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1.Giới thiệu chung

- Vùng Tây Nguyên gồm 5 tỉnh: Kon Tum,

Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng.

- Tổng diện tích tự nhiên:54.640 km2,

- Dân số( 2012): 5.374.349 người, chiếm

16,5% về diện tích và 6% về dân số cả

nước.

- Tây Nguyên nằm trên nền địa hình ở độ cao

từ 250÷2.500m,

- Là đầu nguồn của 4 hệ thống sông lớn:

+ Thượng sông Sê San (11.620 km2),

+ Thượng sông Ba (10.970 km2),

+ Thượng sông Srêpốk (18.480 km2),

+ Thượng sông Đồng Nai (10.983 km2)

va ̀ một phần của các lưu vực nho ̉ hơn khác

như Thu Bồn, Tra ̀ Khúc

2.Hiện trạng tài nguyên nước mặt

TT Hệ thống sông Tổng lượng nước 109m3

1 Sông Sêrêpốk 14,5

2 Sông Sêsan 13,3

3 Sông Ba (Tây Nguyên) 7,6

4 Đồng Nai (Tây Nguyên) 9,3

5 Các sông nhỏ đầu nguồn (Thu Bồn, Trà Khúc,…) 5,5

Tổng cộng 50,2

+ Theo Nguyễn Lập Dân và nnk (2014): 50,2 tỷ m3 /năm

+ Viện Quy hoạch Thủy lợi, 4/2015: 56 tỷ m3 /năm.

+ Theo Cục Quản lý tài nguyên nước (2005): 49 tỷ m3/năm

+ Hội hợp tác môi trường nước Châu Á (WEPA, 2010): 43,7 tỷ m3/năm

Sử dụng phương pháp tổ hợp đơn giản (trung bình 5 kết quả với trọng số bằng nhau)

thì tổng lượng nước mặt của toàn vùng là khoảng 48 tỉ m3/năm, gần nhất với số liệu

đưa ra bởi Cục QLTNN, Bộ TN&MT.

3.Phát triển kinh tế va ̀ nhu cầu sử dụng nước

 Tốc độ tăng trưởng trung bình GDP

(2001-2012) của Tây Nguyên là

11,8%, trong khi tốc độ tăng trưởng

bình quân cả nước là 6,8%.

 Tỷ trọng GDP năm 2012 Tây Nguyên

đạt 9,1%, tăng đáng kể từ mức

4,65% của năm 2001

3.Phát triển kinh tế va ̀ nhu cầu sử dụng nước

+ Tỷ trọng nông nghiệp trong nền kinh tế Tây Nguyên dao động trong khoảng từ 46-50%,
trong khi tỷ trọng này của cả nước là 20-23%.
+ Nông nghiệp là ngành kinh tế chính trong sản xuất nông lâm ngư với tỷ lệ chiếm hơn 90%.
Trong đó, tiểu ngành trồng trọt với việc phát triển cây công nghiệp mạnh trong thời gian qua
chiếm tỷ trọng hơn 80%.

3.1. Phát triển kinh tế

Nông nghiệp nói chung và tiểu ngành trồng trọt nói riêng là ngành kinh tế chủ lực,
đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội ở Tây Nguyên.
Việc khai thác, sử dụng bền vững nguồn nước phục vụ nông nghiệp trở thành vấn đề
cốt lõi, là chìa khóa cho sự phát triển của vùng.



7/21/2016

2

3.Phát triển kinh tế và nhu cầu sử dụng nước

3.2. Nhu cầu sử dụng nước vùng Tây Nguyên

+ Theo Nguyễn Lập Dân, nhu cầu sử dụng nước năm 2010 khoảng 6,67tỷ m3

+ Theo Viê ̣n Quy hoạch Thủy lợi, tỏng nhu càu dùng nước cho phát triển kinh tế, xã ho ̣ i và môi
trường trên toàn vùng vào khoảng 11 ti ̉ m3/năm (năm 2015) đến 12 ti ̉ m3 /năm (năm 2030).
Nếu trừ dòng chảy môi trường thì nhu cầu nước phục vụ các ngành kinh tế và xã hội vào
khoảng 6,8 ti ̉ m3/năm (năm 2015) đến 7,6 ti ̉ m3 /năm (năm 2030)

TT Đối tượng sử dụng nước 2015 2020 2030
Nhu cầu  nước, tần suất 75% (triệu m3)

Toàn vùng tây nguyên 10,942.19 11,415.44 11,719.02
1 Cây trồng 6,389.91 6,612.74 6,464.56 
2 Chăn nuôi 59.81 75.95 98.38 
3 Sinh hoạt, du lịch 211.10 227.16 249.76 
4 Công nghiệp 104.70 322.92 729.65 
5 Dòng chảy môi trường 4,176.67 4,176.67 4,176.67 

Nhu cầu nước, tần suất 85% (triệu m3)
Toàn vùng tây nguyên 11,015.13 11,488.18 11,800.1

1 Cây trồng 6,462.85 6,687.60 6,545.64 
2 Chăn nuôi 59.81 75.95 98.38 
3 Sinh hoạt, du lịch 211.10 227.16 249.76 
4 Công nghiệp 104.70 323.80 729.65 
5 Dòng chảy môi trường 4,176.67 4,173.67 4,176.67 

Bảng 2. Dự báo nhu cầu sử dụng nước vùng Tây Nguyên (Viện QHTL)

4.Cân bằng nước va ̀ hệ thống khai thác

TT Vùng
Tổng lượng Cân bằng

W dùng Wđến W thừa W thiếu

TỔNG TOÀN VÙNG 10.942 44.221 38.066 -4.786

I Vùng I 4.193 13.490 11.285 -1.988

1 Vùng thượng lưu vực sông Sê San 4.168 11.978 9.798 -1.988

2 Vùng phụ cận 25 1.512 1.487 -

II Vùng II 1.803 5.228 3.982 -558

1 Vùng thượng lưu vực sông Ba 1.783 4.993 3.768 -558

2 Vùng phụ cận 20 234 214 -

III Vùng III 3.392 13.129 11.463 -1.727

1 Vùng thượng lưu vực sông Sêrêpôk 2.755 8.887 7.584 -1.453

2 Vùng phụ cận 637 4.242 3.880 -274

IV Vùng IV 1.554 12.375 11.335 -514

1 Vùng thượng lưu vực sông Đồng Nai 1.312 10.820 9.913 -406

2 Vùng phụ cận 242 1.555 1.422 -108

Bảng 3. Tổng hợp cân bằng nước giai đoạn hiện tại với P = 75%
Đơn vị: 106 m3

4.1. Cân bằng nước

Trong mùa khô do nhiệt độ tăng, lượng
bốc thoát hơi nước tăng, cùng với lượng
mưa mùa khô giảm thì nguy cơ thiếu
nước cho sản xuất nông nghiệp, sinh hoạt
càng trở nên rõ ràng.

Toàn vùng tây Nguyên hiê ̣n thiếu khoảng
5 tỷ m3/năm (hiê ̣n tại)
và 5,5 tỷ m3/năm (vào năm 2030).

4.Cân bằng nước va ̀ hệ thống khai thác

4.2. Hệ thống khai thác nguồn nước

Cấp nước nông nghiệp:

So với diện tích cây trồng cần tưới, diện tích tưới được bằng công trình thủy lợi
mới đạt khoảng 28%.

Các tỉnh Tây Nguyên còn rất phổ biến các giếng khai thác nước ngầm để tưới cho
cà phê.

4.Cân bằng nước va ̀ hệ thống khai thác

4.2. Hệ thống khai thác nguồn nước

Cấp nước sinh hoạt

o Tại các đô thị
Tại các thành phố khai thác kết hợp nước mặt và nước ngầm:

- Thành phố Buôn Ma Thuật: 30 nghìn m3/ngày;
- Thành phố Plây Cu: 20 nghìn m3/ngày; 
- Thành phố Kon Tum: 5 nghìn m3/ngày;
- Thành phố Đà Lạt: 30 nghìn m3/ngày đêm.

o Tại nông thôn
Khai thác bằng giếng đào, giếng khoan, một số khác ở ven sông, suối sử dụng
nguồn nước suối để sinh hoạt.

Sơ bộ cho thấy, việc xây dựng các công trình cấp nước tập trung cho khu vực
nông thôn còn rất hạn chế. 

4.Cân bằng nước va ̀ hệ thống khai thác

Thủy điện dòng chính:

+ Lưu vực Sê San: có 5 công trình thủy điện với tổng công suất lắp

máy 1.548 MW.

+ Lưu vực sông Ba: có 5 công trình thủy điện tổng công suất lắp máy

194 MW.

+ Lưu vực sông Sêrêpốk: có 5 công trình thủy điện tổng công suất

lắp máy 643 MW.

+Lưu vực sông Đồng Nai: có 8 công trình thủy điện tổng công suất

lắp máy 1.634MW.

4.Cân bằng nước va ̀ hệ thống khai thác
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Công trình thủy điện trên sông Sê San

Công trình hồ chứa trên sông Ba Công trình hồ chứa trên sông SrêPôk

Công trình thủy điện trên sông Đồng Nai

5. Bài toán cân đối trong KTSD nước

1. Tài nguyên nước
phân bố rất không đều
về không gian và thời
gian gây khó khăn cho
việc đáp ứng nhu cầu
sử dụng nước. 2. Khả năng trữ nước

kếm của loại đát, sự
suy giảm chát lượng
rừng đàu nguòn gia
tăng sự thiếu hụt
dòng chảy trong mùa
khô.

3. Biến động về dân số (di
dân lên Tây Nguyên),
chuyển đổi cơ cấu kinh
tế, chuyển đổi cơ cấu cây
trồng, sự phát triển mạnh
của cây công nghiệp làm
gia tăng, khai thác nguồn
nước, làm suy giảm mực
nước ngầm.

4. Hệ thống công trình
thủy lợi, thủy điện dòng
chính gây tác động lớn đến
chế độ dòng chảy. Một số
công trình thủy điện
chuyển nước sang lưu vực
khác gây thiếu hụt nguồn
nước.

5. Chưa đủ nguồn lực
hoàn chỉnh hệ thống
công trình thủy lợi
theo quy hoạch. Thiếu
các công trình trữ và
điều tiết nguồn nước.
Các công trình hiện có
đang ngày càng xuống
cấp.

6. Thiếu các nghiên
cứu bài bản liên quan
đến quy hoạch và
quản lý tỏng hợp lưu
vực sông

5.1. Những thách thức chính về tài nguyên nước của vùng Tây Nguyên:

1.  Đầu tư, kiểm 
kê đánh giá tài 
nguyên nước.

4. Vận hành hiệu quả các 
hồ chứa lớn đã có thêo 
hướng tổng hợp, ưu tiên 
sinh hoạt, dòng chảy tối 
thiểu trong mùa cạn.

3. Xây dựng chính 
sách chia sẻ nguồn 
nước thêo thứ tự 
ưu tiên, đảm bảo lợi 
ích chung.

2. Rà soát quy hoạch phát triển 
tế xã hội, ngành, địa phương 
liên quan tới sử dụng nước (đa ̣c 
biê ̣ t là ngành nông nghiê ̣p); 
điều chỉnh kế hoạch sử dụng 
nước thêo hướng phù hợp với 
khả năng cấp nước, sử dụng 
hợp lý, tiết kiệm nguồn nước.

5. Rà soát quy hoạch
thủy lợi, đề xuất giải
pháp công trình và phân
kỳ đầu tư hợp lý, phù
hợp với nguồn lực tài
chính

5.2. Giải quyết bài toán mất cân đối trong khai thác sử dụng nước (1)

1

2

3

4

5

5. Bài toán cân đối trong KTSD nước

Cần tập trung ưu tiên

6. Tăng cường nghiên
cứu áp dụng khoa
học công nghệ về
tưới tiên tiến, tiết
kiệm nước

7. Huy động tối đa
nguồn lực từ các
thành phần kinh tế. 
Nâng cao vai trò, trách
nhiệm của các đối
tượng sử dụng nước

8. Xây dựng và thực 
hiện chương trình 
phòng, chống và 
khắc phục hạn hán

9. Thành lập, 
nâng cao năng 
lực và thể chế 
của tổ chức 
lưu vực sông 
Se San-Srepok 

5.2. Giải quyết bài toán mất cân đối trong khai thác sử dụng nước (2)

6

7

8

9

5. Bài toán cân đối trong KTSD nước

Cần tập trung ưu tiên
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10. Tăng cường mạng 
giám sát khí tượng thủy 
văn, tài nguyên nước hệ 
thống dự báo và cảnh báo 
tài nguyên nước, đặc biệt 
vùng biên giới với
Campuchia và Lào. 11. Tăng cường công tác 

quản lý nhà nước về tài 
nguyên nước hướng tới 
sự phát triển bền vững. 
Hoàn thiện hệ thống 
văn bản pháp luật đồng 
bộ, thống nhất từ Trung 
ương đến địa phương. 

12. Thực hiện quản lý tổng 
hợp và thống nhất tài nguyên 
nước bao gồm nước mặt, nước 
dưới đất.

5.2. Giải quyết bài toán mất cân đối trong khai thác sử dụng nước (3)

10

11

12

5. Bài toán cân đối trong KTSD nước

Cần tập trung ưu tiên

6.Lời kết

1. Nước, tài nguyên thiết yếu cho sự sống và mọi hoạt động
phát triển kinh tế xã hội của một vùng, một quốc gia.

2. Giải quyết bài toán khai thác sử dụng nguồn nước một
cách bền vững đòi hỏi cần có một “nhạc trưởng” có tư duy
phân tích hệ thống, có khả năng tập hợp đội ngũ chuyên gia
liên ngành để đề ra và giải quyết được bài toán quản lý tổng
hợp lưu vực sông và quản lý tổng hợp vùng.

3. Bài toán cân đối khai thác, sử dụng nước trên địa bàn Tây
Nguyên cần gắn liền với bài toán quy hoạch và quản lý tổng
hợp này.

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN !
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