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MỞ ĐẦU 

1. Đặt vấn đề 

Nƣớc là yếu tố cơ bản trong việc duy trì sự sống và mọi hoạt động của con 

ngƣời trên hành tinh. Phát triển bền vững không phải là một khái niệm mới, mà 

thực ra đã đƣợc sử dụng trong quản lý các tài nguyên có khả năng tái tạo. Con 

ngƣời hoàn toàn có khả năng làm cho phát triển đƣợc bền vững, đảm bảo tài 

nguyên đáp ứng đƣợc những nhu cầu hiện tại của mình mà không gây phƣơng hại 

đến việc đáp ứng nhu cầu của các thế hệ tƣơng lai, đồng thời giảm thiểu tổn hại tới 

hệ thống kinh tế - xã hội và môi trƣờng. 

Sông Cầu có diện tích lƣu vực khoảng 6.030 km², với chiều dài khoảng 290 

km chảy qua 6 tỉnh/thành phố(Bắc Kạn, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Bắc 

Ninh và Hà Nội) nên nguồn nƣớc của sông có vai trò rất quan trọng đến phát triển 

kinh tế xã hội của các tỉnh này trong giai đoạn hiện tại cũng nhƣ trong tƣơng lai. 

Hiện nay, mâu thuẫn giữa các ngành dùng nƣớc, đặc biệt là giữa nƣớc dùng 

cho tƣới và phát điện, du lịch, … đã nảy sinh và sẽ ngày càng gay gắt, phức tạp. 

Hiện tại, tài nguyên nƣớc trên lƣu vực sông hầu nhƣ vẫn đƣợc quản lý theo địa giới 

hành chính của các tỉnh mà chƣa c  các quy định, phƣơng án về phân bổ nguồn 

nƣớc giữa các ngành dùng nƣớc, giữa các khu vực ở thƣợng lƣu và hạ lƣu hoặc 

giữa các tỉnh trên lƣu vực. 

Nguồn nƣớc sông Cầu không thuộc loại phong phú và đang đứng trƣớc nguy 

cơ suy thoái về số lƣợng trong khi nhu cầu nƣớc cho phát triển kinh tế xã hội của 

các tỉnh trên lƣu vực ngày càng tăng, nên yêu cầu đổi mới trong quản lý tài nguyên 

nƣớc nhằm từng bƣớc khắc phục các tồn tại, nâng cao hiệu quả tổng hợp của tài 

nguyên nƣớc lƣu vực sông Cầu hiện nay là rất bức thiết. Vì vậy, việc quy hoạch 

phân bổ nguồn nƣớc (là 1 nội dung quy hoạch thành phần nằm trong Thông tƣ số 

42/2015/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật quy hoạch tài nguyên nƣớc) nhằm đƣa ra 

khung và lộ trình thực hiện quản lý tổng hợp tài nguyên nƣớc lƣu vực sông Cầu, 

phục vụ phát triển kinh tế - xã hội một cách bền vững của các tỉnh trên lƣu vực và 

vùng Bắc Bộ là rất cần thiết. 

Luận văn này sẽ tập trung nghiên cứu ứng dụng mô hình WEAP tính toán 

cân bằng, phân bổ nguồn nƣớc tới các đối tƣợng sử dụng nƣớc trên lƣu vực sông 
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Cầu (giai đoạn hiện tại 2014 và quy hoạch đến năm 2020).Vì vậy, đề tài: “Nghiên 

cứu ứng dụng mô hình phân bổ nguồn nƣớc mặt phục vụ quản lý tổng hợp tài 

nguyên nƣớc lƣu vực sông Cầu‖ đã đƣợc thực hiện để giải quyết vấn đề đáp ứng 

nhu cầu dùng nƣớc các ngành sử dụng nƣớc chính nhƣ nông nghiệp, công nghiệp, 

nuôi trồng thủy sản trên lƣu vực sông Cầu. Luận vặn c  ý nghĩa khoa học và thực 

tiễn cao của công tác quy hoạch phân bổnguồn nƣớc và phát triển tài nguyên nƣớc 

một cách hợp lý và bền vững, là một phần không thể thiếu trong quy hoạch tổng thể 

tài nguyên nƣớc của lƣu vực. 

2. Mục tiêu của nghiên cứu 

* Mục tiêu tổng quát: Phân bổ nguồn nƣớc mặt trên lƣu vực sông Cầu 

* Mục tiêu cụ thể:  

- Đƣa ra phƣơng pháp luận phân bổ nguồn nƣớc cho các ngành sử dụng nƣớc 

c  tiêu hao trên lƣu vực sông Cầu; 

- Đƣa ra phƣơng pháp luận là giá trị kinh tế các ngành sử dụng nƣớc làm căn 

cứu luận chứng lựa chọn phƣơng án, kịch bản quy hoạch phân bổ nguồn nƣớc trên 

lƣu vực; 

3. Đối tƣợng 

Đối tƣợng nghiên cứu là: tài nguyên nƣớc mặt, tài nguyên nƣớc có thể khai 

thác sử dụng, tài nguyên nƣớc có thể phân bổ và giá trị kinh tế sử dụng nƣớc. 

4. Phạm vi nghiên cứu 

 Áp dụng thử nghiệm cho lƣu vực sông Cầu  

 5. Nội dung nghiên cứu 

Cấu trúc luận văn ngoài phần mở đầu và kết luận đƣợc chia thành 3 chƣơng: 

Chƣơng 1. Tổng quannghiên cứu; 

Chƣơng 2.Phƣơng pháp tiếp cận bài toán phân bổ nguồn nƣớc  mặt trên lƣu 

vực sông Cầu; 

Chƣơng 3.Kết quả phân bổ nguồn nƣớc mặt lƣu vực sông Cầu.  
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CHƢƠNG I: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 

1.1. Giới thiệu về lƣu vực sông Cầu 

1.1.1. Đặc điểm địa lý tự nhiên 

1.1.1.1. Vị trí địa lý 

Lƣu vực sông Cầu là một trong những lƣu vực sông lớn ở nƣớc ta, có vị trí 

địa lý kinh tế quan trọng, đa dạng và phong phú về tài nguyên cũng nhƣ về lịch sử 

phát triển KTXH. Tổng diện tích toàn lƣu vực đạt khoảng 6.030 km
2
, bao gồm toàn 

bộ diện tích tỉnh Thái Nguyên và một phần diện tích của các tỉnh Bắc Kạn, Bắc 

Giang, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc và thành phố Hà Nội. 

 

Hình 1.1: Vị trí địa lý lƣu vực sông Cầu 

1.1.1.2. Địa hình 

Lƣu vực sông Cầu c  địa hình đa dạng và phức tạp mang đặc trƣng của ba 

dạng địa hình miền núi, trung du và đồng bằng. 

Núi trung bình c  độ cao lớn hơn 1000m phân bố theo các đƣờng phân nƣớc 

phía bắc và phía tây bắc của lƣu vực, đỉnh núi  thƣờng nhọn với sƣờn rất dốc (đạt 

tới 40-45
0
. Vùng núi thấp, đồi trung bình đƣợc phân bố chủ yếu ở các vùng Chợ 

Đồn, Bắc Kạn, Định H a, Thác Bƣởi, Đại Từ. 
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Đồi thấp đƣợc phân bố xen kẽ trong các thung lũng rộng, c  độ cao trung 

bình khoảng 15- 20m với lớp phong h a tƣơng đối dầy, nằm trong thung lũng của 

các núi đồi nhƣ vùng Chợ Chu, Nông Hạ, Núi Hồng, Giang Tiên, Tân Cƣơng, Phổ 

Yên, Đa Phúc, Vĩnh Yên. 

Vùng đồng bằng: Độ cao trung bình từ 15m trở xuống chủ yếu do sự bồi đắp 

của phù sa sông Cầu. Trong vùng địa hình bằng phẳng đ  còn nhiều đồi núi sót lại 

trên cao 100m nhƣ núi Mỏ Thổ, Sơn Dƣơng cấu tạo bằng diệp thạch mầu đỏ tƣơi 

Triát, phù sa cổ đƣợc phân bố ở vùng hạ du của sông Công, sông Cà Lồ, sông Cầu. 

Nhìn chung địa hình lƣu vực thấp dần theo hƣớng Tây Bắc – Đông Nam, độ 

dốc biến đổi từ 00 đến 600, phổ biến nhất là từ 150-250. 

Địa chấtthủy văn: trên lƣu vực sông Cầu có mặt của nhiều loại thành tạo địa 

chất khác nhau, từ các thành tạo có tuổi rất trẻ cho đến kỷ Cambri với thành phần 

biến đổi từ trầm tích vụn bở hiện đại đến những loại đá trầm tích biến chất, macma 

có tuổi cổ đến rất cổ. 

Trên lƣu vực có 4 tầng chứa nƣớc lỗ hổng, 21 tầng chứa nƣớc khe nứt và 2 

tầng rất nghèo nƣớc. Trong đ  cả 4 tầng chứa nƣớc thuộc tầng chứa nƣớc lỗ hổng 

và 4 tầng chứa nƣớc (tầng trầm tích cacbonat hệ tầng Bắc Sơn, tầng trầm tích 

Devon hệ tầng Tốc Tác, tầng trầm tích Devon hệ tầng Nà Quản và tầng trầm tích 

Silua-Devon hệ tầng Pia Phƣơng) thuộc tầng chứa nƣớc khe nứt là những tầng chứa 

nƣớc chính đƣợc khai thác phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho các tỉnh trên lƣu vực. 

1.1.1.3. Thổ nhưỡng 

Trên lƣu vực sông Cầu c  6 nh m đất chính: 

 Nh m đất phù sa: Tập trung phần lớn ở vùng hạ lƣu  thuộc địa phận tỉnh Bắc 

Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, S c Sơn (Hà Nội). 

Nh m đất xám và xám bạc màu: Phân bố ở Yên Phong (Bắc Ninh), Sóc Sơn 

(Hà Nội), Việt Yên (Bắc Giang). 

Nh m đất x i mòn trơ sỏi đá: Phân bố chủ yếu ở 3 huyện Phổ Yên, Phú 

Bình, Đồng Hỷ (Thái Nguyên). 

Nh m đất dốc tụ và lầy thụt: Phân bố ở một số vùng của huyện Phổ Yên, Phú 

Bình, Đồng Hỷ, Định Hóa (Thái Nguyên) và Bạch Thông, Chợ Đồn (Bắc Kạn). 

Nh m đất đỏ vàng: Phân bố chủ yếu ở thƣợng lƣu và trung lƣu của lƣu vực.  
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Nh m đất mùn vàng đỏ trên núi: Phát triển ở độ cao trên 600m, chủ yếu phân 

bố ở các huyện Bạch Thông, Chợ Đồn (Bắc Kạn) và Đại Từ (Thái Nguyên). 

1.1.1.4. Thảm thực vật 

Trên lƣu vực sông Cầu độ che phủ rừng đạt khoảng 60  đƣợc đánh giá vào 

loại trung bình, rừng nguyên sinh một phần đã bị thay thế bằng rừng tái sinh nghèo, 

tỷ lệ mất rừng tự nhiên hàng năm khoảng trên 1 /năm. Hệ thực vật có khoảng gần 

1000 loài, động vật có gần 500 loài; trong đ  c  nhiều loài động, thực vật thuộc 

loại quý hiếm hoặc đặc biệt quý hiếm. 

Hệ động thực vật trong lƣu vực rất phong phú và đa dạng. Theo thống kê các 

nhà khoa học đã phát hiện đƣợc ở Bắc Kạn: có 831 thực vật bậc cao thuộc 537 chi 

và 145 họ trong đ  c  250 loài cây thuốc, trên 120 loài cây cho gỗ và 52 loài thực 

vật quý hiếm cần đƣợc bảo vệ, khoảng 420, 91 chi, 28 bộ thuộc 4 lớp động vật; 

Thái Nguyên có 134 loài cây thuộc 39 họ, có 3 loài gỗ quý, 100 loài cây thuốc, 422 

loài động vật, thuộc 91 họ, 28 bộ, 4 lớp động vật (chim, thú, bò sát, ếch nhái) trong 

đ  hổ, báo, gấu, lợn rừng, hƣơu, nai gần nhƣ tuyệt chủng. Vĩnh Phúc c  trên 620 

loại thực vật trong đ  c  nhiều loại gỗ quý nhƣ pơmu, các loài thảo dƣợc quý, trên 

120 loài chim, khoảng trên 45 loài thú trong đ  c  nhiều loại quý hiếm nhƣ Cầy 

mực (Articrs breatoirong), S c bay (Petranrists), vƣợn, v.v… 

1.1.1.5. Khí hậu 

Khí hậu trên lƣu vực sông Cầu mang đặc điểm cơ bản của khí hậu nhiệt đới 

gió mùa của miền Bắc Việt Nam. Có một mùa đông lạnh dị thƣờng, ít nắng và mƣa 

phùn nhiều nên đã phá vỡ tính điển hình của khí  hậu nhiệt đới, tuy nhiên n  đã g p 

phần tạo ra tính đa dạng của khí hậu, là tiền đề cho sự phát triển một hệ sinh thái 

phong phú mà những vùng nhiệt đới hay ôn đới điển hình thƣờng không c  đƣợc 

Khí hậu miền Bắc Việt Nam n i chung, lƣu vực sông Cầu n i riêng thuộc 

vùng khí hậu nhiệt đới gi  mùa. Nhƣ trên đã trình bày khí hậu trong năm hình 

thành hai mùa r  rệt.Mùa hè n ng  m mƣa nhiều, mùa đông lạnh, khô và ít mƣa. 

Bảng 1.1: Tốc độ gi  trung bình tháng và năm trong lƣu vực sông Cầu 

Đơn vị: m/s 

TT Trạm 
Th ng 

Năm 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
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TT Trạm Th ng Năm 

1 Bắc Kạn 1,4 1,5 1,3 1,2 1,2 1,0 0,9 0,8 0,9 1,1 1,4 1,3 1,2 

2 Định Hoá 1,2 1,3 1,2 1,4 1,3 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 

3 Thái Nguyên 1,4 1,5 1,5 1,7 1,8 1,5 1,5 1,3 1,3 1,4 1,3 1,5 1,5 

4 Tam Đảo 3,1 3,0 3,2 3,1 3,2 2,8 2,7 2,3 3,1 3,5 3,3 3,0 3,0 

5 Vĩnh Yên 1,5 1,7 1,8 2,0 2,0 1,7 1,7 1,4 1,1 1,1 1,2 1,2 1,5 

6 Bắc Ninh 1,9 2,2 3,1 2,2 2,2 2,1 2,4 1,5 1,5 1,6 1,6 1,8 1,9 

Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn 

Sự tác động của hoàn lƣu khí quyển tới địa hình lƣu vực tạo nên chế độ khí 

hậu riêng cho lƣu vực sông. Tốc độ gi  trung bình tháng và năm trong lƣu vực sông 

Cầu biến động theo địa hình và độ cao khá r  rệt. Các khu thuộc đồng bằng hạ du 

sông nhƣ Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang tốc độ gi  trung bình năm đạt khoảng 1,2 

đến 1,9 m/s., còn vùng núi cao Tam Đảo đạt tới 3 m/s. 

1.1.1.6. Nắng – Nhiệt độ 

Lƣu vực c  số giờ nắng trung bình cả năm dao động từ 1200h - 1800h/năm. 

Vùng Tam Đảo c  số giờ nắng ít nhất khoảng 1270 h/năm còn vùng Vĩnh Yên, Lục 

Ngạn, Bắc Giang c  số giờ nắng nhiều nhất: 1700 - 1800 h/năm. 

Nhiệt độ trung bình của không khí hàng năm dao động từ 18 - 230C , thấp 

nhất là vùng Tam Đảo và Chợ Đồn từ 18 - 200C, cao nhất là vùng hạ du Vĩnh Yên, 

Bắc Giang, Hiệp Hoà, Tân Yên, v.v.. từ 23 - 240C. 

Bảng 1.2: Nhiệt độ không khí trung bình tháng, tối cao và tối thấp trong thời k  quan trắc tại 

các trạm trên lƣu vực 

TT Trạm Y u tố 
Th ng 

Năm 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

1 Bắc Kạn 

T
o
C 14,6 16,0 19,2 21,7 26,1 27,3 27,1 26,7 25,7 22,9 19,1 15,8 21,8 

Tmax 30,8 33,2 34,4 37,8 38,8 39,4 37,8 37,4 36,6 34,1 33,6 30,7 39,4 

Tmin -0,9 3,6 5,3 10,4 15,3 16,5 18,7 19,8 13,7 8,5 4,0 -1,0 -1,0 

2 Định Hoá 

T
o
C 15,1 16,4 19,5 23,3 26,7 27,9 28,1 27,5 26,3 23,6 19,8 16,5 22,6 

Tmax 31,3 34,6 35,9 35,7 39,6 38,1 37,7 37,8 37,0 33,9 32,8 30,8 39,6 

Tmin 0,5 3,2 6,5 11,4 16,2 18,3 20,2 20,5 14,8 8,1 4,9 -0,4 -0,4 

3 Thái Nguyên T
o
C 15,6 16,8 19,7 23,5 27,0 28,4 28,5 27,9 26,9 24,4 20,7 17,4 23,1 
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TT Trạm Y u tố 
Th ng 

Năm 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Tmax 31,1 33,5 35,7 35,2 39,4 39,5 38,8 37,5 36,7 34,9 34,0 30,6 39,5 

Tmin 3,0 4,2 6,1 12,9 16,4 19,7 20,5 21,7 16,3 10,2 7,2 3,2 3,0 

4 Tam Đảo 

T
o
C 10,9 12,2 15,2 18,7 21,6 23,1 23,1 22,7 21,6 19,1 15,8 12,8 18,1 

Tmax 25,1 28,8 30,6 32,1 33,1 33,1 31,6 31,1 30,3 29,5 26,5 24,5 33,1 

Tmin 0,4 0,2 2,0 5,3 9,5 14,3 16,2 17,3 10,6 9,1 4,5 1,1 0,2 

5 Vĩnh Yên 

T
o
C 16,5 17,5 20,4 24,0 27,6 29,0 29,2 28,7 27,3 25,0 21,5 18,1 23,7 

Tmax 31,4 33,1 36,6 35,8 39,4 40,2 39,2 37,4 36,0 34,3 33,7 30,3 40,2 

Tmin 3,7 5,0 9,9 13,8 16,3 20,4 21,1 21,8 17,4 13,1 8,9 4,4 3,7 

6 Bắc Ninh 

T
o
C 15,8 17,4 20,2 23,4 27,1 28,6 28,9 28,3 27,2 24,5 20,8 17,7 23,3 

Tmax 31,0 31,2 33,1 32,9 37,9 39,5 36,7 35,8 34,1 33,1 33,1 30,2 39,5 

Tmin 5,3 5,9 10,2 13,4 17,0 21,3 20,5 21,8 16,8 12,2 8,6 4,9 4,9 

Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn 

1.1.1.7. Độ ẩm không khí 

Độ  m không khí trung bình nhiều năm ở các vùng trên lƣu vực dao động từ 

81- 87  các vùng núi còn nhiều cây rừng, c  mƣa nhiều thì độ  m cao hơn. Nơi c  

độ  m cao nhất là vùng núi Tam Đảo rồi đến vùng Bắc Kạn, Định Hoá, Đình Lập, 

vùng c  độ  m thấp nhất là vùng Vĩnh Yên, Lục Ngạn, Sơn Động, Bắc Giang. 

Bảng 1.3: Độ  m tƣơng đối của không khí trung bình nhiều năm tại một số điểm đo 

Đ n vị:   

TT Trạm 
Th ng 

Năm 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

1 Bắc Kạn 82 82 83 84 83 85 86 87 86 84 83 82 84 

2 Định Hoá 82 83 85 86 83 84 87 86 86 83 83 81 84 

3 Thái Nguyên 80 82 85 86 82 83 83 86 83 80 79 78 82 

4 Tam Đảo 88 91 91 91 88 88 88 89 86 83 82 84 87 

5 Vĩnh Yên 81 80 84 85 81 81 81 84 82 80 79 78 81 

6 Bắc Ninh 80 82 87 88 84 83 83 85 85 81 78 79 83 

Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn 

 

 



15 

 

1.1.1.8. Bốc h i 

Lƣợng bốc hơi trung bình ở các vùng dao động từ 540- 1000mm tu  theo vị 

trí địa hình, các đặc trƣng về nhiệt độ, số giờ nắng. Vùng c  lƣợng bốc hơi nhỏ là 

Tam Đảo và thƣợng nguồn sông Cầu. Các vùng thấp c  lƣợng bốc hơi lớn nhƣ Bắc 

Giang, Thái Nguyên, Hiệp Hoà, v.v..  

Bảng I.1. Tổng lƣợng bốc hơi trung bình tháng và năm (đo theo ống Piche) 

Đ n vị: mm 

TT 
 

Trạm 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

  nh 

quân 

năm 

1  ắc Kạn 55,6 54,8 59,9 63,6 80,0 98,0 60,6 58,4 62,8 67,9 61,2 59,9 752,7 

2 Định Ho  52,4 49,7 54,2 60,8 85,5 77,9 78,1 65,9 66,3 68,7 62,4 60,7 782,5 

3 
Th i 

Nguyên 
73,8 64,0 62,8 65,2 97,6 93,8 90,8 77,8 83,9 95,9 88,1 85,2 978,9 

4 T m Đảo 35,1 24,2 27,8 31,9 52,5 48,4 45,8 41,9 53,7 67,5 60,4 52,0 541,4 

5 V nh Yên 70,2 63,5 67,8 76,4 111,3 104,8 101,9 80,0 79,4 86,5 79,4 78,6 999,8 

6  ắc Ninh 77,3 64,2 60,6 62,6 93,3 97,9 104,9 83,1 77,8 92,3 91,3 89,0 994,3 

Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn 

1.1.1.9. Mưa 

Trên cơ sở tài liệu quan trắc của một số trạm trên lƣu vực thấy rằng lƣợng 

mƣa trung bình hàng năm không lớn lắm, dao động từ 1500- 2000mm. Mƣa phân 

bố không đều trên lƣu vực và tu  thuộc vào đặc điểm địa hình từng vùng. 

Hình 1.2: Lƣợng mƣa tháng trung bình nhiều năm 

Đ n vị: mm 

TT Trạm I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
TB 

năm 

1 Bắc Kạn 22,5 30,0 55,5 110,1 176,5 263,3 280,5 290,5 158,5 83,2 43,6 18,6 1533 

2 Định Hoá 22,2 29,7 54,0 106,3 210,5 277,5 332,5 320,4 185,1 108,4 43,1 17,3 1707 

3 Thái Nguyên 26,7 34,6 61,5 121,3 237,3 335,7 423,9 360,6 248,7 146,4 52,3 25,3 2074 

4 Tam Đảo 38,0 45,8 84,3 141,4 229,1 377,2 439,9 466,7 325,3 219,5 93,7 34,3 2495 

5 Vĩnh Yên 22,5 24,7 39,7 102,4 181,2 246,9 266,5 314,4 195,7 129,5 53,3 14,7 1591 

6 Bắc Ninh 18,0 23,4 34,7 96,0 173,4 226,7 243,2 270,7 197,3 135,2 43,7 14,8 1477 

Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn 
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Mùa mƣa từ tháng V đến tháng IX, lƣợng mƣa chiếm từ 7580  tổng lƣợng 

mƣa năm, tháng c  lƣợng mƣa lớn nhất là các tháng VII và tháng VIII với lƣợng 

mƣa phân bố trên 300mm/ tháng. 

Mùa khô từ tháng X đến tháng IV năm sau lƣợng mƣa chiếm từ 20- 25  

tổng lƣợng mƣa năm. Tháng mƣa ít nhất là tháng XII và tháng I. 

Trung tâm mƣa lớn nhất là vùng Tam Đảo khoảng 2500mm. Toàn vùng c  

lƣợng mƣa trung bình từ 1400- 1700mm. 

1.1.1.10. Hệ thống sông suối 

Dòng chính sông Cầu bắt nguồn từ dãy núi Vạn On (105
o
37’40’’ – 

22o15’40’’) ở độ cao 1.175m thuộc huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kan. Chiều dài sông 

chính tính đến Phả Lại là 288,5 km. 

Thƣợng lƣu sông chảy theo hƣớng Bắc – Nam, độ cao trung bình 300 – 

400m, lòng sông hẹp và dốc, nhiều thác ghềnh, độ uốn khúc lớn (2,0), bề ngang 

sông rộng trung bình 50 – 60m về mùa cạn, mùa lũ c  thể lên tới 80 – 100m, độ 

dốc đáy khoảng 10%o. 

Trung lƣu từ Chợ Mới đổ xuống, sông chảy theo hƣớng Tây Bắc – Đông 

Nam trên một đoạn khá dài sau đ  lại chảy theo hƣớng Bắc – Nam cho tới Thái 

Nguyên, thung lũng sông mở rộng, núi thấp dần, độ cao trung bình chừng 100 – 

200m, độ dốc đáy giảm còn 0,5 %o. Lòng sông về mùa cạn rộng chừng 80 – 100m, 

trị số uốn khúc lớn (1,90). 

Hạ lƣu từ Thác Huống về tới Phả Lại, sông chảy theo thƣớng Tây Bắc – 

Đông Nam, độ cao trung bình lƣu vực chỉ còn từ 10 – 25m, độ dốc đáy sông nhỏ 

(0,1%o), lòng sông rộng trung bình về mùa cạn 70 – 150m, sâu từ 3 – 4m. Hai bờ 

c  đê bao nên mùa lũ mặt nƣớc mở rộng. 
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Bảng 1.4: Bản đồ hệ thống sông suối trên lƣu vực sông Cầu 

Mạng lƣới sông suối tƣơng đối phát triển, mật độ lƣới sông đạt 0,7 -1,2 

km/km2, các nhánh sông chính phân bố tƣơng đối đều dọc theo dòng chính. Trên 

toàn lƣu vực có 29 phụ lƣu cấp I,  mà hầu hết là các phụ lƣu nhỏ, trong đ  chỉ có 4 

– 5 phụ lƣu c  diện tích tƣơng đối là Chợ Chu, sông Nghinh Tƣờng, sông Công, 

sông Cà Lồ. Sông Cầu c  hai chi lƣu lớn nhất là sông Công và sông Cà Lồ đều nằm 

bên bờ hữu, hai sông này đều bắt nguồn từ những dãy núi cao trên 1000m thuộc 

dãy núi Tam Đảo ở phía tây lƣu vực. 

Dòng chính sông Cầu sau khi chảy qua nhiều thác ghềnh trong một thung 

lũng hẹp của Bắc Kạn về tới Thái Nguyên thung lũng sông bắt đầu mở rộng dần ra. 

Ven sông có nhiều thềm cũ tƣơng đối thấp và dễ bị ngập lụt khi c  lũ lớn, vì vậy 

sông Cầu c  đê bao từ Thái Nguyên về đến hạ lƣu.  

Bảng 1.5: Đặc trƣng hình thái các sông thuộc lƣu vực sông Cầu 

TT Sông Chiều dài 

(km) 

Diện tích 

(km
2
) 

Độ cao 

trung 

bình (m) 

Độ dốc 

trung 

bình (%) 

Chiều 

rộng 

(km) 

Hệ số tập 

trung 

nƣớc 

Hệ số 

uốn khúc 

Mật độ 

lƣới sông 

(km/km
2
) 
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TT Sông Chiều dài 

(km) 

Diện tích 

(km
2
) 

Độ cao 

trung 

bình (m) 

Độ dốc 

trung 

bình (%) 

Chiều 

rộng 

(km) 

Hệ số tập 

trung 

nƣớc 

Hệ số 

uốn khúc 

Mật độ 

lƣới sông 

(km/km
2
) 

1 Cầu 288,5 6030 190 16,1 31,0 2,1 2,02 0,95 

2 Chợ Chu 36,5 437 206 24,6 11,6 1,4 1,40 1,19 

3 Nghinh Tƣờng 46,0 465 290 39,4 12,9 1,5 1,60 1,05 

4 Đu 44,0 360 129 13,3 10,0 1,7 1,40 0,94 

5 Công 96,0 951 224 27,3 13,0 2,2 1,43 1,20 

6 Cà Lồ 89,0 881 87 4,7 13,6 1,7 2,70 0,73 

Nguồn: Quy hoạch thủy lợi sông Cầu -  Thư ng, Cà Lồ 

1.1.2. Đặc điểm kinh tế  - xã hội 

1.1.2.1. Dân số 

Lƣu vực sông Cầu là một vùng tập trung đông dân cƣ, theo số liệu số liệu 

thống kê năm 2014 thì tổng dân số trên lƣu vực sông Cầu là 2,51 triệu ngƣời thuộc 

44 dân tộc khác nhau, tổng đ  đông dân nhất là dân tộc kinh với tỷ lệ di cƣ khá lớn 

khi so sánh với các thống kê trƣớc về dân số thuộc lƣu vực sông Cầu. Mật độ bình 

quân trên lƣu vực là 417 ngƣời/km
2
. Số dân nông thông chiếm tỷ lệ 78% 

(1.947.891 ngƣời dân) và số dân thành thị chỉ khoảng 22%(565.335 ngƣời dân).  

1.1.2.2. Hiện trạng kinh tế - xã hội 

a) Nông nghiệp 

Lƣu vực sông Cầu là vùng c  nền nông nghiệp phát triển lâu đời, song do 

đặc điểm địa hình, điều kiện tự nhiên nên sản xuất nông nghiệp ở đây vừa mang 

tính chất canh tác của vùng đồng bằng vừa mang tính chất của vùng trung du và 

miền núi. 

Tổng diện tích đất canh tác trên toàn lƣu vực là 203.259,87 ha trong đ  diện 

tích trồng lúa là 150.007.98 ha chiếm 73,8%, còn lại là diện tích các loại cây trồng 

khác nhƣ ngô 34.498 ha, chè 18.753 ha. Hoạt động sản xuất trên lƣu vực sông Cầu 

chủ yếu là trồng trọt, trong đ  canh tác lúa nƣớc và trồng hoa màu chiếm ƣu thế với 

diện tích một số loại cây trồng chính trên lƣu vực sau đây đƣợc thống kê tại Bảng 

1.6: 
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Bảng 1.6: Diện tích cây trồng chính trên lƣu vực 

Loại cây 
Lúa 

Ngô Chè 
Đông Xuân Mùa 

Diện tích (ha) 78.679,84 71.328,13 34.498,06 18.753,82 

 

Bên cạnh đ , lĩnh vực chăn nuôi cũng đang đƣợc phát triển mạnh mới tỷ lệ 

chăn nuôi trâu, bò, lợn và gia cầm tăng cao với tổng số vật nuôi đạt 21.517.651 con 

đƣợc thống kê tại Bảng 1.7: 

Bảng 1.7: Số lƣợng gia súc và gia cầm trên lƣu vực 

Loài Trâu Bò Lợn Gia cầm 

Số lƣợng 80.815,06 97.549,37 484.536,99 19.222.067,01 

b) Công nghiệp 

Hiện nay ngành công nghiệp trên lƣu vực đang đƣợc quan tâm đầu tƣ trong 

đ  tỉnh Bắc Ninh và Vĩnh Phúc đã c  tới  hàng chục khu khu công nghiệp lớn, chƣa 

kể đến các khu, cụm công nghiệp vừa và nhỏ. Tổng diện tích khu công nghiệp trên 

lƣu vực sông Cầu đạt 19.882 ha tập trung chủ yếu ở Thái Nguyên, Bắc Ninh, Vĩnh 

phúc với các khu công nghiệp lớn nhƣ gang thép Thái nguyên, khu công nghiệp 

sông Công, khu công nghiệp Xuân Hòa, Hƣơng Canh, khu công nghệ cao Sam 

Sung Bắc Ninh,.. 

c) Thủy sản 

Theo số liệu thống kê, tổng diện tích nuôi trồng thủy sản cho các địa phƣơng 

trong lƣu vực sông Cầu là 10329.23 ha trong đ   100% diện tích trồng thủy sản 

bằng nƣớc ngọt trong đ  hầu hết là nuôi cá.Cũng theo số liệu thống kê, tổng số hộ 

nguôi trồng thủy sản trong 6 tỉnh khoảng 120 nghìn hộ. Sản lƣợng nuôi trồng thủy 

sản khá lớn do trình độ nuôi trồng thủy sản của ngƣời dân đã c  phƣơng pháp nuôi 

mới với nhiều giống cá mới năng suất cao và chất lƣợng, đặc biệt các tỉnh Vĩnh 

phúc và Bắc ninh  

d) Du lịch, dịch vụ 

Hiện tại ngành du lịch trong lƣu vực sông Cầu đang trên đà phát triển. Hàng 

năm tiếp đ n hàng vạn lƣợt khách trong và ngoài nƣớc đến thăm quan, nghỉ mát. 

Các điểm du lịch lớn nhƣ: Khu nghỉ mát Tam đảo, hồ Núi Cốc, khu nghỉ cuối tuần 

hồ Đại Lải, khu nghỉ mát Cấm Sơn ...  
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Tuy nhiên ngành du lịch mặc dù đã đƣợc quan tâm đầu tƣ nhƣng hiện nay 

các cơ sở kỹ thuật vẫn còn nghèo nàn cần đƣợc quan tâm đầu tƣ nhiều hơn. Trong 

tính toán nhu cầu sử dụng tài nguyên nƣớc, du lịch cũng là một trong những đối 

tƣợng sử dụng nƣớc ngày càng nhiều nên cần xem xét. 

1.2. Tổng qu n về ph n  ổ nguồn nƣớc 

1.2.1.  h n    n u n n  c 

Phân bổ nguồn nƣớc không phải là một vấn đề khi lƣợng nƣớc đáp ứng thừa 

các nhu cầu (nguyên l  . Trong tình huống nhƣ vậy tất cả các nhu cầu c  thể đƣợc 

thỏa mãn và trong thực tế không c  việc phân bổ nguồn nƣớc. Tuy nhiên, tại nhiều 

vùng và lƣu vực thì tình trạng nguồn nƣớc không đáp ứng đƣợc nhu cầu là điều 

không tránh khỏi. Đ  là sự cần thiết phải tìm một sự phân bổ nguồn nƣớc phù hợp 

với các nguồn nƣớc khan hiếm.  

Phân bổ nguồn nƣớc không chỉ quan tâm đến việc phân bổ nguồn nƣớc đơn 

thuần. N  ở một phạm vi rộng hơn, đ  là đáp giải pháp đáp ứng các mâu thuẫn về 

lợi ích của các đối tƣợng dùng nƣớc. C  thể là giao thông thủy ( thông lƣu, mực 

nƣớc tối thiểu duy trì giao thông thủy), dòng chảy môi trƣờng (một chế độ biến 

động về mực nƣớc – lƣu lƣợng), giải trí (sử dụng nƣớc không tiêu hao). Phòng 

chống lũ lụt  lũ lụt cũng là một chức năng của hệ thống nguồn nƣớc c  liên quan 

đến tài nguyên nƣớc. Phòng chống lũ lụt thông qua việc xây dựng các đập thủy 

điện trữ nƣớc c  thể tác động tích cực đến nguồn nƣớc thông qua các đối tƣợng sử 

dụng nƣớc khác (vd thủy điện) nhƣng c  thể tác động tiêu cực đối với các đối 

tƣợng khác (vd môi trƣờng). 

 
Hình 1.3: Bài toán phân bổ nguồn nƣớc lƣu vực sông Muray Darling (Úc) 
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Mục đích của việc phân bổ nguồn nƣớc cho các đối tƣợng sử dụng nƣớc khác 

nhau để phù hợp hoặc cân bằng về nhu cầu nƣớc với nguồn nƣớc sắn c . C  rất 

nhiều cách để phân bổ nguồn nƣớc. Thách thức để tìm thấy phân bổ tối ƣu: 

1. Tuân thủ các quy định pháp luật về tài nguyên nƣớc, 

2. Đáp ứng các nhu cầu nƣớc của tất cả các đối tƣợng sử dụng nƣớc đƣợc 

thảo mãn. 

Bên cạnh đ  theo UNESCOthì việc hòa giải các xung đột lợi ích từ việc phân 

bổ nguồn nƣớc dựa trên ―c c l i  ch kinh tế v  sinh kế c a con n   i  đ n  th i 

đ t đ  c  i i h n ch n  l i h u qu  c n ki t n u n n  c      nh h  n  t i 

m i tr  n ‖.[22]Thách thức để đối ph  với các cân nhắc trƣớc khi phân bổ khác 

nhau là cần thiết nhu cầu nƣớc, nhu cầu sử dụng đất, các hệ sinh thái trên cạn và hệ 

sinh thái thủy sinh. Quản lý cũng liên quan đến việc liên kết các hoạt động khai 

thác sử dụng tại trên thƣợng nguồn và hạ du thuộc lƣu vực. 

Các vấn đề về cân bằng giữa nhu cầu và khả năng đáp ứng nhu cầu sẽ đƣợc 

xem xét tại dƣới đây nhƣ sau: 

1.2.2.   n   n   i a nhu c u v  đ p  n  n u n n  c 

Tìm một giải pháp phân bổ nguồn nƣớc bền vững là khá phức tạp, vì một số 

lƣợng các thông số đƣợc xem xét, cả về việc cung ứng nguồn nƣớc (supply) và nhu 

cầu sử dụng nƣớc (demand).  

1.2.2.1. Khung pháp lý 

Ở nhiều quốc gia thì tài nguyên nƣớc đƣợc coi là lợi ích chung. Vấn đề tài 

nguyên nƣớc thuộc sở hữu của công dân của một quốc gia và chính phủ quản lý tài 

nguyên nƣớc. Luật và các quy định sẽ cung cấp các quy tắc liên quan đến việc sử 

dụng các nguồn nƣớc. 

Cân đối cung cầu phải đƣợc thực hiện trong khuôn khổ pháp luật. Luật tài 

nguyên nƣớc ( Law on water): 

- Luật sẽ quy định các loại hình sử dụng nƣớc đƣợc quy định và do đ  yêu 

cầu đặt ra là các loại giấy phép khai thác sử dụng, chuyển nhƣợng,vv,.. và các loại 

hình sử dụng nƣớc không theo quy định hoặc không phải xin phép. Việc sử dụng 

tài nguyên nƣớc cho các mục đích chính thƣờng không cần giấy phép hoặc nhƣ 

việc sử dụng trực tiếp nƣớc mƣa. 
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- Luật pháp thƣờng quy định việc phân cấp các loại sử dụng nƣớc khác nhau, 

phân biệt giữa sử dụng chính, sử dụng cho môi trƣờng, cho công nghiệp, nông 

nghiệp, thủy điện. Trong hầu hết các mục đích sử dụng nƣớc thì những mục đích sử 

dụng nƣớc chính c  ƣu tiên hơn bất k  đối tƣợng sử dụng nƣớc nào khác. Một số 

nƣớc cũng xác định hệ thống phân cấp ƣu tiên trong các đối tƣợng sử dụng nƣớc, 

trong đ  việc sử dụng “ i  trị kinh tế” là quan trọng và thƣờng nhận đƣợc sự ƣu 

tiên cao trong sử dụng nƣớc. 

1.2.2.2. Quy mô và các điều kiện bi n 

Bất k  quyết định phân bổ c  khả năng c  tác dụng của bên thứ 3: n  c  thể 

ảnh hƣởng đến những bên không tham gia trực tiếp vào quá trình phân bổ hoặc c  

lợi, hoặc bất lợi. Một trƣờng hợp đặc biệt là nơi các đối tƣợng sử dụng nƣớc phía 

hạ lƣu bị ảnh hƣởng (hạn hán, lũ lụt, ô nhiễm môi trƣờng nƣớc,..) mà nằm ngoài 

th m quyền của một cơ quan nhà nƣớc c  liên quan đến việc thực hiện phân bổ 

nguồn nƣớc.  

Quy trình phân bổ nguồn nƣớc lý tƣởng nên xem xét chi tiết cả hai quyết 

định giữa: (1).Ngƣời sử dụng nƣớc tại các địa phƣơng thuộc lƣu vực (Water user); 

(2). Quyết định phân bổ bao gồm toàn bộ lƣu vực sông (Government). R  ràng, đối 

với những quy mô khác nhau đòi hỏi mức độ khác nhau của độ chính xác và độ 

hiệu quả. Trong thực tế, quá trình ra quyết định đã đƣợc lặp đi lặp lại với tập trung 

ban đầu về không gian nhỏ hơn, đặc biệt đối với các vùng, tiểu lƣu vựcchính của 

lƣu vực. Với những áp lực ngày càng tăng đối với tài nguyên nƣớc, sự liên kết giữa 

các phần khác nhau của lƣu vực đã trở nên rõ ràng trong nhiều hệ thống sông. Điều 

này đã không tránh khỏi dẫn đến việc mở rộng phạm vi của quá trình phân bổ 

nguồn nƣớc cũng với quy mô không gian đƣợc thể hiện sau đây: 
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LVS 

 

 

 

 

 

Các tiểu lƣu vực của lƣu vực lớn 

 

 

 

Các vùng của tiêu lƣu vực 

 

 

 

Các hội đồng sử dụng nƣớc trong vùng 

 

 

Hình 1.4: Sử dụng nƣớc và kế hoạch phát triển nguồn nƣớc ở các cấp độ khác nhau trong 

một lƣu vực 

Vấn đề cân bằng nƣớc giữa nhu cầu và đáp ứng nguồn nƣớc tại mục 1.2.2 

đƣợc xem xét bởi các khung  pháp lý từ luật tài nguyên nƣớc xem xét ƣu tiên phân 

bổ và quy mô phân bổ từ các vùng, tiểu lƣu vực cho đến các bậc cao hơn. Bên cạnh 

đ  các vấn đề về phân bổ nguồn nƣớc cũng đƣợc xem xét ở 1.2.3 để làm r  hơn các 

vấn đề nhƣ sau: 

1.2.3.   n  quan v  qu  ho ch ph n    n u n n  c trên thế  i i 

Nhằm giải quyết các mâu thuẫn về trong sử dụng tài nguyên nƣớc, và việc 

chia sẻ tài nguyên nƣớc một cách hợp lý ở nhiều quốc gia trên thế giới đã hình 

thành các chính sách, chiến lƣợc lâu dài, nhằm đạt đƣợc sự đồng thuận trong quá 

trình khai thác, sử dụng tài nguyên nƣớc trên một lƣu vực sông. Tuy nhiên, có thể 

nói rằng, hiện nay trên thế giới, chƣa c  nhiều nghiên cứu xây dựng một bộ công cụ 

có thể hỗ trợ để giải quyết các tranh chấp giữa các bên sử dụng nƣớc trên lƣu vực 

sông. 

Trong thập kỷ qua, những cuộc tranh luận về mặt chính sách đang ngày càng 

tăng lên cùng với vấn đề khan hiếm nƣớc và tranh chấp nguồn nƣớc. Tất cả công cụ 
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hệ thống quản lý đƣợc thiết lập nhằm điều phối việc khai thác các con sông châu Á 

sao cho tất cả các bên đều không bị lợi dụng, chèn ép và không bị thiệt, đến nay, 

đều không hiệu quả, từ Ủy ban Mekong (1957); các hiệp ƣớc Sarada (1920), hiệp 

ƣớc Kosi (1954), Hiệp ƣớc Gandak (1959) giữa Ấn Độ và Nepal; Hiệp ƣớc nguồn 

nƣớc Indus giữa Ấn Độ và Pakistan (1960); Hiệp ƣớc sông Hằng giữa Ấn Độ và 

Bangladesh (1977); đến Thỏa thuận sử dụng nƣớc và năng lƣợng lƣu vực Syr 

Darya giữa Kazakhstan và Uzbekistan... Dƣới đây là một số bài học kinh nghiệm 

về chia sẻ tài nguyên nƣớc trên thế giới: 

1.2.3.1. Phân bổ tài nguy n nước tại bang Florida, Alabama và Geogia (Mỹ) 

Trong lịch sử về phân bổ tài nguyên nƣớc giữa 3 bang Florida, Alabama và 

Geogia  (Stephen E. O’Day,* Jessica Lee Reece, & Josie Krause Nackers, 

2003)[31] đã tom lƣợc 5 chiến lƣợc phân bổ đối với nƣớc bề mặt đƣợc sử dụng. 

(Draper, 1997; McCormick, 1994; Dumars, 1990) gồm: (i) Chiến lƣợc ƣu tiên về 

nhu cầu sử dụng; (ii) Chiến lƣợc hạn chế lƣu trữ nguồn nƣớc; (iii) Chiến lƣợc đảm 

bảo số lƣợng nƣớc tại một điểm; (iv) Chiến lƣợc về tỷ lệ phần trăm của dòng chảy; 

(v) Chiến lƣợc hạn chế tiêu thụ tài nguyên nƣớc phân bổ. Và 02 chiến lƣợc về nƣớc 

ngầm đƣợc sử dụng (Cherry và Badr, 1998; Hayton và Utton, 1989): (i) Chiến lƣợc 

về tỷ lệ thu hồi tối đa tài nguyên nƣớc; (ii) Kế hoạch cạn kiệt nguồn nƣớc. Tuy 

nhiên, đều không hiệu quả trong giải quyết tranh chấp tài nguyên nƣớc của 3 bang. 

Các bang cũng đã đồng thuận rằng vấn đề chia sẻ tài nguyên nƣớc là phân bổ lợi 

ích trong sử dụng nƣớc một cách hợp lý.  

1.2.3.2. Chia sẻ tài nguy n nước tại Pháp 

Các nƣớc trên thế giới đặc biệt là Pháp, đã thực hiện Quy hoạch lƣu vực sông 

rất thành công và là một trong những nƣớc có thành tựu lớn trong quản lý tổng hợp 

tài nguyên nƣớc. Tại Pháp, nhiều cuộc đàm phán đã diễn ra ở cấp địa phƣơng giữa 

ngƣời dân, cơ quan cung cấp nƣớc, dịch vụ công và danh sách môi trƣờng để phân 

bổ tài nguyên nƣớc giữa các đối tƣợng sử dụng. Pháp đã xây dựng một số mô hình 

trong cách tiếp cận đa ngành nhằm giúp cho các cuộc đàm phán giữa các đối tƣợng 

sử dụng bằng cách hiển thị những hậu quả của các quy tắc phân bổ nƣớc, từ đ  xem 

xét thái độ và khả năng của họ nhằm thay đổi hành vi của các đối tƣợng sử dụng 

nƣớc. 
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Hệ thống thông tin trong chia sẻ tài nguyên nƣớc của Pháp đƣợc đánh giá 

thực sự hiệu quả trong công tác quản lý tài nguyên nƣớc. Tất cả các dữ liệu tham 

khảo của Trung tâm nƣớc Pháp (Sandre) đều đƣợc thống nhất một cách chu n và 

công bố rộng rãi từ năm 1993. Sandre là một sáng kiến chung trong Hệ thống thông 

tin về tài nguyên nƣớc (Sie), của Bộ Sinh thái và phát triển bền vững Pháp thực 

hiện và quản lý. Hệ thống thông tin về tài nguyên nƣớc bao gồm các Bộ, các cơ 

quan lƣu vực sông, các văn phòng nƣớc, Viện Môi trƣờng công nghiệp và rủi ro 

quốc gia, Cục Nghiên cứu Địa chất và Khoáng sản, các tổ chức điện, cơ quan thời 

tiết và Văn phòng Quốc tế nƣớc.[29] 

1.2.3.3. Phân bổ tài nguy n nước tại lưu vực sông Lerma-Chapala, Mexico 

Lƣu vực sông Lerma-Chapala ở Mexico nằm ở tây nam cao nguyên 

Altiplano, đây là một vùng bán khô hạn nhƣng nông nghiệp trong vùng là một 

ngành kinh tế quan trọng đối với nền kinh tế của đất nƣớc. Mặt khác, đây cũng là 

một vùng đô thị phát triển. Theo hiến pháp của Mexico, Chính phủ đã tiến hành thu 

phí đối với tất cả các ngành dùng nƣớc trên toàn quốc. Do đ , tính công bằng đã trở 

thành "chìa khoá" cho sự thành công của việc chia sẻ nguồn nƣớc trên lƣu vực sông 

Lerma-Chapala. Giải pháp quan trọng là giao cho từng hộ sử dụng nƣớc một 

"quyền đƣợc hƣởng sự công bằng" có thể thoả mãn họ khi có mâu thuẫn xảy ra. 

Nói cách khác, giải pháp "thắng - thắng" là nhân tố quan trọng để có thể giải quyết 

đƣợc các mâu thuẫn một cách lâu dài.  

Từ các vấn đề nảy sinh trên lƣu vực, Hội đồng Lƣu vực sông đã xây dựng 

một mô hình động lực học hệ thống.  Mô hình có khả năng:[32] (i) Mô tả một hệ 

thống phức tạp nhƣ một thể thống nhất để có thể tiến hành thực hiện các phân tích; 

(ii) Cho phép các hộ sử dụng nƣớc trong một vùng có thể tính toán các lợi ích của 

họ có thể đạt đƣợc và so sánh với các lợi ích của các hộ sử dụng nƣớc trong các 

vùng khác; (iii) Nó cung cấp các phân tích cần thiết để có thể xây dựng một chính 

sách phân bổ nguồn nƣớc chi tiết trong sử dụng nguồn nƣớc hiệu quả trên lƣu vực 

sông Lerma-Chapala. 

1.2.3.4. Phân bổ tài nguy n nước tại lưu vực sông Nile, Ai cập 

Lƣu vực sông Nile là một lƣu vực rộng lớn với chiều dài vào khoảng 6695 

km, nguồn nƣớc của sông đƣợc cung cấp phần lớn từ các con sông của Ethiopia, Ai 

Cập và một số nƣớc khác thuộc Châu Phi. Do kết quả của một loạt các thỏa thuận 
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thời thuộc địa, mục tiêu hàng đầu của Anh ở Đông Phi là bảo vệ Ai Cập, do đ , 

Cairo có quyền hợp pháp đƣợc khai thác 55,5 tỷ m
3
 nƣớc hàng năm từ sông Nile, 

trong khi Sudan đƣợc quyền có 18,5 tỷ m
3
[30]còn lại. Tuy nhiên, tám nƣớc còn lại 

trong lƣu vực sông Nile là Ethiopia, Eritrea, Uganda, Kenya, Tanzania, Uganda, 

Burundi và Cộng hòa dân chủ Congo đều nằm ở thƣợng lƣu tính từ Ai Cập. Hầu 

hết các nƣớc này đã c  ý kiến về khuôn khổ pháp lý hiện tại không cho phép họ can 

thiệp vào dòng chảy của sông Nile. 

 Hiện nay, Uganda và Ethiopia đang dự kiến phát triển một loạt các dự án 

thủy điện mới. Ban đầu, Ai Cập phản ứng quyết liệt những dự án đ , nhƣng hiện 

nay đã bắt tay vào quá trình xúc tiến hợp tác giữa 10 nƣớc lƣu vực sông Nile. Ai 

Cập nhận ra rằng khó có thể chống lại việc triển khai các công trình thƣợng lƣu và 

các hiệp định quốc tế làm cơ sở cho những dàn xếp hiện nay sẽ không đứng vững 

tại bất cứ tòa án quốc tế nào bởi sự bất công bằng trong sử dụng nguồn nƣớc sông 

Nile. Việc phát triển dân số nhanh trong khu vực và sự khan hiếm nƣớc lâu nay 

chính là ngòi nổ xung đột tiềm tàng trong khu vực, nhƣng tất cả các nƣớc trong khu 

vực đã hiểu rằng hợp tác là chính sách tốt nhất, chứ không phải là xung đột. ―Sáng 

kiến Lƣu vực Sông Nile‖ (NBI) đã đƣợc thành lập nhằm hƣớng mọi sáng kiến khác 

tới việc hợp tác thủy lợi trong lƣu vực. Một trong những vai trò chủ đạo của NBI 

trong thời gian tới là đảm bảo tất cả các quốc gia trong lƣu vực đƣợc hƣởng lợi từ 

các dự án đập thủy điện ở bất cứ quốc gia nào trên lƣu vực. 

1.2.4.   n  quan v  qu  ho ch ph n    n u n n  c t i  i t  am 

Tại Việt Nam công tác nghiên cứu, quản lý và sử dụng bền vững nguồn TNN 

mới bắt đầu đƣợc thực hiện trong những năm gần đây bằng các quy hoạch chuyên 

ngành liên quan nhƣ quy hoạch thủy lợi, quy hoạch phòng chống lũ, quy hoạch 

thủy điện, quy hoạch cấp nƣớc .... Đối với công tác phân bổ tài nguyên nƣớc trong 

Quy hoạch tài nguyên nƣớc nhìn chung đã đề suất đƣợc một số nguyên tắcƣu tiên 

và thứ tự ƣu tiên cấp nƣớc cho các ngành dùng nƣớc chủ yếu là: Sinh hoạt, Nông 

nghiệp,Công nghiệp và Môi trƣờng và đƣa ra tỷ lệ cấp nƣớc cho các ngành dùng 

nƣớc. Tuy nhiên các quy hoạch đ  đều chƣa c  cơ sở xác định lƣợng nƣớc mặt có 

thể phân bổ trƣớc khi đem phân bổ cho các ngành dùng nƣớc. 
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Ngày 29/9/2015 bộ Tài nguyên và Môi trƣờng đã ban hành thông tƣ 

42/2015/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật quy hoạch tài nguyên nƣớc với các quy 

hoạch thành phần bao gồm: 

+ Quy hoạch phân bổ nguồn nƣớc; 

+ Quy hoạch bảo vệ tài nguyên nƣớc; 

+ Quy hoạch phòng chống, ứng phó với các tác hại do nƣớc gây ra. 

Trong những năm gần đây cùng với sự phát triển kinh tế xã hội đã nảy sinh 

một số tranh chấp, mâu thuẫn tài nguyên nƣớc của một số hệ thống xuyên quốc gia 

và một số hệ thống trong lãnh thổ Việt Nam. Hợp tác chia sẻ nguồn nƣớc luôn đối 

mặt với các thách thức. Đặt lợi ích kinh tế, lợi ích quốc gia lên trên, nhiều quốc gia 

nằm phần thƣợng nguồn lƣu vực, nơi nắm tổng lƣợng dòng chảy lớn, liên quan đến 

lƣợng nƣớc cũng nhƣ chất lƣợng nƣớc, chế độ dòng chảy, sinh thái thủy sinh không 

tham gia cơ chế hợp tác. Những thách thức này đƣợc thể hiện rõ nhất qua việc chia 

sẻ nguồn nƣớc giữa các quốc gia thuộc lƣu vực sông Mêkông, sông Hồng- sông 

Thái Bình- hai lƣu vực sông lớn nhất nƣớc ta. 

Cùng với đ , những áp lực về tình trạng thiếu nƣớc đã và đang xuất hiện và 

sẽ trở nên nghiêm trọng hơn, do vậy chúng ta cần phải c  phƣơng pháp tiếp cận 

chia sẻ nguồn tài nguyên nƣớc. Vấn đề khai thác, sử dụng tài nguyên nƣớc có tính 

đa ngành, đa lĩnh vực, liên quan đến nhiều địa phƣơng khác nhau cũng nhƣ liên 

quan tới nhiều quốc gia khác nhau trong cùng một lƣu vực sông trong nƣớc, quốc 

tế. Do đ , việc thực hiện một cơ chế tiếp cận chia sẻ tài nguyên nƣớc phải có cách 

tiếp cận liên ngành, liên quốc gia nhằm mục đích đảm bảo tính công bằng, hiệu quả 

trong các vấn đề liên quan tới tài nguyên nƣớc, cũng nhƣ việc trao đổi kinh nghiệm, 

chuyển giao công nghệ trong chia sẻ tài nguyên nƣớc. 

 Hiện nay, trên thế giới và Việt Nam đã và đang tiếp cận việc quản lý tổng 

hợp tài nguyên nƣớc theo lƣu vực sông. Do đ , vai trò của các quy phân bổ nguồn 

nƣớc là thực sự cần thiết trong việc thiết lập hệ thống, cơ cấu chia sẻ tài nguyên 

nƣớc thuộc các lƣu vực sông liên quốc gia, liên tỉnh, nội tỉnh của Việt Nam. 
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1.3. Tổng qu n nghiên cứu  tài nguyên nƣớc lƣu vực sông Cầu 

Một số đề tài nghiên cứu về cân bằng nƣớc sông Cầu đã chỉ ra tài nguyên 

nƣớc vùng và cân bằng thừa thiếu giữa các đối tƣợng sử dụng nƣớc, tuy nhiên còn 

một số điểm tồn tại nhƣ sau: 

- Đối với nghiên cứu ―Tính toán cân bằng nƣớc hệ thống lƣu vực sông Cầu 

bằng mô hình Mike Basin‖ của Lê Phƣơng Nhung, 2011.[15] Những mặt còn tồn 

tại: (1). Yếu tố công trình đƣa vào mô hình chƣa đƣợc khai báo rõ ràng về quy trình 

vận hành, điêu tiết mùa.(2).Thông tin số liệu đƣa vào Cropwat để tính nhu cầu 

nƣớc là không có, kết quả tính toán ra không đáng tin cậy trong khi đ  Quy hoạch 

thủy lợi sông Cầu Thƣơng đã c  lƣợng tƣới cụ thể dành cho các loại cây trồng đối 

với các vùng, khu tƣới. 

- Đối với nghiên cứu ―Cân bằng nƣớc hệ thống lƣu vực sông Cầu bằng mô 

hình Mike Basin theo định hƣớng phát triển kinh tế xã hội đến năm 2020‖ [16]của 

Ngô Chí Tuấn, Nguyễn Thanh Sơn, Nguyễn Ý Nhƣ, 2010. Tạp chí Khoa học 

ĐHQGHN, s  35(2010) 463-469. Những mặt còn tồn tại: (1). Nguyễn tắc phân 

vùng sẽ khác nhau ở mỗi lƣu vực sông. Tại bài báo, nhóm tác giả đã lấy nguyên tắc 

phân vùng dựa trên đề tài nguyên cứu: ―Cân bằng nƣớc hệ thống sông Thạch hãn 

tỉnh Quảng Trị bằng mô hình MIKE BASIN‖ là chƣa  phù hợp; (2). Kết luận bài 

báo nghiên cứu mới đƣa ra đƣợc thời gian xảy ra thiếu nƣớc và khu vực thiếu nƣớc 

chủ yếu; chƣa đƣa ra đƣợc đối tƣợng nào thiếu nƣớc nhiều nhất, ở khu, vùng nào. 

Kết luận còn chƣa tổng quan đƣợc hết tình hình sử dụng nƣớc của lƣu vực. 

- Đối với nghiên cứu ―Ứng dụng mô hình WEAP tính toán cân bằng nƣớc 

lƣu vực sông Cầu‖ của Hoàng Thị Mỹ Linh, 2015.[17] Những mặt còn tồn tại: (1). 

Bộ thông số của 5 trạm để chạy mô phỏng và kiểm định chƣa đƣợc khai báo trong 

nghiên cứu ngoài kết quả hiệu chỉnh và kiểm định. Không c  căn cứ để xem xét 

tính chính xác của phần tính toán dòng chảy các tiểu lƣu vực; (2). Chƣa đƣa ra kết 

quả tính tài nguyên nƣớc trung bình tháng và năm của các khu thuộc lƣu vực sông 

Cầu. Vậy căn cứ từ đâu để đƣa ra biểu đồ lƣợng nƣớc đến các tiểu lƣu vực trên lƣu 

vực sông Cầu trong nghiên cứu. 
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1.4. Tổng qu n nghiên cứu gi  trị kinh t  nƣớc 

1.4.1. Kh i ni m v  ph n lo i 

1.4.1.1. Khái niệm 

Giá trị kinh tế nƣớc là giá trị mang lại đƣợc quy đổi thành tiền của một đơn 

vị sử dụng nƣớc của các đối tƣợng sử dụng nƣớc. 

1.4.1.2. Phân loại giá trị kinh tế nước 

Nƣớc có thể đƣợc xem nhƣ một tài sản tự nhiên mà giá trị của nó nằm trong 

khả năng tạo ra các luồng hàng hoá và dịch vụ theo thời gian. Giá trị của nƣớc 

thông thƣờng đƣợc chia thành hai kiểu: giá trị sử dụng (cũng còn đƣợc gọi là giá trị 

bên ngoài, hoặc giá trị sử dụng trực tiếp, gián tiếp) và giá trị phi sử dụng (đôi khi 

còn đƣợc gọi là giá trị bên trong, giá trị sử dụng thụ động, hoặc giá trị tồn tại).

 
Hình 1.5: Phân loại giá trị sử dụng của nƣớc 

Nguồn: Bishop et al., 1987; Freeman, 1993a; Randall, 1991:A number  of TEV framewword 

have been proposed in recent decades 

1.4.2.  rên thế  i i 

1.4.2.1. Đánh giá giá trị kinh tế của nước ở Bang Winconsin – Mỹ 

Ở Wisconsin tài nguyên nƣớc là rất phong phú, ƣớc tính có khoảng 15000 hồ 

các loại, 5.3 triệu ha đất ngập nƣớc, tổng chiều dài sông và các suôi là 43.000 

dặm[33] và ngoài ra trong phạm vi khu vực c  hơn 6.4 triệu ha mặt nƣớc hồ 

Michigan và hồ Superior. Song rõ ràng là chúng ta cần phải c  lƣợng nƣớc để duy 

trì. 
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Mặc dù tài nguyên nƣớc là dồi dào, nhƣng dây vẫn là một loại tài nguyên 

khan hiếm. Nguyên nhân là bởi vì không đủ nƣớc cho tất cả mọi ngƣời sử dụng nhƣ 

nhu cầu mong muốn. Thêm vào đ , sự phát triển kinh tế và gia tăng dân số khiến 

nảy sinh tình trạng mâu thuẫn, cạnh tranh giữa các hộ sử dụng nƣớc. Đ  là sự mâu 

thuẫn giữa những ngƣời dân sống phía hạ lƣu và thƣợng lƣu sông do họ phải chịu 

lƣợng nƣớc thải từ thƣợng lƣu đổ xuống. Trƣớc đây đã từng có kế hoạch xây đập 

trên sông Kichapoo, phía đông nam của Wisconsin, nhƣng đã ngƣời dân phản đối 

vì họ muốn con sông duy trì theo đúng chế độ tự nhiên.  

Hiện nay nhìn chung c  hai phƣơng pháp đƣợc sử dụng để định giá giá trị 

kinh tế tài nguyên trong đ  bao gồm cả nƣớc: 

+ Phƣơng pháp 1: hỏi trực tiếp ngƣời sử dụng rằng họ sẵn lòng trả bao nhiêu 

cho một lƣợng nƣớc cụ thể(Willing to pay) 

+ Phƣơng pháp 2: ƣớc tính giá trị của nƣớc bằng việc tính toán số tiền ngƣời 

sử dụng sẵn lòng trả cho các sản ph m và dịch vụ có sử dụng nƣớc (Willing to 

acppect) 

Ở Wincosin, các nhà kinh tế học đã ƣớc tính giá trị của một cái hồ bằng việc 

tính toán sự khác nhau giữa giá trị thị trƣờng MP các tài sản cố định của hồ đ  và 

giá trị thị trƣờng của tài sản tƣơng tự. Sự khác nhau giữa 2 giá trị thị trƣờng sẽ 

đƣợc dùng là các chỉ tiêu về giá trị kinh tế của cái hồ đ . 

1.4.2.2. Đánh giá trị kinh tế của tài nguy n nước trong nông nghiệp của Tổ chức 

Lư ng thực và Nông nghiệp Li n Hiệp Quốc- FAO 

Nghiên cứu đánh giá kinh tế tài nguyên nƣớc trong việc phân bổ nƣớc cho 

các ngành. Đánh giá theo mục đích phân tích chi phí-lợi ích, tác động của các 

ngành dùng nƣớc cho việc sử dụng tài nguyên nƣớc. Giá trị kinh tế đƣợc xác định 

bởi các tác động đến lợi ích xã hội, đƣợc đƣa ra bởi các tác động tổng hợp của nƣớc 

đối với các ngành dùng nƣớc khác nhau. 

Theo các nghiên cứu của FAO(2004), nông nghiệp sử dụng tới 70  lƣợng 

nƣớc[34] cung cấp để phục vụ cho các hoạt động sản xuất nông nghiệp. Vì vậy 

định giá tài nguyên nƣớc dùng cho ngành này hay đƣợc tính toán riêng rẽ để thấy 

đƣợc giá trị kinh tế của nƣớc và để quản lý việc phân bổ và sử dụng một cách hiệu 

quả nhất. Với tình hình nguồn nƣớc ngày càng khan hiếm cũng nhƣ sự biến động 

kh  lƣờng của thời tiết do biến đổi khí hậu thì việc tính giá trị kinh tế của nƣớc tƣới 
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là một công việc cấp thiết, bởi vì nếu không lƣợng h a đƣợc một cách chắc chắn 

giá trị của nƣớc, không thể c  đƣợc những quyết định rõ ràng cho mục đích bảo tồn 

nƣớc một cách hiệu quả. Dƣới đây là một vài phƣơng pháp tính giá trị của nƣớc 

tƣới trong sản xuất nông nghiệp: 

+ Phƣơng pháp tính cầu tƣới dựa vào hàm sản xuất (Product Funcion 

Approach) 

+ Phƣơng pháp tính cầu dựa vào giá trị phần dƣ ( Surplus Value) 

Chúng ta thấy hầu nhƣ tất cả các đầu vào và đầu ra của mô hình tƣới này đều 

đƣợc trao đổi trên thị trƣờng cạnh tranh gần nhƣ hoàn hảo, ngoại trừ nhập lƣợng 

tƣới. Do vậy, giá trị của tƣới có thể đƣợc tính bằng cách lấy tổng giá trị đầu ra của 

sản xuất nông nghiệp trừ đi các giá trị của các đầu vào ngoài nƣớc. 

1.4.2.3. Ước tính giá trị nước tưới sử dụng phư ng pháp phân tích giá hưởng thụ 

HPM: một nghi n cứu điển hình tại Malheur County, bang Oregon - - Faux, J.; 

Perry, G.M. 

Faux và nhóm tác giả đã sử dụng phƣơng pháp giá cả hƣởng thụ HPM áp 

dụng cho việc bán đất nông nghiệp tiết lộ giá thị trƣờng tiềm  n của nƣớc trong 

thủy lợi. Điều này cung cấp thông tin về giá, khi các nhân tố khác không xuất hiện, 

nó có thể tạo điều kiện cho việc phân bổ lại nguồn cung cấp nƣớc đáp ứng nhu cầu 

ngày càng tăng. Việc không bao gồm thông tin về chất lƣợng đất, một yếu tố quyết 

định quan trọng của giá trị đất nông nghiệp, dẫn đến kết luận sai lầm. Kiểm tra 

chung của phƣơng pháp phƣơng sai thực sự phụ thuộc vào một biến ngẫu nhiên 

khác và hình thức chức năng đƣợc thể hiện. Giá trị của nƣớc tƣới ở vị trí này đƣợc 

ƣớc tính vào khoảng 9$ cho một acre-foot ( 1233 m
3
) [40] đất c  năng suất thấp 

nhất, và lên đến 44$ mỗi acre-foot trên đất c  năng suất cao nhất. 

1.4.2.4. Kulshreshtha, S.N.; Brown, W.J. 1990. Giá trị kinh tế của nước tưới: một 

quan điểm lịch sử.  

Giá trị của nƣớc cho các mục đích sử dụng khác nhau cần thiết phải đƣợc xét 

tới trong tất cả các tình huống mà các cơ chế phân bổ nguồn nƣớc đƣợc thiết lập, 

hoặc nơi c  mâu thuẫn trong việc sử dụng phát triển. Tƣới là đối tƣợng sử dụng 

nƣớc chủ yếu ở các tỉnh Prairie, cũng nhƣ ở Saskatchewan, đã thực hiện một số 

giám sát công khai.  
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Trong nghiên cứu này một giá trị lịch sử của nƣớc trong tƣới nông nghiệp đã 

đƣợc ƣớc tính bằng cách sử dụng khái niệm về thặng dƣ nhà sản xuất (Surplus 

value). 

 Giá trị của nƣớc tƣới đƣợc ƣớc tính cả từ tƣ nhân (ngƣời nông dân) cũng 

nhƣ lập trƣờng kế toán của xã hội. Kết quả cho thấy giá trị dài hạn của nƣớc trong 

tƣới tiêu là tích cực nhƣng chỉ từ quan điểm của ngƣời nông dân. Trong hoàn cảnh 

kết hợp cây trồng và tập quán văn h a, xã hội đã không nhận ra giá trị tích cực của 

nƣớc tƣới. 

1.4.3.   i  i t  am 

1.4.3.1. Nghi n cứu c  sở khoa học và thực tiễn định giá giá trị tài nguy n nước 

cho ngành nông nghiệp, sinh hoạt, thủy điện và một số ngành công nghiệp chính 

tr n lưu vực sông Hư ng – Cục Quản lý tài nguy n nước 

Nghiên cứu đã đánh giá giá trị kinh tế nƣớc của sản xuất lúa, sản xuất dệt 

may và xây dựng, cấp nƣớc sinh hoạt và giá trị của nƣớc đối với thủy điện trên lƣu 

vujwcj sông Hƣơng, trong đ : 

+  Sử dụng phƣơng pháp phân tích tổng hợp (IA) để tính cho sản xuất lúa 

đƣợc tính từ  tổng giá trị thu đƣợc (đơn giá thị trƣờng nhân với khối lƣợng) trên 

một đơn vị nƣớc giá trị thu đƣợc của 1m
3
 nƣớc cho trồng lúa của các vùng là rất 

thấp, khoảng từ 1.300 - 3.400 đồng; 

+ Sử dụng phƣơng pháp chi phí – lợi ích (Cost - Benefit) để  tính chi phí đầu 

vào của sản xuất bao gồm nhiên liệu, thuế, nhân công cho sản xuất dệt may và xây 

dựng với dệt may 5.139 đồng /m
3
, với xây dựng dao động từ 266.667 đ – 

35.800.325 đ/m
3
 

+ Sử dụng phƣơng pháp thu thập thông tin trong quá trình điều tra là phƣơng 

pháp phỏng vấn trực tiếp cho sử dụng nƣớc sinh hoạt, theo đ  việc ghi chép, thu 

thập dữ liệu ban đầu đƣợc thực hiện thông qua quá trình hỏi – đáp trực tiếp giữa 

cán bộ điều tra và ngƣời cung cấp thông tin.Phƣơng pháp này thực tế dựa trên 

phƣơng pháp hỏi xem mọi ngƣời sẵn lòng trả bao nhiêu tiền ( Willing to Pay) để 

thỏa mãn một nhu cầu nào đ  của họ về tài nguyên – môi trƣờng với giá thành chấp 

nhận trả để xử lý 1 m
3
  nƣớc sinh hoạt khoảng 5.400 đồng. 
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+ Sử dụng phƣơng pháp  chi phí hiệu quả (Cost -  Efficiency) để đánh giá giá 

trị của nƣớc đối với thủy điện, có thể quy về lợi nhuận thu đƣợc của thủy điện cho 

1kWh là 560 đồng/kWh.[14] 

1.4.3.2. Đề tài nghi n cứu giá trị kinh tế của đất ngập nước tại cửa sông Ba Lạt, 

tỉnh Nam Định – Đinh Đức Trường (Đại học kinh tế quốc dân) 

Trong nghiên cứu, một hệ thống các phƣơng pháp đánh giá tiên tiến của thế 

giới gồm các phƣơng pháp dựa trên thị trƣờng thực MP, dựa  trên  thị trƣờng  thay 

thế RCM , dựa trên thị trƣờng giả định HP và phân tích chi phí - lợi ích (Cost – 

Benefit) để đánh giá giá trị kinh tế tổng thể và từng phần của tài nguyên ĐNN tại 

vùng cửa sông Ba Lạt thuộc VQG Xuân Thủy, tỉnh Nam Định. 

Để tính toán giá trị sử dụng trực tiếp của ĐNN trong việc cung cấp các sản 

ph m hàng h a cho ngƣời dân địa phƣơng nhƣ thủy sản, rong câu và mật ong, áp 

dụng phƣơng pháp giá thị trƣờng để ƣớc lƣợng thặng dƣ sản xuất từ việc khai thác, 

nuôi trồng các sản ph m từ ĐNN. Giá trị kinh tế tài nguyên đem lại của vùng đất 

ngập nƣớc tại cửa sông Ba Lạt dao động từ 2.1 đến 38.1 tỉ đồng/ năm, trong đ  

nuôi ngao đạt gía trị lợi nhuận lớn nhất.[19] 

1.4.3.3. Nghi n cứu của Nguyễn Thế Chinh và Đinh Đức Trường trong trường hợp 

“Đánh giá thiệt hại kinh tế do ô nhiễm tại khu công nghiệp gang thép Thái 

Nguy n” (2002) 

Là một trong những nghiên cứu đầu tiên ở Việt Nam, tác giả đã sử dụng kỹ 

thuật giá thị trƣờng (Market Price)  để đánh giá sự tổn hại về năng suất nông nghiệp 

và sức khoẻ do ô nhiễm của Nhà máy gang thép Thái Nguyên gây ra cho ngƣời dân 

ở một số xã xung quanh thông qua việc so sánh năng suất và lƣợng ngƣời mắc bệnh 

ở các vùng ô nhiễm và vùng đối chứng để xác định chênh lệch bản chất giữa mức 

độ năng suất/ sức khoẻ thông thƣờng và năng suất/sức khoẻ khi ô nhiễm với WTA ( 

Willing to accept) của các hộ dân muốn đƣợc bồi thƣờng  là 95% (80/84 hộ) các hộ 

gia đình đồng ý thỏa thuận từ 200.000 – 12.000.000 đồng/năm với tổng WTA là 

191.000.000 đồng.[20] 

1.4.3.4. Nghi n cứu xây dựng c  sở khoa học và phư ng pháp luận lượng hóa giá 

trị kinh tế các vườn quốc gia phục vụ công tác quản lý và phát triển bền vững 

2010- Đỗ Nam Thắng 
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 Tác giả Đỗ Nam Thắng cũng đã sử dụng phƣơng pháp giá thị trƣờng để xác 

định giá trị kinh tế, đạt đƣợc kết quả xác định giá trị kinh tế gỗ tại VQG Tam Đảo 

đạt 7,875 tỉ đồng/ năm, rau su su đạt 8.75 tỉ đồng/ năm, khai thác mật ong đạt 7.84 

tỉ đồng/ năm, du lịch đạt 73.8 tỉ đồng/ năm.[21] 

1.5. Tổng quan phƣơng ph p ph n  ổ nguồn nƣớc 

1.5.1.  ơ s  lựa chọn ph ơn  ph p 

Xét về hệ thống các văn bản pháp quy hiện hành gồm Luật, Nghị định, 

Thông tƣ thì hiện c  3 văn bản pháp lý quy định về vấn đề chia sẻ nguồn nƣớc, đ  

là: 

- Luật Tài nguyên nƣớc năm 2012 (Luật số: 17/2012/QH13). 

- Thông tƣ 42/2015/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật quy hoạch tài nguyên 

nƣớc. 

1.5.2. X c định th  tự  u tiên ph n    

Dựa vào thể chế, chính sách, luật pháp liên quan đến ƣu tiên trong sử dụng 

nƣớc nhƣ sau: 

Điều 54 của Luật TNN về điều hòa, phân phối TNN có quy định:  

Việc điều hòa, phân phối tài nguyên nƣớc cho các mục đích sử dụng phải căn 

cứ vào quy hoạch tài nguyên nƣớc, khả năng của nguồn nƣớc, kế hoạch điều hòa, 

phân phối tài nguyên nƣớc và đảm bảo các nguyên tắc sau: 

- Bảo đảm công bằng, hợp lý giữa các tổ chức, cá nhân sử dụng nƣớc 

trên cùng một lƣu vực sông, giữa thƣợng lƣu với hạ lƣu, giữa bờ trái 

với bờ phải; 

- Ƣu tiên về số lƣợng, chất lƣợng nƣớc cho sinh hoạt, sản xuất nông 

nghiệp góp phần bảo đảm an ninh lƣơng thực và các nhu cầu thiết yếu 

khác của ngƣời dân; 

- Bảo đảm duy trì dòng chảy tối thiểu trên sông, ngƣỡng giới hạn khai 

thác nƣớc dƣới đất; 

- Kết hợp khai thác, sử dụng nguồn nƣớc mặt với khai thác, sử dụng 

nguồn nƣớc dƣới đất, nƣớc mƣa; tăng cƣờng việc trữ nƣớc trong mùa 

mƣa để sử dụng trong mùa khô. 

Điều 28 của thông tư 42 Số: 42/2015/TT-BTNMT về Quy định kỹ thuật quy 

hoạch tài nguy n nước quy định: 
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Thứ tự ƣu tiên phân bổ nguồn nƣớc đƣợc xác định theo vùng và mục đích sử 

dụng nƣớc. Căn cứ vào đặc điểm lƣu vực, quy mô vùng quy hoạch, thứ tự ƣu tiên 

đƣợc xác định theo các tiêu chí sau: 

1. Ƣu tiên phân bổ theo vùng: 

a) Dựa trên thỏa thuận sử dụng nƣớc giữa các vùng; 

b) Căn cứ vào quyết định của các cơ quan c  th m quyền ban hành. 

2. Ƣu tiên phân bổ theo các mục đích sử dụng nƣớc chủ yếu sau: 

a) Sinh hoạt; 

b) Sản xuất nông nghiệp; 

c) Nuôi trồng thủy sản; 

d) Sản xuất điện; 

đ) Sản xuất công nghiệp; 

e) Giao thông thủy; 

g) Bảo tồn giá trị văn h a, lịch sử, cải tạo môi trƣờng; 

h) Khai thác chế biến khoáng sản. 

1.5.3.  ơ s  đ  xuất c c ph ơn   n  kịch   n ph n    n u n n  c 

Cơ sở đề xuất các phƣơng án, kịch bản phân bổ khai thác tài nguyên nƣớc 

căn cứ vào các yếu tố sau: 

- Điều kiện địa hình, địa mạo trên toàn lƣu vực; 

- Hiện trạng khai thác, sử dụng nƣớc ; 

- Tiềm năng tài nguyên nƣớc mặt ; 

- Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội; 

- Nguyên tắc phân bổ, chia sẻ nguồn nƣớc; 

- Thứ tự ƣu tiên các ngành dùng nƣớc; 

- Chỉ tiêu quy hoạch tài nguyên nƣớc trên địa bàn toàn lƣu vực. 

1.6.  Tổng quan phƣơng ph p x c định gi  trị kinh t  nƣớc 

Giá trị kinh tế là khái niệm liên quan đến hành vi con ngƣời và dựa trên các 

tình huống lựa chọn. Định nghĩa kinh tế về giá trị đƣợc bắt nguồn từ ý tƣởng có 

nhiều nguồn tài nguyên bị khan hiếm. Điều đ  c  nghĩa là cầu đối với các nguồn tài 

nguyên này lớn hơn một cách tƣơng đối so với lƣợng tài nguyên sẵn có. Không bao 

giờ c  đủ nƣớc, hoặc đất đai hoặc lao động để làm mọi thứ mà tất cả mọi ngƣời có 



36 

 

thể muốn. Có nhiều phƣơng pháp xác định giá trị kinh tế tuy nhiên có thể chia ra 

thành các nhóm chính sau: 

 
Hình 1.6: Các phƣơng pháp xác định giá trị kinh tế 

Nguồn: Đinh Đức Trường , Đề tài nghiên cứu giá trị kinh tế của đất ngập nước tại cửa sông Ba 

Lạt, tỉnh Nam Định [19] 

1.6.2.  hóm thị th  n  thực 

1.6.2.1. Giá cả thị trường (Market prices - MP) 

Giá cả thị trƣờng đƣợc sử dụng để đánh giá các chi phí / lợi ích (cost/ benefit) gắn 

liền với những thay đổi về chất lƣợng và số lƣợng hàng hoá môi trƣờng đang đƣợc 

giao dịch trong thị trƣờng cạnh tranh hoàn hảo. Chúng thƣờng đƣợc dùng với 

phƣơng pháp thị trƣờng thực khác (ví dụ nhƣ chi phí thiệt hại tránh đƣợc - ACM, 

phƣơng pháp chi phí thay thế - RCM), trong đ  cho rằng giá thị trƣờng đại diện cho 

các chi phí cơ hội (Opportunity Cost) của tài nguyên nƣớc. 

1.6.2.2. Phư ng pháp chi phí thay thế (Replacement cost method – RCM)  

Phƣơng pháp này chi phí giá trị của việc thay thế tài sản bị thiệt hại, bao gồm 

cả tài sản môi trƣờng, bằng cách giả định những chi phí này ƣớc tính về lợi ích bắt 
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nguồn từ hành động đảm bảo. Phƣơng pháp này giả định rằng những thiệt hại có 

thể đo lƣờng và giá trị của tài sản môi trƣờng là không lớn so với chi phí thay thế. 

N  cũng giả định rằng không có lợi ích thứ cấp phát sinh từ các khoản chi về bảo 

vệ môi trƣờng. 

Phƣơng pháp này đặc biệt áp dụng ở những nơi mà c  một tiêu chu n chất 

lƣợng nƣớc phải đƣợc đáp ứng, chẳng hạn nhƣ một mức độ nhất định của chất 

lƣợng nƣớc (Markandya et al., 2002). 

1.6.2.3. Phư ng pháp chi phí thiệt hại tránh được (Avoided Cost - AC) 

Phƣơng pháp chi phí thiệt hại tránh đƣợc sử dụng thông tin về những thiệt 

hại có thể tránh đƣợc hoặc giá trị của những tài sản đƣợc bảo vệ khi có những biến 

cố môi trƣờng xảy ra nhƣ là lợi ích của hệ sinh thái. Ví dụ, nếu một khu rừng ngập 

mặn có khả năng phòng hộ bão cho cộng đồng thì giá trị của khu rừng ngập mặn đ  

có thể đƣợc tính bằng những thiệt hại về tài sản mà cộng đồng tránh đƣợc nếu cơn 

bão xảy ra trong trƣờng hợp không có rừng bảo vệ. 

1.6.3.  hóm thị tr  n  tha  thế 

1.6.3.1. Phư ng pháp chi phí du lịch (Travel Cost Method – TCM)  

 Phƣơng pháp chi phí du lịch đƣợc sử dụng để ƣớc tính giá trị sử dụng kết 

hợp với các hệ sinh thái hoặc các địa điểm (nhƣ rừng, đất ngập nƣớc, công viên và 

bãi biển) đƣợc sử dụng cho vui chơi giải trí mà ngƣời đi săn bắn, câu cá, đi bộ 

đƣờng dài, hoặc xem động vật hoang dã. 

TCM lần đầu tiên đƣợc đề xuất bởi Hotelling (1931) và sau đ  đƣợc phát 

triển bởi Clawson (1959) và Clawson và Knetsch (1966). Mô hình này đã đƣợc sử 

dụng để đo lƣờng tác động phúc lợi dẫn đến thay đổi chất lƣợng nƣớc của các địa 

điểm giải trí (ví dụ Caulkins et al, 1986;. Smith và Desvousges, 1986; Bockstael et 

al., 1987). 

1.6.3.2. Phư ng pháp giá cả hưởng thụ (Hedonic Pricing Method - HPM)  

HPM đƣợc phát triển bởi Griliches (1971) để ƣớc tính giá trị của sự thay đổi 

chất lƣợng nƣớc đối với các đối tƣợng sử dụng. 

Phƣơng pháp giá cả hƣởng thụ dựa trên lý thuyết Lancaster về trị giá 

(Lancaster, 1966), trong đ  n i rằng bất k  mặt hàng nào có thể đƣợc mô tả nhƣ 

một tập hợp đặc điểm và giá của hàng hóa phụ thuộc vào những đặc điểm và mức 

độ tƣơng ứng của họ. N  thƣờng đƣợc áp dụng cho các biến thể trong giá nhà đất 
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phản ánh giá trị của tài nguyên môi trƣờng địa phƣơng. Giá của một ngôi nhà đất sẽ 

phản ánh tình trạng liên quan của nó tức là chất lƣợng không khí xung quanh, tiếng 

ồn, quan điểm th m mỹ, số lƣợng nƣớc hoặc số lƣợng nƣớc, khả năng tiếp cận 

nƣớc sinh hoạt gần sông, suối, hồ. 

1.6.4. Nhóm thị tr  ng gi  định 

1.6.4.1. Phư ng pháp đánh giá ngẫu nhi n (Contingent valuation method-CVM)  

Mục đích của phƣơng pháp đánh giá ngẫu nhiên (CVM - Contingent 

valuation method) là để gợi ra những sở thích cá nhân, về tiền tệ, những thay đổi về 

số lƣợng hoặc chất lƣợng của phi thị trƣờng tài nguyên môi trƣờng. Với CVM, định 

giá phụ thuộc vào một tình huống giả thuyết hay kịch bản đ , số ngƣời đƣợc phỏng 

vấn, cá nhân đƣợc yêu cầu nêu WTP (Willing to pay) tối đa của họ hoặc sẵn sàng 

tối thiểu chấp nhận WTA (Willing to accept) bồi thƣờng để tăng hoặc giảm, ở mức 

độ số lƣợng hoặc chất lƣợng môi trƣờng. 

1.6.4.2. Phư ng pháp mô hình lựa chọn (Choice Modelling –CM) 

Mô hình lựa chọn là phƣơng pháp lƣợng giá thông qua tuyên bố về sở thích 

đƣợc sử dụng để đánh giá giá trị phi sử dụng của tài nguyên thông qua việc xây 

dựng hai hay nhiều kịch bản giả định, mỗi kịch bản có nhiều thuộc tính khác nhau 

(attributes). Thông qua sự lựa chọn của cá nhân với từng kịch bản, nhà nghiên cứu 

có thể ƣớc lƣợng đƣợc phúc lợi cá nhân khi tham  gia kịch bản và sự đánh đổi về 

giá trị giữa   các thuộc tính trong các kịch bản. 

Phƣơng pháp CM đƣợc xây dựng dựa trên thuyết lợi ích ngẫu nhiên của 

Manski (1977) và thuyết thuộc tính của giá trị của Lancaster (1966). Hai lý thuyết 

này cho phép lƣợng giá các hàng hoá môi trƣờng dƣới dạng các thuộc tính của 

chúng thông qua việc áp dụng mô hình lựa chọn xác suất để chọn ra cách kết hợp 

các thuộc tính đ . Bằng cách đặt cho mỗi thuộc tính một mức giá hoặc mức chi phí 

thì các ƣớc  lƣợng về lợi ích biên sẽ đƣợc chuyển thành các ƣớc lƣợng về tiền tệ đối 

với mỗi sự thay đổi các mức độ của thuộc tính 

1.6.5.   c ph ơn  ph p kh c 

1.6.5.1. Phư ng pháp phân tích tổng hợp (Integrated Analysis) 

Phƣơng pháp phân tích tổng hợp dựa trến thƣơng số của tổng giá trị sản xuất 

trên lƣợng dùng nƣớc sản xuất ra một sản ph m để tạo ra giá trị kinh tế sử dụng 

nƣớc loại trung bình. Gái trị kinh tế sử dụng nƣớc tính bằng giá trị trung bình: 
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Pw =
 TVPγ

 Qw
  

Trong đ : 

TVPγ: Giá trị của sản ph m 

QW: lƣợng nƣớc dùng tham gia vào quá trình sản xuất ra 1 sản ph m 

1.6.5.2. Phư ng pháp số dư (Residual Imputation Method – RIM) 

Trong phƣơng pháp số dƣ RIM, xác định mức đ ng g p vào số sản ph m gia 

tăng của mỗi nhân tố đầu vào trong quá trình sản xuất. Thông qua sức mạnh thị 

trƣờng, nếu giá đƣợc ấn định hợp lý cho tất cả các đầu vào, trừ đầu vào không bao 

gồm nƣớc thì phần giá trị dƣ lại trong tổng giá trị sản ph m chính là giá trị của 

nƣớc. 

Khi một quá trình sản xuất đƣợc xem xét trong đ  c  bốn yếu tố sản xuất cụ 

thể là vốn (K), lao động (L), tài nguyên thiên nhiên khác (R) và nƣớc (W) đƣợc sử 

dụng để sản xuất một đầu ra duy nhất Y. 

Giá trị kinh tế sử dụng nƣớc tính bằng giá trị biên: 

Pw = 
TVPγ - [(PK * QK) + (PL * QL) + (PR * QR)]

 QW
 

Trong đ : 

TVPγ: Giá trị của sản ph m 

(PK * QK) + (PL * QL) + (PR * QR): Tổng chi phí sản xuất nông nghiệp 

PK, QK 
: 
Giá trị vốn và số lƣợng ban đầu tham gia vào quá trình sản xuất ra 1 

sản ph m;
 

PL, QL 
: 
Chi phí nhân công lao động và số nhân công lạo động tham gia vào 

quá trình sản xuất ra 1 sản ph m; 

PR, QR: Chi phí tài nguyên và số lƣợng tài nguyên tham gia vào quá trình sản 

xuất ra 1 sản ph m 

QW: lƣợng nƣớc dùng tham gia vào quá trình sản xuất ra 1 sản ph m 

Xác định giá trị kinh tế sử dụng nƣớc là một lĩnh vực khoa học  -  ứng dụng 

mới, c  cơ sở lý thuyết và các phƣơng pháp thực nghiệm hệ thống.Về  thực  

nghiệm, các  phƣơng  pháp đánh giá đƣợc  chia  thành  các nhóm dựa trên thị 

trƣờng thực, thị trƣờng thay thế, thị trƣờng giả  định và các phƣơng pháp khác. Mỗi  

phƣơng  pháp đều c  ƣu nhƣợc điểm riêng và phù hợp với việc đánh giá một hay 
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nhiều  loại giá  trị kinh tế  nƣớc. Việc lựa chọn các phƣơng pháp khi sử dụngtrong 

thực tế phải tính tới các điều kiện về tài chính, thời gian hay sự đáp ứng về kỹ thuật 

và nguồn dữ liệu. 

1.6.6.  ơ s  lựa chọn ph ơn  ph p t nh G K  n  c l u vực s n    u 

Dựa trên khả năng  về: (1). Yêu cầu dữ liệu; (2). Yêu cầu kỹ thuật; (3). Yêu 

cầu thời gian; (4). Yêu cầu kinh phí đối với số liệu thu thập đƣợc, nghiên cứu sử 

dụng phƣơng pháp số dƣ (RIM) để ƣớc tính giá trị kinh tế nƣớc trong đ  sử dụng 

phƣơng pháp giá cả thị trƣờng xác định chi phí sản xuất đầu vào sản ph m (Market 

price) và phƣơng pháp phân tích tổng hợp (IA) là 3 phƣơng pháp đƣợc sử dụng để 

tính toán giá trị kinh tế nƣớc. Bảng các tiêu chí đánh giá phƣơng pháp đƣợc liệt kê 

tại Bảng 1.8:dƣới đây: 

Bảng 1.8: Các yêu cầu áp dụng của các phƣơng pháp xác định giá trị kinh tế 

Phƣơng ph p Yêu cầu về 

dữ liệu 

Yêu cầu về 

kỹ thuật 

Yêu cầu về 

thời gi n 

Yêu cầu về 

kinh phí 

Giá thị trƣờng  

♦♦ 
 

♦ 
 

♦♦ 
 

♦♦ 

Chi phí thay 

thế 

 

♦♦ 
 

♦♦ 
 

♦♦ 
 

♦♦ 

Chi phí thiệt 

hại tránh đƣợc 

 

♦♦♦ 
 

♦♦♦ 
 

♦♦♦ 
 

♦♦♦ 

Chi phí du 

lịch 

 

♦♦♦ 
 

♦♦♦ 
 

♦♦♦ 
 

♦♦♦ 

Giá trị hƣởng 

thụ 

 

♦♦♦♦ 
 

♦♦♦ 
 

♦♦♦♦ 
 

♦♦♦♦ 

Đánh giá ngẫu 

nhiên 

 

♦♦♦♦ 
 

♦♦♦♦ 
 

♦♦♦♦ 
 

♦♦♦ 

Mô hình lựa 

chọn 

 

♦♦♦♦ 
 

♦♦♦♦ 
 

♦♦♦♦ 
 

♦♦♦♦ 

Phân tích chi 

phí - lợi ích 

 

♦♦♦ 
 

♦♦♦ 
 

♦♦♦ 
 

♦♦♦ 
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Phƣơng pháp 

số dƣ 

♦♦♦♦ ♦♦♦♦ ♦♦♦♦ ♦♦♦♦ 

Phƣơng pháp 

phân tích tổng 

hợp 

♦♦ ♦♦ ♦♦ ♦♦ 

Chú thích: 

♦♦♦♦: Yêu cầu rấtcao 

♦♦♦: Yêu cầu cao 

♦♦: Yêu cầu trung bình 

♦: Không yêu cầunhiều 

1.7. K t luận chƣơng I 

1.7.1. Qu  trình n hiên c u x c định  i  trị kinh tế sử dụn  n  c 

Trên thế giới, tại hội nghị quốc tế năm 1992, về nƣớc và môi trƣờng (ICWE), 

Dublin, Ireland đã thông qua 4 nguyên tắc hƣớng đến quản lý tổng hợp tài nguyên 

nƣớc, các nguyên tắc đ  đã đƣợc hoàn thiện trong những hội nghị tiếp theo và đang 

đƣợc coi là nền tảng của công tác quản lý tổng hợp tài nguyên nƣớc. Trong đ , 

nguyên tắc thứ 4 - "nƣớc là hàng hoá có giá trị kinh tế ". 

Tại Việt Nam, xác định GTKTSDN còn là vấn đề mới và phức tạp  với đặc 

điểm bài toán kinh tế - kỹ thuật, chƣa c  nhiều nghiên cứu chuyên sâu.  Một vài 

nghiên cứu điển hìnhmang tính mở đƣờng và định hƣớng tiếp cận kinh tế tài 

nguyên nƣớc, bao gồm: Đề tài nghiên cứu giá trị kinh tế của đất ngập nước tại cửa 

sông Ba Lạt, tỉnh Nam Định – Đinh Đức Trường (Đại học kinh tế quốc dân); 

Nghiên cứu c  sở khoa học và thực tiễn định giá trị tài nguy n nước cho ngành 

nông nghiệp, sinh hoạt, thủy điện và một số ngành công nghiệp chính tr n lưu vực 

sông Hư ng củaCục Quản lý tài nguyên nƣớc;  

1.7.2. Quá trình n hiên c u ph n    n u n n  c 

Việc phân bổ nguồn nƣớc xuất phát từ thực tiễn sản xuất của nền văn minh 

nông nghiệp bên các dòng sông lớn.Các nền văn minh cổ đại của Ai Cập, Babylon, 

Ấn Độ và Trung Hoa đã đạt đƣợc những phƣơng pháp phân bổ nguồn nƣớc sớm 

nhất thông qua quản lý các hệ thống tƣới tiêu.  

Từ thập niên 1990 đến nay quy hoạch và thỏa thuận lƣu vực sông đơn giản 

đã dần đƣợc thay thế bằng các quy định phức tạp hơn nhƣ định lƣợng phân bổ, thời 
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gian và không gian rõ ràng. Từ thực tế phân bổ nguồn nƣớc tại các lƣu vực sông 

hiện đại đã đúc kết ra các nguyên tắc trong phân bổ nguồn nƣớc đã và đang áp 

dụng tại nhiều nƣớc trên thế giới trong đ  đặt ra nhu cầu nƣớc cho môi trƣờng làm 

nền tảng, xác định các ƣu tiên trong phân bổ và sau cùng là lƣợng nƣớc phân bổ 

cho các hộ ngành sử dụng nƣớc.  

Tại Việt Nam, đến năm 2015 các quy hoạch phân bổ tài nguyên nƣớc mới có 

quy định rõ ràng về nội dung, phƣơng pháp phân bổ tài nguyên nƣớc dƣới dạng quy 

định kỹ thuật tại thông tƣ số 42/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2015 của 

Bộ TNMT. 

1.7.3. H  n  tiếp c n c a n hiên c u 

Từ những phân tích trên, đề tài sử dụng cách phân loại phƣơng pháp xác định 

GTKTSDN sử dụng phƣơng pháp giá thị trƣờng (MP - Market Price) thuộc nhóm 

gián tiếp và phƣơng pháp số dƣ (RIM - Residual Imputation Method) thuộc nhóm 

trực tiếp để xác định giá trị kinh tế nƣớc cho các ngành công nghiệp, nông nghiệp 

và thủy sản trên lƣu vực sông Cầu. 

Sơ đồ tiếp cận, phƣơng pháp và công cụ kỹ thuật sử dụng trong đề tài sẽ là 

nhƣ sau: 
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Hình 1.7: Sơ đồ khối trình tự thực hiện phân bổ nguồn nƣớc dựa trên GTKT 

  

GIÁ TRỊ KINH TẾ PHÂN BỔ 
NGUỒN NƯỚC

Nhận diện các GTKT 

quan trọng cần xác 
định

Nhận diện các đối 
tượng sử dụng nước

- Xác định mục tiêu 
nghiên cứu đánh giá

- Mức độ đánh giá
- Thời gian đánh giá

- Cách tiếp cận

Xác định nguyên tắc, 
mục tiêu phân bổ kz 
quy hoạch, phương 

pháp phân bổ

Xác định phương 
pháp định giá

Hiện trạng TNN, KTSD

Điều tra, thu thập 

dữ liệu phục vụ tính 
toán giá trị kinh tế  

SDN

Phân tích dự báo

PHÂN TÍCH LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ, BÁO 
CÁO

CÁC BƯỚC XÁC ĐỊNH PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ XÉT ĐẾN GIÁ TRỊ KINH TẾ 

NƯỚC

Lượng giá thành 
tiền các đối 
tượng SDN

Tính cân bằng nước

Phương án phân 
bổ

Xác định phạm vi lưu vực, đối tượng nghiên  
cứu
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CHƢƠNG II: PHƢƠNG PHÁP TIẾP CẬN  ÀI TOÁN PH N  Ổ 

NGUỒN NƢỚC MẶT TRÊN LƢU VỰC SÔNG CẦU 

2.1. Phƣơng ph p,công cụ ph n  ổ nguồn nƣớcmặt lƣu vực sông Cầu 

2.1.1.  h ơn  ph p ph n    n u n n  c mặt 

Phƣơng pháp kỹ thuật đƣợc sử dụng trong bài toán phân bổ nguồn nƣớc đƣợc 

tuân thủ theo quy định tại thông tƣ 42/2015/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật quy 

hoạch tài nguyên nƣớc bao gồm các nội dung chính nhƣ sau đƣợc quy định tại điều 

16 và điều 17 thuộc thông tƣ thuộc phần phân bổ tài nguyên nƣớc sau đây: 

2.1.2. Công cụ ph n    n u n n  c mặt 

Áp dụng công cụ mô hình toán để tính toán cân bằng nƣớc và phân bổ nguồn 

nƣớc trên các lƣu vực sông là xu thế tất yếu của thế giới nói chung và của ngành 

nƣớc Việt Nam nói riêng. 

Tại Việt Nam, Weap đã đƣợc sử dụng có thể đƣợc áp dụng cho hệ thống cấp 

nƣớc đô thị và nông nghiệp, một lƣu vực sông riêng lẻ hay hệ thống lƣu vực sông 

có biên giới phức tạp. WEAP có thể mô phỏng một phạm vi rộng của các thành 

phần tự nhiên và nhân tạo của các hệ thống này, bao gồm lƣợng mƣa chảy tràn, 

dòng chảy cơ bản, và sự bổ cập nƣớc dƣới đất từ mƣa; các phân tích nhu cầu dùng 

nƣớc theo lĩnh vực; bảo tồn tài nguyên nƣớc; quyền về nƣớc và ƣu tiên phân bổ 

nƣớc, vận hành các hồ chứa; phát điện; giám sát ô nhiễm và chất lƣợng nƣớc; các 

đánh giá tổn thƣơng và yêu cầu của hệ sinh thái.  

Việc lựa chọn mô hình MIKE NAM để tính toán tiềm năng nguồn nƣớc và 

lƣợng nƣớc có thể phân bổ, mô hình WEAP tính toán  cân bằng nƣớc và phân bổ 

nguồn nƣớc trên lƣu vực sông Cầu  này xuất phát từ: tính sẵn có thông tin, số liệu 

về khí tƣợng, thủy văn và tài nguyên nƣớc trên lƣu vực; tính phù hợp lựa chọn lƣu 

vực nghiên cứu cùng với khả năng tiếp cận triển khai ứng dụng mô hình WEAP; 

tính khả thi khi xây dựng các kịch bản phát triển nguồn nƣớc trên lƣu vực bằng mô 

hình WEAP và sau cùng là khả năng thử nghiệm áp dụng nguyên tắc, tỷ lệ phân bổ 

chia sẻ nguồn nƣớc đƣợc đề xuất đối với bài toán cân bằng nƣớc trên lƣu vực sông 

Cầu trong tƣơng lai. 
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2.2. Quy trình ph n  ổ tài nguyên nƣớc 

Nội dung quy hoạch phân bổ tài nguyên nƣớc đƣợc tuân thủ theothông  tƣ  

mới số 42/2015/TT-BTNMT về Quy định kỹ thuật quy hoạch tài nguyên nƣớc Bộ 

Tài nguyên và Môi trƣờng đã ban hành. 

Theo đ , xác định lƣợng nƣớc đƣợc phân bổ đƣợc tính toán theo quy trình 

nhƣ sau: 

(1). Đ nh  i  t n  l  ng tài nguyên: 

Tổng lƣợng tài nguyên nƣớc bao gồm tổng lƣợng tài nguyên nƣớc mặt, tổng 

lƣợng tài nguyên nƣớc dƣới đất và lƣợng nƣớc chuyển đến lƣu vực, đƣợc xác định 

cụ thể nhƣ sau: 

1. Tổng lƣợng tài nguyên nƣớc mặt tại điểm phân bổ đƣợc xác định trên cơ 

sở dòng chảy trung bình năm tại điểm phân bổ. 

2. Tổng lƣợng tài nguyên nƣớc dƣới đất đƣợc xác định trên cơ sở trữ lƣợng 

động tự nhiên, trữ lƣợng tĩnh tự nhiên, trữ lƣợng bổ sung nhân tạo và trữ lƣợng 

cuốn theo. 

3. Lƣợng nƣớc chuyển đến lƣu vực đƣợc xác định tại điểm phân bổ dựa trên 

lƣợng dòng chảy thực tế trung bình năm đƣợc chuyển đến lƣu vực. 

(2). X c định l  n  n  c có thể sử dụng: 

Lƣợng nƣớc có thể sử dụng bao gồm tổng lƣợng nƣớc mặt có thể sử dụng và 

lƣợng nƣớc dƣới đất có thể khai thác ổn định, đƣợc xác định cụ thể: 

1. Lƣợng nƣớc mặt có thể sử dụng đƣợc xác định trên cơ sở tổng lƣợng tài 

nguyên nƣớc mặt trừ đi lƣợng nƣớc chuyển ra khỏi lƣu vực và lƣợng nƣớc lũ không 

thể trữ đƣợc. 

2. Lƣợng nƣớc dƣới đất có thể khai thác ổn định đƣợc xác định trên cơ sở 

lƣợng nƣớc có thể khai thác từ các tầng chứa nƣớc mà không làm suy thoái, cạn 

kiệt nguồn nƣớc và biến đổi môi trƣờng vƣợt mức cho phép. 

3. Xác định lƣợng nƣớc có thể sử dụng đƣợc tính toán theo các tháng, năm, 

mùa mƣa, mùa khô theo các tần suất khác nhau. 
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Hình 2.1: Mối quan hệ giữa tổng nguồn nƣớc mặt, nguồn nƣớc có thể sử dụng và nguồn 

nƣớc có thể phân bổ 

(3). X c định l  n  n  c đ m b o dòng ch y t i thiểu: 

1. Lƣợng nƣớc bảo đảm dòng chảy tối thiểu đƣợc xác định tại điểm phân bổ 

và phải xác định trƣớc khi phân bổ nguồn nƣớc. 

2. Dòng chảy tối thiểu tại điểm phân bổ phải đáp ứng các yêu cầu sau: 

a) Bảo đảm duy trì dòng chảy và chất lƣợng nguồn nƣớc trong sông; 

b) Bảo đảm sự phát triển bình thƣờng của hệ sinh thái thủy sinh; 

c) Bảo đảm mức tối thiểu cho hoạt động khai thác, sử dụng nƣớc của các đối 

tƣợng sử dụng nƣớc 

(3). L  n  n  c b o đ m cho các nhu c u thiết yếu tr  c khi phân b : 

1. Lƣợng nƣớc tối thiểu cho ăn uống, sinh hoạt. 

2. Lƣợng nƣớc bảo đảm duy trì các hoạt động sản xuất phụ thuộc vào nguồn 

nƣớc ở khu vực nông thôn. 

3. Lƣợng nƣớc dành cho các mục tiêu chiến lƣợc phát triển quốc gia, chiến 

lƣợc phát triển vùng. 

4. Lƣợng nƣớc quy định trong các thỏa thuận liên tỉnh, liên quốc gia. 

5. Lƣợng nƣớc dự phòng để cấp nƣớc sinh hoạt trong trƣờng hợp xảy ra sự 

cố ô nhiễm nguồn nƣớc. 
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(4). X c định l  n  n  c có thể phân b : 

Lƣợng nƣớc có thể phân bổ đƣợc xác định dựa trên lƣợng nƣớc có thể sử 

dụng trừ đi lƣợng nƣớc bảo đảm dòng chảy tối thiểu, lƣợng nƣớc bảo đảm cho các 

nhu cầu thiết yếu, đƣợc tính toán cho từng thời điểm; c  tính đến lƣợng nƣớc bổ 

sung từ các công trình khai thác, sử dụng, công trình điều tiết và phát triển nguồn 

nƣớc xây dựng trong k  quy hoạch. 

 
Hình 2.2: Các thành phần xác định lƣợng nƣớc phân bổ 

2.3. Phƣơng ph p x c định gi  trị kinh t  sử dụng nƣớc 

Dựa trên phƣơng pháp nghiên cứu trong và ngoài nƣớc về ƣớc tính 

GKTSDN thuộc chƣơng 1, tác giả lựa chọn phƣơng pháp số dƣ (RIM), phƣơng 

pháp giá thị trƣờng (MP) và phƣơng pháp phân tích tổng hợp (IA) để ƣớc tính giá 

trị kinh tế sử dụng nƣớc của các ngành công nghiệp (CN), nông nghiệp (NN) và 

thủy sản (TS) lƣu vực sông Cầu.  

Yêu cầu số liệu để xác định GTKTSDN: từ các số liệu khảo sát thu thập thực 

tế tại lƣu vực sông Cầu  bằng phƣơng pháp phỏng vấn áp dụng WTP ( Willing to 

pay), từ các hộ sử dụng nƣớc các ngành và và từ niên giám thống kê 6 tỉnh năm 

2014 thuộc lvs Cầu, tác giả đã thống kê dữ liệu thu thập để tính toán giá trị kinh tế 

sử dụng nƣớc các ngành công nghiệp, nông nghiệp và thủy sản lƣu vực sông Cầu 

bao bao gồm: (1) Giá trị sản xuất (VNĐ) của các ngành; (2) Lƣợng dùng nƣớc 

(m3); (3) Chi phí sản xuất  ngành nông nghiệp. 

LƯỢNG NƯỚC 
PHÂN BỔ

LƯỢNG NƯỚC CÓ THỂ 
SỬ DỤNG

NHU CẦU THIẾT YẾUDÒNG CHẢY TỐI THIỂU
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Hình 2.3: Số liệu đầu vào tính toán GTKTSDN 

 

2.4. Quy tr nh x c định gi  trị kinh t  sử dụng nƣớc 

Dựa trên các kinh nghiệm của thế giới về việc xác định giá trị kinh tế sử 

dụng nƣớc cho từng ngành nhƣ đã phân tích ở các chƣơng trên, trong nghiên cứu 

này sàng lọc các phƣơng pháp đƣợc áp dụng để đƣa ra một quy trình chung để xác 

định giá trị kinh tế nƣớc cho các ngành kinh tế chính, phù hợp với điều kiện hoàn 

cảnh của Việt Nam. Quy trình này bao gồm 4 bƣớc: 

1.Xác định đối tƣợng sử dụng nƣớc chính; 

2.Xác định mức độ đáp ứng thông tin để tính toán GTKTSDN sử dụng các 

phƣơng pháp phù hợp dựa trên các tiêu chí đầu vào; 

3.Xác định loại GTKTSDN thu đƣợc (Giá trị biên; Giá trị trung bình); 

4.Xác định phƣơng pháp tính giá trị kinh tế nƣớc (Giá thị trƣờng (MP - 

Market Price); Phƣơng pháp số dƣ (RIM - Residual Imputation Method); phƣơng 

pháp phân tích tổng hợp (Integrated Analysis); 

Thành
phần tính 
GTKTSDN

GIá trị sản xuất

Chi phí sản xuất

Lượng dùng nước

Giá trị sản xuất

Lượng dùng nước

Giá trị sản xuất

Lượng dùng nước

Nông nghiệp

Thủy sản

Công nghiệp
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5. Kiểm định đối sánh (xét tƣơng quan giá trị thu đƣợc đối sánh GTKTSDN 

các ngành tƣơng ứng đã đƣợc nghiên cứu, thực hiện tại Việt Nam và trên thế giới).  

6. Xác nhận kết quả tính toán GTKTSDN sau kiểm định, đối sánh 

 
Hình 2.4: Quy trình các bƣớc xác định giá trị kinh tế sử dụng nƣớc 

C c  ƣớc cụ thể: 

1. Xác định đối tƣợng sử dụng nƣớc: 

Đối tƣợng sử dụng nƣớc đƣợc xác định tại Việt Nam là 3 ngành: Công nghiệp; 

Nông nghiệp; Thủy sảnlà 3 ngành có thế mạnh và tầm quan trọng đ ng g p giá trị 

sản xuất vào sự phát triển kinh tế của Việt Nam. 

2. Xác định mức độ đáp ứng thông tin: 

Để đảm bảo tính toán GTKTSDN sử dụng các phƣơng pháp phù hợp dựa vào 6 tiêu 

chí thông tin quan trọng: Năng suất, giá, chi phí sản xuất, lƣợng nƣớc dùng, giá trị 

sản xuất, diện tích. Trong đ  Giá trị sản xuất và lƣợng nƣớc dùng của các ngành là 

bắt buộc. 

Bảng 2.1: Ví dụ khả năng đáp ứng thông tin 

Mức độ đáp ứng thông tin Công nghiệp
i
 Nông nghiệp

j
 Thủy sản

k
 

Đối tượng sử dụng nước được xem xét

Mức độ đáp ứng thông tin NO

Loại giá trị kinh tế sử dụng nước thu được YES

Phương pháp xác định

NO

Kiểm định, đối sánh NO

Xác nhân GTKTSDN

Nông nghiệp Thủy sảnCông nghiệp

Mức độ đáp ứng thông tin  về số 
liệu kinh tế ngành, thời gian và 
thời điểm tính toán

Giá trị biên Giá trị trung bình

Số dư (RIM)
Giá thị trường 

(MP)
Phân tích tổng 
hợp (IA)

Kiểm định, đối sánh với các kết quả đo đếm được

Xác nhân kết quả tính toán 
GTKTSDN sau kiểm định, đối sánh
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Mức độ đáp ứng thông tin Công nghiệp
i
 Nông nghiệp

j
 Thủy sản

k
 

Năng suất  X X 

Giá  X X 

Chi phí sản xuất  X X 

Lƣợng nƣớc dùng X X X 

Giá trị sản xuất X X X 

Diện tích X X X 

Khả năng đáp ứng thông tin  NO  YES  YES 

 

3. Xác định loại GTKTSDN thu đƣợc (Giá trị biên; Giá trị trung bình): 

Dựa trên khả năng đáp ứng thông tin tại bƣớc 2 tiến hành xác định loại GTKTSDN 

thu đƣợc bao gồm: 

- Giá trị biên (marginal value); 

- Giá trị trung bình (average value); 

4. Phƣơng pháp xác định giá trị biên và giá trị trung bình: 

Giá trị biên đƣợc tính theo 2 phƣơng pháp: 

Phƣơng ph p gi  thị trƣờng (MP - Market Price): Giá cả thị trƣờng đƣợc 

sử dụng để đánh giá các chi phí / lợi ích (cost/ benefit) gắn liền với những thay đổi 

về chất lƣợng và số lƣợng hàng hoá môi trƣờng đang đƣợc giao dịch trong thị 

trƣờng cạnh tranh hoàn hảo. Về cơ bản, phƣơng pháp giá thị trƣờng là sử dụng các 

số liệu thực tế về năng xuất, sản lƣợng, giá bán để thu đƣợc kết quả về giá trị sản 

xuất, chi phí sản xuất…. thông qua việc quan sát thị trƣờng. 

Phƣơng ph p số dƣ (RIM - Residual Imputation Method): là một cách 

tiếp cận sử dụng để áp dụng giá trị biên của hàng hóa sản xuất, đặc biệt đối với 

nƣớc tƣới. Trong phƣơng pháp này, tổng giá trị sản lƣợng đƣợc phân bổ giữa mỗi 

nguồn lực (đầu vào) đƣợc sử dụng trong quá trình sản xuất. Về bản chất, phƣơng 

pháp số dƣ là từ tổng giá trị sản xuất trừ tổng các cho phí đầu vào không bào gồm 

nƣớc để xác định phần đ ng g p của nƣớc (m
3
) vào việc tạo ra giá trị sản xuất 

(VNĐ) của mỗi ngành sử dụng nƣớc.  

Giá trị trung bình của nghiên cứu đƣợc tính theo phƣơng pháp phân tích tổng 

hợp nhƣ sau: 
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Phƣơng ph p ph n tích tổng hợp:là phƣơng pháp tính toán GTKTSDN 

dựa trên giá trị sản xuất của hàng h a trên lƣợng dùng nƣớc sản xuất ra loại hàng 

h a đ , tính nhƣ sau: 

Pw = 
TVPγ

Qw
  

trong đ : 

TVPγ: Giá trị của sản ph m 

QW: lƣợng nƣớc dùng tham gia vào quá trình sản xuất ra 1 sản ph m 

5. Kiểm định đối sánh 

Sau khi tính ra giá trị kinh tế sử dụng nƣớc các ngành ở bƣớc 4, tiến hành 

kiểm định so sánh với các dữ liệu đo đếm đƣợc cụ thể là xét tƣơng quan giá trị thu 

đƣợc đối sánh GTKTSDN các ngành tƣơng ứng đã đƣợc nghiên cứu, thực hiện tại 

Việt Nam và trên thế giới. Nếu chƣa tƣơng quan, quay lại xác định loại hình giá trị 

kinh tế sử dụng nƣớc với các phƣơng pháp tƣơng ứng. 

6. Xác nhận kết quả tính toán GTKTSDN sau kiểm định, đối sánh đối với từng 

đối tƣợng dùng nƣớc. 

2.5. Phân vùng tính tính toán tài nguyên nƣớc lƣu vực 

2.5.1.  ăn c  ph n chia tiểu l u vực 

- Dựa vào đặc điểm tự nhiên, sự phân chia địa hình tƣơng ứng của các dòng 

sông, các nhánh sông tạo nên các khu cân bằng (tiểu lƣu vực cân bằng) c  tính độc 

lập tƣơng đối về tiềm năng nguồn nƣớc và các yếu tố tự nhiên liên quan; 

- Dựa theo các hệ thống công trình khai thác, sử dụng tài nguyên nƣớc kết 

hợp với địa giới hành chính và đơn vị quản lý hệ thống công trình KTSD nƣớc; 

- Căn cứ theo tính hệ thống của nguồn nƣớc bảo đảm cho việc quản lý khai 

thác tài nguyên nƣớc, phát triển tài nguyên nƣớc một cách hiệu quả; 

- Căn cứ nhu cầu, đặc điểm sử dụng nƣớc, các hộ ngành sử dụng nƣớc và 

nguồn cấp nƣớc kể cả hƣớng tiêu thoát nƣớc sau khi sử dụng; 

2.5.2. X c định ch n  năn  n u n n  c 

Thông thƣờng với mục tiêu hƣớng tới việc đạt đƣợc quản lý bền vững nguồn 

nƣớc, các chức năng đƣợc đƣa ra cần đảm bảo bao quát hết các đặc điểm, đặc tính 

sử dụng nƣớc đối với tất cả các nguồn nƣớc đƣợc xét tới, do vậy chức năng nguồn 

nƣớc đƣợc phân thành 4 loại: 
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1. Chức năng cung cấp:cung cấpbằng công trình: nƣớc tƣới, chăn nuôi, 

nƣớc sinh hoạt đô thị và nông thôn, công nghiệp, nuôi trồng thủy sản;  

Cung cấp tự nhiên: nƣớc cho phát triển lâm nghiệp; thủy sản  tự nhiên, 

cát tự nhiên hoặc vật liệu.... 

2. Chức năng điều tiết tự nhiên: tiêu lũ tự nhiên; chứa lũ; tiếp nhận nƣớc 

thải, pha loãng nƣớc bị ô nhiễm, cung cấp dinh dƣỡng tự nhiên cho cá, và 

nhiều lợi ích khác. 

3. Chức năng văn h a: giải trí; chèo thuyền; thƣởng thức cảnh quan thiên 

nhiên; giá trị lịch sử và giá trị quân sự; giá trị tinh thần.  

4. Chức năng môi trƣờng: giá trị sinh thái, phục hồi hệ sinh thái, môi trƣờng 

sống. 

Bảng 2.2: Mục đích sử dụng và chức năng nguồn nƣớc lƣu vực sông Cầu 

Nguồn nƣớc 
Các mục đích sử dụng 

nguồn nƣớc 

Chức năng 

 

Cung 

cấp 

Điều 

tiết tự 

nhiên 

Văn 

hóa 

Môi 

trƣờng  

Thƣợng sông Cầu 

Cấp nƣớc sinh hoạt x    

Duy trì các di tích lịch 

sử ATK (Định Hóa) 
  x  

Cấp nƣớc cho các khu 

công nghiệp 
x    

Tiếp nhận nƣớc thải đô 

thị và công nghiệp 
 x   

Trung sông Cầu 

Cấp nƣớc sinh hoạt x    

Cấp nƣớc tƣới (đập 

Thác Huống) 
x    

Cấp nƣớc cho các khu 

công nghiệp 
x    

Tiếp nhận nƣớc thải đô 

thị và công nghiệp 
 x   

Sông Công Cấp nƣớc sinh hoạt x    
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Nguồn nƣớc 
Các mục đích sử dụng 

nguồn nƣớc 

Chức năng 

 

Cung 

cấp 

Điều 

tiết tự 

nhiên 

Văn 

hóa 

Môi 

trƣờng  

Cấp nƣớc tƣới (hồ Núi 

Cốc  
x    

Cấp nƣớc cho các khu 

công nghiệp 
x    

Tiếp nhận nƣớc thải đô 

thị và công nghiệp 
 x   

Sông Cà Lồ 

Cấp nƣớc sinh hoạt x    

Cấp nƣớc cho các khu 

công nghiệp 
x    

Tiếp nhận nƣớc thải đô 

thị và công nghiệp 
 x   

Hạ lƣu sông Cầu 

Cấp nƣớc sinh hoạt x    

Du lịch (quan họ Bắc 

Ninh, đền thờ Bà Chúa 

Kho) 

  x  

Phát triển các làng nghề 

sản xuất nhỏ 
x    

Cấp nƣớc cho các khu 

công nghiệp 
x    

Tiếp nhận nƣớc thải đô 

thị và công nghiệp 
 x   

 

2.5.3. Kết qu  ph n chia tiểu l u vực 

Từ căn cứ phân chia tiểu lƣu vực và chức năng nguồn nƣớc, tác giả đã sử 

dụng GIS để chia lƣu vực sông Cầu làm 5 tiểu lƣu vực với kết quả nhƣ sau: 

Thượng Sông Cầu 
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Thƣợng lƣu sông Cầu đi qua  4 huyện, thành phố thuộc địa phận tỉnh Bắc 

Cạn bao gồm huyện Chợ Đồn, Bạch Thông, Chợ Mới và thành phố Bắc Cạn có 

tổng diện tích 1198.6 km
2
. Dòng chính sông Cầu bắt nguồn từ huyện Chợ Đồn qua 

các xã Phƣơng Viên, Rã Bản và Đông Viên chảy sang xã Dƣơng Phong và Quang 

Thuận của huyện Bạch Thông rồi qua thành phố Bắc Cạn rồi  xuống huyện Chợ 

Mới  qua các xã Hoà Mục, Cao K , Nông Hạn Nông Thịch, Thanh Bình và kết thúc 

tại vị trí trạm thuỷ văn Chợ Mới thuộc xã Yên Định. 

Trung Sông Cầu 

Khu vực trung lƣu sông Cầu nằm trên địa phận của 11 huyện,thị xã và thành phố 

của 3 tỉnh Bắc Giang, Bắc Cạn và Thái Nguyên, có tổng diện tích 2295.3 km
2
.  Khu 

vực trung lƣu sông Cầu bắt đầu từ trạm thuỷ văn Chợ Mới trên sông Cầu đến khu 

vực xã Đại Thành thuộc huyện Hiệp Hoà tỉnh Bắc Giang. Trên dòng chính sông 

Cầu có chiều dài thuộc khu trung lƣu khoảng 116,2 km. Khu vực này cũng c  nhiều 

nhánh lớn đổ ra sông Cầu nhƣ sông Ngòi Rồng, Ngòi Chanh, sông Đu, suối Đèo 

Khế,… 

Sông Công 

Lƣu vực sông Công  nằm trên địa phận của 6 huyện, thị xã và thành phố  thuộc tỉnh 

Thái Nguyên và thành phố Hà Nội với tổng diện tích 942.85 km
2
. Trong đ , diện 

tích huyện Đại Từ thuộc lƣu vực lớn nhất với  456.4km
2
. Lƣu vực sông Công bắt 

nguồn từ khu vực xã Thanh Định  huyện Định Hoá – Thái Nguyên chảy qua huyện 

Đại Từ, thành phố Thái Nguyên, Thị xã Sông Công, huyện Phổ Yên và cuối cùng 

nhập lƣu với sông Cầu tại khu vực xã Trung Giã huyện S c Sơn. 

Sông Cà Lồ 

Lƣu vực sông Cà Lồ nằm trên địa phận của 12 huyện, thị xã thuộc 5 tỉnh, thành 

phố: Hà Nội, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Bắc Ninh và Bắc Giang với tổng diện tích 

814,2 km
2
. Thƣợng nguồn của lƣu vực bắt nguồn từ sông Nông Trƣờng  khu vực xã 

Minh Quang thuộc huyện Tam Đảo tỉnh Vĩnh Phúc và sông Bá nhập vào sông Cà 

Lồ tại thành phố Vĩnh Yên . Dòng chính sông Cà Lồ chảy qua huyện Mê Linh và 

S c Sơn, cuối cùng nhập vào sông Cầu tại khu vực xã Tam Giang huyện Yên 

Phong tỉnh Bắc Ninh.  
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Hạ Lưu Sông Cầu 

Khu vực hạ lƣu sông Cầu nằm trên địa phận 11 huyện, thị xã, thành phố thuộc 3 

tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang và Hà Nội với tổng diện tích khoảng 872.6 km
2
. Khu vực 

hạ lƣu sông Cầu đƣợc giới hạn  từ khu vực xã Trung Gĩa huyện S c Sơn chảy qua 

các huyện Hiệp Hoà, Việt Yên, Yên Phong đến xã Đồng Phúc huyện Yên Dũng 

tỉnh Bắc Giang. 

Bảng 2.3: Thống kê diện tích huyện thuộc các tiểu lƣu vực sông Cầu 

 

Thƣợng sông Cầu 

TT Huyện Tỉnh Diện tích 

(km
2
) 

1 Tp. Bắc Cạn Bắc Cạn 137,3 

2 Chợ Đồn Bắc Cạn 114,2 

3 Bạch Thông Bắc Cạn 488,7 

4 Chợ Mới Bắc Cạn 458,4 

Trung sông Cầu 

1 Tp. Thái Nguyên Tỉnh Thái Nguyên 110,3 

2 H. Hiệp Hòa Tỉnh Bắc Giang 69,7 

3 H. Phú Lƣơng Tỉnh Thái Nguyên 369,2 

4 Tx Sông Công Tỉnh Thái Nguyên 11,3 

5 H. Định Hóa Tỉnh Thái Nguyên 408,9 

6 H .Đồng Hỷ Tỉnh Thái Nguyên 402,9 

7 H. Đại Từ Tỉnh Thái Nguyên 107,5 

8 H. Võ Nhai Tỉnh Thái Nguyên 491,8 

9 H. Phú Bình Tỉnh Thái Nguyên 206,4 

10 H. Phổ Yên Tỉnh Thái Nguyên 48,9 

11 H. Chợ Mới Tỉnh Bẵc Cạn 68,4 

Sông Công 

1 TP. Thái Nguyên Thái Nguyên 76,85 

2 Tx. Sông Công Thái Nguyên 69,9 

3 H. Định Hoá Thái Nguyên 95,2 

4 H. S c Sơn TP. Hà Nội 38,3 

5 H. Đại Từ Thái Nguyên 456,4 

6 H. Phổ Yên Thái Nguyên 206,2 

Sông Cà Lồ 

1 H. Tam Dƣơng Tỉnh Vĩnh Phúc 15,8 

2 H. Mê Linh Thành phố Hà Nội 52,1 

3 TP. Vĩnh Yên Tỉnh Vĩnh Phúc 44,9 

4 Tx Phúc Yên Tỉnh Vĩnh Phúc 117,6 

5 H. Vĩnh Tờng Tỉnh Vĩnh Phúc 44,8 
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6 H. Tam Đảo Tỉnh Vĩnh Phúc 79,2 

7 H. S c Sơn Thành phố Hà Nội 169,1 

8 H. Yên Lạc Tỉnh Vĩnh Phúc 84,2 

9 H. Đông Anh Thành phố Hà Nội 48,5 

10 H. Bình Xuyên Tỉnh Vĩnh Phúc 147,8 

11 H. Phổ Yên Tỉnh Thái Nguyên 4,0 

12 H. Yên Phong Tỉnh Bắc Ninh 6,3 

Hạ lƣu sông Cầu 

1 TP. Bắc Ninh Tỉnh Bắc Ninh 82,6 

2 H. Tân Yên Tỉnh Bắc Giang 12,4 

3 H. Tiên Du Tỉnh Bắc Ninh 92,0 

4 H. Hiệp Hòa Tỉnh Bắc Giang 133,6 

5 Tx. Từ Sơn Tỉnh Bắc Ninh 60,0 

6 H. S c Sơn Thành phố Hà Nội 97,7 

7 H. Đông Anh Thành phố Hà Nội 28,9 

8 H. Quế Võ Tỉnh Bắc Ninh 130,1 

9 H. Việt Yên Tỉnh Bắc Giang 95,3 

10 H. Yên Dũng Tỉnh Bắc Giang 50,2 

11 H. Yên Phong Tỉnh Bắc Ninh 89,9 
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Hình 2.5: Bản đồ 5 tiểu lƣu vực thuộc lƣu vực sông Cầu 
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2.6. Nhu cầu dùng nƣớc tại c c tiểu lƣu vực 

2.6.1.  iêu chuẩn dùn  n  c  dùn  n  c sinh ho t 

Tính toán nhu cầu sử dụng nƣớc cho sinh hoạt dựa trên dân số hiện tại của 

các tỉnh có phần diện tích thuộc lƣu vực sông Cầu (thống kê theo Niên giám năm 

2014 6 tỉnh Bắc Kạn, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Bắc Ninh) với định 

mức theo quy chu n xây dựng Việt Nam TCXDVN 33:2006/BXD, nhu cầu cấp 

nƣớc cho sinh hoạt phải bảo đảm nhƣ sau: 

Bảng 2.4: Tiêu chu n cấp nƣớc theo TCXDVN 33:2006/BXD 

Đối tƣợng dùng nƣớc Giai đoạn 2010 

(lít/ ngày.đêm) 

Gia đoạn 2020 

(lít/ ngày.đêm) 

Đô thị loại 1 165 200 

Đô thị loại II, III 120 150 

Đô thị loại IV, V; điểm dân cƣ nông thôn 60 100 

 

2.6.2.  iêu chuẩn dùn  n  c n n  n hi p 

Theo kết quả tính toán mức tƣới cho các loại cây trồng của Quy hoạch thủy 

lợi lƣu vực sông Cầu Thƣơng, Cà Lồ và  tiêu chu n TCVN 8641-2011 Công trình 

thủy lợi kỹ thuật tƣới tiêu nƣớc cho cây lƣơng thực và cây thực ph m, mức sử dụng 

và tƣới cho các loại cây trồng, chăn nuôi theo từng tiểu lƣu vực nhƣ sau: 

Bảng 2.5: Tiêu chu n tƣới phục vụ trồng trọt 

Đ n vị: m
3
 

Tiểu lƣu vực Đông Xu n Hè Thu Ngô ( 1 vụ) Chè (cả năm  

Thƣợng Cầu 7.300 4.635 2.500 1.500 

Trung Cầu 7.300 4.635 2.500 1.500 

Sông Công 7.290 5.335 2.500 1.500 

Sông Cà Lồ 7.500 3.700 2.500 1.500 

Hạ Cầu 8.290 3.800 2.500 X 

 

Bảng 2.6: Tiêu chu n nƣớc sử dụng chăn nuôi 

Đ n vị: l/ngàyđ m 

Vật nuôi Nƣớc ăn Nƣớc vệ Nƣớc tạo môi 
Tổng nhu cầu 

nƣớc 

Trâu 20 65 50 135 

Bò 20 65 50 135 

Lợn 10 40 10 60 
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Gia cầm 1 2 8 11 

 

2.6.3.  iêu chuẩn dùn  n  c c n  n hi p 

Nhu cầu dùng nƣớc cho công nghiệp trên 5 tiểu lƣu vực thuộc lƣu vực sông 

Cầu bao gồm nhu cầu của các khu công nghiệp tập trung tại tiểu lƣu vực Trung 

Cầu, Cà Lồ là chủ yếu (công nghiệp chủ chốt) và khu sản xuất phân tán (tiểu thủ 

công nghiệp và các làng nghề) chủ yếu tại tiểu lƣu vực Hạ Cầu đƣợc lấy theo định 

mức 45 m
3
/ngày.đêm theo quy chu n xây dựng Việt Nam TCXDVN 

33:2006/BXD. 

Diện tích tính toán nhu cầu dùng nƣớc cho các khu công nghiệp tập trung 

đƣợc tính toán dựa trên số liệu điều tra khảo sát của Cục Quản lý Tài nguyên nƣớc 

và hiện trạng phát triển các khu công nghiệp trên các tiểu lƣu vực. 

2.6.4.  iêu chuẩn dùn  n  c dùn  n  c th   s n 

Đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản nƣớc ngọt, các hộ dân thuộc 5 tiểu lƣu 

vực của lƣu vực sông Cầu  thƣờng áp dụng chủ yếu mô hình nuôi  thâm canh, 

quảng canh và quảng canh cải tiến.  

Tiêu chu n dùng nƣớc đƣợc áp dụng theo thông tƣ số 22/2014/TT-

BNNPTNT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện nuôi thủy sảncủa Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thônđã quy định các ao nuôi thƣờng c  độ sâu mực nƣớc 

tối thiểu 3m. Tính toán sơ bộ lƣợng nƣớc khai thác, sử dụng cho 1ha diện tích đất 

nuôi trồng thủy sản nƣớc ngọt trong một vụ (với mực nƣớc trung bình 3m) và 

lƣợng nƣớc tháo định k  vệ sinh môi trƣờng ao nuôi là (10.000 m
2
 x 3m)+ tháo 

nƣớc định k  = 45.000 m
3
. 

2.6.5.   n  h p nhu c u n  c c c n  nh năm 2014 trên l u vực s n    u 

Theo kết quả tính toán, ƣớc tính tổng lƣợng nƣớc sử dụng năm 2014 toàn lƣu 

vực khoản 2,18 tỉ m
3
. Tính trên toàn bộ lƣu vực, trong các hộ dùng nƣớc hiện nay, 

nông nghiệp (trồng trọt) là hộ dùng nƣớc chủ yếu với trên 1,19 tỉ m
3
 chiếm 55 % 

tổng nhu cầu; tiếp đến là nhu cầu dùng nƣớc cho thủy sản với trên 0,46 tỉ  m
3 
chiếm 

21 % tổng nhu cầu; nhu cầu nƣớc công nghiệp cũng chiếm trên 19% với 0,32 tỉ m
3
. 

Nhỏ nhất trong nhu cầu dùng nƣớc là chăn nuôi và sinh hoạt với tỉ lệ cùng chiếm 

trên 4% tổng nhu cầu các ngành. 



60 

 

Bảng 2.7: Thống kê diện tích các ngành sử dụng nƣớc thuộc lƣu vực sông Cầu 2014 

Tiểu lƣu vực Trồng trọt (ha) Chăn nuôi (con) Công 

nghiệp 

(ha) 

Thủy sản 

(ha) 

Dân số 

(ngƣời) 

 Đông xuân Mùa Ngô Chè Trâu Bò Lợn Gia cầm Thành thị 
Nông 

thôn 

Thƣợng Cầu 7.706,4 10.871,2 7.644,4 4.453,9 18.404 18.974 45.607 578.829 1.071 1.160,9 75.136 217.396 

Trung Cầu 14.959,4 21.102,9 14.839,1 8.645,8 35.725 36.832 88.532 1.123.609 2.388 2.253,5 145.852 422.004 

Sông Công 12.525,5 12.868,2 4.202,9 5.483,4 22.662 15.594 183.865 5.299.330 2.040 1.446,9 138.366 282.314 

Sông Cà Lồ 26.615,4 12.037,1 6.885,0 170,7 2.914 17.547 77.228 
1.068.663

4 
6.955 3.711,0 123.919 607.584 

Hạ Sông Cầu 16.873,1 14.448,8 926,7 0,0 1.111 8.602 89.305 1.533.665 7.428 1.756,9 82.063 418.594 

Tổng 
78.679,8 71.328,1 3.4498,1 18.753,8 80.815 97.549 484.537 

1.922.206

7 
19.882 10.329 565.336 1.947.892 

Bảng 2.8: Nhu cầu sử dụng nƣớc các ngành thuộc lƣu vực sông Cầu 2014 

TIỂU LƢU 

VỰC 

Trồng trọt  Chăn nuôi  Công nghiệp 

 

Thủy sản 

 

Dân số  

 Tổng nhu cầu 

(triệu m
3
) 

Đông xuân Mùa Ngô Chè Trâu Bò Lợn Gia cầm Thành thị Nông thôn 

Thƣợng Cầu 56,26 50,39 57,33 6,68 0,91 0,93 1,00 2,32 17,59 52,24 4,11 7,14 256,9 

Trung Cầu 
109,20 97,81 111,29 12,97 1,76 1,81 1,94 4,51 39,22 101,41 7,99 13,86 503,77 

Sông Công 91,31 68,65 31,52 8,23 1,12 0,77 4,03 21,28 33,51 65,11 7,58 9,27 342,38 

Sông Cà Lồ 199,62 44,54 51,64 0,26 0,14 0,86 1,69 42,91 114,24 167,00 6,78 19,96 649,64 

Hạ Sông Cầu 139,88 54,91 6,95 0 0,05 0,42 1,96 6,16 122,00 79,47 4,49 13,75 430,04 

Tổng 
596,27 316,3 258,73 28,14 3,98 4,79 10,62 77,18 326,56 465,23 30,95 63,98 2.182,73 

 



61 

 

 

Hình 2.6: Biểu đồ nhu cầu dùng nƣớc của các ngành thuộc 5 tiểu lƣu vực lƣu vực sông Cầu 2014 
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CHƢƠNG III: KẾT QUẢ PH N  Ổ NGUỒN NƢỚC MẶT LƢU VỰC 

SÔNG CẦU 

3.1. Tính to n lƣợng nƣớc có thể ph n  ổ trên c c tiểu lƣu vực 

Nhƣ đã nêu ở chƣơng II, lƣợng nƣớc có thể phân bổ đƣợc xác định dựa trên 

lƣợng nƣớc có thể sử dụng trừ đi lƣợng nƣớc bảo đảm dòng chảy tối thiểu, lƣợng 

nƣớc bảo đảm cho các nhu cầu thiết yếu, đƣợc tính toán cho từng thời điểm; có tính 

đến lƣợng nƣớc bổ sung từ các công trình khai thác, sử dụng, công trình điều tiết và 

phát triển nguồn nƣớc xây dựng trong k  quy hoạch. 

 

 

3.1.1.   nh to n ti m năn  t i n u ên n  c mặt trên c c tiểu l u vực 

Sử dụng mô hình NAM tính toán tài nguyên nƣớc các tiểu lƣu vực với các số 

liệu đầu vào gồm: Diện tích lƣu vực, địa hình, thổ nhƣỡng và thảm thực vật; Dữ 

liệu khí tƣợng: Lƣợng mƣa, bốc hơi tiềm năng ; Dữ liệu dòng chảy cho việc kiểm 

định và mô phỏng mô hình: lƣu lƣợng trung bình ngày tại các trạm quan trắc; 

Lƣợng mƣa và bốc hơi ngày tại các trạm khí tƣợng trong lƣu vực sông. 

3.1.1.1. Mô phỏng hiệu chỉnh và kiểm định  bằng mô hình NAM 

Qua số liệu khí tƣợng, thủy văn đã thu thập đƣợc trên toàn bộ lƣu vực sông 

Cầu, tác giả tiến hành nội suy những trạm thiếu số liệu thực đo về mƣa, bốc hơi để 

đồng bộ hóa chuỗi số liệu phục vụ cho công tác hiệu chỉnh và kiểm định mô hình. 

Dựa trên số liệu lƣu lƣợng thực đo, tác giả lựa chọn 4 trạm thủy văn đại diện 

cho 4 vùng để sau này dựa trên cơ sở để tính toán tài nguyên nƣớc trên 4 vùng này. 

Cụ thể: 

Bảng 3.1: Thời gian hiệu chỉnh và kiểm định 

STT Trạm Thời gian hiệu chỉnh Thời gian kiểm định 

1 Thác Giềng 1692-1970 1974-1981 

2 Gia Bảy 1692-1970 1971-1981 

3 Phú Cƣờng 1692-1970 1971-1975 

4 Tân Cƣơng 1692-1970 1971-1975 

 

Bảng 3.2: Bảng thống kê trọng số mƣa phục vụ hiệu chỉnh kiểm định mô hình 
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Trạm Thủy văn 
Diện tích  

(km
2
) 

Trạm mƣ  Trọng số mƣ  

Gia Bảy 2210 

Bắc Cạn 0,18 

Thác Giềng 0,12 

Chợ Đồn 0,07 

Thác Bƣởi 0,05 

Chợ Mới 0,16 

Định H a 0,12 

Điềm Mạc 0,02 

Phấn Mễ 0,03 

Thái Nguyên 0,06 

Phú Lƣơng 0,07 

La Hiến 0,11 

Đại Từ 0,01 

Thác Giếng 712 

Bắc Cạn 0,4 

Thác Giềng 0,2 

Chợ Đồn 0,4 

Tân Cƣơng 548 

Điềm Mạc 0,26 

Đại Từ 0,47 

K  Phú 0,2 

Phổ Yên 0,07 

Phú Cƣờng 880 
Tam Đảo 0,5 

Phúc Yên 0,5 

3.1.1.2. Kết quả mô hình NAM 

Với chuỗi số liệu khí tƣợng thủy văn đã thu thập, tác giả tiến hành hiệu chỉnh 

và kiểm định mô hình NAM cho thấy chỉ số Nash và sai số tổng lƣợng đạt kết quả 

khá tốt cụ thể đƣợc thống kê dƣới đây: 

Bảng 3.3: Thống kê kết quả hiệu chỉnh mô hình NAM 

STT Trạm 
Thời gi n  

hiệu chỉnh 
NASH 

S i số  

tổng lƣợng 

(%) 

Thời gi m 

 kiểm định 
NASH 

S i số  

tổng 

lƣợng (%  

1 Thác Giềng 1962 - 1970 0,76 1,32 1974 - 1981 0,72 6,2 

2 Gia Bảy 1962 - 1970 0,69 1,8 1971 - 1981 0,77 3,3 

3 Phú Cƣờng 1968 - 1970 0,72 6,7 1971 - 1975 0,78 1,3 

4 Tân Cƣơng 1962 - 1970 0,75 7,6 1971 - 1975 0,72 1,45 

 

Kết quả hiệu chỉnh và kiểm định tại 4 trạm thủy văn mô hình NAM cho thấy 

đều đạt yêu cầu. Trong đ , trạm Phú Cƣờng có kết quả kiểm định tốt nhất với chỉ 
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số NASH 0,78 và sai số tổng lƣợng chỉ 1,3%, trạm Tân Cƣơng cũng c  kết quả 

kiểm định tốt với sai số tổng lƣợng chị 1,45%. Ngoài ra, với các trạm Thác Giềng, 

Gia Bảy cũng c  kết quả đạt yêu cầu với sai số tổng lƣợng lần lƣợt là 6,2% và 

3,3%. Với kết quả hiệu chỉnh và kiểm định cho thấy mô hình NAM của viện Thủy 

lực Đan Mạch đủ  cơ sở đảm bảo cho việc tính toán tài nguyên nƣớc cho lƣu vực 

sông Cầu theo các kịch bản biến đổi khí hậu phục vụ tính toán luận văn. 

Chính vì vậy, bộ thông số mô hình NAM đƣợc thống kê dƣới đây sẽ đƣợc áp 

dụng tính tài nguyên nƣớc trên 5 tiểu lƣu vực thuộc lƣu vực sông Cầu phục vụ cho 

bài toán cân bằng và phân bổ nguồn nƣớc. Riêng tiểu lƣu vực Hà Cầu sử dụng bộ 

thông số của tiểu lƣu vực Cà Lồ để tính toán theo phƣơng pháp lƣu vực tƣơng tự do 

không có số liệu thủy văn của trạm Đáp Cầu. Kêt quả hiệu chỉnh, kiểm định xem 

tại phụ lục 4. 

Bảng 3.4: Bộ thông số mô hình NAM cho 4 tiểu lƣu vực 

Name Umax Lmax CQOF CKIF CK1,2 TOF TIF TG CKBF 

Thác Giếng 14,2 182 0,36 389,3 26,5 0,474 0,265 0,525 1078 

Gia Bảy 32 268 0,537 442,4 10,1 0,188 0,224 0,53 1078 

Tân Cƣơng 25 270 0,376 931,1 34,7 0,016 0,65 0,56 1078 

Phú Cƣờng 18,5 103 0,153 216,7 49,7 0,215 0,761 0,5 1078 

 

3.1.1.3. Tính toán tài nguy n nước 5 tiểu lưu vực tr n lưu vực sông Cầu 

a) Tính toán trọng số mưa 

Với mục đích tính lƣợng mƣa trung bình trên từng tiểu lƣu vực, tác giả ứng 

dụng công nghệ GIS để xác định trọng số mƣa của các trạm mƣa trên từng vùng 

theo phƣơng pháp đa giác Thiessen. Kết quả đƣợc thể hiện dƣới đây: 
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Hình 3.1: Phân chia đa giác Thieseen và trọng số mƣa của các trạm mƣa
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b) Tính toán nguy n nước mặt 

Để tính tài nguyên nƣớc mặt trên 5 tiểu lƣu vực thuộc lƣu vực sông Cầu, tác giả sử dụng chuỗi số liệu thực 

đo lƣợng mƣa, bốc hơi của các trạm từ năm 2000 – 2014  phù hợp với diễn biến xu thế biến động tài nguyên nƣớc 

hiện tại tính đến 2014 để tính toán trung bình tài nguyên nƣớc mặt trung bình năm. 

Bảng 3.5: Bảng kết quả tính lƣu lƣợng trung bình tháng nhiều năm trên 5 tiểu lƣu vực 

TIỂU LƢU VỰC 
LƢU LƢỢNG TRUNG  ÌNH THÁNG THEO TỪNG VÙNG TRUNG BÌNH 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
 

THƢỢNGCẦU 11,53 8,50 6,07 5,36 12,55 27,29 53,94 69,09 56,73 34,38 26,17 17,45 27,42 

TRUNG CẦU 25,73 18,86 13,78 12,84 33,78 61,05 115,18 161,27 130,17 78,44 59,59 38,84 62,46 

SÔNG CÔNG 13,03 9,54 7,15 6,98 18,00 30,07 53,00 76,97 64,03 40,94 30,28 19,60 30,80 

SÔNG CÀ LỒ 11,61 8,33 6,09 4,96 10,16 23,08 34,82 62,73 52,13 35,08 29,34 17,37 24,64 

HẠ CẦU 7,36 5,25 3,96 3,12 6,04 14,93 24,98 38,51 33,21 22,77 18,93 11,45 15,88 

 

Bảng 3.6: Bảng kết quả tính tổng lƣợng trung bình nhiều năm trên 5 tiểu lƣu vực 

TIỂU LƢU VỰC 
TỔNG LƢỢNG NƢỚC TRÊN TIỂU LƢU VỰC THEO TỪNG THÁNG (triệu m

3
) 

TỔNG 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

THƢỢNGCẦU 30,88 20,55 16,26 13,89 33,61 70,73 144,47 185,05 147,04 92,08 67,83 46,74 869,14 

TRUNG CẦU 68,92 45,63 36,91 33,28 90,48 158,25 308,50 431,95 337,40 210,09 154,46 104,03 1979,88 

SÔNG CÔNG 34,90 23,07 19,14 18,09 48,21 77,95 141,95 206,16 165,97 109,65 78,49 52,50 976,07 

SÔNG CÀ LỒ 31,10 20,15 16,31 12,86 27,21 59,83 93,26 168,02 135,12 93,96 76,05 46,52 780,39 

HẠ CẦU 19,71 12,70 10,60 8,09 16,18 38,70 66,91 103,15 86,08 60,99 49,07 30,67 502,82 
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Hình 3.2: Tài nguyên nƣớc trung bình nhiều năm tại 5 tiểu lƣu vực thuộc lƣu vực sông Cầu 
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Bảng 3.7: Lƣu lƣợng trung bình tháng ứng với tần suất 85, 95   5 tiểu lƣu vực thuộc lƣu vực sông Cầu 

Q 85% I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII TB 

THƢỢNG CẦU 8,24 5,78 5,49 4,43 7,93 15,76 34,30 55,99 50,82 28,82 19,24 13,43 20,85 

TRUNG CẦU 26,05 18,27 18,54 13,79 24,71 39,67 65,57 103,78 100,95 70,45 41,91 29,24 46,08 

SÔNG CÔNG 18,87 16,19 10,41 12,59 12,80 15,39 54,41 45,02 37,79 22,89 15,72 10,99 22,75 

SÔNG CÀ LỒ 7,79 5,63 3,99 2,78 3,16 11,22 29,52 44,44 38,20 27,98 17,58 12,27 17,05 

HẠ CẦU 4,55 3,11 2,17 1,50 3,23 10,50 18,02 26,38 29,44 19,12 12,29 8,57 11,57 

 

Bảng 3.8:  Lƣu lƣợng trung bình tháng ứng với tần suất 95   5 tiểu lƣu vực thuộc lƣu vực sông Cầu 

Q 95% I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII TB 

THƢỢNG CẦU 12,48 9,46 6,64 4,87 4,67 14,62 35,41 49,92 32,60 22,85 15,19 11,99 18,39 

TRUNG CẦU 25,19 17,79 14,18 10,70 20,09 48,13 88,41 83,57 88,25 53,29 34,34 23,95 42,32 

SÔNG CÔNG 10,29 8,84 6,01 4,75 10,58 23,52 32,29 28,63 50,44 28,60 17,79 12,44 12,44 

SÔNG CÀ LỒ 13,77 9,66 6,78 4,72 4,46 7,78 17,90 23,60 25,65 25,26 13,72 9,57 9,57 

HẠ CẦU 9,67 6,78 4,73 3,28 2,97 4,61 11,45 26,72 20,27 11,71 10,02 6,92 6,92 

 

 



69 

 

 

3.1.2. L  n  n  c đ m   o dòn  ch   t i thiểu (D   ) 

Theo thông tƣ 42, việc xác định lƣợng nƣớc bảo đảm DCTT  đƣợc xác định 

tại điểm phân bổ và phải xác định trƣớc khi phân bổ nguồn nƣớc. Ngoài ra, dòng 

chảy tối thiểu tại điểm phân bổ phải đáp ứng các yêu cầu đƣợc quy định tại   điều 

21 của thông tƣ nhu sau sau: 

(1). Bảo đảm duy trì dòng chảy và chất lƣợng nguồn nƣớc trong sông; 

(2). Bảo đảm sự phát triển bình thƣờng của hệ sinh thái thủy sinh;  

(3). Bảo đảm mức tối thiểu cho hoạt động khai thác, sử dụng nƣớc của các 

đối tƣợng sử dụng nƣớc; 

(4). Bảo đảm duy trì khả năng vận chuyển phù sa, bổ cập cho nƣớc dƣới đất 

và duy trì vùng đất ngập nƣớc. 

Có nhiều phƣơng pháp để xác định lƣợng nƣớc đảm bảo dòng chảy tối thiểu. 

Căn cứ vào các tài liệu, số liệu khai thác sử dụng nƣớc; chức năng và mục đích sử 

dụng nƣớc trên từng tiểu lƣu vực. Đề tài sử dụng phƣơng pháp chuyên gia để tính 

lƣu lƣợng dòng chảy tối thiểu (Qdctt) ứng với tần suất 90% Qtb tháng nhỏ nhất trên 

chuỗi số liệu thực đo của 4 trạm thủy văn Thác Riềng, Gia Bảy, Tân Cƣơng và Phú 

Cƣờng. Riêng tiểu lƣu vực Hạ Cầu do điều kiện đầu vào thiếu trạm đo kiểm tra, đề 

tài đã lấy trạm Phú Cƣờng với các điều kiện tƣơng tự để tính toán DCTT. 

Các kết quả tính toán DCTT của 5 tiểu lƣu vực đƣợc thể hiện nhƣ sau: 

Bảng 3.9: Kết quả tính toán DCTT 

Trạm Q 95% 

Năm 

đại 

 iểu 

Q đại 

 iểu 
Tỷ lệ Q 90 % DCTT 

Năm 

đại 

 iểu 

Q đại  iểu Tỷ lệ 

Gi   ảy 8,38 1977 8,32 1,01 8,91 280,99 1978 8,82 1,01 

Phú 

cƣờng 
1,79 1971 2,02 0,89 2 63,07 1968 2,05 0,98 

THác 

giềng 
3,08 1978 3,18 0,97 3,33 105,01 1967 3,43 0,97 

Tân 

cƣơng 
1,27 1962 1,41 0,90 1,43 45,10 1976 1,63 0,88 
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3.1.3. L  n  n  c đ m   o nhu c u thiết  ếu 

Lƣợng nƣớc bảo đảm cho các nhu cầu thiết yếu trƣớc khi phân bổ của lƣu 

vực sông Cầu đƣợc xác định là lƣợng nƣớc bảo đảm tối thiểu ăn uống, sinh hoạt 

của ngƣời dân, lƣợng nƣớc tối thiểu sản xuất cho khu vực nông thôn, chăn nuôi; 

đảm bảo tối thiểu đáp ứng cho các khu công nghiệp trọng điểm; đảm bảo cho các 

mục tiêu chiến lƣợc phát triển quốc gia và thỏa thuận liên tỉnh trong lƣu vực sông. 

Để xác định lƣợng nƣớc cho các nhu cầu thiết yếu đƣợc tính toán nhƣ sau: 

Wty = Wsh + Wsxnt + Wcl + Wttlt + Wdp 

trong đ :  

Wty là  nhu cầu thiêt yếu 

Wsh là lƣợng nƣớc tối thiểu cho ăn uống, sinh hoạt 

Wsxnt là lƣợng nƣớc bảo đảm duy trì các hoạt động sản xuất phụ thuộc vào 

nguồn nƣớc ở khu vực nông thôn 

Wcl là lƣợng nƣớc dành cho các mục tiêu chiến lƣợc phát triển quốc gia, 

chiến 

lƣợc phát triển vùng 

Wttlt là lƣợng nƣớc quy định trong các thỏa thuận liên tỉnh, liên quốc gia 

(Wttlt) 

 Wdp là lƣợng nƣớc dự phòng để cấp nƣớc sinh hoạt trong trƣờng hợp xảy ra 

sự cố ô nhiễm nguồn nƣớc 

3.1.3.1. Xác định Wsh, Wsxnt 

Do chƣa c  định mức quy định lƣợng nƣớc tối thiểu cho các nhu cầu, đề tài 

lựa chọn mức tối thiểu là đáp ứng khoảng 50% nhu cầu dùng nƣớc thực tế. Theo 

đ , tiêu chu n cấp nƣớc cho sinh hoạt của ngƣời dân là 75lít/ngƣời/ngày.đêm với 

thành thị, 45lít/ngƣời/ngày.đêm với nông thôn; nƣớc cấp cho chăn nuôi gồm gia 

súc là  67.5lít/con/ngày.đêm, gia cầm là 5,5l lít/con/ngày.đêm; nƣớc cấp cho khu 

công nghiệp trọng điểm là 22.5 m
3
/ha.ngày đêm, nƣớc cho thủy sản là 22.5 

m
3
/ha/năm. 

3.1.3.2. Xác định Wcl, Wttlt, Wdp 

Wcl: Từ định hƣớng quy hoạch phát triển xã hội của 6 tỉnh thuộc lƣu vực 

sông Cầu là Bắc Kạn, Thái Nguyên,  Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nội  
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cho thấy trên địa lƣu vực sông Cầu  chƣa c  quyết định của quốc gia yêu cầu lƣợng 

nƣớc này. 

Wttlt: Lƣợng nƣớc quy định trong các thỏa thuận liên tỉnh, liên quốc gia 

(Wttlt), với  6 tỉnh thuộc lƣu vực sông Cầu chƣa c  thỏa thuận nào. 

Wdp:Trên lƣu vực sông Cầu các hoạt động sản xuất dịch vụ công nghiệp gây 

ô nhiễm nguồn nƣớc chủ yếu tập trung tại Trung lƣu và Hạ lƣu sông các sông chính 

nhƣ sông Cầu, sông Cà Lồ. Theo Quy hoạch thủy lợi lƣu vực sông Cầu sông 

Thƣơng thì toàn lƣu vực có 4.054 công trình thuỷ lợi các loại (4 hệ thống thuỷ nông 

lớn, 165 hồ, 467 đập, 573 trạm bơm, và 2845 công trình tiểu thuỷ nông ) và tiếp tục 

nâng cấp, xây mới và sửa chữa đến 2020 sẽ là nguồn nƣớc dự phòng cho ăn uống 

sinh hoạt khi xảy ra sự cố về tài nguyên nhƣ ô nhiễm nguồn nƣớc, chất lƣợng nƣớc 

suy giảm. 

3.1.3.3. Lượng nước chuyển ra khỏi lưu vực 

Từ các tài liệu, số liệu về hiện trạng khai thác sử dụng trên lƣu vực sông Cầu  

thì hiện nay không có công trình chuyển nƣớc nên không c  lƣợng nƣớc chuyển ra 

khỏi lƣu vực. 

3.1.3.4. Lượng lũ không thể trữ được 

Cho đến thời điểm hiện tại, qua các tài liệu nghiên cứu thì chƣa c  nhiều 

phƣơng pháp tính toán lƣợng lũ không kiểm soát, trong nội dung nghiên cứu đề tài 

này, tác giả đề xuất phƣơng pháp xác định lƣợng lũ không kiểm soát thông qua 

mực nƣớc lũ và cấp báo động lũ đã đƣợc chính phủ quy định tại Quyết định số 

632/QĐ-TTg ngày 10/5/2010. Nội dung Quyết định nêu rõ mực nƣớc tƣơng ứng 

với các mức báo động lũ, theo quy định có 3 mức báo động I, II và III trong đ  c  

trạm Gia Bảy thuộc sông Cầu tuy nhiên trong quá trình thu thập số liệu, tác đã 

không thu thập đƣợc số liệu biểu quan hệ Q~H tại trạm Gia Bảy để cắt lũ trích ra và 

xác định lƣợng lũ không thể trữ đƣợc trên nhánh chính của sông Cầu. 
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Bảng 3.10: Bảng cấp báo động mực nƣớc lũ 

 

3.1.4. X c định l  n  n  c mặt có thể ph n    cho c c n  nh dùn  n  c 

Lƣợng nƣớc có thể phân bổ đã đƣợc quy định tại điều 24 của thông tƣ 42 về 

Quy định kỹ thuật quy hoạch tài nguyên nƣớc nhƣ sau: “Lƣợng nƣớc có thể phân 

bổ đƣợc x c định dự  trên lƣợng nƣớc có thể sử dụng trừ đi lƣợng nƣớc bảo 

đảm dòng chảy tối thiểu, lƣợng nƣớc bảo đảm cho các nhu cầu thi t y u, đƣợc 

tính toán cho từng thời điểm; có tính đ n lƣợng nƣớc bổ sung từ các công 

trình khai thác, sử dụng, công tr nh điều ti t và phát triển nguồn nƣớc xây 

dựng trong kỳ quy hoạch‖. Chi tiết lƣợng nƣớc có thể phân bổ tại các vị trí cụ thể 

nhƣ bảng dƣới đây: 

Bảng 3.11: Lƣợng nƣớc mặt c  thể phân bổ cho các đối tƣợng sử dụng nƣớc 

STT 

Điểm 

Phân 

 ổ 

Vị trí 
Thuộc Tiểu lƣu 

vực 

  

Qo 

(m
3
/s) 

Tổng lƣợng (tỷ 

m
3
) 

Lƣợng nƣớc (tỷ m
3
) 

Nƣớc 

mặt 

Lũ 

không 

kiểm 

soát 

Có 

thể 

sử 

dụng 

Dòng 

chảy 

tối 

thiểu 

Nhu 

cầu 

thi t 

y u 

Có 

thể 

phân 

 ổ 

1 PB1 
Trạm TV Thác 

Riềng 
Thƣợng Cầu 27,42 0,87 X 0,87 0,11 0,13 0.64 

2 PB2 
Trạm TV Gia 

Bảy 
Trung Cầu 62,46 1,98 X 1,98 0,28 0,25 1.45 

3 PB5 
Trạm TV Tân 

Cƣơng 
Sông Công 30,80 0,98 X 0,98 0,05 0,17 0.76 

4 PB3 
Trạm TV Phúc 

Lộc Phƣơng 
Sông Cà Lồ 24,64 0,78 X 0,78 0,06 0,32 0.39 
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5 PB4 
Trạm TV Đáp 

Cầu 
Hạ Cầu 15,88 0,50 X 0,50 0,06 0,22 0.22 

  

  
TỔNG TOÀN VÙNG 161.20 5,11 X 5,11 0,56 1,09 3,46 

3.2. C n  ằng nƣớchiện trạng lƣu vực 

3.2.1. Sơ đ  m  phỏn  tình hình khai th c sử dụn  n  c trên l u vực s n    u 

Mô hình hóa mạng lƣới sông, suối, sơ đồ khai thác sử dụng nƣớc và nút cân 

bằng nƣớc trong mô hình WEAP đối với các tiểu lƣu vực trên lƣu vực sông Cầu 

nhƣ sau: 

- Sơ đồ cân bằng nƣớc lƣu vực sông Cầu đƣợc phân thành 5 tiểu lƣu vực cân 

bằng với 4 nhánh sông chính nhƣ phân chia ở trên gồm dòng chính sông Cầu thuộc 

tiểu lƣu vực Thƣợng Cầu, dòng chính sông Cầu thuộc tiểu lƣu vực Trung Cầu, 

dòng chính sông Cầu thuộc tiểu lƣu vực Hạ Cầu, sông Công, sông Cà Lồ. Trong đ  

,4 đối tƣợng sử dụng nƣớc đƣợc mô phỏng là: sinh hoạt, công nghiệp, nông nghiệp 

và thủy sản.  

- Ngoài ra, bài toán phân bổ nguồn nƣớc trên hồ chứa tới các đối tƣợng sử 

dụng nƣớc còn là đã và đang là vấn đề cần đƣợc thống nhất giữa Bộ Công thƣơng 

và bộ Tài nguyên Môi trƣờng nên trong sơ đồ tính toán cân bằng không tính đến. 

- Trên mỗi tiểu lƣu vực cân bằng nƣớc các yêu cầu về dòng chảy môi trƣờng 

đƣợc khống chế tại cửa ra của tiểu lƣu vực đảm bảo các yêu cầu môi trƣờng của 

dòng chảy về hạ du hoặc sang các tiểu lƣu vực cân bằng khác. 

- Các đối tƣợng dùng nƣớc đƣợc mô phỏng trong mô hình WEAP đƣợc 

thống kê với các nút dùng sau đây: 

(1). Số điểm nút dẫn lấy nƣớc: 25; 

(2). Số điểm nút dòng hồi quy: 5 (nông nghiệp) tƣơng ứng 20% nhu cầu NN; 

(3). Số hộ, ngành sử dụng nƣớc mặt (nút lấy nƣớc): 25 (SH, CN, NN, TS) 
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Hình 3.3: Sơ đồ mô phỏng tình hình khai thác sử dụng nƣớc 

Bảng 3.12: Ký hiệu và tên các khu dùng nƣớc đƣợc chú thích nhƣ bảng dƣới đây: 

K  hiệu khu dùng nƣớc Tên khu dùng nƣớc 

CN_thuongcau Công nghiệp Thƣợng Cầu 

CN_trungcau Công nghiệp Trung Cầu 

CN_songcong Công nghiệp Sông Công 

CN_calo Công nghiệp Sông Cà Lồ 

CN_hacau Công nghiệp Hạ Cầu 

NN_channuoi_thuongcau Nông nghiệp chăn nuôi Thƣợng Cầu 

NN_channuoi_trungcau Nông nghiệp chăn nuôi Trung Cầu 

NN_channuoi_songcong Nông nghiệp chăn nuôi Sông Công 

NN_channuoi_calo Nông nghiệp chăn nuôi Sông Cà Lồ 

NN_channuoi_hacau Nông nghiệp chăn nuôi Hạ Cầu 

NN_trongtrot_ thuongcau Nông nghiệp trồng trọt Thƣợng Cầu 

NN_trongtrot_ trungcau Nông nghiệp trồng trọt Trung Cầu 

NN_trongtrot_ songcong Nông nghiệp trồng trọt Sông Công 

NN_trongtrot_ calo Nông nghiệp trồng trọt Sông Cà Lồ 

NN_trongtrot_ hacau Nông nghiệp trồng trọt Hạ Cầu 

TS_thuongcau Thủy sản Thƣợng Cầu 
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K  hiệu khu dùng nƣớc Tên khu dùng nƣớc 

TS_trungcau Thủy sản Trung Cầu 

TS_songcong Thủy sản Sông Công 

TS_calo Thủy sản Sông Cà Lồ 

TS_hacau Thủy sản Hạ Cầu 

SH_thuongcau Sinh hoạt Thƣợng Cầu 

SH_trungcau Sinh hoạt Trung Cầu 

SH_songcong Sinh hoạt Sông Công 

SH_calo Sinh hoạt Sông Cà Lồ 

SH_hacau Sinh hoạt  Hạ Cầu 

 

3.2.2. Kết qu  c n   n  n  c mặt hi n tr n  2014 

Kết quả tính toán phân bổ nguồn nƣớc hiện trạng năm 2014 với giả thiết 

lƣợng nƣớc phân bổ tƣơng ứng tổng lƣợng tài nguyên nƣớc trung bình nhiều năm 

của 5 tiểu lƣu vựcđã trừ đi các thành phần (DCTT và Nhu cầu thiết yếu) tính ở trên 

và ứng với ƣu tiên phân bổ của tất cả các nút dùng nƣớc là cao nhất thiết lập trong 

WEAP (priority = 1)cho thấy hiện tƣợng thiếu nƣớc đã xảy ra ở hầu hết các nút 

dùng nƣớc của các ngành với tổng lƣợng thiếu là 451.89 triệu m
3
 trong đ  lớn nhất 

là tiểu lƣu vực Cà Lồ với hơn 278.52 triệu m
3
, đặc biệt từ tháng I tới tháng V của 5 

tiểu lƣu vực thuộc lƣu vực nhƣ sau: 

 Đối với các tiểu lưu vực: 

(1). Tiểu lƣu vực Thƣợng Cầu thiếu 29.04 triệu m
3
 

(2). Tiểu lƣu vực Trung Cầu thiếu 56.98 triệu m
3
 

(3). Tiểu lƣu vực Sông Công thiếu 38.71 triệu m
3
 

(4). Tiểu lƣu vực Sông Cà Lồ thiếu 278.52 triệu m
3 
 

(5). Tiểu lƣu vực Hạ Cầu  thiếu 48.64 triệu m
3
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Hình 3.4: Hiện trạng thiếu nƣớc tại các tiểu lƣu vực  năm 2014 

 

 

 

Hình 3.5: Mức độ ƣu tiên nhu cầu trong WEAP ( từ 1-99) 

 Đối với các ngành: 

- Đối với nông nghiệp thì lƣợng thiếu tổng là 254,42 triệu m
3
, xảy ra ở tháng 

I, II, III, IV là những tháng mùa cạn trong năm; trong đ  tiểu lƣu vực Cà Lồ có tình 

trạng thiếu hầu hết các tháng trong năm. Các tiểu lƣu vực khác đều đáp ứng trên 

85%, phù hợp quy hoạch thủy lợi tƣới sông Cầu sông Thƣơng đã đề ra. 

- Đối công nghiệp thì tổng lƣợng thiếu là 72.98 triệu m
3
, xảy ra hầu hết ở các 

tháng mùa cạn bao gồm tháng I, II, III, IV; trong đ  tiểu lƣu vực Cà Lồ với tình 

trạng tƣơng tự nông nghiệp, chỉ đạt 56.9 ;  không đáp ứng 100% nhu cầu nƣớc 

công nghiệp trong hầu hết các tháng. Các tiểu lƣu vực đều đáp ứng trên 88  lƣợng 

nƣớc yêu cầu cho công nghiệp ở các tháng trong năm của hiện trạng 2014. 
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- Đối với thủy sản lƣợng thiếu là  105.31 triệu m
3
, xảy ra ở các tháng I, II, III, 

IV tƣơng tự nhƣ hai ngành trên với khả năng đáp ứng không đủ cho nhu cầu sử 

dụng nƣớc NTTS. Các tiểu lƣu vực khác trừ Cà Lồ đều có thể đáp ứng tối thiểu trên 

85% nhu cầu sử dụng nƣớc NTTS trong cả năm, Cà Lồ chỉ đạt 57%. 

- Đối với sinh hoạt lƣợng thiếu là nhỏ nhất với 19.16 triệu m
3 

với khả năng 

đáp ứng trên 88% ngoại trừ tiểu lƣu vực Cà Lồ. 

K t luận: Việc phân bổ nguồn nƣớc mặt  hiện trạng năm 2014 với giả thiết 

là thứ tự ƣu tiên cấp nƣớc  là ngang bằng nhau đã cho thấy một bức tranh về khả 

năng cấp nƣớc và lƣợng nƣớc còn thiếu nằm trong các tiểu lƣu vực.  Sự mâu thuẫn 

trong sử dụng nƣớc, các ngành đều sử dụng tối đa lƣợng nƣớc đã dẫn đến tình trạng  

không thể đáp ứng đƣợc nhu cầu và lƣợng nƣớc phân bổ; hầu hết các ngành và lĩnh 

vực chỉ đáp ứng tới 88%  nhu cầu nƣớc trong toàn năm đối với các ngành.  Đặc  

biệt tiểu lƣu vực Cà Lồ với diện tích canh tác  nông nghiệp lớn, số lƣợng con vật 

chăn nuôi lớn và tƣơng tựvới diện tích công nghiệp đã dẫn đến nhu cầu  dùng nƣớc 

quá lớn, vƣợt qua khả năng đáp ứng 100%  thời gian trong năm đáp ứng các ngành 

đối vớitiểu lƣu vực Cà Lồ(Kết quả khả năng đáp ứng và mức độ căng thẳng 2014 

được thống kê tại Phụ lục). 

 

 

 

Hình 3.6: Lƣợng thiếu đối với các ngành theo các tháng 
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Hình 3.7: Khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng nƣớc 

3.3. Tính to n gi  trị kinh t  sử dụng nƣớc tại các tiểu lƣu vực 

3.3.1. Gi  trị kinh tế sử dụn  n  c   n  n hi p 

Phƣơng pháp sử dụng: Residual Imputation Method – RIM  kết hợp Market 

Price - MP đã đƣợc mô tả cụ thể tại chƣơng 2, chi tiết  số liệu đầu bào tính toán cho 

từng tiểu lƣu vực sông Cầu thể hiện trong bảng sau: 

Đối với trồng trọt: 

Bảng 3.13: Bảng khai báo số liệu đầu vào tính toán GTKTSDN trồng trọt 

Trồng trọt Lú  đông xu n Lúa mùa Ngô Chè 

Tiểu lƣu vực Thƣợng Cầu 

Năng suất ( tấn/ha) 5,09 4,42 3,85 3,20 

Giá ($/tấn) 250 250 223,00 6941,33 

CPSX ($/ha) 870 870 670,00 600,00 

Tiểu lƣu vực Trung Cầu 

Năng suất ( tấn/ha) 5,25 4,91 4,05 9,28 

Giá ($/tấn) 250 250 223,00 6.941,33 

CPSX ($/ha) 870 870 670,00 600,00 

Tiểu lƣu vực Sông Công 

Năng suất ( tấn/ha) 5,25 4,91 4,05 9,28 

Giá ($/tấn) 250 250 223,00 6.941,33 

CPSX ($/ha) 870 870 670,00 600,00 

Tiểu lƣu vực Cà Lồ 

Năng suất ( tấn/ha) 5,53 5,13 3,77 3,16 

Giá ($/tấn) 250 250 223,00 6.941,33 

CPSX ($/ha) 870 870 670,00 600,00 

Tiểu lƣu vực Hà Cầu 

Năng suất ( tấn/ha) 5,69 5,32 3,82 5,69 

Giá ($/tấn) 250 250 223,00 250 

CPSX ($/ha) 870 870 670,00 870 
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Bảng 3.14: Bảng ghi chú và khai báo CPSX tính toán GTKTSDN trồng trọt 

CPSX triệu đồng/h  $/ha Ghi chú 

Lúa 19,4 870 Kiên Giang 2013 

Ngô 23,6 1058,30 Vĩnh Phúc 2015 

Chè 13,4 600 Thaí Nguyên 2017 

Đối với chăn nuôi: 

Bảng 3.15: Khai báo CPSX chăn nuôi tính toán GTKTSDN chăn nuôi 

Lƣu vực sông Cầu Ghi chú 

CPSX Triệu đồng/ con $/con  

Trâu, bò 6,33 283,35 Đắc Lăk 2016 

Lợn 1,13 50,6 Hải Dƣơng 2012 

Gia Cầm 0,83 37,2 Bắc Giang 2015 

 

3.3.1.2. Giá trị kinh tế sử dụng nước trong trồng trọt 

Bảng 3.16: Giá trị KTSDN trong trồng trọt tiểu lƣu vực Thƣợng Cầu 

Gi  trị KTSDN trong trồng trọt tiểu lƣu vực Thƣợng Cầu 

Loại cây GTSX/ha 

($/ha) 

GTKT 

($/m3) 

GTKT (vnd/m3) 

Lúa đông xuân 1.272 0.055 1.228,91 

Lúa mùa 1.105 0.051 1.132,16 

Ngô 859 0.075 1.684,13 

Chè 22.212 13.508 301.626,25 

Gi  trị KTSDN trong trồng trọt tiểu lƣu vực Trung Cầu 

Lúa đông xuân 1.311 0.060 1.349,74 

Lúa mùa 1.227 0.077 1.718,71 

Ngô 904 0.094 2.090,46 

Chè 64.416 39.885 890.625,66 

 Gi  trị KTSDN trong trồng trọt tiểu lƣu vực Sông Công 

Lúa đông xuân 1.311 0.061 1.351,59 

Lúa mùa 1.227 0.067 1.493,20 

Ngô 904 0.094 2.090,46 

Chè 64.416 39.885 890.625,66 

 Gi  trị KTSDN trong trồng trọt tiểu lƣu vực Cà Lồ 

Lúa đông xuân 1.383 0.068 1.525,88 

Lúa mùa 1.283 0.111 2.489,49 

Ngô 841 0.068 1.524,78 

Chè 21.935 13.334 297.751,05 

 Giá trị KTSDN trong trồng trọt tiểu lƣu vực Hạ Cầu 

Lúa đông xuân 1.423 0.067 1.488,22 

Lúa mùa 1.330 0.121 2.703,11 
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Ngô 852 0.073 1.624,37 

  

3.3.1.3. Giá trị kinh tế sử dụng nước trong chăn nuôi 

 

 CPSX (đồng/con) GTSX 

(đồng/con) 

GTKT 

 Giá trị kinh tế sử dụng nƣớc đối với nuôi trâu, bò 

Lƣu vực 6.328.668 21.000.000 297.743,93 

 Giá trị kinh tế sử dụng nƣớc đối với nuôi heo 

Lƣu vực 1.130.000 2.500.000 125.114 

 Giá trị kinh tế sử dụng nƣớc đối với nuôi gia cầm 

Lƣu vực 83.350 108.810 23.145,45 

 

3.3.2. Gi  trị kinh tế sử dụn  n  c   n  n i p 

Phƣơng pháp sử dụng: IA – Phân tích tổng hợp cùng Market Price - MP đã 

đƣợc mô tả cụ thể tại chƣơng 2, chi tiết các kết quả tính cho từng tiểu lƣu vực sông 

Cầu thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 3.17: Giá trị linh tế sử dụng nƣớc công nghiệp lƣu vực sông Cầu 

 Tiểu lƣu vực 

GTSX  CN tiểu lƣu vực 

(tỷ đồng) 

GTSX CN /1ha  

( tỷ đồng) 

GTKTSDN  

( vnd/m
3
) 

Thƣợng cầu 325,89 
0,30 

18.525,68 

Trung cầu 101.846,39 42,65 259.6605,36 

Sông Công 58.973,18 28,91 1.760.025,71 

Cà Lồ 103.074,87 14,82 902.298,60 

Hạ Cầu 370.114,91 49,83 3.033.606,92 

 

3.3.3. Gi  trị kinh tế sử dụn  n  c  h   s n 

Phƣơng pháp sử dụng: IA – Phân tích tổng hợp kết hợp Market Price - MP đã 

đƣợc mô tả cụ thể tại chƣơng 2, chi tiết các kết quả tính cho từng tiểu lƣu vực sông 

Cầu thể hiện trong bảng sau:  

Bảng 3.18: Giá trị kinh tế sử dụng nƣớc nuôi trồng thủy sản 

 Tiểu lƣu vực 

GTSX   

(tỷ đồng) 

GTSX /1ha  

( tỷ đồng) 

GTKTSDN  

( vnd/m
3
) 

Thƣợng cầu 91,12 0,08 1.744,18 

Trung cầu 176,87 0,08 1.744,18 

Sông Công 201,06 0,14 3.088,05 

Cà Lồ 640,39 0,17 3.834,74 

Hạ Cầu 175,64 0,10 2.210,30 
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3.3.4. Tổng hợp gi  trị kinh t  sử dụng nƣớc thuộc 5 tiểu lƣu vực sông Cầu 

Để ƣớc tính giá trị kinh tế sử dụng nƣớc cần nghiên cứu các phƣơng pháp 

xác định phù hợp dựa trên mức độ số liệu thu thập, phân tích thông tin và khả năng 

tính toán. Hiện nay, sử dụng giá trị kinh tế nƣớc trong lựa chọn phƣơng án phân bổ 

nguồn nƣớc đang là cách tiếp cận, hƣớng đi chủ đạo nhằm đạt đƣợc các tiêu chí 

phân bổ tối ƣu hơn cho các ngành với các kết quả cho thấy GTKTSDN ngành Công 

nghiệp là lớn nhất trong 5 tiểu lƣu vực; đi đầu là tiểu lƣu vực Hạ Cầu đạt 3,03 triệu 

đồng/m
3
; GTKTSDN thấp nhất là ngành Nông nghiệp với  lúa dao động trong 

khoản 1.132 – 2.489 đồng/m
3
 trong đ  chè đạt tới 301.626,25đồng /m

3
nhờ đạt giá 

trị sản xuất cao chỉ đứng sau công nghiệp ở tiểu lƣu vực Thƣợng Cầu; chăn nuôi 

đạt từ 23.145,45 – 207.743,93 đồng/ m
3
; tiếp đến là ngành TS đạt trong khoảng từ 

1.744- 3.834 đồng/ m
3
. Kết quả tổng hợp giá trị kinh tế nƣớc đƣợc tổng hợp tại 

bảng … sau: 

Bảng 3.19: Giá trị kinh tế sử dụng nƣớc thuộc 5 tiểu lƣu vực sông Cầu 

Đ n vị: đồng/ m
3
 

Thƣợng 

Cầu 

Chè 
Trầu, 

Bò 
Lợn Gi  cầm CN TS Ngô 

Đông 

Xuân 
Hè Thu 

301.626,2

5 

297.743,

93 

125.114,

16 

23.145,4

5 

18.525,

68 

1.744,

18 

1.684,

13 
1.228,91 1.132,16 

Trung 

Cầu 

CN Chè Trầu, Bò Lợn 
Gia 

cầm 
Ngô TS Hè Thu 

Đông 

Xuân 

259.6605,

36 

890.625,

66 

297.743,

93 

125.114,

16 

23.145,

45 

20.90,

46 

1744,1

8 
1718,71 1349,74 

Sông 

Công 

CN Chè Trầu, Bò Lợn 
Gia 

cầm 
TS Ngô Hè Thu 

Đông 

Xuân 

1.760.025

,71 

89.0625,

66 

297.743,

93 

125.114,

16 

23.145,

45 

3.088,

05 

2.090,

46 
1.493,20 1.351,59 

Cà Lồ 

CN Chè Trầu, Bò Lợn 
Gia 

cầm 
TS 

Hè 

Thu 

Đông 

Xuân 
Ngô 

902.298,6

0 

297.751,

05 

297.743,

93 

125.114,

16 

23.145,

45 

3.834,

74 

2.489,

49 
1.525,88 1.524,78 

Hạ Cầu 

CN Trầu, Bò Lợn Gia cầm Hè Thu TS Ngô 
Đông 

Xuân 
X 

3.033.606

,92 

297.743,

93 

125.114,

16 

231.45,4

5 

2.703,1

1 

2.210,

30 

1.624,

37 
1.488,22 X 
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Hình 3.8: Biểu đồ giá trị linh tế sử dụng nƣớc của 5 tiểu lƣu vực thuộc lƣu vực sông Cầu 

3.4. X y dựng kịch  ản ph n  ổ nguồn nƣớc mặt trên lƣu vực sông Cầu 

3.4.1.  ơ s  đ  xuất c c kịch   n 

Để c  căn cứu xây dựng phƣơng án quy hoạch tài nguyên nƣớc lƣu vực sông 

Cầu đến 2020, tác giả dựa vào các căn cứu dƣới đây để đề xuất các kịch bản phân 

bổ khai thác tài nguyên nƣớc căn cứ vào các yếu tố sau: 

- Hiện trạng khai thác, sử dụng nƣớc lƣu vực sông Cầu; 

- Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của 6 tỉnh thuộc lvs Cầu: 

- Tiềm năng tài nguyên nƣớc trên lƣu vực sông Cầu; 

- Dự báo nhu cầu sử dụng nƣớc cho các ngành, các lĩnh vực trên lƣu vực; 

- Mục tiêu phân bổ, khai thác tài nguyên nƣớc. 

Bên cạnh đ , kịch bản phân bổ cũng dựa trên nghiên cứu của Tô Trung 

Nghĩa ( nguyên Viện trƣởng Viện Quy hoạch thủy lợi) về ―Luận giải kịch bản trong 

quy hoạch chiến lƣợc phát triển tài nguyên nƣớc‖ với 3 khái niệm kịch bản nhƣ 

sau:[1] 

(1 . Định ngh   của Viện Nghiên cứu Chính s ch Lƣơng thực Quốc t  

Một kịch bản là một mô tả mạch lạc, nhất quán nội bộ và hợp lý về một tình 

trạng tƣơng lai c  thể của thế giới. Một kịch bản không phải là một dự báo 

mà làmột ảnh chụp nhanh về tƣơng lai c  thể mở ra nhƣ thế nào. 

(2 . Định ngh   của các chuyên gia ADB 

3033606.92 

297743.93 
125114.16 
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Các kịch bản là cái nhìn về các phƣơng án thành tựu tƣơng lai của một đất 

nƣớc,giúp cho các nhà hoạch định chính sách quản lý rủi ro và xây dựng các chiến 

lƣợc và các kế hoạch bất thƣờng. 

(3 . Định ngh   của các chuyên gia ESCAP 

Một Kịch bản mô tả một tƣơng lai c  thể xảy ra là bối cảnh cho Nhiệm vụ. 

Thông thƣờng một số kịch bản mô tả một khoảng biến thiên các tƣơng lại có 

thể đƣợc xây dựng trong quá trình tiến hành quy hoạch chiến lƣợc. 

3.4.2.   c kịch   n t nh to n 

Trong đề tài này,  tác giả dựa vào tình hình phát triển kinh tế xã hội, tiềm 

năng nguồn nƣớc và nhu cầu sử dụng nƣớc của 6 tỉnh thuộc lƣu vực sông Cầu giai 

đoạn hiện tại và trong k  quy hoạch,  để tiến hành tính toán cân bằng nƣớc, đánh 

giá khả năng đáp ứng của nguồn nƣớc từ đ  đề xuất 2 kịch bản (KB) phân bổ dựa 

trên định nghĩa về kịch bản của ADB[1] trong các trƣờng hợp (TH) nguồn nƣớc 

đến khác nhau: 

 
Hình 3.9: Sơ đồ tổng hợp các kịch bản tính toán 

3.4.2.2. Kịch bản quản lý phân bổ nguồn nước theo QPPL 

Giả thiết đặt ra đối với kịch bản phân bổ này (Kịch bản 1 – KB1), trong giai 

đoạn quy hoạch đến 2020, giữ nguyên các tỷ lệ cấp nƣớc cho sinh hoạt và các 

ngành kinh tế không thay đổi so với hiện trạng với chế độ ƣu tiên cấp nƣớc 

TÌnh hình phát 
triển KTXH

Nhu cầu sử dụng 
nước

Tiềm năng nguồn 
nước (85%, 95%)

Phân bổ nguồn nước

KB 1
( Quản lý  phân bổ 

theo QPPL) 

KB2 
( Quản lý phân bổ 

theo GTKTDSN)

TH1

85% 85%95% 95%
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(demand priority)  đặt trong WEAP theo các ngành với thứ tự ƣu tiên sau: (1). Sinh 

hoạt; (2). Sản xuất nông nghiệp; (3). Nuôi trồng thủy sản; (4). Sản xuất công 

nghiệp (điều 28, thông tư 42/2015/TT-BTNMT về Quy định kỹ thuật quy hoạch tài 

nguy n nước). 

 Theo Quy hoạch thủy lợi sông Cầu sông Thƣơng và Quy hoạch phát triển 

KTXH của 6 tỉnh thuộc lƣu vực sông Cầu thì dân số tăng trƣởng bình quân của lƣu 

vực 1 /năm; nông nghiệp trồng trọt  giữ nguyên diện tích tập trung vào thâm canh, 

chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất sang nuôi trồng thủy sản; diện tích nuôi trồng thủy 

sản đến 2020 là 16.000 ha (gấp 1.5 lần hiện trạng 2014)[12]; diện tích công nghiệp 

quy hoạch đến 2020 không đổi với 19.882ha.[4] 

 

 

 

 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4
TS_songcong

NN_trongtrot_calo

TS_calo

NN_trongtrot_hacau

TS_hacau

SH_hacau

SH_thuongcau

NN_trongtrot_trungcau

TS_trungcau

SH_trungcau

CN_trungcau
SH_songcong

SH_calo

CN_thuongcau

CN_songcong

CN_calo

CN_hacau

NN_channuoi_thuongcau

NN_channuoi_trungcau

NN_chanuoi_songcong

NN_channuoi_calo

NN_channuoi_hacau

Cấp độ ưu tiên  cấp nước theo QPPL 



86 

 

Sau khi tính toán cân bằng nƣớc với KB phân bổ theo QPPL, thu đƣợc kết quả: 

Bảng 3.20: Kết quả tính toán lƣợng nƣớcphân bổ năm 2020_Kịch bản 1 

Tiểu lƣu vực Nhu cầu nƣớc (10
6
m

3
/năm) 

 

Lƣợng nƣớc còn thiếu (10
6
m

3
/năm) 

 

P = 85% 

 

P = 95% 

Thƣợng Cầu 249,93 68,12 83,74 

Trung Cầu 557,49 99,56 153,28 

Sông Công 381,52 76,23 107,77 

Cà Lồ 744,63 658,63 744,63 

Hạ Cầu 472,79 124,19 163,07 

Tổng 2.441,36 1.026,74 1.252,50 
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Hình 3.10: Lƣợng nƣớc còn thiếu đối với  trƣờng hợp  P85  và P95  KB1 
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Lƣợng nƣớc thiếu với KB1 85% 

 
Khẳ năng đáp ứng với KB1 85% 

 
Lƣợng nƣớc thiếu với KB1 95% 

 
Khẳ năng đáp ứng với KB1 95% 

 

Hình 3.11: Khẳ năng đáp ứng và lƣợng nƣớc thiếu KB1 
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3.4.2.3. Kịch bản quản lý phân bổ nguồn nước tối ưu  theo giá trị kinh tế sử dụng 

nước 

Giả thiết đặt ra đối với kịch bản phân bổ này (Kịch bản 2 – KB2), trong giai 

đoạn quy hoạch đến 2020, giữ nguyên các tỷ lệ cấp nƣớc cho sinh hoạt và các 

ngành kinh tế không thay đổi so với hiện trạn. Chế độ ƣu tiên cấp nƣớc (demand 

priority)  đặt trong WEAP đƣợc xem xét dựa trên kết quả tính toán giá trị kinh tế sử 

dụng nƣớc (GTKTSDN), đƣợc xem là cách tiếp cận mới và là căn cứ ƣu tiên phân 

bổ cho các đối tƣợng sử dụng nƣớc với các kết quả nhƣ sau (mặc định sinh hoạt 

luôn là đối tƣợng đƣợc phân bổ nguồn nƣớc ƣu tiên nhất trong các ngành: 

Bảng 3.21: Thứ tự ƣu tiên phân bổ nguồn nƣớc dựa trên GTKTSDN 

Thứ tự ƣu 

tiên ph n  ổ 

1 2 3 4 5 

Thƣợng Cầu Sinh hoạt Chăn nuôi Công nghiệp Thủy sản Trồng trọt 

Trung Cầu Sinh hoạt Công nghiệp Chăn nuôi Trồng trọt Thủy sản 

Sông Công Sinh hoạt Công nghiệp Chăn nuôi Thủy sản Trồng trọt 

Cà Lồ Sinh hoạt Công nghiệp Chăn nuôi Thủy sản Trồng trọt 

Hạ Cầu Sinh hoạt Công nghiệp Chăn nuôi Thủy sản Trồng trọt 

 

 

Hình 3.12: Thứ tự ƣu tiên phân bổ nguồn nƣớc dựa trên GTKTSD
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Sau khi tính toán cân bằng nƣớc với KB phân bổ tối ƣu theo GTKTSDN, thu 

đƣợc kết quả: 

Bảng 3.22: Kết quả tính toán phân bổ nguồn nƣớc lƣu vực sông Cầu đến năm 2020_Kịch bản 

2 

Tiểu lƣu vực 
Nhu cầu nƣớc 

(10
6
m

3
/năm) 

Lƣợng nƣớc còn thiếu 

(10
6
m

3
/năm) 

P = 85% P = 95% 

Thƣợng Cầu 284,93 90,71 115,57 

Trung Cầu 557,49 108,78 168,69 

Sông Công 381,52 109,81 134,57 

Cà Lồ 744,63 668,98 744,63 

Hạ Cầu 472,79 110,08 141,25 

Tổng 2.441,36 1.088,36 1.304,72 

 

 

 

Hình 3.13:  Lƣợng nƣớc còn thiếu đối với  trƣờng hợp  P85% và P95% KB2
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Lƣợng nƣớc thiếu với KB2 85% 

 
Khẳ năng đáp ứng với KB2 85% 

 

 
Lƣợng nƣớc thiếu với KB2 95% 

 

 
Khẳ năng đáp ứng với KB2 95% 

Hình 3.14: Khẳ năng đáp ứng và lƣợng nƣớc thiếu KB2
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3.4.3. So s nh kết qu  t nh to n  i a c c kịch   n 

So sánh kết quả tính toán các phƣơng án c  thể rút ra một số nhận định sau: 

- Khả năng đáp ứng nhu cầu nƣớc có khác nhau rõ rệt từ thứ tự ƣu tiên đối 

với các ngành đối với KB1 và KB2. Với KB1, khả năng đáp ứng ngành SH tối 

thiểu 86.9  là ngành luôn đƣợc ƣu tiên hàng đầu; đối với ngành NN đều trên 85% 

theo tiêu chí cấp nƣớc trong Quy hoạch thủy lợi Cầu Thƣơng với tiểu lƣu vực đƣợc 

cấp cao nhất cho trồng trọt là Hạ Cầu, Sông Công và Trung Cầu;  đối với với chăn 

nuôi là tiểu lƣu vực Hạ Cầu là  98.9%. Tỷ lệ cấp nƣớc thấp nhất thuộc KB1 là CN 

với khả năng cấp nƣớc cao nhất chỉ đạt 45%.  

- Để sử dụng nƣớc hiệu quả và tối ƣu hiệu ích về kinh tế, KB2 dựa trên 

GTKTSDN đã ƣu tiên cấp nƣớc cho công nghiệp, chăn nuôi và thủy sản trong đ   

với W85% thì khả năng đáp ứng nƣớc trong CN với 4 tiểu lƣu vực Thƣợng Cầu, 

Trung Cầu và Hạ Cầu đều đủ 100%, trong đ  tiểu lƣu vực Cà Lồ đạt 38.6% do 

lƣợng nƣớc phân bổ còn thiếu. Ngành nông nghiệp trong đ  trồng trọt  cắt giảm 

nhu cầu để đáp ứng cho các ngành còn lại với mục tiêu tối đa h a lợi ích kinh tế. 

Tƣơng tự ƣu tiên với trƣờng hợp nƣớc cực đoan W95  cho thấy trình trạng thiếu 

nƣớc trầm trọng đặt biệt với tiểu lƣu vực Cà Lồ mất hoàn toàn lƣợng nƣớc có thể 

phân bổ (unmet demand ~ demand). 

- Kết quả phân bổ nƣớc cho 3 đối tƣợng sử dụng nƣớc xem xét của nghiên 

cứu cho giá trị  thiệt hại về kinh tế nƣớc thấp nhất ở kịch bản 2. Tổng thiệt hại về 

giá trị kinh tế nƣớc ở KB1 là 442.743,29 tỉ đồng đối với trƣờng hợp nƣớc đến W85% 

và 474.110,59tỉ đồng đới với trƣờng hợp nƣớc đến W95%;trong đ  tƣơng tƣ đối với 

KB2 chỉ 215.487,92 tỉ đồng và 303.302,42 tỉ đồng.  
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Bảng 3.23: So sánh nhu cầu nƣớc và lƣợng nƣớc còn theo các kịch bản phân tại các tiểu lƣu vực 

Tiểu lƣu vực 
Nhu cầu nƣớc 

(10
6
m

3
/năm  

Lƣợng nƣớc còn thi u  K 2  

(10
6
m

3
/năm  

Tiểu lƣu 

vực Nhu cầu nƣớc 

(10
6
m

3
/năm  

Lƣợng nƣớc còn thi u K 1 (10
6
m

3
/năm  

P = 85% P = 95%   P = 85% P = 95% 

THƢỢNG CẦU 284,93 90,71 115,57 
Thƣợng 

Cầu 
284,93 68,12 83,74 

TRUNG CẦU 557,49 108,78 168,69 
Trung 

Cầu 
557,49 99,56 153,28 

SÔNG CÔNG 381,52 109,81 134,57 
Sông 

Công 
381,52 76,23 107,77 

CÀ LỒ 744,63 668,98 744,63 Cà Lồ 744,63 658,63 744,63 

HẠ CẦU 472,79 110,08 141,25 Hạ Cầu 472,79 124,19 163,07 

Tổng 2.441,36 1.088,36 1.304,72 Tổng 2.441,36 1.026,74 1.252,5 

 

Bảng 3.24: So sánh lƣợng nƣớc phân bổ và khả năng đáp ứng nhu cầu nƣớc theo các kịch bản quy hoạch trên lvs Cầu 

Q85% Q95% 

Ngành sử 

dụng 

KB1  

(10
6
m

3
) 

KB2  

(10
6
m

3
) 

Ngành sử 

dụng 

KB1  

(10
6
m

3
) 

KB2  

(10
6
m

3
) 

Wpb 
Thừ /Th

i u 

Khả 

năng 

đ p 

ứng 

Wpb 
Thừ /Th

i u 

Khả 

năng 

đ p 

ứng 

Wpb 
Thừ /Th

i u 

Khả 

năng 

đ p 

ứng 

Wpb 
Thừ /Th

i u 

Khả 

năng 

đ p 

ứng 

Sinh hoạt 96,03 3,68 96% 96,03 3,68 96% Sinh hoạt 71,49 28,22 61% 71,49 28,22 61% 

Nông 

nghiệp 
966,34 350,91 64% 657,81 659,44 0% 

Nông 

nghiệp  
816,69 500,56 39% 564,85 752,40 -33% 

Công 

Nghiệp 
92,40 234,16 -153% 256,72 69,84 73% 

Công 

Nghiệp 
87,05 239,51 -175% 212,33 114,24 46% 

Thủy sản 259,84 437,99 -69% 342,43 355,40 -4% Thủy sản 213,62 484,21 -127% 287,97 409,86 -42% 

Tổng 1.414,61 1.026,74 
 

1.352,99 1.088,36 
 

Tổng 1.188,86 1.252,50   1.136,64 1.304,72   
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Bảng 3.25: Thiệt  hại kinh tế nƣớc các ngành của các kịch bản lựa chọn 

Thiệt hại 

kinh t   

(tỉ đồng  

Ngành 
W85% 

Ngành  
W95% 

KB1   KB2 KB1  KB2 

Nông nghiệp 52.414,00 98.497,61 Nông nghiệp 74.766,04 112.383,53 

Công Nghiệp 389.223,67 116.093,18 Công Nghiệp 398.122,27 189.884,29 

Thủy sản 1.105,61 897,13 Thủy sản 1.222,28 1.034,60 

Tổng thiệt hại 442.743,29 215.487,92 
 

474.110,59 303.302,42 
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Hình 3.15: Thiệt hại kinh tế nƣớc theo các KB của các ngành sử dụng nƣớc lƣu vực sông Cầu 
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Hình 3.16: Khả năng đáp ứng nguồn nƣớc các kịch bản tƣơng ứng  tần suất nƣớc đến Q 85, 95 

96% 

64% 

-153% 

-69% 

-200% -150% -100% -50% 0% 50% 100% 150%

Sinh hoạt 

Nông nghiệp 

Công Nghiệp 

Thủy sản 

Khả năng đáp ứng KB1 Q85% 

61% 

39% 

-175% 

-127% 

-200% -150% -100% -50% 0% 50% 100%

Sinh hoạt 

Nông nghiệp 

Công Nghiệp 

Thủy sản 

Khả năng đáp ứng KB1 Q95% 

96% 

0% 

73% 

-4% 

-20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Sinh hoạt 

Nông nghiệp 

Công Nghiệp 

Thủy sản 

Khả năng đáp ứng KB2 Q85% 

61% 

-33% 

46% 

-42% 

-60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80%

Sinh hoạt 

Nông nghiệp 

Công Nghiệp 

Thủy sản 

Khả năng đáp ứng KB2 Q95% 



97 

 

3.4.4. Lựa chọn ph ơn   n ph n    

3.4.4.1. Ti u chí lựa chọn phư ng án phân bổ 

1. Căn cứ vào điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, các mục tiêu và định 

hƣớng phát triển kinh tế xã hội của vùng trong k  quy hoạch để lựa chọn 

phƣơng án tối ƣu.  

2. Phƣơng án đƣợc chọn là phƣơng án tối ƣu, mang lại hiệu quả kinh tế 

lớn nhất nhƣng phải đảm bảo yếu tố an sinh xã hội. 

3. Phƣơng án đƣợc chọn không đƣợc chồng chéo với các quy hoạch quốc 

gia, quy hoạch vùng, quy hoạch có liên quan thuộc vùng đang c  hiệu lực trong 

k  quy hoạch. Bám sát với tình hình thực tế, c  xét đến các công trình cấp nƣớc 

do quy hoạch thủy lợi đã lập, có khả năng xảy ra lớn nhất. 

4. Phƣơng án đƣợc chọn phải c  đƣợc sự đồng thuận của các đối tƣợng sử 

dụng nƣớc và các bên liên quan. 

3.4.4.2. Phân tích lựa chọn phư ng án phân bổ 

Qua những các tiêu chí nêu trên, có thể thấy kịch bản  2 là phƣơng án thỏa 

mãn các tiêu chí đề ra, do vậy đề tài lựa chọn phƣơng án 2 là phƣơng án phân bổ 

tài nguyên nƣớc cho lƣu vực sông Cầu trong k  quy hoạch. Tính phù hợp của 

phƣơng án 3 đối với các tiêu chí nhƣ sau: 

Tiêu chí 1: Căn cứ vào điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, các mục tiêu 

và định hƣớng phát triển kinh tế xã hội của vùng trong k  quy hoạch  cụ thể là 

định hƣớng phát triển KTXH của 6 tỉnh thuộc lƣu vực để lựa chọn phƣơng án tối 

ƣu. Tập trung vào công nghiệp, chăn nuôi và thủy sản, thâm canh trong tròng 

trọt, là các nhân tố phát triển kinh tế tỉnh và của lƣu vực. 

Theo tiêu chí này, KB2 xét đến các điều kiện kinh tế xã hội hiện tại, dựa 

vào kế hoạch phát triển xã hội hiện tại và tƣơng lai trên địa bàn tỉnh để dự báo 

sự thay đổi về kinh tế xã hội và phƣơng hƣớng phân bổ tài nguyên nƣớc phù hợp 

đối với các ngành.  

Tiêu chí 2: Kịch bản đƣợc chọn là phƣơng án tối ƣu, mang lại hiệu quả 

kinh tế nƣớc lớn nhất và thiệt hại kinh tế nƣớc là nhỏ nhất nhƣng phải đảm bảo 

yếu tố an sinh xã hội. 

Với tiêu chí này, cả 2kịch bản đều c  xét đến thứ tự ƣu tiên và tỷ lệ đảm 

bảo cấp nƣớc cho các ngành theo nhƣ các quy hoạch hiện nay đã và đang đƣợc 

thực hiện.  
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Tiêu chí 3: Kịch bản đƣợc chọn không đƣợc chồng chéo với các quy 

hoạch quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch có liên quan thuộc vùng đang c  

hiệu lực trong k  quy hoạch. 

Cả 2kịch bản đƣợc xây dựng đều dựa trên các quy hoạch trọng điểm của  

các tỉnh thuộc lƣu vực nhƣ: Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch thủy 

lợi, quy hoạch các khu, cụm công nghiệp… Do vậy đối với tiêu chí này, cả 3 

thỏa mãn các yếu tố trên. 

Tiêu chí 4: Kịch bản đƣợc chọn phải có sự hài hòa, chia sẻ, sử dụng nƣớc 

bền vững của các đối tƣợng sử dụng nƣớc. 

Để đạt đƣợc sự đồng thuận của các hộ, ngành sử dụng nƣớc và các bên 

liên quan, cần c  cơ chế chia sẻ hợp lý theo quan điểm bền vững, các bên cùng 

có lợi. Kịch bản 1 và 2 tuy có sự chia sẻ và phân bổ nguồn nƣớc, tuy nhiên 

nguồn nƣớc vẫn chƣa đáp ứng đƣợc các khu dùng nƣớc.Trong khí đ  phƣơng án 

3 đã xét một cách toàn diện việc phân bổ hợp lý tài nguyên nƣớc giữa các 

ngành. 

Bảng 3.26: Ma trận lựa chọn phƣơng án qua các tiêu chí 

Tiêu chí lự  chọn 
Kịch  ản ph n  ổ nguồn nƣớc 

KB1 KB2 

Tiêu chí 1 
 

X 

Tiêu chí 2 
 

X 

Tiêu chí 3 X X 

Tiêu chí 4 X X 

 

Qua những phân tích nêu trên, có thể thấy kịch bản 2 là kịch bản thỏa mãn 

4/4 các tiêu chí đề ra, do vậy đối với đề tài ―Nghiên cứu ứng dụng mô hình phân 

bổ nguồn nƣớc mặt phục vụ quản lý tổn hợp tài nguyên nƣớc lƣu vực sông 

Cầu‖, lựa chọn kịch bản 2: phân bổ cho các ngành dùng nƣớc theo tỷ lệ và thứ 

tự ƣu tiên dựa trên GTKTSDN là phƣơng án phân bổ tài nguyên nƣớc mặt cho 

lƣu vực sông Cầu trong k  quy hoạch. 
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KẾT LUẬN&KIẾN NGHỊ 

KẾT LUẬN 

Trong phạm vi đề tài, tác giả đã áp dụng thử nghiệm vào lƣu vực sông 

Cầu trong việc sử dụng giá trị kinh tế sử dụng nƣớc và tối ƣu phân bổ nguồn 

nƣớc bằng các tiêu chí, đem lại lợi ích cao nhất cho từng ngành sử dụng nƣớc 

trong bài toán quy hoạch tài nguyên nƣớc tổng thể đã đặt ra.  

K t quả nghiên cứu đạt đƣợc những k t quả sau: 

- Phƣơng pháp phân bổ nguồn nƣớc dựa trên thông tƣ 42/2015-BTNMT 

về Quy định kỹ thuật quy hoạch tài nguyên nƣớcđã mang lại cái nhìn mới về 

phân bổ nguồn nƣớc với cách xác định nguồn nƣớc có thể phân bổ: Lƣợng 

nƣớc phân bổ = Lƣợng nƣớc có thể sử dụng – dòng chảy tối thiể – nhu cầu thiết 

yếu đã đem lại cách nhìn mới về nguồn nƣớc sử dụng để phân bổ. Bên cạnh đ , 

thứ tựu ƣu tiên dựa trên quy định tại khoản 2 điều 28 cũng đƣợc làm r  đối với 

từng đối tƣợng dùng nƣớc chính. Kết quả tính toán lƣợng nƣớc phân bổ với 5 

tiểu lƣu vực thuộc lƣu vực sông Cầu nhƣ sau: (1). Tiểu lƣu vực Thƣợng cầu đạt 

0.64 tỷ m
3
; (2). Tiểu lƣu vực Trung Cầu đạt 1.45 tỷ m

3
; (3). Tiểu lƣu vực sông 

Công đạt 0.76 tỷ m
3
; (4). Tiểu lƣu vực sông Cà Lồ đạt 0.39 tỷ m

3
; (5). Tiểu lƣu 

vực Hạ Cầu đạt 0.22 tỷ m
3
. 

- Bài toán phân bổ luôn dựa trên các tiêu chí đánh giá và so sánh làm căn 

cứ để phân bổ tới các đối tƣợng dùng nƣớc trong đ  giá trị kinh tế nƣớc đƣợc sử 

dụng làm thƣớc đo để đánh giá hiệu quả dùng nƣớc và giá trị mang lại đã đƣợc 

quy định tại Khoản 7 Điều 17 thuộc Thông tƣ trên về ―Giá trị gia tăng trên mỗi 

đơn vị nƣớc sử dụng‖. 

Các nh m phƣơng pháp chủ yếu đƣợc sử dụng để xác định, ƣớc tính giá 

trị kinh tế sử dụng nƣớc cho các ngành theo nhƣ cách phân loại của bao gồm 

nhóm thị trƣờng thực, giả định và thay thế, cụ thể nhƣ sau: 

(1) Nhóm thị tr  ng thực g m: phƣơng pháp giá cả thị trƣờng (Market 

Prices – MP), phƣơng pháp chi phí thay thế (RCM - Replacement 

cost method), Phƣơng pháp chi phí thiệt hại tránh đƣợc (Avoided 

Cost Method- AC); 

(2) Nhóm thị tr  ng gi  định g m: phƣơng pháp đánh giá ngẫu nhiên 

(Contingent valuation method – CVM, Phƣơng pháp mô hình lựa 

chọn (Choice Choice Modelling - CM); 
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(3) Nhóm thị tr  ng thay thế g m: phƣơng pháp chi phí du lịch (Travel 

Cost Method – TCM), phƣơng pháp giá cả hƣởng thụ (Hedonic 

Pricing Method - HPM); 

Căn cứ vào cơ sở khoa học và thực tiễn, tác giả đã phân tích, đánh giá và 

xác định loại giá trị kinh tế sử dụng nƣớc gồm: (1). Giá trị biên; (2). Giá trị trung 

bình và sử dụng 3 phƣơng pháp ƣớc tính, xác định giá trị kinh tế sử dụng nƣớc: 

(1) phƣơng pháp số dƣ (RIM); (2) phƣơng pháp giá thị trƣờng (MP); (3) phƣơng 

pháp phân tích tổng hợp (IA) với các kết quả sau: 

Ngành nông nghi p: Ƣớc tính giá trị kinh tế sử dụng nƣớc trong nuôi 

trồng trồng trọt bằng phƣơng pháp số dƣ (RIM)  và giá cả thị trƣờng (MP) 

Trên tiểu lƣu vực thƣợng Cầu, đạt giá trị kinh tế sử dụng nƣớc cao nhất là 

trồng chè  với 301.626,25 đồng/m
3
,thấp nhất là trồng lúa mùa với 

1.132,16đồng/m
3
. 

Trên tiểu lƣu vực Trung Cầu, đạt giá trị kinh tế sử dụng nƣớc cao nhất là 

trồng chè  với 890.625,66 đồng/m
3
, thấp nhất là trồng lúa đông xuân với 

1.349,74đồng/m
3
. 

Trên tiểu lƣu vực sông Công, đạt giá trị kinh tế sử dụng nƣớc cao nhất là 

trồng chè  với 890.625,66 đồng/m
3
, thấp nhất là trồng lúa đông xuân với 

1.351,59đồng/m
3
. 

Trên tiểu lƣu vực sông Cà Lồ, đạt giá trị kinh tế sử dụng nƣớc cao nhất là 

trồng chè  với 297.751,05đồng/m
3
, thấp nhất là trồng ngô với 1.524,78đồng/m

3
. 

Trên tiểu lƣu vực Hạ Cầu, đạt giá trị kinh tế sử dụng nƣớc cao nhất là trồng 

lúa mùa  với2.703,11  đồng/m
3
,  thấp nhất là trồng lúa đông xuân với 

1.488,22đồng/m
3
. 

Ngành công nghi p: Ƣớc tính giá trị kinh tế sử dụng nƣớc trong nuôi trồng 

thủy sản bằng phƣơng pháp phân tích tổng hợp (IA), giá trị kinh tế sử dụng nƣớc 

cho ngành công nghiệp trên tiểu lƣu vực Hạ Cầu đạt cao nhất với 3.033.606,92 

đồng/m
3
, thấp nhất là Thƣợng Cầu với 18.525,68đồng/m

3
. 

Ngành th y s n: Ƣớc tính giá trị kinh tế sử dụng nƣớc trong nuôi trồng 

thủy sản bằng phƣơng pháp phân tích tổng hợp (IA), giá trị kinh tế sử dụng nƣớc  

cao nhất cho thủy sản  trên tiểu lƣu vực Cà Lồ đạt 3.834,74 đồng/m
3
, giá trị thấp 

nhất trên 2 tiểu lƣu vực Thƣợng Cầu và Trung Cầu đạt 1.744,18đồng/m
3
.  
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- Từ kết quả tính toán GTKTSDN đƣợc so sánh đối với 2 kịch bản phân bổ 

nguồn nƣớc cho thấy Kịch bản 2 là kịch bản phân bổ dựa trên việc tối ƣu 

GTKTSDN đã cho kết quả tốt với thiệt hại về kinh tế nƣớc của các ngành và 

tƣơng ứng với 2 lƣợng nƣớc đến 85 và 95% là nhỏ hơn so với Kịch bản 1; là 

kịch bản đƣợc lựa chọn với các tiêu chí đề ra và  với những con số nhƣ sau: 

-  Kịch bản 1 (KB1)  với trƣờng hợp nƣớc đến 85% phân bổ: (1). Nông 

nghiệp là 52.414 tỉ đồng; (2). Công nghiệp là 389.223,67 tỉ đồng; (3). Thủy sản 

là 1.105,6 tỉ đồng. Tổng thiệt hại 442.743,29 tỉ đồng. 

- Kịch bản 2 (KB2) với trƣờng hợp nƣớc đến 85% phân bổ: (1). Nông 

nghiệp là 98.497,61 đồng; (2). Công nghiệp là 116.093,18 tỉ đồng; (3). Thủy sản 

là  897,13 tỉ đồng. Tổng thiệt hại 215.487,92tỉ đồng. 

- Kịch bản 1 (KB1)với trƣờng hợp nƣớc đến 95% phân bổ: (1). Nông 

nghiệp là 74.766,04  tỉ đồng; (2). Công nghiệp là 398.122,27 tỉ đồng; (3). Thủy 

sản là 1.222,28 tỉ đồng; Tổng thiệt hại 474.110,59tỉ đồng; 

- Kịch bản 2(KB2)với trƣờng hợp nƣớc đến 85% phân bổ: (1). Nông 

nghiệp là 112.383,53 đồng; (2). Công nghiệp là 189.884,29 tỉ đồng; (3). Thủy 

sản là  1.034,60  tỉ đồng. Tổng thiệt hại 303.302,42 tỉ đồng. 

KIẾN NGHỊ 

Đối với bài toán quy hoạch phân bổ tài nguyên nƣớc, với cách nhìn nhận 

ban đầu về GTKT nƣớc tính toán, bƣớc đầu là căn cứ đầu tiên với kết quả định 

lƣợng giá trị kinh tế. Trong bài toán quy hoạch tổng thể tài nguyên nƣớc, cần 

đảm bảo sự hài hòa giữa hiệu quả kinh tế và xã hội với sự bài toán tiếp cận đa 

tiêu chí trong phân bổ nguồn nƣớc tối ƣu tổng thể.  

Để hƣớng tới chiến lƣợc phát triển kinh tế xã hội hài hòa giữa các địa 

phƣơng thuộc lƣu n i riêng và tổng thể lƣu vực sông nói chung trong bài toán 

phân bổ nguồn nƣớc. Tác giả kiến nghị những nghiên cứu chuyên sâutiếp theo 

sự bài toán tiếp cận đa tiêu chí trong phân bổ nguồn nƣớc  tối ƣu tổng thể nhằm 

đảm bảo hài hòa trong việc phân bổ nguồn nƣớc với thứ tự ƣu tiên và tỷ lệ ƣu 

tiên trong tình huống thiếu nƣớc nhằm c  đƣợc những luận cứ khách quan, khoa 

học và chặt chẽ làm cơ sở lựa chọn phƣơng án phân bổ với mục tiêu vừa tối đa 

lợi ích kinh tế vừa sử dụng nguồn nƣớc hợp lý, bền vững và hài hòa định hƣơng 

phát triển kinh tế -  xã  hội của các địa phƣơng thuộc lƣu vực sông nội tỉnh và 

liên tỉnh, liên quốc gia. 
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PHỤ LỤC 

Tỷ lệ đ p ứng cho c c ngành năm hiện trạng 2014 

Khả năng đáp ứng ( ) Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Aug-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dec-14 

CN_calo 31 22,24 16,26 13,24 27,13 61,63 92,98 100 100 93,67 78,34 46,38 

CN_hacau 94,83 69,42 50,94 46,94 100 100 100 100 100 100 100 100 

CN_songcong 94,91 69,49 50,98 46,99 100 100 100 100 100 100 100 100 

CN_thuongcau 94,96 69,51 51,01 47,02 100 100 100 100 100 100 100 100 

CN_trungcau 94,91 69,49 50,98 46,99 100 100 100 100 100 100 100 100 

NN_channuoi_calo 31 22,24 16,26 13,24 27,13 61,63 92,98 100 100 93,67 78,34 46,38 

NN_channuoi_hacau 95,01 69,56 51,06 47,05 100 100 100 100 100 100 100 100 

NN_channuoi_thuongcau 95,06 69,63 51,1 47,1 100 100 100 100 100 100 100 100 

NN_channuoi_trungcau 95,01 69,56 51,06 47,05 100 100 100 100 100 100 100 100 

NN_chanuoi_songcong 94,91 69,49 50,98 46,99 100 100 100 100 100 100 100 100 

NN_trongtrot_calo 31,00 22,24 16,26 13,24 27,14 61,65 92,98 100 100 93,67 78,34 46,40 

NN_trongtrot_hacau 94,83 69,42 50,94 46,94 100 100 100 100 100 100 100 100 

NN_trongtrot_songcong 94,83 69,42 50,94 46,94 100 100 100 100 100 100 100 100 

NN_trongtrot_thuong cau 94,83 69,42 50,94 46,94 100 100 100 100 100 100 100 100 

NN_trongtrot_trungcau 94,83 69,42 50,94 46,94 100 100 100 100 100 100 100 100 

SH_calo 31 22,24 16,26 13,24 27,13 61,63 92,98 100 100 93,67 78,34 46,38 

SH_hacau 94,96 69,51 51,01 47,02 100 100 100 100 100 100 100 100 

SH_songcong 94,96 69,51 51,01 47,02 100 100 100 100 100 100 100 100 

SH_thuongcau 94,96 69,51 51,01 47,02 100 100 100 100 100 100 100 100 

SH_trungcau 94,91 69,49 50,98 46,99 100 100 100 100 100 100 100 100 

TS_calo 31 22,24 16,26 13,24 27,13 61,63 93,02 100 100 93,73 78,40 46,38 

TS_hacau 94,83 69,42 50,94 46,94 100 100 100 100 100 100 100 100 

TS_songcong 94,83 69,42 50,94 46,94 100 100 100 100 100 100 100 100 

TS_thuongcau 94,91 69,49 50,98 46,99 100 100 100 100 100 100 100 100 

TS_trungcau 94,83 69,42 50,94 46,94 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Mức độ căng thẳng nguồn nƣớc hiện trạng 2014 

Lƣợng thiếu ( triệu m
3
) I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Tổng 

CN_calo 6,69 6,81 8,12 8,15 7,07 3,60 0,68 0,00 0,00 0,61 2,03 5,20 48,98 

CN_hacau 0,54 2,86 5,08 5,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,80 

CN_songcong 0,14 0,78 1,40 1,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,78 

CN_thuongcau 0,08 0,41 0,73 0,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,98 

CN_trungcau 0,17 0,92 1,63 1,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,43 

NN_channuoi_calo 2,67 2,72 3,24 3,25 2,82 1,44 0,27 0,00 0,00 0,25 0,81 2,08 19,56 

NN_channuoi_hacau 0,04 0,20 0,36 0,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,97 

NN_channuoi_thuongcau 0,02 0,12 0,21 0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,58 

NN_channuoi_trungcau 0,04 0,23 0,42 0,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,13 

NN_chanuoi_songcong 0,12 0,64 1,13 1,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,07 

NN_trongtrot_calo 17,35 17,66 21,06 21,11 18,32 9,33 1,77 0,00 0,00 1,59 5,27 13,48 126,93 

NN_trongtrot_hacau 0,89 4,73 8,41 8,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,82 

NN_trongtrot_songcong 0,88 4,68 8,32 8,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,59 

NN_trongtrot_thuong cau 0,75 4,00 7,11 7,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,31 

NN_trongtrot_trungcau 1,45 7,77 13,80 14,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,48 

SH_calo 1,57 1,60 1,90 1,91 1,66 0,84 0,16 0,00 0,00 0,14 0,48 1,22 11,47 

SH_hacau 0,08 0,43 0,76 0,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,06 

SH_songcong 0,07 0,39 0,70 0,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,90 

SH_thuongcau 0,05 0,26 0,47 0,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,27 

SH_trungcau 0,09 0,51 0,91 0,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,47 

TS_calo 9,79 9,96 11,88 11,91 10,34 5,27 0,99 0,00 0,00 0,89 2,96 7,60 71,58 

TS_hacau 0,35 1,86 3,31 3,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,99 

TS_songcong 0,29 1,53 2,71 2,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,37 

TS_thuongcau 0,23 1,22 2,17 2,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,90 

TS_trungcau 0,45 2,38 4,23 4,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,47 

Tổng 44,78 74,70 110,07 113,17 40,20 20,48 3,87 0,00 0,00 3,48 11,56 29,58 451,89 
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Mức độ căng thẳng nguồn nƣớc năm 2020 ứng với tần suất 85% KB1 

Ngành Jan-20 Feb-20 Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Aug-20 Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dec-20 Tổng 

CN_calo 9,70 8,76 9,70 9,39 9,70 9,39 9,70 9,70 9,39 9,70 9,39 9,70 114,23 

CN_hacau 10,36 9,36 10,36 10,03 10,36 6,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,36 66,91 

CN_songcong 2,84 2,57 2,85 2,75 2,85 2,75 0,00 0,00 0,00 0,00 2,40 2,85 21,86 

CN_thuongcau 1,49 1,35 1,49 1,45 1,49 0,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,49 9,65 

CN_trungcau 3,33 3,01 3,33 3,22 3,33 1,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,33 21,51 

NN_channuoi_calo 4,63 4,27 4,73 4,57 4,73 4,24 3,08 2,01 2,38 3,19 3,80 4,31 45,92 

NN_channuoi_hacau 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 

NN_channuoi_thuongcau 0,00 0,02 0,12 0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,36 

NN_channuoi_trungcau 0,00 0,05 0,23 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,57 

NN_chanuoi_songcong 0,00 0,12 0,61 0,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,54 

NN_trongtrot_calo 24,61 22,71 25,14 24,33 25,14 22,56 16,37 10,71 12,65 16,95 20,23 22,91 244,32 

NN_trongtrot_hacau 0,00 0,77 3,76 4,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,43 

NN_trongtrot_songcong 0,00 0,76 3,73 4,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,33 

NN_trongtrot_thuong cau 2,14 5,26 6,26 7,60 2,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,86 

NN_trongtrot_trungcau 0,00 1,26 6,18 8,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,48 

SH_calo 0,00 0,26 0,90 1,31 1,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,68 

SH_hacau 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SH_songcong 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SH_thuongcau 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SH_trungcau 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TS_calo 21,27 19,22 21,27 20,59 21,27 20,59 21,27 21,27 20,59 21,27 20,59 21,27 250,49 

TS_hacau 5,20 8,49 9,98 9,80 9,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,04 47,74 

TS_songcong 4,26 7,49 8,29 8,03 7,61 0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,62 43,50 

TS_thuongcau 5,74 6,01 6,66 6,44 6,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,31 34,26 

TS_trungcau 6,63 11,67 12,92 12,50 11,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,43 62,01 

Tổng 102,21 113,42 138,52 141,21 117,50 68,63 50,42 43,69 45,00 51,11 56,41 98,62 1.026,74 
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Mức độ căng thẳng nguồn nƣớc năm 2020 ứng với tần suất 95% KB1 

Ngành Jan-20 Feb-20 Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Aug-20 Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dec-20 Tổng 

CN_calo 9,70 8,76 9,70 9,39 9,70 9,39 9,70 9,70 9,39 9,70 9,39 9,70 114,24 

CN_hacau 10,36 9,36 10,36 10,03 10,36 0,32 0,00 0,00 0,00 0,00 10,03 10,36 71,18 

CN_songcong 2,85 2,57 2,85 2,75 2,85 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 2,75 2,85 19,55 

CN_thuongcau 1,49 1,35 1,49 1,45 1,49 1,45 0,00 0,00 0,00 0,00 1,45 1,49 11,66 

CN_trungcau 3,33 3,01 3,33 3,22 3,33 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 3,22 3,33 22,88 

NN_channuoi_calo 4,73 4,27 4,73 4,57 4,73 4,57 4,73 4,73 4,57 4,73 4,57 4,73 55,64 

NN_channuoi_hacau 0,00 0,14 0,44 0,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,13 

NN_channuoi_thuongcau 0,01 0,15 0,26 0,33 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 1,08 

NN_channuoi_trungcau 0,03 0,28 0,51 0,65 0,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 1,78 

NN_chanuoi_songcong 0,37 0,77 1,50 1,77 0,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 5,25 

NN_trongtrot_calo 25,14 22,71 25,14 24,33 25,14 24,33 25,14 25,14 24,33 25,14 24,33 25,14 296,05 

NN_trongtrot_hacau 0,54 4,71 8,51 10,72 4,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,77 29,65 

NN_trongtrot_songcong 2,24 4,67 9,00 10,64 4,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,76 31,67 

NN_trongtrot_thuong cau 0,46 3,99 7,20 9,07 8,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,65 29,61 

NN_trongtrot_trungcau 0,89 7,74 13,97 17,60 7,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,27 48,70 

SH_calo 2,40 2,16 2,40 2,32 2,40 2,32 2,40 2,40 2,32 2,40 2,32 2,40 28,22 

SH_hacau 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SH_songcong 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SH_thuongcau 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SH_trungcau 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TS_calo 21,27 19,22 21,27 20,59 21,27 20,59 21,27 21,27 20,59 21,27 20,59 21,27 250,49 

TS_hacau 9,34 9,14 10,12 9,80 10,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,19 9,39 61,09 

TS_songcong 8,29 7,49 8,29 8,03 8,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,61 8,29 51,31 

TS_thuongcau 6,66 6,01 6,66 6,44 6,66 0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 2,09 6,66 41,39 

TS_trungcau 12,92 11,67 12,92 12,50 12,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,07 12,92 79,92 

Tổng 123,04 130,18 160,65 166,74 144,77 63,38 63,24 63,24 61,20 63,24 90,62 122,18 1.252,50 
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Tỷ lệ đ p ứng cho các ngành KB1 với trƣờng hợp 2020-85% (%) 

Tỉ lệ đáp ứng ( ) Jan-20 Feb-20 Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Aug-20 Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dec-20 

CN_calo 0 0 0 0 0 0,02 0,01 0,01 0,01 0,02 0 0 

CN_hacau 0,01 0 0 0 0 39,39 100 100 100 100 100 0 

CN_songcong 0,03 0 0 0 0,01 0,02 100 100 100 100 12,69 0 

CN_thuongcau 0,03 0 0 0 0,01 39,45 100 100 100 100 100 0,02 

CN_trungcau 0,03 0 0 0 0 39,41 100 100 100 100 100 0 

NN_channuoi_calo 2,11 0 0 0 0 7,28 34,9 57,42 48,01 32,58 16,88 8,87 

NN_channuoi_hacau 100 100 100 86,6 100 100 100 100 100 100 100 100 

NN_channuoi_thuongcau 100 95,28 78,31 57,85 100 100 100 100 100 100 100 100 

NN_channuoi_trungcau 100 95,2 78,23 70,62 100 100 100 100 100 100 100 100 

NN_chanuoi_songcong 100 95,2 78,23 70,62 100 100 100 100 100 100 100 100 

NN_trongtrot_calo 2,11 0 0 0 0 7,28 34,90 57,42 48,01 32,58 16,88 8,87 

NN_trongtrot_hacau 100 95,03 78,03 70,49004 100 100 100 100 100 100 100 100 

NN_trongtrot_songcong 100 95,03 78,03 70,49 100 100 100 100 100 100 100 100 

NN_trongtrot_thuong cau 85,26 59,80 56,80 45,83 82,05 100 100 100 100 100 100 100 

NN_trongtrot_trungcau 100 95,03 78,03 70,49 100 100 100 100 100 100 100 100 

SH_calo 100 88,07 62,41 43,48 49,43 100 100 100 100 100 100 100 

SH_hacau 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

SH_songcong 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

SH_thuongcau 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

SH_trungcau 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

TS_calo 0 0 0 0 0 0 0,01 0,01 0 0 0,01 0 

TS_hacau 48,66 7,13 1,37 0 8,84 100 100 100 100 100 100 50,26 

TS_songcong 48,66 0 0 0 8,22 97,63 100 100 100 100 100 8,12 

TS_thuongcau 13,77 0 0 0 8,22 100 100 100 100 100 100 50,33 

TS_trungcau 48,66 0 0 0 8,22 100 100 100 100 100 100 50,26 
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Tỷ lệ đ p ứng cho các ngành KB1 với trƣờng hợp 2020-95% (%) 

Ngành Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Aug-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dec-14 

CN_calo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CN_hacau 0 0 0 0 0 96,8 100 100 100 100 0 0 

CN_songcong 0 0 0 0 0 96,82 100 100 100 100 0,01 0 

CN_thuongcau 0,01 0 0 0 0 0,05 100 100 100 100 0,02 0 

CN_trungcau 0 0 0 0 0 96,85 100 100 100 100 0,01 0 

NN_channuoi_calo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

NN_channuoi_hacau 100 82,92 50,63 35,48 100 100 100 100 100 100 100 100 

NN_channuoi_thuongcau 97,22 69,72 50,7 35,53 43,39 100 100 100 100 100 100 95,85 

NN_channuoi_trungcau 97,22 69,65 50,63 35,48 74,5 100 100 100 100 100 100 95,72 

NN_chanuoi_songcong 86,8 69,65 46,93 35,19 74,5 100 100 100 100 100 100 95,72 

NN_trongtrot_calo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

NN_trongtrot_hacau 96,82 69,54 50,35 35,37 74,32 100 100 100 100 100 100 95,49 

NN_trongtrot_songcong 86,80 69,54 46,93 35,19 74,32 100 100 100 100 100 100 95,49 

NN_trongtrot_thuong cau 96,82 69,54 50,35 35,37 43,13 100 100 100 100 100 100 95,49 

NN_trongtrot_trungcau 96,82 69,54 50,35 35,37 74,32 100 100 100 100 100 100 95,49 

SH_calo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SH_hacau 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

SH_songcong 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

SH_thuongcau 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

SH_trungcau 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

TS_calo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TS_hacau 7,73 0 0 0 0,12 100 100 100 100 100 67,43 7,28 

TS_songcong 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 67,43 0 

TS_thuongcau 0 0 0 0 0 96,57 100 100 100 100 67,49 0 

TS_trungcau 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 67,43 0 
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Mức độ căng thẳng nguồn nƣớc năm 2020 ứng với tần suất 85% KB2 

Ngành Jan-20 Feb-20 Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Aug-20 Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dec-20 Tổng 

CN_calo 9,18 8,76 9,70 9,39 9,70 7,64 1,03 0,00 0,00 1,61 5,33 7,50 69,84 

CN_hacau 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CN_songcong 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CN_thuongcau 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CN_trungcau 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

NN_channuoi_calo 4,73 4,27 4,73 4,57 4,73 4,57 4,72 0,16 2,42 4,72 4,57 4,73 48,92 

NN_channuoi_hacau 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

NN_channuoi_thuongcau 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

NN_channuoi_trungcau 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

NN_chanuoi_songcong 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

NN_trongtrot_calo 25,14 22,71 25,14 24,33 25,14 24,33 25,14 25,14 24,33 25,14 24,33 25,14 296,04 

NN_trongtrot_hacau 13,75 15,48 17,13 16,58 17,13 3,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,37 97,36 

NN_trongtrot_songcong 13,61 15,32 16,96 16,41 16,96 3,88 0,00 0,00 0,00 0,00 3,01 13,24 99,40 

NN_trongtrot_thuong cau 11,63 13,09 14,49 14,02 14,49 3,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,31 82,36 

NN_trongtrot_trungcau 0,00 5,80 12,42 15,28 1,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,36 

SH_calo 0,00 0,26 0,90 1,31 1,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,68 

SH_hacau 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SH_songcong 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SH_thuongcau 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SH_trungcau 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TS_calo 21,27 19,22 21,27 20,59 21,27 20,59 21,27 21,27 20,59 21,27 20,59 21,27 250,49 

TS_hacau 0,00 2,09 4,47 5,50 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,72 

TS_songcong 0,00 1,71 3,66 4,50 0,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,41 

TS_thuongcau 0,00 1,37 2,93 3,61 0,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,35 

TS_trungcau 10,37 11,67 12,92 12,50 12,92 2,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,08 73,42 

Tổng 109,69 121,74 146,74 148,60 127,07 71,20 52,17 46,58 47,34 52,75 57,83 106,65 1.088,36 
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Mức độ căng thẳng nguồn nƣớc năm 2020 ứng với tần suất 95%  KB2 

Ngành Jan-20 Feb-20 Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Aug-20 Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dec-20 Tổng 

CN_calo 9,70 8,76 9,70 9,39 9,70 9,39 9,70 9,70 9,39 9,70 9,39 9,70 114,24 

CN_hacau 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CN_songcong 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CN_thuongcau 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CN_trungcau 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

NN_channuoi_calo 4,73 4,27 4,73 4,57 4,73 4,57 4,73 4,73 4,57 4,73 4,57 4,73 55,64 

NN_channuoi_hacau 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

NN_channuoi_thuongcau 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

NN_channuoi_trungcau 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

NN_chanuoi_songcong 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

NN_trongtrot_calo 25,14 22,71 25,14 24,33 25,14 24,33 25,14 25,14 24,33 25,14 24,33 25,14 296,05 

NN_trongtrot_hacau 17,13 15,48 17,13 16,58 17,13 0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 9,73 17,13 110,54 

NN_trongtrot_songcong 16,96 15,32 16,96 16,41 16,96 0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 9,64 16,96 109,43 

NN_trongtrot_thuong cau 14,49 13,09 14,49 14,03 14,49 2,08 0,00 0,00 0,00 0,00 8,23 14,49 95,40 

NN_trongtrot_trungcau 4,25 13,04 22,40 27,10 14,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,82 85,34 

SH_calo 2,40 2,16 2,40 2,32 2,40 2,32 2,40 2,40 2,32 2,40 2,32 2,40 28,22 

SH_hacau 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SH_songcong 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SH_thuongcau 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SH_trungcau 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TS_calo 21,27 19,22 21,27 20,59 21,27 20,59 21,27 21,27 20,59 21,27 20,59 21,27 250,49 

TS_hacau 1,53 4,69 8,06 9,75 5,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,37 30,71 

TS_songcong 1,25 3,84 6,60 7,98 4,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,12 25,14 

TS_thuongcau 1,00 3,08 5,30 6,41 3,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 20,17 

TS_trungcau 12,92 11,67 12,92 12,50 12,92 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 7,34 12,92 83,35 

Tổng 132,78 137,34 167,12 171,96 152,58 63,88 63,24 63,24 61,20 63,24 96,14 131,97 1.304,72 
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Tỷ lệ đ p ứng cho các ngành KB2 với trƣờng hợp 2020-85% (%) 

Ngành Jan-20 Feb-20 Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Aug-20 Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dec-20 

CN_calo 5,4 0 0 0 0 18,65 89,37 100 100 83,42 43,23 22,71 

CN_hacau 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

CN_songcong 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

CN_thuongcau 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

CN_trungcau 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

NN_channuoi_calo 0 0 0 0 0 0,02 0,03 96,59 47,08 0,03 0,02 0,01 

NN_channuoi_hacau 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

NN_channuoi_thuongcau 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

NN_channuoi_trungcau 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

NN_chanuoi_songcong 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

NN_trongtrot_calo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

NN_trongtrot_hacau 19,74 0 0 0 0 76,40 100 100 100 100 100 21,94 

NN_trongtrot_songcong 19,74 0 0 0 0 76,34 100 100 100 100 81,69 21,94 

NN_trongtrot_thuong cau 19,75 0,01 0,01 0,02 0,02 76,34 100 100 100 100 100 21,99 

NN_trongtrot_trungcau 100 77,16 55,85 43,9 93,4 100 100 100 100 100 100 100 

SH_calo 100 88,07 62,41 43,48 49,43 100 100 100 100 100 100 100 

SH_hacau 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

SH_songcong 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

SH_thuongcau 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

SH_trungcau 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

TS_calo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TS_hacau 100 77,16 55,85 43,9 93,4 100 100 100 100 100 100 100 

TS_songcong 100 77,2 55,9 43,94 93,45 100 100 100 100 100 100 100 

TS_thuongcau 100 77,2 55,9 43,94 93,45 100 100 100 100 100 100 100 

TS_trungcau 19,74 0 0 0 0 76,34 100 100 100 100 100 21,94 

Tỷ lệ đ p ứng cho các ngành KB2 với trƣờng hợp 2020-95% (%) 
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Ngành Jan-20 Feb-20 Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Aug-20 Sep-20 Oct-20 Nov-20 

CN_calo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CN_hacau 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

CN_songcong 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

CN_thuongcau 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

CN_trungcau 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

NN_channuoi_calo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

NN_channuoi_hacau 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

NN_channuoi_thuongcau 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

NN_channuoi_trungcau 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

NN_chanuoi_songcong 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

NN_trongtrot_calo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

NN_trongtrot_hacau 0 0 0 0 0 98,68 100 100 100 100 41,29 

NN_trongtrot_songcong 0 0 0 0 0 98,68 100 100 100 100 41,29 

NN_trongtrot_thuong cau 0,01 0,01 0 0,01 0 85,15 100 100 100 100 41,32 

NN_trongtrot_trungcau 84,89 48,67 20,37 0,48 47,68 100 100 100 100 100 100 

SH_calo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SH_hacau 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

SH_songcong 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

SH_thuongcau 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

SH_trungcau 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

TS_calo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TS_hacau 84,89 48,67 20,37 0,48 47,68 100 100 100 100 100 100 

TS_songcong 84,94 48,71 20,39 0,53 47,72 100 100 100 100 100 100 

TS_thuongcau 84,94 48,71 20,39 0,53 47,72 100 100 100 100 100 100 

TS_trungcau 0,01 0 0 0 0 98,71 100 100 100 100 41,29 
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K t quả hiệu chỉnh, kiểm định 4 trạm thủy văn thuộc lƣu vực sông Cầu 

 

K t quả hiệu chỉnh tại trạm Thác Giềng 
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K t quả kiểm định tại trạm Thác Giềng 
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K t quả hiệu chỉnh tại trạm T n Cƣơng 



118 

 

 

K t quả kiểm định tại trạm T n Cƣơng 
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K t quả hiệu chỉnh tại trạm Phú Cƣờng 
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K t quả kiểm định tại trạm Phú Cƣờng 
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K t quả hiệu chỉnh tại trạm Gia Bảy 
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K t quả kiểm định tại trạm Gia Bảy 
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Nhu cầu dùng nƣớc các hộ, ngành đ n 2020 theo định hƣớng phát triển KTXH lƣu vực sông Cầu 

Hộ, ngành I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Tổng 

CN_calo 9,70 8,76 9,70 9,39 9,70 9,39 9,70 9,70 9,39 9,70 9,39 9,70 114,24 

CN_hacau 10,36 9,36 10,36 10,03 10,36 10,03 10,36 10,36 10,03 10,36 10,03 10,36 122,00 

CN_songcong 2,85 2,57 2,85 2,75 2,85 2,75 2,85 2,85 2,75 2,85 2,75 2,85 33,51 

CN_thuongcau 1,49 1,35 1,49 1,45 1,49 1,45 1,49 1,49 1,45 1,49 1,45 1,49 17,59 

CN_trungcau 3,33 3,01 3,33 3,22 3,33 3,22 3,33 3,33 3,22 3,33 3,22 3,33 39,22 

NN_channuoi_calo\bo 0,09 0,08 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 1,05 

NN_channuoi_calo\gia cam 4,45 4,02 4,45 4,30 4,45 4,30 4,45 4,45 4,30 4,45 4,30 4,45 52,35 

NN_channuoi_calo\lon 0,18 0,16 0,18 0,17 0,18 0,17 0,18 0,18 0,17 0,18 0,17 0,18 2,06 

NN_channuoi_calo\trau 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,18 

NN_channuoi_hacau\bo 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,52 

NN_channuoi_hacau\gia cam 0,64 0,58 0,64 0,62 0,64 0,62 0,64 0,64 0,62 0,64 0,62 0,64 7,51 

NN_channuoi_hacau\lon 0,20 0,18 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 2,39 

NN_channuoi_hacau\trau 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,07 

NN_channuoi_thuongcau\bo 0,10 0,09 0,10 0,09 0,10 0,09 0,10 0,10 0,09 0,10 0,09 0,10 1,14 

NN_channuoi_thuongcau\gia cam 0,24 0,22 0,24 0,23 0,24 0,23 0,24 0,24 0,23 0,24 0,23 0,24 2,84 

NN_channuoi_thuongcau\lon 0,10 0,09 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 1,22 

NN_channuoi_thuongcau\trau 0,09 0,08 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 1,11 

NN_channuoi_trungcau\bo 0,19 0,17 0,19 0,18 0,19 0,18 0,19 0,19 0,18 0,19 0,18 0,19 2,21 

NN_channuoi_trungcau\gia cam 0,47 0,42 0,47 0,45 0,47 0,45 0,47 0,47 0,45 0,47 0,45 0,47 5,50 

NN_channuoi_trungcau\lon 0,20 0,18 0,20 0,19 0,20 0,19 0,20 0,20 0,19 0,20 0,19 0,20 2,37 

NN_channuoi_trungcau\trau 0,18 0,16 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 2,15 

NN_chanuoi_songcong\bo 0,08 0,07 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,94 

NN_chanuoi_songcong\gia cam 2,20 1,99 2,20 2,13 2,20 2,13 2,20 2,20 2,13 2,20 2,13 2,20 25,96 

NN_chanuoi_songcong\lon 0,42 0,38 0,42 0,40 0,42 0,40 0,42 0,42 0,40 0,42 0,40 0,42 4,91 

NN_chanuoi_songcong\trau 0,12 0,10 0,12 0,11 0,12 0,11 0,12 0,12 0,11 0,12 0,11 0,12 1,36 

NN_trongtrot_calo\Che 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,26 
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NN_trongtrot_calo\Lua dong xuan 16,95 15,31 16,95 16,41 16,95 16,41 16,95 16,95 16,41 16,95 16,41 16,95 199,62 

NN_trongtrot_calo\Lua mua 3,78 3,42 3,78 3,66 3,78 3,66 3,78 3,78 3,66 3,78 3,66 3,78 44,54 

NN_trongtrot_calo\Ngo 4,39 3,96 4,39 4,24 4,39 4,24 4,39 4,39 4,24 4,39 4,24 4,39 51,64 

NN_trongtrot_hacau\Lua dong xuan 11,88 10,73 11,88 11,50 11,88 11,50 11,88 11,88 11,50 11,88 11,50 11,88 139,88 

NN_trongtrot_hacau\Lua mua 4,66 4,21 4,66 4,51 4,66 4,51 4,66 4,66 4,51 4,66 4,51 4,66 54,91 

NN_trongtrot_hacau\Ngo 0,59 0,53 0,59 0,57 0,59 0,57 0,59 0,59 0,57 0,59 0,57 0,59 6,95 

NN_trongtrot_songcong\Che 0,70 0,63 0,70 0,68 0,70 0,68 0,70 0,70 0,68 0,70 0,68 0,70 8,23 

NN_trongtrot_songcong\Lua dong xuan 7,76 7,00 7,76 7,51 7,76 7,51 7,76 7,76 7,51 7,76 7,51 7,76 91,31 

NN_trongtrot_songcong\Lua mua 5,83 5,27 5,83 5,64 5,83 5,64 5,83 5,83 5,64 5,83 5,64 5,83 68,65 

NN_trongtrot_songcong\Ngo 2,68 2,42 2,68 2,59 2,68 2,59 2,68 2,68 2,59 2,68 2,59 2,68 31,52 

NN_trongtrot_thuong cau\Che 0,57 0,51 0,57 0,55 0,57 0,55 0,57 0,57 0,55 0,57 0,55 0,57 6,68 

NN_trongtrot_thuong cau\Lua dong xuan 4,78 4,32 4,78 4,62 4,78 4,62 4,78 4,78 4,62 4,78 4,62 4,78 56,26 

NN_trongtrot_thuong cau\Lua mua 4,28 3,87 4,28 4,14 4,28 4,14 4,28 4,28 4,14 4,28 4,14 4,28 50,39 

NN_trongtrot_thuong cau\Ngo 4,87 4,40 4,87 4,71 4,87 4,71 4,87 4,87 4,71 4,87 4,71 4,87 57,33 

NN_trongtrot_trungcau\Che 1,10 0,99 1,10 1,07 1,10 1,07 1,10 1,10 1,07 1,10 1,07 1,10 12,97 

NN_trongtrot_trungcau\Lua dong xuan 9,27 8,38 9,27 8,98 9,27 8,98 9,27 9,27 8,98 9,27 8,98 9,27 109,20 

NN_trongtrot_trungcau\Lua mua 8,31 7,50 8,31 8,04 8,31 8,04 8,31 8,31 8,04 8,31 8,04 8,31 97,81 

NN_trongtrot_trungcau\Ngo 9,45 8,54 9,45 9,15 9,45 9,15 9,45 9,45 9,15 9,45 9,15 9,45 111,29 

SH_calo\nongthon 1,79 1,62 1,79 1,73 1,79 1,73 1,79 1,79 1,73 1,79 1,73 1,79 21,06 

SH_calo\thanhthi 0,61 0,55 0,61 0,59 0,61 0,59 0,61 0,61 0,59 0,61 0,59 0,61 7,16 

SH_hacau\nongthon 1,24 1,12 1,24 1,20 1,24 1,20 1,24 1,24 1,20 1,24 1,20 1,24 14,60 

SH_hacau\thanhthi 0,41 0,37 0,41 0,39 0,41 0,39 0,41 0,41 0,39 0,41 0,39 0,41 4,77 

SH_songcong\nongthon 0,82 0,74 0,82 0,79 0,82 0,79 0,82 0,82 0,79 0,82 0,79 0,82 9,61 

SH_songcong\thanhthi 0,67 0,60 0,67 0,65 0,67 0,65 0,67 0,67 0,65 0,67 0,65 0,67 7,85 

SH_thuongcau\nongthon 0,65 0,58 0,65 0,63 0,65 0,63 0,65 0,65 0,63 0,65 0,63 0,65 7,63 

SH_thuongcau\thanhthi 0,37 0,34 0,37 0,36 0,37 0,36 0,37 0,37 0,36 0,37 0,36 0,37 4,39 

SH_trungcau\nongthon 1,22 1,10 1,22 1,18 1,22 1,18 1,22 1,22 1,18 1,22 1,18 1,22 14,37 

SH_trungcau\thanhthi 0,70 0,63 0,70 0,68 0,70 0,68 0,70 0,70 0,68 0,70 0,68 0,70 8,28 

TS_calo 21,27 19,22 21,27 20,59 21,27 20,59 21,27 21,27 20,59 21,27 20,59 21,27 250,49 
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TS_hacau 10,12 9,14 10,12 9,80 10,12 9,80 10,12 10,12 9,80 10,12 9,80 10,12 119,20 

TS_songcong 8,29 7,49 8,29 8,03 8,29 8,03 8,29 8,29 8,03 8,29 8,03 8,29 97,67 

TS_thuongcau 6,66 6,01 6,66 6,44 6,66 6,44 6,66 6,66 6,44 6,66 6,44 6,66 78,36 

TS_trungcau 12,92 11,67 12,92 12,50 12,92 12,50 12,92 12,92 12,50 12,92 12,50 12,92 152,11 

Tổng 207,35 187,28 207,35 200,66 207,35 200,66 207,35 207,35 200,66 207,35 200,66 207,35 2441,35 
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