục vụ việc lập quy hoạch
tài nguyên nƣớc và xây dựng quy trình vận hành liên hồ chứa.
2.6. Kết luận
Đề tài đã nghiên cứu về một trong những vấn đề rất mới, trong lĩnh vực tài
nguyên nƣớc hiện này, đó là xác định dòng chảy tối thiểu. Các kết quả nghiên cứu của
đề tài tuy chƣa thực sự giải quyết đƣợc tất cả các vấn đề liên quan đến dòng chảy tối
thiểu, nhƣng đã góp phần làm sáng tỏ thêm về cơ sở khoa học cũng nhƣ ứng dụng các
vấn đề trên trong phát triển tài nguyên nƣớc ở nƣớc ta.
Đề tài đã tập trung phân tích đánh giá các kết quả nghiên cứu trƣớc đây có liên
quan đến lĩnh vực của đề tài, có thể nhận thấy việc nghiên cứu dòng chảy tối thiểu còn
rất mới ở Việt Nam và chƣa đƣợc nghiên cứu nhiểu mà chủ yếu vẫn tập trung vào dòng
chảy môi trƣờng
Các kết quả nghiên cứu đã thu đƣợc ở trên cho thấy, đề tài đã thực hiện đƣợc một
khối lƣợng công việc nghiên cứu không nhỏ và thực hiện đƣợc mục tiêu nghiên cứu của
đề tài. Từ các kết quả thu đƣợc, có thể thấy đề tài đã có các đóng góp chủ yếu nhƣ sau:
1. Hƣớng tiếp cận và các kết quả nghiên cứu của đề tài phản ảnh một phƣơng
pháp, một hƣớng tiếp cận theo hƣớng phân tích dòng chảy tối thiểu theo các dòng chảy
thành phần.Việc phân tích theo các thành phần dòng chảy sẽ có thể làm rõ hơn đƣợc nội
hàm của dòng chảy tối thiểu, bởi vì trong bản thân định nghĩa cũng đã thể hiện rất rõ ý
nghĩa của dòng chảy tối thiểu, tức là dòng chảy phải đảm bảo tối đa đƣợc 3 tiêu chí
dòng chảy thành phần.
2. Đề tài đã nghiên cứu ứng dụng một số phƣơng pháp tính toán, xác định các
loại dòng chảy thành phần (phƣơng pháp thu v n, phƣơng pháp thu lực,...) và qua
nghiên cứu đã đƣa ra một phƣơng pháp kết hợp giữa các yếu tố thu v n. Đồng thời
bƣớc đầu xây dựng đƣợc Bộ Công cụ (phần mềm hỗ trợ xác định dòng chảy tối thiểu),
mặc dù chƣa đáp ứng đƣợc hết các yêu cầu, tuy nhiên cũng có thể áp dụng đƣợc trong
thực tế.
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3. Trên cơ sở áp dụng Bộ công cụ, đề tài đã áp dụng đối với dòng chính sông Ba,
đoạn từ hạ lƣu công trình thủy điện Sông Ba Hạ đến đập Đồng Cam. Với đặc điểm khai
thác, sử dụng cũng nhƣ đặc điểm dòng chảy trong sông bị điều tiết khá sâu bởi công
trình thủy điện Sông Ba Hạ, cộng với việc đánh giá hệ sinh thái trong đoạn sông này
gặp rất nhiều khó kh n, do vậy trong quá trình tính toán cũng nhƣ áp dụng Bộ Công cụ
còn gặp nhiều khó kh n, tuy nhiên các kết quả tính toán về cơ bản phù hợp và có thể
chấp nhận đƣợc.
2.7. Kiến nghị
Về cơ bản, phƣơng pháp nghiên cứu nêu trên có cơ sở và phù hợp với thực tiễn.
Tuy nhiên vẫn còn một số những hạn chế mà đề tài chƣa giải quyết đƣợc và cũng cần
lƣu ý rằng, để áp dụng vào thực tiễn cần tiếp tục nghiên cứu sâu hơn.
Kết quả đạt đƣợc của đề tài mới là những kết quả ban đầu, do đây là lĩnh vực
nghiên cứu hết sức mới mẻ ở nƣớc ta, bên cạnh những kết quả của đề tài thì nhóm nghiên
cứu đề tài kiến nghị mở rộng kết quả nghiên cứu đạt đƣợc của đề tài thành các bài toán
nghiên cứu khác, cụ thể:
1. Việc xác định dòng chảy tối thiểu là rất mới mẻ, phức tạp và khó kh n, đòi hỏi
việc nghiên cứu phải hết sức đầy đủ và kỹ lƣỡng tất cả các vấn đề có liên quan. Do vậy
cần phải đƣợc tiếp tục nghiên cứu sau hơn nữa để trƣớc hết xây dựng đƣợc một phƣơng
pháp luận hoàn chỉnh để có thể đáp ứng đƣợc các yêu cầu quản lý tài nguyên nƣớc.
2. Các phƣơng pháp đƣa ra của đề tài chắc chắn còn nhiều hạn chế và thiếu sót và
chƣa bao hàm hết đƣợc tất cả các vấn đề của dòng chảy tối thiểu, vì vậy cần nghiên cứu
hoàn thiện phƣơng pháp luận, từ đó hoàn thiện Bộ Công cụ tính toán phù hợp.
3. Việc tính toán xác định dòng chảy tối thiểu không chỉ đơn thuần phụ thuộc hoàn
toàn về mặt kỹ thuật, điều này có nghĩa Bộ công cụ xác định dòng chảy tối thiểu không
thể giải quyết đƣợc hết các vấn đề mà còn phụ thuộc vào các quy hoạch kinh tế - xã hội
nói riêng và quy hoạch tài nguyên nƣớc nói chung, từ các quy hoạch này sẽ xác định đƣợc
các nhu cầu của các đối tƣợng và đối tƣợng nào là ƣu tiên cấp nƣớc trong lƣu vực, trong
phạm vi một vùng hay một đoạn sông và sẽ là đầu vào cho việc xác định dòng chảy tối
thiểu, vì vậy việc xây dựng và hoàn thiện các quy hoạch là hết sức cần thiết và cấp bách.
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[3] NGHIÊN CỨU CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN XÁC ĐỊNH NỘI DUNG,
PHƢƠNG PHÁP TÍNH, TỔNG HỢP, THỐNG KÊ CÁC CHỈ TIÊU TÀI NGUYÊN
NƢỚC
Mã số: TNMT.02.08
1. Thông tin chung về đề tài
1.1. Tổ chức chủ trì đề tài: Trung tâm Ứng dụng công nghệ và Bồi dƣỡng
nghiệp vụ KTTV và Môi trƣờng, Trung tâm KTTV Quốc gia.
1.2. Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Kiên Dũng; Email: nguyenkiemdung@gmail.com
1.3. Cán bộ tham gia nghiên cứu chính:
- KS.Nguyễn Đức Phong, Thƣ ký đề tài; PGS.TS. Trần Thanh Xuân; TS. Đặng
Lan Hƣơng; TS. Lê Minh Hằng; TS. Dƣơng V n Khánh; TS. Nguyễn V n Đản;
GS.TS. Nguyễn V n Cánh; TS. Lƣơng Tuấn Anh; TS. Hoàng Dƣơng Tùng.
1.4. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
- Đề xuất hệ thống chỉ tiêu thống kê tài nguyên nƣớc có cơ sở khoa học và thực
tiễn nhằm phục vụ cho quản lý tổng hợp tài nguyên nƣớc;
- Xây dựng các phƣơng pháp tính toán, tổng hợp các chỉ tiêu thống kê chính về
tài nguyên nƣớc.
1.5. Nội dung nghiên cứu
Nội dung 1: Đánh giá sơ bộ hiện trạng tài nguyên nƣớc (số lƣợng, chất lƣợng),
tình hình khai thác, sử dụng nƣớc và xả nƣớc thải vào nguồn nƣớc.
Nội dung 2: Đánh giá hiện trạng thông tin dữ liệu tài nguyên nƣớc.
Nội dung 3: Nghiên cứu cơ sở khoa học xác định nội dung các chỉ tiêu thống kê tài
nguyên nƣớc (số lƣợng và chất lƣợng nƣớc mƣa, nƣớc mặt, nƣớc dƣới đất, nƣớc thải).
Nội dung 4: Nghiên cứu phƣơng pháp tính toán tổng hợp, thống kê và các chỉ
tiêu thống kê tài nguyên nƣớc.
Nội dung 5: Đánh giá tính thực tiễn áp dụng của các chỉ tiêu tài nguyên nƣớc.
1.6. Thời gian thực hiện: 2010 - 2011
1.7. Kinh phí phê duyệt: 942 triệu đồng; Thực hiện: 942 triệu đồng;
2. Tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu
2.1. Mở đầu
Từ tổng quan tình hình nghiên cứu trong và ngoài nƣớc nhận thấy:
Nhiều nƣớc trên thế giới cũng đã tiến hành thống kê tài nguyên nƣớc theo một số
chỉ tiêu chính về số lƣợng nƣớc và chất lƣợng nƣớc, nhƣng không thống nhất cả về cách
tiếp cận, phƣơng pháp xác định, số loại chỉ tiêu v.v... mà tùy theo tình hình về số liệu cơ
bản, yêu cầu và mục đích riêng cụ thể của mỗi quốc gia mà lựa chọn những chỉ tiêu
khác nhau để đánh giá tài nguyên nƣớc.
Ở Việt Nam đã có một số chƣơng trình, đề tài, dự án liên quan đến công tác đánh
giá tài nguyên nƣớc nhƣng từ trƣớc đến nay chƣa có bất cứ một đề tài, dự án nào nghiên
cứu, xây dựng, đề xuất hệ thống chỉ tiêu thống kê tài nguyên nƣớc. Do số liệu đo đạc,
điều tra khảo sát đƣợc dùng để đánh giá không đồng bộ với các thời kỳ khác nhau;
phƣơng pháp tính toán, đánh giá không hoàn toàn thống nhất; chƣa có sự đánh giá một
cách tổng hợp và thƣờng tách rời hai thành phần nƣớc mặt và nƣớc ngầm; do các chỉ
tiêu thống kê tài nguyên nƣớc chƣa mang tính pháp lý; chƣa có phƣơng pháp tính toán,
tổng hợp, kiểm kê, đánh giá tài nguyên nƣớc phù hợp và thống nhất nên kết quả đánh
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giá tài nguyên nƣớc của các chƣơng trình, đề tài, dự án này có sự khác biệt nhau, có khi
tƣơng đối lớn.
Sự gia t ng dân số và phát triển kinh tế xã hội trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện
đại hóa đất nƣớc cho thấy nhu cầu sử dụng nƣớc ngày càng t ng, xung đột giữa các quốc
gia, các hộ dùng nƣớc ngày càng gay gắt, trong khi đó tài nguyên nƣớc là hữu hạn, phân
bố không đều, ẩn chứa một số yếu tố không bền vững và ngày càng có nhiều nguy cơ ô
nhiễm, cạn kiệt. Do vậy nhà nƣớc đã yêu cầu phải t ng cƣờng hơn nữa việc kiểm kê, đánh
giá, quản lý chặt chẽ. Quyết định số 81/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 4 n m 2006 của Thủ
tƣớng Chính phủ phê duyệt “Chiến lƣợc quốc gia về tài nguyên nƣớc đến n m 2020”;
trong đó đề án "Kiểm kê, đánh giá và xây dựng hệ thống thông tin, dữ liệu tài nguyên
nƣớc quốc gia" đƣợc xếp ƣu tiên số 1 trong số các đề án, dự án cần thiết triển khai phục
vụ công tác quản lý tài nguyên nƣớc trong thời gian tới. Muốn kiểm kê, đánh giá tài
nguyên nƣớc thì trƣớc hết phải nghiên cứu, đề xuất hệ thống các chỉ tiêu thống kê đầy đủ,
có cơ sở khoa học và thực tiễn, có tính khả thi cao. Đề tài sẽ nghiên cứu các cơ sở khoa
học và thực tiễn hệ thống chỉ tiêu tài nguyên nƣớc trong hệ thống chỉ tiêu ngành tài
nguyên và môi trƣờng phù hợp với nguồn thông tin, tài liệu hiện có và các phƣơng pháp,
thiết bị, nguồn nhân lực điều tra khảo sát tài nguyên nƣớc nhằm đƣa ra phƣơng pháp tiếp
cận phù hợp tài nguyên nƣớc Việt Nam phục vụ công tác quản lý tài nguyên nƣớc.
2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu, điều tra khảo sát, tính toán và trang thiết bị
nghiên cứu đã sử dụng thực tế
Phƣơng pháp điều tra khảo sát đƣợc sử dụng để điều tra tình hình khai thác, sử dụng
nƣớc; tình hình xả nƣớc thải và ô nhiễm nguồn nƣớc ở một số đoạn sông chảy qua các
thành phố, khu vực đô thị và khu công nghiệp đang bị ô nhiễm nghiêm trọng, ô nhiễm nƣớc
mặt của các sông suối biên giới thiếu số liệu phục vụ đánh giá tổng quan tài nguyên nƣớc
toàn quốc và tính toán chỉ tiêu thống kê tài nguyên nƣớc cho lƣu vực thử nghiệm.
Phƣơng pháp kế thừa đƣợc sử dụng để tham khảo các kết quả nghiên cứu của
nƣớc ngoài và các tác giả trong nƣớc trong lĩnh vực kiểm kê đánh giá tài nguyên nƣớc.
Phƣơng pháp chuyên gia đƣợc dùng để xin ý kiên của các chuyên gia, các nhà
quản lý ở Trung ƣơng và địa phƣơng về các chỉ tiêu thống kê tài nguyên nƣớc và
phƣơng pháp xác định cũng nhƣ khả n ng áp dụng các chỉ tiêu thống kê tài nguyên
nƣớc ở Việt Nam.
Phƣơng pháp thống kê đƣợc áp dụng để tính toán thống kê các chỉ tiêu tài nguyên
nƣớc cho lƣu vực thử nghiệm.
Phƣơng pháp tổng hợp địa lý đƣợc sử dụng để xây dựng bản đồ của một số chỉ
tiêu, phân tích sự biến đổi trong không gian và thời gian của các chỉ tiêu tài nguyên
nƣớc cho lƣu vực thử nghiệm.
Phƣơng pháp mô hình toán đƣợc áp dụng để tính chuỗi dòng chảy từ mƣa trong
trƣờng hợp thiếu số liệu quan trắc, mô hình thủy lực - thủy v n để tính toán mạng lƣới
sông và trong điều kiện cho phép tính trữ lƣợng động tự nhiên, trữ lƣợng khai thác dự
báo, và phân phối dòng chảy… cho lƣu vực thử nghiệm.
2.3. Danh mục các kết quả, sản phẩm KHCN đạt đƣợc với số lƣợng, chủng
loại và chỉ tiêu chất lƣợng, yêu cầu khoa học chính;
Các sản phẩm khoa học:
Hƣớng dẫn xây dựng các chỉ tiêu thống kê tài nguyên nƣớc.
Bộ số liệu, thông tin về khí tƣợng thủy v n, hiện trạng khai thác, sử dụng nƣớc, xả
nƣớc thải và ô nhiễm nguồn nƣớc trong các hệ thống sông chính và lƣu vực thử nghiệm.
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Danh mục hệ thống chỉ tiêu thống kê tài nguyên nƣớc.
Phƣơng pháp (tính, tổng hợp, thống kê) các chỉ tiêu thống kê tài nguyên nƣớc.
Qui trình hƣớng dẫn và bộ công cụ kèm theo phần mềm tính toán, tổng hợp,
thống kê các chỉ tiêu TNN.
Kết quả tính toán, tổng hợp, thống kê các chỉ tiêu tài nguyên nƣớc cho lƣu vực
sông thực nghiệm.
Báo cáo tổng kết đề tài và các chuyên đề.
Các công bố khoa học : 03 bài báo đƣợc công bố trên Tạp chí Khí tƣợng Thủy
v n, Tạp chí Tài nguyên và Môi trƣờng.
Công tác đào tạo sau đại học
Thạc sỹ Thủy v n và tài nguyên nƣớc: 0.
Tiến sỹ Thủy v n và tài nguyên nƣớc: 01.
2.4. Tình hình đăng ký sở hữu trí tuệ: Không có;
2.5. Kết quả đề tài có tác động đối với công tác điều tra cơ bản và quản lý
nhà nƣớc về tài nguyên và môi trƣờng;
- Đối với lĩnh vực KH&CN có liên quan:
Góp phần xây dựng phƣơng pháp luận về kiểm kê, đánh giá tài nguyên nƣớc ở
Việt Nam.
Đối với tổ chức chủ trì và các cơ sở ứng dụng kết quả nghiên cứu.
Giúp cho các cơ quan quản lý nhà nƣớc về tài nguyên nƣớc xác định hệ thống
kiểm kê, đánh giá tài nguyên nƣớc ở cấp quốc gia, lƣu vực sông và địa phƣơng.
- Đối với kinh tế - xã hội và môi trƣờng.
Cung cấp hệ thống thông tin về tài nguyên và môi trƣờng nƣớc một cách hệ
thống, dễ hiểu giúp các cơ quan có liên quan quản lý tài nguyên và môi trƣờng nƣớc tốt
hơn; góp phần xây dựng và triển khai có hiệu quả các chiến lƣợc, qui hoạch, kế hoạch.
Chƣơng trình phát triển kinh tế - xã hội.
2.6. Kết luận;
Để quản lý tài nguyên nƣớc, nhiệm vụ quan trọng đầu tiên phải tiến hành điều tra
cơ bản, thống kê, đánh giá về tài nguyên nƣớc. Chỉ tiêu thống kê tài nguyên nƣớc biểu
thị đặc điểm/đặc tính về lƣợng nƣớc, chất lƣợng nƣớc và sự biến đổi của chúng trong
không gian và theo thời gian; các cực trị - thiên tai về nƣớc; hiện trạng và khả n ng khai
thác, sử dụng; tình hình ô nhiễm và cạn kiệt nguồn nƣớc; khả n ng biến đổi của tài
nguyên nƣớc do tác động của các hoạt động của con ngƣời, đặc biệt là tác động của biến
đổi khí hậu trong tƣơng lai.
Đề tài đã đề xuất hệ thống chỉ tiêu thống kê tài nguyên nƣớc có cơ sở khoa học
và thực tiễn, thống nhất trong hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành tài nguyên môi trƣờng;
trên cơ sở đó xây dựng nội dung, phƣơng pháp tính, tổng hợp và thống kê các chỉ tiêu
tài nguyên nƣớc phục vụ công tác quản lý tài nguyên nƣớc, phát triển kinh tế-xã hội và
bảo vệ môi trƣờng.
Từ bộ số liệu cập nhật thu thập đƣợc, đề tài đã tổng hợp, phân tích, đánh giá hiện
trạng tài nguyên nƣớc mƣa, nƣớc mặt, nƣớc dƣới đất (cả về số lƣợng và chất lƣợng), tình
hình khai thác, sử dụng tài nguyên nƣớc và xả thải vào nguồn nƣớc.
Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn, đề tài đã đề xuất nội dung, phƣơng pháp
tính toán, tổng hợp cho 04 chỉ tiêu thống kê tài nguyên nƣớc mƣa, 08 chỉ tiêu thống kê tài
105

nguyên nƣớc mặt, 14 nhóm chỉ tiêu thống kê tài nguyên nƣớc nƣớc dƣới đất, 07 chỉ tiêu
thống kê nƣớc khai thác, sử dụng tài nguyên nƣớc và 04 nhóm chỉ tiêu thống kê liên quan
đến chất lƣợng nƣớc và xả thải vào nguồn nƣớc.
Đề tài đã soạn thảo tài liệu hƣớng dẫn tính toán, thống kê các chỉ tiêu tài nguyên
nƣớc mƣa, tài nguyên nƣớc mặt, tài nguyên nƣớc dƣới đất, khai thác sử dụng tài nguyên
nƣớc, chất lƣợng nƣớc.
Trên cơ sở các chỉ tiêu thông kê tài nguyên nƣớc đã đề xuất, đề tài tiến hành áp
dụng tính toán thử nghiệm các cho lƣu vực sông Cầu cho kết quả rất khả quan. Qua đó
nhận thấy các chỉ tiêu thông kê đã đề xuất là những thông tin vô cùng quan trọng phục
vụ yêu cầu thực tiễn cấp bách của công tác quản lý tài nguyên nƣớc lƣu vực sông Cầu
nói riêng, cả nƣớc nói chung.
2.7. Kiến nghị.
Sớm bổ sung mạng lƣới điều tra cơ bản về quan trắc tài nguyên nƣớc, khí tƣợng
thủy v n, địa chất thủy v n, môi trƣờng không khí và nƣớc theo “Quy hoạch tổng thể
mạng lƣới quan trắc tài nguyên và môi trƣờng quốc gia đến n m 2020” đã đƣợc Thủ
tƣớng Chính phủ phê duyệt ngày 29 tháng 01 n m 2007 tại Quyết định số: 16/2007/QĐTTg. T ng các trạm quan trắc tự động hoặc t ng chế độ, tần suất quan trắc để có thể nắm
bắt đƣợc sự biến đổi theo thời gian và các cực trị của các chỉ tiêu thống kê tài nguyên
nƣớc, đặc biệt là các chỉ tiêu thống kê chất lƣợng môi trƣờng không khí và nƣớc.
Ban hành các v n bản, qui phạm pháp luật qui định các chủ công trình, các hộ
khai thác, sử dụng nƣớc phải lắp đặt hệ thống giám sát số lƣợng và chất lƣợng nƣớc đầu
vào và đầu ra của từng hệ thống; tổng hợp, thống kê số liệu, báo cáo định kỳ về khai
thác, sử dụng nƣớc và xả thải cho các cơ quan quản lý nhà nƣớc có thẩm quyền để phục
vụ công tác thống kê tài nguyên nƣớc.
Trong quá trình triển khai công tác thống kê tài nguyên nƣớc, cần tận dụng khai
thác triệt để số liệu quan trắc tài nguyên nƣớc, khí tƣợng thủy v n, môi trƣờng không
khí và nƣớc tại các trạm dùng riêng của các bộ, ngành, địa phƣơng. Đồng thời áp dụng
các phƣơng pháp tính toán, tổng hợp, thống kê trực tiếp và gián tiếp nhƣng phải đánh
giá mức độ tin cậy của các số liệu và chỉ tiêu thống kê tài nguyên nƣớc.
Trên cơ sở các kết quả nghiên cứu của đề tài này, sớm hoàn thiện, ban hành Tài
liệu hƣớng dẫn thống kê, đánh giá tài nguyên nƣớc và các v n bản, qui phạm pháp luật
khác có liên quan. Trên cơ sở đó tiến hành phân cấp công tác thống kê, đánh giá tài
nguyên nƣớc; tổ chức tập huấn, làm thí điểm cho một lƣu vực, 01 tỉnh; rút kinh nghiệm
và triển khai rộng trên phạm vi toàn quốc.
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[4] NGHIÊN CỨU CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN ĐỂ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG
TỰ BẢO VỆ CỦA CÁC TẦNG CHỨA NƢỚC. ÁP DỤNG THỬ NGHIỆP CHO CÁC
VÙNG ĐẶC TRƢNG Ở VIỆT NAM
Mã số: TNMT.02.14
1. Thông tin chung về đề tài
1.1. Tổ chức chủ trì đề tài: Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nƣớc
quốc gia
1.2. Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Phạm Quý Nhân
1.3. Những cán bộ tham gia nghiên cứu chính
- ThS. Trần Thành Lê, Thƣ ký đề tài; TS Vũ Thị Minh Nguyệt; KSCC. Vũ Ngọc
Trân; ThS. Nguyễn Thế Chuyên; CN. Trần V n Huy; CN. Nguyễn Thị Nguyên;
1.4. Mục tiêu của đề tài
- Xác định các tiêu chí để đánh giá khả n ng tự bảo vệ các tầng chứa nƣớc điển
hình ở Việt Nam.
- Lựa chọn, áp dụng thử nghiệm và đề xuất các phƣơng pháp đánh giá khả n ng
tự bảo vệ của các tầng chứa nƣớc để áp dụng trong một số loại hình tầng chứa nƣớc
điển hình ở Việt Nam.
1.5. Nội dung nghiên cứu của đề tài
Nội dung 1: Nghiên cứu, đánh giá tổng quan về các phƣơng pháp đánh giá khả
n ng tự bảo vệ các tầng chứa nƣớc;
Nội dung 2: Nghiên cứu đặc điểm địa hình, địa mạo, khí tƣợng thủy v n các
vùng đặc trƣng;
Nội dung 3: Nghiên cứu đặc điểm địa chất thủy v n các vùng đặc trƣng;
Nội dung 4: Điều tra, khảo sát hiện trạng khai thác sử dụng, hiện trạng, nguồn
nhiễm bẩn nƣớc dƣới đất;
Nội dung 5: Đề xuất cơ sở khoa học, xác định các tiêu chí để khoanh định khả
n ng tự bảo vệ của nƣớc dƣới đất.
1.6. Thời gian thực hiện: từ n m 2011 đến n m 2012.
1.7. Kinh phí phê duyệt: 962 triệu đồng; Kinh phí thực hiện: 962 triệu đồng.
2. Tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu
2.1 Mở đầu
Đánh giá khả n ng tự bảo vệ các tầng chứa nƣớc đã đƣợc đề cập đến từ cuối
những n m 60 của thế k 20 do nhà địa chất thủy v n ngƣời Pháp là J. Margat khởi
xƣớng. Đây là một công cụ hữu hiệu nhằm cung cấp cho các nhà quản lý, những ngƣời
lập kế hoạch, xây dựng thể chế, chính sách có cơ sở để góp phần vào công tác bảo vệ
nƣớc dƣới đất. Trên thế giới, đánh giá khả n ng tự bảo vệ tầng chứa nƣớc đƣợc phát
triển mạnh mẽ vào những n m 1980 cho đến nay và đã đƣa ra đƣợc những hƣớng dẫn
về lĩnh vực này. Mặc dù vậy, việc áp dụng triển khai cụ thể ở từng nƣớc, ở từng vùng
lãnh thổ vẫn cần phải đƣợc thống nhất trong tiêu chí, phƣơng pháp đánh giá, cách thể
hiện bởi tính đặc thù của từng vùng đó.
2.2 Phƣơng pháp nghiên cứu, điều tra, khảo sát, tính toán và trang thiết bị
nghiên cứu đã sử dụng thực tế
Phƣơng pháp nghiên cứu:
Phƣơng pháp điều tra khảo sát thực địa;
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Phƣơng pháp tổng hợp, phân tích, sác xuất thống kê;
Phƣơng pháp GIS;
Phƣơng pháp kế thừa;
Phƣơng pháp chuyên gia;
2.3 Danh mục các kết quả nghiên cứu
2.3.1. Các sản phẩm khoa học:
- Báo cáo tổng hợp;
- Báo cáo chuyên đề;
- Bản đồ khả n ng tự bảo vệ tầng chứa nƣớc (3 vùng đặc trƣng t lệ trung bình từ
1:25.000 đến 1:50.000);
- Dự thảo hƣớng dẫn đánh giá khả n ng tự bảo vệ tầng chứa nƣớc.
2.3.2 Các công bố khoa học: 02 bài báo.
Đánh giá khả n ng tự bảo vệ các tầng chứa nƣớc Karst ở Việt Nam, Tạp chí Địa
chất, Loạt A, Số 349, 1 2/2015.
Phƣơng pháp DRASTIC-Fm đánh giá khả n ng tự bảo vệ các tầng chứa nƣớc đất
đá nứt nẻ, Tạp chí khoa học Tài nguyên và Môi trƣờng Hà Nội, 2014.
2.4. Tình hình đăng ký sở hữu trí tuệ: Không có.
2.5. Kết quả đề tài có tác động đối với công tác điều tra cơ bản và quản lý
nhà nƣớc về tài nguyên và môi trƣờng;
2.6. Kết luận
Bản đồ Đánh giá khả n ng tự bảo vệ các tầng chứa nƣớc đã trở thành một công
cụ tiêu chuẩn để bảo vệ tài nguyên nƣớc ngầm bị ô nhiễm. Chúng đặc biệt có giá trị
trong quá trình quy hoạch sử dụng đất. Các nhà quy hoạch dựa vào đó để có những
quyết định sử dụng đất và các hoạt động đƣợc cho phép trong khu vực nhất định mà
không gây ra tác động tiêu cực về chất lƣợng các nguồn tài nguyên nƣớc ngầm.
Hiện nay trên thế giới có nhiều phƣơng pháp khác nhau đƣợc sử dụng để đánh
giá Khả n ng tự bảo vệ tầng chứa nƣớc. Mỗi một phƣơng pháp có điều kiện áp dụng
riêng và ƣu nhƣợc điểm khác nhau. Sự ứng dụng của từng phƣơng pháp cho một vùng
cụ thể nào đó đều đƣợc cân nhắc và đánh giá.
Trong những n m vừa qua, phƣơng pháp DRASTIC cũng đã đƣợc ứng dụng
rộng rãi trên thế giới và ở Việt Nam, đặc biệt hiệu quả đối với đất đá bở rời. Chính vì
vậy đây là phƣơng pháp đƣợc lựa chọn để đánh giá khả n ng tự bảo vệ của tầng chứa
nƣớc bở rời. Kết quả đánh giá khả n ng tự bảo vệ cho các tầng chứa nƣớc vùng Mê
Linh - Phúc Yên đã phân ra đƣợc 4 vùng: Rất kém, kém, trung bình và tốt. So sánh với
hiện trạng ô nhiễm nguồn nƣớc dƣới đất và tiềm n ng nguồn ô nhiễm cho thấy sự phù
hợp của phƣơng pháp lựa chọn cũng nhƣ điều kiện áp dụng của vùng.
Mặc dù hệ phƣơng pháp DRASTIC do US EPA đề xuất có thể sử dụng cho
nhiều loại thành tạo địa chất khác nhau và đã từng sử dụng ở nhiều nơi trên thế giới,
nhƣng kinh nghiệm áp dụng quy trình của US EPA trong thời gian hơn 20 n m qua cho
thấy phƣơng pháp này đánh giá khả n ng tự bảo vệ khá tốt đối với các TCN không phải
là đá nứt nẻ. Một số phƣơng pháp khác cũng có thể áp dụng cho các thành tạo đất đá
loại này, tuy nhiên vẫn còn những hạn chế do điều kiện áp dụng hoặc chƣa đề cập đến
yếu tố nứt nẻ. Phƣơng pháp đánh giá khả n ng tự bảo vệ của các tầng chứa nƣớc
DRASTIC kết hợp các đặc trƣng cấu trúc của các TCN trong đá gốc nứt nẻ và xây dựng
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thành phƣơng pháp DRASTIC-Fm và đã đƣợc áp dụng cho kết quả khá tốt. Kết quả
đánh giá khả n ng tự bảo vệ cho các tầng chứa nƣớc vùng TP Buôn Ma Thuột đã phân
ra đƣợc 3 vùng: tốt, trung bình và kém. So sánh với hiện trạng ô nhiễm nguồn nƣớc
dƣới đất và tiềm n ng nguồn ô nhiễm cho thấy khả n ng ứng dụng hiệu quả của phƣơng
pháp
Phƣơng pháp xác định khả n ng tự bảo vệ/mức độ dễ bị tổn thƣơng của tầng
chứa nƣớc karst ở Việt Nam đƣợc đề xuất đã tính đến đặc điểm của tầng chứa nƣớc
karst, áp dụng mô hình khái niệm nguồn gốc - đƣờng đi - điểm đến. Cụ thể với phƣơng
pháp hai yếu tố (C và O) áp dụng cho các vùng karst có ít số liệu; và phát triển phƣơng
pháp mới trên cơ sở phƣơng pháp hai yếu tố áp dụng cho các vùng karst đƣợc đầu tƣ
nghiên cứu, có số liệu địa chất - địa chất thủy v n phong phú hơn. Đây là phƣơng pháp
có yêu cầu đầu vào dữ liệu ít, phù hợp với điều kiện thực tế ở Việt Nam. Kết quả đánh
giá khả n ng tự bảo vệ cho các tầng chứa nƣớc vùng TP Lạng Sơn đã phân ra đƣợc 3
vùng: thấp, trung bình và tốt. Hiện trạng ô nhiễm nƣớc dƣới đất cho thấy, khu vực trung
tâm Thành phố Lạng Sơn có biểu hiện ô nhiễm NH4 và NO3, trong khi phân vùng khả
n ng tự bảo vệ cho thấy vùng ven rìa trung tâm thành phố có mức độ khả n ng bảo vệ
nƣớc dƣới đất trung bình đến kém. Hơn nữa, kết quả phân tích đồng vị cho thấy tầng
chứa nƣớc (C2-P1)bs có quan hệ thu lực với nƣớc sông Kỳ Cùng và nƣớc mƣa nên sự
xâm nhập nguồn ô nhiễm Nitơ có thể từ ven rìa trung tâm TP Lạng Sơn và nƣớc sông
Kỳ Cùng. Chính vì vậy, cần có biện pháp ng n chặn và bảo vệ tốt, tránh các nguồn ô
nhiễm trong vùng này
Đề tài đặt ra nhằm giải quyết các mục tiêu đặt ra đó là: (i) Xác định các tiêu chí
để đánh giá khả n ng tự bảo vệ các tầng chứa nƣớc điển hình ở Việt Nam và (ii) Lựa
chọn, áp dụng thử nghiệm và đề xuất các phƣơng pháp đánh giá khả n ng tự bảo vệ của
các tầng chứa nƣớc để áp dụng trong một số loại hình tầng chứa nƣớc điển hình ở Việt
Nam trên cơ sở giải quyết tốt các nội dung của đề tài. Kết quả nghiên cứu của đề tài là
cơ sở tốt để triển khai ứng dụng đánh giá khả n ng bảo vệ nƣớc dƣới đất trên lãnh thổ
và góp phần bảo vệ, quản lý, khai thác bền vững nguồn tài nguyên quý giá này.
2.7. Kiến nghị
- Tiếp tục triển khai nghiên cứu đánh giá khả n ng tự bảo vệ các tầng chứa nƣớc
trên diện rộng cho các loại đất đá khác nhau.
- Nâng dự thảo hƣớng dẫn đánh giá khả n ng tự bảo vệ các tầng chứa nƣớc thành
v n bản quy phạm pháp luật hoặc hƣớng dẫn dùng chung và thống nhất trên toàn quốc.

109

[5 NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH TRỮ NƢỚC MƢA BỔ SUNG NHÂN TẠO CHO NƢỚC
DƢỚI ĐẤT BẢO ĐẢM PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI CÁC ĐẢO KHU VỰC
ĐÔNG BẮC VIỆT NAM; THỬ NGHIỆM Ở ĐẢO QUAN LẠN.
Mã số: TNMT.02.16
1. Thông tin chung về đề tài
1.1. Tổ chức chủ trì đề tài: Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nƣớc
miền Bắc thuộc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nƣớc quốc gia
1.2. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Triệu Đức Huy; Email: trieuduchuy@gmail.com
1.3. Cán bộ tham gia nghiên cứu chính:
- ThS. Nguyễn Minh Lân, Thƣ ký đề tài; TS. Đặng Đức Nhận; ThS. Phạm Bá
Quyền; ThS. Đào V n Dũng; ThS. Chu Minh Thu; ThS. Luyện Đức Thuận.
1.4. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
- Xây dựng cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc lƣu trữ nƣớc mƣa bổ sung nhân
tạo cho nƣớc dƣới đất các đảo Đông Bắc Việt Nam.
- Xác lập đƣợc mô hình thích hợp trữ nƣớc mƣa bổ sung nhân tạo cho nƣớc dƣới
đất trên đảo Quan Lạn.
1.5. Nội dung nghiên cứu
- Nghiên cứu các mô hình lƣu trữ nƣớc mƣa bổ sung nhân tạo cho nƣớc dƣới đất
các vùng ven biển và hải đảo trên thế giới nhằm lựa chọn mô hình thích hợp cho các
đảo vùng biển Đông Bắc của Việt Nam.
- Nghiên cứu đặc điểm địa hình, địa mạo, cấu trúc địa chất, địa chất thủy v n ở
các đảo vùng đông bắc, xác định các đảo có khả n ng lƣu trũ nƣớc mƣa, bổ sung cho
nƣớc dƣới đất.
- Nghiên cứu đặc điểm nƣớc mƣa, tổng lƣợng dòng mặt để tính toán công trình
lƣu trữ nƣớc ở các đảo có khả n ng bổ sung nhân tạo.
- Xây dựng mô hình phù hợp cho đảo Quan Lạn để ứng phó với tác động của
biến đổi khí hậu, hạn chế thấp nhất tác động của biến đổi khí hậu, nƣớc biển dâng và
mƣa, bão bất thƣờng, không theo quy luật.
- Ứng dụng phƣơng pháp đồng vị phóng xạ để xác định quy luật, tốc độ dòng
thấm bổ sung nhân tạo cho tầng chứa nƣớc.
- Đánh giá hiệu quả của công trình và khả n ng khai thác bền vững khi có biến
đổi khí hậu và nƣớc biển dâng.
1.6. Thời gian thực hiện: 2011 – 2013.
1.7. Kinh phí phê duyệt: 1.555 triệu đồng; thực hiện: 1.555 triệu đồng;
2. Tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu
2.1. Mở đầu
Bổ sung nhân tạo nƣớc dƣới đất là các hoạt động của con ngƣời làm nƣớc mặt từ sông,
suối, hồ và thu gom nƣớc mƣa đƣa vào lòng đất với tốc độ lớn hơn nhiều lần bổ sung tự nhiên, tạo
ra một sự gia t ng tƣơng ứng về mức độ an toàn khi khai thác nƣớc dƣới đất. BSNT nƣớc dƣới đất
phục vụ cho rất nhiều mục đích khác nhau. Trong lĩnh vực cấp nƣớc, BSNT đã đƣợc áp dụng với
rất nhiều lý do, trong đó quan trọng nhất là:
- Gia t ng lƣợng nƣớc dƣới đất cho mục đích khai thác để cấp nƣớc;
- Cải thiện chất lƣợng nguồn nƣớc dƣới đất;
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- Chứa nƣớc nhạt tại các vùng có lƣợng nƣớc cung cấp nƣớc nhạt thay đổi rõ rệt theo các
mùa trong n m;
- Ng n cản sự xâm nhập mặn của nƣớc biển vào các tầng chứa nƣớc.
Ở Việt Nam, nghiên cứu bổ sung nhân tạo nƣớc mƣa và nƣớc mặt cho nƣớc dƣới đất vùng
hải đảo chƣa đƣợc triển khai. Đề tài “Nghiên cứu mô hình trữ nƣớc mƣa bổ sung nhân tạo cho
nƣớc dƣới đất bảo đảm phát triển kinh tế xã hội các đảo khu vực đông bắc Việt Nam; Thử nghiệm
ở đảo Quan Lạn”, mã số TNMT.02.16 đã đƣợc Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng ký phê duyệt triển
khai tại quyết định số 1615/QĐ-BTNMT ngày 19 tháng 8 n m 2011 là nghiên cứu đầu tiên theo
hƣớng làm ngọt hóa nƣớc dƣới đất để t ng cƣờng trữ lƣợng nƣớc ngọt cho các vùng hải đảo.
Nghiên cứu đƣợc triển khai thử nghiệm tại đảo Quan Lạn, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh bằng
các kỹ thuật điều tra khảo sát thực địa, địa vật lý, khoan th m dò, quan trắc động thái nƣớc dƣới đất
và lấy mẫu thủy địa hóa và đồng vị.
2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu, điều tra khảo sát, tính toán và trang thiết bị
nghiên cứu đã sử dụng thực tế
- Phƣơng pháp kế thừa, thu thập tài liệu, xử lý thống kê các số liệu điều tra.
- Phƣơng pháp GIS, viễn thám.
- Phƣơng pháp lộ trình khảo sát thực địa.
- Phƣơng pháp địa vật lý.
- Phƣơng pháp khoan đào.
- Phƣơng pháp lấy và phân tích chất lƣợng nƣớc.
- Phƣơng pháp địa chất thủy v n đồng vị.
- Phƣơng pháp chuyên gia.
2.3. Danh mục các kết quả, sản phẩm KHCN đạt đƣợc với số lƣợng, chủng
loại và chỉ tiêu chất lƣợng, yêu cầu khoa học chính
- Các sản phẩm khoa học:
+ Báo cáo thuyết minh (các báo cáo chuyên đề)
+ Sơ đồ công nghệ bổ sung nhân tạo bằng Hồ chứa, giếng, hào thu nƣớc, lỗ
khoan hấp phụ nƣớc và kết quả đánh giá đối với từng loại hình công nghệ.
+ Báo cáo tổng hợp kết quả: “Nghiên cứu mô hình trữ nƣớc mƣa bổ sung nhân
tạo cho nƣớc dƣới đất bảo đảm phát triển kinh tế xã hội các đảo khu vực Đông Bắc Việt
Nam; Thử nghiệm ở đảo Quan Lạn”.
+ Pilot tại thực địa đƣợc bàn giao trực tiếp cho Phân viện Quan Lạn thuộc Bệnh
viện đa khoa Vân Đồn.
- Các công bố khoa học : không có.
- Công tác đào tạo sau đại học.
2.4. Tình hình đăng ký sở hữu trí tuệ: Không có.
2.5. Kết quả đề tài có tác động đối với công tác điều tra cơ bản và quản lý
nhà nƣớc về tài nguyên và môi trƣờng;
2.6. Kết luận
Kết quả thành công của đề tài phần lớn là do ngay từ khi bắt đầu triển khai các hạng mục
công việc, chủ nhiệm đề tài và các thành viên trong nhóm nghiên cứu đã lựa chọn đúng phƣơng
thức triển khai bằng cách tập hợp các chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực BSNT và địa chất thủy v n.
Trong đó phải kể đến là PGS.TS Đoàn V n Cánh, TS Tống Ngọc Thanh, TS Đặng Đức Nhận đã
trực tiếp tham gia khảo sát thực địa để lựa chọn vị trí cũng nhƣ các hạng mục công việc của đề tài.
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Một nguyên nhân làm nên sự thành công của đề tài không thể không kể đến là sự hợp tác quan hệ
tốt với địa phƣơng nơi triển khai đề tài. Dƣới đây là một số kết quả đã đạt đƣợc về tính khoa học và
tính thực tiễn khi áp dụng thử nghiệm của đề tài:
a) Về tính khoa học:
- Kết quả nghiên cứu của đề tài đã hệ thống hóa đƣợc các phƣơng pháp bổ sung nhân tạo
nƣớc dƣới đất đƣợc áp dụng trên thế giới và Việt Nam từ đó luận chứng các giải pháp BSNT nƣớc
dƣới đất phù hợp với điều kiện thực tiễn các đảo đông bắc Việt Nam.
- Đề tài đã xác lập đƣợc các cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc lƣu trữ nƣớc mƣa bổ sung
nhân tạo cho nƣớc dƣới đất các đảo đông bắc Việt Nam bao gồm các cơ sở về điều kiện địa chất,
địa mạo, địa chất thủy v n, địa chất công trình, cơ sở về tài nguyên nƣớc, cơ sở về hiện trạng khai
thác sử dụng tài nguyên nƣớc và cơ sở về điều kiện kinh tế xã hội các đảo. Trên cơ sở các giải pháp
công nghệ bổ sung nhân tạo nƣớc dƣới đất đã đƣợc áp dụng trên thế giới và trong nƣớc, c n cứ vào
các cơ sở khoa học và thực tiễn đã đƣợc xác lập, đề tài đã lựa chọn 5 giải pháp công nghệ lƣu trữ
nƣớc mƣa bổ sung nhân tạo cho nƣớc dƣới đất cho các đảo đông bắc Việt Nam nhƣ sau:
+ Giải pháp làm giảm tốc độ dòng chảy mặt t ng thời gian bổ sung của dòng chảy mặt cho
nƣớc dƣới đất: áp dụng trên các sƣờn dốc thoải ở các đảo phân bố các trầm tích cát kết, bột kết nhƣ
đảo Trà bản, Cô Tô, Vĩnh Thực.
+ Giải pháp công nghệ dùng hào thu giữ nƣớc mƣa trên các sƣờn dốc: áp dụng trên các
sƣờn dốc thoải ở các đảo phân bố các trầm tích cát kết, bột kết nhƣ đảo Trà bản, Cô Tô, Vĩnh Thực.
+ Giải pháp công nghệ bồn thấm kết hợp lỗ khoan hấp phụ nƣớc: áp dụng tại khu vực đảo
Cô Tô gồm những khu vực sau: Ủy ban nhân dân huyện Cô Tô, Trƣờng Trung học phổ thông Cô
Tô, Ủy ban nhân dân xã Đồng Tiến và Trƣờng mầm non xã Đồng Tiến; khu vực doanh trại bộ đội
quân khu trên đảo Trần; Ủy ban nhân dân xã Quan Lạn, Phân viện Quan Lạn, Trƣờng mầm non xã
Quan Lạn, Ủy ban nhân dân và trƣờng trung học cơ sở Minh Châu trên đảo Quan Lạn; Ủy ban
nhân dân xã Bản Sen trên đảo Trà Bản.
+ Giải pháp công nghệ dùng giếng bổ sung cho nƣớc dƣới đất: áp dụng tại tất cả các đảo
thuộc vùng đông bắc, nhất là tại khu vực ven đồi núi, nơi tập trung các tàn tích, sƣờn tích do đó khả
n ng thấm của nƣớc mƣa cho nƣớc dƣới đất khó kh n.
+ Giải pháp công nghệ bổ sung nhân tạo bằng hồ chứa: áp dụng tại khu vực các hồ chứa
nƣớc C22, hồ Ông Vụ, hồ C4, hồ Ông Phông, hồ Ông Vẻ, hồ Bà Gừng và hồ bộ đội trên đảo Cô
Tô; hồ Thái Hòa, hồ Minh Châu ở đảo Quan Lạn; hồ bộ đội quân khu ở đảo Trần; hồ Ngọc Thủy ở
đảo Ngọc Vừng; hồ Áng Thìa và hồ 3T ở đảo Trà Bản.
- Kết quả nghiên cứu cũng đã xác định đƣợc tổng lƣợng nƣớc sinh ra từ mƣa tại các đảo
vùng đông bắc Việt Nam khoảng 609,55 triệu m3 hàng n m. Kết quả trên có thể nói là nguồn nƣớc
khá dồi dào, là nguồn cung cấp nƣớc trực tiếp cho các hồ trên đảo và nƣớc dƣới đất. Tuy nhiên
lƣợng mƣa thƣờng phân bố không đều nên nƣớc thƣờng chảy tràn trên mặt và chảy ra biển. Do đó
cần có những giải pháp thích hợp để thu gom nƣớc mƣa tích trữ vào các hồ chứa, mặt khác bổ sung
nhân tạo t ng cƣờng trữ lƣợng nƣớc dƣới đất và cải thiện chất lƣợng nƣớc.
- Tổng lƣợng dòng chảy mặt trên các đảo vùng đông bắc Việt Nam cũng xác định đƣợc
khoảng 244 triệu m3. Từ các điều kiện địa chất, địa chất thủy v n và lƣợng mƣa hàng tháng chúng
tôi đã tính toán đƣợc khả n ng trữ nƣớc mƣa từ các hồ trên các đảo vùng đông bắc theo từng tháng.
- Tổng trữ lƣợng khai thác tiềm n ng nƣớc dƣới đất trên các đảo đông bắc khoảng 78.838
3
m /ngày đêm. Kết quả nghiên cứu của đề tài cũng đã đánh giá đƣợc chất lƣợng nguồn nƣớc dƣới
đất cũng nhƣ chất lƣợng nƣớc hồ trên đảo Quan Lạn. Trên cơ sở các tài liệu nghiên cứu giai đoạn
trƣớc và kết quả nghiên cứu của đề tài, chúng tôi đã tính toán dự báo trữ lƣợng có thể khai thác trên
đảo Quan Lạn tại 2 khu vực: xã Quan Lạn với lƣu lƣợng khai thác 600m3/ngày và khu vực xã
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Minh Châu với lƣu lƣợng khai thác 1.200m3/ngày. Với trữ lƣợng khai thác dự báo này, sau thời
gian 27 n m, trị số hạ thấp mực nƣớc tại các giếng đều nhỏ hơn trị số hạ thấp mực nƣớc cho phép
của tầng chứa nƣớc đệ tứ. Bên cạnh đó, chúng tôi đã tính toán dự báo xâm nhập mặn đối với các
bãi giếng dự kiến. Kết quả tính toán dự báo cho thấy sau thời gian 21,53 n m phần tử mặn bắt đầu
xâm nhập vào bãi giếng khu vực xã Quan Lạn và sau 27,56 n m phần tử mặn bắt đầu xâm nhập
vào bãi giếng khu vực xã Minh Châu.
b) Tính thực tiễn khi áp dựng thử nghiệm tại đảo Quan Lạn
- Từ những luận cứ khoa học, đề tài đã nghiên cứu các giải pháp công nghệ thu gom nƣớc
mƣa bổ sung nhân tạo cho nƣớc dƣới đất từ đó lựa chọn vị trí và công nghệ thích hợp nhất tiến
hành thử nghiệm trên đảo Quan Lan. Với công trình thu gom nƣớc mƣa BSNT nƣớc dƣới đất đã
đƣợc xây dựng và qua kết quả tính toán cũng đã xác định đƣợc lƣợng nƣớc có thể thu gom đƣợc từ
hệ thống trung bình n m khoảng 1.735m3, trung bình n m cao nhất khoảng 2.468m3; trung bình
tháng cao nhất là 1.117m3 và với 2 trận bão lớn nhất từ khi xây dựng đến nay (trận bão ngày
29/10/2012) khoảng 141m3 và trận bão lớn nhất ngày 10/6/2013 khoảng 127m3. Số liệu trên là kết
quả tính toán lƣợng nƣớc thu gom đối với công trình thử nghiệm của đề tài tại Phân Viện Quan
Lạn.
- Với công nghệ bồn thấm kết hợp lỗ khoan hấp phụ nƣớc của đề tài có chiều sâu 50m bố
trí ống lọc xuyên suốt cả lỗ khoan (đoạn nứt nẻ chứa nƣớc đến 45m) thì khả n ng thu gom nƣớc
mƣa lớn nhất trong ngày là 207m3/ngày. Kết quả xây dựng lỗ khoan hấp phụ nƣớc của đề tài thì
hoàn toàn có thể hấp thu lƣợng nƣớc đƣợc thu gom từ mái nhà kể cả trong ngày mƣa bão lớn nhất
(lƣợng nƣớc thu gom lớn nhất vào trận bão ngày 29/10/2012 là 141m3/ngày). Kết quả theo dõi
công trình thực tế cũng cho thấy trong những ngày mƣa bão, toàn bộ lƣợng nƣớc thu gom tại các
mái nhà đổ xuống bồn thấm không thấy hiện tƣợng nƣớc mƣa tràn qua bồn thấm ra ngoài.
- Bên cạnh đó, để đáp ứng nhu cầu nƣớc sinh hoạt cấp bách của cán bộ y tế và khám chữa
bệnh tại Phân viện Quan Lạn, đề tài đã tiến hành khoan 1 giếng khoan khai thác nƣớc ngay tại
khuôn viên Phân viện cách giếng hấp thụ nƣớc 3m và lắp đặt hệ thống xử lý nƣớc tại chỗ. Sau khi
khoan và kết cấu giếng hoàn thành, chúng tôi đã tiến hành thổi rửa giếng khoan và thí nghiệm lƣu
lƣợng giếng khoan. Kết quả thí nghiệm cho thấy giếng khoan có thể cấp nƣớc ổn định với lƣu
lƣợng 1,3l/s. Với lƣu lƣợng khai thác đƣợc nhƣ trên, lỗ khoan hoàn toàn đã đáp ứng nhu cầu nƣớc
của cán bộ y bác sỹ và ngƣời dân trên đảo, niềm ƣớc ao bấy lâu nay của đội ngũ cán bộ, nhân viên
và ngƣời dân trên đảo. Toàn bộ hệ thống thu gom nƣớc mƣa bổ sung nhân tạo nƣớc dƣới đất và
công trình khai thác nƣớc, xử lý nƣớc tại chỗ sau khi hoàn thành đã đƣợc bàn giao cho Phân viện
đƣa vào khai thác sử dụng ngay.
- Về hiệu quả của công trình BSNT nƣớc dƣới đất trƣớc mắt phải kể đến là làm duy trì mực
nƣớc ngầm ổn định qua tài liệu quan trắc. Mặt khác, bằng công nghệ hóa phân tích và lấy mẫu
phân tích đồng vị sau khi BSNT nƣớc dƣới đất cũng đã xác định đƣợc: Sau các trận mƣa tháng
10/2012 nƣớc mƣa từ các mái nhà của Phân viện Quan Lạn đƣợc thu gom và bổ sung nhân tạo
xuống giếng HP đã lan sang khu vực giếng KT làm nhạt hóa nƣớc trong giếng này. Hàm lƣợng
Natri trong nƣớc giếng KT đã giảm từ 610 mg/L ở thời điểm tháng 9 xuống 500 mg/L ở thời điểm
tháng 11/2012.
- Theo hƣớng từ hồ Thái Hòa đến khu vực giếng QS3, có lẽ, có một nêm nƣớc ngọt, chủ
yếu là do nƣớc thấm từ đáy hồ tạo ra và chảy sang hƣớng Tây-Nam đảo. Do có hai trận mƣa lớn
vào tháng 10/2012 nên mực nƣớc hồ Thái Hòa đƣợc dâng cao tạo thêm áp lực thấm và nén sâu
thêm nêm nƣớc biển chảy từ khe Luồn và từ khe núi phía bắc khe Luồn sang phía Tây đảo. Nhƣ
một hệ quả, mức bổ cấp nƣớc ngọt cho tầng nƣớc khu vực giếng QS3 đƣợc t ng lên làm cho hàm
lƣợng tất cả các thành phần hóa học trong nƣớc lấy vào tháng 11/2012 đƣợc pha loãng với các mức
độ khác nhau so với hàm lƣợng trong mẫu lấy vào tháng 9/2012.
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- Bằng kỹ thuật đồng vị cũng đã xác định đƣợc trong nƣớc giếng QS1 phần đóng
góp của nƣớc hồ là 5%, nƣớc mƣa là 84% và biển là 11%. Mức đóng góp của nƣớc biển
là cao nhất so với các giếng ở vị trí khác, trong khi đó nƣớc trong giếng QS2 phần đóng
góp của nƣớc mƣa là 88%, nƣớc hồ là 10% và nƣớc biển là 2%. Trong giếng KT phần
đóng góp của nƣớc biển là 5% nhƣng nƣớc trong giếng HP phần nƣớc biển chỉ là 0,5%.
2.7. Kiến nghị
- Triển khai mô hình bổ sung nhân tạo nƣớc dƣới đất khu vực xã Minh Châu trên đảo Quan
Lạn để bổ sung nguồn nƣớc và cải thiện chất lƣợng nƣớc dƣới đất khu vực dự kiến bố trí các công
trình khai thác đã đƣợc đề tài tính toán.
- Triển khai rộng rãi mô hình bổ sung nhân tạo nƣớc dƣới đất cho các đảo đông bắc Việt
Nam theo các sơ đồ công nghệ và các giải pháp mà đề tài đã đề xuất;
- Trƣớc mắt khi chƣa có hệ thống khai thác nƣớc cấp tập trung cho nhân dân các đảo nên
khuyến khích ngƣời dân sử dụng nƣớc mƣa, đồng thời tập trung nƣớc mƣa vào các giếng đào,
giếng khoan sẵn có của gia đình trong giai đoạn mƣa nhằm nâng cao khả n ng khai thác ở các
giếng đó trong mùa khô và cải thiện chất lƣợng nƣớc, đẩy xa ranh giới mặn nhạt làm t ng diện tích
nƣớc nhạt trên các đảo.
- Không nên khai thác nƣớc dƣới đất quy mô lớn ở những khu vực ven rìa của đảo, bởi lẽ
việc này sẽ làm mất cân bằng áp lực giữa nƣớc nhạt và nƣớc mặn gây ra xâm nhập mặn vào các
tầng chứa nƣớc theo cả phƣơng thẳng đứng và phƣơng ngang.
Từ những nghiên cứu của đề tài và những hiệu quả đạt đƣợc từ việc triển khai
BSNT nƣớc dƣới đất chúng tôi hy vọng rằng mô hình này cần đƣợc triển khai phổ biến
ở tất cả các đảo của nƣớc ta. Việc BSNT nƣớc dƣới đất ngoài việc làm t ng trữ lƣợng
nguồn tài nguyên nƣớc mà còn làm cải thiện chất lƣợng nƣớc, giảm nguy cơ xâm nhập
mặn vốn là nguy cơ tiềm tàng thƣờng xảy ra ở các vùng ven biển và hải đảo.
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[6] NGHIÊN CỨU MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC TẦNG, PHỨC HỆ CHỨA NƢỚC VỚI
TIỀM NĂNG TÀI NGUYÊN NƢỚC VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP TRỮ NƢỚC VÀ BỔ
SUNG NHÂN TẠO NƢỚC DƢỚI ĐẤT. THÍ ĐIỂM ÁP DỤNG CHO LƢU VỰC SÔNG
CÁI (KINH DINH) TỈNH NINH THUẬN.
Mã số: TNMT.02.18
1. Thông tin chung của đề tài
1.1. Tổ chức chủ trì đề tài: Cục Quản lý tài nguyên nƣớc
1.2. Chủ nhiệm đề tài: Thạc sỹ Nguyễn Minh Khuyến; Email: khuyentnn@gmail.com;
1.3. Cán bộ tham gia nghiên cứu chính:
- ThS. Trần Thị Huệ; ThS. Nguyễn V n Đức; PGS.TS. Đoàn V n Cánh; ThS.
Nguyễn Hồng Hiếu; KS. Đoàn V n Long; TS. Vũ Thành Lan Anh; TS. Hồ Minh Thọ.
1.4. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
- Cấu trúc địa chất thủy v n đối với tiềm n ng nƣớc dƣới đất vùng bán khô hạn
Ninh Thuận;
- Đề xuất các giải pháp trữ, giữ nƣớc, bổ sung nhân tạo nƣớc dƣới đất trên địa
bàn vùng khô hạn đồng bằng ven biển lƣu vực sông Cái (Kinh Dinh) tỉnh Ninh Thuận.
1.5. Nội dung nghiên cứu
1) Tổng quan các phƣơng pháp, kết quả nghiên cứu về cấu trúc chứa nƣớc và vai
trò của cấu trúc chứa nƣớc trong việc trữ nƣớc, giữ nƣớc; các phƣơng pháp bổ sung
nhân tạo nƣớc dƣới đất trên thế giới và ở Việt Nam.
2) Nghiên cứu cấu trúc chứa nƣớc vùng khô hạn đồng bằng ven biển lƣu vực
sông Cái, Ninh Thuận:
- Thu thập các thông tin, dữ liệu; Điều tra, khảo sát thực địa; Đo địa vật lý.
3) Nghiên cứu khả n ng trữ, thoát nƣớc của cấu trúc chứa nƣớc và nguồn cung cấp,
cho nƣớc dƣới đất trên vùng khô hạn đông bằng ven biển lƣu vực sông Cái Ninh Thuận.
- Nghiên cứu thí nghiệm tính thấm lớp phủ bề mặt.
- Nghiên cứu khả n ng trữ, thoát nƣớc của cấu trúc chứa nƣớc trên lƣu vực sông
Cái Ninh Thuận.
- Phân tích, tổng hợp, tính toán các thông số ĐCTV, điều kiện thủy động lực,
nguồn cấp, nguồn thoát nƣớc của các cấu trúc chứa nƣớc lƣu vực sông Cái.
4) Nghiên cứu vai trò của các yếu tố cấu trúc đến tài nguyên nƣớc dƣới đất và sự
hình thành trữ lƣợng nƣớc dƣới đất trên vùng khô hạn đồng bằng ven biển lƣu vực sông
Cái Ninh Thuận.
5) Đề xuất các giải pháp trữ nƣớc và bổ sung nhân tạo trên vùng khô hạn đồng
bằng ven biển lƣu vực sông Cái Ninh Thuận.
1.6. Thời gian thực hiện: từ n m 2011 đến n m 2013.
1.7. Kinh phí phê duyệt: 2.384.000.000 đồng; thực hiện: 2.384.000.000 đồng;
2. Tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu
2.1. Mở đầu
Cấu trúc chứa nƣớc là cấu trúc địa chất mà trong đó nƣớc đƣợc tồn tại và lƣu
thông. Các yếu tố quyết định hình thành cấu trúc chứa nƣớc bao gồm địa hình, cấu trúc
địa chất, mạng lƣới thủy v n. Các cấu trúc chứa nƣớc khác nhau có điều kiện địa chất
thủy v n khác nhau, mức độ trữ nƣớc, giữ nƣớc, thoát nƣớc và điều kiện cung cấp, điều
kiện thủy hóa khác nhau và từ đó phƣơng pháp đánh giá trữ lƣợng cũng khác nhau.
Nghiên cứu cấu trúc chứa nƣớc có vai trò rất lớn trong nghiên cứu tài nguyên nƣớc dƣới
đất và bổ sung nhân tạo cho nƣớc dƣới đất.
Ninh Thuận đƣợc xem là tỉnh đặc biệt khan hiếm về nguồn nƣớc và đƣợc xếp
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vào vùng sa mạc hóa (theo Quyết định số 204/2006/QĐ-TTg ngày 2/9/2006 của Thủ
tƣớng Chính phủ). Phạm vi phân bố lƣu vực sông Cái gần trùng địa giới hành chính tỉnh
Ninh Thuận, diện tích khoảng 3,1 nghìn km2. Trong các tháng mùa khô, tình hình khô
hạn, thiếu nƣớc diễn ra rất gay gắt ảnh hƣởng rất lớn đến đời sống và phát triển sản xuất
của nhân dân và ảnh hƣởng nghiêm trọng đến môi trƣờng sinh thái.
Tổng nhu cầu sử dụng nƣớc trong vùng khoảng 1.662 nghìn m3/ngày cho sinh
hoạt, sản xuất, tƣơng đƣơng khoảng 100% lƣợng nƣớc trung bình n m. Nếu tính cho
các tháng mùa khô, nhu cầu sử dụng nƣớc đã vƣợt quá khả n ng cung cấp của nguồn
nƣớc (theo Tổng quan ngành nƣớc). Nhu cầu sử dụng nƣớc hiện nay đang là vấn đề
thách thức đối với nguồn nƣớc nói chung và nguồn nƣớc dƣới đất nói riêng trên địa bàn
Ninh Thuận.
Cho đến thời điểm hiện nay, việc nghiên cứu nguồn nƣớc dƣới đất phục vụ cho
phát triển kinh tế xã hội đã và đang đƣợc Đảng và Nhà nƣớc quan tâm đúng mức, đặc
biệt là các khu vực đô thị, các vùng có nhu cầu sử dụng nƣớc lớn và các vùng khan
hiếm nguồn nƣớc. Ninh Thuận là một trong những vùng mà trong thời gian qua đã có
tƣơng đối nhiều Đề tài, Dự án nghiên cứu nguồn nƣớc dƣới đất phục vụ phát triển
KTXH nhƣ tìm kiềm nguồn nƣớc dƣới đất bằng tổ hợp các phƣơng pháp ĐVL vùng
Phan Rang - Thuận Hải; Đánh giá chất lƣợng, và trữ lƣợng nguồn nƣớc dƣới đất các xã
ven biển Ninh Thuận; lập bản đồ ĐCTV t lệ 1: 50.000 các tỉnh Ninh Thuận, Bình
Thuận; Điều tra, đánh giá nƣớc dƣới đất các vùng đặc biệt thiếu nƣớc sinh hoạt thuộc
các tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận; khoan khai thác nguồn nƣớc ngầm cấp nƣớc sinh
hoạt cho các khu vực khó kh n về nguồn nƣớc sinh hoạt tại huyện Ninh Sơn, Bắc Ái,…
Các kết quả nghiên cứu đã đánh giá đƣợc trữ lƣợng nguồn nƣớc dƣới đất phục vụ cho
các mục đích, yêu cầu đề ra. Ngoài những kết quả đạt đƣợc nêu trên còn có một số tồn
tại của các kết quả nghiên cứu trƣớc đây gồm:
+ Cấu trúc địa chất thủy v n đã có một số nghiên cứu. Tuy nhiên, chƣa có nghiên
cứu và phân chia ra các kiểu cấu trúc liên quan đến vùng sƣờn, vùng núi, đồng bằng và
cồn cát ven biển, các kiểu cấu trúc (bồn, khối) liên quan đến các vùng nói trên có ý
nghĩa hết sức quan trọng trong sự hình thành vận động của nƣớc dƣới đất.
+ Chƣa nghiên cứu và đánh giá đƣợc vai trò của các cấu trúc chứa nƣớc tới khả
n ng trữ, giữ nƣớc dƣới đất trong vùng;
+ Nguồn hình thành trữ lƣợng chƣa đƣợc đánh giá;
+ Nguồn nƣớc dƣới đất trên địa bàn lƣu vực sông Cái Ninh Thuận đang bị cạn kiệt
nghiêm trọng, đặc biệt vào mùa khô, chƣa có giải pháp bổ sung, giữ, trữ nƣớc hữu hiệu;
Từ các phân tích nêu trên cho thấy việc thực hiện Đề tài “Nghiên cứu mối quan
hệ giữa các tầng, phức hệ chứa nƣớc với tiềm n ng tài nguyên nƣớc và đề xuất giải pháp
trữ nƣớc và bổ sung nhân tạo nƣớc dƣới đất. Thí điểm áp dụng cho lƣu vực sông Cái
(Kinh Dinh) tỉnh Ninh Thuận” là rất cần thiết hiện nay.
2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu, điều tra khảo sát, tính toán và trang thiết bị
nghiên cứu đã sử dụng thực tế
- Phƣơng pháp kế thừa truyền thống: Kế thừa các kết quả nghiên cứu đã có trƣớc
đây về các kết quả nghiên cứu các cấu trúc chứa nƣớc, phân chia các cấu trúc chứa
nƣớc, hiện trạng khai thác sử dụng nguồn nƣớc, đặc điểm địa chất, địa chất thủy v n, ...
phục vụ cho mục tiêu của đề tài.
- Điều tra khảo sát thực địa: Đƣợc tiến hành để nghiên cứu quy mô phân bố, sự
phá hủy đất đá, thế nằm, thành phần vật chất, khoanh vùng các đối tƣợng đã đƣợc phát
hiện trên cơ sở nghiên cứu viễn thám. Định điểm và lấy mẫu nƣớc các loại để phân tích
đánh giá chất lƣợng nguồn nƣớc bổ sung và nguồn nƣớc đƣợc bổ sung.
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- Phƣơng pháp địa vật lý: Sử dụng tổ hợp phƣơng pháp điện để nghiên cứu chiều
dày, độ phân lớp của trầm tích Đệ tứ; Chiều sâu phân bố và chiều dày đới nứt nẻ trong
đá gốc có khả n ng tích chứa nƣớc, ranh giới mặn nhạt trong giới hạn diện tích xây
dựng công trình thử nghiệm.
- Phƣơng pháp khoan đào: Phƣơng pháp khoan đào đƣợc sử dụng để xác định
chiều dày lớp phủ, chiều dày đới nứt nẻ, chiều sâu và quy mô đới hấp thu nƣớc và khả
n ng cho nƣớc thấm qua của lớp phủ, sự hấp thu và khả n ng chứa nƣớc của các cấu
trúc sâu để đƣa nƣớc mƣa xuống đó. Khoan đào trực tiếp đƣợc triển khai ở các vị trí thử
nghiệm.
- Phƣơng pháp phân tích, thí nghiệm: đƣợc sử dụng phục vụ đánh giá các thông
số ĐCTV, chất lƣợng nƣớc.
- Phƣơng pháp mô hình số: Áp dụng để xác định trữ lƣợng nƣớc dƣới đất, nghiên
cứu cấu trúc chứa nƣớc....
- Phƣơng pháp chuyên gia: Việc xin ý kiến đóng góp của các chuyên thuộc lĩnh
vực liên quan. Đây là một trong những phƣơng pháp đem lại hiệu quả cao trong việc
thực hiện Đề tài.
2.3. Danh mục các kết quả, sản phẩm NCKH
- Các công bố khoa học:
1) Nguyễn Minh Khuyến, Đoàn V n Long, Bùi Công Du (2013), Kết quả nghiên
cứu ảnh hƣởng của địa hình mặt đá gốc đến khả n ng trữ nƣớc dƣới đất trong các tầng
chứa nƣớc bở rời trầm tích Đệ tứ vùng lƣu vực sông Cái Phan Rang, tính Ninh Thuận,
Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thủy lợi, số 14-2013, Hà Nội, tr 69-76.
2) Nguyen Minh Khuyen, Nguyen Hong Hieu, Doan Van Long, Le Thanh Tung
(2014), Relationship between Hydrogeological Structure and Groundwater Exploitation
Capacity in Aquifer of the Basin of Cai Phan Rang River, Ninh Thuan Province, Viet
Nam, Journal of Envừonmental Science and Engineering A 3 (2014) 32- 41.
3) Chau Tran Vinh, Nguyen Minh Khuyen, Nguyen Hong Hieu, Doan Van Long,
Nguyen Tien Bach, Trinh Thi Thu Van (2014), Assessment of Groundwater Recharge
from Rainfall in the Plain of Cai Phan Rang, Viet Nam, Journal of Envừonmental
Science and Engineering A, Volume 3, Nember 3, March 2014 (Serial Number 27).
4) Nguyễn Minh Khuyến, Đoàn V n Long, Bùi Công Du (2014), Ảnh hƣởng của
địa hình bề mặt đả gốc đến khả n ng trữ nƣớc dƣới đất lƣu vực sông Cái Phan Rang,
Tạp chí Tài nguyên và Môi trƣờng, số 14 (196), 7/2014, Hà Nội, tr 53-54.
5) Đoàn V n Long, Nguyễn Hồng Hiếu, Châu Trần Vĩnh, Nguyễn Minh Khuyến
(2014), Nghiên cứu xác định sự hình thành trữ lƣợng khai thác nƣớc dƣới đất trong trầm
tích Đệ tứ lƣu vực sông Cái Phan Rang, tỉnh Ninh Thuận bằng mô hình Modflow,
Tuyển tập các báo cáo, Hội nghị khoa học lần thứ 21, Trƣờng Đại học Mỏ - Địa Chất,
Hà Nội, tr 375-380.
- Công tác đào tạo sau học: Kết quả nghiên cứu của đề tài đã đào tạo: 01 tiến sĩ;
01 thạc sĩ.
2.4. Tình hình đăng ký sở hữu trí tuệ: Không có.
2.5. Kết quả đề tài có tác động đối với công tác điều tra cơ bản và quản lý
nhà nƣớc về tài nguyên và môi trƣờng
- Hoàn thiện thêm về phƣơng pháp trữ nƣớc, giữ nƣớc, bổ sung nhân tạo và khai
thác nƣớc hợp lý trong các đồng bằng ven biển khu vực Nam Trung Bộ.
- Giải pháp trữ nƣớc, giảm lƣợng thoát ngầm; Bổ sung nhân tạo nƣớc dƣới đất;
Khai thác, sử dụng và bảo vệ hợp lý nguồn nƣớc rất có ý nghĩa trong việc cung cấp
nƣớc cho vùng khô hạn Ninh Thuận.
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- Là cơ sở trong quá trình quy hoạch tài nguyên nƣớc.
2.6. Kết luận
Đề tài “Nghiên cứu mối quan hệ giữa các tầng, phức hệ chứa nƣớc với tiềm n ng
tài nguyên nƣớc và đề xuất giải pháp trữ nƣớc và bổ sung nhân tạo nƣớc dƣới đất. Thí
điểm áp dụng cho lƣu vực sông Cái (Kinh Dinh) tỉnh Ninh Thuận”, đạt đƣợc một số kết
quả cụ thể sau:
1) Hệ thống hóa các phƣơng pháp nghiên cứu cấu trúc chứa nƣớc trên thế giới và
ở Việt Nam.
2) Nghiên cứu, phân chia các cấu trúc ĐCTV vùng khô hạn đồng bằng ven biển
lƣu vực sông Cái Ninh Thuận thành khoảnh chứa nƣớc sau:
+ Khoảnh 1: là khoảnh bồn trũng âm có diện tích khoảng 19,4km2, nằm trên địa
bàn các xã Phƣớc Thái, Phƣớc Hậu, thị trấn Phƣớc Dân - huyện Ninh Phƣớc; phƣờng
Bảo An - thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
+ Khoảnh 2: là khoảnh bồn trũng âm có diện tích khoảng 41,1km2, nằm trên địa
bàn thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
+ Khoảnh 3: là khoảnh bồn trũng âm có diện tích khoảng 20km2, nằm trên địa
bàn xã Tân Hải, Phƣơng Hải, Tri Hải, Xuân Hải, thị trấn Khánh Hải – huyện Ninh Hải,
tỉnh Ninh Thuận.
+ Khoảnh 4: là khoảnh bồn dốc liên tục có diện tích khoảng 14,8km2, nằm trên
địa bàn xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải.
+ Khoảnh 5: là khoảnh khối nâng kiến tạo, thành tạo đá gốc lộ trên mặt thành núi
cao, có diện tích khoảng 13,2 km2, nằm trên địa bàn TT. Khánh Hải, Hộ Hải, huyện
Ninh Hải và xã Thành Hải, V n Hải, TP. Phan Rang - Tháp Chàm.
+ Khoảnh 6: là khoảnh khối nâng kiến tạo, thành tạo đá gốc lộ trên mặt thành
khối núi diện tích khoảng 17,9 km2, nằm trên địa bàn xã Trí Hải, huyện Ninh Hải.
3) Đánh giá đƣợc các yếu tố ảnh hƣởng đến tài nguyên nƣớc dƣới đất vùng khô
hạn đồng bằng ven biển lƣu vực sông Cái Ninh Thuận.
4) Đánh giá đƣợc sự hình thành trữ lƣợng nguồn nƣớc dƣới đất vùng khô hạn
đồng bằng ven biển lƣu vực sông Cái Ninh Thuận.
5) Đề xuất các giải pháp trữ nƣớc và bổ sung nhân tạo trên vùng khô hạn đồng
bằng ven biển lƣu vực sông Cái Ninh Thuận bằng 03 phƣơng pháp: phƣơng pháp lôi
kéo dòng mặt; phƣơng pháp làm ngập tầng chứa nƣớc và phƣơng pháp xây dựng các
đập cát (hồ cát).
2.7. Kiến nghị
- Kết quả nghiên cứu cấu trúc chứa nƣớc trên lƣu vực sông Cái (Kinh Dinh) tỉnh
Ninh Thuận có thể sử dụng cho việc quy hoạch tài nguyên nƣớc dƣới đất;
- Kết quả phân vùng cấu trúc ĐCTV, đặc điểm cấu trúc ĐCTV vùng nghiên cứu,
đánh giá vai trò của cấu trúc ĐCTV đến nguồn bổ cập, khả n ng trữ, chứa nƣớc, thoát
nƣớc, vận động của dòng chảy NDĐ và các giải pháp trữ nƣớc - bổ sung nhân tạo là cơ
sở để vùng nghiên cứu có giải pháp khai thác và bảo vệ nguồn NDĐ phục vụ các nhu
cầu sử dụng nƣớc cho các mục đích phát triển kinh tế - xã hội.
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[7] NGHIÊN CỨU LŨ LỤT, HẠN HÁN THIẾU NƢỚC VÀ CÁC GIẢI PHÁP QUẢN
LÝ, PHÕNG TRÁNH VÀ GIẢM NHẸ THIỆT HẠI TRÊN HỆ THỐNG SÔNG VU GIA
– THU BỒN
Mã số: TNMT.02.25
1. Thông tin chung về đề tài
1.1 Tổ chức chủ trì đề tài: Trƣờng Đại học Tài nguyên và Môi trƣờng Hà Nội
1.2. Chủ nhiệm đề tài: PGS-TS. Hoàng Ngọc Quang
1.3. Cán bộ tham gia:
- TS. Nguyễn Viết Thi, Thƣ ký đề tài; TS. Nguyễn Bá Dũng; Tiến sĩ. Hoàng
Nguyệt Minh; - Ths. Lê Thu Trang; Ths. Trần V n Tình;Ths. Trịnh Xuân Mạnh; Ts.
Trần Ngọc Huân; PGS-TS. Hoàng Minh Tuyển; Ths. Lƣơng Hữu Dũng; Ths. Nguyễn
Ngọc Hà; KS. Trần Quang Chủ; Ks. Hoàng Tấn Liên.
1.4. Mục tiêu của đề tài
- Đánh giá đƣợc các nhân tố ảnh hƣởng đến thiên tai: lũ lụt, hạn hán, thiếu nƣớc
trên hệ thống sông Vu Gia – Thu Bồn.
- Đề xuất đƣợc các giải pháp quản lý, phòng tránh và giảm nhẹ thiệt hại do tác
động của các nhân tố đến các thiên tai lũ lụt, hạn hán và thiếu nƣớc trên hệ thống sông
Vu Gia – Thu Bồn.
1.5. Nội dung nghiên cứu
- Đánh giá tổng quan về nghiên cứu lũ lụt, hạn hán thiếu nƣớc và quản lý thiên
tai trong nƣớc và ngoài nƣớc.
- Đánh giá đặc điểm dòng chảy lƣu vực Vu Gia – Thu Bồn.
- Ứng dụng các mô hình toán thủy v n, thủy lực cho lƣu vực sông Vu Gia – Thu
Bồn nhu: HEC-HMS, HEC – RESIM, HEC - RÁ, HEC – GEORAS và mô hình IQQM.
- Nghiên cứu các nhân tố tác động tới lũ lụt, hạn hán thiếu nƣớc trên hệ thống
sông Vu Gia - Thu Bồn.
- Nghiên cứu tác động tới hồ chứa tới dòng chảy hạ lƣu.
- Nghiên cứu quản lý thiên lũ lụt, hạn hán thiếu nƣớc và đề xuất các giải pháp
phòng tránh giảm nhẹ.
1.6. Thời gian thực hiện: 2011-2013.
1.7. Kinh phí phê duyệt 1.437 triệu đồng; thực hiện 1.437 triệu đồng.
2. Tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu
2.1. Mở đầu
Nghiên cứu lũ lụt, hạn hán thiếu nƣớc và các giải pháp quản lý, phòng tránh và
giảm nhẹ thiệt hại trên hệ thống sông Vu Gia – Thu Bồn.
Cơ quan chủ trì thực hiên, mục tiêu nhƣ đã trình bày trên.
- Phạm vi nghiên cứu: Lƣu vực sông Vu Gia – Thu Bồn với đối tƣợng nghiên
cứu là: thiên lũ lụt, hạn hán thiếu nƣớc và đề xuất các giải pháp phòng tránh giảm nhẹ.
2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu
1. Phƣơng pháp kế thừa
2. Phƣơng pháp điều tra, khảo sát thực địa.
3. Phƣơng pháp phân tích thống kê, tổng hợp.
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4. Phƣơng pháp ứng dụng mô hình toán để mô phỏng hoạt động của hệ thống
cũng nhƣ xây dựng công nghệ diễn toán và hỗ trợ.
5. Ứng dụng công nghệ GIS.
Phƣơng pháp chuyên gia.
2.3. Danh mục các kết quả nghiên cứu
a. Các sản phẩm khoa học: Báo cáo tổng kết đề tài, báo cáo tóm tắt, phần mềm
ghi các báo cáo.
b. Các công bố khoa học:
1. Hai bài báo đã đƣợc đ ng tải:
- Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến lũ trên sông Vu Gia – Thu Bồn. Tạp
chí KTTV, số tháng 11/2012.
- Ứng dụng mô hình HEC –HMS mô phỏng quá trình lũ sông Vu Gia Thu Bồn.
Tạp chí Khoa học TNMT, số 1/2013.
2. Sách tham khảo: Cơ sở khoa học và thực tiễn đánh giá các nhân tố tác động tới
thiên tai lũ lụt, hạn hán, thiếu nƣớc và các giả pháp quản lý, phòng tránh và giảm nhẹ
thiên rài trên sông Vu Gia – Thu Bồn.
3. Công tác đào tạo đã góp phần đào tạo 01. Thạc sĩ (Quyết định số 1895/QDSĐH, ngày 23/4/2013, của HT Trƣờng Đại học Khoa học Tự nhiên), 12 cử nhân thủy
v n và 5 sinh viên khóa 2 của Đại học Tài nguyên và Môi trƣờng đang làm đồ án tốt
nghiệp khác.
2.4. Đ ng ký sở hữu trí tuệ gồm: Báo cáo tổng kết (toàn bộ với các bản đồ
chuyên đề), báo cáo tóm tắt bằng quyển và đĩa mềm đã đƣợc đ ng ký gửi cho 3 nơi:
Trung tâm sở hữu trí tuệ, Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng (Vụ KHCN), Trƣờng Đại học
TN và MT (Phòng KHCN và HTQT) theo quy định.
2.5. Kết quả nghiên cứu có tác động tới: công tác điều tra cơ bản, quản lý
nhà nƣớc về tài nguyên và môi trƣờng
Các kết quả nghiên cứu làm cơ sở để t ng cƣờng công tác điều tra, thu thập tài
liệu cơ bản về lũ lụt, hạn hán thiếu nƣớc trên lƣu vực.
Các kết quả đó sẽ giúp cho các nhà quản lý t ng cƣờng các biệp pháp quản lý
thiên tai, hạn hán thiếu nƣớc nhằm quản lý tốt nguồn nƣớc bảo vệ môi trƣờng nƣớc
phục vụ cho phát triển bền vững.
2.6. Kết luận
1) Nguồn nƣớc sông Vu Gia - Thu Bồn rất phong phú nhƣng phân bố không đều:
mùa lũ ngắn, chỉ có 3 tháng (X-XII), nhƣng chiếm tới 55-70% tổng lƣợng nƣớc n m,
mùa cạn lại dài tới 9 tháng (I-IX) và chỉ chiếm có 30-45% .
- Mỗi n m trên lƣu vực có từ 4-5 trận lũ lớn, thƣờng vào tháng XI với cƣờng độ,
và tốc độ lớn, tập trung nhanh, gây ngập lụt nghiêm trọng cả về diện và độ sâu ngập lụt
ở hạ du.
- Có 2 kỳ cạn trong mỗi mùa cạn: kỳ từ tháng I-IV và kỳ từ tháng V-VIII phụ
thuộc vào lƣợng trữ nƣớc dƣới đất, việc kết thúc mùa mƣa n m trƣớc và lũ tiểu mãn.
2) Nhu cầu dùng nƣớc trên lƣu vực là khá lớn, thƣờng cao hơn bình quân cả
nƣớc lại chủ yếu cho nông nghiệp và thƣờng cao hơn lƣợng dòng chảy kiệt.
3) Lũ, lụt hạn hán và thiếu nƣớc trên hệ sông Vu Gia – Thu Bồn chịu tác động
của nhiều yếu tố trực tiếp và gián tiếp:
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- Bão, ATNĐ, KKL, DHTNĐ và đặc biệt là các tổ hợp của cúng là yếu tố trực
tiếp gây lũ, ngập lụt lớn trên lƣu vực.
- Địa chất, địa hình, địa mạo, lớp phủ thổ nhƣỡng, đặc trƣng hình thái và hoạt
động kinh tế của con ngƣời là nguyên nhân gián tiếp gây lũ, ngập lụt, hạn hán và thiếu
nƣớc trên lƣu vực.
4) Biến đổi khi hậu cũng là nguyên nhân làm gia t ng hạn hán thiếu nƣớc tới
n m 2020 và đang là một xu thế so với hiện nay.
4) Bộ mô hình HEC-HMS, HEC-RESSIM, HEC-RAS, HEC-GEORAS và mô hình
IQQM có thể mô phỏng dòng chảy trên sông với sai số thấp đã giúp cho việc phân tích,
đánh giá tốt các tác động của hồ chứa tới lũ, lụt, hạn hán và thiếu nƣớc trên lƣu vực.
5) Mức độ kiểm soát nguồn nƣớc đến của các hồ chứa vẫn ở mức thấp, khả n ng
phòng lũ nhỏ, an ninh nguồn nƣớc ở mức thấp và tác động của chúng đến dòng chảy hạ
du về mùa cạn là chƣa đáng kể. Khi vận hành theo quy trình liên hồ chứa có thể làm
giảm mực nƣớc lũ từ 0,3 – 0,4 m ở trung lƣu và 0,1 – 0,2 m ở đồng bằng.
Từ các phân tích trên, cần có các luận cứ khoa học, cơ sở pháp lý để đề xuất các
giải pháp phòng tránh, giảm nhẹ thiệt hại do lũ, lụt, hạn và thiếu nƣớc gây ra, đồng thời
kiến nghị một cách quản lý trong cơ chế Quản lý tổng hợp TNN gắn với quản lý đất và
các tài nguyên khác trên cở sở các giải pháp công trình và phi công trình.
2.7. Kiến nghị
- CSDL lƣu vực sông Vu Gia – Thu Bồn cần đƣợc cập nhật;
- Các sản phẩm của đề tài có thể sử dụng hoặc trực tiếp, hoặc tham khảo tốt cho
công tác quản lý, phòng tránh thiên tai lũ, lụt, hạn thiếu nƣớc và các ngành có liên quan
của tỉnh Quảng Nam và Tp. Đà Nẵng;
- Triển khai công tác phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai lũ lụt, hạn hán, thiếu
nƣớc theo quy trình QLTHTNN và t ng cƣờng n ng lực quản lý của địa phƣơng trên
lƣu vực.
- T ng số trạm KTTV ở miền núi, tự động hóa thông tin và n ng lực dự báo viên.
- Rà soát chất lƣợng của các công trình, ban hành quy trình vận hành liên hồ chứa. và
lƣu ý đến chế độ điều tiết ngày, nhất là các ngày của 1 tháng và 3 tháng kiệt nhất.
- Xây dựng Hệ thống hộ trợ ra quyết định quản lý lũ, lụt hạn hán và thiếu nƣớc.
- T ng cƣờng công tác giáo dục cộng đồng về quản lý, sử dụng TNN, bảo vệ
nguồn nƣớc, các công trình KTTV, công trình có liên quan đến nƣớc và sử dụng nƣớc.
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[8] NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ ĐO ẢNH ĐIỆN 3D
TRONG ĐIỀU TRA CÁC THẤU KÍNH NƢỚC NHẠT NÔNG KHU VỰC VEN BIỂN.
ÁP DỤNG Ở HUYỆN CẦN GIỜ, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VÀ BÀ RỊA VŨNG
TÀU
Mã số: TNMT.02.27
1. Thông tin chung về đề tài
1.1. Tổ chức chủ trì đề tài: Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nƣớc
miền Nam; Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nƣớc quốc gia.
1.2. Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Hồng Bàng; Email: nhbang@hcm.vnn.vn
1.3. Cán bộ tham gia nghiên cứu chính:
- TS. Nguyễn Hồng Bàng; Ths. Bùi Tiến Bình; TS. Ngô Đức Chân; Ks. Phan
Trần Hải.
1.4. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
- Nghiên cứu các sơ đồ hệ điện cực đo phù hợp cho nghiên cứu ĐCTV nhằm
đảm bảo chất lƣợng số liệu thu thập và có độ phủ toàn khu vực nghiên cứu 3D;
- Nghiên cứu thiết kế và chế tạo hệ điện cực 3D và bộ chuyển mạch phù hợp để
giảm các chi phí thời gian và công sức vận hành đo ở hiện trƣờng;
- Nghiên cứu quy trình phân tích tài liệu ảnh điện 3D để xác định thấu kính nƣớc
nhạt, dự báo có độ tin cậy cao.
1.5. Nội dung nghiên cứu
- Nghiên cứu tổng quan: Các chuyên đề về hiện trạng áp dụng ảnh điện 3D, đặc
điểm ĐCTV khu vực và quan hệ tham số ĐVL-ĐCTV.
- Nghiên cứu lý thuyết: Các cđ về cơ sở lý thuyết, sơ đồ hệ cực đo, các thuật toán
và phần mềm áp dụng. Điều kiện áp dụng ảnh điện 3D.
- Triển khai thực hiện: N/cứu thiết kế và hoàn thiện bộ hệ cực đo, đo đạc thực địa
các phƣơng pháp và phân tích dự báo.
- Kiểm chứng: Khoan kiểm chứng, đo carota và đánh giá kết quả nghiên cứu
- Xử lý, tổng hợp xây dựng quy trình công nghệ.
1.6. Thời gian thực hiện: 2012 – 2014.
1.7. Kinh phí phê duyệt: 1,260 triệu đồng; thực hiện: 1,260 triệu đồng;
2. Tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu
2.1. Mở đầu
Các nghiên cứu, áp dụng ảnh điện 3D trong khảo sát điện trở suất là nguồn tài
liệu quý có giá trị tham khảo trong quá trình thi công đề tài “Nghiên cứu xây dựng quy
trình công nghệ đo ảnh điện 3D trong điều tra các thấu kính nƣớc nhạt nông khu vực
ven biển. Áp dụng ở huyện Cần Giờ, Tp. Hồ Chí Minh và Bà Rịa Vũng Tàu”.
Ở nƣớc ngoài, các nghiên cứu ảnh điện 3D khá đa dạng, chủ yếu đƣợc tham khảo
từ các công trình của M.H. Loke và một số công trình lấy từ internet [15†23]. Ở trong
nƣớc hiện tại chỉ có 2 công trình nghiên cứu thử nghiệm phƣơng pháp ảnh điện 3D
trong khoáng sản và nhiễm bẩn bãi rác. Sau đây là các công trình tiêu biểu.
Qua nhận xét, đánh giá tình hình ứng dụng phƣơng pháp ảnh điện 3D trong các
công trình nghiên cứu trong và ngoài nƣớc cho thấy tính ƣu việt, tính đa dạng của
phƣơng pháp này đƣợc áp dụng trong các lĩnh vực khác nhau, đặc biệt ở các khu vực có
cấu trúc địa chất phức tạp yêu cầu khảo sát t lệ lớn và độ chính xác cao.
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Việc nâng cao hiệu quả trong xác định các thấu kính nƣớc nhạt nông khu vực ven
biển là rất cần thiết không chỉ phục vụ dân sinh mà còn đảm bảo phát triển kinh tế xã
hội và du lịch vùng ven biển trên cả nƣớc.
Để đảm bảo mục tiêu đó việc áp dụng, hoàn thiện phƣơng pháp và hệ thiết bị đo
cũng nhƣ công nghệ xử lý dự báo là ƣu tiên hàng đầu. Nó không chỉ đóng góp trong
lĩnh vực phát triển công nghệ mới mà còn nhằm chuẩn hóa quá trình vận hành ở thực
địa và đạt đƣợc hiệu quả cao trong thu thập, xử lý tài liệu. Vì vậy, việc nghiên cứu xây
dựng quy trình công nghệ đo ảnh điện 3D trong điều tra các thấu kính nƣớc nhạt nông
khu vực ven biển là rất cấp thiết.
2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu, điều tra khảo sát, tính toán và trang thiết bị
nghiên cứu đã sử dụng thực tế
- Phƣơng pháp chuyên môn - ảnh điện 3D: Nghiên cứu sự thay đổi điện trở theo
3 hƣớng (3D) và theo độ sâu nhằm phát hiện và
- Phƣơng pháp thu thập, thống kê, tổng hợp tài liệu: Nguồn tài liệu liên quan đến
đề tài từ các cơ quan, công ty; từ mạng internet. Đây là phƣơng pháp truyền thống quan
trọng và hiệu quả cho phép tiếp cận, sử dụng các tài liệu đã có nhằm giảm chi phí trong
nghiên cứu khả thi và trong quá trình thực hiện hiện đề tài.
- Phƣơng pháp chuyên gia: Đây là phƣơng pháp phổ biến trong thực hiện các đề
tài nghiên cứu khoa học và công nghệ. Lấy ý kiến chuyên gia là phƣơng pháp rất hiệu
quả để giải quyết vấn đề nhất là các vấn đề phức tạp.
- Phƣơng pháp kiểm chứng: Khoan, đo carota, phân tích mẫu nƣớc để kiểm tra
độ tin cậy của dự báo theo công nghệ ảnh điện 3D.
- Phƣơng pháp ứng dụng công nghệ thông tin: Sử dụng các phần mềm sẵn có
trong bộ Office, trong Hệ thống Thông tin Địa lý (GIS) và các phần mềm chuyên ngành
khác phục vụ công tác xử lý số liệu, thống kê, tính toán, trình bày kết quả.
2.3. Danh mục các kết quả, sản phẩm KHCN đạt đƣợc với số lƣợng, chủng
loại và chỉ tiêu chất lƣợng, yêu cầu khoa học chính
- Số liệu (thực địa, xử lý đo điện trở và 2 lỗ khoan kiểm chứng)
- Sơ đồ, hình vẽ
- Báo cáo phân tích chuyên đề, báo cáo tổng kết
- Quy trình công nghệ đo ảnh điện 3D trong điều tra các thấu kính nƣớc nhạt
nông khu vực ven biển
2.4. Tình hình đăng ký sở hữu trí tuệ: không
2.5. Kết quả đề tài có tác động đối với công tác điều tra cơ bản và quản lý
nhà nƣớc về tài nguyên và môi trƣờng
Kết quả của đề tài đã giúp cho công tác điều tra cơ bản tài nguyên nƣớc dƣới đất khi
vực ven biển. Đặc biệt kết uqar đƣợc ứng dụng trong quá trình tìm kiếm nguồn nƣớc dƣới đất.
2.6. Kết luận
- Về cơ sở lý thuyết phƣơng pháp ảnh điện 3D: Đã nghiên cứu chi tiết lý thuyết
phƣơng pháp, điều kiện áp dụng, hệ điện cực và mạng lƣới phù hợp bài toán 3D, kỹ
thuật thi công và phân tích tài liệu dự báo triển vọng các thấu kính/lớp nƣớc nhạt nông
khu vực ven biển. Đã thực hiện thành công áp dụng ảnh điện 3D, linh hoạt áp dụng các
khoảng cách điện cực khác nhau (a = 5 m và 20 m) và đã chứng minh đƣợc tính hiệu
quả cao của các phƣơng pháp này ở 2 vùng nghiên cứu là xã Long Hòa, huyện Cần Giờ,
Tp. Hồ Chí Minh và xã Lộc An, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
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- Về giải pháp thực hiện: Đề tài đã thành công trong việc thiết kế, chế tạo hệ thiết
bị đa cực phƣơng pháp ảnh điện 3D (gồm hệ thống cáp và hộp chuyển mạch) đảm bảo
thu thập tài liệu đạt chất lƣợng, hiệu quả, làm t ng n ng suất lao động và tiết kiệm đƣợc
kinh phí cũng nhƣ thời gian lao động ngoài hiện trƣờng.
- Về kiểm chứng và đánh giá kết quả: Các mô hình điện trở suất 3D có chất
lƣợng tốt, nên việc phân tích địa chất và dự báo triển vọng thấu kính/lớp chứa nƣớc nhạt
trong vùng nghiên cứu đạt độ tin cậy cao. Công tác khoan, đo carota đã cho kết quả địa
tầng địa chất phù hợp. Đặc biệt, đã áp dụng Bảng tiêu chuẩn địa vật lý-địa chất thủy v n
và các công thức hồi qui thực nghiệm ở khu vực đồng bằng Nam Bộ mà Liên đoàn Quy
hoạch và Điều tra Tài nguyên nƣớc Miền Nam đã xác lập trƣớc đây để tính độ tổng
khoáng hóa của nƣớc dƣới đất theo số liệu carota điện trở và đã cho kết quả phù hợp với
phân tích dự báo của phƣơng pháp ảnh điện 3D ở 2 khu vực nghiên cứu.
- Về sản phẩm nghiên cứu: Đã hoàn thành mục tiêu của đề tài, cụ thể là:
+ Đã xây dựng đƣợc Quy trình công nghệ đo ảnh điện 3D có đầy đủ cơ sở khoa
học và thực tiễn phục vụ điều tra các thấu kính nƣớc nhạt nông khu vực ven biển.
QTCN đƣợc trình bày theo dạng v n bản Tiêu chuẩn ngành với các đề mục cụ thể mang
tính hƣớng dẫn cao và chi tiết từ công tác chuẩn bị, chọn lựa thiết bị, đo đạc thực địa, xử
lý phân tích tài liệu và dự báo.
+ Đã thiết kế và chế tạo bộ chuyển mạch và hệ thống cáp đo 3D có giá trị khoa
học và ứng dụng cao. Là sản phẩm công nghệ mới đầu tiên ở nƣớc ta áp dụng trong
nghiên cứu địa chất thủy v n mang tính mới, sáng tạo và có các chỉ tiêu kỹ thuật tƣơng
tự ở nƣớc ngoài.
+ Đã hoàn thành báo cáo khoa học tổng kết đề tài với đầy đủ số liệu, sơ đồ, hình
vẽ minh họa. Báo cáo đã trình bày phƣơng pháp nghiên cứu, khảo sát phù hợp, hiệu
quả. Các kết quả phản ảnh đúng hiện trạng thực tế ở khu vực khảo sát và có giá trị khoa
học và thực tiễn để sử dụng tham khảo, nghiên cứu.
+ Đã phổ biến kết quả nghiên cứu của đề tài bằng các hình thức viết bài báo, tham gia
hội nghị và đã đƣợc đ ng trên các tạp chí uy tín đồng thời tham gia các hội nghị trong nƣớc
và quốc tế. Các bài báo có ý nghĩa khoa học và thực tiễn, có tính mới, có hiệu quả kinh tế kỹ
thuật. Ngoài ra, còn đƣợc sử dụng trong giảng dạy và đào tạo sinh viên cao học.
- Về tính khoa học và thực tiễn của đề tài: Kết quả nghiên cứu của đề tài có tính
khoa học và thực tiễn cao. Sản phẩm của đề tài mang lại hiệu quả kinh tế kỹ thuật đáng
kể và góp phần phát triển ứng dụng phƣơng pháp ảnh điện 3D rộng rãi hơn. Qui trình
công nghệ có thể đƣợc áp dụng cho các vùng đồng bằng đất đá trầm tích bở rời trên toàn
dải ven biển Việt Nam.
Đối với ứng dụng nghiên cứu, kết quả của đề tài là đóng góp quan trọng vào
tiêu chuẩn kỹ thuật của phƣơng pháp ảnh điện 3D. Là phƣơng tiện áp dụng kiểm soát
chất lƣợng đo đạc và phân tích dự báo. Kết quả của đề tài có đóng góp tích cực cho kinh
tế - xã hội trong lĩnh vực nghiên cứu nƣớc dƣới đất phục vụ sản xuất và dân sinh.
2.7. Kiến nghị
Ban hành và phổ biến Qui trình công nghệ đo ảnh điện 3D để áp dụng rộng rãi
trong điều tra các thấu kính nƣớc nhạt nông khu vực ven biển.
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[9] NGHIÊN CỨU CƠ SỞ KHOA HỌC XÂY DỰNG BỘ CHỈ TIÊU GIÁM SÁT
NGUỒN NƢỚC PHỤC VỤ CÔNG TÁC QUẢN LÝ, BẢO VỆ TÀI NGUYÊN NƢỚC
Mã số: TNMT.02.31
1. Thông tin chung về đề tài
1.1. Tổ chức chủ trì đề tài: Cục Quản lý tài nguyên nƣớc
1.2. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Thị Việt Hồng; Email: nguyenviethong@gmail.com
1.3. Cán bộ tham gia nghiên cứu chính:
- Thạc sỹ Trần Thị Thu Hằng, thƣ ký Đề tài; Tiến sỹ Lê Thị Việt Hoa; Tiến sỹ
Đặng Lan Hƣơng; Thạc sỹ Nguyễn Minh Khuyến; Thạc sỹ Trần Thị Huệ; Thạc sỹ Vũ
Hoài Thu; Thạc sỹ Giang Thanh Bình.
1.4. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
- Cung cấp cở sở khoa học và thực tiễn để đề xuất bộ chỉ tiêu giám sát nguồn
nƣớc phục vụ công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên nƣớc.
- Đề xuất đƣợc bộ chỉ tiêu giám sát nguồn nƣớc mặt và nguồn nƣớc dƣới đất
phục vụ công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên nƣớc ở Việt Nam.
1.5. Nội dung nghiên cứu
- Phân tích, đánh giá tổng quan về các chỉ tiêu về giám sát nguồn nƣớc đƣợc sử
dụng trên thế giới và ở nƣớc ta hiện nay.
- Đánh giá tổng quan về tài nguyên nƣớc mặt, nguồn nƣớc dƣới đất ở Việt Nam,
các quy luật diễn biến về số lƣợng, chất lƣợng của nguồn nƣớc trong tự nhiên và dƣới
tác động của con ngƣời; xác định những yêu cầu đặt ra đối với công tác giám sát, quan
trắc tài nguyên nƣớc phục vụ quản lý tài nguyên nƣớc.
- Phân tích, đánh giá sơ bộ hoạt động quản lý, bảo vệ tài nguyên nƣớc ở Việt
Nam và n ng lực giám sát nguồn nƣớc ở Việt Nam.
- Nghiên cứu xác định các cơ sở khoa học làm c n cứ xây dựng bộ chỉ tiêu giám
sát các nguồn nƣớc.
- Nghiên cứu xác định các tiêu chí chung để giám sát nguồn nƣớc phục vụ cho
các hoạt động quản lý, bảo vệ tài nguyên nƣớc.
- Nghiên cứu, xác định bộ chỉ tiêu về giám sát nguồn nƣớc mặt để phục vụ công
tác quản lý, bảo vệ tài nguyên nƣớc ở Việt Nam.
- Nghiên cứu, xác định bộ chỉ tiêu giám sát nguồn nƣớc dƣới đất để phục vụ
công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên nƣớc.
- Nghiên cứu xây dựng thí điểm bộ chỉ tiêu giám sát nguồn nƣớc mặt phục vụ
các hoạt động quản lý, bảo vệ tài nguyên nƣớc cho một lƣu vực sông.
- Đề xuất dự thảo: “Bộ chỉ tiêu giám sát các nguồn nƣớc mặt và nƣớc dƣới đất”.
1.6. Thời gian thực hiện: từ n m 2012 đến n m 2014.
1.7. Kinh phí phê duyệt: 668.000.000 đồng; thực hiện: 668.000.000 đồng;
2. Tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu
2.1. Mở đầu
Việt Nam có mạng lƣới sông suối dày đặc (theo công bố mới nhất của Cục Quản
lý tài nguyên nƣớc, nƣớc ta có tổng số khoảng 3045 sông, suối), nhiều hồ, đầm, phá,
vũng, vịnh tự nhiên. Tuy nhiên, tài nguyên nƣớc của Việt Nam lại chỉ đƣợc xếp vào
mức trung bình trên thế giới và ẩn chứa nhiều yếu tố không bền vững. Dòng chảy sông
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ngòi phụ thuộc rất nhiều vào sự khai thác, sử dụng nƣớc từ các nƣớc thƣợng nguồn. Xác
định đƣợc tầm quan trọng của nguồn nƣớc đối với sự phát triển của quốc gia, những
n m gần đây, lĩnh vực quản lý, bảo vệ tài nguyên nƣớc đã có nhiều chuyển biến tích cực
và đã đạt đƣợc những kết quả đáng kể. Tuy nhiên, đây vẫn là lĩnh vực đòi hỏi phải đầu
tƣ rất lớn về nhân lực, tài chính, công nghệ, công cụ phục vụ cho các hoạt động quản lý,
bảo vệ tài nguyên nƣớc. Một trong số những đầu tƣ quan trọng cần phải thực hiện là
việc đầu tƣ hệ thống quan trắc, giám sát các nguồn nƣớc để giám sát các chỉ tiêu phục
vụ việc thực thi các hoạt động quản lý, bảo vệ tài nguyên nƣớc. Ngày 29 tháng 01 n m
2007, Thủ tƣớng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 16/2007/QĐ-TTg phê duyệt
“Quy hoạch tổng thể mạng lƣới quan trắc tài nguyên và môi trƣờng quốc gia đến n m
2020” trong đó có nội dung chi tiết về mạng lƣới quan trắc tài nguyên nƣớc, gồm quan
trắc tài nguyên nƣớc mặt và quan trắc tài nguyên nƣớc dƣới đất. Hiện nay, nhu cầu của
công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên nƣớc đòi hỏi các nhà quản lý tài nguyên nƣớc phải
nắm đƣợc tình trạng của nguồn nƣớc nhƣ: số lƣợng, chất lƣợng, dòng chảy, sự biến đổi
của lòng dẫn, sự biến đổi của các tầng chứa nƣớc, biến động của hệ sinh thái thủy sinh,
tác động của các hoạt động phát triển kinh tế,… đến số lƣợng, chất lƣợng nƣớc và
ngƣợc lại. Song thực tiễn cho thấy, các thông tin, dữ liệu đã tích lũy đƣợc từ mạng lƣới
trạm quan trắc hiện nay chƣa đáp ứng đƣợc những đòi hỏi ngày càng cao hơn, kịp thời
hơn và rất đa dạng của công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên nƣớc trên các lƣu vực sông,
các vùng kinh tế. Do vậy, việc phân tích, lựa chọn bộ chỉ tiêu tài nguyên nƣớc đáp ứng
đƣợc những yêu cầu của công tác giám sát nguồn nƣớc cần phải tiếp tục đƣợc nghiên
cứu, tổng kết để xây dựng, bảo đảm phục vụ tốt hơn cho công tác quản lý, bảo vệ tài
nguyên nƣớc.
Cơ sở quan trọng để giám sát, đánh giá một các hệ thống, đầy đủ và toàn diện các
nguồn nƣớc trên các lƣu vực sông, các tầng chứa nƣớc là việc xây dựng đƣợc một bộ
chỉ tiêu có tính hệ thống và hoàn chỉnh phản ánh một cách xác thực diễn biến, chế độ,
số lƣợng, chất lƣợng các nguồn nƣớc, tình trạng của các vật thể chứa nƣớc và trữ nƣớc;
việc khai thác, sử dụng các nguồn nƣớc cho các nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội và
bảo vệ môi trƣờng, bảo vệ các hệ sinh thái thủy sinh,... Vì thế, việc nghiên cứu xác định
các cơ sở khoa học và thực tiễn làm c n cứ để đề xuất và xây dựng một bộ chỉ tiêu để
giám sát diễn biến, chế độ, số lƣợng và chất lƣợng các nguồn nƣớc là đặc biệt quan
trọng và cấp bách để phục vụ công tác quản lỹ và bảo vệ tài nguyên nƣớc trong thời
gian tới.
Đối với các hoạt động quản lý, bảo vệ nguồn nƣớc mặt, đòi hỏi bộ chỉ tiêu giám
sát phải mang tính thống nhất theo lƣu vực và đồng bộ về không gian, thời gian. Các chỉ
tiêu giám sát phải giúp cho các nhà quản lý tài nguyên nƣớc nắm bắt đƣợc đầy đủ các
thông tin về thực trạng nguồn nƣớc nhƣ: sự biến đổi về số lƣợng, chất lƣợng, chế độ
nguồn nƣớc; diễn biến của lòng dẫn (bờ sông, lòng sông…); hoạt động khai thác, sử
dụng nƣớc; biến động dòng chảy và ảnh hƣởng đến hoạt động khai thác, sử dụng nƣớc;
biến động của các hệ sinh thái thủy sinh (đối với các hệ sinh thái đặc thù, đặc hữu, các
hệ sinh thái mang giá trị kinh tế cao,…); ảnh hƣởng của nguồn nƣớc mặt đến các tầng
chứa nƣớc (số lƣợng, chất lƣợng) và ngƣợc lại.
Đối với các hoạt động quản lý, bảo vệ nguồn nƣớc dƣới đất, các chỉ tiêu giám sát
phải đồng bộ theo các tầng chứa nƣớc, theo các vùng, khu vực và phải đáp ứng các
thông tin phục vụ cho công tác quản lý nhƣ: trữ lƣợng nƣớc có khả n ng khai thác; diễn
biến mực nƣớc, chất lƣợng nƣớc; hoạt động khai thác, sử dụng nƣớc; các tác động đến
chất lƣợng, mực nƣớc có khả n ng khai thác ở các tầng chứa nƣớc.
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Từ những vấn đề nêu trên cho thấy, việc thực hiện đề tài “Nghiên cứu cơ sở khoa
học xây dựng bộ chỉ tiêu giám sát nguồn nƣớc phục vụ công tác quản lý, bảo vệ tài
nguyên nƣớc” là rất cần thiết, góp phần tạo công cụ kỹ thuật hữu hiệu để thực thi những
quy định liên quan trong Luật tài nguyên nƣớc.
2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu, điều tra khảo sát, tính toán và trang thiết bị
nghiên cứu đã sử dụng thực tế
- Phƣơng pháp nghiên cứu chính của Đề tài là phƣơng pháp trọng số và tính
điểm. Đây là phƣơng pháp mạnh mẽ và linh hoạt cho việc phân tích để quyết định từ
nhiều tiêu chí khác nhau. Phƣơng pháp này cho phép nhìn thấy rõ ràng các tiêu chí thẩm
định nhiều thuộc tính trên cơ sở kỹ thuật định lƣợng. Hệ số ma trận đƣợc tính điểm từ
việc so sánh các thánh phần, giá trị các chỉ số và các loại chỉ tiêu thông qua các ý kiến
chuyên gia. Phƣơng pháp này cũng không bao hàm đƣợc toàn bộ thuộc tính của chỉ tiêu
đề xuất đƣợc lựa chọn nhƣng cũng là phƣơng pháp tối ƣu để thực hiện đƣợc mục tiêu
của đề tài.
- Phƣơng pháp phân tích, thống kê, phƣơng pháp này đã đƣợc sử dụng trong quá
trình thực hiện thu thập, tổng hợp các tài liệu, đề tài, dự án liên quan đến nguồn nƣớc tại
Việt Nam cũng nhƣ thế giới, do đó sẽ đƣợc sử dụng trong việc nghiên cứu đề tài.
- Phƣơng pháp tổng hợp địa lý đƣợc sử dụng để nghiên cứu trên bản đồ các chỉ
tiêu giám sát nguồn nƣớc theo không gian và thời gian trên các lƣu vực sông, các
vùng/khu vực.
- Phƣơng pháp chuyên gia, hội thảo để nhận đƣợc nhiều ý kiến chuyên sâu của
các chuyên gia cũng nhƣ sự góp ý của các nhà quản lý, cơ quan, ban ngành liên quan;
giúp nâng cao hiệu quả và tính thiết thực của đề tài nghiên cứu. Phƣơng pháp này sẽ
đƣợc áp dụng trong toàn bộ quá trình thực hiện đề tài, từ khi xây dựng đề cƣơng đến khi
lập báo cáo tổng kết.
2.3. Danh mục các kết quả, sản phẩm KHCN đạt đƣợc với số lƣợng, chủng
loại và chỉ tiêu chất lƣợng, yêu cầu khoa học chính.
- Các sản phẩm khoa học:
+ Báo cáo kết quả nghiên cứu của Đề tài.
+ Dự thảo Thông tƣ “Bộ chỉ tiêu giám sát nguồn nƣớc mặt, nƣớc dƣới đất”
- Các công bố khoa học : không có.
- Công tác đào tạo sau đại học: không có.
2.4. Tình hình đăng ký sở hữu trí tuệ: Không có
2.5. Kết quả đề tài có tác động đối với công tác điều tra cơ bản và quản lý
nhà nƣớc về tài nguyên và môi trƣờng:
Nghiên cứu của đề tài làm cơ sở cho việc thực hiện công tác điều tra cơ bản tài
nguyên nƣớc nhƣ việc xác định các loại thông tin, số liệu cần điều tra, các bƣớc điều tra
và việc tính toán, đánh giá tài nguyên nƣớc. Trên cơ sở kết quả Đề tài để xây dựng ban
hành v n bản quy định về Bộ chỉ tiêu giám sát nguồn nƣớc, phục vụ cho công tác quản
lý tài nguyên nƣớc.
2.6. Kết luận
Quá trình nghiên cứu triển khai đề tài “Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng bộ
chỉ tiêu giám sát nguồn nƣớc phục vụ công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên nƣớc” đã thực
hiện theo trình tự từ tổng quan, phƣơng pháp luận và đề xuất bộ chỉ tiêu giám sát, kết
quả của đề tài đã thực hiện gồm những nội dung chủ yếu sau đây:
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Đối với nghiên cứu xác định các cơ sở khoa học làm c n cứ xây dựng bộ chỉ tiêu
giám sát các nguồn nƣớc.
- Đã tổng quan nghiên cứu đề xuất, lựa chọn bộ chỉ tiêu giám sát nguồn nƣớc trên
thế giới từ các chƣơng trình, đề tài, dự án, nghiên cứu điển hình của các quốc gia, vùng
lãnh thổ và chƣơng trình có liên quan của liên hợp quốc, từ đó phân tích, tổng hợp khung
bộ chỉ tiêu giám sát nguồn nƣớc. Quá trình phân tích tổng quan đã tổng hợp đƣợc các bộ
chỉ tiêu giám sát nguồn nƣớc trên thế giới bao gồm liệt kê các chỉ tiêu giám sát ngồn nƣớc
phân nhóm theo các nội dung xem xét về số lƣợng, chất lƣợng, quản lý, xã hội, môi
trƣờng và mối liên kết, lồng ghép giữa các chỉ tiêu giám sát nguồn nƣớc trong các hoạt
động quản lý, bảo vệ ở các cấp vĩ mô, vi mô và khuyến nghị đối với từng vùng miền;
- Đánh giá những vấn đề đang đặt ra trong hoạt động giám sát nguồn nƣớc trên
thế giới, Việt Nam, trên 9 lƣu vực sông lớn và hệ thống các v n bản pháp lý trong lĩnh
vực giám sát nguồn nƣớc ở Việt Nam. Tổng hợp bộ chỉ tiêu giám sát, thống kê nguồn
nƣớc ở trong nƣớc từ các chƣơng trình, đề tài, dự án trong hơn 1 thập k trở lại đây làm
cơ sở xem xét khung bộ chỉ tiêu giám sát nguồn nƣớc đã và đang đƣợc đề xuất áp dụng
thực tiễn công tác điều hành quản lý, bảo vệ nguồn nƣớc;
- Phân tích, xây dựng đƣợc biểu thống kê bộ chỉ tiêu giám sát nguồn nƣớc phân
theo các nhóm bao gồm sông suối, ao hồ và các tầng chứa nƣớc theo từng nội dung xem
xét nhƣ: số lƣợng, chất lƣợng, chế độ dòng chảy và phân phối, khai thác sử dụng và hệ
sinh thai thủy sinh;
- Các kết quả nghiên cứu trên là cơ sở xác định ở bƣớc 1 - đề xuất bảng thống kê
tổng hợp bộ chỉ tiêu giám sát nguồn nƣớc bao gồm 159 chỉ tiêu giám sát.
Đối với nghiên cứu, xác định các tiêu chí chung để giám sát nguồn nƣớc phục vụ
cho các hoạt động quản lý, bảo vệ tài nguyên nƣớc.
- Trên cơ sở xem xét nguồn nƣớc và các vấn đề liên quan đến nguồn nƣớc trên 9
lƣu vực sông lớn ở Việt Nam đã phân tích, đánh giá hiện trạng tình hình quan trắc, giám
sát, công tác quản lý, bảo vệ và khai thác sử dụng nguồn nƣớc làm c n cứ xác định tiêu
chí và yêu cầu công tác giám sát nguồn nƣớc;
- Nghiên cứu, phân tích những vấn đề đặt ra cần giải quyết về tài nguyên nƣớc
trong bối cảnh hiện nay và yêu cầu công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên nƣớc làm cơ sở
xác định trọng tâm hoạt động quản lý, bảo vệ nguồn nƣớc có liên quan đến nhu cầu
giám sát, chỉ tiêu giám sát, thời gian và phạm vi không gian cần giám sát, tần suất giám
sát và trách nhiệm giám sát;
- Kết qủa nghiên cứu về nhu cầu quản lý tài nguyên nƣớc, các vấn đề về tài
nguyên nƣớc mà các nhà quản lý tài nguyên nƣớc cần thực hiện, đã đƣa ra bộ 12 câu hỏi
của nhà quản lý làm cơ sở để tiến hành sàng lọc 1 thuộc bƣớc 2. Đề tài đã sử dụng
phƣơng pháp chấm điểm cộng về sự cần thiết và mối quan hệ giữa câu hỏi nhà quản lý
với câu trả lời có đƣợc thông qua các chỉ tiêu nguồn nƣớc liên quan, với các chỉ tiêu đạt
điểm cộng trên “6+” đã rút gọn còn 133 chỉ tiêu từ bảng 159 chỉ tiêu ở bƣớc 1;
- Đề tài đã đƣa ra 5 nhóm mục tiêu chung giám sát nguồn nƣớc và các hoạt động
quản lý làm cơ sở sàng lọc 2 thuộc bƣớc 3. Kết quả của bƣớc này đƣa ra 125 chỉ tiêu
giám sát nguồn nƣớc từ bảng 133 chỉ tiêu ở bƣớc 2.
Đối với nghiên cứu, xác định các chỉ tiêu giám sát các nguồn nƣớc phục vụ công
tác quản lý, bảo vệ tài nguyên nƣớc.
- Qua hai nội dung nghiên cứu ở trên và với việc tiến hành 3 bƣớc đề xuất với 2
sàng lọc theo các bộ câu hỏi nhà quản lý và nhóm các mục tiêu giám sát, từ đó, tiến
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hành bƣớc 4 với việc đƣa ra bộ 8 tiêu chí (tính khoa học và thực tiễn…) làm cơ sở luận
chứng, sàng lọc các chỉ tiêu từ bảng 125 chỉ tiêu ở bƣớc 3 và đƣa ra kết quả lựa chọn bộ
chỉ tiêu giám sát nguồn nƣớc;
- Đề tài đã đề xuất 110 tiêu chí giám sát các nguồn nƣớc phục vụ công tác quản
lý, bảo vệ tài nguyên nƣớc phân theo 05 đặc trƣng bao gồm: số lƣợng; chất lƣợng; động
thái; hệ sinh thái thủy sinh và khai thác sử dụng. Đồng thời, Đề tài cũng đề xuất khung
kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu giám sát các nguồn nƣớc đƣợc đề xuất kèm theo các
biểu mẫu diễn giải mục đích, ý nghĩa và việc tổ chức thực hiện các chỉ tiêu giám sát đã
đề xuất.
Bộ chỉ tiêu đề xuất ở trên là bộ chỉ tiêu phục vụ công tác giám sát nguồn nƣớc
trong điều kiện Việt Nam có đủ điều kiện nguồn lực về tài chính, con ngƣời và hạ tầng
kỹ thuật. Tuy nhiên, chúng ta đang trong thời kỳ hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật phục vụ
công tác quản lý tài nguyên nƣớc cũng nhƣ nguồn lực về tài chính. Do vậy, Bộ chỉ tiêu
giám sát nguồn nƣớc đƣợc đề xuất ở trên tiếp tục đƣợc rà soát để thỏa mãn điều kiện
của Việt Nam hiện nay đồng thời vẫn đáp ứng phục vụ nhu cầu của công tác quản lý tài
nguyên nƣớc hiện nay. Để vụ công tác quản lý và bảo vệ nguồn nƣớc hiện nay và trong
tƣơng lai sắp tới, Đề tài đã đề xuất 78 chỉ tiêu bắt buộc phải đƣợc giám sát, trong đó:
nguồn nƣớc mặt (sông, suối) 26 chỉ tiêu; nguồn nƣớc trong các hồ 25 chỉ tiêu; nguồn
nƣớc dƣới đất 27 chỉ tiêu.
Để minh chứng tính phù hợp, khả thi và có thể thực hiện trong thực tiễn, Đề tài
đã xây dựng mẫu bộ chỉ tiêu giám sát các nguồn nƣớc đối với lƣu vực sông Cầu làm cơ
sở phục vụ công tác công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên nƣớc lƣu vực sông Cầu trong
những giai đoạn tiếp theo. Kết quả bộ chỉ tiêu giám sát các nguồn nƣớc đối với lƣu vực
sông Cầu cho thấy tính thực tiễn và hơn hết là phù hợp với yêu cầu thúc bách hiện nay
đặt ra đối với việc quản lý, bảo vệ nguồn nƣớc lƣu vực sông Cầu – một lƣu vực điển
hình về tình trạng ô nhiễm, suy thoái nguồn nƣớc rất phức tạp và cần thiết phải đƣợc
giám sát. Tuy nhiên, cũng phải thấy rằng với thời gian và thông tin số liệu hiện có để
thực hiện đề tài là chƣa đủ điều kiện để có thể đƣa ra đầy đủ kết quả tính toán các chỉ
tiêu giám sát nguồn nƣớc đối với lƣu vực sông Cầu mà cần đƣợc tiếp tục bổ sung kết
quả điều tra, tính toán các chỉ tiêu còn lại trong thời gian tới.
Có thể nói, xây dựng bộ chỉ tiêu giám sát nguồn nƣớc phục vụ công tác quản lý,
bảo vệ tài nguyên nƣớc đặt trong bối cảnh tài nguyên nƣớc ở Việt Nam đang đối mặt
với những vấn đề c ng thẳng về nguồn nƣớc; khả n ng đáp ứng nhu cầu sử dụng nƣớc,
vấn đề ô nhiễm rất phức tạp … đòi hỏi công tác quản lý cần phải có những hành động
chiến lƣợc. Xu thế giải quyết những vấn đề đặt ra đó là tiếp cận và giải quyết vấn đề
theo từng nguồn nƣớc trên lƣu vực. Khi đó, giám sát nguồn nƣớc có vai trò then chốt
trong việc phân tích, đánh giá nguồn nƣớc nhằm hoạch định đƣờng lối, chính sách quản
lý, bảo vệ tài nguyên nƣớc có hiệu quả, trọng tâm, trọng điểm.
Yêu cầu của công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên nƣớc hiện nay cũng nhƣ sắp tới
đòi hỏi các thông tin về nguồn nƣớc phải mang tính hệ thống, toàn diện để hỗ trợ chính
sách vĩ mô của ngành, nhƣng đồng thời mang tính đại biểu, đặc thù và có tính thực tiễn
cao để phục vụ cho việc triển khai thực thi nhiều quy định mới một cách đồng bộ và
hiệu quả của khung pháp lý hiện hành. Do vậy, xây dựng một bộ chỉ tiêu hoàn chỉnh để
giám sát nguồn nƣớc với các tiêu chí nhằm phục vụ tốt hơn cho công tác quản lý, bảo vệ
tài nguyên nƣớc trong tình hình hiện nay và những n m tới.
2.7. Kiến nghị
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Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng bộ chỉ tiêu giám sát nguồn nƣớc phục vụ
công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên nƣớc trình bày trên đây là những kết quả đề xuất
bƣớc đầu và cần đƣợc tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh trong thời gian tới. Đặc biệt là
hƣớng đến mục tiêu có đƣợc bộ chỉ tiêu có tính hệ thống và hoàn chỉnh phản ánh một
cách xác thực diễn biến, chế độ, số lƣợng, chất lƣợng các nguồn nƣớc, tình trạng của
các vật thể chứa nƣớc và trữ nƣớc; việc khai thác, sử dụng các nguồn nƣớc cho các nhu
cầu phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ môi trƣờng.
Xuất phát từ những yêu cầu thực tiễn của công tác điều hành quản lý nhà nƣớc về
tài nguyên nƣớc, để góp phần bảo đảm nâng cao hiệu lực và hiệu quả công tác quản lý
ngành nƣớc thông qua bộ chỉ tiêu giám sát đƣợc đề xuất trong nghiên cứu này, cần có
thêm các thí điểm áp dụng bộ chỉ tiêu thống kê với các lƣu vực sông, các nguồn nƣớc
liên tỉnh và nội tỉnh có tính chất điển hình và theo từng vùng miền.
Việc nghiên cứu đề xuất bộ chỉ tiêu giám sát nguồn nƣớc phục vụ công tác quản
lý, bảo vệ tài nguyên nƣớc là vấn đề phức tạp, đòi hỏi một cách tiếp cận tổng hợp, liên
ngành và từng bƣớc hoàn thiện dần. Những chỉ tiêu giám sát đề xuất trên đây cần đƣợc
đánh giá, phân tích toàn diện khả n ng áp dụng vào thực tiễn. Trên cơ sở đó có thể rút
kinh nghiệm để cụ thể hóa về nội dung, ý nghĩa mỗi chỉ tiêu giám sát và trình tự áp
dụng phục vụ công tác quản lý.
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[10] NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG MÔ HÌNH SỐ THỦY VĂN ĐÁNH GIÁ LƢỢNG BỔ
CẬP CHO NƢỚC DƢỚI ĐẤT; ÁP DỤNG CHO HẠ LƢU SÔNG ĐỒNG NAI
Mã số: TNMT.02.36
1. Thông tin chung về đề tài
1.1. Tổ chức chủ trì đề tài: Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nƣớc
miền Nam thuộc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nƣớc Quốc gia
1.2. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Trƣơng Công Trƣờng; Email: tctruongld8@gmail.com.
1.3. Cán bộ tham gia nghiên cứu chính:
- ThS. Nguyễn V n Tài, Thƣ ký đề tài; TS. Ngô Đức Chân; TS. Bùi Trần Vƣợng;
ThS. Đoàn Ngọc Toản.
1.4. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
- Xác định lƣợng bổ cập cho nƣớc dƣới đất từ nƣớc mƣa trong giai đoạn hiện
trạng 2008 - 2012, trên cơ sở đó đề xuất quy trình ứng dụng mô hình số thủy v n để
đánh giá lƣợng bổ cập cho nƣớc dƣới đất.
1.5. Nội dung nghiên cứu
- Phân tích, đánh giá đặc điểm các yếu tố tự nhiên ảnh hƣởng đến lƣợng bổ cập
bao gồm các yếu tố: sử dụng đất, thổ nhƣỡng, độ dốc, địa hình, nhiệt độ, mƣa, gió, bốc
hơi, mực nƣớc dƣới đất.
- Nghiên cứu các phƣơng pháp đánh giá lƣợng bổ cập cho nƣớc dƣới đất.
- Nghiên cứu tổng quan các mô hình số thủy v n để đánh giá lƣợng bổ cập cho NDĐ.
- Thực hiện thí nghiệm đánh giá lƣợng bổ cập bằng kỹ thuật đồng vị phóng xạ để
đối chiếu với kết quả của mô hình.
- Áp dụng mô hình WetSpass để đánh giá lƣợng bổ cập cho NDĐ.
- Ứng dụng kết quả nghiên cứu của đề tài (Báo cáo tổng kết và đề xuất Quy trình
Áp dụng mô hình WetSpass để đánh giá lƣợng bổ cập cho NDĐ cho các khu vực khác
phục vụ quản lý tài nguyên nƣớc);
1.6. Thời gian thực hiện: 2013 - 2014
1.7. Kinh phí phê duyệt: 676 triệu đồng; thực hiện: 676 triệu đồng;
2. Tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu
2.1. Mở đầu
Lƣợng bổ cập tự nhiên cho nƣớc dƣới đất (NDĐ) có vai trò quan trọng đối với tài
nguyên nƣớc nói chung và NDĐ nói riêng, đặc biệt đối những vùng mà lƣợng bổ cập
đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành trữ lƣợng NDĐ nhƣ ở Đông Nam bộ.
Đánh giá lƣợng bổ cập tự nhiên cho NDĐ rất cần thiết trong nhiều lĩnh vực: nghiên cứu
địa chất thủy v n, điều tra, đánh giá tài nguyên NDĐ, quản lý và quy hoạch khai thác sử
dụng hợp tài nguyên NDĐ theo hƣớng bền vững.
Hiện nay, có nhiều phƣơng pháp tính khác nhau nhƣng việc xác định lƣợng bổ
cập cho NDĐ theo không gian thƣờng gặp khó kh n nhất định, đặc biệt khi cần phân
vùng lƣợng bổ cập cho NDĐ. Lúc đó, giá trị của lƣợng bổ cập lại phụ thuộc vào nhiều
yếu tố: sử dụng đất, loại đất, độ dốc, mực nƣớc ngầm, điều kiện về thời tiết,...
Để khắc phục tình hình trên, một nhóm nhà khoa học ở Đại học Vrije, Bỉ đã xây
dựng mô hình WetSpass trên nền tảng GIS với dữ liệu đầu vào là những yếu tố ảnh
hƣởng đến lƣợng bổ cập nhƣ trên.
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Khi xây dựng mô hình này, các tác giả chủ yếu dựa trên điều kiện tự nhiên ở
châu Âu. Để áp dụng mô hình này trong điều kiện thực tế ở Việt Nam cần thực hiện
việc chuyển đổi các bộ thông số này cho phù hợp.
Theo các nghiên cứu đã có, tỉnh Đồng Nai có lƣợng bổ cập chiếm tỉ lệ 60 - 70%
trữ lƣợng động và có nguồn dữ liệu khá đầy đủ cho việc ứng dụng mô hình WetSpass.
Do đó, việc thực hiện đề tài “Nghiên cứu ứng dụng mô hình số thủy v n đánh giá lƣợng
bổ cập cho nƣớc dƣới đất; áp dụng cho tỉnh Đồng Nai” là rất cần thiết, đồng thời nghiên
cứu này chính là tiền đề cho việc triển khai áp dụng ở các khu vực khác có điều kiện
tƣơng tự.
2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu, điều tra khảo sát, tính toán và trang thiết bị nghiên
cứu đã sử dụng thực tế (nêu sơ lƣợc, không quá hai trang giấy);
- Phƣơng pháp kế thừa, thu thập tài liệu: Thu thập số liệu là phƣơng pháp
truyền thống luôn đƣợc thực hiện ở bất cứ nhiệm vụ nghiên cứu nào và đƣợc tiến hành
trong suốt quá trình thực hiện đề tài. Mục tiêu của việc thu thập tài liệu để đảm bảo có
đƣợc đầy đủ các tài liệu nghiên cứu có liên quan đã đƣợc đầu tƣ thực hiện trong vùng.
- Phƣơng pháp phân tích thống kê, tổng hợp: Phƣơng pháp thống kê đƣợc sử
dụng trong việc phân tích các tài liệu, số liệu. Các tài liệu thu thập đƣợc từ nhiều nguồn
khác nhau, do đó cần tiến hành phân tích, đánh giá và hệ thống lại các số liệu để phục
vụ cho các nội dung nghiên cứu của đề tài, đặc biệt là cho công tác xây dựng mô hình
WetSpass đánh giá lƣợng bổ cập.
- Phƣơng pháp tƣơng tự và phƣơng pháp nội suy: Phƣơng pháp này đƣợc sử
dụng để xây dựng các bản đồ phân bố nhiệt độ, lƣợng mƣa, bốc hơi. Do các hệ thông
các trạm quan trắc ở Việt Nam nói chung và tỉnh Đồng Nai nói riêng không nhiều, do
đó để thành lập các bản đồ phân bố theo không gian cần tiến hành nội suy và hiệu chỉnh
theo kinh nghiệm của các chuyên gia. Phƣơng pháp này đƣợc sử dụng chủ yếu trong
việc xây dựng các bản đồ đầu vào cho mô hình WetSpass.
- Phƣơng pháp thủy văn đồng vị: Các đồng vị 2H (đơteri), 3H (triti) của hidro
và 18O (ôxy 18) của ôxy trong phân tử nƣớc (H2O) và một số đồng vị phóng xạ nhân tạo
thích hợp có thể sử dụng để nghiên cứu, đánh giá bổ cập cho nƣớc dƣới đất từ nƣớc
mƣa và nƣớc bề mặt. Hàm lƣợng các đồng vị 2H và 18O trong nƣớc mƣa và NDĐ đƣợc
khảo sát nhƣ là các chỉ số về nguồn gốc từ nƣớc mƣa của NDĐ. Hàm lƣợng 3H trong
NDĐ đƣợc dùng nhƣ là “bằng chứng” của nƣớc mƣa hiện đại trong NDĐ do thời gian
sống tƣơng đối ngắn (1,2,3 n m) của đồng vị này. Để xác định lƣợng bổ cập từ nƣớc
mƣa, phƣơng pháp đánh dấu dùng chỉ thị đồng vị phóng xạ nhân tạo thích hợp (131I)
đƣợc áp dụng. Phƣơng pháp đƣợc xây dựng trên nguyên lý piston về chuyển động của
nƣớc trong các đới không bão hòa. Tóm tắt nguyên lý của phƣơng pháp nhƣ sau: Khi
mặt đất nhận thêm lớp nƣớc mới từ nƣớc mƣa thì lớp nƣớc mới này không xuyên qua
lớp nƣớc cũ, có trƣớc trong đất mà đẩy các lớp nƣớc cũ này xuống sâu hơn. Nếu tại thời
điểm T1 ta đánh dấu một lớp nƣớc mỏng ở độ sâu H1 dƣới mặt đất bằng chất chỉ thị có
tính chất là hòa tan tốt trong nƣớc và không bị đất hấp thụ thì các lớp nƣớc mới sẽ đẩy
dần lớp nƣớc đã đƣợc đánh dấu này xuống sâu dần.
- Phƣơng pháp mô hình số: Hoạt động của hệ thống đƣợc mô hình hóa thông
qua các mô hình số thủy v n. Phƣơng pháp này đƣợc thực hiện trên cơ sở tận dụng tối
đa sự phát triển của công nghệ thông tin trong lĩnh vực nghiên cứu phát triển tài nguyên
nƣớc trong nƣớc và trên thế giới. Mô hình số là một công cụ mạnh, dựa trên các phƣơng
trình mô tả sự tác động của các yếu tố tự nhiên và nhân tạo đến lƣợng bổ cập, mô hình
có thể đánh giá đƣợc diễn biến của lƣợng bổ cập theo không gian và thời gian. Nhƣ vậy,
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lƣợng bổ cập sẽ đƣợc xem là một biến số phụ thuộc vào các điều kiện về thổ nhƣỡng, sử
dụng đất, độ dốc, địa hình, các điều kiện khí tƣợng, thủy v n,…
Trong những n m gần đây, các nhà khoa học trên thế giới đã có nhiều nỗ lực
trong việc xây dựng và phát triển các công cụ mô hình số nhằm mô tả chi tiết các yếu tố
trên. Mô hình WetSpass (Water and Energy Transfer between Soil, Plants and
Atmosphere under quasi Steady State) đƣợc Batelaan và De Smedl phát triển n m 2001,
Đây là một mô hình cân bằng nƣớc ở trạng thái ổn định theo không gian sử dụng các số
liệu khí tƣợng trung bình dài hạn. Mô hình này đƣợc phát triển dựa trên một mô hình
khác có tên là WetSpa (mô hình thủy v n phân phối dựa trên quy luật tự nhiên dùng để
dự báo trao đổi nƣớc và nhiệt giữa đất, thảm phủ thực vật, khí quyển). WetSpass đƣợc
phát triển trên môi trƣờng Arcview 3.x sử dụng ngôn ngữ Avenue. WetSpass nổi lên là
một công cụ có nhiều ƣu điểm so với các công cụ khác: đƣợc tích hợp trên nền GIS, có
hƣớng dẫn sử dụng chi tiết, đƣợc nhiều đơn vị, nhà nghiên cứu ứng dụng trên thế giới,
mô tả đƣợc tác động của các yếu tố chính ảnh hƣởng đến lƣợng bổ cập (điều kiện khí
hậu, thủy v n, thổ nhƣỡng, độ dốc,…), cho phép đánh giá lƣợng bổ cập trong tƣơng lai
với các kịch bản biến đổi khí hậu khác nhau. Do đó, nhóm nghiên cứu đã lựa chọn mô
hình WetSapss để đánh giá lƣợng bổ cập trong đề tài này.
- Phƣơng pháp chuyên gia, hội thảo khoa học: Mời các chuyên gia có kiến
thức sâu, rộng về các vấn đề liên quan, tổ chức hội thảo khoa học nhằm tiếp thu các góp
ý cho kết quả thực hiện dự án đƣợc tốt hơn, hiệu quả hơn. Trong 2 n m thực hiện đề tài,
nhóm tác giả đã tổ chức đƣợc 03 buổi hội thảo khoa học lấy ý kiến các chuyên gia trong
lĩnh vực tài nguyên nƣớc nhằm hoàn thiện các nội dung nghiên cứu.
2.3. Danh mục các kết quả, sản phẩm KHCN đạt đƣợc với số lƣợng, chủng
loại và chỉ tiêu chất lƣợng, yêu cầu khoa học chính;
- Các sản phẩm khoa học: báo cáo tổng kết, 17 báo cáo chuyên đề, bản đồ phân
vùng lƣợng bổ cập tỉnh Đồng Nai t lệ 1:200.000
- Các công bố khoa học : 01 bài báo đ ng trên tạp chí Tài nguyên và Môi trƣờng,
số 228, 11/2015.
2.4. Tình hình đăng ký sở hữu trí tuệ: không có.
2.5. Kết quả đề tài có tác động đối với công tác điều tra cơ bản và quản lý
nhà nƣớc về tài nguyên và môi trƣờng;
2.6. Kết luận
Đề tài đƣợc thực hiện theo hợp đồng số 07/HĐKHCN ngày 24 tháng 5 n m 2013
giữa Trung tâm Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nƣớc Quốc gia với Liên đoàn Quy
hoạch và Điều tra Tài nguyên nƣớc miền Nam. Thời gian thực hiện 24 tháng (từ tháng 1
n m 2013 đến tháng 12 n m 2014). Quá trình thực hiện đề tài đã đƣợc đƣợc những
thành công sau:
- Đã thực hiện đầy đủ các hạng mục theo Thuyết minh đề cƣơng đề tài đã đƣợc
phê duyệt n m 2013 và Hợp đồng số 07/HĐKHCN.
- Đã tiến hành thu thập đầy đủ các các tài liệu chuyên môn liên quan các nội
dung nghiên cứu của đề tài.
Kết quả thực hiện đã hoàn thành các nội dung nghiên cứu chính:
Nội dung 1: Thu thập, xử lý tổng hợp các nghiên cứu cơ bản về tài nguyên NDĐ
và các nhân tố ảnh hƣởng đến lƣợng bổ cập bao gồm: lƣợng mƣa, nhiệt độ, lƣợng bốc
hơi, vận tốc gió, mực nƣớc dƣới đất, địa hình, độ dốc, sử dụng đất, thổ nhƣỡng.
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Nội dung 2: Nghiên cứu các phƣơng pháp đánh giá lƣợng bổ cập: thống nhất
quan điểm nghiên cứu, phân tích các phƣơng pháp đánh giá lƣợng bổ cập cho nƣớc dƣới
đất hiện nay, lựa chọn mô hình phục vụ đánh giá lƣợng bổ cập.
Nội dung 3: Nghiên cứu tổng quan mô hình số thủy v n để đánh giá lƣợng bổ
cập: tổng quan các mô hình đánh giá lƣợng bổ cập trên thế giới, cơ sở lý thuyết và các
nghiên cứu đã thực hiện của mô hình WetSpass.
Nội dung 4: Thực hiện đánh giá lƣợng bổ cập bằng kỹ thuật đồng vị phóng xạ: tiến
hành lấy mẫu và phân tích nƣớc mƣa, nƣớc mặt, nƣớc dƣới đất, độ ẩm của đất, bố trí thí
nghiệm hiện trƣờng để đánh giá lƣợng bổ cập bằng kỹ thuật đồng vị phóng xạ. Kết quả đã
xác định đƣợc lƣợng bổ cập từ nƣớc mƣa chỉ chiếm khoảng 1,33% lƣợng mƣa.
Nội dung 5: Áp mô hình WetSpass để đánh giá lƣợng bổ cập cho NDĐ ở tỉnh
Đồng Nai: đánh giá tổng quan về khu vực nghiên cứu, các bƣớc tiến hành xây dựng bộ
dữ liệu đầu vào cho mô hình, kết quả đánh giá lƣợng bổ cập bằng mô hình WetSpass.
Kết quả cho thấy lƣợng bổ cập cho nƣớc dƣới đất tập trung chủ yếu vào mùa mƣa,
lƣợng bổ cập trong mùa khô rất ít. Theo không gian thì lƣợng bổ cập phân bố không
đều, khu vực có lƣợng bổ cập chủ yếu tập trung ở khu vực trung tâm, thuộc các huyện
Trảng Bom, Thống Nhất và một phần huyện Định Quán, Vĩnh Cửu.
Nội dung 6: Đề xuất quy trình ứng dụng mô hình WetSpass để đánh giá lƣợng bổ
cập cho nƣớc dƣới đất. Trong quá trình thực hiện, nhóm tác giả đã tích lũy đƣợc những
kiến thức về công tác chuẩn bị và xử lý dữ liệu phục vụ cho mô hình và đề xuất đƣợc
quy trình ứng dụng mô hình WetSpass để đánh giá lƣợng bổ cập cho nƣớc dƣới đất.
2.7. Kiến nghị
- Lƣợng bổ cập cho nƣớc dƣới đất có ý nghĩa rất quan trọng trong đánh giá tài
nguyên nƣớc. Hiện nay có nhiều phƣơng pháp để xác định lƣợng bổ cập, nhƣng khả
n ng áp dụng trong thực tế còn hạn chế vì giới hạn kinh phí, thời gian, yêu cầu số liệu
quan trắc. Kết quả nghiên cứu của đề tài cho thấy mô hình WetSpass rất có triển vọng
áp dụng trong điều kiện tại Việt Nam vì yêu cầu dữ liệu đơn giản, có thể đánh giá đƣợc
cho nhiều khu vực với các quy mô khác nhau.
- Tóm lại, với tổng kinh phí đƣợc cấp 676.000.000 đồng, đề tài đã hoàn thành các
mục tiêu, nhiệm vụ và nội dung nghiên cứu đã đƣợc phê duyệt, nguồn vốn sử dụng
đúng mục đích và có hiệu quả, sản phẩm và kết quả nghiên cứu có ý nghĩa khoa học và
có ý nghĩa thực tế cao.
- Nhóm tác giả chân thành cám ơn sự cộng tác, giúp đỡ và chỉ đạo của các cơ
quan quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra Tài
nguyên nƣớc và Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nƣớc miền Nam trong
quá trình thực hiện đề tài.
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[11] NGHIÊN CỨU CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ ỨNG DỤNG XÂY DỰNG HỆ THỐNG
GIÁM SÁT TÀI NGUYÊN NƢỚC PHỤC VỤ VIỆC ĐIỀU HÀNH, ĐIỀU PHỐI TRÊN
LƢU VỰC SÔNG NHẰM TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT TÀI NGUYÊN NƢỚC
Mã số: TNMT.02.43
1. Thông tin chung về đề tài
1.1. Tổ chức chủ trì đề tài: Cục Quản lý tài nguyên nƣớc.
1.2. Chủ nhiệm đề tài: KS Đỗ V n Lanh; Email: dovanlanh@gmail.com.
1.3. Cán bộ tham gia nghiên cứu chính:
- KS Đỗ V n Lanh; Ths Giang Thanh Bình; CN. Tống Thị Liên; Ths Nguyễn
Thị Thanh Huyền; Ths. Trƣơng Tùng Hoa.
1.4. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
- Xác lập đƣợc cơ sở khoa học và quy trình xây dựng hệ thống giám sát tài
nguyên nƣớc phục vụ điều hành, điều phối trên lƣu vực sông;
- Xây dựng một hệ thống giám sát tài nguyên nƣớc trên lƣu vực sông thí điểm.
1.5. Nội dung nghiên cứu
- Nghiên cứu tài liệu, thông tin, kinh nghiệm quốc tế và trong nƣớc liên quan đến
việc xây dựng hệ thống giám sát tài nguyên nƣớc;
- Nghiên cứu cơ sở khoa học về cấu trúc và thiết kế hệ thống giám sát tài nguyên
nƣớc phục vụ điều hành và điều phối trên lƣu vực sông;
- Điều tra, khảo sát thực địa trên lƣu vực sông Hƣơng phục vụ công tác thiết lập
hệ thống giám sát tài nguyên nƣớc;
- Nghiên cứu cơ sở khoa học về cấu trúc và thiết kế hệ thống giám sát tài nguyên
nƣớc phục vụ điều hành và điều phối trên lƣu vực sông;
- Áp dụng kết quả nghiên cứu để xây dựng mô hình hệ thống giám sát tài nguyên
nƣớc mặt trên lƣu vực sông Hƣơng;
- Dự thảo Hƣớng dẫn xây dựng hệ thống giám sát tài nguyên nƣớc trên lƣu vực sông;
- Học hỏi, trao đổi kinh nghiệm Quốc tế về thiết kế, xây dựng và vận hành hệ
thống giám sát tài nguyên nƣớc phục vụ điều tiết và điều phối trên lƣu vực sông.
1.6. Thời gian thực hiện: từ n m 2013 đến n m 2015.
1.7. Kinh phí phê duyệt: 1.735.000.000 đồng; thực hiện: 1.732.049.000 đồng;
2. Tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu
2.1. Mở đầu
Việc “Xác định hệ thống giám sát tài nguyên nƣớc, giám sát khai thác, sử dụng
nƣớc” và “Xác định hệ thống giám sát chất lƣợng nƣớc, giám sát xả nƣớc thải vào
nguồn nƣớc” đã quy định tại điểm d, khoản 1 và 2 của Điều 19 Luật tài nguyên nƣớc
n m 2012 quy định chi tiết về nội dung của quy hoạch tài nguyên nƣớc lƣu vực sông
trong đó có đề cập đến việc xác định hệ thống giám sát tài nguyên nƣớc.
Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng có trách nhiệm quan trắc, giám sát tài nguyên
nƣớc và quy định cụ thể việc quan trắc, giám sát tài nguyên nƣớc: “Bộ Tài nguyên và
Môi trƣờng có trách nhiệm quan trắc, giám sát về số lƣợng, chất lƣợng nguồn nƣớc,
hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nƣớc, xả nƣớc thải vào nguồn nƣớc đối với các
nguồn nƣớc liên tỉnh, liên quốc gia”. Điều 72 quy định Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng có
trách nhiệm thống nhất chỉ đạo việc phối hợp hoạt động của tổ chức lƣu vực sông, Ủy
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ban nhân dân cấp tỉnh, các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc điều hòa, phân phối
tài nguyên nƣớc, giám sát các hoạt động khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nƣớc,
phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nƣớc gây ra trên các lƣu vực sông.
Mặt khác, tại Nghị định số 112/2008/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, bảo vệ,
khai thác tổng hợp tài nguyên và môi trƣờng các hồ chứa thu điện, thu lợi có quy định
về chức n ng nhiệm vụ của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng trong việc thực hiện quản lý
nhà nƣớc về tài nguyên và môi trƣờng các hồ chứa, bao gồm giám sát việc thực hiện
đúng công tác điều tiết nƣớc và quy trình vận hành của các hồ chứa thủy điện, thủy lợi
trên lƣu vực sông.
Do vậy, Đề tài đƣợc thực hiện sẽ đƣa ra cơ sở thực tiễn để ứng dụng xây dựng hệ
thống giám sát tài nguyên nƣớc phục vụ điều tiết, điều phối trên lƣu vực sông, triển khai
thi hành Luật Tài nguyên nƣớc.
2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu, điều tra khảo sát, tính toán và trang thiết bị
nghiên cứu đã sử dụng thực tế
Để đề tài đƣợc thực hiện có hiệu quả sẽ sử dụng tổng hợp các phƣơng pháp sau:
- Phương pháp thống kê, phân tích hệ thống: Các phƣơng pháp này đƣợc sử dụng
trong quá trình thực hiện thu thập, tổng hợp các tài liệu, đề tài, dự án, v n bản quy phạm
liên quan đến các nội dung thực hiện của đề tài.
- Phương pháp điều tra, khảo sát thực địa: Phƣơng pháp này đƣợc sử dụng để thực
hiện thu thập thông tin, số liệu thực tế và chi tiết hơn tại thực địa và các cơ quan có liên quan
ở địa phƣơng để cập nhật, bổ sung các thông tin phục vụ cho việc thực hiện đề tài;
- Phương pháp chuyên gia và lấy ý kiến thông qua hội thảo, hội nghị: Tổ chức
các hội thảo để nhận đƣợc nhiều ý kiến chuyên sâu của các chuyên gia cũng nhƣ sự góp
ý của các nhà quản lý, cơ quan, ban ngành liên quan; giúp nâng cao hiệu quả và tính khả
thi của đề tài nghiên cứu. Phƣơng pháp này sẽ đƣợc áp dụng trong toàn bộ quá trình
thực hiện đề tài, từ khi xây dựng đề cƣơng đến khi lập báo cáo tổng kết.
- Phương pháp phân tích tổng hợp và đánh giá: Trên một lƣu vực sông không
chỉ có tài nguyên nƣớc mà còn có các loại tài nguyên khác có mối liên hệ mật thiết với
nguồn nƣớc, còn có các đối tƣợng công trình, các hoạt động khai thác, sử dụng tài
nguyên của con ngƣời. Đồng thời, đi cùng với đó là các quy định hiện hành có liên quan
trong hệ thống v n bản pháp quy. Do đó, phƣơng pháp tiếp cận hệ thống với sự tham
gia của các chuyên gia đầu ngành trong các lĩnh vực có liên quan từ các Bộ ngành, Sở
có liên quan… sẽ đƣợc chú trọng trong toàn bộ quá trình thực hiện triển khai đề tài
nghiên cứu.
2.3. Danh mục các kết quả, sản phẩm KHCN đạt đƣợc với số lƣợng, chủng
loại và chỉ tiêu chất lƣợng, yêu cầu khoa học chính;
- Các sản phẩm khoa học:
Phân tích diễn biến, đánh giá hiện trạng số lƣợng tài nguyên nƣớc mặt lƣu vực
sông Hƣơng.
Phân tích, đánh giá hiện trạng xả nƣớc thải vào nguồn nƣớc, ảnh hƣởng của nuôi
trồng thủy sản trên lƣu vực sông Hƣơng.
Phân tích, đánh giá diễn biến chất lƣợng nƣớc mặt lƣu vực sông Hƣơng theo các
mục đích khai thác, sử dụng.
Phân tích, đánh giá hiện trạng hoạt động của các trạm quan trắc mƣa.
Phân tích, đánh giá hiện trạng hoạt động của các trạm thủy v n trên LVS.
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Phân tích, đánh giá hiện trạng hoạt động của các trạm quan trắc chất lƣợng nƣớc
mặt trên lƣu vực.
Phân tích, đánh giá hiện trạng quản lý các nguồn xả thải trên lƣu vực sông.
Phân tích, đánh giá hiện trạng lƣu trữ, truyền dẫn thông tin, chất lƣợng số liệu và hiệu
quả sử dụng số liệu của các trạm quan trắc đối với công tác quản lý tài nguyên nƣớc.
- Các công bố khoa học:
Bài báo “Xây dựng hệ thống giám sát tài nguyên nƣớc trên lƣu vực sông” đƣợc
đ ng trên tạp chí Tài nguyên và Môi trƣờng kỳ 1 tháng 12 n m 2015.
2.4. Kết quả đề tài có tác động đối với công tác điều tra cơ bản và quản lý
nhà nƣớc về tài nguyên và môi trƣờng
Các sản phẩm của đề tài là cơ sở khoa học giúp cho việc nghiên cứu thiết lập hệ
thống giám sát tự động tài nguyên nƣớc trên lƣu vực sông. Kết quả của đề tài sẽ là cơ sở
để quản lý, khai thác, sử dụng, bảo vệ và phát triển tài nguyên nƣớc.
Các kết quả nghiên cứu cung cấp một công cụ hữu hiệu cho cơ quan quản lý các
cấp (Cục Quản lý tài nguyên nƣớc, Trung tâm Quy hoạch và điều tra tài nguyên nƣớc,
Trung tâm Khí tƣợng thu v n quốc gia, Sở Tài nguyên và Môi trƣờng các địa phƣơng)
nhằm nâng cao n ng lực quản lý bền vững tài nguyên nƣớc cho lƣu vực sông Hƣơng.
Kết quả của đề tài sẽ phục vụ đắc lực cho việc quản lý nguồn nƣớc trên lƣu vực
sông, phân bổ tài nguyên nƣớc, phòng chống giảm nhẹ rủi ro ô nhiễm, bảo vệ môi
trƣờng, thúc đẩy việc sử dụng nƣớc hiệu quả, tiết kiệm, và phát triển bền vững.
2.5. Kết luận
Giám sát tài nguyên nƣớc có vai trò quan trọng trong công tác quản lý, bảo vệ tài
nguyên nƣớc ở nƣớc ta. Việc thực hiện đề tài “Nghiên cứu cơ sở khoa học và ứng dụng
xây dựng hệ thống giám sát tài nguyên nước phục vụ việc điều hành, điều phối trên lưu
vực sông nhằm triển khai thi hành luật tài nguyên nước” là phù hợp và cần thiết trong
bối cảnh luật tài nguyên nƣớc đang đƣợc triển khai và thực thi trên toàn quốc.
Kết quả của đề tài này tập trung vào những kết quả chính nhƣ sau:
1-Đƣa ra các cơ sở khoa học và thực tiễn trong việc thiết kế một hệ thống giám
sát tài nguyên nƣớc, cụ thể là cơ sở khoa học trong lựa chọn các điểm giám sát tài
nguyên nƣớc tự động; tích hợp các mạng giám sát mực nƣớc, lƣu lƣợng nƣớc và mạng
giám sát phục vụ quản lý xả nƣớc thải vào nguồn nƣớc vào một hệ thống giám sát tài
nguyên nƣớc chung của lƣu vực; và cơ sở khoa học trong việc thiết kế mạng thông tin
hiện đại cho hệ thống giám sát tài nguyên nƣớc.
2- Hƣớng dẫn việc xây dựng mô hình hệ thống giám sát tài nguyên nƣớc trên
một lƣu vực sông với các bƣớc nhƣ sau:
Kết quả nghiên cứu của đề tài đã hƣớng dẫn việc xây dựng mô hình hệ thống
giám sát tài nguyên nƣớc phục vụ cho việc điều hành, điều phối trên lƣu vực sông
thƣờng bao gồm 4 thành phần chính và các bƣớc thực hiện nhƣ sau:
- Tiến hành đo và thu thập dữ liệu tài nguyên nƣớc tại hiện trƣờng;
- Xây dựng hệ thống thu, truyền dẫn và lƣu dữ liệu;
- Xây dựng hệ thống giám sát tại trung tâm;
- Đề xuất hệ thống hỗ trợ ra quyết định phục vụ việc điều hành, điều phối trên LVS.
3- Áp dụng thí điểm: xây dựng mô hình hệ thống giám sát tài nguyên nƣớc cho
lƣu vực sông Hƣơng, tỉnh Thừa Thiên Huế.
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Dựa trên hiện trạng địa hình, thủy v n, kinh tế xã hội trên địa bàn lƣu vực sông
Hƣơng, tỉnh Thừa Thiên Huế, đơn vị nghiên cứu đã đề xuất xây dựng trạm giám sát tài
nguyên nƣớc (giám sát hoạt động xả nƣớc của 4 hồ thủy điện, thủy lợi Tả Trạch, Bình
Điền, Hƣơng Điền, A Lƣới) và giám sát chất lƣợng nƣớc mặt tại 3 vị trí ngã Ba Tuần,
tại điểm lấy nƣớc của nhà máy nƣớc Vạn Niên, nhà máy nƣớc Dã Viên. Từ đó, đề xuất
khung hỗ trợ ra quyết định cho các hoạt động kiểm soát các công trình khai thác, sử
dụng nƣớc trên LVS trong mùa cạn và hoạt động kiểm soát chất lƣợng nguồn nƣớc trên
lƣu vực sông.
2.6. Kiến nghị
Nghiên cứu cơ sở khoa học và ứng dụng xây dựng hệ thống giám sát tài nguyên
nƣớc phục vụ việc điều hành, điều phối trên lƣu vực sông nhằm triển khai thi hành luật
tài nguyên nƣớc đƣợc trình bày trên đây là những kết quả bƣớc đầu và cần tiếp tục đƣợc
bổ sung và hoàn chỉnh trong thời gian tới.
Do đề tài mới dừng ở bƣớc nghiên cứu cơ sở khoa học để xác lập quy trình xây
dựng mạng giám sát tài nguyên nƣớc. Vì vậy, để mạng giám sát tài nguyên nƣớc đƣợc
đƣa vào ứng dụng, cần có sự đầu tƣ rất nhiều từ các cấp chính quyền và phối hợp giữa
các cơ quan liên quan để có thể xây dựng trạm quan trắc tài nguyên nƣớc, xây dựng cơ
sở dữ liệu để tiếp nhận thông tin, xử lý thông tin, dữ liệu tài nguyên nƣớc.
Ngoài ra, việc xây dựng mạng giám sát tài nguyên nƣớc trên lƣu vực sông
Hƣơng là lƣu vực sông nội tỉnh nên việc áp dụng với các lƣu vực sông khác, đặc biệt là
lƣu vực sông liên tỉnh có thể sẽ có những khác biệt và đặc thù riêng.
Từ những vấn đề nêu trên và từ những yêu cầu thực tiễn của công tác quản lý,
giám sát tài nguyên nƣớc, chúng tôi kiến nghị cần bổ sung các nghiên cứu áp dụng cho
các lƣu vực sông khác, đặc biệt là các lƣu vực sông liên tỉnh để từ đó có thể rút ra các
kinh nghiệm nhằm triển khai ngoài thực tế. Ngoài ra, cũng cần bổ sung thêm kinh phí
để thực hiện tiếp việc đầu tƣ, xây dựng trạm quan trắc, giám sát tài nguyên nƣớc trên
lƣu vực sông Hƣơng để phục vụ đánh giá hiệu quả của hệ thống, phục vụ công tác quản
lý tài nguyên nƣớc lƣu vực sông Hƣơng.
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[12] NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH LƢỢNG CUNG CẤP THẤM TỪ CÁC HỒ CHỨA
NƢỚC LỚN CHO CÁC TẦNG CHỨA NƢỚC Ở ĐÔNG NAM BỘ BẰNG PHƢƠNG
PHÁP MÔ HÌNH SỐ. ÁP DỤNG THỬ NGHIỆM CHO HỒ DẦU TIẾNG
Mã số: TNMT.02.50
1. Thông tin chung về đề tài
1.1. Tổ chức chủ trì đề tài: Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nƣớc
miền Nam thuộc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nƣớc QUốc gia.
1.2. Chủ nhiệm đề tài: TS. Ngô Đức Chân; Email: ngoduc_chan@yahoo.com.
1.3. Cán bộ tham gia nghiên cứu chính:
KS. Trần Hữu Cƣờng; KS. Ngô V n Đạt; KS. Lê Quốc Long; KS. Lê Hoài Nam;
ThS. Nguyễn Ngọc Quỳnh; ThS. Nguyễn V n Tài; KS. Phạm V n Tuấn; ThS. Vũ Mạnh
Tùng; ThS. Trƣơng Công Trƣờng; KS. Cao Xuân Việt.
1.4. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
- Xác định lƣợng nƣớc cung cấp thấm cho nƣớc dƣới đất từ các hồ chứa nƣớc lớn
ở Đông Nam Bộ bằng phƣơng pháp mô hình số (Áp dụng thử nghiệm cho khu vực hồ
Dầu Tiếng).
- Đề xuất qui trình áp dụng phƣơng pháp mô hình số để đánh giá lƣợng cung câp
thấm cho nƣớc dƣới đất từ các hồ chứa.
1.5. Nội dung nghiên cứu
- Nội dung I: Tổng quan về tác động của các hồ chứa nƣớc lớn ở Đông Nam bộ
đến hệ thống NDĐ.
- Nội dung II: Nghiên cứu tổng quan các phƣơng pháp đánh giá lƣợng cung cấp
thấm cho NDĐ từ các hồ chứa nƣớc lớn.
- Áp dụng mô hình Mikeshe để đánh giá lƣợng cung cấp thấm cho nƣớc dƣới đất
khu vực hồ Dầu Tiếng.
1.6. Thời gian thực hiện: 2014 - 2015
1.7. Kinh phí phê duyệt: 936.4 triệu đồng; thực hiện: 936.4triệu đồng;
2. Tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu
2.1. Mở đầu
Nghiên cứu cung cấp thấm nói chung là nền tảng cho sự hiểu biết về lƣợng và
chất của nguồn tài nguyên NDĐ. Có thể xem cung cấp thấm cho NDĐ là một phần của
chu kỳ thủy v n trong tự nhiên và những tác động của con ngƣời. Đối với các tầng chứa
nƣớc không áp hoặc có áp phân bố nông, sự cân bằng giữa cung cấp thấm và thoát nƣớc
có tác động rõ rệt đến sự biến động của mực nƣớc và trữ lƣợng của chúng. Bên cạnh đó,
quá trình cung cấp thấm là cở sở để xác định cho quá trình vận chuyển chất ô nhiễm vào
tầng chứa nƣớc phân bố nông. Nhƣ vậy, nghiên cứu lƣợng cung cấp thấm cho NDĐ là
cần thiết, đặc biệt trong những vùng có tính dễ bị tổn thƣơng cao. Thông thƣờng nơi có
lƣợng cung cấp thấm cao sẽ là nơi NDĐ dễ bị ô nhiễm nhất. Nói cách khác, đánh giá
lƣợng cung cấp thấm cho NDĐ là một trong những nội dung quan trọng trong nghiên
cứu ô nhiễm và bảo vệ NDĐ.
Hiện nay, quan điểm mới của một số nƣớc đối với việc khai thác NDĐ, là tiến
hành khai thác lƣợng nƣớc bằng với trữ lƣợng động mà không dùng đến phần trữ lƣợng
tĩnh nhằm bảo vệ nguồn tài nguyên NDĐ cho tƣơng lai. Thành phần “trữ lƣợng động tự
nhiên” (lƣợng cung cấp tự nhiên cho NDĐ) bao gồm các nguồn bổ cập của nƣớc mƣa,
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thấm từ hệ thống nƣớc mặt, thấm xuyên từ các tầng chứa nƣớc liền kề chiếm t trọng
lớn trong trữ lƣợng động của NDĐ. Lƣợng cung cấp thấm từ các sông, kênh, hồ chứa
nƣớc đến các tầng chứa nƣớc lại có ý nghĩa quan trọng trong việc “hình thành trữ lƣợng
động tự nhiên”, đặc biệt ở các vùng có hồ chứa lớn nhƣ vùng hồ Dầu Tiếng. Do vậy, rất
cần thiết nghiên cứu đánh giá lƣợng cung cấp thấm từ hồ chứa nƣớc lớn đến các tầng
chứa nƣớc. Kết quả của nghiên cứu này là một trong những cơ sở khoa học để xác định
“trữ lƣợng có thể khai thác”, phục vụ công tác quản lý tài nguyên NDĐ cho một vùng
cụ thể. Nói cách khác, lƣợng thấm cung cấp cho các tầng chứa nƣớc là một trong những
kênh thông tin quan trọng phục vụ cho công tác quản lý tài nguyên nƣớc. Đây cũng là
tiền để xác định khả n ng khai thác NDĐ, làm c n cứ cho việc quy hoạch khai thác, bảo
vệ tài nguyên NDĐ. Trên thế giới việc ứng dụng mô hình số để đánh giá lƣợng cung
cấp thấm cho các tầng chứa nƣớc khá phổ biến, tuy nhiên hƣớng nghiên cứu này ở Việt
Nam còn khá mới mẻ, đặc biệt là áp dụng cho khu vực có hồ chứa nƣớc lớn.
2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu, điều tra khảo sát, tính toán và trang thiết bị
nghiên cứu đã sử dụng thực tế
- Phƣơng pháp thu thập số liệu
Thu thập số liệu là phƣơng pháp truyền thống luôn đƣợc thực hiện ở bất cứ
nhiệm vụ nghiên cứu nào và đƣợc tiến hành trong suốt quá trình thực hiện đề tài. Mục
tiêu của việc thu thập tài liệu để đảm bảo có đƣợc đầy đủ các tài liệu nghiên cứu có liên
quan đã đƣợc đầu tƣ thực hiện trong vùng. Bên cạnh đó, cũng thu thập đƣợc những
thông tin về phƣơng pháp tính toán ĐCTV sẽ đƣợc áp dụng trong đề tài này.
Nhìn chung công tác thu thập tài liệu của đề tài đƣợc tiến hành thuận lợi và ứng
dụng có hiệu quả trong đề tài này. Kết quả thu thập tài liệu đƣợc tổng hợp và thể hiện
dƣới dạng các báo cáo chuyên đề.
- Phƣơng pháp kế thừa
Đây là phƣơng pháp truyền thống nhằm tận dụng những thành tựu đã có từ các
nghiên cứu trƣớc đây trong vùng bằng gi3i pháp chủ yếu là thu thập tài liệu. Đề tài sẽ
tận dụng tận dụng tối đa lƣợng thông tin quan trọng và to lớn này. Hai nhóm thông tin
sẽ đƣợc đề tài quan tâm nhất là:
- Kế thừa và khai thác số liệu thu thập, tận dụng một cách có hiệu quả cao nhất
các tài liệu trong các báo cáo về khí tƣợng, khí hậu, thu v n, địa chất thủy v n trong
vùng nghiên cứu.
- Kế thừa và nghiên cứu cách tính toán, đánh giá tài nguyên nƣớc mặt tính toán
lƣợng cung cấp thấm trên thế giới bằng mô hình thu lực và lựa chọn các thông số phù
hợp để áp dụng vào vùng nghiên cứu.
- Phƣơng pháp khảo sát và đo đạc thực địa (do đề tài thực hiện)
Đề tài đã thực hiện một số phƣơng pháp nghiên cứu thực địa để bổ sung thông tin
và kiểm chứng số liệu:
- Khảo sát lấy và phân tích bổ sung mẫu độ hạt đáy sông hồ.
- Khảo sát bổ sung lƣu lƣợng chảy ra và chảy vào hồ Dầu Tiếng.
- Phƣơng pháp phân tích, thống kê tổng hợp số liệu
Toàn bộ dữ liệu đã thu thập sẽ đƣợc nhập thành các Microsoft Exel dƣới dạng các
bảng tính đƣợc tổ chức hợp lý, để có thể thực hiện việc xử lý và tính toán. Đặc biệt, có thể
tạo ra đƣợc những file số liệu cho định dạng thích hợp cho các phần mềm chuyên dụng.
Các tính toán cho từng lớp dữ liệu sẽ đƣợc thực hiện trực tiếp bằng các bảng tính
Excel, sau đó đƣợc đƣa vào cơ sở dữ liệu và thực hiện các bƣớc tính toán trên nền tảng GIS.
- Phƣơng pháp chuyên gia
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Phƣơng pháp này đƣợc thự hiện thƣờng xuyên trong quá trình thực hiện đề tài
thông qua các hình thức:
- Trao đổi trực tiếp từng vấn đề, thông qua thƣ điện và trao đổi trên các diễn đàn
của các website chuyên môn.
- Trao đổi thông qua các hội thảo của đề tài.
- Phƣơng pháp mô hình số
Mô hình số là công cụ tính toán chính trong đề tài này. Các lớp dữ liệu đƣợc xử
lý làm đầu vào cho các mô hình. Kết quả của mô hình nằm trực tiếp ở dạng GIS và có
thể kết xuất ra nhiều định dạng khác nhau, kể cả bản in, biểu đồ, báo cáo,… Trên cơ sở
mục tiêu và nhiệm vụ của đề tác, báo cáo đã chọn phần mềm MIKE SHE để thực hiện
tính toán lƣợng cung cấp thấm cho NDĐ từ các hồ chứa nƣớc.
2.3. Danh mục các kết quả, sản phẩm KHCN đạt đƣợc với số lƣợng, chủng
loại và chỉ tiêu chất lƣợng, yêu cầu khoa học chính
- Các sản phẩm khoa học:
+Mô hình MIKE SHE (mô hình nƣớc mặt kết hợp mô hình nƣớc dƣới đất).
+ Kết quả xác định lƣợng cung cấp của hồ Dầu Tiếng cho nƣớc dƣới đất.
+ Hƣớng dẫn Qui trình áp dụng phƣơng pháp mô hình số để đánh giá lƣợng cung
câp thấm cho nƣớc dƣới đất từ các hồ chứa nƣớc lớn.
+ Báo cáo tổng kết đề tài và 17 chuyên đề.
- Các công bố khoa: bài báo đ ng tạp chí tài nguyên môi trƣờng.
- Công tác đào tạo sau đại học: không có.
2.4. Tình hình đăng ký sở hữu trí tuệ: Không có.
2.5. Kết quả đề tài có tác động đối với công tác điều tra cơ bản và quản lý
nhà nƣớc về tài nguyên và môi trƣờng;
2.6. Kết luận
1- Đã thu thập đầy đủ thông tin chuyên môn để đánh tác động của các hồ chứa
nƣớc lớn ở Đông Nam bộ: hồ Trị An, hồ Phƣớc Hòa, hồ Thác Mơ, hồ Srok Phu Miêng,
hồ Cần Đơn và hồ Dầu Tiếng. Qua đó, đã xác định đƣợc tác động của các hồ đối với hệ
thống NDĐ chung quanh. Nhìn chung các nghiên cứu đã có dựa trên những số liệu quan
sát đƣợc và đánh giá định tính. Tuy nhiên, tất cả các nghiên cứu này điều chỉ rõ sự tồn
tại mối quan hệ thủy lực có liên quan đến trữ lƣợng và chất lƣợng NDĐ, đặc biệt là vấn
đề cung cấp thấm bổ sung trữ lƣợng cho NDĐ. Một số tác giả cũng đã tiến hành tính
toán định lƣợng cho thấy lƣợng cung cấp thấm cho hồ Trị An và Dầu Tiếng thông qua
mô hình NDĐ.
2- Đã tiến hành mô phỏng hệ thống NDĐ và nƣớc mặt bằng phân mềm MIKE
SHE và xác lập mực nƣớc tại các tầng chứa nƣớc theo từng bƣớc thời gian tính toán.
Trong phạm vi hồ Dầu Tiếng mực nƣớc tầng qp2-3 thƣờng cao hơn mực nƣớc hồ từ
tháng 2 đến tháng 7 và thấp hơn từ tháng 8 đến tháng 1 n m sau. Mực nƣớc tầng qp2-3 ở
thƣợng lƣu hồ cao hơn ở hạ lƣu khoảng <0,5m và biên độ dao động lớn hớn gấp 1,5 lần.
- Mực nƣớc trong tầng chứa nƣớc qp2 -3 trong phạm vi hồ dao động cùng pha và về hạ
lƣu biên độ dao động càng nhỏ dần.
Hàng n m, lƣợng bổ cấp bắt đầu xuất hiện vào khoảng tháng 9 với giá trị trong
khoảng 800 - 850m3/ngày, t ng dần đến giá trị lớn nhất vào tháng 12 là 78.770 82.550m3/ngày và giảm dần đến hết tháng 1 n m sau. Lƣợng bổ cập tổng cộng trong cả
n m (12 tháng) theo tính toán là 6.052.241m3.
So với một nghiên cứu khác bằng mô hình NDĐ đã tính đƣợc 6.370.053m3.
Chênh lệch nhƣ trên không đáng kể chỉ chiếm khoảng 5,99% tổng lƣợng cung cấp thấm
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cho NDĐ cả n m. So sánh kết quả tổng lƣợng cung cấp thấm cả n m thì 2 mô hình
không khác nhau nhiều vì hai cách tiếp cận theo đúng quy trình kỹ thuật nên có thể chấp
nhận đƣợc cả hai kết quả này. Tuy nhiên, nếu chỉ xét số liệu chi tiết cho từng tháng
trong n m thì kết quả tính của mô hình MIKE SHE cho kết quả tin cậy hơn. Điều này có
thể xem là ƣu điểm vƣợt trội của mô hình MIKE SHE so với mô hình NDĐ.
3- Đã tiến hành bài toán dự báo theo Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lƣu
vực sông Đồng Nai (Theo quyết định số 1892/QĐ-TTg ngày 20/10/2014). Kết quả đã
xác lập mực nƣớc các tầng chứa nƣớc nƣớc và đánh lƣợng lƣợng cung cấp thấm cho
NDĐ. Hàng n m. lƣợng cung cấp thấm từ hồ Dầu Tiếng cho NDĐ chỉ xảy ra từ tháng 9
đến tháng 1 hàng n m sau. Thời gian đầu lƣợng cung cấp nhỏ và đạt giá trị cao nhất vào
tháng 12 khoảng 76.130 - 81.590m3/ngày.
4- Dựa trên lời giải của mô hình MIKE SHE, nhóm thực hiện đã thiết kế 3 công
cụ trích xuất dữ liệu đã đƣợc thiết kế của đề tài.
5- Đã xây dựng Bản đồ “Phân vùng lƣợng cung cấp thấm cho NDĐ từ hồ Dầu
Tiếng t lệ 1:100.000” theo giá trị lớn nhất trong n m (tháng 12/2013) trên cơ sở kết
quả tính toán của mô hình MIKE SHE với dữ liệu đƣợc trích xuất tự động bằng các
công cụ đã xây dựng.
6- Thông qua kết quả thực hiện, đề tài đã tổng hợp đƣợc kinh nghiệm để đề xuất
“Hƣớng dẫn quy trình áp dụng phƣơng pháp mô hình số để đánh giá lƣợng cung cấp
thấm cho NDĐ từ các hồ chứa”.
Kết quả của đề tài đã góp phần làm rõ hơn cơ chế cung cấp thấm cho NDĐ từ hồ
Dầu Tiếng. Mô hình MIKE SHE của đề tài sẽ là công cụ hỗ trợ hiệu quả cho các nghiên
cứu khác có liên quan tài nguyên NDĐ ở tỉnh Tây Ninh, Bình Dƣơng và Bình Phƣớc.
2.7. Kiến nghị
- Kết quả nghiên cứu của đề tài cho thấy mô hình MIKE SHE rất có triển vọng
áp dụng trong điều kiện tại Việt Nam. Để có đƣợc những đánh giá toàn diện hơn cần
tiến hành tiếp bài toán lan truyền chất nhằm đánh giá và dự báo khả n ng ô nhiễm NDĐ
do ảnh hƣởng của ô nhiễm nƣớc hồ bằng phần mềm MIKE SHE.
- Đây là hƣớng mới liên quan đồng thời nguồn nƣớc mặt và NDĐ, do đó nên áp
dụng lời giải của mô hình MIKSHE trong quy hoạch tài nguyên nƣớc và quản lý tổng
hợp nguồn nƣớc.
Tóm lại, với tổng kinh phí đƣợc cấp 683.000.000 đồng, đề tài đã hoàn thành các
mục tiêu, nhiệm vụ và nội dung nghiên cứu đã đƣợc phê duyệt, nguồn vốn sử dụng
đúng mục đích và có hiệu quả, sản phẩm và kết quả nghiên cứu có ý nghĩa khoa học và
có ý nghĩa thực tế cao.
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NỘI DUNG 7: NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG, TRIỂN KHAI CÁC CÔNG NGHỆ
TỰ ĐỘNG TÍCH HỢP CẬP NHẬT, XỬ LÝ, LƢU TRỮ, KHAI THÁC, SỬ
DỤNG THÔNG TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU, XÂY DỰNG MAKET CÁC LOẠI BẢN
ĐỒ TÀI NGUYÊN NƢỚC
[1] NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG MÔ HÌNH PHÂN TÍCH HỆ THỐNG NHẰM PHÂN
BỔ HỢP LÝ NGUỒN NƢỚC TRONG QUY HOẠCH TÀI NGUYÊN NƢỚC
Mã số: TNMT.02.03
1. Thông tin chung về đề tài
1.1. Tổ chức chủ trì đề tài: Trung tâm Dữ liệu quy hoạch và điều tra tài nguyên
nƣớc, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nƣớc quốc gia.
1.2. Chủ nhiệm đề tài: TS. Vũ Thanh Tâm; Email: vttam@monre.gov.vn
1.3. Cán bộ tham gia nghiên cứu chính:
- ThS. Trần Thành Lê, Thƣ ký đề tài; CN. Trần Thi Giang; ThS. Phạm Thu
Hƣơng; ThS. Phạm Thị Hiền; KS. Lê Đình Dũng; ThS. Nguyễn V n Tú; KS. Nguyễn
V n Diện.
1.4. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
- Ứng dụng lý thuyết phân tích hệ thống vào quy hoạch phân bổ chia sẻ tài
nguyên nƣớc;
- Xác lập đƣợc mô hình phân tích hệ thống phục vụ phân bổ tối ƣu tài nguyên
nƣớc trên lƣu vực sông trên cơ sở so sánh các yếu tố kinh tế kỹ thuật;
- Áp dụng một phần mềm mô phỏng hệ thống sẵn có (Mike Basin, HEC-ResSim
hoặc WEAP) phục vụ tính toán phân bổ chia sẻ hợp lý nguồn nƣớc theo quan điểm của
lý thuyết phân tích hệ thống cho lƣu vực sông Ba.
1.5. Nội dung nghiên cứu
- Thu thập, tổng hợp tài liệu, hiện có liên quan đến mục tiêu và nội dung nghiên
cứu của đề tài;
- Nghiên cứu lý thuyết và phƣơng pháp luận;
- Lựa chọn và ứng dụng mô hình phân tích hệ thống trong phân bổ hợp lý tài
nguyên nƣớc lƣu vực sông Ba;
- Ứng dụng phân tích hệ thống vào giải quyết bài toán quy hoạch chia sẻ, phân
bổ tài nguyên nƣớc;
1.6. Thời gian thực hiện: từ n m 2011 – đến n m 2013.
1.7. Kinh phí phê duyệt: 676 triệu đồng; thực hiện: 676 triệu đồng;
2. Tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu
2.1. Mở đầu
Thực hiện Luật tài nguyên nƣớc, và các Chƣơng trình hành động của Chính phủ,
nhằm đảm bảo việc khai thác sử dụng tài nguyên nƣớc công bằng, bền vững và bảo vệ
tài nguyên nƣớc không bị suy thoái cạn kiệt, trong những n m qua Bộ Tài nguyên và
Môi trƣờng đã và đang triển khai xây dựng các quy hoạch tài nguyên nƣớc trên các lƣu
vực sông và các vùng kinh tế trọng điểm. Tuy nhiên, đến nay hầu nhƣ chƣa có một quy
hoạch tổng thể tài nguyên nƣớc ở lƣu vực sông, vùng lãnh thổ nào đƣợc Chính phủ hoặc
Bộ quản lý phê duyệt. Một trong những nguyên nhân gây nên tình trạng nêu trên là việc
lập quy hoạch còn dựa quá nhiều vào ý kiến chủ quan của cá nhân, ứng dụng rất ít các
thành tựu của các nhà nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực này.
Có nhiều cách tiếp cận bài toán quy hoạch phân bổ tài nguyên nƣớc đã đƣợc
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nhiều chuyên gia và các nhà khoa học trên thế giới khởi xƣớng và áp dụng khá hiệu quả
ở nhiều nơi. Trong đó, phần lớn đều dựa trên nguyên tắc “phân bổ trên cơ sở cân đối tài
nguyên có thể khai thác đƣợc và nhu cầu sử dụng của các đối tƣợng sử dụng, và tuân
theo một số nguyên tắc ƣu tiên phân bổ nhất định” (Richard N. P. và Kathryn V. L.,
2004). Trong gần 3 thập k trở lại đây, một cách tiếp cận khác cũng đang đƣợc quan
tâm nghiên cứu, đó là phân tích hệ thống và hiệu quả hoạt động của hệ thống, từ đó có
cơ sở và luận cứ cho việc xây dựng quy hoạch tài nguyên nƣớc tổng hợp.
Chính vì vậy, Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng đã phê duyệt và giao cho Trung tâm
Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nƣớc thực hiện đề tài KHCN cấp bộ “Nghiên cứu ứng
dụng mô hình phân tích hệ thống nhằm phân bổ hợ lý nguồn nƣớc trong quy hoạch tài
nguyên nƣớc” và ứng dụng cụ thể cho lƣu vực sông Ba.
2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu, điều tra khảo sát, tính toán và trang thiết bị
nghiên cứu đã sử dụng thực tế
Diện tích nghiên cứu bao gồm toàn bộ diện tích 13.900 km2 của lƣu vực sông Ba
trải dài trên ba tỉnh khác nhau, có điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội khác nhau. Để
hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ của đề tài, tập thể tác giả đã thực hiện một số phƣơng
pháp nghiên cứu chủ yếu sau đây:
- Nghiên cứu lý thuyết tổng quan, tham khảo và học hỏi các đề tài, nghiên cứu có
cùng chủ đề đã đƣợc tiến hành trƣớc đây đã đƣợc ở trên thế giới và Việt Nam;
- Thu thập, tổng hợp và phân tích các tài liệu hiện có;
- Áp dụng các công cụ GIS;
- Mô hình số thủy v n quản lý tổng hợp tài nguyên nƣớc WEAP.
2.3. Danh mục các kết quả, sản phẩm KHCN đạt đƣợc với số lƣợng, chủng
loại và chỉ tiêu chất lƣợng, yêu cầu khoa học chính
+ Báo cáo kết quả thực hiện đề tài và phụ lục;
+ Cơ sở dữ liệu về TNN trên LVS Ba trên đĩa CD-Rom;
+ Mô hình số mô phỏng hệ thống phân tích hệ thống và phân bổ tài nguyên nƣớc
ứng dụng trong quy hoạch TNN lƣu vực Sông Ba, kèm theo hƣớng dẫn sử dụng mô
hình lƣu trên đĩa CD-ROM;
+ Bản đồ phân bổ sử dụng tài nguyên nƣớc lƣu vực sông Ba giai đoạn 2000 –
2010 và Bản đồ nhu cầu và t lệ đáp ứng nhu cầu sử dụng nƣớc lƣu vực sông Ba giai
đoạn 2011 – 2020 t lệ 1:200.000.
- Các công bố khoa học :
+ Bài báo “Phân tích hệ thống tài nguyên nƣớc và đề xuất các giải pháp phân bổ
hợp lý nguồn nƣớc lƣu vực Sông Ba” đ ng trên Tạp chí Các Khoa học về trái đất (Viện
Khoa Học Việt Nam) số 34(1) trang 54-64 tháng 3 n m 2012.
- Công tác đào tạo sau đại học: không có.
2.4. Tình hình đăng ký sở hữu trí tuệ: Không
2.5. Kết quả đề tài có tác động đối với công tác điều tra cơ bản và quản lý
nhà nƣớc về tài nguyên và môi trƣờng;
- Góp phần định hƣớng xây dựng Thông tƣ 42/2015/TT-BTNMT “Quy định kỹ
thuật Quy hoạch tài nguyên nƣớc”
2.6. Kết luận
Trong phân tích hệ thống tài nguyên nƣớc, ngƣời ta thƣờng phân chia nhỏ một hệ
thống lớn, phức tạp thành các phụ hệ thống (theo không gian phân bố; theo tính chất của
cấu phần, yếu tố) nhỏ, đơn giản hơn để nghiên cứu và phân tích mối tƣơng tác giữa từng
cấu phần của từng phụ hệ thống với nhau, với các phụ hệ thống khác và với toàn bộ hệ
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thống. Thƣờng thì phân tích hệ thống trong quy hoạch phân bổ tài nguyên nƣớc đƣợc sử
dụng ở bƣớc đầu – bƣớc thiết kế hệ thống (tức là xây dựng quy hoạch) và ở bƣớc kiểm
định đánh giá hệ thống trong giai đoạn hoạt động (tức là khi thực hiện quy hoạch) để
xem xét và hiệu chỉnh một vài cấu phần của hệ thống nếu thấy cần thiết.
Phân tích hệ thống tài nguyên nƣớc sử dụng 2 công cụ chính là phƣơng pháp tối
ƣu hóa và phƣơng pháp mô hình mô phỏng. Mặc dù tối ƣu hóa là cốt lõi của phân tích
hệ thống nhƣng việc áp dụng phƣơng pháp tối ƣu hóa thuần túy chỉ có thể áp dụng để
giải các bài toán có hàm mục tiêu toàn cục và các hàm điều kiện ràng buộc không quá
phức tạp. Trong thực tế, khi áp dụng lý thuyết phân tích hệ thống trong quy hoạch phân
bổ tài nguyên nƣớc cho một lƣu vực sông lớn, phƣơng pháp mô hình mô phỏng vẫn là
công cụ chủ đạo. Thông thƣờng, đối với phƣơng pháp mô hình mô phỏng, lời giải tốt
nhất (chứ không phải là lời giải tối ƣu) có thể tìm đƣợc bằng quy trình dò tìm “chạy thử
nhiều lần, hiệu chỉnh và sửa lỗi - trials and errors”.
Lƣu vực Sông Ba (viết tắt là LVSB), có diện tích 13.900 km2 và dân số khoảng
1,4 triệu ngƣời, là một trong số 13 lƣu vực sông lớn ở Việt Nam. Với lƣợng mƣa trung
bình 1.500 – 2.800 mm/n m nhƣng phân bố không đều theo không gian và thời gian, tốc
độ t ng trƣởng dân số bình quân 2,34%/n m và t ng trƣởng GDP 12.2%/n m, LVSB
đƣợc dự án hỗ trợ kỹ thuật TA 4903-VIE do ADB và nhiều nƣớc tài trợ xếp loại cận
khan hiếm nƣớc. Các số liệu điều tra, đánh giá về tình hình khai thác, sử dụng tài
nguyên nƣớc ở LVSB cho thấy rằng trong mùa khô hạn từ tháng III – V hàng n m, t lệ
cấp và đáp ứng nhu cầu sử dụng nƣớc ở một số địa phƣơng trong lƣu vực, ví dụ huyện
Krông Chro ở mức thấp hơn 60%. Ngoài ra, hệ thống 5 hồ chứa và nhà máy thủy điện
đang hoạt động với quy trình vận hành chƣa thật hợp lý cũng góp phần làm c ng thẳng
tình hình cung ứng nguồn nƣớc trên lƣu vực.
Mục tiêu của đề tài này là nghiên cứu ứng dụng lý thuyết phân tích hệ thống vào
quy hoạch phân bổ chia sẻ tài nguyên nƣớc ở một lƣu vực sông; Cụ thể là nghiên cứu xác
lập đƣợc mô hình phân tích hệ thống phục vụ phân bổ tối ƣu tài nguyên nƣớc trên lƣu vực
sông trên cơ sở so sánh các yếu tố kinh tế kỹ thuật và áp dụng một phần mềm mô phỏng hệ
thống sẵn có (Mike Basin, HEC-ResSim hoặc WEAP) phục vụ tính toán phân bổ chia sẻ
hợp lý nguồn nƣớc theo quan điểm của lý thuyết phân tích hệ thống cho lƣu vực sông Ba.
Trong đề tài này này, các quan điểm của lý thuyết phân tích hệ thống đã đƣợc vận
dụng kết hợp với ứng dụng mô hình Đánh giá và Quy hoạch hệ thống tài nguyên nƣớc
WEAP (Water Evaluation and Planning System) để phân tích đánh giá hiệu quả của phân
bổ chia sẻ tài nguyên nƣớc ở lƣu vực Sông Ba, Việt Nam. Các thành phần chính của hệ
thống tài nguyên nƣớc của lƣu vực nhƣ là cơ sở hạ tầng, những đối tƣợng sử dụng nƣớc
chủ yếu, các chính sách và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quản lý nguồn nƣớc
đƣợc nhận dạng, liệt kê và phân chia theo 16 vùng (hay còn gọi khối phân tích) khác nhau
trên lƣu vực. Ba kịch bản đã đƣợc xây dựng: kịch bản Ia thể hiện điều kiện kinh tế - xã
hội và cơ sở hạ tầng tài nguyên nƣớc của lƣu vực trong giai đoạn 2000 – 2010; kịch bản
Ib giả thiết quy trình vận hành liên hồ chứa về mùa lũ mới đƣợc Chính phủ ban hành
đƣợc áp dụng trong điều kiện kinh tế - xã hội và cơ sở hạ tầng tài nguyên nƣớc nhƣ trong
kịch bản Ia cho giai đoạn 2000 - 2010; và kịch bản II mô phỏng việc sử dụng và phân bổ
nguồn nƣớc trong điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và cơ sở hạ tầng tài nguyên nƣớc
trong giai đoạn 2011 – 2020 khi mà quy trình vận hành liên hồ chứa nói trên đƣợc chính
thức áp dụng và một phần nƣớc sông Ba bị phân dòng sang lƣu vực sông Kone để phục
vụ phát điện của nhà máy An Khê. Mô hình WEAP bao gồm các mô phỏng vận hành hồ
chứa, các quá trình mƣa – dòng chảy và tƣơng tác nƣớc mặt – nƣớc dƣới đất đƣợc sử
dụng để phân tích và tìm hiểu chi tiết về hoạt động của các thành phần của hệ thống tài
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nguyên nƣớc của lƣu vực theo ba kịch bản nói trên. Thuật toán quy hoạch tuyến tính
(Linear programming – LP) tích hợp sẵn trong WEAP đƣợc sử dụng để tối ƣu hóa việc
phân bổ tài nguyên nƣớc, tức là cố gắng đảm bảo rằng các đối tƣợng sử dụng nƣớc sẽ
đƣợc cấp ở t lệ cao nhất có thể dựa trên các nguồn nƣớc hiện có và các quy tắc ƣu tiên
phân bổ cũng nhƣ các quy tắc ƣu tiên lựa chọn nguồn của từng đối tƣợng sử dụng nƣớc.
Hàm mục tiêu toàn cục trong ứng dụng WEAP trong phân bổ tài nguyên nƣớc của đề tài
này là tìm một tổ hợp tốt nhất có thể có của các cấu phần của hệ thống tài nguyên nƣớc
LVSB sao cho t lệ cấp và đáp ứng nhu cầu sử dụng nƣớc của các đối tƣợng (trừ nƣớc sử
dụng cho thủy điện) ở tất cả các địa phƣơng trong lƣu vực luôn ở mức ≥ 70%. Việc tìm ra
tổ hợp tốt nhất có thể này đƣợc thực hiện bằng cách chạy WEAP nhiều lần theo quy trình
dò tìm “chạy thử nhiều lần, hiệu chỉnh và sửa lỗi - trials and errors” trên 3 kịch bản khác
nhau nói trên.
Kết quả thu đƣợc từ đề tài cho phép kết luận rằng các luận điểm cơ bản của lý
thuyết phân tích hệ thống có thể vận dụng kết hợp với mô hình Đánh giá và Quy hoạch
hệ thống tài nguyên nƣớc WEAP trong công tác quy hoạch phân bổ tài nguyên nƣớc ở
một lƣu vực sông. Trong đề tài này, ứng dụng lý thuyết phân tích hệ thống và mô hình
WEAP đã đƣợc áp dụng để đánh giá hiệu quả của hệ thống hiện có (tức là kịch bản Ia)
làm cơ sở để đề xuất, hiệu chỉnh và đề xuất các t lệ phân bổ hợp lý cho công tác xây
dựng quy hoạch phân bổ tài nguyên nƣớc ở giai đoạn tiếp theo (kịch bản II). Việc áp
dụng mô hình WEAP cho phép tính toán đồng thời cân bằng nƣớc, mô phỏng các quá
trình vật lý cơ bản nhƣ mƣa – dòng chảy, bốc hơi, ngấm bổ cập cho tấng chứa và tƣơng
tác nƣớc sông – nƣớc dƣới đất trong cùng một bƣớc thời gian tính toán, giúp làm cho
quá trình cân chỉnh mô hình dễ dàng hơn và kết quả tính toán có độ tin cậy cao hơn.
Việc chia nhỏ lƣu vực thành 15 khối phân tích theo ranh giới hành chính các huyện vừa
đảm bảo tính toàn vẹn tài nguyên nƣớc mặt (do ranh giới các huyện nằm ở phần thƣợng
nguồn thƣờng trùng với đƣờng phân thủy), đặc tính khác biệt trong trình độ quản lý và
sử dụng tài nguyên nƣớc ở từng địa phƣơng, và hơn hết là lƣợng nƣớc phân bổ chia sẻ
chi tiết đến từng đối tƣợng sử dụng chính ở từng địa phƣơng nên không cần thiết phải
tiến hành quy hoạch lại ở mức chi tiết hơn.
2.7. Kiến nghị
Tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện phƣơng pháp luận và xây dựng quy trình kỹ thuật
để có thể áp dụng trong việc hỗ trợ xây dựng quy hoạch phân bổ tài nguyên nƣớc ở các
lƣu vực khác ở Việt Nam;
Nghiên cứu áp dụng các phƣơng pháp tối ƣu hóa của bộ phần mềm GAMS
(General Algebraic Modeling System) trong phân tích hệ thống tài nguyên nƣớc để có
thể giải quyết các hàm mục tiêu toàn cục và các hàm điều kiện ràng buộc phức tạp hơn
tƣơng ứng với từng vấn đề thực tiễn cụ thể (Ví dụ để xây dựng quy trình vận hành lien
hồ chứa, hay để xác định dòng chảy tối thiểu, v.v.)
Nghiên cứu mở rộng khả n ng tích hợp với các mô hình số chuyên sâu mô phỏng
các quá trình mƣa - dòng chảy, bốc hơi, ngấm bổ cập cho tầng chứa nƣớc và tƣơng tác
nƣớc sông - nƣớc mặt ngoài mô hình để t ng độ tin cậy của phân tích.
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[2] NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG BỘ BẢN ĐỒ CHUẨN TRONG CÔNG TÁC ĐIỀU
TRA, ĐÁNH GIÁ TÀI NGUYÊN NƢỚC
Mã số: TNMT.02.06
1. Thông tin chung về đề tài
1.1. Tổ chức chủ trì đề tài: Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nƣớc
miền Bắc thuộc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nƣớc quốc gia
1.2. Chủ nhiệm đề tài: TS. Tống Ngọc Thanh; Email: thanhqhtnn@gmail.com
1.3. Cán bộ tham gia nghiên cứu chính:
- PGS.TS. Nguyễn V n Đản; TS. Huỳnh Thị Lan Hƣơng; ThS. Triệu Đức Huy;
ThS. Nguyễn Minh Lân; ThS. Luyện Đức Thuận; ThS. Phạm Bá Quyền .
1.4. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
- Xác lập nội dung, trình tự của công tác điều tra, đánh giá tài nguyên nƣớc.
- Xác lập nội dung và phƣơng pháp xây dựng bộ bản đồ tài nguyên nƣớc trong
công tác điều tra, đánh giá tài nguyên nƣớc.
- Xây dựng thử nghiệm bộ bản đồ chuẩn trong công tác điều tra, đánh giá tài
nguyên nƣớc cho một khu vực hay một vùng lãnh thổ.
1.5. Nội dung nghiên cứu
- Thu thập, tổng hợp phân tích các tài liệu có liên quan đến công tác nghiên cứu
của đề tài.
- Tổng hợp phân tích các tài liệu có liên quan đến công tác nghiên cứu của đề tài.
- Nghiên cứu, đánh giá tổng quan về hiện trạng quy trình kỹ thuật, mạng lƣới
điều tra, đánh giá tài nguyên nƣớc; về phƣơng pháp, nội dung và cách thể hiện bộ bản
đồ tài nguyên nƣớc trên thế giới và trong nƣớc.
- Nghiên cứu xây dựng bộ bản đồ chuẩn trong công tác điều tra, đánh giá tài
nguyên nƣớc dƣới đất ứng với các mức độ điều tra chi tiết khác nhau.
- Nghiên cứu xây dựng bộ bản đồ chuẩn trong công tác điều tra, đánh giá tài
nguyên nƣớc mặt tƣơng ứng với các mức độ điều tra chi tiết khác nhau.
1.6. Thời gian thực hiện: từ n m 2010 đến n m 2012.
1.7. Kinh phí phê duyệt: 1.358 triệu đồng; Thực hiện: 1.358 triệu đồng;
2. Tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu
2.1. Mở đầu
Nƣớc rất cần cho đời sống con ngƣời dùng để n uống, sinh hoạt, sản xuất công
nghiệp, nông nghiệp. Nƣớc dƣới đất (NDĐ) do có những ƣu điểm vƣợt trội so với nƣớc
trên mặt nhƣ có chất lƣợng tốt hơn do đƣợc bảo vệ tốt hơn nên thƣờng đƣợc ƣu tiên
khai thác sử dụng cho n uống sinh hoạt, cho công nghiệp thực phẩm, dƣợc phẩm và
công nghiệp công nghệ cao. Các nguồn nƣớc mặt ngoài mục đích phục vụ n uống sinh
hoạt còn đƣợc sử dụng rộng dãi để tƣới, phát triển điện n ng, giao thông thủy và nuôi
trồng thủy sản…Các đô thị, khu dân cƣ phát triển đòi hỏi phải có sự cung cấp nƣớc tập
trung với số lƣợng ngày một lớn, chính vì vậy công tác điều tra đánh giá tài nguyên
nƣớc (TNN) đã và đang đƣợc đầu tƣ thích đáng gồm: điều tra cơ bản TNN, điều tra
đánh giá khái quát, điều tra đánh giá tổng quan, điều tra đánh giá chi tiết điều tra đánh
giá theo chuyên đề, quan trắc TNN …
Ở nƣớc ta, công tác điều tra đánh giá TNN đã đƣợc thực hiện từ rất lâu gắn liền
với việc khai thác sử dụng TNN. Về NDĐ, đến nay toàn quốc đã có bản đồ chất thủy
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v n ( ĐCTV) t lệ 1/500.000; phủ kín trên 90% diện tích bởi bản đồ ĐCTV t lệ
1/200.000 và 15% diện tích bởi bản đồ 1/50.000 – 1/25.000. Hàng loạt các vùng kinh tế
quan trọng, khu đô thị và dân cƣ tập trung đƣợc điều tra đánh giá và th m dò nƣớc dƣới
đất phục vụ xây dựng các công trình khai thác tập trung. Đối với các nguồn nƣớc trên
mặt cũng đƣợc thực hiện khá nhiều các dự án điều tra khảo sát, đặc biệt đã có mạng lƣới
tƣơng đối dày các trạm đo thủy v n hoạt động đƣợc hàng chục n m, nay vẫn tiếp tục
hoạt động đã cung cấp một lƣợng thông tin đáng kể về tài nguyên nƣớc trên mặt. Gần
đây, Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng đã có Quyết định số 13/2007/QĐ-BTNMT ngày
4/9/2009 và Thông tƣ số 26/2009/TT-BTNMT ngày 30/11/2009 quy định về việc điều
tra đánh giá NDĐ và định mức kinh tế kỹ thuật điều tra đánh giá TNN. Theo các v n
bản pháp lý kể trên, công tác điều tra đánh giá cơ bản các nguồn nƣớc trên mặt và dƣới
đất bằng nguồn vốn ngân sách cấp do Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng quản lí và lập kế
hoạch thực hiện đƣợc chia thành các loại nhƣ sau:
Điều tra đánh giá tổng quan, kết quả là phải lập đƣợc các bản đồ tài nguyên nƣớc
t lệ 1:200.000 và 1:100.000;
Điều tra đánh giá sơ bộ, kết quả là phải lập đƣợc các bản đồ tài nguyên nƣớc t lệ
1:50.000.
Công tác điều tra đánh giá tổng quan lập bản đồ tài nguyên nƣớc t lệ 1:200.000
đƣợc thực hiện trên diện tích lớn nhƣ các vùng cấu trúc địa chất-địa chất thủy v n lớn,
các vùng kinh tế , các lƣu vực sông lớn, các sông liên quốc gia… nhằm phục vụ lập các
quy hoạch phát triển kinh tế trên quy mô toàn quốc, t lệ 1: 100.000 đƣợc thành lập
trên phạn vi các vùng cấu trúc, các vùng kinh tế vừa, các lƣu vực sông liên tỉnh hoặc
trong phạm vi một tỉnh …nhằm phục vụ lập các quy hoạch phát triển kinh tế vùng, địa
phƣơng, lập các dự án tiền khả thi có liên quan đến nƣớc, t lệ 1: 50.000 đƣợc thành
lập phục vụ lập kế hoạch phát triển kinh tế cho một vùng cụ thể, lập các dự án khả thi
liên quan đến nƣớc.
Kết quả các điều tra đánh giá TNN mô tả trên đây là phải thành lập đƣợc báo cáo
kết quả điều tra đánh giá TNN, trong đó có việc thành lập bộ bản đồ TNN ở t lệ tƣơng
ứng. Tuy nhiên cho đến nay vẫn chƣa có đầy đủ các v n bản hƣớng dẫn thành lập các
bản đồ TNN. Duy nhất đối với NDĐ vẫn dựa vào Quy chế và hƣớng dẫn kỹ thuật đo vẽ
lập bản đồ ĐCTV t lệ 1: 50.000-1: 25.000 do Bộ Công Nghiệp ban hành n m 2000,
còn ở t lệ 1: 200.000 và 1: 100.000 đối với NDĐ và đối với điều tra đánh giá nƣớc
mặt vẫn chƣa có v n bản hƣớng dẫn nào.
Với tình hình nhƣ trên, Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng đã cho mở đề tài nghiên
cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp Bộ “ Nghiên cứu xây dựng bộ bản đồ chuẩn
trong công tác điều tra đánh giá tài nguyên nƣớc”.
2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu, điều tra khảo sát, tính toán và trang thiết bị
nghiên cứu đã sử dụng thực tế
- Phƣơng pháp kế thừa truyền thống:
Do công tác điều tra, đánh giá; xác định nội dung và phƣơng pháp thể hiện các
thông tin trên bản đồ tài nguyên nƣớc từ trƣớc tới nay chƣa có quy định và hƣớng dẫn
kỹ thuật cụ thể. Tuy nhiên do nhu cầu thực tế chúng vẫn đƣợc tiến hành trong quá trình
thực hiện của các đề án, đề tài nghiên cứu. Vì vậy, trong quá trình thực hiện Đề tài sẽ
phải thu thập, tổng hợp, tiếp thu và kế thừa các thành quả của các dự án, đề tài nghiên
cứu trƣớc đây phục vụ cho mục tiêu của Đề tài.
- Phƣơng pháp đánh giá chuyên gia chấm điểm lựa chọn vấn đề ƣu tiên:
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Phƣơng pháp này sử dụng để xác định các tiêu chí ƣu tiên trong việc điều tra,
đánh giá và xây dựng các nội dung thể hiện trên các lớp bản đồ tài nguyên nƣớc
- Phƣơng pháp mô hình hóa và GIS:
Đƣợc sử dụng để phân tích, đánh giá mức độ đáp ứng các thông tin, xây dựng
các ma két bản đồ, biểu đồ liên quan.
- Phƣơng pháp chuyên gia:
Việc xin ý kiến đóng góp của các chuyên gia thuộc lĩnh vực liên quan là không
thể thiếu. Đây là một trong những phƣơng pháp đem lại hiệu quả cao trong việc thực
hiện Đề tài.
2.3. Danh mục các kết quả, sản phẩm KHCN đạt đƣợc với số lƣợng, chủng
loại và chỉ tiêu chất lƣợng, yêu cầu khoa học chính
2.3.1. Các sản phẩm khoa học
* Sản phẩm dạng kết quả I, bao gồm:
- Bản đồ mẫu (maket ) TNNDĐ t lệ 1: 200.000 lƣu vực sông Đà;
- Bản đồ mẫu (maket) TNNDĐ t lệ 1: 100.000 Thành phố Hà Nội;
- Bản đồ mẫu (maket) TNNDĐ t lệ 1: 50.000 Thành phố Hà Nội;
- Bản đồ mẫu (maket ) TNNM t lệ 1: 200.000 tỉnh Hòa Bình;
- Bản đồ mẫu (maket) TNNM t lệ 1: 100.000 tỉnh tỉnh Hòa Bình;
- Bản đồ mẫu (maket) TNNM t lệ 1: 50.000 lƣu vực sông Bôi – huyện Kim Bôi,
Lạc Thủy, Yên Thủy – Tỉnh Hòa Bình;
- Bản đồ mẫu (maket) TNNM t lệ 1: 25.000 lƣu vực sông Bôi – huyện Kim Bôi,
Lạc Thủy – Tỉnh Hòa Bình;
* Sản phẩn dạng kết quả II, bao gồm:
- Hƣớng dẫn kĩ thuật điều tra, đánh giá; xây dựng nội dung thông tin, phƣơng
pháp thể hiện bản đồ TNNDĐ tỉ lệ 1: 200.000-1: 100.000;
- Hƣớng dẫn kĩ thuật điều tra, đánh giá; xây dựng nội dung thông tin, phƣơng
pháp thể hiện bản đồ TNNDD tỉ lệ 1: 50.000-1: 25.000;
- Hƣớng dẫn kĩ thuật điều tra, đánh giá; xây dựng nội dung thông tin, phƣơng
pháp thể hiện bản đồ tài nguyên nƣớc mặt tỉ lệ 1: 200.000-1: 100.000;
- Hƣớng dẫn kĩ thuật điều tra, đánh giá; xây dựng nội dung thông tin, phƣơng
pháp thể hiện bản đồ tài nguyên nƣớc mặt tỉ lệ 1: 50.000-1: 25.000;
* Sản phẩm dạng kết quả III: Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện đề tài và các
báo cáo nghiên cứu chuyên đề.
2.3.2. Các công bố khoa học: 03 bài báo.
2.4. Tình hình đăng ký sở hữu trí tuệ: Không
2.5. Kết quả đề tài có tác động đối với công tác điều tra cơ bản và quản lý
nhà nƣớc về tài nguyên và môi trƣờng;
Kết quả của đề tài phục vụ trực tiếp cho công tác quản lý tài nguyên nƣớc đặc
biệt là công tác điều tra cơ bản, đánh giá tài nguyên nƣớc. Các sản phẩm bản đồ t lệ
1:200.000 đƣợc phục vụ cho lập các quy hoạch phát triển kinh tế trên quy mô toàn quốc,
t lệ 1: 100.000 phục vụ cho lập các quy hoạch phát triển kinh tế vùng, địa phƣơng, lập
các dự án tiền khả thi có liên quan đến tài nguyên nƣớc, t lệ 1: 50.000 phục vụ cho lập
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kế hoạch phát triển kinh tế cho một vùng cụ thể, lập các dự án khả thi liên quan đến
nƣớc tài nguyên nƣớc.
2.6. Kết luận
Sau khi thực hiện đầy đủ 5 nội dung nghiên cứu của đề tài Khoa học và Phát
triển công nghệ cấp bộ có thể nêu lên các kết luận nhƣ sau:
1. Đã hoàn thành đầy đủ sản phẩn theo yêu cầu của đề tài trong đó:
- Sản phẩm dạng III bao gồm Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện đề tài và 13
báo cáo nghiên cứu chuyên đề.
- Sản phẩm dạng kết quả IV bao gồm 03 bài báo đ ng ở tạp chí khoa học của Bộ
Tài nguyên và Môi trƣờng là tạp chí Tài nguyên và Môi trƣờng.
- Sản phẩn dạng II bao gồm 04 hƣớng dẫn kỹ thuật về điều tra, đánh giá; xây
dựng nội dung thông tin, phƣơng pháp thể hiện bản đồ tài nguyên nƣớc dƣới đất và
nƣớc mặt các t lệ 1: 200.000-1: 100.000 và 1: 50.000-1: 25.000.
- Sản phẩm dạng I gồm 06 bản đồ mẫu tài nguyên nƣớc dƣới đất và nƣớc mặt ở
các t lệ 1: 200.000, 1: 100.000 và 1: 50.000 ở các vùng khác nhau.
2. Đề tài hoàn thành tốt các mục tiêu nghiên cứu, cụ thể là:
- Xác lập nội dung, trình tự của công tác điều tra, đánh giá TNN ở mức tổng quan
và sơ bộ;
- Xác lập nội dung và phƣơng pháp xây dựng bộ bản đồ TNN trong công tác điều
tra, đánh giá ở mức độ tổng quan và sơ bộ;
- Xây dựng mẫu ( Maket) bộ bản đồ TNN.
Mục tiêu thứ nhất thể hiện ở chƣơng 3 và 5 của báo cáo tổng hợp, các chƣơng 01
và 02 của các hƣớng dẫn kĩ thuật. Mục tiêu thứ 2 thể hiện ở chƣơng 4 và 6 của báo cáo
tổng hợp, các chƣơng 4 của các hƣớng dẫn. Mục tiêu thứ 3 của đề tài thể hiện ở toàn bộ
kết quả sản phẩm dạng I.
3. Kết quả nghiên cứu xây dựng bộ bản đồ chuẩn trong điều tra, đánh giá tài
nguyên nƣớc dƣới đất thể hiện nhƣ sau:
- Đã tổng hợp đƣợc nội dung, phƣơng pháp, cách thể hiện các bản đồ tài nguyên
nƣớc dƣới đất trên thể giới và ở nƣớc ta theo 2 trƣờng phái khác nhau, từ đó áp dụng
vào tình hình cụ thể của giai đoạn hiện nay;
- Đề xuất đƣợc hệ phƣơng pháp, mật độ mạng lƣới và điểm điều tra khảo sát khi
điều tra, đánh giá tổng quan và sơ bộ tài nguyên nƣớc dƣới đất phục vụ xây dựng bộ bản
đồ chuẩn các t lệ 1: 200.000, 1: 100.000 và 1: 50.000;
- Đề suất đƣợc các loại trữ lƣợng khi đánh giá tiềm n ng nƣớc dƣới đất cần xác
định ở các giai đoạn điều tra, đánh giá tổng quan và sơ bộ nƣớc dƣới đất và đề suất các
phƣơng pháp nghiên cứu chúng phục vụ xây dựng bộ bản đồ chuẩn các t lệ 1: 200.000,
1: 100.000 và 1: 50.000;
- Đề suất đƣợc các loại bản đồ tài nguyên nƣớc dƣới đất cần thành lập theo kết
quả điều tra, đánh giá nƣớc dƣới đất các giai đoạn khác nhau. Cụ thể là kết quả điều tra,
đánh giá tổng quan cần xây dựng: bản đồ tài liệu thực tế, bản dồ địa chất thủy v n, bản
đồ chất lƣợng nƣớc và bản đồ tài nguyên nƣớc dƣới đất t lệ 1: 200.000 hoặc 1:
100.000; kết quả điều tra, đánh giá sơ bộ, ngoài các bản đồ cần thành lập tƣơng tự nhƣ
trên còn thành lập thêm bản đồ mức độ tự bảo vệ nƣớc dƣới đất ở t lệ 1: 50.000;
- Đã đề suất đƣợc các yêu cầu, nội dung, cách thể hiện về nội dung và hình thức
các bản đồ tài nguyên nƣớc dƣới đất các t lệ khác nhau đã nêu ở trên.
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4. Kết quả nghiên cứu xây dựng bộ bản đồ chuẩn trong điều tra, đánh giá tài
nguyên nƣớc mặt thể hiện nhƣ sau:
- Đã tổng hợp đƣợc nội dung, phƣơng pháp, cách thể hiện các bản đồ tài nguyên
nƣớc mặt trên thể giới và ở nƣớc ta theo 2 trƣờng phái khác nhau, từ đó áp dụng vào
tình hình cụ thể của giai đoạn hiện nay;
- Đề suất đƣợc hệ phƣơng pháp, mật độ mạng lƣới và điểm điều tra khảo sát khi
điều tra, đánh giá tài nguyên nƣớc mặt phục vụ xây dựng bộ bản đồ chuẩn các t lệ 1:
200.000, 1: 100.000 và 1: 50.000;
- Đề suất đƣợc các loại bản đồ tài nguyên nƣớc mặt cần thành lập theo kết quả
điều tra, đánh giá nƣớc mặt. Cụ thể là kết quả điều tra, đánh giá tài nguyên nƣớc mặt
cần phải xây dựng ba loại bản đồ: bản đồ tài liệu thực tế điều tra tài nguyên nƣớc mặt,
bản đồ tài nguyên nƣớc mặt và bản đồ hiện trạng chất lƣợng nƣớc mặt;
- Đã đề suất đƣợc các yêu cầu, nội dung, cách thể hiện về nội dung và hình thức
các bản đồ tài nguyên nƣớc mặt các t lệ khác nhau đã nêu ở trên.
2.7. Kiến nghị
Hiện nay công tác điều tra đánh giá tài nguyên nƣớc đang phát triển mạnh, đề
nghị Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng xem xét ban hành các v n bản hƣớng dẫn kỹ thuật
của đề tài làm cơ sở thực hiện nhất quán trong toàn ngành.
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[3] NGHIÊN CỨU THIẾT LẬP HỆ THỐNG TRỰC TUYẾN CUNG CẤP METADATA
CÁC DỰ ÁN PHỤC VỤ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ TÀI NGUYÊN
NƢỚC
Mã số: TNMT.02.48
1. Thông tin chung về đề tài
1.1. Tổ chức chủ trì đề tài: Trung tâm Dữ liệu quy hoạch và điều tra tài nguyên nƣớc.
1.2. Chủ nhiệm đề tài: KS. Lê Đình Dũng; Email: dungtdc@gmail.com.
1.3. Cán bộ tham gia nghiên cứu chính:
- KS. Lƣu Dũng Hà; KS. Hoàng V n Hƣng; KS. Lê Anh Tuân; ThS. Nguyễn
Đức Huy; ThS. Nguyễn Thế Chuyên; KS. Phạm Thị Thu.
1.4. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
- Đề xuất đƣợc khung nội dung thông tin cơ bản - metadata đối với các dự án lĩnh
vực tài nguyên nƣớc có xem xét vận dụng các chuẩn metadata đã có;
- Hỗ trợ trực tiếp, có hiệu quả công tác quản lý nhà nƣớc thông qua hệ thống
thông tin trực tuyến đƣợc xây dựng nhằm cung cấp thông tin cơ bản các dự án lĩnh vực
tài nguyên nƣớc.
1.6. Thời gian thực hiện: Từ n m 2014 đến n m 2015.
1.7. Kinh phí phê duyệt: 790 triệu đồng; thực hiện: 790 triệu đồng;
2. Tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu
2.1. Mở đầu
Tới thời điểm hiện tại, đã có hàng tr m nhiệm vụ, dự án, đề tài nghiên cứu trong
lĩnh vực tài nguyên nƣớc đƣợc triển khai từ nguồn vốn nhà nƣớc nhƣng việc tìm kiếm
các thông tin cơ bản về các dự án đó còn gặp rất nhiều khó kh n do thiếu hệ thống quản
lý thông tin;
Việc cung cấp các thông tin cơ bản về các dự án đã và đang đƣợc triển khai có ý
nghĩa hết sức quan trọng trong quản lý giảm thiểu tình trạng chồng lấn các nhiệm vụ,
nội dung, các vùng và phạm vi nghiên cứu. Đồng thời việc cung cấp thông tin về kết
quả các dự án đã có để phục vụ cho các dự án sẽ triển khai giúp tiết kiệm chi phí cũng
nhƣ nâng cao khả n ng trao đổi, chia sẻ thông tin;
Thông tin cơ bản về các dự án cũng hết sức quan trọng trong công tác hợp tác
quốc tế, đó là nguồn dữ liệu trợ giúp mang lại hiệu quả đầu tƣ cao hơn vì lựa chọn đƣợc
lĩnh vực, vùng nghiên cứu, trọng tâm phù hợp với nguồn vốn tài trợ, đầu tƣ;
Hàng n m, theo chức n ng nhiệm vụ, đơn vị quản lý nhà nƣớc về tài nguyên
nƣớc đã tiến hành kiểm kê về thực trạng, tính hiệu quả… các dự án lĩnh vực tài nguyên
nƣớc. Mặc dù vậy, các kết quả thu đƣợc chƣa phục vụ một cách nhanh chóng, trực tiếp
công tác quản lý nhà nƣớc do thiếu công cụ khai thác triệt để.
Hệ thống thông tin trực tuyến là kênh quảng bá hiệu quả để truyền tải thông tin
đến ngƣời sử dụng hoặc các đối tƣợng khách hàng có nhu cầu khai thác thông tin – phục
vụ thiết thực định hƣớng kinh tế hóa ngành tài nguyên môi trƣờng lĩnh vực tƣ liệu,
thông tin tài nguyên nƣớc.
Chính vì những lý do nêu trên, việc thu thập, hệ thống hóa và xây dựng một hệ
thống thông tin trực tuyến với chức n ng cập nhật, cung cấp thông tin cơ bản về các dự
án tài nguyên nƣớc (Metadata) là hết sức cần thiết. Kết quả của đề tài sẽ là công cụ trợ
giúp đắc lực trong các công tác quản lý, đề xuất cũng nhƣ quảng bá thông tin về dự án
trong lĩnh vực tài nguyên nƣớc.
152

2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu, điều tra khảo sát, tính toán và trang thiết bị
nghiên cứu đã sử dụng thực tế
- Phƣơng pháp điều tra thu thập thông tin:
Để tổng hợp thông tin, số liệu từ các cơ quan, đơn vị quản lý nhà nƣớc về tài
nguyên nƣớc, phƣơng pháp điều tra thu thập thông tin đƣợc sử dụng. Cụ thể: Đề tài thực
hiện việc thu thập thông tin các dự án từ nguồn vốn sự nghiệp khoa học, sự nghiệp kinh
tế tại Cục Quản lý tài nguyên nƣớc, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nƣớc
bằng các phiếu điều tra.
- Phƣơng pháp tổng hợp, phân tích, thống kê:
Dữ liệu diều tra, thu thập cần thiết phải đƣợc tổng hợp, phân loại theo từng loại
dự án cụ thể. Ứng với mỗi phiếu điều tra, tiến hành phân tích nội dung từ đó sắp xếp, bổ
sung đối với các thông tin còn thiếu hoặc chƣa đúng.
- Phƣơng pháp lập trình:
Sản phẩm lớn nhất mà đề tài hƣớng đến là hệ thống thông tin trực tuyến cung cấp
dữ liệu, thông tin cơ bản về các dự án tài nguyên nƣớc. Việc thiết lập hệ thống trên cơ
sở các yêu cầu từ ngƣời quản lý, sử dụng phải đƣợc tiến hành và tuân thủ chặt chẽ quy
trình xây dựng phần mềm. Phƣơng pháp lập trình đƣợc sử dụng nhiều nhất, chiếm khối
lƣợng lớn nhất trong đề tài này.
- Phƣơng pháp kế thừa:
Về mặt chuyên môn tài nguyên nƣớc, trƣớc khi có đề tài này, đã có các dự án
điều tra cơ bản tài nguyên nƣớc. Ngoài ra, để thực hiện chức n ng nhiệm vụ của mình,
các đơn vị phụ trách thông tin, lƣu trữ tài nguyên nƣớc đã tiến hành công tác tổng hợp,
hệ thống lại thông tin tài liệu, thƣ viện… Những kết quả này cần thiết phải đƣợc kế
thừa. Bên cạnh đó, về hệ thống thông tin trực tuyến cũng có nhiều các sản phẩm mã
nguồn mở đã khẳng định đƣợc chức n ng và sức mạnh của mình trong quản lý thông tin
lƣu trữ, thông tin dự án. Vì vậy, hệ thống thông tin trực tuyến mà đề tài sẽ triển khai
cũng cần phải kế thừa lại các kết quả đó.
- Phƣơng pháp chuyên gia:
Là một đề tài nghiên cứu khoa học ứng dụng cho tài nguyên nƣớc, cần sử dụng
trí tuệ của đội ngũ chuyên gia hoạt động trong lĩnh vực tài nguyên nƣớc để xem xét
nhận định bản chất của đối tƣợng, tìm ra một giải pháp tối ƣu. Việc tổ chức các buổi hội
thảo, tham luận để giải quyết các vấn đề đặt ra là hoạt động không thể thiếu trong
nghiên cứu, thực hiện đề tài.
- Kỹ thuật sử dụng: Sử dụng kỹ thuật số hóa, hiệu chỉnh bản đồ; Sử dụng kỹ
thuật lập trình;
2.3. Danh mục các kết quả, sản phẩm KHCN đạt đƣợc với số lƣợng, chủng
loại và chỉ tiêu chất lƣợng, yêu cầu khoa học chính
- Các sản phẩm khoa học:
+ Báo cáo xử lý, phân tích thông tin, dữ liệu phiếu điều tra
+ Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học
+ Bộ phần mềm hệ thống thông tin trực tuyến
- Các công bố khoa học:
+ Hệ thống thông tin trực tuyến quản lý Metadata các dự án, đề tài lĩnh vực tài
nguyên nƣớc Tạp chí Tài nguyên và Môi trƣờng (Số 19 -225) Tháng 10 – 2015.
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+ Khung Metadata và ứng dụng trong quản lý, khai thác thông tin các dự án lĩnh
vực tài nguyên nƣớc-Tạp chí Tài nguyên và Môi trƣờng (Số 20 -225), Tháng 10 – 2015.
2.4. Tình hình đăng ký sở hữu trí tuệ: Không có.
2.5. Kết quả đề tài có tác động đối với công tác điều tra cơ bản và quản lý
nhà nƣớc về tài nguyên và môi trƣờng
2.6. Kết luận
Nhóm nghiên cứu đề tài đã nỗ lực hoàn thành đầy đủ các nội dung nghiên cứu và
đã đạt đƣợc mục tiêu đề ra:
- Đã đề xuất đƣợc khung nội dung thông tin cơ bản - metadata đối với các dự án
lĩnh vực tài nguyên nƣớc dựa trên các chuẩn metadata đã có;
- Đã xây dựng thành công Hệ thống thông tin trực tuyến cung cấp metadata các
dự án phục vụ công tác quản lý nhà nƣớc trong lĩnh vực tài nguyên nƣớc, đáp ứng đầy
đủ các tiêu chí đã đề ra:
+ Lƣu trữ các thông tin cơ bản về dự án lĩnh vực tài nguyên nƣớc theo các chuẩn
Metadata đã đề xuất;
+ Cập nhật đầy đủ danh mục và dữ liệu cơ bản về các dự án trong lĩnh vực tài
nguyên nƣớc vào hệ thống thông tin trực tuyến;
+ Cung cấp công cụ tìm kiếm, tra cứu danh mục các dự án theo nhiều tiêu chí;
+ Tích hợp hệ thống bản đồ vùng dự án, tƣơng ứng với từng dự án;
+ Có khả n ng kết xuất các bảng, biểu dữ liệu, báo cáo tổng hợp thông tin cơ bản;
+ Cung cấp chức n ng quản trị hệ thống: Quản trị ngƣời dùng, Quản trị dự án,
Quản trị bản đồ;
- Đã xuất bản 2 bài báo khoa học đƣợc duyệt đ ng trên Tạp chí Tài nguyên và
Môi trƣờng (số 19 và 20; tháng 10 n m 2015);
Về chất lƣợng các sản phẩm của đề tài nghiên cứu, có thể đánh giá cụ thể nhƣ sau:
- Về những lý luận, nghiên cứu khoa học đƣợc tổng hợp lại qua 19 chuyên đề và 2
bản báo cáo (báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt) về cơ bản đã đảm bảo đƣợc chất lƣợng,
là cơ sở vững chắc để xây dựng sản phẩm cuối cùng là “Hệ thống thông tin trực tuyến cung
cấp Metadata các dự án phục vụ công tác quản lý nhà nƣớc về tài nguyên nƣớc”;
- Đối với “Hệ thống thông tin trực tuyến cung cấp Metadata các dự án phục vụ
công tác quản lý nhà nƣớc về tài nguyên nƣớc”, qua quá trình cài đặt, chạy thử trên hệ
thống của 2 đơn vị là Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nƣớc quốc gia và
Trung tâm Thông tin – Kinh tế tài nguyên nƣớc – Cục Quản lý tài nguyên nƣớc, đƣợc
đánh giá là hoàn toàn đáp ứng các yêu cầu về mặt kỹ thuật và mang tính ứng dụng cao.
Có thể đƣa vào sử dụng thực tế ngay khi đề tài đƣợc nghiệm thu;
Ngoài những mặt đã đạt đƣợc, Hệ thống thông tin trực tuyến còn một số vấn đề
tồn tại cần giải quyết nhƣ sau:
- Hệ thống cơ sở dữ liệu cần bổ sung và cập nhật thêm thông tin các dự án lĩnh
vực tài nguyên nƣớc;
- Cần hoàn thiện chức n ng tìm kiếm để đáp ứng tốt hơn cho công tác quản lý
nhà nƣớc;
2.7. Kiến nghị
- Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng đƣa hệ thống vào sử dụng tại các cơ
quan, đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên & Môi trƣờng, nhằm cung cấp công cụ hỗ trợ
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công tác quản lý các dự án lĩnh vực tài nguyên nƣớc tới các cấp quản lý, tránh việc
nghiên cứu chồng lấn gây lãng phí ngân sách nhà nƣớc;
- Đề nghị các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực tài nguyên nƣớc cũng nhƣ các cấp
quản lý khác sẽ có những đóng góp, bổ sung để hoàn thiện dữ liệu cho hệ thống;
- Kết quả nghiên cứu của đề tài đã đề ra đƣợc cách thức mới trong việc lƣu trữ,
quản lý cơ sở dữ liệu các dự án thuộc lĩnh vực tài nguyên nƣớc. Đề nghị Bộ Tài nguyên
và Môi trƣờng đƣa hệ thống thông tin trực tuyến này trở thành tiền đề để phát triển các
hệ thống tƣơng tự sau này, đáp ứng công cuộc hệ thống hóa, hiện đại hóa việc quản lý,
chia sẻ thông tin cơ sở dữ liệu hiện vẫn còn nhiều hạn chế nhƣ hiện nay.
- Đề tài còn nhiều hạng mục đƣợc đóng góp ý kiến, từ các đơn vị quản lý cũng
nhƣ các chuyên gia lĩnh vực tài nguyên nƣớc, nhƣng chƣa thể thực hiện đƣợc trong
phạm vi của đề tài. Đề nghị Bộ Tài nguyên Môi trƣờng tạo điều kiện để Đề tài tiếp tục
đƣợc phát triển, dƣới hình thức một đề tài cấp cơ sở vào thời gian tới.
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NỘI DUNG 8: NGHIÊN CỨU, XÂY DỰNG CÁC GIẢI PHÁP: ĐIỀU HÕA,
PHÂN BỔ TÀI NGUYÊN NƢỚC: DUY TRÌ DÕNG CHẢY TỐI THIỂU,
CHUYỂN NƢỚC TRONG & NGOÀI LƢU VỰC SÔNG; BẢO VỆ NGUỒN
NƢỚC, PHÕNG CHỐNG VÀ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ TÁC HẠI DO NƢỚC
GÂY RA
[1] NGHIÊN CỨU DIỄN BIẾN, XÁC ĐỊNH CÁC NGUYÊN NHÂN THAY ĐỔI TỶ LỆ
PHÂN PHỐI DÕNG CHẢY SÔNG HỒNG SANG SÔNG ĐUỐNG VÀ ĐỀ XUẤT
ĐỊNH HƢỚNG GIẢI PHÁP NHẰM ĐẢM BẢO TỶ LỆ PHÂN PHỐI DÕNG CHẢY
HỢP LÝ
Mã số: TNMT.02.23
1. Thông tin chung về đề tài
1.1. Tổ chức chủ trì đề tài: Viện Khoa học Khí tƣợng Thủy v n và Biến đổi khí hậu
1.2. Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Hoàng Minh Tuyển; Email: hmtuyen@imh.ac.vn
1.3. Cán bộ tham gia nghiên cứu chính:
- ThS. Lương Hữu Dũng; KS. Vũ Thị Kim Dung; KS. Lê Tuấn Nghĩa; PGS. TS
Nguyễn Ngọc Quỳnh; PGS. TS Trần Thanh Xuân; ThS. Nguyễn Dương Anh.
1.4. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
- Đánh giá đƣợc các nguyên nhân thay đổi t lệ phân phối dòng chảy sông Hồng
qua sông Đuống và xác định đƣợc t lệ phân phối hợp lý;
- Đề xuất đƣợc định hƣớng các giải pháp nhằm đảm bảo t lệ phân phối dòng
chảy hợp lý.
1.5. Nội dung nghiên cứu
- Thu thập số liệu, tài liệu phục vụ cho nghiên cứu các nội dung của đề tài (lƣu
lƣợng, độ đục nƣớc sông hạ lƣu hệ thống sông Hồng; số liệu địa hình mặt cắt sông mới
nhất, bình đồ đáy sông, ảnh viễn thám, hoạt động dân sinh kinh tế, các công trình trên
sông, khai thác cát, mức độ lấn chiếm lòng sông, hoạt động của hệ thống hồ chứa lớn
thƣợng nguồn, nhu cầu lấy nƣớc hạ du...), đo đạc khảo sát bổ sung một số mặt cắt tại
ngã ba sông Hồng - Đuống; điều tra hiện trạng các nguyên nhân gây ra hiện tƣợng thay
đổi tỉ lệ phân phối dòng chảy sông Hồng qua sông Đuống; xây dựng ngân hàng dữ liệu
mặt cắt, địa hình lòng sông và thủy v n trên khu vực nghiên cứu;
- Đánh giá phƣơng pháp đo đạc, chỉnh biên số liệu tại các trạm Sơn Tây, Hà Nội.
- Nghiên cứu, phân tích diễn biến thay đổi bùn cát, địa hình lòng dẫn, bãi sông,
mặt cắt sông hạ lƣu sông Hồng đoạn Sơn Tây - Hƣng Yên - Bến Hồ trên cơ sở số liệu
thực đo và công nghệ viễn thám;
- Phân tích diễn biến tỉ lệ phân phối dòng chảy, mực nƣớc, đƣờng mặt nƣớc sông
Hồng và Đuống theo các thời kỳ khác nhau (thời kỳ trƣớc và sau khi có hồ Hòa Bình,
sau đây đƣợc gọi chung là các thời kỳ);
- Nghiên cứu, tính toán chế độ dòng chảy làm cơ sở cho việc xác định tƣơng
quan giữa t lệ phân phối dòng chảy, thay đổi phân lƣu với các biến động của các yếu tố
thủy v n, thủy động lực;
- Đánh giá các nguyên nhân chính gây ra thay đổi tỉ lệ phân phối dòng chảy;
- Xác định tỉ lệ phân phối dòng chảy sông Hồng sang sông Đuống hợp lý (bao
gồm tiêu chí và phƣơng pháp đánh giá lựa chọn);
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- Đề xuất định hƣớng các giải pháp nhằm đạt đƣợc tỉ lệ phân phối dòng chảy
sông Hồng sang sông Đuống hợp lý (giải pháp phi công trình và công trình).
1.6. Thời gian thực hiện: 2011 - 2013
1.7. Kinh phí phê duyệt: 1.723 triệu đồng; Thực hiện: 1.723 triệu đồng
2. Tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu
2.1. Mở đầu.
Trung bình hàng n m có khoảng 30.5 km3 nƣớc sông Hồng chảy sang sông
Đuống vào sông Thái Bình (lớn hơn 3 lần tổng lƣợng dòng chảy n m đƣợc hình thành
trong hệ thống sông Thái Bình) nên sông Đuống có vai trò quan trọng đối với phòng
chống lũ cho TP.Hà Nội cũng nhƣ Đồng bằng sông Hồng và là nguồn nƣớc quan trọng
của sông Thái Bình trong mùa cạn.
Tuy nhiên, trong hơn 10 n m gần đây, lƣợng nƣớc sông Hồng chuyển sang sông
Đuống ngày càng gia t ng rõ rệt. Sự gia t ng “không bình thƣờng” đó không những có
thể đe dọa an toàn của hệ thống đê sông Đuống và sông Thái Bình mà còn có thể gây
thiếu nƣớc trong mùa cạn ở Đồng bằng sông Hồng, ảnh hƣởng lớn đến sản xuất nông
nghiệp và các ngành khác.
Vì thế, nghiên cứu tìm hiểu những nguyên nhân chính gây nên hiện tƣợng gia
t ng t lệ phân phối dòng chảy sông Hồng vào sông Đuống và trên cơ sở đó kiến nghị
định hƣớng giải pháp để duy trì t lệ phân lƣu hợp lý là rất cần thiết.
Sông Đuống, tên chữ là sông Thiên Đức hay Thiên Đức Giang là một phân lƣu
của sông Hồng, dài 68 km, chuyển một phần nƣớc sông Hồng từ ngã ba Dâu (xã Xuân
Canh, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội) tại địa giới hai huyện Đông Anh và quận Long
Biên, đổ vào sông Thái Bình tại ngã ba Mỹ Lộc thuộc địa phận xã Trung Kênh, huyện
Lƣơng Tài, tỉnh Bắc Ninh. Trƣớc đây, sông Đuống chỉ là một phân lƣu nhỏ do cửa nối
với sông Hồng bị cát bồi nên chỉ khi có lũ lớn mới tràn qua đƣợc. Vào n m K Sửu
(1829), vua Minh Mạng đã cho đào cửa sông Đuống, cách cầu Long Biên khoảng 2 km
về phía thƣợng lƣu ở phía bờ tả. Vào giai đoạn đầu, sông Đuống chỉ là một phân lƣu
nhỏ, nhƣng từ sau n m 1858, cửa sông Đuống đƣợc mở rộng và dần dần trở thành một
phân lƣu lớn của sông Hồng ở phía bờ tả nhằm chuyển một phần dòng chảy sông Hồng
sang sông Thái Bình qua sông Đuống để giảm uy hiếp của lũ đối với Hà Nội, đồng thời
cấp nƣớc cho sông Thái Bình vào mùa cạn.
Trƣớc đây, từ thập niên 80 trở về trƣớc, t lệ dòng chảy sông Hồng chảy theo
sông Đuống sang sông Thái Bình (dƣới đây gọi là t lệ phân phối dòng chảy của sông
Hồng sang sông Đuống) khoảng (20-30)% tổng lƣợng dòng chảy của sông Hồng trƣớc
khi phân lƣu hoặc t lệ dòng chảy giữa sông Hồng (tại trạm Hà Nội) và sông Đuống (tại
trạm Thƣợng Cát) khoảng 80/20, nhƣng đến thập niên 90 của thế k 20, t lệ này đã
t ng lên 70/30 và thập niên đầu của thế k 21 khoảng 60/40 do dòng chảy sông Hồng
chuyển mạnh vào sông Đuống. Đặc biệt là dòng chảy cạn xấp xỉ 45-50%, thậm chí có
khi dòng chảy nhỏ nhất của sông Đuống tại trạm Thƣợng Cát còn lớn hơn so với sông
Hồng tại trạm Hà Nội. Tính trung bình, tốc độ gia t ng t lệ phân lƣu trong giai đoạn
thập niên đầu của thế k 21 so với thời kỳ 1956-2000 đã t ng lên gấp 6-8 lần.
Nếu tiếp tục duy trì tốc độ gia t ng bất thƣờng t lệ phân lƣu của sông Hồng sang
sông Đuống sẽ dẫn đến mất cân đối nghiêm trọng nguồn nƣớc giữa sông Hồng (kể từ hạ
lƣu cửa Đuống) và sông Thái Bình. Hậu quả là dòng chảy hạ lƣu sông Hồng bị cạn kiệt,
thiếu nƣớc nghiêm trọng, ảnh hƣởng xấu đến sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản,
cấp nƣớc sinh hoạt, giao thông thủy, mặn từ biển xâm nhập sâu vào trong sông và hệ
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thống kênh rạch nội địa, lòng sông bị bồi lấp và môi trƣờng sinh thái. Đồng thời, tuy gia
t ng nguồn nƣớc sông Hồng chuyển sang hạ lƣu hệ thống sông Thái Bình có lợi cho sản
xuất nông nghiệp, thủy sản và giao thông thủy, đẩy mặn và cải thiện môi trƣờng sinh
thái nhƣng hệ thống đê sông Thái Bình, đặc biệt là đê sông Đuống bị uy hiếp nghiêm
trọng do lƣợng lũ và đỉnh lũ gia t ng.
Đối với hiện tƣợng bất thƣờng này, cho đến nay cũng đã có một số công trình
nghiên cứu nhƣng chƣa đánh giá đầy đủ các nguyên nhân cũng nhƣ mức độ ảnh hƣởng
của chúng đến sự thay đổi của t lệ phân lƣu và đề xuất các giải pháp hạn chế sự gia
t ng t lệ phân lƣu.
Trƣớc tình hình đó, ngày 16/12/2010 V n phòng Chính phủ đã có công v n số
9139/VPCP-KTN về nghiên cứu biến đổi dòng chảy chuyển từ sông Hồng sang sông
Đuống, kèm theo công v n số 3999/BNN-TCTL ngày 01/12/2010 của Bộ Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn về vấn đề biến đổi dòng chảy chuyển từ sông Hồng sang sông
Đuống gây nguy cơ mất an toàn hệ thống đê sông Thái Bình và nguồn nƣớc cho Đồng
bằng sông Hồng.
Ngày 11/01/2011, Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng họp về vấn đề này và đã kết luận:
Cần phải có nghiên cứu cấp bách để có những thông tin và kết quả tính toán về thay đổi t
lệ phân lƣu, diễn biến chế độ dòng chảy hạ du sông Hồng – Thái Bình riêng của Bộ Tài
nguyên và Môi trƣờng; xác định nguyên nhân để Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng làm c n cứ
tham vấn với Chính phủ trong nhiệm vụ quản lý tài nguyên nƣớc của Bộ.
2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu, điều tra khảo sát, tính toán và trang thiết bị
nghiên cứu đã sử dụng thực tế
Phƣơng pháp phân tích thống kê, tổng hợp (các số liệu đo, kết quả nghiên cứu đã
có…).
Phƣơng pháp điều tra, khảo sát thực địa: điều tra, tìm hiểu tại thực địa về hiện
trạng lòng dẫn, xu thế phát triển kinh tế xã hội ảnh hƣởng đến lòng dẫn.
Ứng dụng công nghệ Viễn thám và GIS: là công cụ hỗ trợ trong phân tích diễn biến
lòng dẫn theo thời gian, không gian và hỗ trợ thiết lập các mô hình thủy lực 1, 2 chiều.
Phƣơng pháp mô hình: ứng dụng của các phần mềm tính toán thủy lực 1 chiều và
mô hình hình thái 2D đƣợc sử dụng để mô phỏng chế độ thủy động lực vùng nghiên cứu
theo các phƣơng án tính toán.
Phƣơng pháp chuyên gia và cộng đồng địa phƣơng: tập hợp các ý kiến, nhận xét,
tham luận tại các hội thảo của các chuyên gia chuyên ngành sâu về lĩnh vực có liên quan.
2.3. Danh mục các kết quả, sản phẩm KHCN đạt đƣợc với số lƣợng, chủng
loại và chỉ tiêu chất lƣợng, yêu cầu khoa học chính;
- Bộ số liệu thủy v n, mặt cắt sông, địa hình lòng dẫn, các công trình chỉnh trị sông.
- Bộ phần mềm quản lý số liệu thủy v n, mặt cắt phục vụ đề tài.
- Báo cáo đánh giá thực trạng của sự thay đổi tỉ lệ phân phối dòng chảy sông
Hồng qua sông Đuống.
- Báo cáo đánh giá nguyên nhân thay đổi tỉ lệ phân phối dòng chảy sông Hồng
qua sông Đuống.
- Báo cáo đề xuất tỉ lệ phân phối dòng chảy sông Hồng qua sông Đuống hợp lý
- Báo cáo đề xuất định hƣớng các giải pháp nhằm đạt đƣợc tỉ lệ phối dòng chảy
hợp lý của sông Hồng qua sông Đuống.
- Báo cáo tổng hợp.
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2.4. Tình hình đăng ký sở hữu trí tuệ : Không có;
2.5. Kết quả đề tài có tác động đối với công tác điều tra cơ bản và quản lý
nhà nƣớc về tài nguyên và môi trƣờng;
2.6. Kết luận
Đề tài thu thập, khảo sát bổ sung, phân tích, chuẩn hóa một khối lƣợng lớn số
liệu thu v n, mặt cắt ngang sông, địa hình lòng sông, ảnh vệ tinh và đã xây dựng một
ngân hàng dữ liệu lƣu trữ, thuận tiện cho sử dụng với các mục đích nghiên cứu. Các số
liệu thủy v n thu thập từ 1956 đến 2010, các mặt cắt ngang sông khu vực nghiên cứu từ
2000 đến 2010, địa hình lòng sông n m 2010 và ảnh vệ tinh từ 1990 đến 2012.
Đề tài làm rõ đƣợc diễn biến thay đổi dòng chảy, bùn cát trên sông Hồng tại các
trạm thủy v n chính. Trong vài, ba thập niên gần đây đã xuất hiện sự mất cân bằng nƣớc
và tổng lƣợng bùn cát lơ lửng trong đoạn sông Sơn Tây – Hà Nội + Thƣợng cát với xu
thế tổng lƣợng dòng chảy và tổng lƣợng bùn cát lơ lửng tại Sơn Tây thiên nhỏ một cách
hệ thống so với tổng lƣợng dòng chảy nƣớc và tổng lƣợng bùn cát lơ lửng tại hai trạm
Hà Nội và Thƣợng Cát. Đoạn sông Sơn Tây - Hà Nội - Thƣợng Cát, xu thế bồi chiếm
ƣu thế trong giai đoạn 1968-1998, xu thế xói liên tục từ n m 1999 đến 2010.
Từ đầu thập niên 10 của thế k này, các đặc trƣng mực nƣớc thể hiện xu thế giảm
mạnh tại Thƣợng Cát, Bến Hồ trên sông Đuống, giảm không nhiều tại các trạm khác
trên hạ lƣu hệ thống sông Thái Bình, không giảm hoặc lại có xu thế t ng tại các trạm
ven biển. Chênh lệch mực nƣớc Thƣợng Cát so với các trạm khác có xu thế giảm từ
giữa thập niên 90 của thế k trƣớc và giảm mạnh từ đầu thập niên 10 của thế k này.
Phân tích diễn biến tỉ lệ phân phối dòng chảy từ sông Hồng sang sông Đuống cho
thấy, các tỉ lệ của các đặc trƣng dòng chảy thể hiện xu thế t ng mạnh từ khoảng sau n m
1999. Thời điểm n m 2001, hầu nhƣ tỉ lệ phân lƣu của các đặc trƣng dòng chảy đều gặp
nhau tại trị số 30%. Trƣớc n m 2001, tỉ lệ phân lƣu của các đặc trƣng dòng chảy cạn
nhỏ hơn đặc trƣng dòng chảy lũ và n m. Sau n m 2001 vị thế này bị đảo ngƣợc lại, mức
gia t ng của tỉ lệ phân lƣu trong mùa cạn đóng vai trò chủ đạo.
Tính toán, phân tích diễn biến địa hình mặt cắt ngang sông Hồng, Đuống trên cơ
sở số liệu đo của hơn 160 mặt cắt ngang sông từ n m 2000 đến 2010 từ hạ lƣu cầu
Th ng Long đến Hƣng Yên và từ cửa Đuống đến Phả Lại. Trên sông Hồng, diện tích,
độ sâu trung bình mặt cắt trên đoạn sông nghiên cứu có xu thế t ng trong 10 n m gần
đây. Biến động mạnh hơn cả là đoạn từ cầu Th ng Long đến hạ lƣu cầu Vĩnh Tuy. Diện
tích lòng sông Hồng luôn có xu thế t ng với mực nƣớc thấp hơn 9,5 m và tỉ lệ thay đổi
diện tích sau n m 2004 mới thể hiện rõ xu thế giảm dần khi mức nƣớc t ng lên. Ở các
cấp mực nƣớc <2,5 m, tốc độ gia t ng diện tích mặt cắt ngang lớn hơn.
Trên sông Đuống, xu thế lòng sông liên tục bị xói sâu, tuy nhiên cấp mực nƣớc
3m tốc độ xói sâu mạnh hơn cấp 10 m. So với n m 2000, diện tích lòng sông trung bình
cả sông Đuống t ng 14% và 68% ứng với mực nƣớc 10 m và 3 m. Tƣơng tự, độ sâu
trung bình lòng sông Đuống t ng 15% và 42%. Chứng tỏ xu hƣớng xói sâu là chủ yếu,
xói ngang ít hơn.Tốc độ hạ thấp đáy dòng sông Đuống cao gấp đôi sông Hồng trên đoạn
Hà Nội Hƣng Yên, mức độ thay đổi diện tích mặt cắt ngang so với n m 2000, ứng với
cấp mực nƣớc 3 m, tốc độ thay đổi của sông Đuống cao gần gấp 3 lần sông Hồng. Lòng,
bãi sông Đuống ít bị thay đổi hơn.
Trên cơ sở giải đoán ảnh vệ tinh, cho thấy từ 1995 đến 2001 là thời kỳ lòng, bãi
sông vùng ngã ba sông Hồng Đuống ít bị xâm thực mà chủ yếu là bồi tụ. Nhiều bãi bồi
mới xuất hiện trong lòng sông; Tiếp theo n m 2002 là thời kỳ xói lở mạnh nhất, đặc biệt
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về phía Gia Lâm. Từ 2003 đến nay, bờ bãi sông vùng ngã ba ổn định hơn, ít xói lở. Bờ
sông Đuống từ cửa sông đến cầu Đuống, hiện tƣợng xói ngang, xói bãi sông diễn ra
không đáng kể. Hiện tƣợng bồi xói chỉ diễn ra rõ rệt nhất ở khu vực thƣợng lƣu cầu
Đuống. Ở đây, bãi nổi giữa sông bị xói mất, lòng sông Đuống thông thoáng hơn, lạch
chính lệch sang bờ hữu.
Đề tài đã phân tích, đánh giá các nguyên nhân chính gây ra thay đổi tỉ lệ phân
phối dòng chảy. Sự gia t ng lƣợng dòng chảy sông Hồng sang sông Đuống, đặc biệt là
vào thời kỳ nƣớc cạn, chủ yếu là do sự kết hợp ảnh hƣởng của sự bồi xói các bãi trên
sông Hồng, Đuống và sự hạ thấp lòng sông ở sông Đuống, nhất là trong đoạn cửa sông
Đuống, nhiều hơn so với lòng sông Hồng, cùng với chuyển dịch trục dòng chảy hƣớng
sang bờ trái của sông Hồng, đẩy chủ lƣu thuận chiều vào sông Đuống. Nguyên nhân
chính là do khai thác cát quá mức kết hợp với tác động vận hành của các hồ chứa ở
thƣợng lƣu làm giảm lƣợng bùn cát xuống hạ lƣu giảm rõ rệt, làm cho diễn biến lòng
sông, bờ sông và bãi sông trở nên phức tạp. Các hồ hoạt động chỉ đóng góp làm thay đổi
tỉ lệ phân phối sông Hồng sang sông Đuống: mùa cạn t ng khoảng 0.7% và mùa lũ giảm
-0.25%.
Đề tài đã xác định tỉ lệ phân phối dòng chảy sông Hồng sang sông Đuống hợp lý
(bao gồm tiêu chí và phƣơng pháp đánh giá lựa chọn). Trên cơ sở kết quả phân tích diễn
biến của t lệ phân lƣu của các đặc trƣng dòng chảy và các yêu cầu về cấp nƣớc mùa
cạn và tiêu chuẩn phòng chống lũ nêu trên, đề nghị lựa chọn t lệ phân lƣu sông Hồng
sang sông Đuống xấp xỉ t lệ phân lƣu trung bình trong giai đoạn 1961-2000: Đối với
dòng chảy lũ: (25-30)%; Đối với dòng chảy cạn (20-25)%; Dòng chảy n m khoảng
25%. Tỉ lệ phân phối 30% giữa sông Hồng sang Đuống là giá trị ”ngƣỡng” mà thiên
nhiên đạt tới, vì thế cần phải duy trì đƣợc tỉ lệ này ổn định xung quanh ”ngƣỡng”.
Đề tài đã thiết lập mô hình thủy lực MIKE 11 và MIKE2D FM, tính toán xác
định tƣơng quan giữa t lệ phân phối dòng chảy với các biến động của các yếu tố thủy
v n, thủy động lực vùng ngã ba sông Hồng-Đuống với số liệu địa hình cập nhật đến
n m 2010. Tính toán với các phƣơng án khác nhau cho thấy, so với hiện trạng nếu củng
cố, bổ sung các công trình chỉnh trị sông đã có, nạo vét các bãi cạn trên sông Hồng sâu
ngã ba sông Hồng- Đuống thì làm giảm tỉ lệ phân lƣu dòng chảy sông Hồng sang sông
Đuống không hiệu quả so với phƣơng án kết hợp với duy trì nâng cao địa hình lòng
sông Đuống trở về trạng thái n m 2000. Tỉ lệ phân lƣu đƣợc khôi phục lại đạt khoảng
25%-30% tùy theo các đặc trƣng.
Đề tài đề xuất định hƣớng các giải pháp nhằm đạt đƣợc tỉ lệ phân phối dòng chảy
sông Hồng sang sông Đuống hợp lý đó là: Quản lý việc khai thác cát và không cho phép
nạo vét lòng sông Đuống sâu thêm. Củng cố và gia cố các công trình chỉnh trị sông,
nhất là cụm công trình hƣớng dòng Tầm Xá, Phú Gia. Nạo vét dòng sông Hồng khu vực
ngã ba sông xuống đến cầu Chƣơng Dƣơng. Đặc biệt các bãi cạn Bắc Cầu, B c Biên.. là
các barrie ngầm cản dòng chảy về sông Hồng. Xem xét điều chỉnh lại tuyến đê, giải
phóng các vật cản lũ trên bãi, xây dựng giải phân cách chống lấn chiếm bờ bãi sông
Hồng.
Trong quá trình thực hiện đề tài, một số kết quả nghiên cứu đã công bố, cụ thể là
1 bài đƣợc đ ng trong Tạp chí Khí tƣợng Thủy v n, số 632, tháng 8 n m 2013. Đồng
thời, đã hƣớng dẫn một sinh viên Đại học Thủy lợi bảo vệ thành công đề tài tốt nghiệp
với nội dung nghiên cứu liên quan đến đề tài vào tháng 4 n m 2013.
2.7. Kiến nghị
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Với thời gian và kinh phí không cho phép đề tài nghiên cứu sâu hơn bằng các
phƣơng án công trình chỉnh trị và nạo vét lòng sông để kiểm chứng với mô hình thủy
lực 2 chiều.
Đề tài chỉ mới tính toán so sánh tác động điều tiết hồ chứa đến tỉ lệ phân phối
dòng chảy, chƣa tính toán chi tiết, định lƣợng hóa tác động của từng yếu tố khác nhau
gây nên nguyên nhân gia t ng chuyển nƣớc sông Hồng sang sông Đuống. Do đó, cần có
các tính toán, nghiên cứu sâu hơn về vấn đề này.
Địa hình mặt cắt ngang sông, đáy sông chƣa đồng bộ, chƣa đủ dày nên cần có đo
đạc đồng bộ đủ dày nhƣ đã đƣợc thực hiện vào n m 2000.
Tiến hành đo đạc đồng bộ bằng máy ADCP tại các trạm Sơn Tây, Hà Nội,
Thƣợng Cát, để làm rõ những nguyên nhân gây nên hiện tƣợng mất cân bằng nƣớc đoạn
sông trong một số giai đoạn.
Tiếp tục mở rộng phạm vi nghiên cứu để có bức tranh tổng thể chung đối với
đồng bằng Bắc Bộ
Bên cạnh đó cùng với sự phát triển kinh tế xã hội của vùng đồng bằng sông
Hồng, nhu cầu sử dụng và khai thác dòng sông chắc chắn sẽ có các thay đổi từ đó dẫn
đến các yêu cầu mới về lƣu lƣợng nƣớc, về mực nƣớc trong các thời kỳ (yêu cầu Q, H).
Giải pháp cụ thể nào để hạn chế và kiểm soát các tác động trên vẫn còn là một vấn đề để
ngỏ cần phải đầu tƣ nghiên cứu.
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[2] NGHIÊN CỨU VÀ ĐỀ XUẤT NGƢỠNG KHAI THÁC HỢP LÝ NHẰM PHÕNG
CHỐNG NGUY CƠ SỤT LÖN NỀN ĐẤT DO KHAI THÁC NƢỚC DƢỚI ĐẤT, ÁP
DỤNG THỬ NGHIỆM CHO KHU VỰC NỘI ĐÔ THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Mã số: TNMT.02.34
1. Thông tin chung về đề tài
1.1. Tổ chức chủ trì đề tài: Trung tâm Dữ liệu quy hoạch và điều tra tài nguyên
nƣớc, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nƣớc quốc gia
1.2. Chủ nhiệm đề tài: TS. Vũ Thanh Tâm; Email: vttam@monre.gov.vn
1.3. Cán bộ tham gia nghiên cứu chính:
- NCS. Trần Thành Lê, Thƣ ký đề tài; NCS. Nhƣ Việt Hà; ThS. Thân V n Đón;
ThS. Nguyễn Thế Chuyên; ThS. Nguyễn V n Huy; ThS. Bùi V n Toan.
1.4. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
- Nghiên cứu phƣơng pháp đánh giá và đề xuất ngƣỡng khai thác hợp lý nhằm
giảm thiểu nguy cơ sụt lún mặt đất do khai thác nƣớc dƣới đất trong trầm tích bở rời;
- Phân vùng khai thác và dự báo mức độ sụt lún mặt đất tƣơng ứng với các mức
khai thác.
1.5. Nội dung nghiên cứu
- Nghiên cứu tổng quan về ngƣỡng khai thác, các phƣơng pháp nghiên cứu, phân
tích và xác định ngƣỡng khai thác nƣớc dƣới đất đã và đang thực hiện ở trên thế giới và
ở Việt Nam; từ đó lựa chọn phƣơng pháp, mô hình tính toán thích hợp có thể áp dụng
đối với vùng nghiên cứu và các tài liệu hiện có.
- Tổng hợp, phân tích nguồn tài liệu hiện có, bao gồm kết quả nghiên cứu, điều
tra đánh giá tài nguyên nƣớc dƣới đất và đo vẽ địa chất thủy v n, địa chất công trình –
địa kỹ thuật, các tài liệu khai thác, quan trắc nƣớc dƣới đất và sụt lún bề mặt đất. Kết
quả của nhóm công việc này là đƣa ra đƣợc một bức tranh tổng quát và cơ sở dữ liệu về:
điều kiện địa chất công trình - địa chất thủy v n của vùng nghiên cứu; chuỗi số liệu khai
thác nƣớc dƣới đất ở 11 bãi giếng và chuỗi số liệu quan trắc mực nƣớc dƣới đất, nƣớc
sông Hồng làm dữ liệu đầu vào cho mô hình số nƣớc dƣới đất; chuỗi số liệu quan trắc
sụt lún mặt đất để phục vụ công tác đánh giá sụt lún, xác định giới hạn khai thác nƣớc
dƣới đất nhằm phòng chống sụt lún mặt đất.
- Xây dựng cơ sở dữ liệu GIS, mô hình số 3D các lớp địa chất công trình trên nền
phầm mềm ROCKWORKS 15 và mô hình số 3D địa tầng địa chất thủy v n trên nền phần
mềm GMS 9.2. Kết quả từ các mô hình này và các kết quả từ tổng hợp, phân tích tài liệu nói
trên là dữ liệu đầu vào cho mô hình số dòng chảy nƣớc dƣới đất tính ngƣỡng khai thác.
- Nghiên cứu, tiến hành 7 thí nghiệm hiện trƣờng thấm ngang (seepage
experiment)nhằm bổ sung tài liệu quan hệ nƣớc dƣới đất – nƣớc sông; sử dụng phần mềm
STLK1 & STWT1 để tính toán lƣợng bổ cập từ nƣớc sông đến nƣớc dƣới đất. Giá trị bổ cập
này sẽ đƣợc đối sánh với kết quả do mô hình số dòng chảy nƣớc dƣới đất tính toán.
- Xây dựng các hàm tƣơng quan giữa số liệu quan trắc sụt lún mặt đất và hạ thấp
mực nƣớc dƣới đất tầng qpđể sử dụng nhƣ một công cụ nghiên cứu, phân tích và đánh
giá định lƣợng sụt lún bề mặt do khai thác nƣớc dƣới đất tại vị trí các bãi giếng khai
thác. Ngoài ý nghĩa nói trên, việc xây dựng hàm tƣơng quan giữa số liệu quan trắc sụt
lún mặt đất và hạ thấp mực nƣớc dƣới đất tầng qp có ý nghĩa quan trọng để khảng định
một trong những nguyên nhân gây sụt lún mặt đất là do hạ thấp mực nƣớc do khai thác
nƣớc dƣới đất. Kết quả tính toán sụt lún (đƣợc cho xấp xỉ bằng giá trị co ngót tầng
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chứa) của mô hình số nƣớc dƣới đấtsẽ đƣợc kiểm chứng kết theo kết quả quan trắc mực
nƣớc và kết quả quan trắc sụt lún.
- Xây dựng các kịch bản khai thác nƣớc dƣới đất và chạy mô hình MODFLOW +
SUB để đánh giá tốc độ hạ thấp mực nƣớc và tốc độ sụt lún ứng với các kịch bản khai
thác này; trên cơ sở đó phân vùng khai thác và lựa chọn ngƣỡng khai thác đảm bảo mực
nƣớc hạ thấp và mực sụt lún không vƣợt quá các tiêu chí đã đề ra. Cơ sở để đề tài xây
dựng các kịch bản khai thác nƣớc dƣới đất là dựa trên hiện trạng khai thác của các bãi
giếng và Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội đến n m 2020,
định hƣớng đến n m 2030 đã đƣợc Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt trong quyết định
1081/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 n m 2011, đặc biệt là Quy hoạch cấp nƣớc Thủ đô Hà
Nội đến n m 2030 tầm nhìn đến n m 2050 đã đƣợc Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt
trong Quyết định 499/QĐ-TTg ký ngày 21 tháng 3 n m 2013.
1.6. Thời gian thực hiện: từ tháng 1 n m 2013 đến tháng 12 n m 2014
1.7. Kinh phí phê duyệt: 835 triệu đồng; Thực hiện: 835 triệu đồng;
2. Tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu
2.1. Mở đầu
Gần đây đang có các ý kiến khác nhau giữa các nhà khoa học, kỹ thuật và các
nhà quản lý về giải pháp cấp nƣớc và nguồn cấp nƣớc cho thủ đô Hà Nội. Trong công
v n số 212/LHHVN-KHCNMT ký ngày 9/4/2012 của Liên hiệp các Hội KHKT VN gửi
Thủ tƣớng Chính phủ có kiến nghị nên sử dụng nƣớc dƣới đất là nguồn cung cấp chính
thay cho việc xây dựng thêm một số nhà máy khai thác nƣớc sông Hồng nhƣ trong bản
thảo quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội đến n m 2030 của TP Hà Nội.
Việc xác định ngƣỡng khai thác nƣớc dƣới đất để phòng chống sụt, lún đất
thƣờng dựa vào quan hệ lƣợng khai thác – hạ thấp mực nƣớc – sụt lún đất do khai thác
nƣớc dƣới đất. Tuy nhiên, quy trình công nghệ và phƣơng pháp xác định ngƣỡng khai
thác để phòng chống sụt, lún đất do khai thác nƣớc dƣới đất tƣơng đối phức tạp và chƣa
từng đƣợc nghiên cứu một cách có bài bản ở Việt Nam. Chính vì vậy, Bộ Tài nguyên đã
phê duyệt cho phép thực hiện đề tài “Nghiên cứu và đề xuất ngƣỡng khai thác hợp lý
nhằm phòng chống nguy cơ sụt lún nền đất do khai thác nƣớc dƣới đất, áp dụng thử
nghiệm cho khu vực nội đô thành phố Hà nội”
2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu, điều tra khảo sát, tính toán và trang thiết bị
nghiên cứu đã sử dụng thực tế (nêu sơ lƣợc, không quá hai trang giấy);
- Vùng nghiên cứu có diện tích khoảng 169 km2, bao gồm các quận Hoàn Kiếm,
Hai Bà Trƣng, Ba Đình, Đống Đa, Cầu Giấy, Tây Hồ, Thanh Xuân, Hoàng Mai, và một
phần diện tích các quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Hà Đông và huyện Thanh Trì.
- Vùng nghiên cứu nằm trên miền đồng bằng cổ khá bằng phẳng có độ dốc địa
hình < 1o, cao trình thay đổi từ +4.3 † +15.2 m, thấp dần từ bắc xuống nam và từ tây
sang đông. Điều này đƣợc phản ánh rõ nét qua hƣớng dòng chảy tự nhiên của các dòng
sông chính chảy qua Hà Nội.
Để đạt đƣợc mục tiêu nghiên cứu, đề tài đã thực hiện một số phƣơng pháp chủ
đạo sau:
- Phƣơng pháp thu thập, tổng hợp, phân tích tài liệu trong đó định hƣớng sử dụng
tối đa nguồn tài liệu, dữ liệu của các đề tài nghiên cứu, dự án điều tra, đánh giá, tìm
kiếm nƣớc dƣới đất đã thực hiện trƣớc đây.
- Phƣơng pháp nghiên cứu hiện trƣờng để xác định lƣợng thấm từ sông vào tầng
chứa: thí nghiệm thấm ngang seepage.
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- Phƣơng pháp, công cụ GIS để xử lý, số hóa dữ liệu, chuẩn bị số liệu đầu vào
cho mô hình số nƣớc dƣới đất: sử dụng phần mềm ArcGIS 10.1, MapInfo 11.0.
- Phƣơng pháp giải tích để tính lƣợng trao đổi nƣớc sông – nƣớc dƣới đất: sử
dụng phần mềm STLK1 & STWT1.
- Phƣơng pháp toán thống kê xây dựng hàm tƣơng quan giữa số liệu quan trắc sụt
lún – hạ thấp mực nƣớc: sử dụng phần mềm SYSTAT
- Phƣơng pháp mô hình số địa chất thủy v n - nƣớc dƣới đất: sử dụng bộ phần
mềm ROCKWORKS 15, GMS 9.2.
2.3. Danh mục các kết quả, sản phẩm KHCN đạt đƣợc với số lƣợng, chủng
loại và chỉ tiêu chất lƣợng, yêu cầu khoa học chính;
- Các sản phẩm khoa học:
+ Báo cáo tổng kết đề tài;
+ Báo cáo phƣơng pháp đánh giá ngƣỡng khai thác nƣớc dƣới đất hợp lý phòng
chống sụt lún đất;
+ Cơ sở dữ liệu của đề tài;
+ Bản đồ phân vùng khai thác hợp lý nƣớc dƣới đất theo 2 giai đoạn 2015 – 2020
và 2021 – 2030.
2.4. Tình hình đăng ký sở hữu trí tuệ: Không
2.5. Kết quả đề tài có tác động đối với công tác điều tra cơ bản và quản lý
nhà nƣớc về tài nguyên và môi trƣờng;
- Đề tài đã nghiên cứu phƣơng pháp luận và đề xuất đƣợc các phần mềm, mô
hình có thể áp dụng để xác định ngƣỡng khai thác nƣớc dƣới đất nhằm phòng chống sụt
lún do khai thác nƣớc dƣới đất gây nên ở các khu đô thị, đồng bằng Đệ tứ ở Việt Nam.
Ý nghĩa thực tiễn của đề tài là đã phân vùng và xác định đƣợc ngƣỡng khai thác nƣớc
dƣới đất phòng chống sụt lún cho vùng nghiên cứu, làm cơ sở để các nhà quản lý xem
xét, hoạch định chính sách khai thác bền vững nƣớc dƣới dƣới đất, phòng tránh tác hại
do nƣớc gây ra trong vùng nghiên cứu.
2.6. Kết luận
Về mặt cơ sở lý luận khoa học, đề tài đã nghiên cứu,thử nhiệm và đề xuất đƣợc
hệ phƣơng pháp sử dụng để xác định ngƣỡng khai thác nƣớc dƣới đất nhằm phòng
chống sụt lún do khai thác nƣớc dƣới đất gây nên. Cốt lõi của hệ phƣơng pháp này là sử
dụng module tính co ngót tầng chứa SUB tích hợp với mô hình dòng chảy nƣớc dƣới
đất MODFLOW. Việc tích hợp này cho phép tính đồng thời biến động mực nƣớc dƣới
đất và sự co ngót các lớp trầm tích hạt mịn xen kẹp trong các tầng chứa nƣớc. Trong
khuôn khổ đề tài này, chúng tôi không nghiên cứu và xác định giá trị lún gây nên bởi
các hoạt động tân kiến tạo, tải trọng công trình mà giả thiết rằng hạ thấp mực nƣớc do
khai thác nƣớc dƣới đất là nhân tố chính gây nên sụt lún mặt đất, nghĩa là tổng co ngót
các tầng chứa do hạ thấp mực nƣớc giá trị sụt lún mặt đất. Giả thiết này đối với vùng
nghiên cứu đã đƣợc đề tài chứng minh bằng các hàm quan hệ mức sụt lún mức hạ thấp
mực nƣớc với hệ số tƣơng quan khá cao (R ≥ 7) tại 5/8 bãi giếng khai thác. Cách tiếp
cận về phƣơng pháp luận này đã đƣợc áp dụng rất phổ biến trên thế giới, nhƣng có lẽ là
lần đầu tiên đƣợc áp dụng ở Việt Nam trong khuôn khổ một đề tài nghiên cứu khoa học
và triển khai công nghệ do nhà nƣớc cấp vốn.
Về mặt ứng dụng thực tiễn, qua việc triển khai áp dụng cụ thể đối với vùng
nghiên cứu, đề tài đã đƣa ra đƣợc một hƣớng dẫn quy trình áp dụng hệ phƣơng pháp,
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bao gồm các bƣớc cần thực hiện, các tài liệu cần thu thập, các chỉ dẫn phần mềm hỗ trợ
đi kèm để có thể áp dụng cho công tác điều tra, đánh giá, xác định ngƣỡng khai thác
phòng chống sụt lún nƣớc dƣới đất ở các vùng miền khác.
Cụ thể là để đề xuất ngƣỡng khai thác hợp lý nhằm phòng chống nguy cơ sụt lún
nền đất do khai thác nƣớc dƣới đấtcho khu vực nội đô thành phố Hà Nội, đề tài đã thực
hiện các hạng mục công việc theo một chu trình khép kín nhƣ sau:
- Thu thập, tổng hợp, phân tích nguồn tài liệu hiện có, bao gồm kết quả nghiên
cứu, điều tra đánh giá tài nguyên nƣớc dƣới đất và đo vẽ địa chất thủy v n, địa chất
công trình – địa kỹ thuật, các tài liệu khai thác, quan trắc nƣớc dƣới đất và sụt lún bề
mặt đất.
- Xây dựng cơ sở dữ liệu GIS, mô hình số 3D các lớp địa chất công trình và mô
hình số 3D địa tầng địa chất thủy v n của vùng nghiên cứu.
- Nghiên cứu, tiến hành 7 thí nghiệm hiện trƣờng thấm ngang (seepage
experiment)và sử dụng phần mềm STLK1 & STWT1 để tính toán lƣợng bổ cập từ nƣớc
sông đến nƣớc dƣới đất.
- Xây dựng các hàm tƣơng quan giữa số liệu quan trắc sụt lún mặt đất và hạ thấp
mực nƣớc dƣới đất tầng qp
- Xây dựng các kịch bản khai thác nƣớc dƣới đất và chạy mô hình MODFLOW +
SUB để đánh giá tốc độ hạ thấp mực nƣớc và tốc độ sụt lún ứng với các kịch bản khai
thác này; trên cơ sở đó phân vùng khai thác và lựa chọn ngƣỡng khai thác đảm bảo mực
nƣớc hạ thấp và mực sụt lún không vƣợt quá các chỉ số về tốc độ hạ thấp mực nƣớc và
tốc độ sụt lún mặt đất.
Qua tham khảo các tài liệu trên thế giới, đề tài đã lựa chọn chỉ số về tốc độ hạ
thấp mực nƣớc đƣợc sử dụng ≤ 0,2 m/n m và chỉ số về tốc độ về sụt lún mặt đất ≤ 5
mm/n m để xác định ngƣỡng khai thác nƣớc dƣới đất. Với các chỉ số này, ngƣỡng khai
thác nƣớc dƣới đất phòng chống sụt lún cho vùng nghiên cứu vào khoảng600.000
m3/ngày, đƣợc phân chia thành 5 vùng khai thác nhƣ đã trình bày ở mục 3.7 của chƣơng
4. Mặc dù còn một số hạn chế và sai số tính toán nhất định, phân vùng và ngƣỡng khai
thác này sẽ đảm bảo mực nƣớc hạ thấp và sụt lún mặt đất sẽ không vƣợt ngƣỡng giá trị
các chỉ số nói trên.
Kinh nghiệm và kết quả thực hiện đề tài có thể mở rộng, kết hợp với một số
phƣơng pháp khác để giải quyết nhiệm vụ đánh giá, khoanh vùng sụt lún và xác định
ngƣỡng khai thác phòng chống sụt lún do khai thác nƣớc dƣới đất trong các đề án điều
tra đánh giá tài nguyên nƣớc dƣới đất ở các khu đô thị, đồng bằng.
Cuối cùng, đề tài trân trọng cảm ơn sự ủng hộ, chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, các Vụ
chức n ng và sự ủng hộ, giúp đỡ của Lãnh đạo, đồng nghiệp thuộc Trung tâm Quy hoạch
và Điều tra tài nguyên nƣớc quốc gia trong quá trình triển khai thực hiện đề tài này.
Ý nghĩa khoa học của đề tài:
Ý nghĩa khoa học của đề tài là đã nghiên cứu phƣơng pháp luận và đề xuất đƣợc
các phần mềm, mô hình có thể áp dụng để xác định ngƣỡng khai thác nƣớc dƣới đất
nhằm phòng chống sụt lún do khai thác nƣớc dƣới đất gây nên ở các khu đô thị, đồng
bằng Đệ tứ ở Việt Nam.
Ý nghĩa thực tiễn của đề tài:
Ý nghĩa thực tiễn của đề tài là đã phân vùng và xác định đƣợc ngƣỡng khai thác
nƣớc dƣới đất phòng chống sụt lún cho vùng nghiên cứu, làm cơ sở để các nhà quản lý
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xem xét, hoạch định chính sách khai thác bền vững nƣớc dƣới dƣới đất, phòng tránh tác
hại do nƣớc gây ra trong vùng nghiên cứu.
2.7. Kiến nghị
Đề tài khuyến nghị để phân vùng khai thác và xác định ngƣỡng khai thác nƣớc
dƣới đất phòng chống sụt lún trong các khu đô thị, đồng bằng Đệ tứ nên áp dụng kết
hợp các phƣơng pháp, mô hình dựa trên lý thuyết “co ngót” các trầm tích hạt mịn xen
kẹp trong tầng chứa nƣớc (ví dụ MODFLOW + SUB nhƣ đã sử dụng trong đề tài này)
với các phƣơng pháp phân tích ảnh vệ tinh, rada (ví dụ InSAR) và đo đạc trắc địa để
nâng cao độ tin cậy của kết quả tính toán. Tuy nhiên, cần phải đầu tƣ nghiên cứu thêm
về chỉ số ngƣỡng, tốc độ hạ thấp mực nƣớc và sụt lún để làm cơ sở khoa học và có tính
pháp lý xác định ngƣỡng khai thác nƣớc dƣới đất phòng chống sụt lún. Ngoài ra, mức
độ sụt lún giới hạn cũng mới chỉ đƣợc quy định cho các công trình dân dụng chứ chƣa
đƣợc “v n bản luật hóa” trong lĩnh vực khai thác nƣớc dƣới đất. Chính đề tài đã lựa
chọn chỉ số về tốc độ hạ thấp mực nƣớc (≤ 0,2 m/n m) và chỉ số về tốc độ về sụt lún
mặt đất (≤ 5 mm/n m) để xác định ngƣỡng khai thác nƣớc dƣới đất. Ngƣỡng khai thác
nƣớc dƣới đất phòng chống sụt lún phụ thuộc rất nhiều vào giá trị của các chỉ số này.
Đề tài cũng khuyến nghị không nên áp dụng các phƣơng pháp, mô hình dựa trên
lý thuyết “co ngót” các trầm tích hạt mịn để xác định sụt lún trên nền đá gốc phát triển
hang động karst vì luận cứ khoa học của các phƣơng pháp, mô hình này không phù hợp
với kiểu sụt lún này.
Đối với loại hình sụt lún trong các tầng chứa nƣớc đệ tứ có điều kiện địa chất rất
phức tạp (ví dụ đồng bằng Nam Bộ) đề tài kiến nghị nên sử dụng gói phần mềm GEOSLOPE/W để t ng độ tin cậy. Mô hình này sử dụng phƣơng pháp giải toán phần tử hữu
hạn (finite element) để giải hệ phƣơng trình vi phân động lực học nƣớc dƣới đất và
phƣơng trình cân bằng ứng suất của Terzaghiphát triển trên lý thuyết “co ngót” các trầm
tích hạt mịn xen kẹp trong tầng chứa nƣớc. Phƣơng phápgiải toán phần tử hữu hạn này
sẽ giải quyết tốt hơn đối với những vùng có thành phần thạch học có tính không đồng
nhất cao, hình dạng và sự phân bố của các lớp trầm tích đa dạng, và các điều kiện biên
thay đổi thay đổi bất thƣờng theo không gian.
Đối với các vùng có sụt lún đất do đồng thời nhiều nguyên nhân, đề tài khuyến
nghị nên thử nghiệm phƣơng pháp hệ thần kinh nhân tạo (ANN - Artificial Neural
Network) vì phƣơng pháp này cho phép xác định, khoanh vùng sụt lún theo một tập hợp
các yếu tố mà không cần làm rõ phƣơng trình toán lý nhƣ các mô hình nêu trên; từ đó có
thể xác định ngƣỡng khai thác phù hợp. Phƣơng pháp này có thể áp dụng cho cả vùng
có điều kiện địa chất rất phức tạp nhƣ đồng bằng Nam Bộ hay sụt lún trên nền địa hình
đá vôi ở tây nam Hà Nội.
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[3] NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH NGƢỠNG KHAI THÁC CỦA TẦNG CHỨA NƢỚC
KHE NỨT - LỖ HỔNG PHUN TRÀO BAZAN, ÁP DỤNG CHO CAO NGUYÊN
PLEIKU, GIA LAI
Mã số: TNMT.02.35
1. Thông tin chung về đề tài
1.1. Tổ chức chủ trì đề tài: Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nƣớc
miền Trung thuộc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nƣớc quốc gia.
1.2. Chủ nhiệm đề tài: TS. Hồ Minh Thọ; Email: minhtho87@yahoo.com
1.3. Cán bộ tham gia nghiên cứu chính:
- ThS Nguyễn Chí Nghĩa; ThS Vũ Mạnh Hải; ThS Nguyễn V n Mậu; ThS Hồ
V n Thủy; KS Bùi Thị Lựu; CN Nguyễn Trung Phát.
1.4. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
- Xác định đƣợc ngƣỡng khai thác của tầng chứa nƣớc khe nứt- lỗ hổng phun
trào bazan mà không làm biến đổi điều kiện hình thành, vận động, môi trƣờng chứa của
tầng chứa nƣớc
1.5. Nội dung nghiên cứu
- Nội dung 1: Tổng quan về ngƣỡng khai thác, các phƣơng pháp nghiên cứu xác
định ngƣỡng khai thác nƣớc dƣới đất đã và đang thực hiện trên thế giới và ở Việt Nam.
Trong đó tập trung nghiên cứu về tổng quan về các phƣơng pháp nghiên cứu, xác định
ngƣỡng khai thác nƣớc dƣới đất của các nƣớc trên thế giới đã thực hiện; và tổng quan
về các phƣơng pháp nghiên cứu, xác định ngƣỡng khai thác nƣớc dƣới đất (hoặc các
công trình có nội dung tƣơng tự liên quan) ở Việt Nam đã thực hiện.
- Nội dung 2. Tổng quan về tài nguyên nƣớc dƣới đất và hiện trạng khai thác của
vùng nghiên cứu. Với nội dung tập trung về tổng quan trữ lƣợng nƣớc dƣới đất vùng
Tây Nguyên và cao nguyên Pleiku - Gia Lai; đánh giá hiện trạng khai thác sử dụng
nƣớc dƣới đất ở cao nguyên Pleiku- Gia Lai và tổng quan về chất lƣợng nƣớc dƣới đất
vùng Tây Nguyên và cao nguyên Pleiku- Gia Lai.
- Nội dung 3. Nghiên cứu xác định ngƣỡng khai thác của tầng chứa nƣớc khe
nứt- lỗ hổng phun trào bazan. Trong nội dung này phải thực hiện các công việc và báo
cáo kết quả các phần nhƣ: Thu thập, phân tích, xử lí số liệu hiện có và thành lập cơ sở
dữ liệu GIS vùng Pleiku- Gia Lai; Hút nƣớc thử lỗ khoan; ứng dụng mô hình toán mô
phỏng dòng ngầm trong phun trào bazan cao nguyên Pleiku-Gialai; xác định ngƣỡng
khai thác nƣớc dƣới đất trong phun trào bazan cao nguyên Pleiku-Gialai;
- Nội dung 4: Phân vùng ngƣỡng khai thác của tầng chứa nƣớc khe nứt- lỗ hổng
phun trào bazan với thành phần cơ bản là các tổng hợp kết quả, bản đồ ngƣỡng khai
thác nƣớc dƣới đất trong phun trào bazan trong vùng Gia Lai; cơ sở khoa học và giải
pháp cho việc xác định ngƣỡng khai thác nƣớc dƣới đất; báo cáo tổng hợp kết quả phân
vùng ngƣỡng khai thác trong tầng chứa nƣớc phun trào bazan Gia Lai cùng các đề xuất
giải pháp quy hoạch khai thác nƣớc dƣới đất trong tầng chứa nƣớc phun trào bazan Gia
Lai trên cơ sở phân vùng ngƣỡng khai thác.
- Nội dung 5: Tổng hợp kết quả nghiên cứu và báo cáo tổng kết của đề tài.
1.6. Thời gian thực hiện: 2013 - 2014
1.7. Kinh phí phê duyệt: 855 triệu đồng; thực hiện: 855 triệu đồng;
2. Tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu
2.1. Mở đầu.
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Hiện nay theo suốt các tỉnh Tây nguyên nói chung và Gia Lai nói riêng, việc khai
thác nƣớc dƣới đất phục vụ cho các mục đích từ nông nghiệp, lâm nghiệp và sinh hoạt
diễn ra phổ biến và liên tục. Có thể nói nƣớc dƣới đất (NDĐ), đặc biệt trong phun trào
Bazan là nguồn nƣớc quan trọng của Tây nguyên. Theo số liệu quan trắc của mạng quan
trắc quốc gia tài nguyên nƣớc vùng Tây nguyên trong những n m gần đây cho thấy có
nhiều vùng đƣờng mực nƣớc liên tục có xu hƣớng hạ thấp. Hiện tƣợng hạ thấp mực
nƣớc dƣới đất ở nhiều nơi trong vùng rất đáng lo ngại và nguyên nhân chính là do khai
thác nƣớc. Để đảm bảo nguồn nƣớc không bị cạn kiệt thì việc khai thác phải đảm bảo
không quá ngƣỡng cho phép.
Tuy nhiên, việc xác định ngƣỡng khai thác cho các tầng chứa nƣớc hiện vẫn còn là
một nhiệm vụ khó và cũng chƣa đƣợc nghiên cứu nhiều ở Việt Nam và đặc biệt ở Tây
nguyên. Trƣớc thách thức về nguồn nƣớc ngày một lớn, nhu cầu dùng nƣớc cho phát triển
kinh tế ngày một cao và nguồn nƣớc thì có hạn nên việc đảm bảo về nguồn cho cung cấp
nƣớc lâu dài là một nhiệm vụ rất quan trọng. Liên đoàn quy hoạch và điều tra tài nguyên
nƣớc miền Trung là đơn vị đƣợc giao nhiệm vụ lập quy hoạch và thực hiện các nhiệm vụ
điều tra đánh giá tài nguyên nƣớc (TNN) miền trung và tây nguyên. Hàng n m, Liên đoàn
đã và đang thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn do Trung tâm quy hoạch và điều tra tài
nguyên nƣớc quốc gia giao. Đặc biệt trong thời gian gần đây thì nhiệm vụ quy hoạch
TNN là một nhiệm vụ quan trọng mà Liên đoàn đang thực hiện, trong đó việc tính toán
xác định nguồn nƣớc, giới hạn khai thác nƣớc phục vụ phân bổ TNN là một nhiệm vụ
trọng tâm và cần thiến phải có cơ sở khoa học để thực hiện đại trà.
Trƣớc tình hình đó thì Đề tài khoa học cấp bộ: “Nghiên cứu xác định ngƣỡng
khai thác của tầng chứa nƣớc khe nứt - lỗ hổng phun trào bazan, áp dụng cho cao
nguyên Pleiku, Gia Lai” là một nghiên cứu có tính ứng dụng cao, kết quả của nghiên
cứu này làm cơ sở để nhân rộng và áp dụng cho tính toán, xác định ngƣỡng khai thác
nƣớc trong tầng chứa nƣớc khe nứt - lỗ hổng phun trào bazan vùng Tây nguyên nói
chung và cao nguyên Pleiku, Gia Lai nói riêng.
2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu, điều tra khảo sát, tính toán và trang thiết bị
nghiên cứu đã sử dụng thực tế (nêu sơ lƣợc, không quá hai trang giấy);
1. Phƣơng pháp điều tra thu thập: Phƣơng pháp này đƣợc sử dụng để thu thập các
số liệu về khí tƣợng thủy v n, tình hình khai thác sử dụng tài nguyên nƣớc dƣới
đất,…Đặc biệt, đề tài tiến hành thu thập các thông tin còn thiếu cần bổ sung để làm rõ
hơn cơ sở thực tiễn cho vùng nghiên cứu. Xem xét mật độ phân bố các điểm quan trắc
xem xét từng dạng dao động mực nƣớc của các công trình quan trắc trên toàn khu vực
để định hƣớng các phƣơng pháp xác định ngƣỡng khai thác.
2. Phƣơng pháp tổng hợp, phân tích, thống kê: Từ những số liệu, tài liệu thu thập
đƣợc tiến hành phân loại, tổng hợp, phân tích nhằm tạo số liệu tạo đầu vào cho các
phƣơng pháp dự báo áp dụng cho khu vực nghiên cứu;
3. Phƣơng pháp hút nƣớc thử lỗ khoan: Nhằm kiểm tra, xác định tính thấm, tính
chứa của tầng chứa nƣớc phun trào bazan phục vụ cho thiết lập các thông số đầu vào mô
hình, chỉnh lí mô hình.
4. Phƣơng pháp cân bằng: Đây là phƣơng pháp chủ đạo đƣợc áp dụng để tính
toán trong nghiên cứu này. Trên cơ sở đặc điểm địa hình, địa chất thủy v n, khí hậu và
thủy v n cùng tài liệu quan trắc TNN ngầm sẽ phân vùng nghiên cứu ra các khu cân
bằng và ở mỗi khu cân bằng xác định đƣợc lƣợng nƣớc tham gia vào cân bằng. Khi đó
cột nƣớc dao động theo thời gian là ngƣỡng khai thác và lƣợng nƣớc đến đƣợc xác định
là trữ lƣợng động và có thể khai thác (lƣu lƣợng khai thác an toàn).
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5. Phƣơng pháp xác định ngƣỡng khai thác xanh hay hóa học: là nhóm phƣơng
pháp xác định ngƣỡng khai thác dựa trên nhu cầu dùng nƣớc của các loại cây trồng và
ngƣỡng thành phần hóa học đảm bảo có thể đáp ứng các tiêu chuẩn sử dụng nƣớc.
6. Phƣơng pháp bản đồ: Các bản đồ đẳng cốt cao mực nƣớc, đẳng chiều sâu mực
nƣớc và đẳng chiều dầy tầng chứa nƣớc dƣới đất theo thời gian (tháng, quý) đƣợc thành lập
trên cơ sở tài liệu quan trắc sẽ là thông tin quan trọng để xác định biên độ dao động mực
nƣớc và từ đó xác định đƣợc ngƣỡng khai thác trên cơ trữ lƣợng động đƣợc hình thành theo
thời gian. Tất cả các bản đồ đƣợc thống nhất định dạng MapInfo, tọa độ VN 2000.
7. Phƣơng pháp mô hình: Đề tài sử dụng các phần mềm mô phỏng dòng ngầm và
mô phỏng dịch chuyển chất bẩn để xây dựng và chỉnh lí mô hình mô phỏng tính toán trữ
lƣợng nƣớc dƣới đất cũng nhƣ mô phỏng các diễn biến của quá trình nhiễm bẩn nƣớc
dƣới đất trong quá khứ, hiện tại để từ đó xây dựng mô hình và lựa chọn cơ sở xác định
ngƣỡng khai thác của tầng chứa nƣớc và khoanh vùng khai thác trên bản đồ cũng nhƣ
mô phỏng các kịch bản cho đề xuất các giải pháp nhằm t ng khả n ng khai thác nƣớc
cũng nhƣ phân bổ nguồn nƣớc hợp lí cho khai thác lâu dài.
8. Phƣơng pháp kế thừa, chuyên gia: Vấn đề nghiên cứu trong đề tài đã đƣợc các
nhà khoa học trong nƣớc và trên thế giới nghiên cứu và đã có những thành quả nhất định.
Việc tiếp thu, tham vấn các ý kiến chuyên gia sẽ đóng vai trò quan trọng trong sự thành
công chung của đề tài. Đề tài sử dụng các phƣơng pháp xác định ngƣỡng khai thác của các
tác giả đến từ Liên bang Nga, cộng đồng chung Châu âu và Mỹ cũng nhƣ một số nghiên
cứu xác định ngƣỡng khai tác của các tác giả ở Việt Nam để hoàn thiện nghiên cứu này.
2.3. Danh mục các kết quả, sản phẩm KHCN đạt đƣợc với số lƣợng, chủng
loại và chỉ tiêu chất lƣợng, yêu cầu khoa học chính;
- Báo cáo các chuyên đề nghiên cứu;
- Báo cáo xây dựng mô hình dòng ngầm tấng chứa nƣớc phun trào bazan bằng
ViusalModflow;
- Bản đồ tài liệu thực tế, bản đồ hiện trạng khai thác nƣớc dƣới đất bản đồ phân
vùng ngƣỡng khia thác nƣớc dƣới đất;
- Báo cáo tổng hợp, tóm tắt kết quả nghiên cứu đề tài;
- 02 bài bái đ ng trên tập san địa chất miền trung.
2.4. Tình hình đăng ký sở hữu trí tuệ: Không có.
2.5. Kết quả đề tài có tác động đối với công tác điều tra cơ bản và quản lý
nhà nƣớc về tài nguyên và môi trƣờng;
Trong những n m gần đây (từ n m 1998 đến 2010), đặc biệt là các n m 20052009, xảy ra hạn hán kéo dài ở Nam Trung bộ và Tây Nguyên, trong đó có vùng Buôn
Hồ-Buôn Ma Thuột, Pleiku- Gia Lai, đây là những vùng rộng lớn phát triển rất nhiều
cây cà phê, cao su của tỉnh Đ k L k, Gia Lai và Tây Nguyên nói chung. Các số liệu
quan trắc mực nƣớc dƣới đất cho thấy có sự hụt mực nƣớc với biên độ lớn và kéo dài
hơn so với các n m trƣớc và có nhiều ảnh hƣởng nguy hại không những cho canh tác
cây cà phê, cao su, v.v. mà còn có nguy cơ ảnh hƣởng tới môi trƣờng chứa nƣớc dƣới
đất của tầng chứa nƣớc phun trào bazan ở Tây Nguyên nói chung và cao nguyên PleikuGia Lai nói riêng.
Kết quả của đề tài làm sáng tỏ về việc dịch chuyển nhiễm bẩn và xác định đƣợc
ngƣỡng khai thác nƣớc dƣới đất giúp cho các cơ quan quản lý nhà nƣớc quản lý tốt hơn
về tài nguyên nƣớc.
2.6. Kết luận
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1. Sau thời gian 2 n m nghiên cứu, đến nay đề tài Nghiên cứu xác định ngƣỡng
khai thác của tầng chứa nƣớc khe nứt - lỗ hổng phun trào bazan, áp dụng cho cao
nguyên Pleiku, Gia Lai đã hoàn thành đảm bảo các mục tiêu đề ra đúng tiến độ và đảm
bảo chất lƣợng.
2. Nghiên cứu đã hệ thống hoá đƣợc hệ phƣơng pháp luận nghiên cứu xác định
ngƣỡng khai thác nƣớc dƣới đất và áp dụng thành công cho tầng chứa nƣớc khe nứt – lỗ
hổng trong phun trào bazan Gia Lai. Các phƣơng pháp điển hình đã áp dụng là kết hợp
giữa phƣơng pháp cân bằng, phƣơng pháp bản đồ, phƣơng pháp ngƣỡng khai thác xanh
và phƣơng pháp mô hình số. Trong đó phƣơng pháp cân bằng đƣợc sử dụng để xác định
các thành phần hình thành nƣớc cho vùng nghiên cứu theo phƣơng thẳng đứng và
phƣơng ngang của các vùng động thái. Từ kết quả này xác định đƣợc trị số hạ thấp
(ngƣỡng khai thác cho các vùng động thái). Phƣơng pháp ngƣỡng khai thác xanh đƣợc
áp dụng để xác định ngƣỡng xanh cho loại cây trồng đặc trƣng vùng (cây cà phê).
Phƣơng pháp mô hình để xác định ngƣỡng khai thác lƣu lƣợng trên cơ sở ngƣỡng khai
thác (giá trị hạ thấp) của phƣơng pháp cân bằng.
3. Nghiên cứu đã hệ thống hoá đƣợc điều kiện kinh tế, xã hội đến đặc điểm địa
hình địa mạo, khí tƣợng, thu v n và diện phân bố theo không ian ba chiều (x,y,z) của
bazan và toàn bộ hiện trạng khai thác nƣớc cũng nhƣ đặc trƣng cây trồng vùng nghiên
cứu. Các số liệu này đã đƣợc phân tích để làm đầu vào của các phƣơng pháp tính toán
và mô hình số. Nghiên cứu cũng đã xác định và chính xác hoá đƣợc ranh giới các vùng
cân bằng PLEIKU, CHƢ SÊ, IA-GRAI và CHUPAH bao trùm toàn bộ diện tích phân
bố bazan Gia Lai.
4. Trên cơ sở phân tích hệ thống hóa tài liệu đã nghiên cứu về địa chất, địa chất
thủy v n, động thái nƣớc dƣới đất từ n m 1975 đến nay cũng nhƣ tài liệu khí tƣợng,
thủy v n từ n m 1999 n m 2013 đã thành lập đƣợc mô hình dòng ngầm trong phun trào
bazan vùng Gia Lai trên máy vi tính nhờ chƣơng trình Visual MODFLOW 10.5. Mô
hình dòng ngầm thiết lập đƣợc có độ tin cậy. Độ chính xác của nó đã đƣợc kiểm tra qua
tài liệu quan trắc mực nƣớc thực tế tại 12 điểm (12 lỗ khoan) qua 79 bƣớc thời gian, mỗi
bƣớc thời gian ∆t = 30 ngày, từ n m 2006- 2013.
5. Kết quả tính toán đã xác định đƣợc ngƣỡng khai thác tại các vùng cân bằng (hạ
thấp/lƣu lƣợng) là: vùng PLEIKU (6.11m/22.263m3/ng), CHƢ SÊ (7.2m/110.000m3/ng), IAGRAI (3.2m/28.600m3/ng) và CHUPAH (6.06m/ 21.300m3/ng). Tổng lƣợng nƣớc khai thác
ngày toàn vùng trong bazan là: 182.163m3/ng.
6. Kết quả lập mô hình dịch chuyển chất bẩn vùng nghiên cứu đƣợc lập dựa trên
modul MT3DMS tích hợp trong hệ phầm mềm Visual mudflow. Trên cơ sở kết quả thu
thập đã xác định đƣợc 04 điểm nhiễm bẩn và đã đƣợc mô hình hóa. Kết quả chỉnh lí
đƣợc thực hiện theo hai bƣớc ổn định và không ổn định, đã phục hồi đƣợc hiện trạng
chất lƣợng nƣớc vùng nghiên cứu. Kết quả dự báo lan truyền bẩn cho thấy sự dịch
chuyển bẩn rất nhỏ, chủ yếu do ảnh hƣởng bởi quá trình khuyếch tán. Do đó với hiện
trạng này thì các tác động về chất lƣợng do dịch chuyển bẩn là không đáng kể và vì vậy
chƣa ảnh hƣởng đến ngƣỡng khai thác đã xác định ở trên.
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[4] NGHIÊN CỨU SỰ THAY ĐỔI DÕNG CHẢY MÙA CẠN TRÊN SÔNG TIỀN,
SÔNG HẬU THUỘC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN
PHÁP QUẢN LÝ
Mã số: TNMT.02.44
1. Thông tin chung về đề tài
1.1. Tổ chức chủ trì đề tài: Trƣờng Đại học Tài nguyên và Môi trƣờng TP. Hồ Chí Minh
1.2.Chủ nhiệm đề tài: TS. Huỳnh Chức; Email: huynhchuc@hcmunre.edu.vn.
1.3. Cán bộ tham gia nghiên cứu chính:
- TS. Cấn Thu V n, Thƣ ký đề tài; Th.S. Vũ Thị Hƣơng; Th.S. Bùi V n Hùng;
ThS. Đỗ Tiến Khoa; Th.S. Vũ Hải Sơn; Th.S. Triệu Ánh Ngọc.
1.4. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
+ Đánh giá đƣợc sự thay đổi dòng chảy mùa cạn trên sông Tiền và sông Hậu từ
n m 1978 cho đến nay;
+ Xác định rõ nguyên nhân gây ra và mức độ ảnh hƣởng đến sự thay đổi dòng
chảy mùa cạn từ 1987 đến nay;
+ Đánh giá đƣợc xu thế thay đổi/biến động dòng chảy mùa cạn trên sông Tiền và
sông Hậu đến n m 2020;
+ Đề xuất đƣợc các biện pháp quản lý liên quan đến sự thay đổi dòng chảy mùa
cạn trên sông Tiền và sông Hậu.
1.5. Nội dung nghiên cứu
Tổng quan tài liệu nghiên cứu trƣớc đây. Đã thu thập đƣợc một cơ sở dữ liệu khá
đầy đủ, bao gồm số liệu mƣa, khí tƣợng nhƣ nhiệt độ, bốc hơi, gió, số liệu mực nƣớc
triều biển Đông, số liệu mực nƣớc, số liệu lƣu lƣợng tại các trạm thủy v n trên hệ thống
sông Tiền, sông Hậu;
Đã thực hiện nghiên cứu điều kiện tự nhiên và KTXH ảnh hƣởng đến nguồn
nƣớc và sử dụng nƣớc vào mùa cạn ở ĐBSCL;
Đã thực hiện đánh giá sự thay đổi dòng chảy mùa cạn trên dòng chính sông Tiền,
sông Hậu thuộc ĐBSCL (từ 1978 - 2011);
Đã thực hiện nghiên cứu lựa chọn và áp dụng mô hình mô phỏng dòng chảy mùa
cạn trên sông Tiền, sông Hậu;
Đã đánh giá ảnh hƣởng của các nhóm tác động đến dòng chảy mùa cạn trên sông
Tiền, sông Hậu;
Đã thực hiện nghiên cứu xu thế biến đổi dòng chảy mùa cạn trên sông Tiền, sông
Hậu đến n m 2020 có xét đến BĐKH;
Đã đề xuất, kiến nghị các biện pháp quản lý tài nguyên nƣớc mùa cạn trên khu
vực ĐBSCL;
Đã thực hiện việc đào tạo cho các học viên cao học về lĩnh vực liên quan đến đề tài.
Đã thực hiện viết và đ ng các bài báo khoa học có liên quan đến sản phầm của đề tài.
1.6. Thời gian thực hiện: 2013 - 2015
1.7. Kinh phí phê duyệt: 1.665 triệu đồng; thực hiện: 1.665 triệu đồng;
2. Tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu
2.1. Mở đầu
Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là vùng đất rộng lớn giàu tiềm n ng phát
triển kinh tế, là vùng sản xuất nông nghiệp và thu sản lớn nhất cả nƣớc, có vị trí đặc
biệt trong chiến lƣợc phát triển kinh tế xã hội (KTXH), an ninh quốc phòng của đất
nƣớc. Nhằm hƣớng tới chiến lƣợc phát triển của khu vực đến n m 2020 thì cần có
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những tính toán, chuẩn bị, kế hoạch phát triển một cách bền vững. Trong đó tài nguyên
nƣớc đƣợc chú trọng đến, và cần nghiên cứu đƣa ra kế hoạch phát triển cũng nhƣ sử
dụng nguồn tài nguyên này một cách hợp lý.
Để phục vụ và cung cấp thông tin hữu ích cho các nhà quản lý, quy hoạch của
các ban ngành thuộc các tỉnh thành ĐBSCL làm cơ sở hoạch định chính sách, xây dựng
kế hoạch phát triển KTXH trong vùng, cũng nhƣ chiến lƣợc quan hệ quốc tế đối với sử
dụng hợp lý nguồn nƣớc hệ thống sông Mê Công hiện nay. Việc dự báo dòng chảy mùa
cạn là hết sức cần thiết, chính vì thế đòi hỏi cấp thiết thực hiện nghiên cứu đề tài
"Nghiên cứu sự thay đổi dòng chảy mùa cạn trên sông Tiền, sông Hậu thuộc đồng bằng
sông Cửu Long và đề xuất các biện pháp quản lý”.Mã số TNMT.02.44.
Đề tài đƣợc Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng duyệt nôi dung và kinh phí, giao cho
trƣờng Đại học Tài nguyên và Môi trƣờng TP. Hồ Chí Minh là cơ quan chủ trì, Tiến sĩ
Huỳnh Chức làm chủ nhiệm, dƣới sự quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng. Thời
gian thực hiện từ tháng 4 n m 2013 đến hết tháng 10 n m 2015.
Báo cáo tóm tắt này, trình bày những kết quả thu nhận đƣợc của đề tài qua hơn
hai n m thực hiện. Ngoài phần tóm tắt, kết luận và kiến nghị, tài liệu tham khảo và phụ
lục, nội dung chính của báo cáo đƣợc bố cục trong các chƣơng chính.
2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu, điều tra khảo sát, tính toán và trang thiết bị
nghiên cứu đã sử dụng thực tế (nêu sơ lƣợc, không quá hai trang giấy);
Trong quá trình thực hiện đề tài, chúng tôi đã sử dụng các phƣơng pháp sau:
Phƣơng pháp tổng hợp, thống kê, phân tích: Thực hiện trên cơ sở kế thừa, thu
thập các nguồn tài liệu. Xử lý, phân tích, kiểm tra và tổng hợp một cách chọn lọc, đánh
giá và sử dụng cho yêu cầu, mục đích nghiên cứu.
Phƣơng pháp kế thừa các nghiên cứu đã có: Các vấn đề phân tích, giám sát, dự
báo dòng chảy mùa cạn và xâm nhập mặn trên hai sông Tiền và sông Hậu đã đƣợc
nghiên cứu trong nhiều đề tài, dự án qua các thời kỳ khác nhau. Đề tài sẽ tham khảo các
kết quả nghiên cứu đã có, kế thừa những thành quả đã đạt đƣợc.
Phƣơng pháp chuyên gia: Thực hiện thông qua các hội thảo, xin ý kiến đóng góp
của các chuyên gia có kinh nghiệm trong nƣớc đã nghiên cứu các nội dung liên quan
đến đề tài, huy động đƣợc sự hiểu biết, kinh nghiệm của các chuyên gia trong các lĩnh
vực cần nghiên cứu.
Phƣơng pháp điều tra cộng đồng (PRA): Sử dụng bảng câu hỏi để th m dò ý kiến
cƣ dân trong vùng ĐBSCL về nguyện vọng và kinh nghiệm chọn loại hình và giống loài
canh tác thích ứng với các tình hình thời tiết khác nhau.
Phƣơng pháp mô hình hóa: Ứng dụng mô hình MIKE 11 để diễn toán thủy lực,
mô phỏng và dự báo sự thay đổi dòng chảy mùa cạn trên sông Tiền và sông Hậu.
2.3. Danh mục các kết quả, sản phẩm KHCN đạt đƣợc với số lƣợng, chủng
loại và chỉ tiêu chất lƣợng, yêu cầu khoa học chính;
- Các sản phẩm khoa học:
Theo mục đích nghiên cứu của đề tài, đề tài đã thực hiện nghiên cứu sự thay đổi
dòng chảy mùa cạn trên sông Tiền, sông Hậu (hai sông chính của ĐBSCL) để từ đó có
các giải pháp bảo vệ và phát triển bền vững, đảm bảo an ninh nguồn nƣớc.
Để nghiên cứu dòng chảy mùa cạn ở ĐBSCL, các số liệu cần để phục vụ nghiên
cứu đó là số liệu khí tƣợng, số liệu thủy v n, số liệu về mạng lƣới sông ngòi, số liệu về
dân sinh kinh tế…
Các yếu tố chính tác động đến dòng chảy mùa cạn ở ĐBSCL là việc khai thác
nƣớc để phục vụ các nhu cầu sử dụng nƣớc, các điều kiện cực đoan khí tƣợng, các công
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trình khai thác nƣớc phía thƣợng lƣu (trên dòng chính sông Mê Công); những điều kiện
tồn tại trong quá trình phát triển kinh tế xã hội ở ĐBSCL.
Điều kiện khí hậu ở ĐSBCL đang có những xu thế thay đổi rõ nét. Nhiệt độ
trung bình t ng, nhiệt độ tối cao và tối thấp tuyệt đối cũng có xu thế t ng. Biến trình
mƣa cũng có xu thế t ng nhẹ. Dòng chảy là sản phẩm của khí hậu, sự thay đổi điều kiện
khí hậu sẽ dẫn đến thay đổi dòng chảy trên các sông ngòi ở ĐBSCL. Khí hậu cực đoan
ở ĐBSCL cũng có những đặc điểm rất riêng biệt, gây khô hạn trong mùa mƣa, gió
chƣớng gây gia t ng xâm nhập mặn, ảnh hƣởng của ElNino gây thâm hụt lƣợng mƣa,
t ng nhiệt độ, giảm tổng lƣợng dòng chảy… tất cả các yếu tố đó là sẽ là các vấn đề cực
đoan đối với dòng chảy sông ngòi.
Do điều kiện tự nhiên, ĐBSCL là vùng hạ lƣu của sông Mê Công với sự phát
triển của các sông trình phía thƣợng lƣu rất mạnh mẽ, là ảnh hƣởng đến lƣợng dòng
chảy, trong đó có dòng chảy mùa cạn ở ĐBSCL.
Nhu cầu nƣớc dùng, đặc biệt trong mùa khô ở ĐBSCL ngày càng nhiều hơn, gây
áp lực về việc khai thác nƣớc ngọt ở đây.
Phân tích các kết quả tính toán diễn biến mực nƣớc, dòng chảy trên sông chính
trong mùa cạn theo kịch bản thấp cho thấy ảnh hƣởng NBD lên chế độ mực nƣớc không
lớn về trị số mực nƣớc, nhƣng nó ảnh hƣởng rất đáng kể đến thời khoảng sông chính có
thể thực hiện chức n ng thoát nƣớc (thời khoảng này sẽ giảm từ 1 tháng đến 12 tháng.
NBD làm giảm dòng chảy trên sông Tiền và sông Hậu, do đó nƣớc thoát theo sông
chính sẽ yếu hơn khi có NBD. NDB dâng làm t ng tốc độ dòng chảy trong sông chính
vào mùa kiệt, do đó hiện tƣợng xói sâu trong sông chính sẽ t ng vào mùa này.
Phân tích các kết quả tính toán diễn biến mực nƣớc, dòng chảy trên sông chính
trong mùa cạn theo kịch bản trung bình cho thấy mực nƣớc ở thượng lưu cả sông Tiền
và sông Hậu có khuynh hƣớng giảm/t ng rất ít so với hiện trạng, nhƣng đến hết tháng V
gần nhƣ bằng hiện trạng. Đối với sông Hậu khu vực thƣợng nguồn mực nƣớc trong kịch
bản trung bình t ng cao nhất khoảng 0,22 m, trung bình giảm khoảng 0,12 m. Đối với
sông Tiền khu vực thƣợng nguồn mực nƣớc trong kịch bản trung bình t ng cao nhất
0,25 m, trung bình khoảng 0,14 m. Mực nƣớc ở trung lưu cả sông Tiền và sông Hậu có
khuynh hƣớng t ng cao so với hiện trạng. Đối với sông Hậu khu vực trung lƣu mực
nƣớc trong kịch bản trung bình t ng cao nhất khoảng 0,55 m, trung bình t ng khoảng
0,42 m. Đối với sông Tiền khu vực trung lƣu mực nƣớc trong kịch bản trung bình t ng
cao nhất khoảng 0,68 m, trung bình t ng khoảng 0,62 m. Mực nƣớc ở hạ lưu cả sông
Tiền và sông Hậu có khuynh hƣớng t ng cao so với hiện trạng. Đối với sông Hậu khu
vực trung lƣu mực nƣớc trong kịch bản trung bình t ng cao nhất khoảng 0,65 m. Đối
với sông Tiền khu vực trung lƣu mực nƣớc trong kịch bản trung bình t ng cao nhất
khoảng 0.68 m.
Phân tích các kết quả tính toán diễn biến mực nƣớc, dòng chảy trên sông chính
trong mùa cạn theo kịch bản cao cho thấy, lƣu lƣợng ở thƣợng lƣu cả sông Tiền và sông
Hậu có khuynh hƣớng giảm so với hiện trạng. Lƣu lƣợng ở trung lƣu và hạ lƣu cả sông
Tiền và sông Hậu có khuynh hƣớng t ng hơn so với hiện trạng. Nhƣ vậy đối với thƣợng
lƣu của sông Tiền và sông Hậu dòng chảy đều có khuynh hƣớng giảm vào mùa kiệt, do
lƣu lƣợng đến từ Campuchia giảm đáng kể khi biến đổi khí hậu. Còn khu trung lƣu và
hạ lƣu của sông Tiền và sông hậu do chịu ảnh hƣởng của triều cho nên lƣu lƣợng nƣớc
t ng cao trong điều kiện BĐKH, điều này kết hợp với nƣớc dâng cao sẽ làm cho mặn
tiến sâu vào thƣợng nguồn hơn, ảnh hƣởng đến sản xuất và sinh hoạt của ngƣời dân.
Còn về mực nƣớc, mực nƣớc ở thƣợng lƣu cả sông Tiền và sông Hậu có khuynh hƣớng
giảm/t ng rất ít so với hiện trạng, nhƣng đến hết tháng V gần nhƣ bằng hiện trạng. Mực
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nƣớc ở trung lƣu và hạ lƣu sông Tiền và sông Hậu có khuynh hƣớng t ng cao so với
hiện trạng. Đối với sông Hậu khu vực trung lƣu mực nƣớc trong kịch bản cao t ng cao
nhất khoảng 0,8 m, trung bình t ng khoảng 0,64 m. Đối với sông Tiền khu vực trung
lƣu mực nƣớc trong kịch bản cao t ng cao nhất khoảng 0,99 m, trung bình t ng khoảng
0,62 m. Đối với sông Hậu khu vực hạ lƣu mực nƣớc trong kịch bản cao t ng cao nhất
khoảng 0,97 m, trung bình t ng khoảng 0,73 m. Đối với sông Tiền khu vực hạ lƣu mực
nƣớc trong kịch bản cao t ng cao nhất khoảng 0.98 m, trung bình t ng khoảng 0,74 m.
Sau khi phân tích các yếu tố ảnh hƣởng đến dòng chảy mùa cạn trên sông Tiền
sông Hậu, đề tài cũng đã đƣa ra các giải pháp để quản lý bền vững dòng chảy mùa cạn ở
ĐSBCL. Các giải pháp hƣớng đến là (1) giảm ảnh hƣởng của tác động do BĐKH, NBD
đến chế độ dòng chảy mùa cạn; (2) Khuyến nghị các giải pháp khai thác tài nguyên
nƣớc mùa cạn hợp lý; (3) Các biện pháp duy trì dòng chảy mùa cạn ở ĐBSCL.
- Các công bố khoa học:
Bài báo khoa học đăng Tạp chí
1. Huỳnh Chức, Vũ Thị Hƣơng (2014). Ảnh hưởng của ENSO tới hạn khí tượng
ở Đồng Tháp Mười. Tạp chí khí tƣợng Thủy v n, số 648, tháng 12/22014.
Bài báo khoa học đăng Kỷ yếu Hội nghị khoa học
1. Huỳnh Chức, Vũ Thị Hƣơng, (2013). Nghiên cứu tƣơng quan mực nƣớc trên
sông kênh, rạch TP. Hồ Chí Minh phục vụ công tác giảm ngập úng. K yếu Hội thảo
khoa học thƣờng niên, Phân viện Khoa học Khí tƣợng Thủy v n & Biến đổi khí hậu.
2. Huỳnh Chức, Đỗ Tiến Khoa, Cấn Thu V n (2014). Đánh giá ảnh hưởng của
hiện trạng công trình thủy lợi đến tài nguyên nước vùng Đồng bằng sông Cửu Long. K
yếu Khoa học và Công nghệ lần thứ 2 “Tài nguyên, N ng lƣợng và Môi trƣờng vì sự
Phát triển bền vững”, ISBN: 978–604–73–2811–6.
3. Huỳnh Chức, Vũ Thị Hƣơng (2014). Nghiên cứu dòng chảy mùa cạn sông
Tiền, sông Hậu. Tuyển tập báo cáo Hội thảo khoa học, Phân viện Khoa học Khí tƣợng
Thủy v n và Biến đổi khí hậu.
- Công tác đào tạo sau đại học.
(1) Luận án thạc sĩ : Đánh giá hiện trạng và tiềm n ng khai thác nguồn nƣớc mặt
để đề xuất giải pháp sử dụng hiệu quả nguồn nƣớc mặt ở Kiên Giang. Th.s. Vũ Tiến
Đức - Đại học Thủy Lợi. N m 2014.
(2) Luận án thạc sĩ: Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến dòng chảy sông
ngòi lƣu vực sông Bé. Th.s. Vũ Thị Hƣơng - Đại học Thủy Lợi. N m 2014.
2.4. Tình hình đ ng ký sở hữu trí tuệ (phần mềm, bản đồ chuyên đề, quyền sở
hữu công nghiệp...);
Đang hoàn thiện thủ tục đ ng ký sở hữu trí tuệ tại Cục Công nghệ thông tin Bộ
Khoa học Công nghệ.
2.5. Kết quả đề tài có tác động đối với công tác điều tra cơ bản và quản lý nhà
nƣớc về tài nguyên và môi trƣờng;
Kết quả đề tài có thể tham khảo sủ dụng trong sản xuất và có thể làm tài liệu
tham khảo cho sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh cho các trƣờng Đại học có
liên quan.
2.6. Kết luận
Từ bốn mục tiêu và n m nội dung chính của đề tài đã đƣợc giao, trong thời gian
hơn 2 n m thực hiện, chủ trì đề tài cùng nhóm cán bộ tham gia dƣới sự chủ trì của
Trƣờng Đại học Tài nguyên và Môi trƣờng Tp. HCM và sự hợp tác của các cơ quan
phối hợp đã thực hiện đầy đủ các nội dung nghiên cứu theo đề cƣơng đã đƣợc duyệt và
giao nhiệm vụ thực hiện. Những vấn đề chính mà đề tài đã giải quyết đƣợc bao gồm:
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1) Đã thực hiện nghiên cứu điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội cũng nhƣ các
nguyên nhân tổng thể khác ảnh hƣởng đến nguồn nƣớc mùa cạn ở ĐBSCL;
2) Đã thực hiện đánh giá sự thay đổi dòng chảy mùa cạn trên dòng chính sông
Tiền, sông Hậu thuộc ĐBSCL theo hiện trạng, cũng nhƣ theo các kịch bản BĐKH,
NBD;
3) Đã đề xuất, kiến nghị các biện pháp quản lý tài nguyên nƣớc mùa cạn trên
khu vực ĐBSCL.
Từ những kết quả của đề tài chúng tôi có thể rút ra một số kết luận nhƣ sau:
- Nhu cầu sử dụng nƣớc cho các lãnh vực ngày càng t ng nhiều, gây áp lực lớn
đến việc khai thác nƣớc ngọt, đặc biệt trong mùa khô ở ĐBSCL;
- Điều kiện khí hậu ở ĐSBCL có những xu thế thay đổi rõ nét. Nhiệt độ trung bình
t ng, nhiệt độ tối cao và tối thấp tuyệt đối cũng có xu thế t ng. Biến trình mƣa cũng có xu
thế t ng nhẹ. Khí hậu cực đoan ở ĐBSCL có những đặc điểm rất riêng biệt, gây khô hạn
trong mùa mƣa, gió chƣớng có tác động gia t ng xâm nhập mặn, ảnh hƣởng của ElNino
tạo ra thâm hụt lƣợng mƣa, t ng nhiệt độ, giảm tổng lƣợng dòng chảy;
- Sự phát triển nhanh chóng của các công trình thủy lợi phía thƣợng lƣu sông
Mê Công làm ảnh hƣởng đáng kể đến lƣợng dòng chảy, trong đó có dòng chảy mùa cạn
ở ĐBSCL;
- Tính toán dòng chảy mùa cạn ở ĐBSCL theo các kịch bản BĐKH, NBD cho
thấy, xu thế dòng chảy mùa cạn ở ĐBSCL và xu thế mực nƣớc có t ng/giảm khác nhau
theo từng vị trí:
+ Phân tích các kết quả tính toán diễn biến mực nƣớc, dòng chảy trên sông chính
trong mùa cạn theo kịch bản thấp cho thấy ảnh hƣởng NBD lên chế độ mực nƣớc
không lớn về trị số mực nƣớc, nhƣng nó ảnh hƣởng rất đáng kể đến thời khoảng sông
chính có thể thực hiện chức n ng thoát nƣớc (thời khoảng này sẽ giảm từ 1 tháng đến 12
tháng. NBD làm giảm dòng chảy trên sông Tiền và sông Hậu, do đó nƣớc thoát theo
sông chính sẽ yếu hơn khi có NBD. NDB dâng làm t ng tốc độ dòng chảy trong sông
chính vào mùa kiệt, do đó hiện tƣợng xói sâu trong sông chính sẽ t ng vào mùa này.
+ Phân tích các kết quả tính toán diễn biến mực nƣớc, dòng chảy trên sông chính
trong mùa cạn theo kịch bản trung bình cho thấy mực nƣớc ở thƣợng lƣu cả sông Tiền
và sông Hậu có khuynh hƣớng giảm/t ng rất ít so với hiện trạng, nhƣng đến hết tháng V
gần nhƣ bằng hiện trạng. Đối với sông Hậu khu vực thƣợng nguồn mực nƣớc trong kịch
bản trung bình t ng cao nhất khoảng 0,22 m, trung bình giảm khoảng 0,12 m. Đối với
sông Tiền khu vực thƣợng nguồn mực nƣớc trong kịch bản trung bình t ng cao nhất
0,25 m, trung bình khoảng 0,14 m. Mực nƣớc ở trung lƣu cả sông Tiền và sông Hậu có
khuynh hƣớng t ng cao so với hiện trạng. Đối với sông Hậu khu vực trung lƣu mực
nƣớc trong kịch bản trung bình t ng cao nhất khoảng 0,55 m, trung bình t ng khoảng
0,42 m. Đối với sông Tiền khu vực trung lƣu mực nƣớc trong kịch bản trung bình t ng
cao nhất khoảng 0,68 m, trung bình t ng khoảng 0,62 m. Mực nƣớc ở hạ lƣu cả sông
Tiền và sông Hậu có khuynh hƣớng t ng cao so với hiện trạng. Đối với sông Hậu khu
vực trung lƣu mực nƣớc trong kịch bản trung bình t ng cao nhất khoảng 0,65 m. Đối
với sông Tiền khu vực trung lƣu mực nƣớc trong kịch bản trung bình t ng cao nhất
khoảng 0.68 m.
+ Phân tích các kết quả tính toán diễn biến mực nƣớc, dòng chảy trên sông chính
trong mùa cạn theo kịch bản cao cho thấy, lƣu lƣợng ở thƣợng lƣu cả sông Tiền và
sông Hậu có khuynh hƣớng giảm so với hiện trạng. Lƣu lƣợng ở trung lƣu và hạ lƣu cả
sông Tiền và sông Hậu có khuynh hƣớng t ng hơn so với hiện trạng. Nhƣ vậy đối với
thƣợng lƣu của sông Tiền và sông Hậu dòng chảy đều có khuynh hƣớng giảm vào mùa
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kiệt, do lƣu lƣợng đến từ Campuchia giảm đáng kể khi biến đổi khí hậu. Còn khu trung
lƣu và hạ lƣu của sông Tiền và sông hậu do chịu ảnh hƣởng của triều cho nên lƣu lƣợng
nƣớc t ng cao trong điều kiện BĐKH, điều này kết hợp với nƣớc dâng cao sẽ làm cho
mặn tiến sâu vào thƣợng nguồn hơn, ảnh hƣởng đến sản xuất và sinh hoạt của ngƣời
dân. Còn về mực nƣớc, mực nƣớc ở thƣợng lƣu cả sông Tiền và sông Hậu có khuynh
hƣớng giảm/t ng rất ít so với hiện trạng, nhƣng đến hết tháng V gần nhƣ bằng hiện
trạng. Mực nƣớc ở trung lƣu và hạ lƣu sông Tiền và sông Hậu có khuynh hƣớng t ng
cao so với hiện trạng. Đối với sông Hậu khu vực trung lƣu mực nƣớc trong kịch bản
cao t ng cao nhất khoảng 0,8 m, trung bình t ng khoảng 0,64 m. Đối với sông Tiền khu
vực trung lƣu mực nƣớc trong kịch bản cao t ng cao nhất khoảng 0,99 m, trung bình
t ng khoảng 0,62 m. Đối với sông Hậu khu vực hạ lƣu mực nƣớc trong kịch bản cao
t ng cao nhất khoảng 0,97 m, trung bình t ng khoảng 0,73 m. Đối với sông Tiền khu
vực hạ lƣu mực nƣớc trong kịch bản cao t ng cao nhất khoảng 0.98 m, trung bình t ng
khoảng 0,74 m.
Nhƣ vậy, xu thế dòng chảy về mùa cạn trên cả trên sông Tiền và sông Hậu trong
những n m gần đây lƣợng nƣớc giảm đi; tuy nhiên xu thế lƣu lƣợng dòng chảy trung
bình trên sông Tiền không giảm nhiều khoảng 50m3/s; còn trên sông Hậu lƣu lƣợng
dòng chảy giảm đáng kể khoảng 250m3/s; vậy tổng lƣợng dòng chảy trung bình trên
sông Tiền và sông Hậu từ n m 1996 đế n m 2010 trong mùa kiệt có xu thế giảm khoảng
300m3/s; có n m lƣu lƣợng dòng chảy giảm mạnh và đột biến nhƣ n m 2004, 2005.
Tổng lƣu lƣợng dòng chảy trung bình trong mùa kiệt (từ tháng I đến tháng V) trong 16
n m từ n m 1996 đến n m 2010 của sông Mê Công chảy vào Việt Nam chỉ đạt
112093m3/s (sông Tiền: 9530 m3/s; sông Hậu: 2526 m3/s).
Sau khi phân tích các yếu tố ảnh hƣởng đến dòng chảy mùa cạn trên sông Tiền
sông Hậu, đề tài cũng đã đƣa ra các giải pháp để quản lý bền vững dòng chảy mùa cạn ở
ĐSBCL. Các giải pháp hƣớng đến là (1) Giảm ảnh hƣởng của tác động do BĐKH, NBD
đến chế độ dòng chảy mùa cạn; (2) Khuyến nghị các giải pháp khai thác tài nguyên
nƣớc mùa cạn hợp lý; (3) Các biện pháp duy trì dòng chảy mùa cạn ở ĐBSCL.
2.7. Kiến nghị
- Công tác đo đạc khảo sát cũng rất quan trọng trong việc quản lý diễn biến dòng
chảy và mực nƣớc ở ĐBCL. Đề nghị mở rộng các trạm quan trắc tự động để có nguồn
dữ liệu liên tục và sẽ giảm đƣợc các khoản chi phí phụ trong quá trình khảo sát;
-Khuyến nghị có những giải pháp về công tác thu trữ nƣớc mƣa để sử dụng, giảm
áp lực khai thác nƣớc ngầm, đặc biệt là về mùa cạn. Đây cũng là một biện pháp rất hữu
ích trong công tác duy trì dòng chảy mùa cạn ở ĐBSCL;
- Các tỉnh ban ngành ở ĐBSCL cần phải hiểu rõ công việc thích ứng với BĐKH,
NBD trong quy hoạch thủy lợi, trong phát triển KTXH đa ngành là công việc cần thiết
và thƣờng xuyên;
- Cần đầu tƣ nghiên cứu các giải pháp công trình, trên cơ sở tận dụng dòng sông,
bãi đầm, khu đất thấp làm các hồ chứa nhân tạo trữ nƣớc ngọt để sử dụng cho mùa
khô,đặc biệt là các tỉnh có cửa sông.. Đây là một phƣơng pháp ít tốn kém, hiệu quả (đã
ứng dụng cho Trà Vinh) cần mở rộng ứng dụng cho các tỉnh thành khác của ĐBSCL.
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NỘI DUNG 9: NGHIÊN CỨU CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN XÁC LẬP
PHƢƠNG PHÁP, NỘI DUNG, CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ TÍNH BỀN VỮNG VÀ
HIỆU QUẢ TRONG KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN NƢỚC.
[1] NGHIÊN CỨU, ĐÁNH GIÁ TÍNH BỀN VỮNG CỦA TÀI NGUYÊN NƢỚC DƢỚI
ĐẤT Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, BINH DƢƠNG VA ĐÔNG NAI
Mã số: TNMT.02.15
1. Thông tin chung về đề tài
1.1. Tổ chức chủ trì đề tài: Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nƣớc
miền Nam thuộc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nƣớc Quốc gia.
1.2. Chủ nhiệm đề tài: TS. Ngô Đức Chân; Email: ngoduc_chan@yahoo.com.
1.3. Cán bộ tham gia nghiên cứu chính:
- KS. Phạm V n Cƣơng; CN. Đỗ Thị Thanh Hoa - Thƣ ký đề tài; KS. Hà Quang
Khải; KS. Nguyễn V n N ng; KS. Phan Ngọc Tuấn; ThS. Vũ Mạnh Tùng; KS Đặng
V n Túc.
1.4. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
Mục tiêu tổng quát
Đánh giá tính bền vững của tài nguyên NDĐ dựa theo tiêu chí các chỉ số NDĐ ở
Thành Phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Bình Dƣơng.
Mục tiêu cụ thể
- Nghiên cứu ứng dụng bộ chỉ số NDĐ đang áp dụng phổ biến trên thế giới.
- Đánh giá tính bền vững tài nguyên NDĐ cho TP. Hồ Chí Minh, Bình Dƣơng và
Đồng Nai theo các chỉ số NDĐ liên quan hoạt động khai thác sử dụng NDĐ.
- Nghiên cứu xây dựng quy trình thực hiện và quy chế thành lập các bản đồ chỉ
số đánh giá tài nguyên nƣớc.
1.5. Nội dung nghiên cứu
1- Tổng hợp các nghiên cứu cơ bản về tài nguyên NDĐ và các nhân tố ảnh
hƣởng tài nguyên NDĐ, bao gồm các mảng: đặc điểm ĐCTV, quan trắc động thái
NDĐ, mô hình NDĐ, quy hoạch khai thác NDĐ, điều kiện nhân tạo (nhu cầu khai thác
sử dụng cho sinh hoạt và sản xuất) và điều kiện tự nhiên (khí tƣợng thủy v n);
2- Nghiên cứu các chỉ số đánh giá tính bền vững NDĐ trên thế giới đang sử dụng
phổ biến (chủ yếu 6 chỉ số NDĐ đề nghị trong Thuyết minh đề cƣơng đã đƣợc phê duyệt);
3- Nghiên cứu phân tích, xử lý, tổng hợp và thống kê số liệu phục vụ tính toán
các chỉ số NDĐ;
4- Xây dựng các bản đồ tài nguyên NDĐ và các bản đồ phân vùng chỉ số NDĐ;
5- Đánh giá tính bền vững của tài nguyên NDĐ theo các chỉ số;
6- Ứng dụng kết quả nghiên cứu của đề tài (Sử dụng các chỉ số đánh giá tính bền
vững tài nguyên NDĐ trong công tác quản lý và đề xuất Quy trình thực hiện và quy chế
thành lập các bản đồ chỉ số NDĐ);
1.6. Thời gian thực hiện: 2011 - 2012
1.7. Kinh phí phê duyệt: 936.4 triệu đồng; thực hiện: 936.4triệu đồng;
2. Tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu
2.1. Mở đầu
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Hiện nay, với t lệ khai thác trên toàn cầu 600-700 km3/n m (Zektser và Everett,
2004), thì NDĐ là nguyên liệu thô bị khai thác nhiều nhất trên thế giới. NDĐ là nguồn
nƣớc uống quan trọng và an toàn nhất tại các vùng nông thôn của các nƣớc đang phát
triển, trong vùng khô hạn và bán khô hạn hoặc các đảo. NDĐ cũng là nguồn cung cấp
nƣớc chính trong một số thành phố lớn (ví dụ nhƣ Mexico City, Sao Paulo, Bangkok) và
cung cấp gần 70% nguồn cung cấp nƣớc tập trung ở các nƣớc Liên minh châu Âu.
Tuy nhiên, do việc quản lý, kiểm soát việc khai thác và bảo vệ nguồn NDĐ chƣa
triệt để nên đã dẫn đến việc suy thoái nguồn NDĐ tại nhiều nơi. Quá trình khai thác có
thể ảnh hƣởng đến nguồn cấp, dòng chảy, mực nƣớc, trữ lƣợng, đến quan hệ nƣớc mặt
và NDĐ, các vùng đất ngập nƣớc và có thể làm sụt lún mặt đất. Suy thoái chất lƣợng
NDĐ do khai thác nhiều và làm ô nhiễm nguồn NDĐ đã đƣợc ghi nhận ở nhiều nƣớc.
Thƣờng xuyên nhất là sự xâm nhập mặn vào các tầng chứa nƣớc ven biển, dòng chảy
lên/xuống của nƣớc chất lƣợng kém vào tầng chứa nƣớc đang khai thác, dòng chảy
nƣớc nhiễm bẩn từ hệ thống thủy lợi vào tầng chứa nƣớc nông. NDĐ dễ bị tổn thƣơng
do tác động của con ngƣời đƣợc ghi nhận là vấn đề toàn cầu liên quan đến sức khỏe,
kinh tế và các vấn đề sinh thái.
Phát triển bền vững tài nguyên nƣớc và bảo vệ môi trƣờng là một quá trình tổng hợp
và toàn diện. Các giải pháp thƣờng liên quan đến chính sách, quy hoạch, quản lý nƣớc và
phát triển kinh tế - xã hội. Mục tiêu chính của quản lý tổng hợp là để đảm bảo về số lƣợng,
chất lƣợng, an toàn và bền vững của NDĐ. Lúc này NDĐ đƣợc xem nhƣ là:
- Nguồn nƣớc chiến lƣợc cho cuộc sống (để uống và các mục đích vệ sinh khác)
và phát triển kinh tế (nông nghiệp, công nghiệp).
- Thành phần quan trọng của hệ sinh thái.
C n cứ vào chƣơng trình giám sát, đánh giá và quản lý bền vững tài nguyên
NDĐ, các chỉ số NDĐ sẽ cung cấp thông tin tóm tắt về hiện trạng và xu hƣớng trong
các hệ thống NDĐ. Nhƣ vậy, các chỉ số NDĐ còn giúp phân tích quy mô ảnh hƣởng của
các quá trình tự nhiên và tác động của con ngƣời lên hệ thống NDĐ trong không gian và
theo thời gian.
Các chuyên gia UNESCO, IAEA và IAH đã thành lập một nhóm xây dựng một bộ
chỉ số NDĐ sau khi cân nhắc kỹ lƣỡng các vấn đề đƣợc nêu trong Báo cáo Phát triển
Nƣớc Thế giới (WWDR) xuất bản trong lần đầu tiên. Các chỉ số đề xuất trong báo cáo
này đã đƣợc sự đồng thuận của nhiều ngƣời vì tính toán đơn giản nhƣng có cơ sở khoa
học và phù hợp với các chính sách phát triển xã hội. Các Hội nghị mở rộng của Liên hợp
quốc về phát triển chỉ số tại Rome (FAO - 2002), Paris (UNESCO - 2004) và Hội nghị
WG về chỉ số NDĐ tại Paris (UNESCO - 2002), Vienna (IAEA - 2003), Paris (UNESCO
- 2004) và Utrecht (IGRAC - 2004) đã thống nhất cách tiếp cận là phải có sự cân bằng
giữa khoa học và chính sách trong việc phát triển các chỉ số NDĐ.
Từ những n m đầu của thập k 1960, ngƣời ta đã có những nỗ lực đƣợc tiến
hành để phát triển một bộ chỉ số và chú dẫn đối với các nguồn tài nguyên nƣớc. Sau đó
là các tổ chức IHP, FAO, IAEA và UNEP đã cho ra đời một số hƣớng dẫn quan trọng
về phƣơng pháp luận phát triển chỉ số. Trong bối cảnh đó, WWAP đã đƣợc giao nhiệm
vụ để lựa chọn các chỉ số và thông qua một phƣơng pháp luận đẩy mạnh việc phát triển
chỉ số bằng cách học hỏi từ các sáng kiến trƣớc đây.
Đến nay, UNESCO đã đúc kết đƣợc một danh sách khoảng 100 chỉ số có liên
quan đến NDĐ, trong đó mỗi chỉ số sẽ mô tả một khía cạnh hay một quá trình của hệ
thống NDĐ liên quan cả về số lƣợng và chất lƣợng.
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Các chỉ số NDĐ có thể đƣợc kết hợp thành bộ chỉ số, nhằm cung cấp những
thông tin đơn giản cho mục tiêu lập kế hoạch và quản lý NDĐ với những khía cạnh liên
quan đến chính sách và quản lý tài nguyên NDĐ. Các chỉ số này đƣợc xác định dựa trên
dữ liệu đo lƣờng và quan sát đƣợc về hệ thống NDĐ. Các chỉ số NDĐ sẽ cung cấp
thông tin về số lƣợng, chất lƣợng NDĐ (hiện trạng và xu hƣớng), xã hội (những vấn đề
ảnh hƣởng, khai thác và sử dụng NDĐ), kinh tế (các yêu cầu về khai thác, bảo vệ và xử
lý NDĐ) và môi trƣờng (dễ bị tổn thƣơng, cạn kiệt, ô nhiễm nguồn NDĐ).
Đây là một hƣớng nghiên cứu mới về tài nguyên NDĐ nhằm hỗ trợ cho công tác
quản lý và khai thác bền vững NDĐ. Việc nghiên cứu, lựa chọn và áp dụng những chỉ
số phù hợp với vùng nghiên cứu, sau này nhân rộng ra là phƣơng pháp ít tốn kém và
hiệu quả cao. Có thể xem đây là phƣơng pháp tốt nhất và mất thời gian ít nhất để có
những hiệu quả tốt.
2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu, điều tra khảo sát, tính toán và trang thiết bị
nghiên cứu đã sử dụng thực tế
- Phƣơng pháp thu thập số liệu
Cả 3 địa phƣơng trong đề tài đƣợc đầu tƣ nghiên cứu khá chi tiết bằng nhiều
nguồn vốn khác nhau, kể cả kinh phí địa phƣơng nên số liệu đã đƣợc tập hợp sẵn. Mặt
khác, dữ liệu về ĐCTV của các đề tài và dự án này đã đƣợc tích hợp vào cơ sở dữ liệu
ĐCTV do chính Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nƣớc miền Nam thực
hiện. Đây là điều thuận lợi, nên đề tài chỉ thu thập bổ sung thêm các tài liệu mới có.
- Phƣơng pháp kế thừa
Đề tài đƣợc thực hiện dựa trên nền tảng các nghiên cứu và đề nghị của tổ chức
UNESCO, đặc biệt đối với các chỉ số NDĐ đang đƣợc triển khai thực hiện nhiều nơi
trên thế giới. Do điều kiện tự nhiên về tài nguyên NDĐ và mức độ nghiên cứu khác
nhau nên việc áp dụng và thực hiện cũng khác nhau. Đề tài đã tiến hành xem xét bộ chỉ
số của UNESCO đề nghị và đã chọn lựa ra đƣợc 6 chỉ số có thể áp dụng trong điều kiện
Việt Nam. Các dữ liệu cần sử dụng phù hợp với các nghiên cứu truyền thống trong nƣớc
từ trƣớc đến nay nên việc áp dụng chắc chắn sẽ gặp nhiều thuận lợi.
Đề tài sẽ kế thừa hƣớng nghiên cứu theo hệ thống phƣơng pháp luận của
UNESCO. Nhiều thông số sử dụng để xác định các chỉ số sẽ thực hiện bằng các phƣơng
pháp khác nhau phù hợp với tài liệu hiện có trong nƣớc. Do đó, việc tiến hành tính toán
các chỉ số NDĐ hoàn toàn khác so với những nghiên cứu khác đã thực hiện trên thế
giới. Bộ chỉ số đƣợc đề tài lựa chọn theo Thuyết minh đề cƣơng đã đƣợc phê duyệt là:
- Tài nguyên NDĐ có thể phục hồi/đầu ngƣời (sẽ đƣợc gọi tắt là chỉ số lƣợng
NDĐ trên đầu ngƣời).
- Tổng lƣợng khai thác tài nguyên NDĐ/lƣợng cung cấp (sẽ đƣợc gọi tắt là chỉ số
sử dụng NDĐ so với lƣợng bổ cập).
- Tổng lƣợng khai thác tài nguyên NDĐ/tổng tài nguyên NDĐ có khả n ng khai
thác (sẽ đƣợc gọi tắt là chỉ số sử dụng NDĐ so với tiềm n ng).
- Tổng lƣợng nƣớc NDĐ cho n uống/tổng lƣợng nƣớc uống trong vùng (sẽ đƣợc
gọi tắt là chỉ số nƣớc cho sinh hoạt).
- Chỉ số cạn kiệt NDĐ.
- Chỉ số khả n ng tổn thƣơng NDĐ.
- Phƣơng pháp mô hình NDĐ
Phƣơng pháp mô hình số là công cụ hữu hiệu để giải các bài toán ĐCTV có
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phạm vi nghiên cứu lớn. C n cứ yêu cầu tính toán các chỉ số NDĐ, nhiều thông số sẽ
đƣợc xác định bằng phƣơng pháp mô hình sẽ gặp nhiều thuận lợi hơn cả.
2.3. Danh mục các kết quả, sản phẩm KHCN đạt đƣợc với số lƣợng, chủng
loại và chỉ tiêu chất lƣợng, yêu cầu khoa học chính;
- Các sản phẩm khoa học:
+ 1 báo cáo tổng kết và 58 chuyên đề khoa học
+ Các bản đồ chỉ số bền vững của tài nguyên NDĐ t lệ 1:100.000
+ Dự thảo quy trình thực hiện và quy chế thể hiện các bản đồ chỉ số.
- Các công bố khoa học : không có
- Công tác đào tạo sau đại học:
01 Luận v n cao học tại trƣờng Đại học Bách khoa TPHCM đã bảo vệ n m 2013.
01 Luận v n cao học tại trƣờng Đại học Mỏ - Địa chất hà Nội đã bảo vệ 2015.
2.4. Tình hình đăng ký sở hữu trí tuệ: Không
2.5. Kết quả đề tài có tác động đối với công tác điều tra cơ bản và quản lý
nhà nƣớc về tài nguyên và môi trƣờng;
2.6. Kết luận
Đề tài đƣợc thực hiện theo hợp đồng số TNMT.02.15/HĐKHCN ngày 10/6/2011
đã ký giữa Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng với Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài
nguyên nƣớc miền Nam. Thời gian thực hiện 24 tháng (từ tháng 1/2011 đến tháng
12/n m 2012). Kết quả thực hiện đề tài đã đƣợc những thành công sau:
- Đã thực hiện đầy đủ các hạng mục theo Thuyết minh đề cƣơng đề tài đã đƣợc
phê duyệt n m 2011.
- Đã đạt đƣợc mục tiêu nghiên cứu đề ra trong Thuyết minh đề tài đã đƣợc phê
duyệt.
Kết quả đánh giá tính bền vững của tài nguyên NDĐ ở TPHCM, tỉnh Đồng Nai
và tỉnh Bình Dƣơng cho thấy toàn vùng đƣợc xếp loại bền vững. Riêng TPHCM đƣợc
xếp loại không bền vững, điều này cho thấy hoạt động khai thác đã có tác động xấu đến
nguồn NDĐ. Do có, cần có những giải pháp và quyết định cấm, hạn chế khai thác NDĐ
và chuẩn bị nguồn nƣớc khác thay thế.
Toàn vùng đƣợc phân thành 32 khu vực tính toán theo ranh giới hành chính cấp
quận/huyện/thị xã. Trong đó, có 7/12 khu vực đƣợc xếp loại không bền vững (TPHCM:
7 khu vực, Đồng Nai: 3 khu vực và Bình Dƣơng: 2 khu vực). Đây là những khu vực tập
trung dân cƣ, hoạt động sản xuất công nghiệp và nông nghiệp (tƣới ở Đồng Nai) có nhu
cầu sử dụng nƣớc rất lớn. Vì vậy, cần giảm thiểu và kiểm soát nghiêm ngặt các hoạt
động khai thác NDĐ trong các khu vực này và điều chỉnh bổ sung nguồn nƣớc mặt. Các
khu vực còn lại xếp loại kém bền vững và bền vững liên quan đến những nơi có nhu cầu
khai thác không nhiều hoặc không khai thác NDĐ (các khu vực phân bố nƣớc mặn phía
nam TPHCM) tùy vùng cụ thể sẽ có những chính sách quản lý hoạt động khai thác
NDĐ hợp lý và t ng cƣờng nguồn nƣớc mặt cho các hoạt động phát triển xã hội và t ng
trƣởng kinh tế.
Một số giải pháp đƣợc đề xuất hiện đang đƣợc các địa phƣơng thực hiện nhƣ điều
chỉnh bổ sung nguồn nƣớc mặt ở TPHCM, Bình Dƣơng và Đồng Nai, cấm khai thác
trong vùng có mạng cấp nƣớc công cộng, hạn chế khai thác ở Dĩ An (Bình Dƣơng), Biên
Hòa (Đồng Nai). Những giải pháp này khá phù hợp kết quả đánh giá tính bền vững của
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tài nguyên NDĐ của đề tài. Điều này cho thấy việc chọn lựa các chỉ số cho đề tài phù hợp
điều kiện áp dụng vùng nghiên cứu nói riêng và áp dụng ở Việt Nam nói chung.
Quá trình thực hiện nhóm tác giả đã tích lũy đƣợc những kiến thức liên quan về
chỉ số NDĐ và ứng dụng trong kết quả nghiên cứu của đề tài, đặc biệt trong công tác
quản lý tài nguyên NDĐ và đề xuất quy trình thực hiện các chỉ số NDĐ.
Ý nghĩa khoa học và thực tiễn
Quản lý tổng hợp tài nguyên nƣớc là một phƣơng pháp tiếp cận toàn diện, bao
gồm các yếu tố về tình trạng của nền kinh tế, xã hội và sinh thái, tài nguyên nƣớc (cả
nƣớc mặt và NDĐ, số lƣợng nƣớc và chất lƣợng) và mối quan hệ các yếu tố này. Quản lý
tổng hợp tài nguyên nƣớc phải có các công cụ truyền thông hiệu quả giữa các nhà hoạch
định chính sách, ra quyết định, các nhà quy hoạch, quản lý, nhà khoa học và công chúng.
Chỉ số NDĐ có thể giúp đơn giản hóa thông tin về quản lý tổng hợp tài nguyên NDĐ và
thiết lập giao tiếp hiệu quả giữa các nhóm ngƣời sử dụng nƣớc khác nhau.
Các chỉ số NDĐ đƣợc dùng để so sánh và đối chiếu tình hình NDĐ giữa các
vùng miền khác nhau. Vì vậy, các chỉ số NDĐ phải đảm bảo cung cấp đƣợc thông tin
chính xác về đánh giá hiện trạng tài nguyên NDĐ của vùng quan tâm. Điều này rất quan
trọng vì sẽ giúp cho việc định hƣớng nhiều mục tiêu chính sách liên quan đến tài
nguyên nƣớc nhờ khả n ng đánh giá tốt hơn về tình hình tài nguyên nƣớc. Nghĩa là
thông qua các chỉ số NDĐ, ngƣời ta dễ dàng nhận biết các vấn đề quan trọng và nguyên
nhân gây ra bằng cách so sánh các chỉ số NDĐ với khu vực tƣơng tự.
Từ các chỉ số này, các cấp quản lý tài nguyên NDĐ sẽ tiếp cận thông tin về tài
nguyên NDĐ dễ dàng. Từ đó, có thể đƣợc những quyết định và chính sách hợp lý nhằm
thỏa mãn nhu cầu dùng nƣớc toàn xã hội trong tiến trình t ng trƣởng kinh tế.
2.7. Kiến nghị
- Kết quả nghiên cứu của đề tài cho thấy có khả n ng áp dụng vào thực tiễn trong
điều kiện ở Việt Nam. Đây là những thông tin mang tính tổng hợp cao, dễ sử dụng có ý
nghĩa thiết thực đối với các Sở TN&MT và các cấp quản lý khác.
- Đây là hƣớng nghiên cứu mới ở Việt Nam, nên cũng cần đầu tƣ nghiên cứu tiếp
các chỉ số khác mà UNESCO đã đề xuất để chọn lựa một bộ chỉ số NDĐ phù áp dụng
cho Việt Nam và phát triển trở thành Tiêu chuẩn ngành.
Tóm lại, với tổng kinh phí đƣợc cấp 936.400.000 đồng, đề tài đã hoàn thành các
mục tiêu, nhiệm vụ và nội dung nghiên cứu đã đƣợc phê duyệt, nguồn vốn sử dụng
đúng mục đích và có hiệu quả, sản phẩm và kết quả nghiên cứu có ý nghĩa khoa học và
có ý nghĩa thực tế cao.
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NỘI DUNG 10: NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH CÁC NGUYÊN NHÂN, QUY LUẬT
HÌNH THÀNH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA NHỮNG YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN TÀI
NGUYÊN NƢỚC ĐỂ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP ỨNG PHÓ
[1] PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA HIỆN TƢỢNG ELNINO ĐẾN THIẾU
HỤT LƢỢNG MƢA GÂY CẠN KIỆT MỰC NƢỚC, LƢU LƢỢNG VÀ ĐỀ XUẤT CƠ
CHẾ TÍCH NƢỚC SỚM CỦA CÁC HỒ CHỨA NHẰM BỔ SUNG NGUỒN NƢỚC
TRONG TRƢỜNG HỢP THIẾU NƢỚC CHO KHU VỰC HẠ LƢU SÔNG HỒNG
Mã số: TNMT.02.24
1. Thông tin chung về đề tài
1.1. Tổ chức chủ trì đề tài: Viện Khoa học Khí tƣợng Thủy v n và Biến đổi khí hậu
1.2. Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Lã Văn Chú; Email: lathanhha@imh.ac.vn
1.3. Cán bộ tham gia nghiên cứu chính:
- ThS. V n Thị Hằng; TS. Mai V n Khiêm; GS. TS. Ngô Đình Tuấn; PGS. TS
Trần Thanh Xuân; ThS Vũ Hồng Châu; ThS. Trịnh Thu Phƣơng.
1.4. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
- Đánh giá đƣợc tác động của hiện tƣợng El Nino đến thiếu hụt lƣợng mƣa (theo
n m và từng thời kỳ) gây cạn kiệt mực nƣớc, lƣu lƣợng ở hạ lƣu sông Hồng.
- Đề xuất đƣợc cơ chế tích nƣớc sớm của các hồ chứa trong các n m có El Nino
nhằm bổ sung nguồn nƣớc trong trƣờng hợp thiếu nƣớc cho khu vực hạ lƣu sông Hồng.
1.5. Nội dung nghiên cứu
- Điều tra khảo sát thực địa, thu thập thông tin về khí tƣợng thủy v n, hiện trạng
khai thác sử dụng nƣớc sông Đà, sông Lô, sông Thao
- Tổng hợp thu thập, xử lý các tài liệu, số liệu phục vụ nghiên cứu.
- Tổng hợp hiện tƣợng El Nino và phƣơng pháp nghiên cứu.
- Tổng quan điều kiện tự nhiên và diễn biến dòng chảy kiệt trên lƣu vực thƣợng
lƣu hệ thống sông Hồng.
- Nghiên cứu phân bố mƣa tháng (từ 1960 – 2010) trên lƣu vực sông Đà, Thao,
Lô theo các trạm đo mƣa hiện có.
- Đánh giá tác động của El Nino đến thiếu hụt lƣợng mƣa cho khu vực thƣợng
lƣu sông Hồng.
- Đánh giá tác động của El Nino đến suy giảm dòng chảy ở khu vực thƣợng lƣu
sông Hồng.
- Bổ sung, khôi phục dòng chảy trung bình tháng (từ 1960 – 2010) trên các lƣu
vực sông Đà, Thao, Lô.
- Nghiên cứu đánh giá hiện trạng vận hành, sử dụng nƣớc của các công trình thủy
lợi, điện hiện có đến n m 2011.
- Xây dựng phƣơng án dự báo thiếu hụt lƣợng mƣa và dòng chảy do tác động của
El Nino cho lƣu vực thƣợng lƣu lƣu vực sông Hồng.
- Đề xuất cơ chế tích nƣớc hợp lý cho hệ thống các hồ chứa lớn do tác động của
El Nino ở khu vực thƣợng lƣu hệ thống sông Hồng.
- Kết luận và kiến nghị.
1.6. Thời gian thực hiện: 2011 - 2013
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1.7. Kinh phí phê duyệt: 1.240 triệu đồng; thực hiện: 1.240 triệu đồng.
2. Tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu
2.1. Mở đầu
Lƣu vực sông Hồng-Thái Bình là một trong số các lƣu vực sông lớn nhất nƣớc
ta, là nguồn cấp nƣớc chủ yếu cho các hoạt động kinh tế nhƣ cấp nƣớc cho nông nghiệp,
công nghiệp, thủy điện, dân sinh, giao thông, du lịch,…ở khu vực đồng bằng sông
Hồng-Thái Bình. Lƣu vực có ảnh hƣởng tới 25 tỉnh, thành phố thuộc vùng đồng bằng
sông Hồng, Tây Bắc và Đông Bắc với tổng diện tích tự nhiên khoảng 115,75 nghìn km2
với khoảng 75,4% diện tích thuộc lƣu vực. Trên lƣu vực sông có vùng kinh tế trọng
điểm Bắc Bộ (gồm 7 tỉnh, thành phố: Vĩnh Phúc, Hà Nội, Hải Dƣơng, Hƣng Yên, Bắc
Ninh, Hải Phòng, Quảng Ninh) giữ vai trò có tầm quan trọng đặc biệt trong chiến lƣợc
phát triển kinh tế-xã hội của các tỉnh phía Bắc nói riêng và cả nƣớc nói chung.
Trong những n m gần đây ở hạ lƣu sông Hồng xuất hiện tình trạng suy giảm
nguồn nƣớc dẫn tới thiếu nƣớc, khan hiếm nƣớc không đủ cung cấp cho sản xuất, sinh
hoạt đang diễn ra ngày một thƣờng xuyên hơn, trên phạm vi rộng lớn hơn và ngày càng
nghiêm trọng hơn.
Chƣa bao giờ tài nguyên nƣớc lại trở nên quý hiếm nhƣ mấy n m gần đây khi
nhiều dòng sông đang bị suy thoái, nƣớc trong các ao, hồ cạn kiệt vào vụ Đông-Xuân ở
miền Bắc. Nƣớc sạch đang ngày một khan hiếm, hạn hán, thiếu nƣớc đang diễn ra phức
tạp, thƣờng xuyên hơn và ngày càng nghiêm trọng. An ninh về nƣớc cho đời sống và
phát triển kinh tế một cách bền vững và bảo vệ môi trƣờng đã và đang không đƣợc bảo
đảm ở nhiều nơi, nhiều vùng ở vùng châu thổ sông Hồng.
Trong các mùa khô cuối n m 2009 và đầu n m 2010, sông Hồng đã bị cạn kiệt
nghiêm trọng. Số liệu đo đạc ở hầu hết các vị trí trên các nhánh sông Hồng từ thƣợng
nguồn đến hạ du đều đã đạt những chỉ số thấp nhất trong lịch sử từ trƣớc đến nay.
Báo cáo mới nhất của Viện Khoa học Khí tƣợng Thủy v n và Môi trƣờng về tình
hình hạn hán cho các sông ở Bắc Bộ gần đây cho thấy:
- Trên sông Thao, tại trạm Lào Cai, mực nƣớc cuối mùa lũ từ giữa tháng 10 n m
2009 kéo dài sang đến n m 2010 luôn ở mức rất thấp so với 10 n m gần đây. Điều này
còn thể hiện rõ tại các trạm thủy v n Nguyên Giang và Mạn Hảo ở thƣợng nguồn sông
Thao phía Trung Quốc dẫn đến dòng chảy từ Trung Quốc sang Việt Nam của sông Thao
từ tháng 11/2009 đến tháng 3/2010 giảm khoảng 50% so với trung bình 10 n m gần đây
(giảm khoảng 1,6 tỉ m3).
- Trên sông Đà, mực nƣớc tại trạm Mƣờng Tè, Nậm Giàng đều thấp hơn trung
bình nhiều n m. Đáng chú ý từ giữa tháng 10/2009 mực nƣớc giảm bất thƣờng, có thể
do tác động của các nhà máy thủy điện phía Trung Quốc, dẫn đến mực nƣớc trạm Tạ Bú
thời gian này hạ thấp đột ngột. Tiếp theo bắt đầu từ cuối tháng 1, mực nƣớc tại trạm Tạ
Bú liên tục giảm rất nhanh do tác động của hồ Hòa Bình xả nƣớc phục vụ đổ ải.
- Từ tháng 11/2009 đến cuối tháng 2/2010, lƣu lƣợng tại Mƣờng Tè giảm 40%
và Nậm Giàng giảm 10%, lƣu lƣợng đến hồ Hòa Bình giảm gần 40% tƣơng ứng tổng
lƣợng giảm khoảng 2,7 tỉ m3 trong cùng thời kỳ so với 10 n m gần đây.
- Trên sông Lô, tình hình cạn kiệt trầm trọng không kém trên sông Thao. Mực
nƣớc trên sông Lô tại Hà Giang, sông Gâm tại Bắc Mê đều nằm ở mực rất thấp so với
nhiều n m. Đặc biệt sang đến n m 2010, mực nƣớc tại hai trạm trên thấp một cách bất
thƣờng, dao động rất lớn phản ánh rất rõ sự điều tiết của các nhà máy thủy điện phía
Trung Quốc. Vì vậy hồ Tuyên Quang không tích đầy nƣớc (thiếu 12 m).
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- Dòng chảy đến hồ Tuyên Quang từ tháng 11/2009 đến cuối tháng 2/2010 giảm
trên 35% so với trung bình 10 n m gần đây (giảm khoảng 480 triệu m3). Dòng chảy trên
sông Lô tại Hà Giang giảm gần 40% trong cùng thời kỳ so với 10 n m gần đây.
- Trên sông Hồng tại Hà Nội: Hệ quả của dòng đến các hồ giảm, lƣợng mƣa hụt
chuẩn, nhiệt độ vƣợt chuẩn dẫn đến hạn hán trầm trọng. Mực nƣớc tại Hà Nội trong
nhiều ngày khi các hồ hạn chế xả nƣớc đã xuống thấp k lục, đặc biệt trong nửa đầu
tháng 1 và nửa cuối tháng 2/2010. Lúc 19h ngày 21/02/2010, mực nƣớc tại trạm Hà Nội
đạt mức thấp nhất trong lịch sử hơn 100 n m qua, xuống thấp tới mức chỉ còn 10 cm.
Lƣu lƣợng và mực nƣớc hệ thống sông Hồng tại hầu hết các vị trí đo đạc các
sông nhánh và trên dòng chính sông Hồng từ thƣợng nguồn đến hạ du, đều đã đạt những
trị số thấp nhất trong lịch sử từ trƣớc đến nay. Rất nhiều khả n ng trong những n m tiếp
theo, sông Hồng sẽ còn tiếp tục lập thêm những k lục cạn kiệt mới.
Kéo theo đó tình trạng mực nƣớc tại các hồ thủy điện trong hệ thống sông Hồng
đều thấp hơn cùng kỳ n m 2009 và thấp hơn mức thiết kế. Cụ thể, mực nƣớc hồ Hòa
Bình cao nhất chỉ ở 116,44m (thấp hơn thiết kế 0,56m); tại hồ Tuyên Quang 107,60m
(thấp hơn thiết kế 12,4m); hồ Thác Bà 53,5m (thấp hơn thiết kế 5,4m).
Nhìn chung, dòng chảy trên các sông ở Bắc Bộ liên tục trong 10 n m vừa qua
đều nhỏ hơn TBNN cùng thời kỳ khoảng 15-50%; trên các sông suối thuộc các tỉnh
vùng núi Đông Bắc và Trung du Bắc Bộ có mức độ thiếu hụt nhiều hơn phía Tây Bắc và
vùng núi phía Bắc.
Các nguyên nhân trên cho thấy, vấn đề cạn kiệt dòng chảy sông Hồng bao gồm
cả nguyên nhân chủ quan và khách quan có liên quan đến nhiều yếu tố tự nhiên và tác
động của con ngƣời qua các hoạt động khai thác sử dụng của nhiều ngành kinh tế trong
lƣu vực sông. Do vậy, để phân tích đầy đủ, chi tiết các nguyên nhân gây cạn kiệt và đề
xuất các giải pháp giảm thiểu cần thiết phải xây dựng Chương trình nghiên cứu tổng
hợp có sự tham gia, phối hợp nghiên cứu của nhiều Bộ, Ngành, nhiều bộ môn khoa học.
Tuy nhiên, do nội dung nghiên cứu của Chƣơng trình rộng và phức tạp, các đề tài
nghiên cứu nhánh cần thực hiện từng bƣớc hoặc phối hợp thực hiện do nhiều cơ quan,
đơn vị chuyên ngành thực hiện.
2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu, điều tra khảo sát, tính toán và trang thiết bị
nghiên cứu đã sử dụng thực tế
Phƣơng pháp phân tích thống kê, tổng hợp (các số liệu đo, kết quả nghiên cứu đã có).
Phƣơng pháp điều tra, khảo sát thực địa: điều tra, tìm hiểu tại thực địa về hiện
trạng lòng dẫn, xu thế phát triển kinh tế xã hội ảnh hƣởng đến lòng dẫn.
Ứng dụng công nghệ Viễn thám và GIS: là công cụ hỗ trợ trong phân tích diễn biến
lòng dẫn theo thời gian, không gian và hỗ trợ thiết lập các mô hình thủy lực 1, 2 chiều.
Phƣơng pháp mô hình: ứng dụng của các phần mềm tính toán thủy lực 1 chiều và
mô hình hình thái 2D đƣợc sử dụng để mô phỏng chế độ thủy động lực vùng nghiên cứu
theo các phƣơng án tính toán.
Phƣơng pháp chuyên gia và cộng đồng địa phƣơng: tập hợp các ý kiến, nhận xét,
tham luận tại các hội thảo của các chuyên gia chuyên ngành sâu về lĩnh vực có liên quan.
2.3. Danh mục các kết quả, sản phẩm KHCN đạt đƣợc với số lƣợng, chủng
loại và chỉ tiêu chất lƣợng, yêu cầu khoa học chính;
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Bộ cơ sở dữ liệu phục vụ cho nghiên cứu tính toán (gồm tài liệu, số liệu, bản đồ,
sơ đồ, phần mềm...) vể khí tƣợng thủy v n, tài nguyên nƣớc, địa hình, các công trình sử
dụng nƣớc... có liên quan từ khi có số liệu đến n m 2010.
Kết quả đánh giá tác động của hiện tƣợng El-Nino đến dòng chảy cạn.
Các mô hình dự báo mƣa, dòng chảy cạn; kết quả dự báo thử nghiệm.
Cơ chế tích nƣớc sớm, phân phối nƣớc hợp lý cho từng hồ chứa lớn trên hệ thống
sông Hồng trong n m có El Nino.
Báo cáo tổng hợp (gồm báo cáo tổng kết và báo cáo tóm tắt)
Các báo cáo chuyên đề.
Các báo cáo khác: báo cáo kết quả khảo sát thực địa tại các vùng thƣợng nguồn,
các hồ thu điện; báo cáo chuyến công tác tại nƣớc ngoài.
2.4. Tình hình đăng ký sở hữu trí tuệ: Không có.
2.5. Kết quả đề tài có tác động đối với công tác điều tra cơ bản và quản lý
nhà nƣớc về tài nguyên và môi trƣờng
2.6. Kết luận
1) Báo cáo đã tổng quan đặc điểm điều kiện tự nhiên có tính riêng rẽ và chi tiết
cho mỗi lƣu vực sông hợp thành hệ thống sông Hồng ở phần thƣợng lƣu nhằm đi sâu
phân tích tính đặc thù của mỗi lƣu vực sông về đặc điểm địa hình, phân bố mạng lƣới
sông để từ đó đánh giá về đặc điểm khí hậu, đặc điểm thủy v n ở trạng thái tự nhiên. Để
làm cơ sở cho nghiên cứu tác động của hiện tƣợng El Nino đến dòng chảy kiệt vào các
hồ chứa, báo cáo đã làm rõ sự thay đổi của điều kiện tự nhiên của mỗi lƣu vực sông bao
gồm việc hình thành rất nhanh của hệ thống hồ chứa cho mỗi lƣu vực sông bao gồm cả
ở phía lãnh thổ ngoài biên giới quốc gia và cả ở lãnh thổ nƣớc ta. Kết quả thống kê đã
chỉ ra, mới chỉ khoảng những n m 70 của thế k trƣớc trong toàn lƣu vực sông Hồng
chỉ có hồ Thác Bà (sông Chảy) và một số hồ chứa nhỏ ở cả hai phía lãnh thổ, nhƣng qua
hơn 40 n m trong lƣu vực đã hình thành một hệ thống hồ chứa dày đặc đa mục tiêu trên
tất cả 3 lƣu vực sông, gồm 115 hồ chứa đã xây dựng và quy hoạch (Trung Quốc 62,
Việt Nam 52). Sự hình thành hệ thống hồ chứa nhƣ vậy đã và sẽ làm thay đổi cơ bản về
phân bố dòng chảy theo không gian và thời gian và làm phân bố lại tài nguyên nƣớc cho
mỗi lƣu vực sông. Sự khai thác nguồn nƣớc triệt để của các hồ chứa với quy trình vận
hành đa dạng là một nguyên nhân gây cạn kiệt dòng chảy trong mùa kiệt.
2) ENSO nói chung và El Nino nói riêng đƣợc nhìn nhận là hiện tƣợng khách
quan của hoàn lƣu khí quyển nhƣng hoạt động không có quy luật rõ ràng. Tác động này
gây nên những hiện tƣợng dị thƣờng của chu kỳ khí hậu và là nguyên nhân gây ra biến
động của lƣợng mƣa theo xu thể bất lợi trên một khu vực rộng lớn trong đó nƣớc ta. Các
nghiên cứu về El Nino ở Việt Nam bắt đầu từ những kiến thức sơ bộ về El Nino, đánh
giá tác động của El Nino đến thời tiết, khí hậu vào những n m đầu của thập k 90 thế k
trƣớc đã dần dần chuyển sang nghiên cứu toàn diện và cơ bản về El Nino và sử dụng
thông tin El Nino dự báo các đặc trƣng yếu tố khí hậu, trong đó có các cực trị nhiệt độ,
lƣợng mƣa và các thiên tai lũ lụt hạn hán trong suốt thập k đầu của thế k 21. Nói
chung các nghiên cứu về El Nino ở Việt Nam còn hạn chế về nội dung và phƣơng pháp,
nhất là trong dự báo tác động của El Nino đến các cực trị, hiện tƣợng thời tiết cực đoan,
đặc biệt là hạn hán.
3) Về tác động của El Nino đến thiếu hụt lượng mưa (thực hiện mục tiêu 1), các
kết quả của đề tài đã chỉ rõ:
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- Để làm cơ sở phân tích cạn kiệt dòng chảy trong các n m El Nino đến mỗi hồ
chứa, việc tính toán lƣợng chuẩn sai lƣợng mƣa đƣợc thực hiện riêng rẽ cho mỗi lưu
vực sông nhập lưu, cụ thể: tính toán lƣợng lƣợng chuẩn sai cho lƣu vực sông Đà (có hồ
Hòa Bình, Sơn La), lƣu vực sông Lô – Gâm (có hồ chứa Thác Bà, Tuyên Quang).
- Việc tác động của El Nino đến diễn biến chế độ khí hậu của một vùng địa lý bất
kỳ phụ thuộc và cƣờng độ của các chu kỳ El Nino, đặc điểm hoàn lƣu, vị trí địa lý và
vùng khí hậu nền. Do vậy tác động của El Nino có thể xuất hiện đồng thời hoặc qua một
thời gian trễ nào đó. Tuy nhiên, trong các nghiên cứu về tác động của El Nino ở nƣớc ta
hiện nay chƣa xác định cụ thể thời gian trễ cho các vùng bị ảnh hƣởng mà chỉ thừa nhận
thời gian tác động đồng thời của hiện tƣợng này. Do vậy trong đề tài, trên cơ sở chuỗi
số liệu mƣa đủ dài và số lƣợng 50 trạm đo mưa phân bố tƣơng đối đồng đều trên 3 lƣu
vực sông đã tiến hành xây dựng 7 trƣờng hợp tính toán với thời gian trễ T=0 (đồng
thời), 1,2,3,4,5,6 tháng và kết luận rằng, thời gian trễ T=1 tháng là thời gian truyền tác
động ảnh hưởng của El Nino đến khu vực thượng lưu sông Hồng.
- C n cứ thời gian trễ đã xác định, các kết quả tính toán đã chỉ ra tác động của El
Nino đã gây ra thiếu hụt lƣợng mƣa cho cả 3 lƣu vực sông Đà, Thao, Lô- Gâm là tƣơng
đối rõ nhƣng với mức độ khác nhau và nhìn chung ở mức độ thấp, cụ thể:
+Xét cho toàn bộ chu kỳ El Nino, tác động của các chu kỳ El Nino biểu thị tƣơng
đối rõ gây thiếu hụt lƣợng mƣa cho cả 3 lƣu vực sông theo cả chu kỳ ngắn và chu kỳ dài
tuy nhiên với mức độ không đều.
+ Xét riêng rẽ cho từng chu kỳ El Nino (thì có sự tác động rất khác nhau, cụ thể:
Trong chu kỳ El Nino ngắn (6-12 tháng), t lệ lƣợng thiếu hụt mƣa chỉ xảy ra ở lƣu vực
sông Thao và Lô – Gâm tƣơng ứng là -1,9% và -0,6%, trong khi tại lƣu vực sông Đà lại
vƣợt trội so với lƣợng mƣa trung bình nhiều n m (+5,2%).
+ Trong chu kỳ dài (>12 tháng), t lệ lƣợng thiếu hụt mƣa xảy ra đồng thời trên
cả 3 lƣu vực sông Đà, Thao và Lô - Gâm tƣơng ứng là -4,4%, - 7,7% và -5,4%, trung
bình cho cả 3 lưu vực là -5,1%.
Nhƣ vậy, tác động của El Nino đối với khu vực thượng lưu sông Hồng được
biểu thị rõ rệt nhất qua chu kỳ dài.
Kết quả tính toán t lệ thiếu hụt mƣa cho khu vực thƣợng lƣu sông Hồng nói
riêng và khu vực Tây Bắc của nƣớc ta nói chung cũng phù hợp với kết quả nghiên cứu
của các tác giả Nguyễn Đức Ngữ và Nguyễn Trọng Hiệu [7] và các tác giả khác, là” Về
lượng mưa, hầu hết các đợt El Nino gây ra thâm hụt lượng mưa các tháng ở phần
lớn các vùng trong cả nước. Tỷ lệ thâm hụt phổ biến từ 25-50% tùy theo vùng, trong
đó Trung Bộ có mức thâm hụt lớn nhất, Tây Bắc có mức thâm hụt nhỏ nhất”. Tuy
nhiên, với mức t lệ thiếu hụt mƣa trung bình ở khu vực nghiên cứu chỉ ở mức 5,1%
(cho chu kỳ dài) còn thấp hơn nhiều so với t lệ thiếu hụt so với các khu vực khác của
toàn quốc.
+ Đã phân tích diễn biến thiếu hụt lƣợng mƣa chu kỳ dài cho mỗi lƣu vực sông
và lập bản đồ phân vùng tỷ lệ thiếu hụt lượng mưa cho 3 lưu vực sông. Từ các bản đồ
này có cơ sở để phân tích đƣợc sự thiếu hụt lƣợng mƣa do El Nino theo không gian của
mỗi lƣu vực sông.
4) Về tác động của El Nino đến diễn biến dòng chảy (mục tiêu 1) có những đánh
giá sau đây:
- Quan hệ giữa các đặc trƣng dòng chảy với chỉ số SSTA là phức tạp và khác
nhau giữa các n m El Nino và La Nina, giữa các đặc trƣng dòng chảy và giữa các sông.
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Chỉ số SSTA có quan hệ giữa nghịch pha với dòng chảy, trong đó đạt cực tiểu tại thời
điểm dòng chảy trễ 4 tháng. Nhìn chung, mối quan hệ này kém chặt chẽ với hệ số
tƣơng quan thƣờng nhỏ hơn 0,5. Điều này cho thấy, mức độ ảnh hƣởng của ENSO đến
dòng chảy trong các lƣu vực sông Thao, Đà và Lô là không lớn.
- Trong phần lớn các n m El Nino, các đặc trƣng dòng chảy n m, mùa lũ và mùa
cạn nhỏ hơn giá trị trung bình trong những n m không có hoặc có hiện tƣợng ENSO
yếu (n m trung tính) với mức độ dưới -10% đối với dòng chảy năm và dòng chảy mùa
lũ; dưới - 15% đối với dòng chảy mùa cạn; mức độ thiên nhỏ nhiều nhất có thể tới –
(20-50%), nhất là đối với dòng chảy mùa cạn;
- Nhìn chung, mùa lũ trong năm El Nino có xu thế xuất hiện muộn và ngắn
hơn so với n m La Nina, t lệ dòng chảy mùa lũ so với dòng chảy n m trong những
n m n m El Ninô có xu thế nhỏ hơn so với những n m La Nina; thời gian xuất hiện
Q3th,min trong những n m n m El Nino có xu thể muộn hơn so với những n m La Nina,
thƣờng vào các tháng III-V hay II-IV, còn trong những n m La Nina lại có xu thế xuất
hiện sớm hơn, thƣờng vào các tháng I-III hay II-IV; t lệ Q3th, min so với dòng chảy n m
trong những n m El Nino có xu thế lớn hơn so với những n m La Nina.
- Mức độ ảnh hƣởng của ENSO đến dòng chảy là khác nhau giữa các đặc trƣng
dòng chảy và giữa các sông, tùy thuộc vào cƣờng độ, thời gian của các giai đoạn của
từng đợt El Ninô và La Nina. Nhìn chung, các đợt El Nino mạnh có xu thế làm giảm
dòng chảy, còn các đợt La Nina mạnh thì làm t ng dòng chảy so với n m bình thƣờng
không có hiện tƣợng ENSO.
5) Về đề xuất cơ chế tích nước sớm vào các hồ chứa trong các năm El Nino
(mục tiêu 2), đề tài đã thực hiện một khối lƣợng tính toán lớn trên cơ sở thực hiện tuần
tự các nội dung:
- Đánh giá thực trạng sử dụng nguồn nƣớc cho phát điện tại 4 hồ chứa lớn (hồ
Sơn La, Hòa Bình, Thác Bà, Tuyên Quang) trong khoảng 10 n m gần đây nhằm chỉ rõ
thực trạng công tác vận hành trong điều kiện hiện nay phục vụ cho phát điện và cấp
nƣớc cho hạ du cũng nhƣ đƣa ra những bất cập trong vận hành hệ thống hồ chứa hiện
nay trên hệ thống sông Hồng;
- Nghiên cứu dự báo mƣa, dòng chảy dài hạn (đến 3 tháng) làm cơ sở cho việc đề
xuất cơ chế tích nƣớc chung, phƣơng án tích nƣớc, sử dụng nguồn nƣớc theo thời gian
thực hàng n m;
- Trên cơ sở phát huy tối đa thông tin dự báo thiếu hụt mƣa, dòng chảy sẽ đề xuất
một cơ chế chung để tích nƣớc trong các điều kiện khác nhau để đối phó với tình trạng
thiếu hụt nguồn nƣớc do El Nino và khả n ng thiếu hụt nguồn nƣớc do tác động của các
hồ chứa phía Trung Quốc.
Về nội dung này, đề tài có những kết quả cụ thể:
- Phân tích, đánh giá thực trạng vận hành các hồ chứa phục vụ cho phát điện và
cấp nƣớc cho hạ du trên hệ thống sông Hồng. Qua đó cho thấy việc vận hành các hồ
chứa trong những n m gần đây đã phát huy đƣợc hiệu quả trong việc cấp nƣớc cho hạ
du. Tuy nhiên, do đặc điểm nguồn nƣớc đến 4 hồ chứa phụ thuộc một phần vào nguồn
nƣớc phía thƣợng lƣu, một phần do tác động của El Nino nên việc tích nƣớc trong
những n m gần đây gặp nhiều khó kh n, điển hình là nhiều n m không tích đủ nƣớc
theo yêu cầu.
- Thiết lập được 108 phương trình dự báo thiếu hụt mưa tƣơng ứng với 9 trạm
khí tƣợng phân bố trên toàn bộ khu vực thƣợng lƣu của hệ thống sông Hồng. Đồng thời
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cũng đã thiết lập được 24 phương trình dự báo dòng chảy cho 4 hồ chứa. Các phƣơng
trình dự báo đã đƣợc đánh giá về mức độ tin cậy và có khả n ng ứng dụng trong dự báo
trong trƣờng hợp xuất hiện các chu kỳ El Nino.
- Việc xây dựng cơ chế tích nƣớc riêng cho các n m El Nino vào hệ thống hồ
chứa ở khu vực thƣợng lƣu sông Hồng (phần lãnh thổ Việt Nam) cho các n m El Nino
rất khó thực hiện do:
+ Các chu kỳ El Nino xuất hiện không có quy luật về thời điểm xuất hiện và và
thời gian duy trì. Trong thời kỳ 1960 -2010 (51 n m) có xuất hiện 14 đợt El Nino, trong
có 10 chu kỳ El Nino ngắn (6 tháng đến 11 tháng) và 4 chu kỳ El Nino dài ( >12 tháng)
và các chu kỳ xuất hiện xen kẽ nhau. Thời điểm bắt đầu xuất hiện chu kỳ El Nino rất
khác nhau, phần lớn các chu kỳ này bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 8 (chiếm 64%) và kết
thúc không có quy luật tùy theo chu kỳ ngắn và chu kỳ dài nên thời gian duy trì các đợt
El Nino bao trùm cả mùa lũ và mùa cạn. Do vậy, tác động của El Nino bị lu mờ do tác
động của chế độ khí hậu cơ bản của từng vùng.
+ Tác động của El Nino gây bao trùm trên một phạm vi rộng lớn trên toàn bộ lƣu
vực sông Hồng cả phần lãnh thổ Trung Quốc và Việt Nam. Do vậy, các nhà quản lý lƣu
vực sông ở cả 2 bên đều theo dõi chặt chẽ tác động của hiện tƣợng này để có cơ chế sử
dụng, khai thác nguồn nƣớc thích hợp, đặc biệt là cơ chế tích nƣớc cho hệ thống hồ
chứa. Các dấu hiệu dòng chảy từ Trung Quốc vào các sông Đà, Thao, Lô – Gâm cho
thấy, các hồ chứa phía Trung Quốc thƣờng tích nƣớc sớm hơn so với hồ chứa nằm ở
phần lãnh thổ nƣớc ta. Đồng thời, sự thiếu hụt dòng chảy trong các năm El Nino luôn
có nguy cơ xảy ra cùng với việc tích nước của các hồ chứa phía Trung Quốc sẽ gây
ra những bất lợi lớn cho việc tích nƣớc trên các hồ chứa của trên hệ thống sông Hồng.
- Để làm cơ sở cho đề xuất cơ chế tích nƣớc trong mùa cạn có ảnh hƣởng xen kẽ
của các n m El Nino, trong đề tài đã:
+ Tiến hành tính toán cân bằng nƣớc nếu tích tại thời điểm 11/8 trong chuỗi số
liệu thực đo cho 4 hồ chứa lớn Hòa Bình, Sơn La, Tuyên Quang, Thác Bà cho thấy có
sự thiếu hụt lớn lƣợng nƣớc theo thiết kế. Đặc biệt, chỉ tính riêng cho các năm chịu
ảnh hưởng của El Nino, để đầy hồ theo thiết kế các hồ cần phải tích được: hồ Sơn La
10,119 tỷ m3, Hòa Bình 5,586 tỷ m3, Tuyên Quang 2,533 tỷ m3, Thác Bà 0,839 tỷ m3.
+ Thông qua tính toán điều hành hồ chứa trong nhiều n m và 10 n m gần đây
cho thấy để đảm bảo tích đủ nƣớc theo yêu cầu vận hành của các hồ chứa cần thiết phải
tích nƣớc từ 26/7 đối với các hồ Hòa Bình, Sơn La, Tuyên Quang, tích nƣớc từ 1/8
đối với hồ Thác Bà. Riêng đối với hồ chứa Tuyên Quang cần giảm mực nƣớc trƣớc lũ
xuống 103m. Đồng thời trong trƣờng hợp có thể xuất hiện các chu kỳ El Nino dài cần
thiết phải có cơ chế tích nƣớc dự phòng phục vụ cho mùa kiệt trên cơ sở dự báo thiếu
hụt mƣa trên các lƣu vực sông và dự báo dòng chảy đến các hồ chứa.
- Đã đề xuất giải pháp tích nƣớc sớm có để đáp ứng đƣợc khả n ng thiếu hụt
dòng chảy đến 4 hồ chứa do tác động của các hồ chứa thƣợng lƣu và do tác động của
chu kỳ El Nino.
Qua các kết quả tóm tắt dẫn ra trên đây, về cơ bản, đề tài đã bám sát và thực hiện
đƣợc mục tiêu và nội dung đã đƣợc phê duyệt.
2.7. Kiến nghị.
1) Cần theo dõi bản tin dự báo xuất hiện của El Nino để có các dự phòng tình
huống diễn biến xấu của dòng chảy vào các hồ chứa. Theo quy trình hiện nay, thƣờng
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sau khi kết thúc đợt ENSO các Trung tâm dự báo thời tiết quốc tế bắt đầu dự thảo các
bản tin ENSO mới. Thời gian dự kiến sự xuất hiện ENSO mới thƣờng từ 3- 6 tháng.
2) Cần có cơ chế phối hợp, đàm phán và khai thác thông tin KTTV và hồ chứa
phía Trung Quốc nhằm chủ động thông tin trong từng n m, từng thời kỳ để nâng cao
hiệu quả vận hành hồ chứa hàng n m và cho những n m có xảy ra hiện tƣợng El Nino.
3) Nhằm chủ động khi trong điều kiện hiện nay (rất ít thông tin KTTV, hồ chứa
phía Trung Quốc) cần tiến hành các phƣơng án chuẩn bị tích nƣớc khi dự báo không
xảy ra lũ và khi xuất hiện các dấu hiệu sau:
+ Nhiệt độ không khí cao hơn giá trị TBNN từ 1-2 độ, nếu lƣợng mƣa tháng VII,
10 ngày đầu tháng VIII thiếu hụt lớn hơn 40-50%.
+ Nếu tổng lƣu lƣợng tại các trạm thủy v n phía Trung Quốc: Trung Ái Kiều, Thổ
Khả Hà, Kim Thủy Hà, Nguyên Giang, Mạn Hảo tháng VII hụt 30-40 % trị số TBNN.
4) C n cứ vào dự báo thời gian kéo dài chu kỳ El Nino, tiến hành dự báo thiếu
hụt mƣa, dòng chảy đến các 4 hồ chứa. Trên cơ sở đó đánh giá khả n ng thiếu hụt
nguồn nƣớc trong thời kỳ tích nƣớc và trong các tháng mùa kiệt.
5) Trong những n m xuất hiện hiện tƣợng El Nino thì nguy cơ thiếu nƣớc trong
thời kỳ tích nƣớc vào các hồ chứa, thiếu nƣớc vào mùa kiệt. Việc vận hành hồ chứa cần
tích sớm hơn các n m bình thƣờng nhằm tích đủ nƣớc vào cuối mùa theo quy trình vận
hành hiện tại.Dựa trên thông tin dự báo khả n ng thiếu hụt nguồn nƣớc trong các chu kỳ
El Nino tiến hành tính toán, phân tích thời gian tích nƣớc để đảm bảo tích đủ nƣớc theo
quy trình vận hành hiện tại, trong đó:
- Trong các chu kỳ EL Nino ngắn (nhỏ hơn 12 tháng), lƣợng nƣớc thiếu hụt
thƣờng không rõ ràng. Do đó cần dựa trên thông tin dự báo khả n ng thiếu hụt nguồn
nƣớc trong các thời kỳ tích nƣớc để tích nƣớc sớm hơn so với quy trình vận hành hiện tại.
- Đối với các chu kỳ El Nino dài có khả n ng kéo dài trên 12 tháng thì khả n ng
thiếu hụt nguồn nƣớc rất cao (75% số n m có xảy ra đều thiếu hụt nguồn nƣớc) thì cần
phải phải tích nƣớc sớm hơn so với quy trình hiện tại. Đồng thời nhằm đối phó với sự
thiếu hụt nguồn nƣớc vào mùa kiệt cần tiến hành phân tích bản tin dự báo thiếu hụt
mƣa, dòng chảy để xác định tổng dung tích cần tích dự phòng.
5) Do có thể xảy hiện tƣợng thiếu hụt dòng chảy đến các hồ chứa vào mùa kiệt
nên tùy theo phân tích đầy đủ các thông tin dự báo, không loại trừ khả năng phải tích
nước với dung tích lớn hơn dung tích cho phép để đảm bảo nguồn nƣớc cho toàn bộ
mùa kiệt. Do đó, trong Quy trình vận hành liên hồ chứa Sơn La, Hòa Bình, Tuyên
Quang và Thác Bà trong mùa lũ, nên có quy định mềm dẻo hơn để các hồ có thể chủ
động tích nƣớc sớm hơn và tích nước dự phòng khi có các dấu hiệu: có tác động El
Nino, bản tin dự báo khí tƣợng và thủy v n và c n cứ vào lƣu lƣợng đến Việt Nam tại
các trạm trạm thủy v n phía Trung Quốc (Trung Ái Kiều, Thổ Khả Hà, Kim Thủy Hà,
Nguyên Giang, Mạn Hảo).
Vì vậy khi xây dựng quy trình vận hành hồ chứa trong cả mùa lũ và mùa kiệt cần
có các nghiên cứu, bổ sung thời gian tích nước hợp lý trong các năm có xuất hiện
chu kỳ ENSO, đặc biệt là năm El Nino.
6) T ng cƣờng công tác dự báo thiếu hụt lƣợng mƣa, dòng chảy để phục vụ công
tác điều hành hồ chứa và coi đó là nhiệm vụ thƣờng xuyên của các đơn vị có chức n ng,
nhiệm vụ nghiên cứu và dự báo tác nghiệp.
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NỘI DUNG 11: NGHIÊN CỨU, ĐỀ XUẤT NỘI DUNG, PHƢƠNG PHÁP, CÔNG
NGHỆ, QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ VÀ DỰ BÁO TÀI NGUYÊN NƢỚC
[1] NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT PHƢƠNG PHÁP VÀ ÁP DỤNG THỬ NGHIỆM TÍNH
TOÁN LƢỢNG NƢỚC BUƠN BÁN NƢỚC ẢO CỦA VIỆT NAM
Mã số: TNMT.02.05
1. Thông tin chung về đề tài
1.1. Tổ chức chủ trì đề tài: Viện Khoa học Khí tƣợng Thủy v n và Môi trƣờng
1.2. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Lương Hữu Dũng; Email: huudung@vkttv.edu.vn
1.3. Cán bộ tham gia nghiên cứu chính:
- ThS. Nguyễn Thị B, Thƣ ký đề tài; TS. Hoàng Minh Tuyển; PGS.TS Trần
Thanh Xuân; PGS.TS Ngô Trọng Thuận; TS. Nguyễn Hải Đạt; TS. Lê Thị Việt Hoa;
ThS. Phạm Quốc Hƣng; KS. Vũ Thị Kim Dung; KS. Lê Tuấn Nghĩa; KS. Thái Quỳnh
Nhƣ; KS. Ngô Thị Thủy.
1.4. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
+ Đề xuất phƣơng pháp tính toán buôn bán nƣớc ảo cho lúa gạo và nông sản
chính của Việt Nam.
+ Tính toán đƣợc lƣợng nƣớc ảo, buôn bán nƣớc ảo của xuất nhập khẩu lúa gạo
và nông sản chính.
+ Đề xuất một số kiến nghị trong quản lý khai thác sử dụng tài nguyên nƣớc trên
quan điểm nƣớc ảo và buôn bán nƣớc ảo.
1.5. Nội dung nghiên cứu
Nội dung 1: Các tổng quan liên quan đến nƣớc ảo và buôn bán lƣợng nƣớc ảo.
Nội dung 2. Nghiên cứu nƣớc ảo và buôn bán nƣớc ảo của Việt Nam.
Nội dung 3. Nghiên cứu phƣơng pháp và chƣơng trình tính nƣớc ảo và buôn bán nƣớc ảo.
Nội dung 4. Tính toán chi tiết cho buôn bán lƣợng nƣớc ảo của xuất nhập khẩu
lúa gạo, nông sản chính làm minh chứng.
Nội dung 5: Đề xuất một số kiến nghị trong quản lý khai thác sử dụng TNN trên
quan điểm nƣớc ảo và buôn bán nƣớc ảo.
1.6. Thời gian thực hiện: Từ 1/1/2010 đến 31/12/2011
1.7. Kinh phí phê duyệt: 720.000 triệu đồng; thực hiện: 720.000 triệu đồng;
2. Tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu
2.1. Mở đầu.
Trên quan điểm nƣớc là hàng hóa đặc biệt, nên nƣớc cũng đƣợc trao đổi mua
bán, dẫn đến khái niệm nƣớc ảo. Ngày nay, lƣu thông loại hàng hóa đặc biệt này trên
khắp thế giới dẫn tới toàn cầu hóa về nƣớc (Globalization of water). Nhờ vậy các quốc
gia nghèo nƣớc, đông dân có thể nhập các sản phẩm từ các quốc gia giàu nƣớc mà
không cứ phải sản xuất trong nƣớc. Ngƣợc lại, các quốc gia giàu nƣớc có thể xuất khẩu
các sản phẩm thế mạnh của mình để thu lợi. Điều này thực sự tiết kiệm nƣớc, giảm
thiểu tác động lên nguồn nƣớc dự trữ dành cho mục đích khác lợi hơn. Trong thông điệp
Ngày nƣớc thế giới 2009, nêu rõ chia sẻ nguồn nƣớc, chia sẻ cơ hội, thông qua buôn
bán nƣớc ảo, các quốc gia đã thực sự tham gia chia sẻ. Việc quản lý nƣớc ảo lẫn nƣớc
thực có liên quan với nhau khi tập trung vào vấn đề xóa đói giảm nghèo. Nƣớc ảo, buôn
bán nƣớc ảo và dấu ấn nƣớc của quốc gia là những chỉ thị về tiêu thụ nƣớc cơ bản.
Thông qua đó, các nhà quản lý có kế hoạch đề xuất thay thế các loại sản phẩm tiêu dùng
cần nhiều nƣớc hoặc dùng các sản phẩm tƣơng tự nhƣng cần ít nƣớc hơn.
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Nghị quyết 27/NQ-CP ngày 12/6/2009 “Về một số giải pháp cấp bách trong công
tác quản lý nhà nƣớc về tài nguyên và môi trƣờng đối với lĩnh vực tài nguyên nƣớc” đề cập
rõ: Rà soát, xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về tài nguyên nƣớc theo
hƣớng kinh tế hóa, tài chính hóa ngành nƣớc, đẩy mạnh phát triển dịch vụ ngành nƣớc;
Do vậy, thống kê TNN quốc gia không theo nguyên tắc truyền thống mà theo
hƣớng kinh tế hóa, tài chính hóa, có nghĩa xem xét đến cả nguồn xuất, nhập…
Trên thế giới các nghiên cứu về tính toán lƣợng nƣớc ảo hiện chƣa có nhiều. Tại
Việt Nam, các nghiên cứu này cũng là hoàn toàn mới.
Để phục vụ thống kê TNN quốc gia, đề ra chiến lƣợc sử dụng nƣớc trong bối
cảnh toàn cầu hóa, nƣớc ảo và buôn bán nƣớc ảo cần đƣợc nghiên cứu sâu rộng.
2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu, điều tra khảo sát, tính toán và trang thiết bị
nghiên cứu đã sử dụng thực tế
Trong chƣơng 2 báo cáo tổng kết đã đƣa ra 2 phƣơng pháp tổng quát tính toán
dấu ấn nƣớc của một sản phẩm. Phƣơng pháp thứ nhất: Phƣơng pháp lấy tổng chuỗi (the
chain-summation approach) đƣợc áp dụng trong trƣờng hợp hệ thống sản xuất chỉ có
duy nhất một sản phẩm. Trong trƣờng hợp này, dấu ấn nƣớc tích hợp trong các bƣớc
chế biến sản phẩm đều đƣợc tính vào dấu ấn nƣớc của sản phẩm. Phƣơng pháp thứ hai:
Phƣơng pháp tích lũy từng bƣớc (The step-wise accumulative approach) là phƣơng pháp
tính dấu ấn nƣớc dựa trên dấu ấn nƣớc của các nguyên liệu đầu vào trong bƣớc xử lý
cuối cùng của dây chuyên sản xuất và dấu ấn nƣớc trong quá trình xử lý đó. Phƣơng
pháp thứ 2 mang tính tổng quát dùng để tính toán dấu ấn nƣớc của một sản phẩm khi
dây chuyền sản xuất tạo ra nhiều sản phẩm khác nhau nên đề tài lựa chọn phƣơng pháp
này để tính toán dấu ấn nƣớc của một sản phẩm. Tùy thuộc vào từng ngành mà sản
phẩm tạo ra có thể bao gồm dấu ấn nƣớc xanh lá, xanh lam hoặc xanh xám. Với sản
xuất nông nghiệp (lúa gạo, ngô và cà phê) thì dấu ấn nƣớc của sản phẩm tạo ra (gạo
trắng, ngô hạt và cà phê hạt) sẽ bao gồm cả 3 thành phần dấu ấn nƣớc xanh lá, xanh lam
và xanh xám. Các thành phần này sẽ đƣợc xác định cụ thể nhƣ sau:
1. Phƣơng pháp tính nƣớc ảo của Hoesktra và Hƣng;
2. Phƣơng pháp tính lƣợng nƣớc xanh lá và xanh lam không xét đến hệ số c ng
thẳng nƣớc và thời gian biểu tƣới;
3. Phƣơng pháp tính lƣợng nƣớc xanh lá và xanh lam có xét đến hệ số c ng thẳng
nƣớc và thời gian biểu tƣới.
2.3. Danh mục các kết quả, sản phẩm KHCN đạt đƣợc với số lƣợng, chủng
loại và chỉ tiêu chất lƣợng, yêu cầu khoa học chính;
- Các sản phẩm khoa học:
+ Số liệu chính xác, đầy đủ phục vụ cho các nghiên cứu trong đề tài đƣợc sắp
xếp theo không/ thời gian. Số liệu KTTV trung bình tháng n m theo trạm. Số liệu ngành
sản xuất và xuất nhập khẩu lúa gạo và nông sản chính.
+ Phƣơng pháp tính toán nƣớc ảo và buôn bán nƣớc ảo phù hợp điều kiện Việt Nam
+ Bản hƣớng dẫn rõ ràng mang tính thực tiễn cao. Sơ đồ tính và các file số liệu
liên quan, chƣơng trình chạy tốt, dễ sử dụng.
+ Kết quả tính toán nƣớc ảo và lƣợng nƣớc buôn bán ảo của lúa gạo và nông sản chính
+ Một số kiến nghị trong quản lý khai thác sử dụng tài nguyên nƣớc trên quan
điểm nƣớc ảo
- Các công bố khoa học : 01bài báo đ ng tại hội thảo khoa học hoặc tạp chí
chuyên ngành
- Công tác đào tạo sau đại học: Không có.
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2.4. Tình hình đăng ký sở hữu trí tuệ: không có.
2.5. Kết quả đề tài có tác động đối với công tác điều tra cơ bản và quản lý
nhà nƣớc về tài nguyên và môi trƣờng;
Đây là đề tài nghiên cứu phục vụ trực tiếp cho chiến lƣợc quản lý sử dụng tổng
hợp TNN quốc gia. Các phƣơng pháp, công nghệ áp dụng để tính toán phân tích là
những tiếp cận mới nhất và đƣợc áp dụng rộng rãi trên thế giới
2.6. Kết luận
Những kết quả nghiên cứu chính đã đạt đƣợc bao gồm:
- Đề tài đã làm rõ đƣợc khái niệm về dấu ấn nƣớc, nƣớc ảo, buôn bán nƣớc ảo
của sản phẩm.
- Đề tài đã ứng dụng thành công khái niệm vào tính toán lƣợng “nƣớc ảo” hay
lƣợng nƣớc cần để sản xuất ra lúa gạo và nông sản chính tại các vùng ở Việt Nam mà
chƣa có một tính toán cụ thể, tính hệ thống nào từ trƣớc đến nay đƣa ra đƣợc; kết quả
tính toán của đề tài cho biết lƣợng nƣớc cần thiết để sản xuất ra một đơn vị sản phẩm (ở
Việt Nam để sản xuất ra một tấn gạo trắng trung bình cần 2.600 m3 nƣớc, 1tấn ngô hạt
cần 1.300m3 nƣớc và 1 tấn cà phê hạt cần 10.000 m3).
- Kết quả đề tài cho ta cái nhìn tổng quan về tỉ lệ tƣơng đối của dấu ấn nƣớc
xanh lam, xanh lá và dấu ấn nƣớc xám so với tổng dấu ấn nƣớc của sản phẩm: Với gạo
trắng, tỉ lệ thành phần dấu ấn nƣớc xanh lam chiếm khoảng 61%, dấu ấn nƣớc xanh lá
với 29%, dấu ấn nƣớc xám chiếm 10%; Với ngô t lệ là 59%, 18%, 23%; Với cà phê t
lệ này là 64%, 26% và 10%.
- Tính toán cho thấy hàng n m Việt Nam trung bình: Nhập khẩu khoảng 1 t
m3 nƣớc thông qua nhập khẩu ngô; Xuất khẩu 11-12,5 t m3 nƣớc thông qua xuất khẩu
gạo và 9,5 t m3 nƣớc thông qua xuất khẩu cà phê.
- Vùng Đồng bằng Bắc Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long là hai vùng xuất nƣớc
ảo trong sản xuất lúa và nhập nƣớc ảo trong sản xuất ngô và cà phê. Trong khi đó các
vùng nhƣ Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và Trung du miền núi phía Bắc là các vùng nhập
nƣớc ảo trong lúa và xuất nƣớc ảo trong sản xuất ngô.
- Lƣợng nƣớc xám trung bình sử dụng trong sản xuất lúa gạo lớn nhất là vùng
Đông Nam Bộ, Tây Nguyên và Trung du Miền núi Phía Bắc (tƣơng ứng là 248, 235,
231 m3/tấn), các vùng còn lại đều nhỏ hơn 210 m3/tấn. Có thể thấy, các vùng có dấu ấn
nƣớc xám lớn hơn là các vùng có hiệu quả canh tác là thấp hơn.
- Lƣợng nƣớc xám trung bình sử dụng trong sản xuất ngô lớn nhất là các vùng
Trung du và miền núi phía Bắc, Bắc Trung Bộ (tƣơng ứng là 358, 310 m3/tấn) các vùng
khác có ấn nƣớc xám nhỏ hơn. Rõ ràng với sản xuất ngô vùng Trung du và miền núi phía
Bắc và Bắc Trung Bộ có hiệu quả canh tác là thấp hơn các vùng khác trong cả nƣớc.
- Lƣợng nƣớc xám trong sản xuất cà phê là lớn hơn nhiều so với sản xuất lúa
gạo và ngô (vùng Bắc Trung Bộ lớn hơn 5 lần trong sản xuất ngô và 7 lần trong sản
xuất lúa gạo; Vùng Đông Nam Bộ lớn hơn 6 lần trong sản xuất ngô và gạo). Lƣợng
nƣớc xám sử dụng trong sản xuất Cà phê tại Tây nguyên là thấp nhất trung bình khoảng
950 m3/tấn, các vùng còn lại đều lớn hơn 1.400 m3/tấn (Vùng Nam Trung Bộ là vùng
có dấu ấn ƣớc xám lớn nhất đạt 1.715 m3/tấn). Do vậy vùng Tây Nguyên là vùng có
hiệu quả canh tác trong sản xuất cà phê là lớn nhất trong cả nƣớc.
- Qua tính toán cho thấy, c ng thẳng về nƣớc sẽ xảy ra tại một số vùng khi xem
xét trên quan điểm nƣớc ảo.
- Các chính sách quản lý tài nguyên nƣớc đang đƣợc đầu tƣ nghiên cứu nhằm
nâng cao hiệu quả trong quản lý nhà nƣớc do vậy quản lý tài nguyên nƣớc trên quan
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điểm nƣớc ảo đƣợc đƣa ra nhƣ một “dẫn chứng” hay “tiêu chí” để “thảo luận” làm thế
nào để quản lý tốt nhất nguồn tài nguyên nƣớc ngày một khan hiếm.
- Khi có những hiểu biết đầy đủ hơn về nƣớc ảo, buôn bán nƣớc ảo sẽ có tác
động tích cựu đến các chính sách và chiến lƣợc trong tiêu dùng, sản xuất và thị trƣờng
của sản phẩm có sử dụng nƣớc trong quá trình sản xuất cũng nhƣ ảnh hƣởng đến chính
sách quản lý tài nguyên nƣớc và môi trƣờng. Hơn thế nữa, quan điểm nƣớc ảo chuyển
đổi từ diện rộng sang tập trung vào tài nguyên quốc gia để từ đó xây dựng một bức
tranh so sánh giữa các hình thức sản xuất khác nhau.
- C n cứ vào kết quả tính toán đề tài bƣớc đầu đã đƣa ra các khuyến nghị trong
sử dụng tài nguyên nƣớc và quản lý tổng hợp tài nguyên nƣớc.
- Các vấn đề nêu ra trong đề tài là một trong những vấn đề mới, hấp dẫn đối với
bài toán cân đối nguồn “vàng trắng” ở một vùng hay trên toàn cầu và nó đặc biệt có ý
nghĩa với những vùng hay quốc gia nghèo nƣớc.
2.7. Kiến nghị.
Đây là một đề tài mới không chỉ ở Việt Nam mà còn trên thế giới. Để nghiên cứu
ứng dụng thành công vào điều kiện cụ thể của Việt Nam, cần thiết phải phải đƣợc đầu
tƣ nghiên cứu.
Những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu:
1. Mặc dù chủ nhiệm đề tài và các cộng tác viên đã có nhiều cố gắng nhƣng kết
quả đề tài sẽ không tránh khỏi còn có những hạn chế nhất định mà nguyên nhân là do
các số liệu tính và kinh phí thực hiện…
2. Trong bài toán cân đối xuất nhập khẩu giữa các vùng và quốc gia, kết quả
tính toán lƣợng nƣớc sử dụng mới chỉ đề cập đến lƣợng nƣớc ảo cần cho sản xuất lúa
gạo và nông sản chính mà chƣa đề cập đến lƣợng nƣớc ảo của các ngành khác nhƣ:
Ch n nuôi, công nghiệp, sinh hoạt…
3. Tính toán lƣợng nƣớc có thể khai thác đƣợc trong bài toán cân đối, đề tài
chƣa đề cập đến bài toán phân bổ nguồn nƣớc trên lƣu vực, vấn đề dòng chảy tối thiểu
và các công trình khai thác nguồn nƣớc (hồ chứa, đập dâng, công trình chuyển nƣớc).
4. Cần tiếp tục nghiên cứu nƣớc ảo và buôn bán nƣớc ảo để bổ sung cơ sở khoa
học nhằm tạo tiền đề để biến nông nghiệp truyền thống thành nông nghiệp xanh, nông
nghiệp hàng hóa sạch và hiệu quả…thích hợp theo từng vùng và đảm bảo an ninh nƣớc,
an ninh lƣơng thực.
Vì vậy, chủ nhiệm đề tài kiến nghị đƣợc củng cố vấn đề nghiên cứu trong đề tài
tiếp theo.
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[2] NGHIÊN CỨU PHƢƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH, DỰ BÁO TIỀM NĂNG NGUỒN
NƢỚC MẶT PHỤC VỤ VIỆC THÔNG BÁO TIỀM NĂNG NGUỒN NƢỚC HẰNG
NĂM, THỬ NGHIỆM Ở LƢU VỰC SÔNG HỒNG
Mã số: TNMT.02.13
1. Thông tin chung về đề tài
1.1. Tổ chức chủ trì đề tài: Trung tâm Dự báo khí tƣợng thủy v n Trung ƣơng
thuộc Trung tâm Khí tƣợng Thủy v n quốc gia
1.2. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Trịnh Thu Phƣơng; Email: trinhphuong2010@gmail.com
1.3. Cán bộ tham gia nghiên cứu chính:
- TS. Nguyễn Lan Châu;KS. Đoàn V n Hải; KS. Nguyễn Thị Thủy; ThS. Lƣơng
Hữu Dũng.
1.4. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
- Xác lập đƣợc phƣơng pháp xác định, dự báo tiềm n ng nguồn nƣớc mặt phục
vụ việc thông báo tiềm n ng nguồn nƣớc hằng n m.
- Áp dụng thử nghiệm phƣơng pháp xác định, dự báo tiềm n ng nguồn nƣớc mặt
cho lƣu vực sông Hồng.
1.5. Nội dung nghiên cứu
Các nội dung chính của đề tài bao gồm:
Thu thập, xử lý các thông tin tài liệu phục vụ cho tín toán dự báo tiềm n ng
nguồn nƣớc
Nghiên cứu phƣơng pháp tính toán, xác định tiềm n ng tài nguyên nƣớc mƣa,
nƣớc mặt lƣu vực sông
Nghiên cứu xây dựng công nghệ dự báo tiềm n ng nguồn nƣớc mặt phục vụ việc
thông báo tiềm n ng nguồn nƣớc mặt hàng n m, ứng dụng riêng cho lƣu vực sông Hồng.
Nghiên cứu, đề xuất mô hình và xây dựng quy trình dự báo tiềm n ng nguồn
nƣớc mặt cho lƣu vực sông.
Nghiên cứu xây dựng chƣơng trình quản lý dữ liệu hạn dài, hiển thị và kết xuất
bản tin thông báo tiềm n ng nguồn nƣớc mặt.
Báo cáo các chuyên đề và báo cáo tổng kết đề tài.
1.6. Thời gian thực hiện: 2011 – 2013.
1.7. Kinh phí phê duyệt: 1.040 triệu đồng; Thực hiện: 1.040 triệu đồng;
2. Tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu
Tổng quan đƣợc các phƣơng pháp xác định và dự báo tiềm n ng nguồn nƣớc mặt
trên thế giới và phân tích, lựa chọn phƣơng pháp xác định và dự báo tiềm n ng nguồn
nƣớc mặt tại Việt Nam, áp dụng cho lƣu vực sông Hồng.
Đề tài đã xây dựng đƣợc cơ sở dữ liệu, chƣơng trình và quy trình dự báo tiềm
n ng nguồn nƣớc mặt hằng n m trên lƣu vực sông Hồng.
Kết quả dự báo thử nghiệm tổng lƣợng nƣớc mặt mùa lũ và mùa cạn n m 20122012 tại các vị trí thƣợng lƣu sông Hồng nhƣ Hồ Sơn La, Yên Bái, Hồ Thác Bà, hồ
Tuyên Quang và Hàm Yên đạt 65%; đối với đặc trƣng dòng chảy lớn nhất và nhỏ nhất
đạt 80%. Dự báo đặc trƣng tiềm n ng nguồn nƣớc hạ lƣu sông Hồng tại Sơn Tây đạt
mức P=62%. tại Hà Nội đạt mức P=58%.
Việc xác định và dự báo tiềm n ng nguồn nƣớc trên lƣu vực sông Hồng rất hữu
ích trong việc lập kế hoạch, quy hoạch sử dụng tài nguyên nƣớc của mỗi ngành, mỗi hộ
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dung nƣớc và bảo vệ lƣu vực nói chung. Kết quả đề tài rất có ý nghĩa trong thực tế phục
vụ dự báo nhận định mùa tại Trung tâm Dự báo Khí tƣợng Thủy v n Trung ƣơng và
Quy trình vận hành liên hồ chứa Sơn La, Hòa Bình, Tuyên Quang và Thác Bà trong
mùa lũ hàng n m (Quyết định số 198/QĐ-TTg ngày 10/2/2011).
2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu, điều tra khảo sát, tính toán và trang thiết bị nghiên
cứu đã sử dụng thực tế (nêu sơ lƣợc, không quá hai trang giấy);
- Tổng hợp đa ngành: Dòng chảy trong mùa cạn tác động đến rất nhiều ngành
nhƣng đặc biệt thủy điện, nông nghiệp, giao thông, sinh hoạt. Chế độ và phân phối dòng
chảy trong mùa lũ liên quan trực tiếp tới quá trình vận hành tích nƣớc của các hồ chứa
lớn. Do vậy, đề tài sẽ phân tích, đánh giá và thu thập nhu cầu sử dụng nƣớc của từng
ngành trong các giai doạn khác nhau của mùa cạn. Tính toán điều hành hệ thống hồ
chứa theo quy trình liên hồ chứa đã đƣợc ban hành trong thời gian dài nhằm đƣa ra các
dự báo về tiềm n ng nguồn nƣớc hạ du.
- Phân tích, đánh giá hệ thống và tổng hợp: Nghiên cứu các tài liệu liên quan, xác
định các đặc trƣng thủy v n liên quan tới tiềm n ng nguồn nƣớc. Đánh giá phân tích các yếu
tố ảnh hƣởng tới tiềm n ng nguồn nƣớc. Nghiên cứu các phƣơng pháp dự báo thủy v n,
nguồn nƣớc dài hạn và lựa chọn phƣơng pháp hợp lý áp dụng thử nghiệm cho sông Hồng.
- Tiếp cận kế thừa: Các công trình nghiên cứu đã và đang đƣợc thực hiện bao
gồm bộ số liệu về nhu cầu sử dụng nƣớc, các công trình lấy nƣớc, các phƣơng pháp
luận, phƣơng pháp tính.
Đề tài sẽ phối hợp với các cơ quan để đƣợc khai thác số liệu, một số phƣơng
pháp tính nhằm nâng cao kiến thức, giảm kinh phí và thời gian thực hiện.
-Áp dụng mô hình, phƣơng pháp mới:
+ Mô hình thủy v n (NAM/ TANK…), phƣơng pháp phân tích hồi quy đa biến,
phân tích tƣơng quan dự báo các đặc trƣng dòng chảy mặt liên quan tới tiềm n ng
nguồn nƣớc.
+ Mô hình (MikeBasin/IQQM…) vận hành điều tiết hồ chứa hệ thống sông Hồng
2.3. Danh mục các kết quả, sản phẩm KHCN đạt đƣợc với số lƣợng, chủng
loại và chỉ tiêu chất lƣợng, yêu cầu khoa học chính;
a. Các sản phẩm khoa học:
- Báo cáo hƣớng dẫn quy trình dự báo tiềm n ng nguồn nƣớc mặt trên các lƣu
vực sông tại Việt Nam
- Báo cáo hƣớng dẫn sử dụng chƣơng trình dự báo tiềm n ng nguồn nƣớc mặt
trên lƣu vực sông Hồng
- Báo cáo các phƣơng pháp xác định và dự báo tiềm n ng nguồn nƣớc mặt ở Việt
Nam, áp dụng thử nghiệm trên lƣu vực sông Hồng.
- Bộ cơ sở dữ liệu về các đặc trƣng yếu tố khí tƣợng thủy v n (lƣợng mƣa ngày
của 95 trạm mƣa; dòng chảy trung bình ngày, đặc trƣng dòng chảy tháng (lớn nhất, nhỏ
nhất, trung bình) của 34 trạm thủy v n trên lƣu vực sông Hồng từ n m 2005-2010); nhu
cầu nƣớc, các thông số và đặc tính, tài liệu vận hành của các công trình thủy điện lớn
trên sông Hồng…
- Các phƣơng pháp xác định và dự báo tiềm n ng nguồn nƣớc mặt
- Bộ chƣơng trình quản lý ngân hàng dữ liệu kết nối với GIS, tích hợp dữ liệu
đầu vào, hiển thị và kết xuất các kết quả dự báo tiềm n ng nguồn nƣớc dƣới dạng đồ thị,
biểu đồ, v n bản…
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- Bộ công nghệ các mô hình phục vụ dự báo tiềm n ng nguồn nƣớc mặt, áp dụng
cho lƣu vực sông Hồng
b. Các công bố khoa học (các bài báo trong nƣớc và ngoài nƣớc và tên tạp chí
khoa học, n m công bố....):
- Tạp chí Khí tƣợng Thủy v n (Số 631-tháng 7/2013) , Ảnh hƣởng của điều tiết
hệ thống công trình hồ chứa đến chế độ dòng chảy hạ lƣu sông Hồng những n m gần
đây
- Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thu lợi và môi trƣờng (số 42 - 9/2013), Ứng dụng
phƣơng pháp hồi quy nhiều biến trong dự báo đặc trƣng nguồn nƣớc thƣợng lƣu sông Hồng
c. Công tác đào tạo sau đại học: không có.
2.4. Tình hình đăng ký sở hữu trí tuệ: Không có.
2.5. Kết quả đề tài có tác động đối với công tác điều tra cơ bản và quản lý nhà
nƣớc về tài nguyên và môi trƣờng;
2.6. Kết luận (toàn v n nhƣ báo cáo chính);
Qua quá trình nghiên cứu thực hiện các nội dung đã đƣợc duyệt, dƣới đây là một
số kết quả đã đƣợc nghiên cứu và thực hiện trong đề tài:
Đề tài đã thực hiện đƣợc các nội dung đặt ra nhằm đạt đƣợc mục tiêu tổng thể: 1,
Xác lập đƣợc phƣơng pháp xác định, dự báo tiềm n ng nguồn nƣớc mặt phục vụ việc
thông báo tiềm n ng nguồn nƣớc hằng n m; 2, Áp dụng thử nghiệm phƣơng pháp xác
định, dự báo tiềm n ng nguồn nƣớc mặt cho lƣu vực sông Hồng.
Quá trình thực hiện đề tài đạt đƣợc những kết quả chính sau:
- Xây dựng đƣợc cơ sở dữ liệu và chƣơng trình quản lý, khai thác số liệu phục vụ
nghiên cứu và dự báo nguồn nƣớc mặt trên lƣu vực sông Hồng.
- Đƣa ra đƣợc khái niệm về tiềm n ng nguồn nƣớc và dự báo tiềm n ng nguồn nƣớc.
- Xác định các đặc trƣng tiềm n ng nguồn nƣớc của vùng hay lƣu vực sông; lựa
chọn các phƣơng pháp xác định và dự báo phục vụ thông báo tiềm n ng nguồn nƣớc
mặt hàng n m, áp dụng trên lƣu vực sông Hồng.
- Đã xây dựng đƣợc chƣơng trình và quy trình dự báo tiềm n ng nguồn nƣớc mặt
hằng n m trên lƣu vực sông Hồng.
- Việc xác định và dự báo đƣợc phân bố tổng lƣợng nƣớc có thể khai thác đƣợc
cho một vùng, một lƣu vực sông là rất hữu ích và có ý nghĩa lớn lao trong việc lập kế
hoạch, quy hoạch sử dụng tài nguyên nƣớc của mỗi ngành, mỗi hộ dung nƣớc. Xác định
và dự báo tiềm n ng nguồn nƣớc cũng là cơ sở cho việc lập kế hoạch bảo vệ nguồn
nƣớc của lƣu vực. Bên cạnh đó, đây là nghiên cứu rất hữu ích trong thực tế phục vụ dự
báo nhận định mùa tại Trung tâm Dự báo Khí tƣợng Thủy v n Trung ƣơng và Quy trình
vận hành liên hồ chứa Sơn La, Hòa Bình, Tuyên Quang và Thác Bà trong mùa lũ hàng
n m (Quyết định số 198/QĐ-TTg ngày 10/2/2011).
Để tính toán và dự báo tiềm n ng nguồn nƣớc mặt ở Việt Nam, đặc biệt áp dụng
cho lƣu vực sông Hồng, đề tài sử dụng kết hợp hai loại phƣơng pháp:
+ Phƣơng pháp thống kê thực nghiệm: mô hình phân tích thống kê và tƣơng quan
nhiều biến dự báo đặc trƣng tiềm n ng nguồn nƣớc trên thƣợng lƣu sông Hồng (sông
Đà, Thao và Lô) theo tháng và mùa.
+ Phƣơng pháp mô hình: ứng dụng mô hình mƣa rào dòng chảy Nam (của DHI)
dự báo dòng chảy tháng trên lƣu vực sông Đà, Thao và Lô; Mô hình Mike Basin (của
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DHI) tính toán cân bằng nƣớc và điều tiết hồ chứa theo các phƣơng án phân bổ nƣớc dự
kiến dự báo tiềm n ng nguồn nƣớc mặt hạ lƣu sông Hồng.
Các đặc trƣng phản ánh tiềm n ng nguồn nƣớc dự báo gồm: tổng lƣợng dòng
chảy, lƣu lƣợng lớn nhất và nhỏ nhất. Các vị trí dự báo gồm: sông Đà tại hồ Sơn La và
Hòa Bình; sông Thao tại Yên Bái; sông Chảy tại hồ Thác Bà; sông Lô tại Hàm Yên;
sông Gâm tại hồ Tuyên Quang; hạ lƣu sông Hồng tại Sơn Tây và Hà Nội.
Các nhân tố khí hậu đƣợc lựa chọn là những nhân tố có quan hệ chặt chẽ với sự
biến động về chế độ nguồn nƣớc tại các vị trí thông báo tiềm n ng nguồn nƣớc đƣợc lựa
chọn. Có 14 trạm khí tƣợng khí hậu đại biểu, 10 nhân tố khí hậu và ba nhân tố thủy v n
đƣợc lựa chọn đƣa vào tính toán trong mô hình.
Kết quả dự báo thử nghiệm tổng lƣợng nƣớc mặt theo tháng bằng mô hình NAM
từ n m 2012-2012 nhƣ sau: Sông Đà tại hồ Sơn La đạt P=67%; Sông Thao tại Yên Bái
đạt P=67%; Sông Chảy tại hồ Thác Bà đạt P= 67%; Sông Lô tại Hàm Yên đạt P= 33%;
Sông Gâm tại hồ Tuyên Quang đạt P= 50%; Kết quả dự báo dòng chảy mùa đạt 50%.
Dự báo tiềm n ng nguồn nƣớc bằng mô hình hồi quy nhiều biến cho giá trị cụ thể
tại từng vị trí dự báo, mô hình thống kê khách quan chỉ đƣa ra kết quả dự báo theo các
ngƣỡng không có giá trị cụ thể. Kết quả dự báo thử nghiệm tổng lƣợng nƣớc mặt mùa lũ
và mùa cạn n m 2012-2012 tại các vị trí Hồ Sơn La, Yên Bái, Hồ Thác Bà, hồ Tuyên
Quang và Hàm Yên đạt 65%; đối với đặc trƣng dòng chảy lớn nhất và nhỏ nhất (Qmax
va Qmin) đạt 80%.
Dự báo đặc trƣng tiềm n ng nguồn nƣớc mặt trên lƣu vực sông Hồng bằng mô
hình hồi quy nhiều biến cho kết quả cao hơn mô hình NAM. Sai số tính toán lớn trong
mô hình NAM do các nguyên nhân sau: mạng lƣới trạm quan trắc mƣa còn thƣa thớt, do
khả n ng ứng dụng của mô hình và sai số dự báo mƣa lớn dẫn tới quá trình mô phỏng
dòng chảy sai khác với thực tế rất nhiều. Hiện nay, dự báo chính xác lƣợng mƣa là vấn
đề khó đặc biệt dự báo định lƣợng mƣa trƣớc một khoảng thời gian dài tháng, mùa và
n m rất khó thực hiện. Do đó, việc ứng dụng các mô hình thống kê, hồi quy đa biến dự
báo đặc trƣng tiềm n ng nguồn nƣớc vẫn chiếm ƣu thế hơn cả.
Các yếu tố dự báo đặc trƣng tiềm n ng nguồn nƣớc thƣợng lƣu sông Hồng sẽ
đƣợc đƣa vào phân tích tạo quá trình ngày theo mẫu điển hình với giả thiết chọn n m có
thời kỳ điển hình nhằm tạo đầu vào cho mô hình Mike Basin. Mô hình Mike Basin tính
toán điều tiết qua các hồ chứa, diễn toán nguồn nƣớc về hạ du sông Hồng tuân theo Quy
trình vận hành liên hồ chứa trong mùa lũ, phát điện theo biểu đồ điều phối và cấp nƣớc
gia t ng trong thời kỳ đổ ải trong mùa cạn. Nguồn nƣớc hạ lƣu sông Hồng đƣợc tính
toán kiểm định mô hình tại vị trí trạm Sơn Tây và Hà Nội. Kết quả dự báo kiểm tra (từ
n m 2007-2010) và dự báo thử nghiệm (2012-2012) đặc trƣng tiềm n ng nguồn nƣớc hạ
lƣu theo mùa lũ và mùa cạn với sai số 25% so với giá trị thực đo nhƣ sau: Tại Sơn Tây
đạt mức P=62%. tại Hà Nội đạt mức P=58%.
Nguồn nƣớc hạ lƣu sông Hồng hiện nay và trong tƣơng sẽ phụ thuộc lớn vào chế
độ điều tiết của các hồ chứa thƣợng nguồn. Việc vận hành hồ chứa trong thực tế thƣờng
theo chủ quan của con ngƣời, không đúng nhƣ vận hành lý thuyết theo các biểu đồ điều
phối. Đây cũng là nguyên nhân phổ biến dẫn tới việc dự báo phân phối nguồn nƣớc hạ
lƣu sông Hồng gặp sai số lớn đặc biệt là các đặc trƣng dòng chảy lớn nhất và nhỏ nhất,
thƣờng cho sai số rất lớn. Tuy nhiên, các phƣơng pháp và công nghệ xây dựng phục vụ
dự báo tiềm n ng nguồn nƣớc mặt hệ thống sông Hồng tại thƣợng lƣu và hạ lƣu với mức
đảm bảo phƣơng án đã đạt đƣợc trong đề tài bƣớc đầu có thể áp dụng trong dự báo tiềm
n ng nguồn nƣớc, phục vụ thông báo nguồn nƣớc hàng n m cho lƣu vực sông Hồng.
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2.7. Kiến nghị
- Nghiên cứu dự báo tiềm n ng tài nguyên nƣớc mặt là vấn đề khó, còn mới ở
Việt Nam. Dự báo tiềm n ng tài nguyên nƣớc mặt chƣa có khái niệm cụ thể và có rất
nhiều ý kiến trao đổi khác nhau. Mặc dù chủ nhiệm đề tài và các cộng tác viên đã có
nhiều cố gắng nhƣng kết quả đề tài sẽ không tránh khỏi còn có những hạn chế nhất định.
- Chƣơng trình và công nghệ đƣợc xây dựng trong đề tài phục vụ dự báo tiềm
n ng nguồn nƣớc trên lƣu vực sông Hồng còn chƣa mềm dẻo.
- Mô hình Mike Basin phiên bản n m 2009 đƣợc sử dụng trong đề tài tính toán
điều tiết hồ chứa phân bổ nguồn nƣớc về hạ du. Để ứng dụng đƣợc mô hình Mike Basin
cần có khóa bản quyền. Trong khuôn khổ đề tài không có kinh phí để mua khóa bản
quyền chạy phần mềm Mike Basin. Do đó, bộ mô hình ứng dụng dự báo tiềm n ng
nguồn nƣớc mặt đƣa vào tác nghiệp sẽ gặp khó kh n đối với mô hình Mike Basin.
- Quy trình vận hành liên hồ chứa Sơn La, Hòa Bình, Tuyên Quang và Thác Bà
trong mùa cạn chƣa đƣợc ban hành. Do đó, việc tính toán phân bổ nƣớc trong mùa cạn
thực hiện trong đề tài hoàn toàn theo biểu đồ điều phối của các thủy điện, bƣớc thời gian
tính toán theo ngày. Thời kỳ cấp nƣớc khẩn trƣơng đƣợc giả định và điều chỉnh nhằm
đƣa mực nƣớc Hà Nội đạt 2,3m trong thời kỳ này đảm bảo các cống thực hiện lấy nƣớc.
Thực tế hiện nay, các thủy điện hoạt động theo chế độ phủ đỉnh trong ngày, lƣu lƣợng
phát điện vào giờ cao điểm và thấp điểm chênh lệch rất lớn, có thời điểm không phát
điện. Khi Quy trình vận hành liên hồ chứa sông Hồng mùa cạn đƣợc ban hành, cần có
các phƣơng án tính toán lại nhằm dự báo tiềm n ng nguồn nƣớc hạ du sông Hồng chính
xác hơn.
- Hồ chứa thủy điện Bản Chát đang hoàn thiện và bắt đầu phát điện. Hồ chứa
thủy điện Huội Quảng đang thi công. Khi hệ thống thủy điện Huội Quảng- Bản Chát
hoàn thành cần đƣa thêm hệ thống hồ vào tính toán.

198

[3] NGHIÊN CỨU MỐI QUAN HỆ GIỮA NƢỚC SÔNG VÀ NƢỚC DƢỚI ĐẤT, ĐỀ
XUẤT HỆ PHƢƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TRỮ LƢỢNG KHAI THÁC NƢỚC DƢỚI
ĐẤT VÙNG VEN SÔNG HỒNG TỪ THỊ XÃ SƠN TÂY ĐẾN HƢNG YÊN.
Mã số: TNMT.02.33
1. Thông tin chung về đề tài
1.1. Tổ chức chủ trì đề tài: Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nƣớc
miền Bắc thuộc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nƣớc quốc gia.
1.2. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Minh Lân; Email: minhlanks@gmail.com
1.3. Cán bộ tham gia nghiên cứu chính:
- ThS. Chu Minh Thu, Thƣ ký đề tài ; PGS.TS. Nguyễn V n Đản; PGS. TS.
Nguyễn V n Hoàng; ThS. Triệu Đức Huy; ThS. Phạm Bá Quyền; ThS. Đào V n Dũng.
1.4. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
- Xác định đƣợc các kiểu quan hệ giữa nƣớc sông Hồng và nƣớc dƣới đất đoạn từ
thị xã Sơn Tây đến Hƣng Yên.
- Xây dựng đƣợc sơ đồ và đề xuất hệ phƣơng pháp phù hợp để xác định trữ lƣợng
khai thác nƣớc dƣới đất vùng ven sông Hồng đoạn từ thị xã Sơn Tây đến Hƣng Yên.
1.5. Nội dung nghiên cứu
- Nghiên cứu tổng quan tình hình nghiên cứu trên thế giới và trong nƣớc về mối quan hệ
giữa nƣớc sông và nƣớc dƣới đất trong trầm tích đệ tứ, các phƣơng pháp để đánh giá, quy hoạch
khai thác sử dụng hiệu quả TNNDĐ trong đới thấm lọc ven sông;
- Khảo sát, đo đạc, khoan nghiên cứu địa chất thủy v n, địa vật lý, thí nghiệm thấm và quan
trắc động thái mực nƣớc;
- Nghiên cứu xác định các đới, mặt cắt điển hình về các kiểu quan hệ thủy lực giữa nƣớc
sông Hồng với nƣớc dƣới đất trong trầm tích đệ tứ đoạn từ thị xã Sơn Tây đến Hƣng Yên;
- Xây dựng sơ đồ, phƣơng pháp và mô hình phù hợp để xác định trữ lƣợng khai thác nƣớc
dƣới đất nƣớc dƣới đất trong trầm tích đệ tứ đoạn từ thị xã Sơn Tây đến Hƣng Yên;
- Xác định các khu vực thuận lợi và đề xuất mô hình khai thác hiệu quả, bền vững nƣớc
dƣới đất trong trầm tích đệ tứ vùng ven sông Hồng phục vụ phát triển kinh tế xã hội vùng Thủ đô.
Để thực hiện các nội dung nghiên cứu trên, đề tài đã tiến hành khảo sát địa vật lý để nghiên
cứu điều kiện, cấu trúc địa chất, địa chất thủy v n trên một số mặt cắt điển hình khu vực ven sông
Hồng từ thị xã Sơn Tây đến Hƣng Yên; khoan khảo sát địa chất thủy v n tại 6 vị trí để nghiên cứu
điều kiện, cấu trúc địa chất thủy v n; tiến hành các thí nghiệm thấm seepage dọc 2 bên bờ sông
Hồng từ thị xã Sơn Tây đến Hƣng Yên; lấy mẫu đất và mẫu nƣớc dƣới đất; quan trắc động thái
nƣớc dƣới đất; xây dựng tổ hợp mô hình Mike 11 và Visual Modflow để xác định trữ lƣợng khai
thác nƣớc dƣới đất đới ven sông.
1.6. Thời gian thực hiện: 2011 - 2013
1.7. Kinh phí phê duyệt: 1.872 triệu đồng; thực hiện: 1.872 triệu đồng;
2. Tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu
2.1. Mở đầu
Hiện nay các nghiên cứu trên thế giới và trong nƣớc đã xác định một số kiểu quan hệ thủy
lực giữa nƣớc mặt và nƣớc dƣới đất. Trong đó có một số nghiên cứu trong nƣớc đã đề cập đến mối
quan hệ giữa nƣớc sông Hồng và nƣớc dƣới đất các đoạn riêng biệt từ Sơn Tây, Đan Phƣợng đến
Hƣng Yên. Các nghiên cứu đã sơ bộ chỉ ra rằng vùng ven sông Hồng có 3 kiểu quan hệ thủy lực
giữa nƣớc mặt và nƣớc dƣới đất, do vậy có các điều kiện thuận lợi cho việc khai thác nƣớc lớn.
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Tuy nhiên việc nghiên cứu mối quan hệ này còn rất mới mẻ không chỉ ở Việt nam và ngay
cả trên cả trên thế giới do thƣờng gặp rất nhiều khó kh n cả về v n hóa, thực tiễn và kĩ thuât. Về
v n hóa, các nhà khoa học thuộc lĩnh vực địa chất thủy v n và lĩnh vực thủy v n nƣớc mặt thƣờng
hoạt động độc lập và và mới dừng lại tại các dự án, th m dò điều tra nƣớc dƣới đất trƣớc đây.
Đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ: “Nghiên cứu mối quan hệ giữa nƣớc sông và nƣớc dƣới
đất, đề xuất hệ phƣơng pháp xác định trữ lƣợng khai thác nƣớc dƣới đất vùng ven sông Hồng từ thị
xã Sơn Tây đến Hƣng Yên”, mã số: TNMT.02.33 thuộc chƣơng trình: “Nghiên cứu khoa học và
công nghệ phục vụ quản lý, khai thác hiệu quả và bền vững tài nguyên nƣớc Quốc gia đáp ứng nhu
cầu nƣớc trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nƣớc giai đoạn 2010-2015” mã
số: TNMT.02/10-15, đƣợc mở ra thực hiện nhằm xác định đƣợc các kiểu quan hệ giữa nƣớc sông
Hồng và nƣớc dƣới đất đoạn từ thị xã Sơn Tây đến Hƣng Yên và xây dựng đƣợc sơ đồ và đề xuất
hệ phƣơng pháp phù hợp để xác định trữ lƣợng khai thác nƣớc dƣới đất vùng ven sông Hồng đoạn
từ thị xã Sơn Tây đến Hƣng Yên.
2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu, điều tra khảo sát, tính toán và trang thiết bị
nghiên cứu đã sử dụng thực tế
- Phƣơng pháp thống kê
Đây là phƣơng pháp truyền thống luôn luôn đƣợc thực hiện ở bất cứ nhiệm vụ
nghiên cứu nào. Do đây là một đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ nên việc tập trung
chủ yếu vào ứng dụng các phƣơng pháp nghiên cứu trƣớc đây và tận dụng tối đa nguồn
tài liệu hiện có. Việc thống kê, kế thừa và thu thập các tài liệu đã đƣợc đề tài tiến hành
từ bƣớc lập đề cƣơng cũng nhƣ trong suốt quá trình thực hiện việc nghiên cứu của đề
tài.
Tất cả các các số liệu điều tra, nghiên cứu từ trƣớc đến nay về tài nguyên nƣớc mƣa,
nƣớc mặt, nƣớc dƣới đất, về địa chất, thảm thực vật đã đƣợc thu thập kế thừa, thống kê, hệ
thống hóa khai thác sử dụng để giảm bớt khối lƣợng công tác điều tra trực tiếp.
- Phƣơng pháp GIS, viễn thám
Sử dụng công nghệ GIS để nghiên cứu cấu trúc địa chất, bề mặt địa hình, lớp phủ
thực vật, sự phân cắt địa hình, sự phân bố mƣa và dòng chảy trong n m. Phƣơng pháp
GIS đƣợc sử dụng để thành lập các bản đồ chuyên đề về cấu trúc địa chất thu v n;
dòng mặt; dòng ngầm; các mặt cắt điển hình; bản đồ trữ lƣợng và mô hình khai thác
nƣớc dƣới đất.
- Phƣơng pháp điều tra, khảo sát thực địa
Phƣơng pháp điều tra, khảo sát thực địa đƣợc tiến hành để nghiên cứu, lựa chọn khu vực
điển hình thể hiện đầy đủ đặc trƣng các kiểu quan hệ thủy lực giữa nƣớc sông Hồng với nƣớc dƣới
đất để lựa chọn khảo sát địa vật lý, khoan nghiên cứu cấu trúc, lấy mẫu đồng vị và quan trắc mối
quan hệ thủy lực giữa nƣớc sông Hồng với nƣớc dƣới đất.
- Phƣơng pháp địa vật lý
Sử dụng tổ hợp phƣơng pháp điện để nghiên cứu chiều dày, độ phân lớp của trầm tích các
đới ven sông, của sổ ĐCTV, khu vực nƣớc dƣới đất có quan hệ thủy lực chặt chẽ với nƣớc sông.
Công tác khảo sát đo địa vật lý bổ sung đƣợc tiến hành trên 5 tuyến vuông góc
với sông Hồng nhằm nghiên cứu chiều dày, độ phân lớp, cấu trúc địa chất thủy v n.
- Phƣơng pháp thi công: Sử dụng phƣơng pháp đo sâu đối xứng điện trở, thi công theo hệ
thiết bị Slumnberger với hai cự ly thiết bị AB/2max=500m và AB/2max=350m.
- Phƣơng pháp khoan nghiên cứu địa chất thủy văn

200

Công tác khoan đã đƣợc tiến hành dựa trên kết quả đo địa vật lý và quá trình điều tra khảo
sát, các lỗ khoan bố trí trên tuyến 2 vuông góc với sông: tuyến 1) xã Chuyên Ngoại huyện Duy
Tiên tỉnh Hà Nam sang thành phố Hƣng Yên và tuyến 2) xã Hồng Vân huyện Thƣờng Tín sang xã
Bình Minh huyện Khoái Châu tỉnh Hƣng Yên.
Khối lƣợng đã hoàn thành: Khoan lỗ khoan nghiên cứu địa chất thủy v n (6 lỗ khoan sâu
50m, đƣờng kính 90mm) chống ống nhựa PVC D=60mm, ống lọc PVC D=48mm theo thiết kế để
tiến hành lấy mẫu (toàn diện, vi lƣợng, nhiễm bẩn) và quan trắc nƣớc dƣới đất.
- Phƣơng pháp thí nghiệm ngoài trời
Công tác thí nghiệm thấm bổ sung bằng phƣơng pháp Seepage đƣợc tiến hành thí nghiệm
trên 25 điểm dọc sông Hồng từ thị xã Sơn Tây đến Hƣng Yên.
- Phƣơng pháp lấy và phân tích mẫu đất, mẫu nƣớc
a. Lấy và phân tích mẫu đất để xác định hệ số thấm của lớp bùn sét đáy sông và ven bờ
Công tác khảo sát lấy mẫu đất thí nghiệm để xác định hệ số thấm của lớp bùn sét đáy sông
và ven bờ đƣợc thực hiện dọc đoạn từ Sơn Tây đến Hƣng Yên. Khối lƣợng thực hiện nhƣ sau:
- Tiến hành lấy mẫu tại các vị trí trùng với vị trí tuyến đo địa vật lý là 12 mẫu;
- Lấy mẫu tại các vị trí dọc hai bên sông Hồng là 7 mẫu:
- Lấy mẫu tại các lỗ khoan nghiên cứu: 6 mẫu
- Tổng số mẫu đất đã lấy là 25 mẫu.
b. Lấy và phân tích mẫu nƣớc dƣới đất tại các lỗ khoan
Trên cơ sở các tài liệu điều tra khảo sát xác định vị trí khoan nghiên cứu. Đề tài đã tiến hành
xác định và lấy mẫu nƣớc: 24 mẫu nƣớc (toàn diện, vi lƣợng, nhiễm bẩn) tại các lỗ khoan nghiên
cứu điều tra khảo sát. 6 mẫu lấy trong các lỗ khoan nghiên cứu của đề tài.
- Phƣơng pháp mô hình toán
Trong phạm vi nghiên cứu của đề tài đã áp dụng tổ hợp mô hình số Mike11 và Visual
Modflow xác định trữ lƣợng khai thác nƣớc dƣới đất vùng ven sông Hồng từ thị xã Sơn Tây đến
Hƣng Yên.
Đề tài đã tiến hành xây dựng mô phỏng dòng chảy trên sông tạo biên đầu vào
cho mô hình dòng chảy nƣớc dƣới đất bằng mô hình Mike 11 đoạn từ Sơn Tây đến
Hƣng Yên và xây dựng mô hình dòng chảy nƣớc dƣới đất để xác định trữ lƣợng khai
thác nƣớc dƣới đất trong trầm tích đệ tứ theo các sơ đồ và phƣơng án phù hợp bằng mô
hình Viusal Modflow đới ven sông đoạn từ Sơn Tây đến Hƣng Yên.
- Phƣơng pháp chuyên gia
Việc xin ý kiến đóng góp của các chuyên gia thuộc lĩnh vực liên quan là không
thể thiếu. Đây là một trong những phƣơng pháp đem lại hiệu quả cao trong việc thực
hiện Đề tài. Bằng các cuộc hội thảo khoa học, sẽ xây dựng cơ sở lý luận và thiết kế các
giải pháp công nghệ phù hợp cho việc bố trí các bãi giếng khai thác nƣớc dƣới đất đới
ven sông Hồng.
2.3. Danh mục các kết quả, sản phẩm KHCN đạt đƣợc với số lƣợng, chủng
loại và chỉ tiêu chất lƣợng, yêu cầu khoa học chính;
- Các sản phẩm khoa học:
+ Báo cáo thuyết minh (các báo cáo chuyên đề)
+ Sơ đồ đề xuất quy hoạch các công trình khai thác nƣớc dƣới đất dải ven sông,
bãi bỗi giữa sông đoạn từ Sơn Tây đến Hƣng Yên.
+ Bộ bản đồ chuyên đề về cấu trúc địa chất thu v n; dòng mặt; dòng ngầm; các
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mặt cắt điển hình; bản đồ trữ lƣợng và mô hình khai thác nƣớc dƣới đất.
+ Báo cáo tổng hợp kết quả: “Nghiên cứu mối quan hệ giữa nƣớc sông và nƣớc
dƣới đất, đề xuất hệ phƣơng pháp xác định trữ lƣợng khai thác nƣớc dƣới đất vùng ven
sông Hồng từ thị xã Sơn Tây đến Hƣng Yên”.
- Các công bố khoa họ: 02 bài báo.
- Công tác đào tạo sau đại học.
2.4. Tình hình đăng ký sở hữu trí tuệ: Không có.
2.5. Kết quả đề tài có tác động đối với công tác điều tra cơ bản và quản lý
nhà nƣớc về tài nguyên và môi trƣờng;
2.6. Kết luận
Đề tài khoa học TNMT.02.33 “Nghiên cứu mối quan hệ giữa nƣớc sông và nƣớc dƣới đất,
đề xuất hệ phƣơng pháp xác định trữ lƣợng khai thác nƣớc dƣới đất vùng ven sông Hồng từ thị xã
Sơn Tây đến Hƣng Yên” đã đƣợc triển khai từ n m 2012-2014 và đã đạt đƣợc mục tiêu nghiên
cứu. Kết quả thành công của đề tài phần lớn là do ngay từ khi bắt đầu triển khai các hạng mục công
việc, chủ nhiệm đề tài và các thành viên trong nhóm nghiên cứu đã lựa chọn đúng phƣơng thức
triển khai bằng cách tập hợp các chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực địa chất thủy v n, thủy v n môi
trƣờng, mô hình số. Trong đó phải kể đến là PGS. TS Nguyễn V n Đản, TS Tống Ngọc Thanh, TS
Đặng Đức Nhận, TS Nguyễn V n Hoàng đã trực tiếp tham gia nghiên cứu đề tài. Một nguyên
nhân làm nên sự thành công của đề tài không thể không kể đến là sự hợp tác quan hệ tốt với địa
phƣơng nơi triển khai đề tài. Dƣới đây là một số kết quả đã đạt đƣợc về tính khoa học và tính thực
tiễn khi triển khai đề tài:
- Kết quả nghiên cứu của đề tài đã hệ thống hóa đƣợc tổng quan tình hình nghiên cứu trên
thế giới và trong nƣớc về mối quan hệ giữa nƣớc sông và nƣớc dƣới đất, các hệ phƣơng pháp để
đánh giá, quy hoạch khai thác sử dụng nƣớc hiệu quả TNN trong đới thấm lọc ven sông.
- Đề tài lần đầu tiên đã làm sáng tỏ đƣợc các kiểu quan hệ thủy lực giữa sông Hồng và các
tầng chứa nƣớc trong trầm tích đệ tứ (tầng chứa nƣớc qh và qp). Theo đó vùng nghiên cứu từ thị xã
Sơn Tây đến Hƣng Yên có 3 kiểu quan hệ thủy lực giữa nƣớc sông với nƣớc dƣới đất đó là: 1)
Nƣớc sông và nƣớc dƣới đất cung cấp cho nhau theo thời gian trong n m; 2) Nƣớc sông luôn luôn
cung cấp cho nƣớc dƣới đất trong tất cả thời gian trong n m và 3) Quan hệ thủy lực giữa nƣớc sông
với nƣớc dƣới đất có áp nằm sâu đƣợc ng n cách bởi lớp thấm nƣớc yếu. Trên cơ sở phân vùng các
khu vực khác nhau có các kiểu quan hệ thủy lực đặc trƣng nhất làm cơ sở định hƣớng tính toán vị
trí cũng nhƣ lƣu lƣợng khai thác của các bãi giếng ven sông phục vụ cấp nƣớc cho thủ đô Hà Nội
và các vùng lân cận.
- Đề tài đã xây dựng đƣợc sơ đồ và đề xuất hệ phƣơng pháp phù hợp để xác định trữ lƣợng
khai thác nƣớc dƣới đất vùng ven sông Hồng đoạn từ thị xã Sơn Tây đến Hƣng Yên. Lần đầu tiên
có một công trình nghiên cứu về các nguồn hình thành trữ lƣợng nƣớc dƣới đất ven sông Hồng từ
thị xã Sơn Tây đến Hƣng Yên, theo đó đã đánh giá đƣợc các thành phần trữ lƣợng tham gia vào trữ
lƣợng nƣớc dƣới đất trong đới ven sông Hồng.
- Với kết quả tính toán của đề tài, đã xây dựng sơ đồ khai thác nƣớc dƣới đất ven sông
Hồng khu vực nghiên cứu, theo đó trữ lƣợng có thể khai thác nƣớc dƣới đất dọc 2 bên bờ sông
Hồng từ thị xã Sơn Tây đến Hƣng Yên theo phƣơng án 1 là giữ nguyên hiện trạng các giếng khai
thác nƣớc hiện có và bổ sung thêm các giếng khai thác tối ƣu thì có thể đạt tới 2.517.300m3/ngày
đêm, trong đó bố trí các bãi giếng mới có thể đạt tới 1.964.000m3/ngày đêm. Theo phƣơng án 2 là
điều chỉnh lƣu lƣợng và vị trí các giếng khai thác nƣớc hiện có và bổ sung thêm các giếng khai thác
tối ƣu thì có thể đạt tới 3.506.400m3/ngày đêm, trong đó công suất của các bãi giếng bổ sung mới
và điều chỉnh vị trí, lƣu lƣợng các nhà máy nƣớc ra sát sông là 3.379.000m3/ngày đêm. Với kết
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quả tính toán nhƣ vậy thì đến n m 2030 và 2050 thì nƣớc dƣới đất hoàn toàn đáp ứng đƣợc nhu cầu
nƣớc của thủ đô Hà Nội đến n m 2030, 2050 và các các vùng lân cận (theo Quyết định số 499/QĐTTg ngày 21/3/2013 của Thủ tƣớng Chính phủ Phê duyệt quy hoạch cấp nƣớc thủ đô Hà Nội đến
n m 2030, tầm nhìn đến n m 2050 thì tổng nhu cầu sử dụng nƣớc trung bình đến n m 2030 là
1.939.000m3/ngày đêm và đến n m 2050 là 2.576.000m3/ngày đêm).
2.7. Kiến nghị
- Nghiên cứu áp dụng thử nghiệm công nghệ khai thác nƣớc bằng các giếng khoan đƣờng
kính lớn phục vụ khai thác nƣớc ven sông Hồng theo kết quả nghiên cứu của đề tài;
- Nghiên cứu các giải pháp bảo vệ chất lƣợng nƣớc sông Hồng và giải pháp chống sạt lở
phục vụ xây dựng công trình khai thác nƣớc ven sông.
- Nghiên cứu xây dựng các hành lang bảo vệ công trình khai thác nƣớc dƣới đất khu vực
ven sông Hồng.
- Nghiên cứu đánh giá ảnh hƣởng của việc khai thác nƣớc dƣới đất đến sự ổn
định đê điều khu vực từ thị xã Sơn Tây đến Hƣng Yên.
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[4] NGHIÊN CỨU CƠ SỞ KHOA HỌC ĐỀ XUẤT ĐIỀU CHỈNH CƠ CẤU SỬ DỤNG
NƢỚC THEO QUAN ĐIỂM NƢỚC ẢO ĐỐI VỚI MỘT SỐ SẢN PHẨM NÔNG
NGHIỆP CHỦ YẾU
Mã số: TNMT.02.37
1. Thông tin chung về đề tài
1.1. Tổ chức chủ trì đề tài: Viện Khoa học Khí tƣợng Thủy v n và Biến đổi khí hậu
1.2. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Lƣơng Hữu Dũng; Email: dungluonghuu@gmail.com
1.3. Cán bộ tham gia nghiên cứu chính:
- PGS.TS. Hoàng Minh Tuyển; PGS.TS Đoàn V n Cánh; hS. Trịnh Thu Phƣơng;
TS. Lê Thị Việt Hoa; ThS. Phan Thị Ngọc Diệp; KS. Lê Tuấn Nghĩa.
1.4. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
- Xác định đƣợc cơ sở khoa học điều chỉnh cơ cấu sử dụng nƣớc theo quan điểm
nƣớc ảo đối với một số sản phẩm nông nghiệp chủ yếu;
- Bƣớc đầu đề xuất điều chỉnh cơ cấu sử dụng nƣớc của một số vùng nghiên cứu theo
quan điểm nƣớc ảo hƣớng tới sử dụng tài nguyên nƣớc tiết kiệm, hiệu quả và bền vững.
1.5. Nội dung nghiên cứu
- Các tổng quan liên quan đến nƣớc ảo và buôn bán lƣợng nƣớc ảo;
- Nghiên cứu nƣớc ảo và buôn bán nƣớc ảo của Việt Nam;
- Nghiên cứu, đề xuất, lựa chọn phƣơng pháp và chƣơng trình tính nƣớc ảo và
buôn bán nƣớc ảo;
- Tính toán chi tiết cho buôn bán lƣợng nƣớc ảo của xuất nhập khẩu lúa gạo,
nông sản chính để minh chứng khả n ng áp dụng thực tế của phƣơng pháp;
- Đề xuất một số kiến nghị phục vụ quản lý khai thác, sử dụng TNN khi xét đến
nƣớc ảo và buôn bán nƣớc ảo;
- Báo cáo tổng kết đề tài.
1.6. Thời gian thực hiện: 2013 – 2015.
1.7. Kinh phí phê duyệt: 1.530 triệu đồng; thực hiện: 1.490 triệu đồng.
2. Tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu
2.1. Mở đầu
Theo thời gian, nƣớc đƣợc xem nhƣ là đặc biệt quan trọng và hàng hóa đặc biệt
trong quá trình trao đổi, buôn bán. Việc “trao đổi, buôn bán” các loại hàng hóa đều chứa
đựng nƣớc để sản xuất ra hàng hòa đó và đó chính là nƣớc ảo. Khái niệm “nƣớc ảo”
(virtual WFater-VWF) và “buôn bán nƣớc ảo” (virtual WFater trade-VWFT) là một
khái niệm đã đƣợc nhắc đến trong khoảng thập k nay do giáo sƣ John Anthony Allan
(King‟s College London và School of Oriental and African Studies) đƣa ra. Những hiểu
biết về nƣớc ảo còn khá là mới và lạ lẫm đặc biệt trong lĩnh vực trong quản lý Tài
nguyên nƣớc. Phải mất gần một thập k để thế giới công nhận tầm quan trọng của khái
niệm này trong vấn đề an ninh nguồn nƣớc trên toàn thế giới. Với sự đóng góp của
mình, John Anthony Allan đƣợc nhận giải thƣởng Stockholm về nƣớc n m 2008.
Nếu một quốc gia xuất khẩu một sản phẩm tới một quốc gia khác, thì quốc gia đó
cũng đã xuất khẩu nƣớc nhƣng dƣới dạng ảo. Hay ngƣợc lại, quốc gia nhập khẩu đã
nhập một lƣợng nƣớc “ảo” ẩn chứa trong sản phẩm đó. Bằng cách này, các quốc gia đó
đã hỗ trợ các quốc gia khác một lƣợng nƣớc cần thiết. Với các quốc gia nghèo tài
nguyên nƣớc, có thể đảm bảo an ninh tài nguyên nƣớc bằng cách nhập khẩu các sản
phẩm cần nƣớc để sản xuất thay vì tự sản xuất các sản phẩm đó trong nƣớc mình.
Ngƣợc lại, các nƣớc giàu tài nguyên nƣớc có thể thu lợi từ nguồn tài nguyên nƣớc
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phong phú khi xuất khẩu các sản phẩm cần nhiều nƣớc để sản xuất. Buôn bán “nƣớc
thật” giữa các “vùng giàu nƣớc” và các “vùng nghèo nƣớc” nhìn chung là không thể
diễn ra do khoảng cách và cách định giá, tuy nhiên buôn bán các sản phẩm cần sử dụng
nƣớc để sản xuất (buôn bán nƣớc ảo) lại hoàn toàn thực hiện đƣợc. Buôn bán nƣớc ảo
giữa các quốc gia thậm chí giữa các lục địa có thể đƣợc sử dụng nhƣ một công cụ để
nâng cao việc sử dụng hợp lý tài nguyên nƣớc trên toàn cầu, đảm bảo an ninh nƣớc cho
các khu vực nghèo nƣớc trên thế giới và để giảm nhẹ sức ép lên môi trƣờng bằng cách
sử dụng các địa điểm hợp lý nhất.
N m 2010, Viện Khoa học Khí tƣợng Thủy v n và Môi trƣờng-Bộ tài nguyên và
Môi trƣờng đã thực hiện đề tài “Nghiên cứu đề xuất phƣơng pháp và áp dụng thử
nghiệm tính toán lƣợng nƣớc ảo của Việt Nam” và đây chính là nghiên cứu đầu tiên về
nƣớc ảo một cách có hệ thống ở Việt Nam. Nghiên cứu đã tính toán đánh giá lƣợng
nƣớc ảo để sản xuất ra 1kg gạo trắng, 1 kg ngô hạt và 1 kg cà phê hạt tại 7 vùng kinh tế
của Việt Nam đồng thời đƣa ra những tính toán định lƣợng về dòng buôn bán nƣớc ảo
giữa các vùng. Ngoài ra, nghiên cứu cũng đã đánh giá sơ bộ tình hình sử dụng nƣớc
trong sản xuất nông nghiệp của các vùng thuộc Việt Nam, tính toán mức c ng thẳng về
nguồn nƣớc khi có xét đến nƣớc ảo tại 7 vùng kinh tế. Từ đó, nghiên cứu đã nhận định
sơ bộ rằng Đông Nam Bộ và Tây Nguyên là hai vùng phải đối mặt với tình trạng khan
hiếm, c ng thẳng về nguồn nƣớc. Tại hai vùng này, nhu cầu nƣớc (ảo) chiếm đến >30%
tổng nguồn tài nguyên nƣớc - mức c ng thẳng cao. Kết quả nghiên cứu đƣợc hội đồng
nghiệm thu đánh giá cao về tính khoa học, thực tiễn và cần đƣợc phát triển thêm để có
thể đƣa vào ứng dụng thực tế trong công tác quản lý TNN.
Trên cơ sở đó, đề tài “Nghiên cứu cơ sở khoa học đề xuất điều chỉnh cơ cấu sử
dụng nƣớc theo quan điểm nƣớc ảo đối với một số sản phẩm nông nghiệp chủ yếu”
đƣợc thực hiện nhằm bổ sung những vấn đề mà đề tài trƣớc chƣa thực hiện.
2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu, điều tra khảo sát, tính toán và trang thiết bị
nghiên cứu đã sử dụng thực tế
Để thực hiện đƣợc mục tiêu nêu trên của đề tài, một số phƣơng pháp chính đƣợc
áp dụng nhƣ sau:
Phƣơng pháp điều tra thu thập: Phƣơng pháp này đƣợc sử dụng để điều tra các số liệu
về khí tƣợng thủy v n, sản xuất nông nghiệp, ch n nuôi, sản xuất giấy, chế biến thủy sản,…
Phƣơng pháp tổng hợp, phân tích, thống kê: Từ những số liệu, tài liệu thu thập
đƣợc tiến hành phân loại, tổng hợp, phân tích nhằm mục đích tạo đầu vào cho những
nghiên cứu, tính toán của đề tài. Phƣơng pháp này đƣợc sử dụng trong các nội dung thu
thập số liệu và nội dung nghiên cứu khoa học1 và 2;
Phƣơng pháp sử dụng mô hình toán: Phƣơng pháp này đƣợc sử dụng trong tính
toán nƣớc ảo cho các ngành sản xuất (toán nhu cầu nƣớc, nƣớc ảo) và tính toán nguồn
nƣớc cho các vùng kinh tế (mô hình thủy v n , thủy lực);
Phƣơng pháp tính toán nƣớc ảo do Water Footprint Network công bố: Đây là phƣơng
pháp tính dấu ấn nƣớc đƣợc đƣa ra bởi WFN và đƣợc ứng dụng cho một số nƣớc trên thế
giới. Dựa vào phƣơng pháp này, tiến hành áp dụng cho Việt Nam (nội dung 3);
Phƣơng pháp nghiên cứu tổng quan dựa vào các tài liệu đã có: Vấn đề nghiên
cứu trong đề tài còn khá mới mẻ ở Việt Nam. Trong khi đó, trên thế giới đã có nhiều
nghiên cứu khác nhau về nƣớc ảo. Do đó việc kế thừa các nghiên cứu trên thế giới về
vấn đề này là điều cần thiết và sẽ thực hiện trong suốt quá trình triển khai.
2.3. Danh mục các kết quả, sản phẩm KHCN đạt đƣợc với số lƣợng, chủng
loại và chỉ tiêu chất lƣợng, yêu cầu khoa học chính;
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Bộ số liệu, tài liệu thu thập, điều tra phục vụ nghiên cứu đề tài.
Tổng quan các nghiên cứu về nƣớc ảo và chuyển đổi cơ cấu sử dụng nƣớc.
Lƣợng nƣớc ảo trong sản xuất nông nghiệp của 7 vùng kinh tế.
Cơ sở khoa học điều chỉnh cơ cấu sử dụng nƣớc của các vùng theo quan điểm nƣớc ảo.
Kiến nghị điều chỉnh cơ cấu sử dụng nƣớc tại các vùng theo quan điểm nƣớc ảo.
2.4. Tình hình đăng ký sở hữu trí tuệ: Không có;
2.5. Kết quả đề tài có tác động đối với công tác điều tra cơ bản và quản lý
nhà nƣớc về tài nguyên và môi trƣờng;
2.6. Kết luận
Nghiên cứu nƣớc ảo là vấn đề phức tạp mang tính đa ngành. Tính toán nhu cầu
sử dụng nƣớc đối với 1 sản phẩm tạo ra theo khái niệm nƣớc ảo dƣờng nhƣ cho ta thấy
cần 1 lƣợng nƣớc lớn hơn nhiều so với những gì mà mọi ngƣời thấy hoặc không hình
dung đƣợc.
Với cách nhìn nhƣ vậy, theo quan điểm của tác giả việc tính toán nhu cầu nƣớc
của các đối tƣợng sử dụng nƣớc trong bài toán cân bằng nƣớc sẽ đầy đủ hơn; và tính
toán cân bằng nƣớc sẽ bao quát hơn (do thành phần của phƣơng trình cân bằng sẽ có cả
thành phần nƣớc nhập khẩu từ sản phẩm).
Với kết quả nghiên cứu gợi ý một hƣớng tiếp cận mới về quản lý, cân đối tài
nguyên nƣớc nƣớc dựa trên quan điểm kinh tế nƣớc.
Quá trình thực hiện, nghiên cứu các tài liệu nƣớc ngoài về ứng dụng nƣớc ảo,
nhận thấy:
- Quản lý tài nguyên nƣớc trên quan điểm nƣớc ảo đƣợc đƣa ra nhƣ một “dẫn
chứng” hay “tiêu chí” để “thảo luận” làm thế nào để quản lý tốt nhất nguồn tài nguyên
nƣớc ngày một khan hiếm.
- Khi có những hiểu biết đầy đủ hơn về nƣớc ảo, buôn bán nƣớc ảo sẽ có tác
động tích cực đến các chính sách và chiến lƣợc trong tiêu dùng, sản xuất và thị trƣờng
của sản phẩm có sử dụng nƣớc trong quá trình sản xuất cũng nhƣ ảnh hƣởng đến chính
sách quản lý tài nguyên nƣớc và môi trƣờng. Hơn thế nữa, quan điểm nƣớc ảo chuyển
đổi từ diện rộng sang tập trung vào tài nguyên quốc gia để từ đó xây dựng một bức
tranh so sánh giữa các hình thức sản xuất khác nhau.
- Các vấn đề nêu ra trong đề tài là một trong những vấn đề mới, hấp dẫn đối
với bài toán cân đối nguồn “vàng trắng” ở một vùng hay trên toàn cầu và nó đặc biệt có
ý nghĩa với những vùng hay quốc gia nghèo nƣớc.
- Quan điểm của tác giả, thì “Nƣớc ảo” sẽ giúp cho nhà hoạch định có cái nhìn
cụ thể hơn trong phát triển kinh tế cũng nhƣ quy hoạch. Ví dụ nhƣ trong sản xuất lúa,
khi đã quan tâm đến nƣớc ảo và dấu chân nƣớc, nhà quy hoạch sẽ phải lƣu tâm đến
vùng nào nên trồng và vùng nào không nên trồng lúa nƣớc. Bên cạnh đó, nhà quy hoạch
sẽ phải tính đến chuyện phát triển sản xuất gì ở trên vùng ít nƣớc vừa mang lại hiệu quả
vừa đảm bảo sự cân bằng của tài nguyên nƣớc.
Những kết quả nghiên cứu về nƣớc ảo đạt đƣợc bao gồm:
- Đề tài đã tính toán lƣợng “nƣớc ảo” hay lƣợng nƣớc cần để sản xuất ra lúa
gạo và nông sản chính tại các vùng ở Việt Nam mà chƣa có một tính toán cụ thể, tính hệ
thống nào từ trƣớc đến nay đƣa ra đƣợc; kết quả tính toán của đề tài cho biết lƣợng
nƣớc cần thiết để sản xuất ra một đơn vị sản phẩm:
+ Để sản xuất ra 1 tấn gạo trắng trung bình cần từ 900 đến 2600 m3 nƣớc;
+ Để sản xuất ra 1 tấn ngô hạt cần 600-1500 m3 nƣớc;
+ Để sản xuất ra 1 tấn cà phê hạt cần 7400-18000 m3 nƣớc
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+ Để sản xuất ra 1 tấn đƣờng cần 2600-7000 m3 nƣớc;
+ Sản phẩm ch n nuôi: để sản xuất 1 tấn thịt lợn cần hơi cần 4951 m3 nƣớc, 1 tấn
thịt bò hơi cần 9401 m3 nƣớc, 1 tấn thịt gà cần 5732 m3 nƣớc, 1 tấn sữa cần 962 m3
nƣớc, 1000 quả trứng cần 303 m3 nƣớc;
+ Sản phẩm thủy sản: để sản xuất 1 tấn cá tra cần 23222 m3 nƣớc.
- Kết quả đề tài cho ta cái nhìn tổng quan về tỉ lệ tƣơng đối của dấu ấn nƣớc
xanh lam, xanh lá và dấu ấn nƣớc xám so với tổng dấu ấn nƣớc của sản phẩm: Với gạo
trắng, tỉ lệ thành phần dấu ấn nƣớc xanh lam chiếm khoảng 60%, dấu ấn nƣớc xanh lá
với 24%, dấu ấn nƣớc xám chiếm 16%; Với ngô t lệ là 53%, 24%, 23%; Với cà phê t
lệ này là 64%, 25% và 11% và với đƣờng là 42%, 46% và 12%.
- Tính toán cho thấy hàng n m Việt Nam trung bình: Nhập khẩu khoảng 1,2 t
3
m nƣớc thông qua nhập khẩu ngô; Xuất khẩu 7-11,5 t m3 nƣớc thông qua xuất khẩu
gạo và 7,2 t m3 nƣớc thông qua xuất khẩu cà phê.
- Vùng Đồng bằng Bắc Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long là hai vùng xuất
nƣớc ảo trong sản xuất lúa và nhập nƣớc ảo trong sản xuất ngô và cà phê. Trong khi đó
các vùng nhƣ Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và Trung du miền núi phía Bắc là các vùng
nhập nƣớc ảo trong lúa và xuất nƣớc ảo trong sản xuất ngô.
- Lƣợng nƣớc xám trung bình sử dụng trong sản xuất lúa gạo lớn nhất là vùng
Đông Nam Bộ, Tây Nguyên và Trung du Miền núi Phía Bắc (tƣơng ứng là 436, 252,
256 m3/tấn). Có thể thấy, các vùng có dấu ấn nƣớc xám lớn hơn là các vùng có hiệu quả
canh tác là thấp hơn.
- Lƣợng nƣớc xám trung bình sử dụng trong sản xuất ngô lớn nhất là các vùng
Trung du và miền núi phía Bắc, Bắc Trung Bộ (tƣơng ứng là 302, 397 m3/tấn) các vùng khác
có ấn nƣớc xám nhỏ hơn. Rõ ràng với sản xuất ngô vùng Trung du và miền núi phía Bắc và
Bắc Trung Bộ có hiệu quả canh tác là thấp hơn các vùng khác trong cả nƣớc.
- Lƣợng nƣớc xám trong sản xuất cà phê là lớn hơn nhiều so với sản xuất lúa
gạo và ngô (vùng Bắc Trung Bộ lớn hơn 5 lần trong sản xuất ngô và 7 lần trong sản
xuất lúa gạo; Vùng Đông Nam Bộ lớn hơn 6 lần trong sản xuất ngô và gạo). Lƣợng
nƣớc xám sử dụng trong sản xuất Cà phê tại Tây nguyên là thấp nhất trung bình khoảng
922 m3/tấn, các vùng còn lại đều lớn hơn 1100 m3/tấn (Vùng Bắc Trung Bộ là vùng có
dấu ấn ƣớc xám lớn nhất đạt 1986 m3/tấn). Do vậy vùng Tây Nguyên là vùng có hiệu
quả canh tác trong sản xuất cà phê là lớn nhất trong cả nƣớc.
- Mía đƣờng có lƣợng nƣớc xám trong sản xuất vào khoảng 475 m3/tấn. Cao
nhất ở Bắc Trung Bộ (800 m3/tấn). Qua đó có thể thấy hiệu quả canh tác ở vùng này chỉ
bằng 1 nửa so với trung bình cả nƣớc.
- So sánh lƣợng nƣớc nội địa sử dụng cho ch n nuôi và trồng trọt cho thấy
chênh lệch sử dụng nƣớc giữa 2 ngành rất lớn. Tổng lƣợng nƣớc sử dụng trong ch n
nuôi chỉ bằng 1/3 so với trồng trọt. Nếu không kể ch n nuôi cá tra thì lƣợng nƣớc dùng
trong ch n nuôi chỉ bằng 1/4 so với trồng trọt. Tiềm n ng ch n nuôi của nƣớc ta còn rất
lớn nhƣng hiện nay chƣa đƣợc chú trọng đúng mức.
Chuyển đổi cơ cấu sử dụng nƣớc của vùng/tỉnh/quốcgia là vẫn đề phức tạp, phụ
thuộc vào rất nhiều điều kiện, điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế xã hội và vấn đề v n
hóa. Trên cơ sở nghiên cứu các vấn đề khoa học kỹ thuật về chuyển đổi cơ cấu sử dụng
và các vấn đề liên quan, đề tài đã lựa chọn và xác định đƣợc tiêu chuẩn cơ sở để chuyển
đổi cơ cấu sử dụng nƣớc của các sản phẩm nông nghiệp chính, bao gồm:
- Chỉ số tài nguyên nƣớc.
- Chỉ số khan hiếm nƣớc ảo.
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- Cán cân và hiệu quả sử dụng nƣớc trên quan điểm nƣớc ảo.
Từ các cơ sở trên, đề tài đã đƣa ra giả thuyết để chuyển đổi cơ cấu sử dụng nƣớc
và minh chứng về tính hiệu quả của việc chuyển đổi.
Vùng Đông Nam Bộ có thể chuyển đổi toàn bộ diện tích đất trồng lúa sang mục
đích sử dụng khác do vùng này có n ng suất lúa thấp dẫn đến lƣợng nƣớc sử dụng để
sản xuất lúa gạo cao. Với vùng Nam Trung Bộ, mặc dù hệ số c ng thẳng nƣớc toàn
vùng ở mức thấp cũng nhƣ chỉ số khan hiếm nƣớc xanh lam trong mùa cạn chƣa vƣợt
quá 20% nhƣng phân bố nguồn nƣớc nội vùng không đồng đều khiến một số vùng nhƣ
Ninh Thuận, Bình Thuận vẫn xảy ra tình trạng khan hiếm nƣớc trầm trọng. Do đó đề tài
đề xuất chuyển đổi diện tích trồng lúa sang diện tích trồng cỏ ch n nuôi bò. Với vùng
Tây Nguyên, là vùng cao nguyên có điều kiện thích hợp cho ch n nuôi gia súc lớn, đề
tài cũng đề xuất chuyển đổi diện tích trồng lúa sang trồng cỏ phục vụ ch n nuôi.
Lƣợng nƣớc sử dụng để sản xuất ở giảm đáng kể sau chuyển đổi cơ cấu sử dụng
(khoảng 900 triệu m3/n m). Tuy nhiên lƣợng nƣớc ảo tiêu dùng nội vùng lại có xu
hƣớng t ng do việc gia t ng nhập khẩu gạo từ vùng ĐBSCL có dấu ấn nƣớc ảo sản xuất
lúa gạo cao hơn so với vùng ĐNB. Xét toàn vùng cho thấy lƣợng nƣớc ảo tiêu dùng
trong nội vùng đã gia t ng 179 triệu m3. Gia t ng tiêu dùng nƣớc ảo nội 2 tỉnh gia t ng
tƣơng ứng là 6 triệu m3. Riêng vùng Tây Nguyên, chuyển đổi cơ cấu cây trồng giúp
giảm lƣợng nƣớc ảo tiêu dùng nội địa giảm 64 triệu m3 do chênh lệch sử dụng nƣớc sản
xuất lúa gạo giữa Tây Nguyên và ĐBSCL.
2.7. Kiến nghị.
Là một vấn đề mới nên cần tiếp tục đầu tƣ nghiên cứu, nhất là vấn đề tính toán nhu
cầu nƣớc và cân đối tài nguyên nƣớc nƣớc dựa trên quan điểm nƣớc ảo, kinh tế nƣớc
Khi xét trên quan điểm nƣớc ảo thì tính toán nhu cầu nƣớc của các đối tƣợng sử
dụng nƣớc trong bài toán cân bằng nƣớc sẽ đầy đủ hơn; tính toán cân bằng nƣớc sẽ bao
quát hơn (do thành phần của phƣơng trình cân bằng sẽ có cả thành phần nƣớc nhập khẩu
từ sản phẩm).
Do vậy sẽ rất hữu ích ở tầm vĩ mô của bài toán phân bổ và sử dụng hiệu quả
nguồn tài nguyên nƣớc, bài toán xây dựng kế hoạch sử dụng nƣớc từ đó mang lại lợi ích
về kinh tế xã hội mà không gây áp lực c ng thẳng lên nguồn nƣớc “lƣợng nƣớc thực
đƣợc trao đổi thông qua sản phẩm xuất nhập khẩu-chứa nƣớc ảo” và nó sẽ càng hữu ích
khi mà Biến đổi khí hậu toàn cầu đang diễn ra mạnh mẽ đã tác động tới các thủy hệ, làm
t ng thêm sự thay đổi phức tạp và nghiêm trọng liên quan tới nguồn nƣớc, nhiều vùng
thiếu, cạn kiệt nƣớc.

208

[5] NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG BỘ CHỈ SỐ XÁC ĐỊNH MỨC ĐỘ
CĂNG THẲNG TÀI NGUYÊN NƢỚC Ở VIỆT NAM VÀ VẬN DỤNG TRONG ĐIỀU
KIỆN CỤ THỂ CỦA VÙNG NAM TRUNG BỘ
Mã số: TNMT.02.38
1. Thông tin chung về đề tài
1.1. Tổ chức chủ trì đề tài: Viện Khoa học Khí tƣợng thủy v n và Biến đổi khí hậu.
1.2. Chủ nhiệm đề tài: KS. Phùng Thị Thu Trang; Email: phungtrang80@gmail.com
1.3. Cán bộ tham gia nghiên cứu chính:
- TS. Huỳnh Thị Lan Hƣơng; ThS. Đặng Quang Thịnh; ThS. Hoàng V n Đại;
TS. Phạm Thị Hƣơng Lan; TS. Nguyễn Mai Đ ng; ThS. Nguyễn Thị Hằng.
1.4. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
- Ứng dụng bộ chỉ số nhằm xác định mức độ c ng thẳng tài nguyên nƣớc phù
hợp với điều kiện của Việt Nam phục vụ công tác quản lý tài nguyên nƣớc;
- Áp dụng bộ chỉ số để đánh giá tình hình c ng thẳng tài nguyên nƣớc cho khu
vực Nam Trung Bộ.
1.5. Nội dung nghiên cứu
- Nội dung 1: Đánh giá, tổng quan thông tin, số liệu;
- Nội dung 2: Nghiên cứu lựa chọn các chỉ số nhằm xác định mức độ c ng thẳng
- tài nguyên nƣớc ở Việt Nam;
- Nội dung 3: Tính toán và đánh giá mức độ c ng thẳng TNN khu vực Nam
Trung Bộ;
- Nội dung 4: Xây dựng bản đồ phân vùng c ng thẳng TNN khu vực Nam Trung Bộ;
- Nội dung 5: Xây dựng hƣớng dẫn sử dụng bộ chỉ số c ng thẳng tài nguyên
nƣớc trong đánh giá tình hình c ng thẳng TNN;
- Nội dung 6: Xây dựng báo cáo tổng kết đề tài.
1.6. Thời gian thực hiện: 2013 – 2015.
1.7. Kinh phí phê duyệt: 1.406 triệu đồng; thực hiện: 1.406 triệu đồng;
2. Tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu
2.1. Mở đầu
Dƣới tác động của biến đổi khí hậu và các hoạt động của con ngƣời, TNN của
Việt Nam đang đứng trƣớc các thách thức về tình trạng khan hiếm, mức độ c ng thẳng.
Điều này đặt ra vấn đề cần thiết phải có kế hoạch quản lý TNN một cách tổng hợp. Để
phục vụ công tác quản lý tổng hợp TNN và hỗ trợ việc ra quyết định, cần định lƣợng
hóa đƣợc các áp lực tác động lên TNN, từ đó định hƣớng đƣợc các giải pháp nhằm giảm
sức ép đến TNN. Việc định lƣợng hóa này có thể đƣợc thể hiện thông qua bộ chỉ số
đánh giá.
Mặc dù trên thế giới đã có nhiều nghiên cứu xây dựng các chỉ số liên quan đến
việc đánh giá mức độ c ng thẳng của TNN, tuy nhiên, việc ứng dụng bộ chỉ số vào điều
kiện cụ thể của Việt Nam cũng cần đƣợc nghiên cứu ứng dụng cho phù hợp. Mặt khác,
đối với điều kiện cụ thể của Việt Nam, cần thiết phải có các đánh giá tiêu chí mức độ
c ng thẳng của từng chỉ số. Do vậy, việc thực hiện đề tài: “Nghiên cứu ứng dụng bộ
chỉ số xác định mức độ căng thẳng tài nguyên nước ở Việt Nam và vận dụng trong
điều kiện cụ thể của vùng Nam Trung Bộ” là rất cần thiết và mang tính hiệu quả về
kinh tế xã hội cao.
Đề tài chọn vùng Nam Trung Bộ là vùng thí điểm để ứng dụng tính toán cho Bộ
chỉ số bởi vì các tỉnh Nam Trung Bộ đƣợc coi là vùng khô hạn, thiếu nƣớc thƣờng
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xuyên. Tình hình ít mƣa và nắng hạn diễn ra gay gắt trong nhiều n m qua, đặc biệt trong
mùa khô các n m 2004 – 2005 và 2015, là nỗi lo thƣờng xuyên của nhân dân và lãnh
đạo các cấp trung ƣơng và địa phƣơng. Đặc biệt, trong những n m gần đây, do ảnh
hƣởng của biến đổi khí hậu, tác động của hiện tƣợng El Nino, mùa mƣa thƣờng đến
muộn hơn và kết thúc sớm hơn so với bình thƣờng nên mức độ hạn hán và thiếu nƣớc
đối với sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt ở các tỉnh thuộc vùng này càng trầm trọng.
Việc ứng dụng bộ chỉ số c ng thẳng TNN cho vùng Nam Trung Bộ là rất cần
thiết, có ý nghĩa thiết thực vì kết quả nghiên cứu sẽ là cơ sở khoa học cho các nhà quản
lý giám sát và kịp thời đƣa ra các giải pháp cải thiện tình trạng thiếu nƣớc sinh hoạt và
sản xuất, từ đó còn góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, ổn định an ninh
chính trị, đảm bảo phát triển bền vững ở vùng Nam Trung Bộ, nơi thƣờng xuyên phải
hứng chịu những rủi ro do vấn đề hạn hán trong cả nƣớc.
2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu, điều tra khảo sát, tính toán và trang thiết bị
nghiên cứu đã sử dụng thực tế
- Phương pháp thu thập, thống kê và tổng hợp tài liệu
Phƣơng pháp này đƣợc thực hiện trên cơ sở kế thừa, phân tích và tổng hợp các
nguồn tài liệu, tƣ liệu, số liệu thông tin có liên quan một cách có chọn lọc, từ đó, đánh
giá chúng theo yêu cầu và mục đích nghiên cứu.
Thống kê là phƣơng pháp xử lý số liệu một cách định lƣợng. Ở giai đoạn đầu,
tiến hành thống kê, thu thập các số liệu, các kết quả nghiên cứu của các chƣơng trình,
dự án đã đƣợc thực hiện có liên quan. Đồng thời, thống kê, thu thập các số liệu đo đạc,
khảo sát ngoài thực địa, tính toán trên bản đồ.
Cụ thể Đề tài sẽ tập trung thu thập, thống kê số liệu khí tƣợng thủy v n, hải v n,
số liệu dân sinh, kinh tế - xã hội, số liệu các công trình, hạ tầng của các ngành dùng
nƣớc nhƣ nông nghiệp, thủy sản, các khu công nghiệp và nƣớc sinh hoạt của khu vực
nghiên cứu.
- Phương pháp điều tra khảo sát thực địa
Các phƣơng pháp nghiên cứu thực địa nhằm so sánh, đối chiếu các khu vực khác
nhau; kiểm định và khẳng định những kết quả đạt đƣợc từ quá trình phân tích hay tính
toán; thu thập bổ sung các số liệu, tài liệu thực tế tại cái khu vực nghiên cứu điển hình.
Đề tài sẽ thực hiện các chuyến khảo sát thực địa nhằm thu thập thêm các thông
tin và tiến hành tham vấn ý kiến của địa phƣơng.
- Phương pháp chuyên gia
Hiện nay, trong các dự án nghiên cứu nói chung, nhất là các dự án có quy mô
lớn, phƣơng pháp chuyên gia đƣợc coi là một phƣơng pháp quan trọng và hiệu quả.
Phƣơng pháp này huy động đƣợc kinh nghiệm và hiểu biết của nhóm chuyên gia liên
ngành về lĩnh vực nghiên cứu, từ đó sẽ cho các kết quả có tính thực tiễn và khoa học
cao, tránh đƣợc những trùng lặp với những nghiên cứu đã có, đồng thời kế thừa các
thành quả nghiên cứu đã đạt đƣợc. Phƣơng pháp này đƣợc thực hiện thông qua các buổi
hội thảo, tham vấn ý kiến của các chuyên gia trong các lĩnh vực liên quan.
Để thực hiện Đề tài, sẽ tranh thủ thu thập và trao đổi ý kiến, kinh nghiệm với các
chuyên gia có kinh nghiệm và thực tế trong lĩnh vực khai thác và quản lý TNN nhằm
tận dụng đƣợc kinh nghiệm và kiến thức cũng nhƣ sự hiểu biết của các chuyên gia để
đối chứng, kiểm chứng những số liệu thu thập đƣợc.
- Phương pháp tham vấn cộng đồng
Mục đích của phƣơng pháp là thu thập đƣợc số liệu cũng nhƣ sự hiểu biết từ
nhiều ngƣời khác nhau theo một cách có tổ chức dựa vào các bảng câu hỏi cụ thể và cho
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phép phân tích một cách thống kê. Cấu trúc của các bảng câu hỏi và các cuộc điều tra là
cơ sở của nhiều nghiên cứu, từ đó tập trung vào thu thập dữ liệu theo các câu hỏi cụ thể.
Ngoài ra, thực hiện tham vấn cộng đồng để đóng góp, hoàn thiện và kiểm chứng lại các
số liệu tài liệu đã thu thập đƣợc ở trên.
Để thực hiện Đề tài, sẽ tổ chức các hội thảo tham vấn ý kiến của địa phƣơng.
Ngoài ra, sẽ tổ chức các cuộc phỏng vấn qua các bảng hỏi để tham khảo ý kiến của đông
đảo tầng lớp ngƣời dân.
- Kỹ thuật bản đồ và GIS
Kỹ thuật bản đồ và GIS đƣợc sử dụng phục vụ việc đánh giá phạm vi, đối tƣợng
bị ảnh hƣởng bởi các tác động của BĐKH và việc nghiên cứu, đề xuất các sửa đổi, bổ
sung cho các quy hoạch. Trong đề tài này, kỹ thuật bản đồ đƣợc ứng dụng nhằm chuẩn
bị các số liệu đầu vào phục vụ cho một số công cụ đánh giá tác động (mô hình toán) và
xây dựng các bản đồ phân định các vùng c ng thẳng về TNN.
2.3. Danh mục các kết quả, sản phẩm KHCN đạt đƣợc với số lƣợng, chủng
loại và chỉ tiêu chất lƣợng, yêu cầu khoa học chính;
- Các sản phẩm khoa học:
- Kết quả tính toán và đánh giá mức độ c ng thẳng TNN khu vực Nam Trung Bộ
- Bộ chỉ số c ng thẳng TNN cho Việt Nam phục vụ công tác quản lý tổng hợp TNN
- Bản đồ phân vùng c ng thẳng TNN khu vực Nam Trung Bộ
- Báo cáo tổng kết đề tài
- Tài liệu Hƣớng dẫn phƣơng pháp xác định bộ chỉ số c ng thẳng tài nguyên
nƣớc của Việt Nam
2.4. Các công bố khoa học:
+ Bài báo 1: Một số phƣơng pháp xác định chỉ số c ng thẳng tài nguyên nƣớc và
bƣớc đầu áp dụng cho vùng .
Tác giả: Phùng Thị Thu Trang, Huỳnh Thị Lan Hƣơng, Nguyễn V n Đại,
Nguyễn Hoàng Thủy.
+ Bài báo 2: Xác định chỉ số c ng thẳng tài nguyên nƣớc cho tỉnh Phú Yên.
Tác giả: Phùng Thị Thu Trang, Huỳnh Thị Lan Hƣơng, Nguyễn V n Đại, Tạ Thị
Yến, Nguyễn Trọng Hùng.
Nam Trung Bộ, Việt Nam.
- Công tác đào tạo sau đại học: Đào tạo 01 Thạc sĩ (chƣa bảo vệ).
2.5. Tình hình đăng ký sở hữu trí tuệ: Không có;
2.6. Kết quả đề tài có tác động đối với công tác điều tra cơ bản và quản lý
nhà nƣớc về tài nguyên và môi trƣờng;
- Kết quả của đề tài sẽ giúp cho các nhà quy hoạch có thể xây dựng và điều chỉnh
việc thực hiện kế hoạch quản lý TNN. Ngoài ra, kết quả của đề tài sẽ giúp tƣ vấn cho
các nhà hoạch định chính sách phát triển kinh tế xã hội phù hợp;
- Giúp cho các nhà chính sách xem xét các phƣơng án nhằm giảm mức độ c ng
thẳng về TNN, phân tích các lợi ích về TNN, về kinh tế - xã hội, từ đó hoạch định các
phƣơng hƣớng quản lý tổng hợp TNN cho một lƣu vực sông.
2.7. Kết luận
Đề tài bao gồm 2 mục tiêu là (1) Nghiên cứu ứng dụng bộ chỉ số nhằm xác định
mức độ c ng thẳng tài nguyên nƣớc phù hợp với điều kiện của Việt Nam phục vụ công
tác quản lý tài nguyên nƣớc và (2) Áp dụng bộ chỉ số để đánh giá tình hình c ng thẳng
tài nguyên nƣớc cho khu vực Nam Trung Bộ. Các kết quả nghiên cứu của đề tài đã đảm
bảo đạt đƣợc 2 mục tiêu nêu trên.
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Từ các kết quả tính toán chỉ số c ng thẳng TNN và đánh giá mức độ c ng thẳng
cho vùng Nam Trung Bộ có thể rút ra một số kết luận nhƣ sau:
Khu vực có chỉ số c ng thẳng TNN lớn và mức độ c ng thẳng TNN đƣợc đánh
giá ở mức cao chủ yếu là các huyện đồng bằng, ven biển và các huyện đảo, nhƣ các
huyện Phù Cát và Phù Mỹ (Bình Định), Sông Cầu và Đông Hòa (tỉnh Phú Yên), thành
phố Cam Ranh (Khánh Hòa), Thuận Bắc, Ninh Hải và Thuận Nam (Ninh Thuận), Bắc
Bình, Hàm Tân, La Gi và Phú Quý (Bình Thuận); một số huyện thuộc khu vực ven biển
nhƣng lại nằm ở hạ lƣu các con sông lớn nên không xảy ra nhiều tình trạng c ng thẳng
TNN nhƣ thành phố Quy Nhơn (Bình Định), thành phố Tuy Hòa (Phú Yên), thành phố
Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận), thành phố Phan Thiết (Bình Thuận).
Trong số các tỉnh đƣợc nghiên cứu của vùng Nam Trung Bộ thì Ninh Thuận và
Bình Thuận là hai tỉnh có mức độ c ng thẳng TNN cao nhất, điều này phù hợp với điều
kiện thực tế về TNN ở hai tỉnh này. Từ các kết quả tính toán có thể thấy bộ chỉ số đƣợc
lựa chọn đã đảm bảo đánh giá đƣợc mức độ c ng thẳng TNN thực tế.
Với mốc thời gian n m 2020, một số chỉ số thành phần có xét đến tác động của
BĐKH sử dụng kịch bản phát thải trung bình (B2). Kết quả cho thấy, đa số các chỉ số
đều có giá trị của n m 2020 t ng so với giá trị của n m 2010. Một số chỉ số không chịu
nhiều tác động của BĐKH có chiều hƣớng tích cực hơn (giá trị của n m 2020 giảm so
với giá trị của n m 2010) nhƣ chỉ số tiếp nhận nguồn nƣớc sạch và chỉ số tiếp nhận vệ
sinh môi trƣờng.
2.8. Kiến nghị
Quá trình thu thập và tổng hợp những dữ liệu đầu vào để tính toán các chỉ số còn
gặp nhiều khó kh n và thiếu sự đồng bộ. Do đó, cần có sự giúp đỡ từ các Sở, ban, ngành
của các tỉnh để có thể hệ thống hóa lại toàn bộ cơ sở dữ liệu để khi áp dụng cụ thể bộ
chỉ số đánh giá mức độ c ng thẳng TNN cho các địa phƣơng đƣợc thuận lợi hơn.
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[6] NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG NGUYÊN LÝ DÕNG CHẢY PHỤ THUỘC TỶ
TRỌNG CỦA NƢỚC VÀ MÔ HÌNH SEAWAT ĐỂ ĐÁNH GIÁ VÀ DỰ BÁO QUÁ
TRÌNH NHIỄM MẶN CÁC TẦNG CHỨA NƢỚC VEN BIỂN. ÁP DỤNG THỬ
NGHIỆM TẠI TỈNH SÓC TRĂNG
Mã số: TNMT.02.52
1. Thông tin chung về đề tài
1.1. Tổ chức chủ trì đề tài: Trung tâm Cảnh báo và Dự báo tài nguyên nƣớc,
Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nƣớc quốc gia
1.2. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Đặng Trần Trung; Email: dtrung@gmail.com
1.3. Cán bộ tham gia nghiên cứu chính:
- ThS. Hoàng Thị Thu Hà, Thƣ ký đề tài ; TS. Nguyễn Thị Hạ; ThS. Kiều Duy;
ThS. Trần Việt Hoàn; ThS. Nguyễ Thị Hoa.
1.4. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
- Ứng dụng mô hình dòng chảy với mật độ (t trọng) nƣớc thay đổi trong các
tầng chứa nƣớc ven biển bị nhiễm mặn bằng phần mềm SEAWAT;
- Ứng dụng mô hình dòng chảy với mật độ thay đổi SEAWAT đánh giá khả n ng
nhiễm mặn của các tầng chứa nƣớc tỉnh Sóc Tr ng.
1.5. Nội dung nghiên cứu
1). Nghiên cứu tổng quan.
- Nghiên cứu tổng quan về các loại mô hình dòng chảy.
- Nghiên cứu tổng quan về hiện trạng các tầng chứa nƣớc vùng ven biển Việt Nam.
2). Nghiên cứu ứng dụng mô hình.
- Phân tích xác định các yêu cầu để xây dựng mô hình SEWAT đối với các vùng
ven biển.
- Điều tra khảo sát kiểm chứng ranh giới mặn nhạt để đánh giá mức độ nhiễm mặn
của các tầng chứa nƣớc tỉnh Sóc Tr ng.
- Nghiên cứu, áp dụng xây dựng mô hình dòng chảy với t trọng thay đổi trong các
tầng chứa nƣớc vùng ven biển tỉnh Sóc Tr ng.
3). Xây dựng dự thảo hƣớng dẫn xây dựng mô hình dòng chảy với t trọng nƣớc
thay đổi bằng phần mềm SEAWAT.
1.6. Thời gian thực hiện: 2014 - 2015
1.7. Kinh phí phê duyệt: 919 triệu đồng; thực hiện: 919 triệu đồng;
2. Tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu
2.1. Mở đầu
T trọng của nƣớc (hay mật độ của nƣớc) nƣớc thay đổi tùy theo nồng độ và
thành phần hóa học vật chất hòa tan trong chúng. Nƣớc mặn thƣờng có t trọng lớn hơn
so với nƣớc nhạt, do đó tại cùng một độ sâu giống nhau áp lực nƣớc gây ra trong môi
trƣờng nƣớc mặn lớn hơn so với nƣớc nhạt. Do đó, đối với những bài toán về mô hình
dòng chảy cho hệ thống TCN có độ mặn nhạt khác nhau cần nghiên cứu đến t trọng
thay đổi trong nƣớc dƣới đất.
Ở Việt Nam hiện nay có một số tác giả sử dụng mô hình MODFLOW và
MT3DMS để đánh giá trữ lƣợng, dự báo mực nƣớc và dự báo xâm nhập mặn. Tuy
nhiên các mô hình này đều chƣa xét đến ảnh hƣởng t trọng của nƣớc trong các tầng
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chứa nƣớc. Đối với những vùng, TCN bị nhiễm mặn thì t trọng của nƣớc mặn và nƣớc
nhạt sẽ khác nhau do đó cần phải nghiên cứu mô hình dòng chảy với t trọng thay đổi.
Trên thế giới hiện nay có rất nhiều phần mềm mô hình có xét đến t trọng của nƣớc
trong các TCN có thể kể đến nhƣ FEFFLOW, SUTRA, MOCDENS3D, MODHMS,
SEAWAT… Trong đó các mô hình nhƣ FEFFLOW, SUTRA hay MOCDENSE hiện
nay ít đƣợc áp dụng ở Việt Nam do đó khi áp dụng còn khó kh n trong khi đó
SEAWAT (Saltwater Intrusion package for MODFLOW) dựa trên nền tảng của mô
hình MODFLOW và MT3DMS giao diện cũng nhƣ cách thức sử dụng khá thân thiện
với ngƣời sử dụng có thể dễ dàng áp dụng đƣợc hơn so với các phần mềm khác. Trong
phạm vi nguyên cứu của đề tài lựa chọn mô hình SEAWAT để tính toán xâm nhập mặn
có xét đến t trọng của nƣớc dƣới đất.
Sóc tr ng là tỉnh ven biển nằm ở phía Nam cửa sông Hậu của khu vực đồng bằng
sông Cửu Long. Với địa hình thấp, bị phân cắt nhiều bởi hệ thống các sông rạch và kênh
mƣơng thủy lợi, lại tiếp giáp với biển cho nên dễ bị nƣớc biển xâm nhập (nhiễm mặn),
nhất là vào mùa khô. Tình hình xâm nhập mặn trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh diễn
biến phức tạp trong đó nhiễm mặn nƣớc ngầm là vấn đề cần tập trung giải quyết...gây ra
nhiều khó kh n cho việc phát triển kinh tế - xã hội cũng nhƣ đảm bảo bảo mức sống cho
ngƣời dân trong tỉnh do đó cần phải xây dựng mô hình để tính toán trữ lƣợng tiềm n ng
nƣớc ở nhạt ở vùng, cũng nhƣ nguy cơ xâm nhập mặn đến khu vực nƣớc ngầm nhạt do
đó Sóc Tr ng đƣợc lựa chọn là vùng nghiên cứu áp dụng mô hình dòng chảy với t
trọng nƣớc thay đổi SEAWAT để đánh giá trữ lƣợng tiềm n ng và dự báo nguy cơ về
xâm nhập mặn trong tƣơng lai.
2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu, điều tra khảo sát, tính toán và trang thiết bị
nghiên cứu đã sử dụng thực tế
- Phƣơng pháp kế thừa, thu thập tài liệu bao gồm: thu thập thông tin, số liệu về
bản đồ địa hình, các điểm móc độ cao, cao độ các công trình khoan th m dò, các giếng
quan trắc để tổng hợp mô hình hóa bề mặt địa hình tỉnh Sóc Tr ng; Tổng hợp thông tin
số liệu về bốc hơi tại trạm khí tƣợng thủy v n trên địa bàn tỉnh Sóc Tr ng phục vụ xây
dựng biên thoát qua đƣờng bốc hơi của TCN trong mô hình; Tổng hợp thông tin số liệu
về lƣợng mƣa tại trạm khí tƣợng thủy v n trên địa bàn tỉnh Sóc Tr ng phục vụ xây dựng
biên cấp cho tầng chứa nƣớc; Nghiên cứu phân tích, đánh giá diễn biến mặt cắt ngang,
dọc lòng sông mô phỏng điều kiện biên trên mô hình; Thu thập, tổng hợp thông tin về
độ mặn của sông tại các trạm thủy v n tỉnh Sóc Tr ng; Thu thập, tổng hợp thông tin về
tài liệu đo địa vật lý, đo karota giếng khoan xác định địa tầng và ranh giới mặn; Thu
thập, tổng hợp phân tích tài liệu địa tầng, cột địa tầng các giếng khoan khảo sát và các
giếng quan trắc giai đoạn trƣớc.
- Phƣơng pháp GIS: Sử dụng công nghệ GIS để nghiên cứu cấu trúc địa chất, bề
mặt địa hình, sự phân cắt địa hình, sự phân bố về độ mặn trong các tầng chứa nƣớc. Các
nội dung nghiên cứu sẽ đƣợc xử lý bằng các phần mềm chuyên dụng nhƣ Mapinfo,
ArcGIS, SUFFER, GEOSCENE3D để xây dựng các thông số đầu vào cho mô hình
SEAWAT.
- Phƣơng pháp khảo sát đo EC giếng nhà dân: khảo sát đo chất lƣợng nƣớc tại
hiện trƣờng (đo Ec) là kiểm chứng lại sự thay đổi ranh giới mặn nhạt trên địa bàn của
tỉnh, bổ sung để đánh giá mức độ nhiễm mặn của các tầng chứa nƣớc. Khối lƣợng thực
hiện: trên toàn bộ diện tích của tỉnh Sóc Tr ng là 3311km2. Thiết bị cho khảo sát thực
địa là máy đo EC (TDS) WTW340i của Đức và thiết bị GPS cầm tay Garmin Oregon
400T. Thiết bị đo chất lƣợng nƣớc ngoài thực địa WTW340i có thể đo đƣợc độ dẫn
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điện, độ mặn và nhiệt độ của nƣớc. Thiết bị cầm tay WTW là thiết bị rất hữu ích trong
công tác ngoài trời cũng nhƣ trong phòng thí nghiệm. Các nhóm khảo sát đi đến các hộ
gia đình đã đƣợc xác định vị trí dự kiến sẵn trên bản đồ tại mỗi xã, khi đến nơi hỏi xin
nƣớc giếng khoan đủ để đo bằng thiết bị đo EC. Thu thập thêm 1 số thông tin nhƣ số
ngƣời sử dụng nƣớc tại mỗi hộ dân, loại nƣớc sử dụng, và kiến thức của họ về nƣớc
ngầm. Tại mỗi vị trí khảo sát đều đƣợc ghi lại các thông tin về địa chỉ và tọa độ GPS.
Nƣớc đƣợc bơm trực tiếp từ giếng lên để đo EC bằng thiết bị WTW340i
- Phƣơng pháp thí nghiệm thấm seepage: Trong một bài báo gần đây Xunhong
Chen (2009) và nhóm nghiên cứu đã đề xuất ra một phƣơng pháp thí nghiệm thấm
seepage mới cải tiến các dụng cụ thí nghiệm phù hợp với các vùng nghiên cứu và các
điều kiện nghiên cứu khác nhau đặc biệt là đối với vùng ảnh hƣởng triều khắc phục
đƣợc những nhƣợc điểm mà phƣơng pháp seepage thông thƣờng. Thí nghiệm đƣợc tiến
hành vào ngày 12/6/2015 tại bến phà Long Phú, TT. Long Phú, huyện Long Phú, tỉnh
Sóc Tr ng; cách TP. Sóc Tr ng 20km về phía Đông Bắc. Đây là vị trí thuận lợi để tiến
hành thí nghiệm trên sông Hậu Giang.
- Phƣơng pháp mô hình số SEAWAT: Sử dụng mô hình SEAWAT để xác định
tiềm n ng trữ lƣợng nƣớc nhạt và đánh giá khả n ng nhiễm mặn trong các TCN
Holocene và Pleistocene.
2.3. Danh mục các kết quả, sản phẩm KHCN đạt đƣợc với số lƣợng, chủng
loại và chỉ tiêu chất lƣợng, yêu cầu khoa học chính
- Các sản phẩm khoa học:
+ Báo cáo thuyết minh (các báo cáo chuyên đề)
+ Mô hình dòng chảy với t trọng nƣớc thay đổi SEAWAT đã đƣợc xây dựng và
chỉnh lý
+ Hƣớng dẫn xây dựng và sử dụng mô hình dòng chảy nƣớc dƣới đất với t trọng
thay đổi bằng phần mềm SEAWAT.
+ Báo cáo tổng kết
- Các công bố khoa học :
+ ThS. Đặng Trần Trung, KS. Kiều Duy, Christian Glaeser. Đánh giá hiện trạng
khai thác và xâm nhập mặn các tầng chứa nƣớc tỉnh Sóc Tr ng. Tạp chí tài nguyên và
môi trƣờng số 17 (223) kỳ 1 tháng 9 n m 2015.
+ ThS. Đặng Trần Trung, ThS. Kiều Duy. Đánh giá khả n ng xâm nhập mặn
tầng nƣớc nhạt tỉnh Sóc Tr ng bằng mô hình SEAWAT số 22 kỳ 2 tháng 11 n m 2015.
- Công tác đào tạo sau đại học: 01 Thạc Sỹ Địa chất thủy v n đã bảo vệ tại
trƣờng Đại học Mỏ Địa chất.
2.4. Tình hình đăng ký sở hữu trí tuệ: Không có.
2.5. Kết quả đề tài có tác động đối với công tác điều tra cơ bản và quản lý
nhà nƣớc về tài nguyên và môi trƣờng;
- Đề tài xây dựng cơ sở lý thuyết, là công cụ hữu ích trong công tác dự báo, cảnh
báo về xâm nhập mặn đặc biệt đối với những vùng duyên hải ven biển Việt Nam.
- Mô hình dòng chảy và xâm nhập mặn tại tỉnh Sóc Tr ng là công cụ đắc lực
trong công tác quản lý nhà nƣớc về lĩnh vực tài nguyên nƣớc.
2.6. Kết luận
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Đề tài “Nghiên cứu ứng dụng nguyên lý dòng chảy phụ thuộc t trọng của nƣớc
và mô hình SEAWAT để đánh giá và dự báo quá trình nhiễm mặn các TCN ven biển.
Áp dụng thử nghiệm tại tỉnh Sóc Tr ng” đã đạt đƣợc một số kết quả nhƣ sau:
Đề tài đã đánh giá tổng quan đƣợc hiện trạng nhiễm mặn các TCN ở một số vùng
ven biển ĐBBB, BTB, NTB và Nam Bộ. Kết quả đánh giá cho thấy đối với khu vực ven
biển ĐBBB và Nam Bộ đều có diện tích bị nhiễm mặn lớn, bên cạnh đó cả hai vùng này
đều có mạng lƣới công trình quan trắc quốc gia từ lâu, nhiều công trình th m dò, có thể
thành lập đƣợc bản đồ phân vùng TDS phục vụ công tác xây dựng mô hình dòng chảy
phụ thuộc t trọng SEAWAT. Sóc Tr ng là một tỉnh thuộc vùng ven biển ĐBNB có
nguy cơ bị nhiễm mặn cao, bên cạnh đó tỉnh Sóc Tr ng còn có mạng quan trắc quốc gia
và mạng quan trắc địa phƣơng do đó việc lựa chọn tỉnh Sóc Tr ng là khu vực áp dụng
của đề tài hoàn toàn có tính khả thi cao.
Về phƣơng pháp nghiên cứu chính chiếm phần lớn khối lƣợng của đề tài là
phƣơng pháp khảo sát và phƣơng pháp mô hình.
Kết quả khảo sát đã đạt đƣợc 2 kết quả chính sau:
+ Kiểm chứng ranh giới mặn nhạt của đề tài cho thấy phần lớn các giếng khai
thác trên địa bàn tỉnh nằm ở độ sâu từ 80m đến 120m thuộc TCN qp2-3. Kết qủa điều tra
cho thấy diện tích nƣớc nhạt TCN qp3 giảm còn diện tích nƣớc nhạt TCN qp2-3 t ng so
với thời điểm ranh giới cũ n m 2010 và đây sẽ là số liệu đầu thiết thực đối với mô hình
SEAWAT.
+ Kết quả thí nghiệm nhận thấy tại khu vực thí nghiệm seepage trên sông Hậu
Giang - tỉnh Sóc Tr ng cho thấy hệ số thấm theo phƣơng thẳng đứng của lớp trầm tích
đáy sông rất nhỏ trung bình 0,00329m/ngày nên lƣu lƣợng đơn vị thấm cũng rât nhỏ chỉ
đạt trung bình 0,00045 m/ngày, lƣu lƣợng thấm cho 1 km2 bề mặt sông trung bình đạt
451,05 m3/ngày. .
Kết quả xây dựng mô hình dòng chảy SEAWAT đã đạt đƣợc một số kết quả
chính sau:
+ Xây dựng đƣợc cấu trúc 3D gồm 10 lớp trên Geoscene3D về ĐCTV của tỉnh
Sóc Tr ng. Cấu trúc ĐCTV 3D không chỉ có ý nghĩa trong việc là đầu vào cho mô hình
dòng chảy và xâm nhập mặn tại tỉnh Sóc Tr ng mà còn có ý nghĩa cung cấp thông tin để
định hƣớng điều tra th m dò tìm kiếm đánh giá trữ lƣợng NDĐ trên địa bàn tỉnh.
+ Dự báo đƣợc hạ thấp mực nƣớc nƣớc và trữ lƣợng nƣớc nhạt của các TCN khai
thác chính của tỉnh đến n m 2030. Kết quả cho thấy do nhu cầu khai thác sinh hoạt, dịch
vụ và công nghiệp thì lƣợng khai thác đến n m 2020 t ng thêm 118.000m3/ngày và đến
2025 là 150.000m3/ngày và đến 2030 là 153.000m3/ngày các TCN qp3, qp2-3 và qp1 đều
bị hạ thấp mực nƣớc do quá trình khai thác nhƣ công trình Q40903AM1 trong TCN qp1
tại tỉnh Sóc Tr ng đến n m 2030 bị hạ thấp nhiều nhất đến 14,06m và công trình
Q598020M1 TCN qp2-3 hạ thấp 10,13m so với n m 2015. Trữ lƣợng tĩnh đàn hồi của
TCN qp2-3 suy giảm bình quân là 3.898m3/ngày và trữ lƣợng tĩnh đàn hồi của TCN qp1
suy giảm bình quân là 5.072m3/ngày theo nhu cầu dùng nƣớc đến n m 2030. Trữ lƣợng
tĩnh đàn hồi n m 2030 theo nhu cầu khai thác giảm 48.437.970 (m3) tƣơng ứng 9,83%
so với n m 2015.
+ Dự báo đƣợc nguy cơ xâm nhập mặn làm giảm trữ lƣợng nƣớc nhạt của các
tầng chứa nƣớc. Kết quả tính toán bằng mô hình SEAWAT đã đánh giá đƣợc sự biến
đổi mặn nhạt của các tầng chứa nƣớc. TCN qh nhìn chung sự thay đổi diện tích giữa
vùng nƣớc mặn và nƣớc nhạt thay đổi không nhiều. Diện tích vùng nƣớc nhạt TCN qh
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n m 2015 chiếm 17,42% diện tích TCN đến n m 2030 diện tích nƣớc nhạt chiếm
17,77% diện TCN. TCN qp3 n m 2015 diện tích nƣớc nhạt chiếm 9,35% diện tích TCN
đến n m 2030 chỉ còn chiếm 7,53% diện tích của TCN. TCN qp2-3 n m 2015 diện tích
nƣớc nhạt chiếm 89,01% diện tích TCN, đến n m 2030 chỉ chiếm 88,65% diện tích của
TCN (giảm 0,36% so với 2015. Tại TP. Sóc Tr ng do ảnh hƣởng của quá trình khai thác
do đó hàm lƣợng TDS t ng cao. TCN qp1 có diện tích nƣớc nhạt giảm. N m 2015 diện
tích nƣớc nhạt chiếm 34,91% diện tích TCN đến n m 2030 diện tích nƣớc nhạt chiếm
33,55% diện tích TCN (giảm 1,36% so với 2015).
+ Bên cạnh đó, tập thể tác giả cũng đã xây dựng đƣợc hƣớng dẫn xây dựng mô
hình dòng chảy SEAWAT trong đó hƣớng dẫn cách khởi tạo, thiết lập các cài, cách
chạy và xuất kết quả đầu ra của mô hình SEAWAT để phục vụ cho công tác nghiên
cứu, giảng dạy, ứng dụng trọng sản xuất.
2.7. Kiến nghị
Kết quả thí nghiệm thấm seepage mới đặc trƣng cho 1 vị trí thí nghiệm để xác
định lƣợng cấp của sông Hậu Giang cho nƣớc dƣới do đó chƣa đại diện cho cả nhánh
sông do đó cần nghiên cứu cụ thể hơn bằng các phƣơng pháp khác nhƣ phƣơng pháp
đồng vị, phƣơng pháp hút nƣớc thí nghiệm chùm để xác định lƣợng cấp của nƣớc sông
Hậu Giang cho nƣớc dƣới đất chính xác hơn.
Đối với thông số về hệ số khuyếch tán dọc theo phƣơng thẳng dọc và phƣơng
ngang, và phƣơng đứng của các TCN và lớp thấm nƣớc yếu mới chỉ tính toán lựa chọn
theo lý thuyết trên phần mềm Enviro – Base Pro do đó cần những thí nghiệm thực nghiệm
để có thể hiệu chỉnh chính xác hơn kết quả dự báo đối với bài toán về xâm nhập mặn.
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