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1. Tổng quan về nghiên cứu NDĐ vùng Tây Nguyên 

- Báo cáo đề tài “Tài nguyên nước dưới đất Tây Nguyên” (Nguyễn

Thượng Hùng chủ biên) - chương trình 48-C(1984 - 1988)

- Bản đồ ĐCTV tỉ lệ 1/200.000: tờ Pleiku - Buôn Ma Thuột (1982)
và tờ Gia Nghĩa - Di Linh (1996) (tổng diện tích 37.000 km2)

- Kết quả của 42 báo cáo điều tra, đánh giá, tìm kiếm thăm dò
nước dưới đất, lập bản đồ địa chất thủy văn tỉ lệ 1/50.000

- Mạng quan trắc NDĐ vùng Tây Nguyên với 221 công trình (1995)

- Đề tài Nghiên cứu xây dựng cơ sở khoa học và đề xuất các giải 
pháp bảo vệ và sử dụng hợp lí tài nguyên nước vùng Tây Nguyên, 
Đoàn Văn Cánh (2005), Đề tài Nghiên cứu cơ sở khoa học và xây 
dựng các giải pháp lưu giữ nước mưa vào lòng đất phục vụ chống 
hạn và bảo vệ tài nguyên nước dưới đất vùng Tây Nguyên, Đoàn 
Văn Cánh (2007)

- Chương trình TN3 đang nghiên cứu NDĐ trong hệ thống đứt gãy 
kiến tạo;

- Các luận án tiến sĩ, thạc sĩ nghiên cứu NDĐ vùng Tây Nguyên.

BẢN ĐỒ

ĐỊA CHẤT THỦY VĂN
tỉnh Gia Lai

Sơ đồ vị trí 
các lỗ khoan 
nghiên cứu
trong phun 
trào Bazan 

vùng Gia Lai

2. Các tầng chứa nước dưới đất chủ yếu

Tổng hợp các kết quả nghiên cứu….., gồm các tầng
chứa nước (TCN) chủ yếu

(1).Tầng chứa nước lỗ hổng trầm tích Đệ tứ (qh,
qp):phân bố hẹp các thung lũng sông, bề dày nhỏ,
chứa nước TB-nghèo:cung cấp đơn lẻ

(2). Tầng chứa nước khe nứt- lỗ hổng phun trào bazan:
phân bố khoảng 15.000 km2...., bề dày lớn: 50-490m,
nhiều lớp chứa nước..., Trong số hơn 300 lỗ khoan hút
nước thí nghiệm trong tầng chứa nước bazan có 48 lỗ
rất nghèo nước (16%), 31% LK nghèo nước, 25% LK
trung bình, 13% LK giàu nước và 46 LK rất giàu
(15%). TCN này xuất lộ nhiều điểm lộ và chùm ĐL với
lưu lượng lớn. Q điểm lộ thường gặp từ 1,5 đến 5,0 l/s.
Đặc biệt chùm điểm lộ 4 ở Phước An có Q =86,62 l/s.
Chùm điểm lộ 3 ở Cô Tam (BMT) có Q = 50 l/s. Chùm
điểm lộ 9 Buôn Hồ Q = 25,6 l/s. Điểm lộ 2 Bàu Cạn
(Pleiku) Q = 15,0 l/s.
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Mặt cắt địa chất qua khối bazan vùng Gia Lai theo hướng Đông- Tây 
(từ Đức Cơ đến An Khê)

Mặt cắt ĐCTV theo hướng Tây Bắc - Đông Nam 
(từ PleiMrông đến Ayun Pa)

2. Các tầng chứa nước dưới đất chủ yếu (tiếp theo)

(3). Tầng chứa nước vỉa lỗ hổng trong trầm tích 
Neogen (N): Phần lớn chúng bị phủ bởi các thành tạo 
Đệ Tứ, chỉ lộ ra thành những dải hẹp ven rìa các thung 
lũng sông ở Đak Tô, Đak Uy, thị xã  Kon Tum, Ayun Pa, 
Ea Kar… với tổng diện tích khoảng 550km2. Ở Nam Tây 
Nguyên trầm tích Neogen được xếp vào hệ tầng Di 
Linh (N1

3 -N2
1dl) phân bố ở các bồn Đại Lào, Di Linh 

(Lâm Đồng). Chiều dày thay đổi từ một vài chục đến 
500m; chứa nước nghèo- trung bình: cung cấp quy mô 
nhỏ- vừa 

(4). Các tầng chứa nước J1-2 bao gồm các hệ tầng Đăk 
Bùng (J1đb), Dăk Krông (J1đk), La Ngà (J2ln) và Ea 
Sup (J2es) phân bố rộng rãi ở Ea Súp, M’Đrăk, Krông 
Păk, Krông ANa, Cát Tiên, Gia Nghĩa với diện lộ tới 
6000 km2, còn lại chúng bị phủ bởi các thành tạo phun 
trào bazan. Bề dày khoảng 20-hơn 100m; chứa nước 
nghèo- trung bình; cung cấp quy mô nhỏ - vừa.

(5). Nước trong vỏ phong hoá các đá xâm nhập và F

Sơ đồ khối bazan Buôn Ma Thuột

Sơ đồ vùng miền cấp, miền thoát

Sơ đồ 3D các tầng chứa nước TP Buôn Ma Thuột

Các mặt cắt ĐCTV khối bazan Buôn Ma Thuột 3. Trữ lượng và chất lượng nước dưới đất

3.1. Chất lượng NDĐ: Đảm bảo theo TCCP, hầu hết M= 100-500

mg/l; hàm lượng các ion cơ bản và các yếu tố vi lượng đều nằm

trong giới hạn cho phép; ô nhiễm rất ít hoặc chỉ một số điểm có ô

nhiễm vi sinh chủ yếu do chất thải sinh hoạt.

3.2. Trữ lượng NDĐ: Trữ lượng tĩnh tự nhiên, trữ lượng động tự

nhiên; trữ lượng tiềm năng và trữ lượng khai thác (Là lượng nước

có thể lấy được từ tầng chứa nước bằng các công trình khai thác

hợp lí về kinh tế và kĩ thuật, đảm bảo phát triển bền vững nguồn

nước);

Cơ sở tính toán trữ lượng nước dưới đất được căn cứ vào kết quả

của 42 báo cáo điều tra, đánh giá, tìm kiếm thăm dò nước dưới

đất, lập bản đồ địa chất thủy văn tỉ lệ 1/50.000 và quan trắc

động thái tài nguyên nước trên địa bàn Tây Nguyên từ năm 1995

đến năm 2014 và tài liệu hiện trạng khai thác, sử dụng NDĐ

- Bề dày TCN theo thực tế tài liệu khoan;

- Hệ số nhả nước trọng lực bằng tài liệu hút thí nghiệm chùm LK

- Các giá trị ∆H và ∆H theo kết quả quan trắc
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3. Trữ lượng nước dưới đất (tiếp theo)

Trữ lượng NDĐ được tính toán theo

đơn vị hành chính cấp huyện, với

62 huyện trên địa bàn 5 tỉnh TN:

trữ lượng tiềm năng hơn 10 triệu

m3/ngày; trữ lượng khai thác 7,78

triệu m3/ngày

4. Định hướng khai thác, sử dụng NDĐ

4.1. Định hướng chung:

- Tiến hành quy hoạch phân bổ và bảo vệ TNN nước

của từng tỉnh, trong đó khi xây dựng phương án và

tính toán phân bổ các nguồn nước mặt, nước dưới

đất cho các nhu cầu sử dụng phải bằng hệ thống

công trình khai thác cụ thể, theo các kịch bản phát

triển kinh tế- xã hội.

- Giám sát trữ lượng và chất lượng các nguồn nước

khai thác bằng hệ thống công trình quan trắc quốc

gia và mạng quan trắc của các địa phương.

- Xây dựng các phương án quản trị nước thông

minh, nhằm quản lí tự động trữ lượng và chất lượng

các nguồn nước trong quá trình khai thác tại các

trạm cấp nước;

4. Định hướng khai thác, sử dụng NDĐ (tiếp theo)

4.2. Định hướng cụ thể

Đến năm 2016 vùng Tây Nguyên, tỉnh Kon Tum đã đề xuất
hệ thống công trình khai thác nước dưới đất trên cơ sở cân
bằng khai thác, sử dụng; tỉnh Gia Lai đã quy hoạch phân bổ
và bảo vệ các nguồn nước; các tỉnh còn lại chưa tiến hành
quy hoạch phân bổ và bảo vệ các nguồn nước.

a/Trên địa bàn tỉnh Kon Tum mô đun khai thác 2,15-2,76 

m3/ng/ha, có thể đáp ứng đủ cho nhu cầu ăn uống sinh hoạt, 

các nhu cầu cho nông nghiệp và công nghiệp. Thành phố Kon 

Tum, huyện Đăk Hà là vùng tương đối giàu nước, các huyện 

Sa Thầy, Ngọc Hồi, Đăk Tô là vùng nghèo nước, các huyện 

còn lại là vùng chứa nước trung bình. Trên địa bàn tỉnh Kon 

Tum cần đầu tư 446 công trình lỗ khoan để khai thác nguồn 

nước dưới đất đảm bảo cấp nước cho các nhu cầu phát triển 

kinh tế- xã hội. Hệ thống công trình khai thác nước dưới đất 

trên địa bàn tỉnh Kon Tum nên tập trung vào tầng chứa nước 

trầm tích Neogen; chiều sâu công trình khai thác 50-120m.

4. Định hướng khai thác, sử dụng NDĐ (tiếp theo)

b/ Tỉnh Gia Lai

Trên địa bàn tỉnh Gia Lai mô dun khai thác 2,25-3,56

m3/ng/ha, lượng nước có thể khai thác để sử dụng cho

nhu cầu sinh hoạt và các nhu cầu nông nghiệp và công

nghiệp. Thành phố Pleiku, huyện Đăk Đoa, MăngYang,

Chư Pah, Đức Cơ là vùng giàu nước, các huyện Krông Pa,

An Khê, KonChRo là vùng nghèo nước. Các huyện còn lại

là vùng chứa nước trung bình. Trên địa bàn tỉnh Gia Lai

cần đầu tư xây dựng 517 công trình khai thác nước dưới

đất với trữ lượng khai thác khoảng 260.550 m3/ngày, để

đảm bảo đủ lượng nước sử dụng cho tất cả các nhu cầu

phát triển kinh tế- xã hội tỉnh Gia Lai đến năm 2020 và

dự báo đến 2025. Hệ thống công trình khai thác nước

dưới đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai nên tập trung vào các

tầng chứa nước phun trào bazan và trầm tích Neogen.

Chiều sâu công trình khai thác: 70-250m

4. Định hướng khai thác, sử dụng NDĐ (tiếp theo)

c/ Tỉnh Đắk Lắk

Trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk mô dun khai thác
1,97-5,05 m3/ng/ha lượng nước có thể khai
thác để sử dụng cho cho nhu cầu sinh hoạt và
các nhu cầu nông nghiệp và công nghiệp.
Huyện Krong Buk, thành phố Buôn Ma Thuột là
vùng giàu nước. Các huyện Ma Đrăk, Lăk là
vùng nghèo nước, các huyện còn lại là vùng
chứa nước trung bình. Hệ thống công trình khai
thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
nên tập trung vào các tầng chứa nước phun trào
bazan và trầm tích Jura.Chiều sâu công trình
khai thác: 100-250m

4. Định hướng khai thác, sử dụng NDĐ (tiếp theo)

d/ Tỉnh Đắk Nông

Trên địa bàn tỉnh Đắk Nông mô đun khai
thác 2,49-3,61 m3/ng/ha lượng nước có
thể khai thác để sử dụng cho cho nhu
cầu sinh hoạt và các nhu cầu nông
nghiệp và công nghiệp. Thị xã Gia Nghĩa,
huyện Cư Jut, KrôngNô là vùng tương
đối giàu nước, các huyện còn lại hầu hết

là vùng chứa nước trung bình. Hệ thống
công trình khai thác nước dưới đất trên
địa bàn tỉnh Đắk Nông nên tập trung vào
tầng chứa nước phun trào bazan. Chiều
sâu công trình khai thác: 100-260m
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4. Định hướng khai thác, sử dụng NDĐ (tiếp theo)

e/ Tỉnh Lâm Đồng

Trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng mô dun khai thác
1,30-3,77 m3/ng/ha lượng nước có thể khai
thác để sử dụng cho cho nhu cầu sinh hoạt và
các nhu cầu nông nghiệp và công nghiệp. Thị
xã Bảo Lộc, các huyện Di Linh, Đức Trọng, Lâm
Hà là vùng tương đối giàu nước. Thành phố Đà
Lạt là vùng nghèo nước, các huyện còn lại là
vùng chứa nước trung bình. Hệ thống công
trình khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh
Lâm Đồng nên tập trung vào tầng chứa nước
phun trào bazan.Chiều sâu công trình khai
thác: 70-200m

5. Kết luận và kiến nghị

5.1. Kết luận

Kết quả tính toán trữ lượng nước dưới đất theo địa bàn 62 huyện

của 5 tỉnh Tây Nguyên đã phản ánh tổng quát về trữ lượng tiềm

năng, mô dun khai thác; con số trữ lượng này có thể tham khảo

cho quy hoạch khai thác, sử dụng nguồn nước dưới đất cụ thể tại

từng đơn vị hành chính cấp huyện, cấp tỉnh. Đồng thời có thể

tham khảo cho nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng Tây Nguyên

đến năm 2030 theo Quyết định số 45/QĐ-TTg, ngày 07/1/2011

của Thủ tướng Chính phủ, mà trong đó chẳng những khai thác

nước dưới đất phục vụ cho Tây Nguyên là “vùng kinh tế động lực

của cả nước về nông, lâm nghiệp, khai thác - chế biến khoáng

sản bauxit và vùng nguyên liệu phục vụ sản xuất hàng hóa xuất

khẩu đặc biệt là phát triển thủy điện, thủy lợi; vùng trọng điểm

phát triển cây công nghiệp chủ lực cà phê, hồ tiêu, cao su; mà

còn cung cấp nước cho khu vực Duyên hải Nam Trung bộ, Đông

Nam Bộ;

5.1. Kết luận

 Trong điều kiện thực tế ở vùng Tây Nguyên hiện nay 
còn nhiều vấn đề ảnh hưởng tới việc khai thác sử 
dụng hợp lí tài nguyên nước dưới đất, đó là:

 - Công tác điều tra địa chất thủy văn, tài nguyên 
NDĐ trước đây còn tách rời các lưu vực sông, chưa 
kết hợp chặt chẽ với các đơn vị hành chính.

 - Việc khai thác sử dụng tài nguyên nước dưới đất 
chưa phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế- xã 
hội.

 - Mạng lưới giếng khoan và kết cấu khoan khai thác 
còn chưa hoàn toàn phù hợp với đặc điểm của các 
tầng chứa nước.

 - Công tác quản lí, cấp phép các công trình khai 
thác nước còn chưa chặt chẽ, chưa có chế độ khai 
thác hợp lí đối với khai thác NDĐ phục vụ tưới về 
mùa khô.

5. Kết luận và kiến nghị (tiếp theo)

5.2. Kiến nghị

 - Các tỉnh vùng Tây Nguyên cần tiến hành
quy hoạch phân bổ và bảo vệ TNN, một
mặt để phục vụ công tác quản lí nhà nước
về tài nguyên nước, mặt khác sẽ cung
cấp cho các nhà quản lí có đầy đủ dữ liệu
TNN, nắm được các nguồn nước trên địa
bàn tỉnh.

 - Công tác điều tra, đánh giá tài nguyên
nước dưới đất phần lớn mới chỉ ở mức độ
khái quát, chủ yếu qua công tác tìm kiếm
và lập bản đồ ĐCTV. Tài nguyên nước
dưới đất mới chỉ đánh giá ở dạng tiềm
năng và trữ lượng cấp thấp, còn trữ lượng
công nghiệp được thăm dò (cấp A+B) là
không đáng kể.

5. Kết luận và kiến nghị (tiếp theo)

5.2. Kiến nghị

 - Việc khai thác nước dưới đất còn hạn chế, chỉ
trừ thành phố Buôn Ma Thuột, còn lại hầu hết ở
quy mô nhỏ, đơn lẻ, tập trung ở một số đô thị,
khu công nghiệp, chưa tương xứng với tiềm
năng nước dưới đất hiện có và chưa thỏa mãn
được các nhu cầu dùng nước của các địa
phương về mùa khô.

 - Nghiên cứu, đánh giá sự biến đổi trữ lượng và
chất lượng nước dưới đất và đề xuất các giải
pháp phân bổ, khai thác, sử dụng, bảo vệ
nguồn nước trong điều kiện biến đổi khí hậu và
đặc biệt sử dụng lượng nước mùa mưa ở Tây
Nguyên để cấp nước cho vùng Duyên hải Nam
Trung bộ về mùa khô hạn chưa được đầu tư
nghiên cứu và thực hiện.

5. Kết luận và kiến nghị (tiếp theo)


