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GS.TSKH. Đặng Trung Thuận

ThS. Trịnh Phương Ngọc

Hội Địa hóa Việt Nam

TÌM KIẾM GIẢI PHÁP TRỮ NƯỚC 

CHO TÂY NGUYÊN  :

TÂY NGUYÊN 
Không thiếu nước. Chỉ có nước đi, 
mà không có nước đến.

Nhà Rông – biểu tượng của văn hóa
cũng là nét đặc trưng của địa hình ở
Tây Nguyên

- Địa hình cao nguyên không

đồng nhất, thuộc Trường Sơn

Nam        

- Lâm Đồng, Kon Tum  địa hình

núi phân cắt trung bình

- Đắk Nông, Gia lai địa hình núi

đồi phân cắt yếu

- Đắk Lắk địa hình đồi đồng bằng

thấp

- Đường phân thủy chính dọc

theo phương bắc- nam

- Sườn phía tây nghiêng thoải

thấp dần về hướng tây

- Sườn phía đông độ dốc lớn, bị

chia cắt phức tạp, vói xu thế thấp

dần về hướng đông và đông nam

ĐỊA HÌNH TÂY NGUYÊN
CAO ĐỘ ĐỊA HÌNH TN

- Cao nhất ở phần bắc TN có

đỉnh núi: Ngọc Lum Heo 2116m, 

Ngọc Linh 2598m (Kon Tum) 

- Cao nhất ở phần nam TN có

các đỉnh núi: Chư Yen Du  2075m, 

Lang Bian 2167m, Bi doup 2287m 

(Lâm Đồng) 

- Thấp nhất là đồng bằng Yok

Đôn, 80-100m (Đak Lak) 

- Mạng sông ở Tây Nguyên rất

phức tạp, dòng chảy đổ về nhiều

hướng khác nhau : đủ cả 4 

phương đông, tây, nam, bắc, và 8 

hướng. Chủ yếu: Đông và Tây.

TÂY NGUYÊN: Nước đi về đâu ?  

Mặt cắt 1-1 địa hình ngang qua tỉnh Kom Tum

Mặt cắt 2-2 địa hình ngang qua tỉnh Gia Lai

TÂY NGUYÊN: Nước đi về đâu ?

Mặt cắt 3-3 địa hình ngang qua tỉnh Đắk Lắk

Mặt cắt 4-4 địa hình ngang qua tỉnh Đắk Nông
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TÂY NGUYÊN – NƯỚC CHẢY CHỖ TRŨNG

• Tây Nguyên không thiếu nước nguồn. 

Lượng mưa khá lớn: 1.200 – 3.000mm. 

•Tổng lượng mưa năm cung cấp 84 tỉ m3

nước/năm  sản sinh dòng chảy mặt 50,2

tỉ m3 nước/năm, dòng chảy ngầm 6,6 tỉ m3

nước/năm .

• Lượng nước chảy về chỗ trũng bên ngoài

Tây Nguyên khoảng 41 tỉ m3 nước/năm 

Lượng nước mặt mà Tây Nguyên sử dụng

tại chỗ là rất ít, chỉ 9,2 tỉ m3,chiếm 12% 

tổng lượng nước phát sinh

Dòng sông “chảy ngược”Serepok

Một thác nước đẹp

ở Bảo Lộc

Lâm Đồng

Tây Nguyên thiếu nước để sử dụng

cho đa mục tiêu!  

Làm sao đây?

TÂY NGUYÊN – Khát nước theo vùng và theo mùa

• Lượng mưa năm phân bố không đồng đều

giữa các khu vực do yếu tố địa hình chi phối

 có nơi rất nhiều nước 2.500mm (Ngọc Linh, 

Đak Nông), nơi ít nước thường bị khô hạn

1.400-1.200mm (An Khê, Cheo Reo, …).

• Chế độ mưa mùa: 
+6 tháng mùa mưa ( >80% lượng mưa năm) dẫn

đến thừa nước, gây ngập úng cục bộ

+6 tháng mùa khô ( <20% lượng mưa năm) gây

ra thiếu nước trên diện rộng, nhiều năm nhiều

vùng bị khô hạn nghiêm trọng

 HST thích nghi

Rừng xanh Ngoc Linh

Rừng Khộp Cheo Reo 

TÂY NGUYÊN – “Hàophóng trong sử dụng nước ! ”

Chuyển nước Tây Nguyên sang lưu vực khác

• Hồ Thủy điện Đak Đrinh Kon Tum chuyển lưu lượng

30m3/s xuống lưu vực sông Trà Khúc

Hồ Thủy điện Đak Đrinh Kon Tum chuyển lưu lượng

30m3/s xuống lưu vực sông Trà Khúc, Quảng Ngãi

• Hồ Thủy điện An Khê - Kanak chuyển lưu lượng 50m3/s 

xuống lưu vực sông Côn, Bình Định

• Hồ Thủy điện Đa Nhim Lâm Đồng chuyển lưu lượng

24m3/s xuống lưu vực sông Cái Ninh Thuận

Hồ Thủy điện Đại Ninh Lâm Đồng chuyển lưu lượng

55m3/s xuống lưu vực sông Lũy, Bình Thuận

• Đến 2016 Tây Nguyên có 11 NM thủy điện lớn đang 

vận hành, 360 NM thủy điện vừa và nhỏ đang được quy 

hoạch và xây dựng.

Thủy điện Đại Ninh

Làm trầm trọng thêm sự thiết hụt nước ở Tây

Nguyên ! Gây tranh chấp trong sử dụng nước ! 

Cần có sự chia sẻ công bằng tài nguyên nước ?          

Ai được hưởng lợi ?

Người dân thiệt trăm đường !!

TÂY NGUYÊN: Hạn hán gay gắt 2015- 2016

Thông tin công bố tháng 3-4/ 2016:

Các hộ nông dân đều thiếu nước sinh hoạt 

nghiêm trọng, giếng đào và suối đều đã cạn 

kiệt do mực nước ngầm xuống thấp. Cây 

trồng đang “hóa củi”. Nguồn nước chỉ đáp 

ứng khoảng 60% diện tích cà phê. Những

gốc tiêu chết khô. Vườn tiêu xanh nay trở

thành "tiêu điều". 

Hơn 30.000 người ở Tây Nguyên thiếu 

nước sinh hoạt ! 

Nguyên nhân ???

TÂY NGUYÊN - GIẢI PHÁP CHO VẤN ĐỀ NƯỚC 

Thách thức bất khả kháng
• Do Trời: Lượng giáng thủy hàng năm do Trời quyết định - phải chấp nhận

• Do Đất : Về địa chất, Tây Nguyên được hình thành trên nền Khối nhô Kon Tum

cách đây tỷ năm, cấu thành từ các đá biến chất kết tinh, xen lẫn các khối đá granit -

xưa nay vẫn thế. 

+ Về địa hình, các đợt phun trào bazan thời kỳ Neogen- Đệ tứ đã làm biến cải bề

mặt địa hình Tây Nguyên thành dạng cao nguyên với những khối núi nhô cao như

ngày nay.           

+ Đặc điểm địa chất, địa hình quyết định hình thái sông ngòi ở Tây Nguyên – dòng từ

TN chảy đổ về “4 phương 8 hướng” và không thay đổi

 rất ít nước mặt ở lại với Tây Nguyên.

Do con người: Phát triển cây công nghiệp và thủy điện đã vượt quá sức chịu tải

của tài nguyên nước ở Tây Nguyên !

Cơ hội khả thi: Con người thông minh và khôn khéo trong sử dụng tài nguyên

nước

TÂY NGUYÊN - sử dụng khônkhéo tài nguyên nước

Các giải pháp đang sử dụng chống

hạn hán ở Tây Nguyên
• Thay đổi phương pháp tưới từ truyền

thống sang tiết kiệm nước: tưới phun, tươi

nhỏ giọt, tưới gốc cây. 

• Thay đổi cơ cấu cây trồng từ truyền

thống sang cây trồng chịu hạn, nhu cầu ít

nước tưới. 

• Thay đổi mùa vụ cây trồng nông nghiệp, 

né tránh khô hạn.

• Đào hầm hố sâu lấy nước nưới đất, 

khoan giếng bơm hút nước dưới đất. 

Mỗi giải pháp có những ưu nhược điểm nhất định. Những giải pháp này rất hay, 

nhưng đều cần một điều kiện tiên quyết là các sông suối chưa hết nước, đang

còn dòng chảy tối thiểu. 

Giải pháp nào cho vấn đề nước mặt ở Tây Nguyên ?

http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2016/03/14/11/20160314113439-ca-phe.jpg
http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2016/03/14/11/20160314113439-ca-phe.jpg
http://tuoithongminh.com/wp-content/uploads/2014/08/1461-KT-2.jpg
http://tuoithongminh.com/wp-content/uploads/2014/08/1461-KT-2.jpg
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Đầm Trà ỔTT. Bình Dương

Cửa Hà

Ra

Núi Miếu

Núi Chóp Chài

Tam Tượng

Biển Đôngb

KINH NGHIỆM TRỮ NƯỚC ở lưu vực đầm Trà Ổ,  xứ dừa Bình Định

- Vị trí: Huyện Phù Mỹ, 

tỉnh Bình Định

- Tổng diện tích lưu

vực: 200km

- Lượng mưa năm: 

1860-1950mm 

- Mùa mưa: 4 tháng

(9-12) với lượng mưa

1600mm
- Diện tích đầm Trà Ổ 

2000ha mùa mưa; 

1100ha mùa khô

- Trên lưu vực có 10 hồ

chứa nước lớn nhỏ, 

cấp nước cho cây trồng

nông nghiệp , dân sinh

- Tổng diện tích đất

trồng lúa 2350ha

LƯU VỰC ĐẦM

LƯU VỰC ĐẦM TRÀ Ổ VÀ HỆ THỐNG HỒ CHỨA NƯỚC

THỰC TẾ TRỮ NƯỚC VÀ CẤP NƯỚC

06/2016

06/2016

06/2016

Hồ Phú Hà: Năm xây dựng 1996. Dung tích hữu

ích 3,831 tr.m3 nước. Chiều cao đập 17m. Đập đất

hỗn hợp 3 khối.  Tưới 3 vụ, 362 ha/năm. Lưu

lượng tưới 0,35m3/s, có áp. Nước còn nhiều 3,4 

tr. m3

Hồ Vạn Định: Năm xây dựng 1986. Dung tích hữu

ích 3,27 tr.m3 nước. Chiều cao đập 11m. Đập đất

đồng chất.  Tưới 3 vụ, 659 ha/năm. Lưu lượng

tưới 0,45m3/s, có áp. Nước còn 3% thiết kế.

Hồ Cây Sung: Năm xây dựng 1983. Dung tích hữu

ích 1,786 tr.m3 nước. Chiều cao đập 12m. Đập đất

đồng chất.  Tưới 3 vụ, 450 ha/năm. Lưu lượng

tưới 0,385m3/s, có áp. Nước còn 5% thiết kế.

THỰC TẾ TRỮ NƯỚC VÀ CẤP NƯỚC Ở CÁC HỒ KHÁC

• Hồ Hốc Môn: Năm xây dựng 1982. Dung tích hữu ích 2,661 tr.m3 nước. Chiều cao

đập 17,2m. Đập đất đồng chất.  Tưới 2 vụ, 166 ha/năm. Lưu lượng tưới 0,26m3/s, có áp. 

Nước còn 4% thiết kế. 

• Hồ An Tường: Năm xây dựng 1987. Dung tích hữu ích 0,56 tr.m3 nước. Chiều cao

đập 8m. Đập đất đồng chất.  Tưới 2 vụ, 199 ha/năm. Lưu lượng tưới 0,15m3/s, có áp. 

Nước còn 8,3% thiết kế. 

• Hồ Hốc Sình: Năm xây dựng 1980. Dung tích hữu ích 0,16 tr.m3 nước. Chiều cao đập

8,0m. Đập đất đồng chất.  Tưới 1vụ, 52 ha/năm. Lưu lượng tưới 0,36m3/s, có áp. Nước

còn 0% thiết kế. 

• Hồ Suối Sổ: Năm xây dựng 1979. Dung tích hữu ích 1,466 tr.m3 nước. Chiều cao đập

10,2m. Đập đất đồng chất.  Tưới 3 vụ, 758 ha/năm. Lưu lượng tưới 0,45m3/s, có áp. 

Nước còn 22,5% thiết kế.

• Hồ Núi Miếu: Năm xây dựng 1982. Dung tích hữu ích 0,60 tr.m3 nước. Chiều cao đập

8m. Đập đất đồng chất.  Tưới 3 vụ, 291 ha/năm. Lưu lượng tưới 0,37m3/s, có áp. Nước

còn 18,5% thiết kế. 

• Hồ Đá Bàn: Năm xây dựng 1986. Dung tích hữu ích 0,39 tr.m3 nước. Chiều cao đập

8m. Đập đất đồng chất.  Tưới 3 vụ, 88 ha/năm. Lưu lượng tưới 0,40m3/s, có áp. Nước

còn 11% thiết kế.

ĐÁNH GIÁ THỰC TẾ TRỮ NƯỚC VÀ CẤP NƯỚC

• Tất cả các hồ nước đều được xây dựng sau năm 1975, vào thập niên 80, đến nay 

còn hoạt động tốt. Dung tích các hồ khác nhau, từ bé nhất 0,39 tr.m3 nước, đến lớn nhất

3,831 tr.m3 nước. Lưu lượng tưới 0,15 – 0,45 m3/s. Diện tích tưới từ 52 ha đến

758ha/năm. 

• Vị trí các hồ nằm tại đầu các con suối, nhận nước từ các khe núi, hốc núi, ngay sát

bìa rừng, nơi không có dân cư sinh sống

 không phải giải tỏa đền bù  vốn đầu tư thấp 25 – 50 tỷ đồng (giá hiện hành) 

• Thiết kế các đập đơn giản, gồm cống lấy

nước và đập tràn. Kết cấu đập là đập đất

đồng chất, có gia cố mặt đập phía thượng

lưu (nếu cần). 

• Tháng 6-7 cuối mùa kiệt, là tháng khô hạn

nhất trong năm, nhưng 5/9 hồ lượng nước

vẫn còn khá (một hồ còn đầy). 

• Ba hồ còn nhiều nước: Phú Hà, Suối Sổ, 

Núi miếu >18% là những hồ có rừng xanh

đầu nguồn còn rất tốt.

Phú Hà 06/2016

TRỮ NƯỚC VÀ VÉT NƯỚC Ở TÂY NGUYÊN

• Tây nguyên có nhiều hồ thủy điện và thủy

lợi rất lớn, hiệu quả đã được đánh giá. 

• Tây nguyên cũng có những hồ nước nhỏ, 

nhưng đem lại lợi ích thiết thực cho các

cộng đồng nông thôn, vùng sâu vùng xa

• Các thủy điện chuyển nước sang lưu vực

khác cần trả lại dòng chảy môi trường cho

các sông ở Tây Nguyên theo pháp luật. 

(Luật Tài nguyên nước 2012; Nghị định

120/2008/NĐ-CP...).

12 ao trong Lòng hồ Ea Ral

Hồ quy mô hộ gia đình

Hồ quy mô làng, xã

http://www.caphedaklak.com/wp-content/uploads/2016/04/1459913016-6587-i-truoc-mat-nhung-hai-ve-sau.jpg
http://www.caphedaklak.com/wp-content/uploads/2016/04/1459913016-6587-i-truoc-mat-nhung-hai-ve-sau.jpg
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Đềxuất phương ánTrữ nước mặt choTây Nguyên

• Mục tiêu: Lưu giữ nước mặt, đồng thời bổ cập cho nước ngầm (2 trong 1) phục vụ

cộng đồng cư dân nông thôn

• Phương án : “Tích thiểu thành đại” bằng hệ thống các hồ chứa nước nhỏ. 

- Quy mô hộ gia đình đến làng, xã . 

- Cộng đồng quản lý và khai thác sử dụng. 

- Trữ nước là chính, kết hợp tưới khi cần thiết. 

- Lợi dụng địa hình để chọn vị trí cho hồ chứa  nước có áp

- Theo hình mẫu của lưu vực đầm Trà Ổ và các hồ ở Bảo Lộc.

- Thiết kế, xây dựng đập đất đồng chất, có tràn xả lũ.

- Chọn vị trí hồ là nơi không có dân, không phải đền bù

- Xây dựng tiết kiệm với vốn đầu tư nhỏ

• Phương châm : Xã hội hóa. 

- Nhà nước hỗ trợ xi măng, sắt thép. 

- Nhân dân địa phương đóng góp công sức,lao động

- Huy động vốn từ các Tổ chức NGO.

• Bước đi thí điểm :. Xin chủ trương -> Lập dự án -> Trình duyệt ->Thực hiện

MINH HỌA KHU VỰC HUYỆN Ea Hleo
(    là vị trí hồ trữ nước)

Vị trí hồ trữ nước

Minh họa hệ thống cáchồ trữ nước ở Ea Hleo

tt. Ea Drăng

TÂY NGUYÊN hướng tới tương lai bền vững hơn

Thay lời kết: Nước là sựsống còn. Trữ nước là cầnthiết

CHÂN THÀNH CẢM ƠN!


