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MỞ ĐẦU 

Tài nguyên nước Việt Nam là nguồn tài nguyên quý giá nhưng không phải vô 

tận. Việt Nam có 11 lưu vực sông chính và gần 3500 con sông, lượng mưa trung bình năm 

lớn khoảng 2000 mm. Nước mặt và nguồn dự trữ nước dưới đất phong phú cung cấp nguồn 

tài nguyên nước đáng kể và phần lớn các nguồn tài nguyên này có thể khai thác, sử dụng. 

Sông Mê Công, Hồng – Thái Bình và Đồng Nai chiếm khoảng 80% tổng lượng tài nguyên 

nước Việt Nam. Sông Mê Công có diện tích lưu vực là 800.000 km2, bằng diện tích nước 

Pháp, chảy xuyên 6 quốc gia. Việt Nam chỉ chiếm 8% diện tích của toàn lưu vực sông Mê 

Công. Lượng nước chảy về Việt Nam khoảng hơn 5 tỷ m3, chiếm 57% tổng lượng nước 

mặt của Việt Nam và nhiều hơn tổng lượng nước của Philipin và Úc. Sông Hồng – Thái 

Bình có diện tích lưu vực là 155.000 km2 và lượng chảy vào Việt Nam từ ngoài lãnh thổ  là 

137 tỷ m3, nhiều hơn tổng lượng nước của Anh quốc. Lượng nước trung bình đầu người là 

9.434 m3, mức cao hơn so với tiêu chuẩn của vùng và toàn cầu. 

Tuy nhiên, phần lớn tài nguyên nước Việt Nam lại nằm ngoài khả năng quản lý của 

quốc gia vì 2/3 tổng lượng nước chảy vào từ quốc gia thượng nguồn. Do vậy, nguồn nước 

nội sinh của Việt Nam được đánh giá là thấp trong khu vực, mức bình quân đầu người chỉ 

đạt khoảng 4.200 m3 so với con số trung bình là 4.900 m3 ở Đông Nam Á. Tài nguyên nước 

phân bố không đồng đều theo mùa, lượng mưa tập trung chủ yếu vào mùa mưa ngắn. Các 

con sông thường đầy nước vào mùa mưa nhưng lại khô hạn vào mùa khô. Cạnh đó, nguồn 

tài nguyên nước cũng phân bố không đều theo không gian. 

Việt Nam đã phát triển và khai thác nguồn tài nguyên quý giá này phục vụ lợi ích 

của người dân. Với hơn 7500 đập và hồ chứa, 4 triệu ha diện tích tưới, nông nghiệp là sinh 

kế của khoảng một nửa lực lượng lao động của đất nước và mỗi gia đình, đóng góp gần 1/5 

thu nhập quốc gia. Thủy điện đã tạo ra khoảng 37% sản lượng điện của quốc gia. Đầu tư 

lớn đã tạo ra nguồn nước sinh hoạt đảm bảo vệ sinh cho các hộ gia đình. 

Tài nguyên nước bao gồm nước mưa, nước mặt (trong sông, suối, ao, hồ...), nước 

dưới đất và nước biển. Trong chuyên đề này, sẽ tập trung chỉ nghiên cứu vào tài nguyên 

nước mặt. Tài nguyên nước mặt được sử dụng rộng rãi cho các nhu cầu sinh hoạt, tưới, 

chăn nuôi, thủy sản, công nghiệp, dịch vụ, du lịch và bảo vệ môi trường.  

Do vậy, bảo vệ tài nguyên nước là mục tiêu ưu tiên song cần bảo đảm không gây ra 

những tổn thất về kinh tế. Chuyên đề “Tổng quan các nghiên cứu ở Việt Nam về tài nguyên 

nước” là tiền đề để so sánh được sự giống và khác nhau giữa tài nguyên nước của các lưu 

vực sông tại Việt Nam và tài nguyên nước lưu vực sông Cauto (Cuba) để rút ra được các 

kinh nghiệm thực tiễn và ứng dụng vào phục vụ tính toán nhu cầu sử dụng nước cho lưu 

vực nghiên cứu. 

 

  



 
 

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ TÀI NGUYÊN NƯỚC Ở VIỆT NAM 

1.1 Đặc điểm về tài nguyên nước ở Việt Nam 

Vị trí địa lý, đặc điểm điều kiện tự nhiên đặc thù nên khoảng 60% lượng nước của 

cả nước tập trung ở LVS Mê Công, 16% tập trung ở LVS Hồng - Thái Bình, khoảng 4% ở 

LVS Đồng Nai, các LVS lớn khác, tổng lượng nước chỉ chiếm phần nhỏ còn lại (Hình 1).  

 

Hình 1. Tỷ lệ phân bố tài nguyên nước theo các LVS [22] 

Trong điều kiện phần lớn lãnh thổ đất liền là địa hình đồi núi, dốc và chia cắt mạnh, 

khí hậu nhiệt đới gió mùa, nắng nóng và mưa nhiều, mạng lưới sông suối nước ta khá phát 

triển. Nếu tính những sông suối có nước chảy thường xuyên và có chiều dài từ 10 km trở 

lên, thì trên lãnh thổ nước ta có khoảng 2360 sông suối, trong đó có 106 sông chính và 

2254 sông nhánh. Số lượng các sông nhánh các cấp như sau: Cấp I: 583 (chiếm 24,7%), 

cấp II: 808 (34,2%), cấp III: 583 (24,7%), cấp IV: 224 (9,5%), cấp V: 51 (2,2%), cấp VI: 

5 (0,2%). Mật độ lưới sông biến đổi trong phạm vi từ dưới 0,15 km/km2 ở vùng khô hạn 

đến trên 4 km/km2 ở vùng đồng bằng sông Hồng và vùng đồng bằng sông Cửu Long, trung 

bình toàn lãnh thổ khoảng 0,60 km/km2 [13]. 

Phần lớn sông suối trên lãnh thổ nước ta thuộc loại sông suối vừa và nhỏ có diện 

tích lưu vực (F) dưới 5000 km2, trong đó sông suối nhỏ có F dưới 100 km2 là  chiếm 66,3% 

(1556 sông),  sông loại vừa (F = 100-5000 km2) chiếm 32,7% (766 sông ) [13]. Có tới 1853 

sông suối (78,5%) tập trung trong 9 hệ thống sông. Đó là các hệ thống sông: Kỳ Cùng - 

Bằng, Thái Bình, Hồng, Mã, Cả, Thu Bồn, Ba, Đồng Nai và Mê Công. Số sông suối còn 

lại là những sông độc lập chảy trực tiếp ra biển.  

Việt Nam nằm trong 2 lưu vực sông lớn, chung với 6 nước trong khu vực. Thứ nhất 

là lưu vực sông Mê Công mà phần Việt Nam nằm trong đó là đồng bằng sông Cửu Long, 

lưu vực sông Mê Công đi qua 6 nước là Trung Quốc, Miến Điện, Thái Lan, Lào, 

Campuchia và Việt Nam. Thứ hai là lưu vực sông Hồng - Thái Bình bắt nguồn từ Trung 

Quốc rồi vào Việt Nam. Lãnh thổ Việt Nam nằm ở hạ du các dòng sông Mê Công và sông 

Hồng do vậy cả về lượng nước và tính chất dòng chảy chúng ta đều chịu ảnh hưởng của 

phần thượng du các con sông. Theo thống kê, lượng nước sản sinh từ ngoài lãnh thổ chiếm 

xấp xỉ 2/3 tổng lượng nước có được trong đó: 95% lượng nước của ĐBSCL là từ Trung 



 
 

Quốc, Myanmar, Thái Lan, Lào, Căm-pu-chia; Gần 40% nguồn nước trên sông Hồng - 

Thái Bình là từ Trung Quốc; Khoảng 30% nguồn nước sông Mã là từ Lào; Khoảng 22% 

nguồn nước sông Cả là từ Lào; 17% nguồn nước sông Đồng Nai là từ Căm-pu-chia. 

Nước ta cũng có 3 lưu vực sông chảy ra nước ngoài là LVS Bằng Giang - Kỳ Cùng 

(sang Trung Quốc), và LVS Se San, Srê Pok chảy sang Campuchia. Lượng nước phát sinh 

từ lưu vực sông Sre Pok và  Se San cung cấp lượng dòng chảy đáng kể cho Campuchia và 

sang lưu vực sông Mekong, và sau đó lại chảy về đồng bằng sông Cửu Long. Gần 75% 

lượng nước của lưu vực sông Se San phát sinh từ Việt Nam. Các con số tương tự như vậy, 

lượng nước từ sông Sre Pok chảy sang Cămpuchia là 50%. 

Như vậy, lượng nước của Việt Nam phụ thuộc rất nhiều vào việc khai thác, sử dụng 

nước của các quốc gia thượng nguồn, đồng thời, một số nước hạ lưu sông Mêkông cũng 

chịu tác động mạnh mẽ bởi việc sử dụng nước từ sông Sê San, Srêpok của Việt Nam. Điều 

đó, cho thấy tầm quan trọng của công tác quản lý tài nguyên nước ở Việt Nam trong việc 

hợp tác khai thác tài nguyên nước trên các lưu vực sông quốc tế, đặc biệt chú trọng là sông 

Mê Công và sông Hồng trong việc hợp tác khai thác tài nguyên nước. 



 
 

 

Hình 2. Bản đồ ranh giới các lưu vực sông ở Việt Nam [22] 

1.1.1 Tổng lượng dòng chảy năm  

Dưới tác động của các yếu tố khí hậu và mặt đệm, đặc biệt là mưa và địa hình, dòng 

chảy năm của sông suối cũng phân bố không đều trong lãnh thổ. Hình 1.5 là sơ đồ đường 

đẳng trị mô đun dòng chảy năm trung bình thời kỳ 1977 – 2008 trong lãnh thổ Việt Nam. 

Trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam, mô đun dòng chảy năm trung bình thời kỳ 1977 

– 2008 (M0, l/s.km2) biến đổi trong phạm vi từ dưới 5l/s.km2 đến trên 100 l/s.km2. Các 

trung tâm MO lớn đều xuất hiện ở những vùng núi đón gió đông nam hay tây nam ở Bắc 

Bộ, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ, hay đông bắc trên sườn phía đông dãy Trường Sơn ở 

ven biển Trung Bộ. Trung tâm mưa lớn nhất với Mo trên 100 l/s.km2 xuất hiện ở vùng núi 

đông bắc tỉnh Quảng Ninh và ở sườn phía đông nam dãy núi vòm sông Chảy ở trung lưu 

hữu ngạn sông Lô (khu vực Bắc Quang). 

Ở những sườn núi, thung lũng, cao nguyên và ven biển khuất gió mùa ẩm thường 



 
 

có mưa và dòng chảy nhỏ. Trên lãnh thổ nước ta, vùng ven biển Ninh Thuận (Ca Ná) và 

Bình Thuận (Phú Phong) là nơi có mưa và dòng chảy nhỏ nhất với Mo dưới 5 l/s.km2. 

Ngoài ra, Mo <10-15 l/s.km2 xuất hiện ở thung lũng các sông Kỳ Cùng (tỉnh Lạng Sơn), 

Nậm Rốm (tỉnh Điện Biên), sông Mã (tỉnh Sơn La), sông Gâm (tỉnh Tuyên Quang), sông 

Cả (tỉnh Nghệ An), sông Ba (tỉnh Gia Lai, trên cao nguyên Sơn La – Yên Châu (tỉnh Sơn 

La), cao nguyên đá vôi Đồng Văn, Mèo Vạc (tỉnh Hà Giang) và một số nơi ở ven biển Bắc 

Trung Bộ (Thanh Hóa – Nghệ An) và Nam Trung Bộ (Quảng Ngãi – Khánh Hòa) và ở 

Đồng bằng sông Cửu Long (dải ven sông Tiền, sông Hậu ở các tỉnh Đồng Tháp, An 

Giang)…: 

Tổng lượng nước mặt của nước ta phân bố không đều giữa các mùa một phần là do 

lượng mưa phân bố không đồng đều cả về thời gian và không gian, gây nên lũ lụt thường 

xuyên và khô hạn trong thời gian dài. Lượng mưa thay đổi theo mùa và thời điểm mùa 

mưa, mùa khô ở các vùng là khác nhau. Ở miền Bắc, mùa khô bắt đầu vào tháng 11 và 

tháng 12, ở miền Trung và miền Nam mùa khô bắt đầu muộn hơn, vào tháng 1. Mùa khô 

ở nước ta kéo dài từ 6 đến 9 tháng và khắc nghiệt, lượng nước trong thời gian này chỉ bằng 

khoảng 20 - 30% lượng nước của cả năm. Vào thời điểm này, khoảng một nửa trong số 15 

LVS chính bị thiếu nước - bất thường hoặc cục bộ [22]. 

Tổng lượng dòng chảy năm trung bình thời kỳ nhiều năm của tất cả các sông trên 

lãnh thổ Việt Nam (Wo) khoảng 835,5 km3, trong đó 512,4 km3 (61,3%) từ các nước lân 

cận chảy vào (Wo,ng) và 323,1 km3 (38,7%) được hình thành trên lãnh thổ nước ta (gọi là 

dòng chảy nội địa – Wo,nđ). Chẳng hạn, ở LVS Hồng nguồn nước ngoại lai chiếm 50% 

tổng khối lượng nước bề mặt. Còn ở LVS Mê Công có đến 90% tổng khối lượng nước bề 

mặt có nguồn gốc ngoại lai.
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Hình 3. Sơ đồ vị trí các hệ thống sông chính trên lãnh thổ Việt Nam 
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Hình 4. Sơ đồ đường đẳng trị mô đun dòng chảy năm trung bình thời kỳ 1977 – 

2008 trong lãnh thổ Việt Nam 

Tổng lượng dòng chảy năm phân bố rất không đồng đều trong lãnh thổ. Hệ thống 

sông Mê Công chiếm 59,8% (khoảng 500 km3), hệ thống sông Hồng: 14,8% (123,6 km3), 

hệ thống sông Đồng Nai: 4,41% (36,86 km3), các hệ thống sông Mã, Cả, Thu Bồn tương 

ứng chiếm 2,42% (20,25 km3), 2,34%(19,54 km3), 2,62% (21,88 km3), ba hệ thống sông 

Kỳ Cùng, Thái Bình, Ba tương ứng chiếm khoảng 1,14% (9,53 km3), 1,14% (9,55 km3) và 

1,17% (9,75 km3), các sông độc lập chỉ chiếm 10,1% (84,6km3). 

Phần lớn nguồn nước từ nước ngoài chảy vào là của sông Mê Công, chiếm tới 88,0% 

(450,76 km3), rồi đến sông Hồng (9,29%, 47,6 km3), còn các hệ thống Kỳ Cùng, Mã, Cả 

và Đồng Nai tương ứng chiếm 0,27%,1,07%, 0,70% và 0,70%). 
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Nếu chỉ xét Wo,nđ, thì hệ thống sông Hồng chiếm tỷ lệ lớn nhất (23,52%, 76,0 km3), 

rồi đến hệ thống sông Mê Công (15,24%, 49,24 km3), hệ thống sông Đồng Nai (10,29%, 

33,26 km3), các hệ thống sông Kỳ Cùng, Thái Bình, Mã, Cả, Thu Bồn và Ba tương ứng 

chiếm 2,52%, 2,96%, 4,57%, 4,93%, 6,77% và 3,02%.; các sông độc lập chiếm 26,18% 

Tỷ lệ phân bố tổng lượng dòng chảy năm giữa các hệ thống sông và sông độc lập 

chính được đưa ra trong Bảng 1 và Hình 4 và 5. 

Bảng 1. Tổng lượng dòng chảy năm trung bình thời kỳ 1977 – 2008 của các hệ thống 

sông và sông độc lập tương đối lớn trong lãnh thổ Việt Nam [22] 

TT Hệ thống sông 

Diện tích lưu vực (km2) 
Tổng lượng dòng chảy 

năm (km3) 

Ngoài 

 nước 

Trong 

nước 

Toàn 

bộ 

Ngoài 

nước 

Trong 

nước 

Toàn 

bộ 

1 Kỳ Cùng 1980 11280 13260 1,38 8,15 9,53 

2 Thái Bình  15180 15180  9,55 9,55 

3 Hồng 82300 72700 155000 47,6 76,0 123,6 

4 Mã 10800 17600 28400 5,50 14,75 20,25 

5 Cả 9470 17730 27200 3,60 15.94 19,54 

6 Thu Bồn  10350 10350  20,88 20,88 

7 Ba  13900 13900  9.75 9,75 

8 Đồng Nai 6700 37400 44100 3,60 33,26 36,86 

9 Mê Công 726176 68824 795000 450,76 49,24 500 

10 Yên  1850 1850  1,46 1,46 

11 Gianh  4680 4680  7,53 7,53 

12 Kiến Giang  2650 2650  4,63 4,63 

13 Quảng Trị  2660 2660  4,61 4,61 

14 Hương  2830 2830  5,62 5,62 

15 Trà Khúc  3240 3240  7,77 7,77 

16 An Lão  1466 1466  2,64 2,64 

17 Côn  2980 2980  3,48 3,48 

18 Kỳ Lộ  1920 1920  1,88 1,88 

19 Cái(NT)  1900 1900  3,06 3,06 

20 Cái (PR)  3000 3000  2,93 2,93 

21 Lũy  1910 1910  0,90 0,90 
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TT Hệ thống sông 

Diện tích lưu vực (km2) 
Tổng lượng dòng chảy 

năm (km3) 

Ngoài 

 nước 

Trong 

nước 

Toàn 

bộ 

Ngoài 

nước 

Trong 

nước 

Toàn 

bộ 

21 Ray  1480 1480  0,37 0,37 

Cả nước 837080 331212 1168292 512,4 323,1 835,5 

 

Hình 5.  Phân bố của tổng lượng dòng chảy 

năm trung bình thời kỳ 1977-2008 giữa các hệ 

thống sông trong lãnh thổ Việt Nam 

Hình 6.  Tỷ lệ % tổng lượng dòng 

chảy năm trung bình giai đoạn 

1977-2008 của các hệ thống sông 

so với cả nước 

1.1.2 Phân phối dòng chảy trong năm 

Hàng năm, dòng chảy sông suối có hai mùa dòng chảy: mùa lũ và mùa cạn. Nhưng 

thời gian xuất hiện hai mùa dòng chảy này là không đồng thời trên lãnh thổ cả nước. Thời 

gian xuất hiện mùa lũ, mùa cạn trong  lãnh thổ nước ta như sau: 

 Các tháng V,VI – IX,X trên hầu hết các sông ở Bắc Bộ, phần phía bắc của Bắc 

Trung Bộ (từ tả ngạn thượng lưu sông Cả trở ra phía bắc); các thángVI, VII – XI , XII trên 

các sông ở trung hạ lưu sông Cả, sông sông Đồng Nai và các sông ở Tây Nguyên và ven 

biển Đông Nam Bộ; các tháng VIII – XI trên một số sông ở ven biển tỉnh Nghệ An, thượng 

nguồn sông Gianh và ven biển Ninh Thuận, Bình Thuận; các tháng IX, X – XII trên các 

sông ở ven biển Trung Bộ, từ Nam Nghệ An đến Khánh Hòa.  

Tiếp sau mùa lũ là mùa cạn. Mùa cạn trên các sông suối trong các vùng như sau: từ 

tháng X, XI đến tháng IV, V ở Bắc Bộ và phần phía bắc của Bắc Trung Bộ; từ tháng I đến 

tháng VIII, IX, ở phần phía nam của Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ; từ tháng XII, I đến 

tháng V, VI ở Tây Nguyên và Nam Bộ. 

Tùy thuộc vào độ dài của mùa lũ mà tỷ lệ dòng chảy mùa lũ so với dòng chảy năm 

biến đổi giữa các năm, giữa các vùng, từ ( 50-55)% đến (70-80)%; còn lượng dòng chảy 

mùa can chiếm khoảng (15-50)%  
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Trong Bảng 2 đưa ra đặc trưng phân phối dòng chảy trong năm trong các hệ thống 

sông [14]. 

Chế độ dòng chảy vùng hạ lưu các sông ven biển còn chịu ảnh hưởng của chế độ 

triều, đặc biệt là trong mùa cạn. Bờ biển nước ta dài khoảng 3260 km, có đủ 4 kiểu thủy 

triều khác nhau trên thế giới, bao gồm nhật triều đều và không đều, bán nhật triều đều và 

không đều. 

Bảng 2. Đặc trưng phân phối dòng chảy trong năm trong các hệ thống sông 

TT 

Hệ 

thống 

sông 

Số 

trạm 

thuỷ 

văn 

Đặc 

trưng 

Mùa lũ Mùa cạn 
Ba tháng 

lớn nhất 

Tháng lớn 

nhất 

Ba tháng 

nhỏ nhất 

Tháng nhỏ 

nhất 

% Tháng % Tháng % Tháng % Tháng % Tháng % Tháng 

1 Kỳ 

Cùng 

12 Trung 

bình 

76,64 V,VI-

IX,X 

23,36 X,XI-

IV,V 

58,31 VI-

VIII, 

VII-

IX 

24,77 VIII 5,66 I-III 1,73 II,I,XII 

Lớn 

nhất 

86,88 31,08 65,52 33,17 8,31 2,66 

Nhỏ 

nhất 

68,92 13,12 51,72 19,72 3,20 0,87 

2 Thái 

Bình 

20 Trung 

bình 

79,11 V,VI-

IX,X 

20,89 X,XI-

IV,V 

57,91 VII-

IX, 

VI-

VIII 

23,74 VIII,VII 4,73 I-III 1,35 II, I,III 

Lớn 

nhất 

86,68 30,67 67,80 36,77 7,84 2,46 

Nhỏ 

nhất 

69,33 13,32 47,50 18,02 1,80 0,54 

3 Hồng 56 Trung 

bình 

74,49 VI-IX 

V, 

VI-

X,XI 

25,51 X,XI-

IV,V 

53,86 VII-

IX 

21,66 VII,VIII 8,22 I-III 

II-IV 

2,34 III,II 

Lớn 

nhất 

82,49 33,47 67,39 31,26 20,97 4,18 

Nhỏ 

nhất 

66,53 17,51 39,49 13,56 3,85 1,12 

4 Mã 15 Trung 

bình 

73,35 VI-X, 

VII-

XI 

26,65 XI-V, 

XII-

VI 

56,95 VII-

IX 

23,77 VIII,IX 7,29 II-IV 2,19 III,II 

Lớn 

nhất 

81,62 36,01 68,81 32,21 9,52 2,94 

Nhỏ 

nhất 

63,99 18,38 51,49 20,61 3,02 0,79 

5 Cả 15 Trung 

bình 

66,56 VI-X, 

VII-

XI, 

33,44 XI-V 

XII-

VI, 

55,68 VIII-

X 

IX-XI 

24,11 IX,X 9,39 II-IV 2,85 III, IV 

Lớn 80,65 48,15 79,13 45,95 13,51 3,98 
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TT 

Hệ 

thống 

sông 

Số 

trạm 

thuỷ 

văn 

Đặc 

trưng 

Mùa lũ Mùa cạn 
Ba tháng 

lớn nhất 

Tháng lớn 

nhất 

Ba tháng 

nhỏ nhất 

Tháng nhỏ 

nhất 

% Tháng % Tháng % Tháng % Tháng % Tháng % Tháng 

nhất IX-

XII 

I-VIII 

Nhỏ 

nhất 

51,85 19,35 47,13 18,42 3,82 1,18 

6 Thu 

Bồn 

2 Trung 

bình 

62,74 X-XII 37,26 I-IX 62,74 X-XII 26,14 XI 8,79 III-V 2,40 IV 

Lớn 

nhất 

66,84 41,36 66,84 28,16 9,66 2,70 

Nhỏ 

nhất 

58,64 33,16 58,64 24,13 7,91 2,11 

7 Ba 6 Trung 

bình 

71,58 IX-

XII, 

VIII-

XI, 

X-XII 

28,42 I-VII, 

VIII 

56,87 VIII-

X 

X-XII 

24,57 XI 5,72 II-IV, 

VI-

VIII 

1,70 IV 

Lớn 

nhất 

75,74 35,13 71,80 34,77 7,17 2,04 

Nhỏ 

nhất 

64,87 24,26 37,77 19,55 3,68 1,09 

8 Đồng 

Nai 

10 Trung 

bình 

78,46 VII-

XI 

21,54 XII,I-

VI 

57,99 VIII-

X 

21,63 VIII,IX,X 4,98 II-IV 1,41 III 

Lớn 

nhất 

84,48 34,00 65,67 26,65 10,30 2,85 

Nhỏ 

nhất 

66,00 15,52 47,16 18,50 2,69 0,76 

9 Sê 

San- 

Srê 

pốc 

9 Trung 

bình 

72,04 VIII-

XII, 

VII-

XI 

27,96 I-VII, 

XII,I-

VI 

49,23 VII-

X, 

IX-

XII 

18,93 X,XI 7,93 II-IV 

 

2,32 III,IV 

Lớn 

nhất 

77,41 33,34 53,49 21,69 11,40 3,32 

Nhỏ 

nhất 

66,66 22,59 45,40 15,93 5,65 1,48 

1.1.4 Chất lượng nước 

1)  Dòng chảy cát bùn 

Hàm lượng cát bùn (hay còn gọi là độ đục cát bùn) lơ lửng trung bình năm trung 

bình thời kỳ nhiều năm trên các sông biến đổi trong phạm vi rộng, từ khoảng 40 g/m3 đến 

700 g/m3 đối với sông vừa và nhỏ và đến 3000 g/m3 đối với các sông lớn (F lớn hơn 10.000 

km2).  

Hàm lượng cát bùn lơ lửng trong nước sông cũng biến đổi theo chế độ dòng chảy 
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nước: đục trong mùa lũ và trong trong mùa cạn. Khoảng (80 – 90) % tổng lượng.cát bùn 

lơ lửng được chuyển tải trong mùa lũ Trên phần lớn các sông suối, hàm lượng cát bùn lơ 

lửng trung bình tháng trong các tháng mùa cạn đều dưới 50 g/m3, thậm chí chỉ khoảng (10-

20) g/m3 trong các tháng giữa mùa cạn (các tháng XII, I, II), nhưng còn khá lớn ở dòng 

chính sông Thao (200-500 g/m3) và sông Hồng. (100 – 250 g/m3). Hàm lượng cát bùn lơ 

lửng nhỏ nhất có thể dưới 1 g/m3 trên sông vừa và nhỏ và (5-10) g/m3 trên sông lớn. 

Mô đun xâm thực cát bùn lơ lửng trung bình năm trung bình thời kỳ quan trắc 

(Mcb,n) biến đổi trong phạm vi (35 – 1650) t/ km2.năm. Trên các sông lớn, Mcb,n cũng 

khác nhau rất lớn giữa các sông, lớn nhất ở sông Đà (1660 t/km2.năm tại Lai Châu, 1510 

t/km2.năm tại Tạ Bú, 800 t/km2.năm tại Hòa Bình), sau đó đến sông Thao (1200 t/km2.năm 

tại trạm Lào Cai, 970 t/km2.năm tại trạm Yên Bái), sông Chảy (890 t/km2.năm tại BảoYên, 

540 t/km2.năm tại Thác Bà) và sông Hồng (660 t/km2.năm tại Sơn Tây, tương đối nhỏ ở 

sông Lô (420 t/km2.năm tại Đạo Đức, 380 t/km2.năm tại Hàm Yên, 330 t/km2.năm tại 

Ghềnh Gà và 325 t/km2.năm tại Vụ Quang); trên các sông lớn ở Bắc Trung Bộ, Mcb,n cũng 

tương đối lớn ở sông Mã (250  t/km2.năm  tại trạm  Cẩm  Thủy) và sông Cả (600 t/km2.năm  

tại trạm  Cửa  Rào ,80 t/km2.năm tại trạm Dừa và 160 t/km2.năm tại trạm Yên Thượng); 

Mcb,n khoảng 150 - 210 t/km2.năm ở các sông lớn ở Nam Trung Bộ, sông Đồng Nai và 

sông Sê San, nhưng chỉ khoảng 35 – 45 t/km2.năm ở sông Srêpốc. 

2) Hóa học nước sông 

Độ khoáng hóa trung bình năm của nước sông biến đổi trong phạm vi từ dưới 50 

mg/l đến 250mg/l, thuốc loại thấp. Độ khoáng hóa của nước các sông Thao, Lô, Gâm và 

các sông vừa và nhỏ chảy qua vùng đá vôi khoảng trên 200 mg/l, sông Mê Công khoảng 

(150-200) mg/l và dưới 50 mg/l ở các sông ven biển Nam Trung Bộ và hệ thống sông Đồng 

Nai. Độ khoáng hóa nước sông  cũng biến đổi theo mùa:mùa cạn cao hơn mùa lũ.  

Chỉ số pH: Nước sông thường có phản ứng trung tính hay kiềm yếu với chỉ số pH 

khoảng (7 – 7,5), tương đối thấp ở hệ thống sông Đồng Nai; nước sông, kênh rạch và đồng 

ruộng ở một số nơi trong ĐBSCL vào giai đoạn đầu mừa mưa (tháng IV,V) thường bị 

nhiễm phèn nên độ chua lớn với pH dưới 5.   

Nước sông thuộc lớp bicácbonnát với ion HCO3- chiểm tỷ lệ chủ yếu trong các 

anion với hàm lương biến đổi mạnh từ 20mg/l đến 150 mg/l, tương đối lớn ở sông Hồng 

(dòng chính các sông Thao, Lô, Đà), sông Thương, Mã.  

 Hàm lượng Ion Ca ++ biến đổi trong phạm vị 1-35mg/l; tương đối nhỏ ở các sông 

trong hệ thống sông Đồng Nai và tương đối lớn (20-35 mg/l) ở các sông Thương, Thao,Lô, 

Đà và sông Hồng. Nhìn chung, trong lưu vực có nhiều đá vôi thì làm lượng Ca++ trong 

nước sông lớn.  

Hàm lượng ion Mg++ của phần lớn các sông khoảng 5-10mg/l, nhưng tương đối nhỏ 

ở sông Đồng Nai và ĐBSCL (dưới 5mg/l), nhưng có thể khá lớn ở hạ lưu các sông Sài 

Gòn, Vàm Cỏ (87,7 mg/l tại Phú An sông Sài Gòn, 92,7 mg/l tại Bến Lức sông Vàm Cỏ 

Đông).  
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Độ cứng nước sông thường dưới 3 mg-e/l , thuộc loại mền; nuớc sông Đồng Nai có 

độ cứng nhỏ nhất, dưới 0,15 mg-e/l; nước sông của các sông chảy qua vùng đá vôi có độ 

cứng khá lớn.  Độ kiềm của nước sông nhỏ hơn hay xấp xỉ độ cứng. 

Nước sông vùng ven biển bị nhiễm mặn, nhất là vào mùa cạn. Mức độ nhiễm mặn 

cũng như khoảng cách từ biển mà mặn có thể xâm nhập vào trong sông ngòi, kênh rạch và 

đồng ruộng phụ thuốc vào lượng nước từ thượng lưu chảy về và độ lớn của triều và điều 

kiện địa hình, thủy lực lòng sông, kênh rạch.. Mặn xâm nhập sâu nhất vào trong sông ngòi, 

kênh rạch xảy ra vào mùa cạn hàng năm, thường vào các tháng III – V ở Bắc Bộ, phần phía 

bắc của Bắc Trung Bộ, Đông Nam Bộ và ĐBSCL, các tháng III - IV hay VII – VIIII ở 

phần phía nam của Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ. Ở ĐBSCL, vào mùa cạn, đặc biệt là 

vào tháng III, IV, khi lượng nước thượng nguồn đổ vào đồng bẳng nhỏ nhất, mặn có thể 

xâm nhập sâu tới 40 -60 km kể từ cứa sông, hàng năm có hơn 2 triệu ha bị nhiễm mặn.  

Nhìn chung, chất lượng nước sông còn tương đối tốt, nhưng đã và đang bị ô nhiễm 

nghiêm trọng ở  những đoạn sông chảy qua các đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư và khu 

tưới do nước thải và chất thải không được xử lý làm sạch mà thải trực tiếp trên mặt đất và 

vào hệ thống sông suối, ao hồ. 

1.2. Hiện trạng khai thác và sử dụng nước trên các hệ thống sông chính ở Việt Nam 

1.2.1 Hệ thống sông Kỳ Cùng – Bằng Giang 

Tài nguyên nước mặt được sử dụng chủ yếu cho các nhu cầu nông nghiệp (tưới, 

chăn nuôi), cấp nước sinh hoạt và công nghiệp, phát điện...     

Tính đến thập niên 10 của thế kỷ này, trong hệ thống sông Kỳ Cùng – Bằng Giang 

đã có 12.500 công trình thủy lợi, thủy điện các loại trên các sông suối, trong đó có 868 

công trình trên địa phận tỉnh Lạng Sơn và 11.634 công trình trên địa phận tỉnh Cao Bằng; 

Tính đến cuối thập niên 10 của thế kỷ này, theo thống kê chưa hoàn toàn đầy đủ, 

trong hệ thống sông Kỳ Cùng – Bằng Giang có khoảng 141 hồ chứa các loại (19 hồ chứa 

có dung tích (Wdt) từ 1 triệu m3 trở lên, hơn 60 hồ chứa có dung tích từ 0,200 triệu m3 trở 

lên) với tổng dung tích 71,6 triệu m3; diện tích tưới thiết kế 5.610 ha; phần lớn hồ chứa 

thuộc loại nhỏ có dung tích từ 0,200 triệu m3 đến 1 triệu m3 với tổng dung tích 19,8 triệu 

m3, 15 hồ chứa có dung tích (1-5) triệu m3 với tổng dung tích 32,3 triệu m3, 1 hồ chứa có 

dung tích 5,5 triệu m3 và 1 hồ chứa có dung tích 14 triệu m3. Nếu tính các hồ chứa có dung 

tích từ 0,500 triệu m3 thì có 34 hồ chứa với tổng dung tích 54 triệu m3. 

Bảng 3. Hiện trạng công trình thủy lợi lưu vực sông Kỳ Cùng [16] 

Hạng mục 

Đơn vị  Loại công trình 

 Tổng cộng Hồ Đập 
Trạm 

bơm 

Tiểu thủy 

nông 

Số lượng (cái) Cái 868 113 219 18 518 

Diện tích tưới thiết kế 

kế thiếtFtk (ha) 
ha 16.475 5969 6.303 649 3.555 
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Diện tích tưới thực tế ha 12.506 4353 4.713 385 3.055 

 Bảng 4. Hiện trạng công trình thủy lợi lưu vực sông Bằng [16]  

Thứ 

tự 
Danh mục 

Số công 

trình 

Diện tích tưới (ha) 

Thiết kế Thực tế 

 Tổng số 11634 25200 7060 

1 Mương dẫn nước 1136 10000 2000 

2 Phai đập 1038 9000 3000 

3 Bơm điện, dầu 34 1100 700 

4 Hồ chứa nước 28 800 500 

5 Trạm bơm tự động 35 200 60 

6 Guồng cọn, khe lạch 9363 4100 800 

Tổng diện tích tưới thiết kế của các công trình thủy lợi khoảng 41.675 ha, nhưng 

diện tích tưới thực tế chỉ đạt 19.566 ha, hiệu suất chỉ đạt 47%[16].  

1.2.2 Hệ thống sông Hồng – Thái Bình 

(1) Hệ thống sông Thái Bình 

Để khai thác tài nguyên nước mặt, trong lưu vực đã xây dựng hơn 1.000 hồ chứa 

vừa và nhỏ, hàng ngàn đập dâng, trạm bơm và một số hệ thống tưới, tiêu, hệ thống đê sông, 

đê biển.  

Tính đến cuối thập niên 10 của thế kỷ 21, theo thống kê chưa hoàn toàn đầy đủ, nếu 

chỉ tính những hồ chứa có dung tích từ 0,2 triệu m3 trở lên  thì trong hệ thống sông đã xây 

dựng 156 hồ chứa với tổng dung tích  628 triệu m3 và diện tích tưới thiết kế là 56.300 ha 

[11]. Theo [15], nếu chỉ tính các hồ chứa có dung tích từ 0,5 triệu m3 trở lên thì trong hệ 

thống sông Thái Bình có khoảng 102 hồ chứa với tổng dung tích 673 106 m3 .Một số hồ 

chứa có dung tích tương đối lớn như: Cấm Sơn: 248.106 m3, Núi Cốc 268.106 m3. Một số 

công trình thủy lợi tương đối lớn như đập Thác Huống trên sông Cầu, đập Cầu Sơn trên 

sông Thưong. Đập Thác Huống trên sông Cầu có diện tích tưới thiết kế (Ftk) 28.000 ha, hồ 

Núi Cốc có  Ftk = 12.000 ha và hồ Đại Lải có Ftk = 2.900 ha. Các hồ chứa không chỉ cấp 

nước cho tưới mà còn cấp nước cho sinh hoạt, công nghiệp, giao thông thủy, nuôi trồng 

thủy sản, duy trì môi trường sinh thái và du lịch. Thí dụ, hồ chứa Núi Cốc cấp nước tưới 

cho 12.000 ha, bổ sung nguồn nước cho sông Cầu vào mùa cạn khoảng (11-15) m3/s và 

cấp nước sinh hoạt và công nghiệp cho thành phố Thái Nguyên khoảng 7,20 m3/s. 

Tài nguyên nước ngầm trong lưu vực cũng được khai thác để cấp nước cho các đô 

thị và nông thôn. Trong lưu vực sông hiện có khoảng 37 nhà máy nước với tổng công suất 

36.414 m3/ngày (13,2.106 m3/năm) cấp nước cho các đô thị; 198.0484 công trình các loại 

với tổng công suất 635.970 m3/ngày (0,232.106 m3/năm) cấp nước sinh hoạt cho nông 

thôn, trong đó có 43 công trình khai thác tập trung, 143 công trình khai thác lẻ và 197.898 

công trình khai thác đường kính nhỏ và giếng đào với tổng công suất tương ứng là 14,4.106 

m3, 15,2.106 m3, 202,5.106 m3 [9]. 
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Lượng nước dùng cho các nhu cầu hiện nay trên toàn lưu vực xấp xỉ lượng dòng 

chảy năm của lưu vực (9,70 km3), thậm chí còn lớn hơn vào năm 2010. Nếu chỉ xét trên 

phạm vi trung thượng lưu hệ thống sông Thái Bình, gồm lưu vực các sông Cầu, Thương 

và Lục Nam, thì lượng nước cần dùng năm 2000 chiếm tới 74% tổng lượng dòng chảy năm 

(6,35 km3). Lượng nước cần dùng ở hạ lưu hệ thống sông Thái Bình vào khoảng 3,33 km3 

vào năm 2000 và  tới 5,32 km3 vào năm 2010, tương  ứng xấp xỉ và lớn hơn 1,6 lần tổng 

lượng dòng chảy năm được hình thành ở hạ lưu (3,35 km3). Tuy vậy, ngoài lượng dòng 

chảy được hình thành trên lưu vực hệ thống sông Thái Bình ra, hạ lưu sông Thái Bình còn 

được bổ sung nước sông Hồng chảy qua phân lưu sông Đuống, sông Luộc và một số hệ 

thống kênh tưới sang sông Thái Bình. Lượng dòng chảy này lớn hơn 3 lần tổng lượng dòng 

chảy năm được hình thành trong hệ thống sông Thái Bình (sông Đuống tại Thượng Cát 

khoảng 28,8 km3, sông Luộc khoảng 10,0 km3) [17]. Nhờ vậy, nguồn nuớc sông ở hạ lưu 

sông Thái Bình khá dồi dào, có thể đáp ứng đủ cho nhu cầu tưới và các nhu cầu khác. 

2) Hệ thống sông Hồng  

Để khai thác, sử dụng tài nguyên nước mặt, chủ yếu là dòng chảy sông suối,  trong 

hệ thống sông Hồng đã xây dựng hàng chục hệ thống thủy lợi, hàng chục ngàn hồ chứa, 

đập dâng, trạm bơm, cống. Theo thống kê chưa hoàn toàn đầy đủ, nếu chỉ tính những hồ 

chứa có tổng dung tích từ 0,2 triệu m3 trở lên thì có 280 hồ chứa đang được vận hành với 

tổng dung tích 442 triệu m3, diện tích tưới thiết kế 35.140 ha. Theo [37], nếu chỉ tính những 

hồ chứa có dung tích từ 0,5 triệu m3 trở lên thì trong phần lưu vực thuộc lãnh thổ Việt Nam 

có 546 hồ chứa đã và sẽ được đưa vào hoạt động trong thời gian tới với tổng dung tích 

30,705 triệu m3, bao gồm 280 hồ chứa đang hoạt động với Wdt = 16,412 triệu m3, 71 hồ 

chứa đang được xây dựng với Wdt =12.309 triệu m3 và 195 hồ chứa dự kiến sẽ được xây 

dựng với Wdt = 1.984 triệu m3 , trong đó có 81 hồ chứa thủy điện đang được vận hành và 

đang xây dựng, trong số các hồ chứa thủy điện có 4 hồ chứa thủy điện thuộc loại lớn đang 

hoạt động là hồ chứa Sơn La (Whi = 6,5 km3, Nlm = 2400 MW), Hòa Bình trên sông Đà 

(Whi = 6.06 km3, Nlm = 1920 MW); Thác Bà trên sông Chảy (Whi = 2,16 km3, Nlm = 108 

MW) và Tuyên Quang trên sông Gâm (Whi = 1,69 km3, Nlm = 342 MW) [15]. Ngoài ra, 

còn có một số hồ chứa thủy điện lớn đang được xây dựng là hồ chứa Lai Châu trên sông 

Đà, Bắc Mê trên sông Gâm, Nho Quế trên sông Nho Quế, Nậm Chiến trên sông Nậm 

Chiến, Bản Chát-Huội Quảng trên sông Nậm Mu và  Nậm Na 3 trên sông Nậm Na...  

 Phần lớn các hồ chứa thuộc loại nhỏ, làm nhiệm vụ cấp nước cho tưới, sinh hoạt, 

nuôi trồng thủy sán tại địa phương. Các hồ chứa lớn thường có nhiệm vụ khai thác tổng 

hợp nguồn nước: phát điện, cấp nước và phòng chống lũ cho hạ du, nuôi trồng thủy sản, 

cải thiện giao thông thủy và môi trường tự nhiên. Đó là các hồ chứa Sơn La và Hòa Bình 

trên sông Đà, Thác Bà trên sông Chảy, Tuyên Quang trên sông Gâm.  

Như đã nêu ở trên, khoảng 50,3% diện tích lưu vực sông Hồng nằm trên lãnh thổ 

Trung Quốc. Trên phần lưu vực này cũng đã xây dựng nhiều công trình thủy lợi, thủy điện. 

Trong lưu vực sông Nguyên – được coi là dòng chính của sông Hồng trên lãnh thổ Trung 
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Quốc, các công trình thủy lợi phần lớn được xây dựng trên thượng lưu dòng chính và trên 

các các sông nhánh. Theo số liệu thống kê đến năm 1993, trên toàn lưu vực có 14 hồ chứa 

loại vừa với tổng dung tích các hồ chứa khoảng 296 triệu m3; 729 hồ chứa loại nhỏ với 

tổng dung tích 496 triệu m3; 7970 ao đập ; 63.347 công trình dẫn nước; 635 đập dâng. Công 

trình khai thác nước dưới đất gồm: 433 lỗ khoan và các loại công trình khác, năng lực cấp 

nước 1810 triệu m3, trong đó các công trình trữ nước chiếm 34,5%, các công trình dẫn 

nước chiếm 54,1% [20]. 

Từ thập niên 80 của thế kỷ 20 đến nay đã phát triển mạnh các công trình khai thác, 

sử dụng tài nguyên nước nhằm đáp ứng nhu cầu dùng nước của các ngành. Tổng lượng 

nước do các công trình trữ nước (hồ chứa..) và dẫn nước tăng hơn 2 lần (Bảng 5). Mức gia 

tăng lượng nước dùng cho các ngành như sau: nông nghiệp 1,3 lần, công nghiệp và sinh 

hoạt hơn 2 lần. Vào năm 2000, tổng lượng nước cung cấp cho các ngành khoảng 2,3 km3; 

tỷ lệ sử dụng nước mặt khoảng 5,8%; tỷ lệ tiêu hao khoảng 65,1%. 

 Để đáp ứng nhu cầu dùng nước của các ngành, gần đây Trung Quốc đã xây mới và 

nâng cấp 16 hồ chứa loại vừa, nên tổng lượng nước được trữ tăng lên 381 triệu m3 [2]. 

Bảng 5. Lượng nước cung cấp và cơ cấu dùng nước trong lưu vực sông Hồng ( thuộc 

lãnh thổ Trung Quốc ) [2] 

Năm 

Tổng lượng nước cung cấp từ các 

loại công trình (triệu m3) 
Tổng lượng nước dùng (triệu m3) 

Hồ 

chứa 

Dẫn 

nước 

Đập 

dâng 
Khác 

Tổng 

cộng 

Nông 

nghiệp 

Công 

nghiệp 

Sinh 

hoạt 

(thành 

thị) 

Sinh 

hoạt 

(nông 

thôn) 

Tổng 

cộng 

1980 372 633 102 153 1260 1262 20 5 86 1373 

1993 564 842 45 43 1494 1386 59 27 42 1514 

1998 844 1380 111 - 2336 1667 334 79 256 2336 

 Tiềm năng thủy điện của sông Hồng trên lãnh thổ Trung Quốc như sau: Tiềm năng 

lý thuyết: N=9.890.103 kW; điện năng có thể khai thác: N=5.400.103 kW, chiếm 54,6% 

tiềm năng lý thuyết [20]. 

Trên phần lưu vực sông Hồng thuộc lãnh thổ Trung Quốc đã và đang xây dựng hơn 

20 nhà máy thủy điện, trong đó 11 nhà máy thủy điên trên sông Lý Tiên (thượng lưu sông 

Đà), 8 nhà máy thủy điện trên sông Bàn Long và Phổ Mai (thượng nguồn sông Lô- Nho 

Quế) và 1 nhà máy thủy điện trên sông Nguyên (thượng nguồn sông Thao). 
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Hình 7. Sơ đồ vị trí các nhà máy thủy điện trên sông Hồng phần lãnh thổ Trung Quốc 

Trong Bảng 6 đưa ra các thông số kỹ thuật chủ yếu của các nhà máy thủy điện trên 

sông Lý Tiên. 

Hầu hết các công trình thủy điện có nhiệm vụ phát điện là chính với chế độ điều tiết 

ngày đêm và các công trình đã được hoàn thành vào hai năm 2006-2007. 

Bảng 6. Một số thông số chủ yếu của các nhà máy thủy điện trên sông Lý Tiên [3] 

Thứ 

tự 

Tên công trình 

thủy điện 

Trên 

sông 

Cách 

biên 

giới 

(km) 

Dung 

tích 

(triệu 

m3) 

Chiều 

cao 

đập 

(m) 

Công 

suất 

lắp 

máy 

(MW) 

Chế 

độ 

điều 

tiết 

Tình hình hoạt 

động 

1 Tọa Dương Sơn Bả Biên  247 88 120  Đã hoàn thành 

2 Thạch Môn Khảm Bả Biên  195 108 130  Đang hoạt động 

3 Tân Bình Trại Bả Biên  300    
Dự kiến xây 

dụng 

4 Long Mã Bả Biên  590 135 240 
Ngày 

đêm 

Hoạt động từ 

năm 2007 

5 Chung Ái Kiều A Mạc   59,2   
Dự kiến xây 

dựng 

6 Phổ Tú Kiều A Mạc      
Dự kiến xây 

dựng 

7 Tam Giang Khẩu A Mạc  84,5 77 99  Đang hoạt động 

8 Tứ Nam Giang 
Tứ Nam 

Giang 
 246 115 210  Đang hoạt động 
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Thứ 

tự 

Tên công trình 

thủy điện 

Trên 

sông 

Cách 

biên 

giới 

(km) 

Dung 

tích 

(triệu 

m3) 

Chiều 

cao 

đập 

(m) 

Công 

suất 

lắp 

máy 

(MW) 

Chế 

độ 

điều 

tiết 

Tình hình hoạt 

động 

9 Cự Phổ Độ Lý Tiên 70 174 95 285 
Ngày 

đêm 

Hoạt động từ 

năm 2007 

10 Cách Lan Tân Lý Tiên 40 409 113 450  Đang hoạt động 

11 Thổ Khả Hà Lý Tiên 13 78 59,2 165  
Hoạt động từ 

năm 2007 

Các công trình thủy lợi này có thể cung cấp nước tưới ứng với tần suất 75% khoảng 

1,30 km3/năm. Tuy vậy, các công trình này cũng mới đáp ứng được 25,5% diện tích canh 

tác. Nhu cầu dùng nước năm 2003 khoảng 1,47 km3, có thể lên tới 3,80 km3 vào năm 2010 

[8]. 

Tuy lượng nước cần dùng hiện nay chiếm khoảng 20% tổng lượng dòng chảy năm 

của sông Hồng được hình thành trong lãnh thổ Việt Nam (76,0 km3/năm), nhưng do tài 

nguyên nước phân bố không đều trong lưu vực và biến đổi mạmh theo thời gian, đặc biệt 

là dòng chảy sông suối, nên vẫn xảy ra khan hiếm, thiếu nước trong mùa khô ở nhiều nơi. 

Kết quả tính toán cân bằng nước cho thấy, với các công trình thủy lợi hiện nay vẫn xảy ra 

thiếu nước trong mùa cạn ở hạ lưu các sông Đà, Thao, Lô và đồng bằng sông Hồng. Thiếu 

nước sinh hoạt nghiêm trọng ở các cao nguyên đá vôi khan hiếm nguồn nước. Trong tương  

lai, cùng với sự gia tăng dân số và phát triên kinh tế, xã hội, kết hợp với tác đông của biến 

đổi khí hậu, nhu cầu dùng nước cũng sẽ tăng lên và khai thác, sử dụng nước quá mức ở 

thượng lưu thuộc địa phận Trung Quốc, tình trạng thiếu nước có thể trầm trọng hơn nếu 

không có các biện pháp quản lý tổng hợp tài nguyên nước và thích ứng với biến đổi khí 

hậu. Ngoài ra, do khai thác không hợp lý, lãng phí và không có biện pháp bảo vệ, nguồn 

nước ở không ít nơi đang bị cạn kiệt và ô nhiễm, nhất là ở các đô thị. khu tập trung dân cư, 

khu công nghiệp, điển hình như các sông, hồ trong nội thành Hà Nội và sông Nhuệ đang 

bị ô nhiễm nặng nề. Đồng thời, trong quá trình khai thác tài nguyên nước cũng đã phát sinh 

mâu thuân giữa một số ngành và địa phương, như giữa phát điện với cấp nước, phòng 

chống lũ ở hạ lưu sông Hồng. Vì thế, cần sử dụng tổng hợp và bảo vệ tài nguyên nước trên 

quan điểm bền vững. 

1.2.3 Hệ thống sông Mã 

Tính đến nay, theo thống kê chưa đầy đủ, chỉ tính riêng những hồ chứa có dung tích 

từ 0,2 triệu m3 trở lên thì trong hệ thống sông có khoảng 139 hồ chứa các loại với tổng 

dung tích 105 triệu m3, diện tích tưới thiết kế 10.581 ha; trong đó có 74 hồ chứa có dung 

tích từ 0,5 triệu m3 trở lên với tổng dung tích 2.527 triệu m3, trong đó có 69 hồ chứa đang 

được vận hành với tổng dung tích 1.639 triệu m3, 5 hồ chứa đang được xây dựng với tổng 

dung tích 888 triệu m3; có ba hồ chứa thủy điên loại lớn đang được xây dụng là: Trung Sơn 
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(Wdt = 348,5 triệu m3 , Nlm = 260 MW), Cửa Đạt (Wdt   = 1.364 triệu m3 , Nlm = 97MW), 

Hủa Na (Wdt = 533 triệu m3 , Nlm = 180 MW). 

Các hồ chứa thủy lợi có dung tích tương đối lớn gồm có Đồng Ngư, Bỉnh Công, 

Đồng Múc, Quăng, Khăng Khái, Tây Trác, Thung Bằng, Cống Khê, Chòm Mặc, Hồ Bui... 

Một số hồ lớn với dung tích chứa trên 5 triệu m3 trong lưu vực như: 

Hồ sông Mực, dung tích chứa W = 252.106m3 

Hồ Yên Mỹ, dung tích chứa W = 90.106m3 

Hồ Đồng Ngư, dung tích chứa W = 10.106m3 

Hồ Duồng Cốc, dung tích chứa W = 7.106m3 

Hồ Thung Bằng, dung tích chứa W = 7.106m3 

Các hồ chứa lớn này tập trung chủ yếu ở tỉnh Thanh Hóa, có nhiệm vụ tưới thiết kế 

từ 250 – 1.000ha, còn lại các hồ chứa nhỏ đều có nhiệm vụ tưới từ 5 - 100ha.  

Nhìn chung, tình trạng các hồ chứa hiện nay đều xuống cấp, không đủ đảm bảo diện 

tích tưới như thiết kế. Tình trạng thiếu nước tưới cho sản xuất nông nghiệp tại các hồ chứa 

đã xảy ra trong các năm qua, đặc biệt trong thời kỳ mùa kiệt. Đặc biệt vào những năm kiệt 

như năm 1993, 1998, 2003, các hồ chứa nhỏ trong lưu vực đều cạn đến dưới mực nước 

chết. Theo dự án “Điều tra tình hình khai thác, sử dụng tài nguyên nước và xả nước thải 

vào nguồn nước lưu vực sông Mã” thì tổng diện tích theo nhiệm vụ thiết kế của các hồ 

chứa tưới cho 78.534 ha thực tế mới tưới được 44.893 đạt 57,16% so với thiết kế.  

Đập dâng lớn nhất trên lưu vực là Bái Thượng trên sông Chu với nhiệm vụ tưới tự 

chảy cho 49.613 ha của đồng bằng Nam sông Chu (thực chất là lưu vực sông Yên). Đập 

Bái Thượng đã được tu sửa nhiều, gần đây nhất là từ 1996 – 2000, đập đã được đại tu, kênh 

mương đã được kiên cố hoá. Sau khi hoàn chỉnh đập và kênh mương hệ thống này tưới 

được tiếp đảm bảo cho 32.500 ha canh tác và tạo nguồn bơm tưới cho 8.500ha. Đập Bái 

Thượng không đảm bảo cấp nước tưới cho tất cả diện tích canh tác vùng Nam sông Chu là 

do không đủ nguồn cấp trong mùa kiệt theo thiết kế Qtb lấy vào vùng tưới là 45m3/s. Nhưng 

những tháng kiết nhất nguồn nước đều chỉ đảm bảo từ (15,7 – 30) m3/s. Nguồn nước thiếu 

này đang chờ vào công trình thượng nguồn trên sông Chu.  

Để phục vụ cấp nước tưới nông nghiệp, trên lưu vực sông Mã đặt tới hơn 700 trạm 

bơm với mục tiêu giải quyết tưới theo thiết kế 102.221 ha nhưng thực tế mới tưới được 

64.470 ha, đạt 63,07%. Các trạm bơm được bố trí hầu hết ở trung và hạ du sông Mã, sông 

Chu, sông Bưởi. Có 2 hệ thống bơm lớn là trạm bơm Hoàng Khánh 7 máy OP6 - 87; Trạm 

bơm Nam sông Mã 5 máy OP6 - 87 còn lại hầu hết các trạm bơm đặt máy 500 m3/h đến 

4.000 m3/h.  

1.2.4 Hệ thống sông Cả 

Để khai thác, sử dụng tài nguyên nước mặt, trên phần lưu vực thuộc lãnh thổ Việt 

Nam đã xây dựng một số hệ thống thủy lợi với khoảng 1.000 hồ chứa vừa và nhỏ, gần 200 

đập dâng và khoảng 300 trạm bơm. Các công trình này đã tưới cho khoảng 40.000 ha đất 

canh tác. Một số hồ chứa lớn được xây dựng trên dòng chính sông Cả, như hồ chứa thủy 
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điện Bản Vẽ (1834 106m3), Ngàn Trươi (460 106m3)...Một số hồ chứa loại vừa cũng được 

xây dựng trên các sông: Giăng, Hiếu, Ngàn Sâu, Ngàn Phố. Để khai thác nguồn thủy điện, 

đã xây dựng 10 trạm thủy điện nhỏ với tổng công suất lắp máy 750 kW, 1.529 máy phát 

điện nhỏ với tổng công suất lắp máy 800 MW để phục vụ cho các hộ gia đình ở miền núi. 

Hiện nay đã xây dựng nhà máy thủy điên Bản Vẽ (N=300MW), Khe Bố (100 MW) trên 

dòng chính sông Cả, Ngàn Trươi (19MW) trên sông Ngàn Trươi và một số nhà máy thủy 

điện loại vừa trên một số sông nhánh. 

Tài nguyên nước ngầm được khai thác để phục vụ chủ yếu cho sinh hoạt. Trên địa 

phận hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh hiện có 19.249 công trình khai thác nước ngầm với tổng 

công suất 21,7.106 m3/năm để cấp nước sinh hoạt cho các vùng ở nông thôn; số lượng các 

loại công trình như sau: khai thác tập trung: 8, khai thác lẻ: 32, khai thác đường kính nhỏ 

và giếng đào: 19.210; tổng công suất tương ứng là: 2,19.106 m3 năm, 0,803.106 m3/năm, 

18,7.106 m3/năm. Thành phố Vinh, TX Cửa Lò và thị trấn các huyện Hoàng Mai, Anh Sơn 

và một số nơi khác cũng sử dụng nước ngầm. Tính đến năm 2002, trong lưu vực đã có 

khoảng 170 công trình cấp nước tập trung, 272.597 công trình nhỏ lẻ cấp nước sạch cho 

khoảng 1.199.706 người, chiếm 47% số dân [4,9]. 

Tuy nhiên, các công trình khai thác nước mặt và nước ngầm hiện có vẫn chưa đáp 

ứng đủ nhu cầu của các ngành. Diện tích canh tác cần tưới là 194.920 ha, nhưng mới tưới 

được khoảng 103.000 ha, chiếm khoảng 53% diện tích cần tưới. Đến năm 2010, lượng 

nước cần dùng cho các nhu cầu như sau: tưới: 2,04 km3, sinh hoạt và công nghiệp: 0,153 

km3, thủy sản: 0,256 km [6]. 

1.2.5 Hệ thống sông Thu Bồn 

Để sử dụng tài nguyên nước mặt, cho đến nay trong lưu vực sông Thu Bồn đã xây 

dựng 820 công trình thủy lợi các loại, gồm có 73 hồ chứa, 545 đập dâng, 202 trạm bơm; 

tổng diện tích tưới thiết kế của các công trình này khoảng 45.359 ha, nhưng diện tích tưới 

thực tế đạt 28.569 ha, hiệu suất chỉ đạt khoảng 63% [18]. Hầu hết các hồ chứa thuộc loại 

nhỏ, một số ít thuộc loại vừa, trong đó hồ chứa Phú Ninh trên sông Tam Kỳ là lớn nhất với 

dung tích hữu ích 400.106 m3, có nhiệm vụ cấp nước tưới cho  23.000 ha, cấp nước cho 

thành phố Tam Kỳ và khu công nghiệp Bắc Chu Lai, phòng chống lũ cho hạ du. 

Tài nguyên nước mặt được sử dụng rộng rãi cho tưới, sinh hoạt và công nghiệp. Nhà 

máy nước Cầu Đỏ với công suất 120.000 m3/ngày.đêm và nhà máy nước Sơn Trà với công 

suất 5.000 m3/ngày lấy nước sông Hàn để cung cấp cho thành phố Đà Nẵng; Nhà máy nước 

Hội An lấy nước sông Vĩnh Điện cung cấp cho TX Hội An (6.000 m3/ngày) và khu công 

nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc; nhà máy nước Tam Kỳ lấy nước từ hồ chứa Phú Ninh cung 

cấp cho thành phố Tam Kỳ với công suất từ 3.000 m3/ngày hiện nay và có thể lên tới 15.000 

m3/ngày vào năm 2010; ngoài ra, nước hồ Phú Ninh còn cung cấp cho nhà máy đường 

Quảng Nam và khu công nghiệp Bắc Chu Lai (60.000 m3/ngày). Nguồn cấp nước của các 

khu công nghiệp khác cũng thường là nước mặt. Ở nông thôn, người dân cũng thường dùng 

nước sông suối để ăn uống bằng hình thức tự chảy. Vào năm 2002, trong tỉnh Quảng Nam 
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đã có 376 công trình cấp nước tự chảy để cấp nước sinh hoạt cho 37.486 người, nhưng 

trong số đó chỉ khoảng 44,6% số dân được cấp nước hợp vệ sinh. 

Theo thống kê vào năm 2002, trong lưu vực sông Thu Bồn đã có khoảng 80.000 giếng 

khơi và 72.320 giếng khoan để cấp nước cho khoảng 808.360 người, nhưng trong đó chỉ có 

30.100 giếng khơi và 44.670 giếng khoan hợp vệ sinh để cấp nước cho 394.610 người. Như 

vậy, nước ngầm mới chỉ được khai thác để cấp nước sinh hoạt cho 57% tổng số dân trong 

lưu vực, chỉ khoảng 36% dân nông thôn đựoc cấp nước ngấm sạch. Do đó, tình trạng thiếu 

nước sinh hoạt trong mùa khô hàng năm xảy ra phổ biến ở nhiều nơi, nhất là ở các khu vực 

miền núi và đồng bằng ven biển . 

Tổng nhu cầu nước cần dùng của các ngành hiện nay khoảng 1,238 km3; có thể tăng 

lên 2,644 km3 vào năm 2020, trong đó 0,913 km3 cho nông nghiệp (tưới, chăn nuôi, thủy 

sản), 0,186 cho sinh hoạt và công nghiệp, 1,545 km3 cho môi trường. Nếu xét cho cả năm 

thì lượng nước cần dùng chiếm tỷ lệ không lớn so với tổng lượng dòng chảy sông suối, 

nhưng do dòng chảy sông suối biến đổi mạnh theo thời gian và phân bố không đều trong 

lưu vực, cho nên, các công trình khai thác nguồn nước hiện có vẫn chưa đáp ứng đủ nhu 

cầu dùng nước trong mùa cạn, nhất là cấp nước tưới cho hạ lưu sông Thu Bồn - Vu Gia và 

nước sinh hoạt cho vùng nông thôn. 

Hệ thống sông Thu Bồn có nguồn thủy năng khá dồi dào. Hiện nay và trong những 

năm tới đang và sẽ xây dựng các công trình thủy điện trên các dòng sông với tổng công 

suất lắp máy 1.175 MW, như các công trình thủy điện Sông Tranh 2 với tổng công suất lắp 

máy Nlm =190 MW trên dòng chính sông Thu Bồn, A Vương Nlm=210 MW trên sông A 

Vương, các công trình Sông Bung 2, 4, 5, 6 với Nlm=391 MW trên sông Bung, sông Côn 2 

với Nlm=57 MW trên sông Côn, công trình Đắc Mi 4A, B, C với Nlm=208 MW trên sông 

Đắc Mi (Hình 7). 

Các công trình thủy điện này chẳng những cung cấp lượng điện đáng kể cho miền 

Trung mà còn cấp nước cho các nhu cầu và phòng chống lũ cho hạ du sông Thu Bồn - Vu 

Gia. Tuy nhiên, công trình thủy điên Đắc Mi 4 đuợc xây dựng chuyển nước sang sông Thu 

Bồn, sẽ gây nên thiếu nước nghiêm trọng ở hạ lưu sông Vu Gia thuộc địa phận tỉnh Quảng 

Nam và Tp. Đà Nẵng. Uớc tính khoảng 40.000 người thiếu nước sinh hoạt và hàng chục 

ngàn hécta lúa và hoa mầu ở hạ lưu sông Vu Gia bị thiếu nước tưới. Do đó, các cơ quan 

liên quan đã có sự xem xét, điều chỉnh trả lại dòng chảy cơ bản của sông Cái về sông Vu 

Gia cao nhất trong mùa cạn khoảng 25 m3/s. 
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Hình 8. Vị trí một số thủy điện chính trên sông Thu Bồn 

Hiện trạng các công trình thuỷ điện trên dòng chính sông Vu Gia - Thu Bồn đến 

năm 2012 như Bảng 7. 

Bảng 7. Các thuỷ điện trên dòng chính sông Vu Gia - Thu Bồn đến năm 2012 

Công trình 
F lưu vực 

(km2) 

MNDBT 

(m) 

MNC 

(m) 

MNGC 

(m) 

Wtb 

(tr 

m3) 

Whi 

(tr 

m3) 

Nlm 

(MW) 

Sông Bung 2 324 605 565 607,56 94,3 73,9 100 

Sông Bung 4 1477 222,5  225,97 510,8 233,99 156 

Sông Bung 4A 2276 97,4 95,4 99,95 10,6 1,58 49 

Sông Bung 5 2369 60 58,5 67,22 20,27 2,45 57 

Sông Bung 6 2386 31,8 31,8 49,98 3,29 0 29 

A Vương 682 380 340 381,2 343,55 266,48 210 

Sông Côn 1 

bậc 1 
81 340 319 345,68 29,19 25,41 3 

Sông Côn 1 

bậc 2 
250,1 278 276 281,97 1,2 0,7 54 

Đăc Mi 4A 1125 258 240 258,24 312,38 158,26 148 

Đăc Mi 4B 29 105,3 105 107,28 0,688 0,066 42 

Đăc Mi 4C 82,6 67,2 66,2 68,86 2,67 0,52 18 

Sông Tranh 2 1100 175 140 178,69 733,4 521,1 190 

1.2.6 Hệ thống sông Ba 
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Để khai thác tài nguyên nước sông, hiện nay trong lưu vực sông Ba có khoảng 330 

công trình thủy lợi các loại với tổng diện tích tưới thiết kế 61.630 ha, thực tế chỉ đạt 41.510 

ha, trong đó có 32.744 ha lúa, 1.520 ha màu và 7.246 ha cà phê. Số lượng các công trình 

thủy lợi như sau: 153 hồ chứa, 119 đập dâng, 64 trạm bơm. Hệ thống thủy lợi Đồng Cam 

ở hạ lưu sông Ba được xây dựng từ năm 1934 với diện tích tưới thiết kế 19.800 ha, diện 

tích tưới thực tế năm 2000 khoảng 17.750 ha. Tổng dung tích của các hồ chứa hiện có 

khoảng 677,7.106 m3, trong đó dung tích hữu ích (Vhi) 574,5.106 m3. Phần lớn các hồ chứa 

thuộc loại vừa và nhỏ, chỉ có hai hồ chứa Ayun Hạ (Vhi=204.106 m3) trên sông IaYun và 

Sông Hinh (Vhi=323.106 m3) trên sông Hinh, sông Ba Hạ, Krông Hnăng, KaNak thuộc loại 

vừa [7, 10]. 

Hệ thống sông Ba có nguồn thủy năng khá đồi dào. Chỉ tính các công trình thủy điện 

bậc thang đã có tổng công suất lắp máy 664 MW, sản lượng điện trung bình năm 3.032 kWh. 

Trong đó các nhà máy thủy điện loại vừa trở lên có Sông Hinh, An Khê – KaNak, Krông 

HNăng, sông Ba Hạ. Ngoài ra, còn có các nhà máy thủy điện kiểu đập dâng như Đaksrông 

2, 2A, 3A, 3B đã được xây dựng trên dòng chính sông Ba (Bảng 8, Hình 8). Một số nhà máy 

thủy điên nhỏ trên các sông nhánh cũng đang và sẽ được xây dựng. 

Bảng 8. Thông số chính của một số nhà máy thủy điện trên lưu vực sông Ba 

Thông 

số 

An Khê-

Kanak 
A 

Yun 

hạ 

Krong 

H 

năng 

Sông 

Ba 

Hạ 

Sông 

Hinh 

Đak 

Srông 

Đak 

Srông 

2 

Đak 

Srông 

2A 

Đak 

Srông 

3B 
Ka 

nak 

An 

khê 

F (km2) 833 1236 1670 1196 11115 772 2094 2883 2983 7484 

Qo 

(m3/s) 18.6 27.8 447 32.5 227.2 40.2 49.3 41.1 43.4 83.1 

MNDBT 

(m) 515 429 204 255 105 209 327 243 202 135 

MNC 

(m) 485 427 195 242.5 101 196 326 242 201 133 

Vtb 

(tr.m3) 314 15.9 253 165.8 349.7 357 2.1 85.8 0.422 3.89 

Vhi 

(tr.m3) 286  5.6 201 108.5 165.9 323 0.75 5.2 0.108 1.65 

Nlm 

(MW) 13 160 3 64 220 70 18 24 18 19.5 

Nbd 

(Mw) 2.9 30.3         2.8 2.85 3.25 3.9 

Năm 

hoạt 2010 2010 1995 2010 2009 2000 2010 2010 2010 2010 
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Thông 

số 

An Khê-

Kanak 
A 

Yun 

hạ 

Krong 

H 

năng 

Sông 

Ba 

Hạ 

Sông 

Hinh 

Đak 

Srông 

Đak 

Srông 

2 

Đak 

Srông 

2A 

Đak 

Srông 

3B 
Ka 

nak 

An 

khê 

động 

 

 

Hình 9. Sơ đồ các nhà máy thủy điện trên lưu vực sông Ba 

Tài nguyên nước ngầm đang được khai thác để cấp nước cho sinh hoạt và cho tưới. 

Theo thống kê chưa đầy đủ, riêng trên địa phận tỉnh Phú Yên thuộc lưu vực sông Ba tính 

đến năm 1999 có 1.010 giếng khoan, 6.300 giếng đào.. 

Lượng nước cần dùng trong lưu vực khoảng 2,381 km3 vào năm 2003, tăng lên 

3,328 km3 vào năm 2010 và 4,772 km3 vào năm 2020; tương ứng chiếm khoảng 24%, 

33,5%, 48% tổng lượng dòng chảy năm của sông Ba [7,10]. Tuy nhiên, các công trình khai 

Ghi 

chú 
Hồ chứa thủy điện 

Trạm thủy văn 
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thác tài nguyên nước hiện có vẫn chưa đáp ứng các nhu cầu dùng nước, nhất là cho tưới ở 

trung lưu dòng chính sông Ba. 

Các công trình thủy lợi, thủy điện được xây dựng ở trung và thượng lưu còn có tác 

dụng cấp nước và phòng chống lũ cho hạ lưu. Ngoài ra, công trình An Khê - Kanak chuyển 

một phần nước sang lưu vực sông Côn; công trình thủy điện sông Hinh chuyển bổ sung 

nguồn nước cho lưu vực sông Bàn Thạch và ở lân cận. 

Hiện nay, trong quá trình sử dụng nước sông Ba cũng đã và đang phát sinh mâu 

thuân giữa một số ngành và giữa các địa phương, như giữa tưới với phát điện và bảo vệ 

môi trường sinh thái, giữa trung, thượng lưu và hạ lưu, giữa lưu vực sông Ba với một số 

lưu vực lân cận do vấn đề chuyển nước và phát triển thủy điện [7,10, 22]. Mặt khác, khai 

thác, sử dụng nguồn nước không hợp lý, lãng phí và không có các biện pháp bảo vệ đã làm 

cho tài nguyên nước bị cạn kiệt và ô nhiễm. Trong năm 2003, ước tính lượng nước bị thất 

thoát trong qúa trình sử dụng khoảng 1.410.106 m3, chiếm 15% tổng lượng dòng chảy năm 

của sông Ba [10] . Vì vậy, cần sử dụng tổng hợp và bảo vệ tài nguyên trong lưu vực Ba. 

1.2.7 Hệ thống sông Đồng Nai 

Là một trong những lưu vực có tiềm năng thủy lợi, thủy điện, nên hệ thống hồ chứa 

trên lưu vực sông Đồng Nai phát triển mạnh. Tính đến nay, trên toàn lưu vực có khoảng 

280 hồ chứa thủy lợi, thủy điện lớn, trung bình, nhỏ có dung tích từ 0,5 triệu m3 trở lên 

(bao gồm cả những hồ đang vận hành, đang xây dựng và dự kiến xây dựng), trong đó một 

phần là các hồ chứa thủy điện còn lại chủ yếu là các hồ chứa thủy lợi. Tổng dung tích của 

các hồ chứa  nêu trên  khoảng trên 10,3 tỷ m3, công suất khoảng 2941 MW [15], trong đó 

chuyển gần 1 tỷ m3 nước ra ngoài lưu vực sang vùng khô hạn ven biển Bình Thuận, Ninh 

Thuận. 

Hồ chứa có dung tích lớn nhất là hồ sông Trị An trên sông Đồng Nai (2547.106m3), 

hồ Dầu Tiếng trên sông Sài Gòn (1110.106 m3). Các hồ chứa và các công trình đi kèm với 

nó thường có nhiều mục tiêu và nhiệm vụ khác nhau. Các mục tiêu quan trọng là chống lũ, 

phát điện, cấp nước,..  

Trong số các hồ trên, có 13 hồ (Theo quyết định số 1879/QĐ-TTg về phê duyệt 

danh mục các hồ chứa thủy lợi thủy điện trên lưu vực sông phải xây dựng quy trình vận 

hành liên hồ chứa) phải đưa vào xây dựng quy trình vận hành liên hồ [1], trong đó có các 

hồ sau đã đi vào vận hành, bao gồm: hồ Dầu Tiếng, Trị An, Thác Mơ, Đơn Dương, Đa Mi, 

Hàm Thuận, Cần Đơn, Đại Ninh, Skok Phu Miêng, Đồng Nai 3 và Phước Hòa, còn các hồ 

Đồng Nai 2, Đồng Nai 4 chưa đi vào hoạt động. 
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Hình 10. Sơ đồ quy hoạch bậc thang thủy điện trên sông Đồng Nai 

Bảng 9. Thông số chính của một số nhà máy thủy điện trên lưu vực sông Đồng Nai 

TT Tên hồ 
Tổng dung tích 

(triệu m3) 

Nlm 

(MW) 

Thời gian đưa 

vào hoạt động 
Chi chú 

1 Đa Mi 141 175 2000 

Chuyển nước 

sang Bình 

Thuận 

2 Hàm Thuận 695 300 2000  

3 Dầu Tiếng 1,580 1110 1985  

4 
Srok Phức hợp 

Miêng 
99 51 2006  

5 Trị An 2,765 400 1991  

6 Đại Ninh 320 300 2008 

Chuyển nước 

sang sông 

Luỹ, Bình 

Thuận 

7 Đơn Dương 165 160  

Chuyển nước 

sang Ninh 

Thuận 

8 Cần Đơn 166 78 2004  

9 Thác Mơ 1,360 150 1994  
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TT Tên hồ 
Tổng dung tích 

(triệu m3) 

Nlm 

(MW) 

Thời gian đưa 

vào hoạt động 
Chi chú 

10 Đồng Nai 2 281 70 2011  

11 Đồng Nai 3 1,690 180 2011  

12 Đồng Nai 4 337 340 2011  

13 Phước Hòa 2.45  2011 

Chuyển nước 

từ sông Bé 

sang hồ Dầu 

Tiếng 

Các công trình thủy lợi ở trung và thượng lưu có thể tưới cho 13,910 ha, nhưng thực 

tế chỉ đạt 6.750 ha. Tác dụng điều tiết dòng chảy của các hồ chứa này không chỉ làm giảm 

dòng chảy mùa lũ và do đó làm tăng lượng dòng chảy mùa cạn phục vụ cấp nước ở hạ lưu. 

Thí dụ, hổ chứa Suối Vàng (An Kroet) cấp nước cho TP. Đà Lạt, hồ chứa Dầu Tiếng và 

Trị An cấp nước cho TP. Hồ Chí Minh, đồng thời đẩy mặn ở hạ lưu các sông Đồng Nai, 

Sài Gòn. Hồ chứa Trị An có thể làm tăng dòng chảy các tháng trong mùa cạn ở hạ lưu sông 

Đồng Nai khoảng 300-350 m3/s . 

1.2.8 Hệ thống sông Mê Công 

Nhiều công trình thủy lợi, thủy điện đã được xây dựng trên phần lưu vực sông Mê 

Công thuộc lãnh thổ Việt Nam. 

Theo thống kê chưa đầy đủ, trên các sông nhánh của sông Mê Công ở Tây Nguyên 

đã xây dựng hơn 700 công trình thủy lợi, bao gồm 510 hồ chứa, 210 đập dâng, hơn 10 trạm 

bơm. Nếu chỉ tính những hồ chứa có dung tích từ 0,5 triệu m3 trở lên thì có 612 hồ chứa 

đang hoạt động và đang được xây dựng với tổng dung tích 5.529 triệu m3, bao gồm 571 hồ 

chứa đang được vận hành với tổng dung tích 4.933 triệu m3 và 41 hồ chứa đang được xây 

dựng với tổng dung tích 596 triệu m3; trong đó có 60 hồ chứa thủy điện với tổng công suất 

lắp máy 2.847 MW [15]. Tuy nhiên, phần lớn các công trình này thuộc loại vừa và nhỏ, 

hiệu quả sử dụng còn thấp, chỉ đạt (30-50)%, nên tổng diện tích đất canh tác được tưới chỉ 

khoảng 69.200 ha. Chỉ tính riêng trên địa phận tỉnh Đăk Lăk đã có 461 công trình thủy lợi 

cung cấp nước tưới cho 60.000 ha cà phê, 3000 ha lúa, tập trung ở các huyện EaKar, Easup, 

Buôn Đôn, Krông Ana [5]. 

Nước sông suối, ao hồ, hồ chứa còn được dùng để ăn uống và cho sản xuất công 

nghiệp. Thí dụ, nước Biển Hồ cung cấp cho thành phố Plêiku với tổng công suất 20.000 

m3/ngày và nước sinh hoạt cho người dân sinh sống ở ven hồ với tổng công suất 3.500 

m3/ngày và  nước tưới cho 1.010 ha, trong đó có 910 ha; TX Kon Tum sử dụng nước sông 

Đăk Bla; một số thị trấn như EaKar, Krông Pách ở tỉnh Đăk Lăk sử dụng nước các hồ chứa 

ở lân cận. 
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Nước ngầm được khai thác để tưới và ăn uống. Ở tỉnh KonTum đang khai thác nước 

ngầm với tổng công suất 78.545 m3/ngày, trong đó khai thác tập trung 11.585 m3/ngày, 

66.960 m3/ngày khai thác lẻ. Trong thời gian từ năm 1991 đến năm 2005, ở tỉnh Kon Tum 

đã xây dựng 3.166 công trình cấp nước, trong đó có 336 công trình cấp nước tự chảy (296 

công trình tự chảy, 40 giọt lộ, mạch lộ), 2.541 giếng đào và 289 công trình khác. Nhờ vậy, 

140.800 người được cấp nước sạch, chiếm 57,1% dân số nông thôn. 

Ở tỉnh Gia Lai, từ năm 1999 đến năm 2005 đào 4.149 công trình khai thác nước 

ngầm, trong đó có 3.108 giếng đào, 622 lỗ khoan bơm tay, 72 công trình khai nước tập 

trung và 169 bể, lưu chứa nước để cấp nước sinh hoạt. Tính đến năm 2003 đã có khoảng 

41,6% người dân nông thôn được cấp nước. Nếu chỉ tính trên phần lưu vực sông Sê San 

và Srê Pốc, thì ở tỉnh Gia Lai có 35 công trình khai thác nước tập trung với tổng công suất 

11.585 m3/ngày để cấp nước cho các thị trấn Đăk Đoa, Chư Sê, Chư Pach, YaLy và Quân 

đoàn 4; 200 giếng khoan với tổng công suất 52.190 m3/ngày để cấp nước sinh hoạt ở nông 

thôn . 

Ở tỉnh Đăk Lăk, chỉ tính hơn 20 hồ chứa đã có thể cấp nước sinh hoạt cho 58.250 

người. 

Tài nguyên nước đưới đất (nước ngầm) khá phong phú với tổng trữ lượng tiềm năng 

khai thác 1.654.000 m3/ngày, nên đang được khai thác để cấp nước cho sinh hoạt và tưới. 

Tổng công suất của các công trình khai thác các loại hiện nay khoảng 44.000 m3/ngày, 

cung cấp nước cho 33% số dân nông thôn. Theo thống kê chưa đầy đủ, hiện có 11 nhà máy 

nước khai thác nước ngầm với tổng công suất 13.200 m3/ngày (4,82.106 m3/năm) để cung 

cấp cho các đô thị; 2.049 công trình khai thác nước ngầm với tổng công suất 25,64.106 

m3/năm để cấp nước sinh hoạt ở nông thôn [4]. 

Thành phố Buôn Ma Thuột sử dụng nước ngầm với tổng công suất 49.000 m3/ngày; 

một số thị trấn như Ea Hleo, Buôn Hồ, CMgar... cũng sử dụng nước ngầm với công suất 

(3.000-5.000) m3/ngày ở từng nơi. Tuy nhiên, tỷ lệ thất thoát còn tương  đối lớn. Thí dụ, ở 

thành phố Buôm Ma Thuột, tỷ lệ thất thoát trong năm 2005 khoảng 25%, cho nên mới bảo 

đảm cấp nước cho 80% dân số thành phố. 

Các công trình khai thác nước mặt và nước ngầm cho đến nay vẫn chưa đủ, nên 

trong mùa khô xảy ra thiếu nước thường xuyên ở nhiều nơi; thí dụ, năm 2005 ở tỉnh Kon 

Tum đã có khoảng 13.220 người thiếu nước sinh hoạt. Mặt khác, do khai thác nước ngầm 

quá mức, không hợp lý và không có biện pháp bảo vệ, nhất là cho tưới, nên mực nước 

ngầm ở một số nơi đã và đang bị hạ thấp và ô nhiễm 

Hiện nay, trên hệ thống sông Sê San có khoảng 142 hồ thủy lợi, thủy điện đã, đang 

và dự kiến xây dựng. Tổng dung tích của các hồ này lên đến khoảng 3660 triệu m3. Trong 

số đó 66 hồ có nhiệm vụ tạo nguồn phát điện với 3 hồ đã đi vào vận hành. Những hồ chứa 

có dung tích lớn trên lưu vực sông bao gồm Sê San 4A, Thượng Kon Tum, Sê San 4, 

PleiKrong, Sê San 3, Sê San 3A, Yaly (Bảng 10, Hình 10). 
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Bảng 10. Các thông số chính hồ chứa trên sông Sê San 

TT Công trình 
Flv 

(km2) 

MNDBT 

(m) 

MNC 

(M) 

W hi 

(Triệu 

m3) 

Nlm 

(MW) 
Ghi chú 

1 Thượng Kon Tum 350 1.17 1.146 122,7 240 
Vận hành 

2014 

2 PLei Krông 3.216 570 537 1.048,7 100 
Vận hành 

2009 

3 YaLy 7.455 515 490 779 720 
Vận hành 

2000 

4 Sê san 3 7.788 304,5 303,2 86,7 260 
Vận hành 

2006 

5 Sê san 3A 8.084 239 238,5 4,0 100 
Vận hành 

2007 

6 Sê san 4 9.326 215 205 471 360 
Hoạt động 

2010 

7 Sê san 4A      

Vận hành 

2011 (Hồ 

điều hoà) 

 

Hình 11. Sơ đồ hệ thống bậc thang thủy điện trên  

sông Sê San 
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Trên dòng chính sông Srê Pốc có 7 bậc thang thủy điện với tổng công suất lắp máy 

694 MW, sản lượng điện trung bình năm 3.330.106 kWh Các hồ chứa có dung tích lớn trên 

lưu vực phải kể đến là hồ Draylinh 3, Buôn Tua Srah, Buôn Kuốp, Srepok 3, Srepok 4, Ea 

Súp Thượng, KrongBuk hạ và hồ DakPri. Theo thống kê giai đoạn 2006 - 2010 một số nhà 

máy lớn đã và đang xây dựng và đã đưa vào vận hành như sau (Hình 11): 

Hồ Dray Hlinh 3 trên sông Srepok đã đi vào vận hành từ cuối năm 2006, có tổng 

dung tích là 2,28 triệu m3, dung tích hữu ích là 1,53 triệu m3, mực nước dâng bình thường 

là 302 m và tổng công suất thiết kế đạt 6MW.  

Hồ chứa Ea Súp Thượng trên sông Ea Súp đã đi vào vận hành từ năm 2005 với tổng 

dung tích là 146,9 triệu m3, dung tích hữu ích là 135,9 triệu m3 và tổng công suất thiết kế 

đạt 1,7 MW 

Hồ chứa Buôn Tua Srah (Vhi 522,6 106 m3, Nlm=86 MW) đã được xây dựng trên 

sông Srepok đã được chính thức hoạt động cuối năm 2009. 

 

Hình 12. Sơ đồ vị trí bậc thang thủy điện trên sông Srêpok 

Công trình thủy điện Buôn Kuốp cách hợp lưu của các sông Krông Nô và Krông 

Ana khoảng 10 km về phía hạ lưu. Công trình có Vhi=26,6 triệu m3, công suất 280 MW 

(lớn thứ hai ở Tây Nguyên sau công trình thủy điện Yaly) được khởi công vào ngày 21 

tháng 12 năm 2003. 

Nhà máy Srêpôk 4 được khởi công từ ngày 26/02/2008, tại xã Eawer, huyện Buôn 

Đôn, tỉnh Đăk Lăk và xã Eapo, Huyện Cưjut, tỉnh Đăk Nông với Vhi=25,5 triệu m3, công 

xuất 80MW gồm 2 tổ máy, sản lượng điện bình quân hàng năm là 336 triệu KWh. Ngày 

23/10/2010, nhà máy thủy điện Srêpôk 4 chính thức đi vào hoạt động. 
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Ngày 31/12/2005 , khởi công xây dựng nhà máy thủy điện Srêpok 3 với tổng 

Vhi=62,65 triệu m3, công suất 2 tổ máy 220 MW , ngày 25/6/2010 tổ máy số 1 hòa lưới 

điện quốc gia. 

Ngoài các công trình hồ chứa thủy lợi, thủy điện ra, trên lưu vực sông Srêpok còn 

có một số hồ tự nhiên mang dung tích lớn, tiêu biểu như hồ Lắk với diện tích mặt nước 

khoảng 500 ha. Đây là hồ tự nhiên lớn nhất Đắk Lắk và cả Việt Nam. 

Ngoài ra, nhiều trạm thủy điện nhỏ cũng đã được xây dựng để khai thác nguồn thủy 

điện, phục vụ cho thắp sáng và tiểu thủ công nghiệp địa phương. 

Tổng lượng nước cần dùng trên toàn lưu vực sông Srê Pốc vào năm 2000 khoảng 

3,70 km3, trong đó mùa cạn 2,23 km3, tương  ứng chiếm 16,2% và 40% tổng lượng nước 

có thể cung cấp (cả năm là 22,9 km3 và 5,52 km3 trong mùa cạn) [3]. Có thể nhận thấy, các 

công trình khai thác nguồn nước hiện có chưa đáp ứng các nhu cầu dùng nước, khan hiếm 

và thiếu nước xẩy ra thường xuyên ở nhiều nơi trong mùa cạn. 

Ở Đồng bằng sông Cửu Long, tài nguyên nước được sử dụng chủ yếu cho tưới, nuôi 

trồng thủy sản, sinh hoạt, công nghiệp và giao thông thủy. Tổng lượng nước cần dùng năm 

2000 khoảng 3,032 km3, có thể tăng lên 3,358 km3 vào năm 2010. Với các công trình khai 

thác nguồn nước hiện có, lượng nước cần dùng năm 2000 chỉ chiếm 6,6% tổng lượng nước 

có thể cung cấp (460 km3, trong đó 438,2 km3 nước sông Mê Công từ trung thượng lưu 

chảy vào đồng bằng sông Cửu Long, 21,28 km3 nước mặt được sinh ra ở đồng bằmg, 0,58 

km3 nước ngầm); nhưng nếu chỉ xét cho mùa cạn, thì lượng nước cần dùng chiếm tưới 

33,1% lượng nước có thể cung cấp (88,93 km3, bao gồm: 76,7 km3 nước sông Mê Công từ 

trung thượng lưu chảy vào, 3,72 km3 nước mặt tại chỗ, 0,22 km3 nước ngầm và 3,30 km3 

do các hồ chứa điều tiết) . 

Theo đánh giá của Viện Quy hoạch thủy lợi Miền Nam [19], nhu cầu dùng nước 

trong mùa khô ở Đồng bằng sông Cửu Long khoảng (415 - 1.363) m3/s, hay (6,56 - 21,55) 

km3. Nhu cầu dùng nước của các nghành vào năm 2010 như sau: tưới: (16.613 - 18.637).106 

m3, chăn nuôi: (56,15 - 60,49).106 m3,  nuôi trồng thủy sản: 13,34.106 m3, sinh hoạt: 

987,2.106 m3. Vào mùa cạn, lưu lượng nước sông Mêkông chảy vào Đồng bằng sông Cửu 

Long khoảng (2.500 - 3.500) m3/s; nếu  sử dụng nước ở thợng lưu tăng lên sẽ làm giảm 

lượng dòng chảy sông Mê Công chảy vào Đồng bằng sông Cửu Long và do đó dẫn đến 

thiếu nước dùng cho các nhu cầu, đồng thời mặn xâm nhập sâu vào trong đồng bằng. 

 Để đáp ứng nhu cầu dùng nước và phòng tránh, hạn chế tác hại của thiên tai lũ lụt, 

hạn hán, công tác thủy lợi đã và đang phát triển mạnh mẽ với các hệ thống kênh mương 

tưới tiêu, trạm bơm và cống tưới tiêu, ngăn mặn, các hệ thống đê bao, bờ bao. 

Tài nguyên nước ngầm cũng được khai thác để cấp nước cho sinh hoạt. Hiện nay 

trong ĐBSCL có khoảng 115 nhà máy nước với tổng công suất 14.300 m3/ngày cung cấp 

cho các đô thị; 2.379 công trình các loại với tổng công suất 323.885 m3/ngày (118.106 

m3/năm) cung cấp cho ăn uống ở nông thôn [4]. Theo [19], toàn vùng Đồng bằng sông Cửu 

Long (gồm cả toàn bộ tỉnh Long An) hiện có 133 giếng khoan lớn, 243.085 giếng UNICEP 
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với tổng lưu lơng khai thác khoảng 903.920 m3/ ngày, trong đó  119.160 m3 / ngày từ các 

giếng khoan lớn và 784.760 m3/ ngày từ các giếng UNICEP. 

Đồng bằng sông Cửu Long là phần cuối cùng giáp Biển Đông và vịnh Thái Lan của 

lưu vực sông Mê Công. Cho nên, sử dụng tài nguyên nước trên phần lãnh thổ các nước ở 

trung thượng lưu chắc chắn ảnh hưởng đáng kể đến nguồn nước sông Mê Công ở ĐBSCL. 

Để để đáp ứng nhu cầu lương thực, tổng lượng nước cần dùng cho tưới trên toàn lưu vực 

sông Mê Công từ 61,594 km3 vào năm 1995, tăng lên 67,949 km3 vào năm 2000 , 91,774 

km3 vào năm 2020 và 115,491 km3 vào năm 2040;  trong đó trên phần lãnh thổ Việt Nam 

tương ứng là: 17,719 km3, 19,659 km3, 27,005 km3 và 34,280 km3; trên địa phận các nước 

ở thượng lưu tương  ứng là: 46,875 km3, 48,290 km3, 64,769 km3. 81,211 km3. Lượng nước 

cần dùng cho tưới trên phần lưu vực thuộc lãnh thổ Việt Nam chiếm khoảng 30% tổng 

lượng nước cần tưới của toàn lưu vực. Lượng nước cho nhu cầu sinh hoạt và công nghiệp 

ước tính bằng khoảng 10% lượng nước tưới. 

Tài nguyên nước sông Mê Công trên địa phận Trung Quốc đang được khai thác mạnh. 

Năm 2000, chỉ tính riêng trên địa phận tỉnh Vân Nam đã khai thác 2,7 km3 nước để cung 

cấp cho các nhu cầu : nông nghiệp 2,24 km3, công nghiệp 0,19 km3, sinh hoạt 0,27 km3 

[20]. Đến năm 2009, Lượng nước khai thác khoảng 2,71km3, trong đó tài nguyên nước mặt 

2,684 km3, tài nguyên nước dưới đất 0,0214 km3 và các nguồn mước khác 0,00183 km3; 

lượng nước cung cấp cho các nhu cầu như sau: Tưới cho cây trồng ( nông lâm nghiệp), 

chăn nuôi và thủy sản: 2,214 km3, công nghiệp và xây dựng: 0,02314 km3, thương mại, 

dịch vụ, văn hóa giáo dục và hành chính sự nghiệp: 0,0368 km3; sinh hoạt 0,02012 km3, 

môi trường sinh thái: 0,02356 km3[21]   

Tài nguyên thủy điện của sông Mê Công khá dồi dào với tổng công suất lắp máy 

36.560 MW theo lý thuyết và 27,880 MW có thể khai thác. Trên địa phận tỉnh Vân Nam, 

Trung Quốc có 14 công trình thủy điên trên dòng chính Mê Công (được gọi là sông Lan 

Thương) được quy hoạch với tổng công suất lắp máy 26.020 MW, công suất bảo đảm 

11.573 MW, sản lượng điện bình quân năm 110,578 tỷ kWh [50]. Trên địa phận tỉnh Vân 

Nam đã có 8 công trình thủy điện bậc thang trên dòng Lan Thương đã, đang và sẽ được 

xây dựng nh các công trình: Công Quả Kiều ( Nlm = 750 MW ), Tiểu Loan (Nlm = 4200 

MW), Mạn Loan (Nlm =1500 MW), Đại Triều Sơn (Nlm = 1350 MW), Nọa Trát Độ (Nlm = 

5500 MW ), Cảnh Hồng (Nlm = 1500 MW), Cảm Lãm Bạt (Nlm = 1500 MW), Mạnh Thông 

(Nlm = 600 MW). Tổng dung tích các hồ chứa khoảng 23.109 m3. 

Theo đánh giá của Uỷ Ban sông Mê Công Quốc tế (MRC), tiềm năng thủy điện ở 

Hạ lưu vực sông Mê Công khoảng 31.400 MW, trong đó 13.000 MW là của các bậc thang 

thuỷ điện trên dòng chính, 18.400 MW trên các sông nhánh (13.200 MW ở  Lào, 1000 MW 

ở Thái Lan, 2.200 MW ở Campuchia, 2.000 MW ở Việt Nam). Cũng theo Uỷ Ban sông 

Mêkông quốc tế (MRC, 2001), tính đến VI-2000, trong  lưu vực sông Mê Công đã có 13 

công trình thủy điện được đưa vào hoạt động với tổng công suất lắp máy 4.410 MW, trong 

đó có hai công trình thủy điện trên dòng chính Mê Công (sông Lan Thương) thuộc tỉnh 
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Vân Nam, Trung Quốc với tổng công suất lắp máy 2.850 MW và tổng sản lượng điện trung 

bình năm 7.875,93 GWh/năm; ở Hạ lưu vực sông Mêkông có 11 công trình với tổng công 

suất lắp máy 1.560 MW và tổng sản lượng điện trung bình năm 7.905 GWh/năm, trong đó 

ở Lào có 5 nhà máy với Nlm = 615MW và E = 3.479 KWh/ năm (Nậm Ngừm (Nlm = 150 

MW), Xeset (Nlm = 45 MW),Theun Hinboun (Nlm = 210 MW), Houay Ho (Nlm = 150 MW) 

và Nam Leuk (Nlm = 60 MW);ở Thái Lan có 4 nhà máy với Nlm = 212 MW, E = 714 GWh/ 

năm (Sirindhom (Nlm = 36 MW), Chulabhom (Nlm = 15 MW), Ubolratana (Nlm = 25 MW), 

PakMun (Nlm = 136 MW) .  

Việc sử dụng tài nguyên nước sông Mê Công trên lãnh thổ các nước ở thượng lưu 

sẽ ảnh hưởng đến dòng chảy sông Mê Công chảy vào ĐBSCL. Đặc biệt là sau khi các công 

trình thủy điện trên dòng chính thượng nguồn sông Mê Công (sông Lan Thương) trên địa 

phận tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, đi vào hoạt động và thậm chí dẫn nước ra ngoài lưu vực 

mà không có sự thỏa thuận của các nước ở Hạ lưu vực Mê Công, sẽ ảnh hưởng lớn đến tài 

nguyên nước ở Hạ lưu vực sông Mê Công về lượng nước, chất lượng nước, chế độ nước 

và môi trường sinh thái và do đó chắc chắn ảnh hưởng đáng kể đến sự phát triển bền vững 

kinh tế, xã hội và môi trường trong các quốc gia ở Hạ lưu vực sông Mê Công. Vì thế, cần 

có sự hợp tác chặt chẽ giữa các nước ven sông trong việc khai thác, sử dụng tổng hợp và 

bảo vệ tài nguyên nước sông Mê Công, nhằm đạt được phát triển bền vững kinh tế xã hội 

và bảo vệ môi trường của các nước ven sông. 
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CHƯƠNG 2. TÌNH HÌNH ÁP DỤNG CHO LƯU VỰC SÔNG CAUTO 

2.1 Bài học kinh nghiệm áp dụng cho lưu vực sông Cauto 

Việt Nam có một nguồn nhân lực sẵn có, kiến thức chuyên môn sâu và kinh nghiệm 

nghiên cứu lâu năm trong lĩnh vực thuỷ văn, tài nguyên nước, đặc biệt là đối với các vấn 

đề về mô hình hoá quá trình thuỷ văn, thuỷ lực, xâm nhập mặn và quản lý tài nguyên nước 

lưu vực sông. Các nhà nghiên cứu, các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong việc nghiên 

cứu, hợp tác và chuyển giao công nghệ với các tổ chức quốc tế như Uỷ hội sông Mê Công 

quốc tế, Chương trình thuỷ văn quốc tế (UNESCO-IHP), Ngân hàng phát triển châu Á 

(ADB), Ngân hàng thế giới và các nước như Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Vương quốc 

Bỉ và Mỹ.  

Qua đánh giá về đặc điểm tài nguyên nước ở Việt Nam và đặc điểm tài nguyên nước 

lưu vực sông Cauto, chuyên đề đã tiến hành đánh giá và nhận định tài nguyên nước các lưu 

vực sông ở Việt Nam có những đặc điểm tương đồng với lưu vực sông Cauto. Hiện nay, 

tình hình nghiên cứu tài nguyên nước trên lưu vực sông Cauto, , các nhà nghiên cứu của 

Viện Khoa học Thuỷ lợi Quốc gia Cuba, đối tác Cuba của dự án này cũng đã thực hiện một 

số nghiên cứu. Một số nghiên cứu tiêu biểu bao gồm: 

- Đánh giá hiện trạng tài nguyên nước quốc gia Cuba (bao gồm cả lưu vực sông 

Cauto). Nghiên cứu đánh giá tổng thể về diễn biến theo không gian và thời gian của tài 

nguyên nước trên các lưu vực sông chính ở Cuba bao gồm cả sông Cauto. 

- Củng cố hệ thống quản lý tổng hợp tài nguyên nước trên lưu vực sông Cauto. 

Nghiên cứu để ra một số biện pháp công trình và phi công trình, phục vụ công tác quản lý 

tổng hợp tài nguyên nước như nâng cấp hệ thống các trạm đo mưa, mực nước tự động; 

nâng cấp các công trình khai thác sử dụng tài nguyên nước (trạm bơm, kênh dẫn); xây dựng 

công cụ quản lý tổng hợp tài nguyên nước. 

- Xây dựng các báo cáo hàng tháng về tình hình chất lượng và số lượng nước cho các 

tỉnh /thành phố của Cuba.  

Ngoài ra, gần đây một số nhà nghiên cứu đến từ Mexico, Hà Lan, Mỹ và Đan Mạch 

đã sử dụng mô hình SWAT đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến lưu vực sông 

Cauto. Nghiên cứu chỉ ra rằng so với kịch bản nền (1970-2000), trong giai đoạn 2015-

2039, nếu nhiệt độ khí quyển tăng 1,5 oC, lượng mưa hàng năm giảm 38% thì dòng chảy 

sẽ giảm tới 61%. 

 Để làm cơ sở cho hướng nghiên cứu về nhu cầu sử dụng nước phục vụ cho mục 

đích sinh hoạt của người dân, một số đặc điểm chính của lưu vực sông Cauto được tổng 

hợp như sau: 

- Về tài nguyên nước, dòng chảy trung bình năm của sông Cauto vào khoảng 2.700 

triệu m3, chiếm khoảng 25% tổng dòng chảy của Cuba, trong đó dòng chảy mặt là 2.600 

triệu m3 và dòng chảy dưới đất là 100 triệu m3. Trên lưu vực có 60 hồ chứa nước trên tổng 

số 242 hồ của cả nước. Hạn hán đã làm cho các hồ chứa nước lớn chỉ đạt mức trữ nước 

trung bình 36% và một trong số này đã từng rơi vào tình trạng khô kiệt hoàn toàn. Cùng 
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với đó, hệ thống cấp nước bị xuống cấp và việc thiếu hiệu quả trong việc quản lý tài nguyên 

nước đã ảnh hưởng lớn đến việc cấp nước sinh hoạt phục vụ đời sống hàng ngày của người 

dân trên lưu vực Cauto. 

- Trong lưu vực sông Cauto, lớn nhất là quần đảo Cuba, sông chính của lưu vực 

sông có chiều dài 343 km, diện tích 9.540,20 km2, chiếm 36,0% lãnh thổ thuộc tỉnh 

Granma gồm 5 thành phố, chiếm 30,5% là 7 thành phố trực thuộc Santiago de Cuba, chiếm 

26% là 6 lãnh thổ nhỏ nhất Holguín, tương ứng chiếm 7,5% lãnh thổ là Las Tunas, được 

hiển thị trong biểu đồ số 1. Ing. Jorge Luis Saldaña Aldana. 

- Yếu tố thay đổi nhiều nhất của khí hậu là lượng mưa, đây là nguồn hình thành tài 

nguyên nước duy nhất, khu vực đặc trưng bởi 2 mùa: mùa mưa (từ tháng 5 đến tháng 10), 

chiếm khoảng 80% tổng lượng mưa hàng năm, mùa khô (từ tháng 11 đến tháng 4), chiếm 

20%. Ở phía Đông Bắc của khu vực phía Đông và ở các khu vực miền núi, đặc điểm mưa 

ở từng khu vực khác nhau và trong các tháng từ tháng 11 đến tháng 4 vẫn có những ngày 

tổng lượng mưa lớn. Lượng mưa lớn nhất có liên quan đến một số hiện tượng khí tượng 

cực đoan (xoáy thuận nhiệt đới, mặt lạnh, sóng nhiệt đới, El Niño và sự kiện La Niña) hoặc 

nguồn gốc từ sự ấm lên vào ban ngày, hầu như luôn xảy ra vào buổi chiều dưới dạng các 

đợt, trong thời gian ngắn [23]. 

Bảng 11. Đặc điểm tài nguyên nước các lưu vực sông tại Việt Nam và lưu vực sông 

Cauto (Cuba) 

Đặc 

điểm 

Hệ thống sông tại Việt Năm Cuba 

Kỳ 

Cùng 

– 

Bằng 

Giang 

Thái 

Bình 
Hồng Mã Cả 

Thu 

Bồn 
Ba 

Đồng 

Nai 

Mê 

Công 

Lưu vực sông 

Cauto 

Chiều 

dài 

(km) 

243 100 1149 512 513 205 374 568 4350 343 

Diện 

tích 

lưu 

vực 

(km2) 

11280 15180 72700 11600 17730 10350 13900 37400 39000 

9.540 (chiếm 

khoảng 8% diện 

tích Cuba), là lưu 

vực có diện tích 

lớn nhất trong tổng 

số chín lưu vực 

sông của Cuba, nơi 

sinh sống của 1,3 

triệu người (chiếm 

khoảng 10% dân 

số Cuba), mật độ 

130 người/km2. 

Lượng 

mưa 

trung 

bình 

năm 

(mm) 

1490 1590 1870 1630 1630 2970 1740 2290 1870 

1.260 mm, mưa 

nhiều hơn tại khu 

vực vùng núi cao ở 

phần thượng lưu 

lưu vực (1800 – 

2200 mm/năm). 
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Đặc 

điểm 

Hệ thống sông tại Việt Năm Cuba 

Kỳ 

Cùng 

– 

Bằng 

Giang 

Thái 

Bình 
Hồng Mã Cả 

Thu 

Bồn 
Ba 

Đồng 

Nai 

Mê 

Công 

Lưu vực sông 

Cauto 

Phần hạ lưu lưu 

vực có lượng mưa 

tương đối thấp với 

tổng lượng mưa 

năm dao động từ 

800 đến 1200 

mm/năm. 

Dòng 

chảy 

trung 

bình 

năm ( 

triệu 

m3) 

8.150 9.550 76.000 14.750 15.940 20.880 9.750 33.260 49.240 

Khoảng 2.700 

triệu m3, chiếm 

khoảng 25% tổng 

dòng chảy của 

Cuba, trong đó 

dòng chảy mặt là 

2600 triệu m3. 

Trên lưu vực có 60 

hồ chứa nước trên 

tổng số 242 hồ của 

cả nước. 

Hệ 

thống 

quan 

trắc 

thủy 

văn 

trên 

lưu 

vực 

(trạm) 

12 20 56 15 15 2 6 10 21 

07 trạm thuỷ văn, 

các trạm có số liệu 

đo đạc từ năm 

1960 đến nay. Tuy 

nhiên hệ thống các 

trạm đo này còn 

tương đối lạc hậu, 

chưa có các trạm 

đo và truyền số 

liệu tự động, nhiều 

trạm không có số 

liệu đo liên tục. 

Nhu 

cầu sử 

dụng 

nước 

(triệu 

m3) 

690 8.300 160 9.730 5.580 2.640 1.300 11.300 55.080 

Tổng lượng nước 

860 triệu m3, trong 

đó, nước mặt 

chiếm 90%. Lượng 

nước được phân bổ 

cho các ngành sử 

dụng nước trong 

toàn lưu vực là khá 

lớn, đặc biệt là sản 

xuất nông nghiệp. 

Diện tích trồng lúa 

của Cuba vào 

khoảng 200.000 ha 

và có thể tăng lên 

300.000 ha trong 
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Đặc 

điểm 

Hệ thống sông tại Việt Năm Cuba 

Kỳ 

Cùng 

– 

Bằng 

Giang 

Thái 

Bình 
Hồng Mã Cả 

Thu 

Bồn 
Ba 

Đồng 

Nai 

Mê 

Công 

Lưu vực sông 

Cauto 

thời gian tới. Vùng 

đồng bằng hạ lưu 

sông Cauto là vùng 

sản xuất lúa gạo 

chính của Cuba, 

chiếm 25% sản 

lượng của cả nước. 

Tỷ lệ 

lượng 

nước 

dùng 

so với 

nguồn 

nước 

mặt 

(%) 

8,5 29,13 21,1 65,99 35,01 12,67 13,33 33,97 262,29  

 

 

2.2 Đề xuất hướng nghiên cứu cho lưu vực sông Cauto 

Đứng trước vấn đề thiếu nước ngọt ngày càng nghiêm trọng và ảnh hưởng ngày càng 

lớn đến sản xuất và sinh hoạt, cần thiết phải có những biện pháp quản lý tài nguyên nước 

(cả chất lượng và số lượng) một cách hiệu quả trong đó các thông tin về phân bố dòng 

chảy, nhu cầu sử dụng nước theo không gian và thời gian là những đầu vào cần thiết phục 

vụ công tác quản lý tài nguyên nước. Tuy nhiên, các nghiên cứu đầy đủ về vấn đề này ở 

Cuba hiện đang gặp rất nhiều khó khăn. Hiện chưa có nhiều nghiên cứu về tài nguyên nước 

và xâm nhập mặn trên lưu vực sông Cauto. Lý do của việc thiếu các nghiên cứu này là do 

3 nguyên nhân chủ yếu: 1) Nền kinh tế Cuba còn gặp nhiều khó khăn nên đầu tư cho các 

nghiên cứu về tài nguyên nước chưa được nhiều; 2) Do chưa có nhiều điều kiện tiếp cận 

các tiến bộ mới nhất về công nghệ tính toán hiện đại phục vụ nghiên cứu tài nguyên nước; 

3) Cuba chưa có nhiều kinh nghiệm ứng phó, thích ứng với vấn đề thiếu hụt nước ngọt như 

Việt Nam. 

Trước những thách thức nêu trên đối với tài nguyên nước, cần đẩy mạnh công tác 

quản lý tổng hợp tài nguyên nước để phục vụ cho phát triển bền vững kinh tế xã hội trong 

bối cảnh biến đổi khí hậu. Hầu hết các nghiên cứu ở Việt Nam thường sử dụng kết hợp các 

mô hình thuỷ văn, thuỷ lực và xâm nhập mặn trong mô phỏng diễn biến tài nguyên nước 

và xâm nhập mặn. Một số mô hình tiêu biểu được sử dụng trong các nghiên cứu này bao 
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gồm bộ mô hình MIKE (MIKE-NAM, MIKE HydroBasin, MIKE 11) của Viện Thuỷ lực 

Đan Mạch (DHI), bộ mô hình (HEC-HMS, HEC-RAS) của của Cục công binh Hoa Kỳ 

(HEC), mô hình thuỷ lực ISIS phát triển bởi công ty HR Wallingford. Các mô hình này đã 

cung cấp các công cụ hữu hiệu, phục vụ công tác đánh giá, quản lý và qui hoạch tài nguyên 

nước nói chung và xâm nhập mặn nói riêng.  

Một trong những vấn đề lớn nhất trên lưu vực sông Cauto là thiếu nguồn nước ngọt 

phục vụ cho việc sản xuất lúa gạo và cấp nước sinh hoạt cho người dân đặc biệt vào mùa 

kiệt. Mặc dù số người dân được cấp nước sạch tăng lên đáng kể từ năm 2011 đến năm 2015 

nhưng vẫn còn đến 13% dân số trên lưu vực chưa được cấp nước sinh hoạt. Đến năm 2015, 

có đến 24% lượng nước thải sinh hoạt chưa được xử lý. 

Dưới đây xin, chuyên đề sẽ đề xuất hướng nghiên cứu cho lưu vực sông Cauto và 

một số công tác nhằm tăng cường công tác quản lý tổng hợp tài nguyên nước ở nước ta. 

2.2.1 Đề xuất hướng tiếp cận và phương pháp nghiên cứu 

- Tiếp cận hệ thống: Tiếp cận hệ thống sử dụng để xem xét tất cả các yếu tố tác động 

đến phân bố dòng chảy, nhu cầu sử dụng nước, cân bằng nước trên lưu vực sông Cauto 

trong các điều kiện hiện trạng và tương lai. Cách tiếp cận hệ thống còn được sử dụng trong 

việc đề ra các biện pháp hợp lý xem xét tổng thể các ngành sử dụng nước. 

-  Tiếp cận tổng thể: Mặc dù khu vực tập trung nghiên cứu của đề tài nằm ở vùng hạ 

lưu lưu vực sông Cauto nơi tập trung các hoạt động sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, vì 

phân bố dòng chảy ở hạ lưu phụ thuộc mạnh mẽ vào dòng chảy ở thượng lưu, nghiên cứu 

sẽ sử dụng cách tiếp cận tổng thể, mô phỏng diễn biến dòng chảy trên toàn lưu vực sông 

Cauto. Tổng thể phát triển kinh tế xã hội cho vùng nghiên cứu sẽ được xem xét trong quá 

trình đánh giá tác động các yếu tố này đến phân phối dòng chảy, nhu cầu sử dụng nước, 

cân bằng nước cũng như việc đề ra các biện pháp giảm thiểu. 

- Tiếp cận kế thừa: các công trình nghiên cứu đã có về biến đổi khí hậu, thuỷ văn, tài 

nguyên nước trên lưu vực sông Cauto sẽ được tập hợp và nghiên cứu. Ngoài ra, các kinh 

nghiệm về tính toán mô phỏng dòng chảy mặt cũng như kinh nghiệm của Việt Nam trong 

việc chống hạn đặc biệt ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long sẽ được nghiên cứu chuyển 

giao và áp dụng cho lưu vực sông Cauto. 

- Tiếp cận phối hợp – chuyển giao: Do không đủ điều kiện về nhân lực và kinh phí, 

nghiên cứu sẽ phối hợp chặt chẽ với đối tác Viện Khoa học Thuỷ lợi Quốc gia Cuba trong 

việc thu thập, đánh giá số liệu cũng như thực hiện các kiểm tra kết quả mô hình nhằm tiết 

kiệm chi phí và nhân lực. Các kết quả cũng như phương pháp và công cụ nghiên cứu của 

đề tài này sẽ được chuyển giao trực tiếp cho các nhà nghiên cứu thuộc Viện Khoa học Thuỷ 

lợi Quốc gia Cuba. 

- Tiếp cận đánh giá theo không gian, thời gian: Cách tiếp cận này cho phép nghiên 

cứu biến động của dòng chảy, nhu cầu sử dụng nước, cân bằng nước theo không gian, thời 

gian. 
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- Tiếp cận bền vững: Cách tiếp cận này nhằm đảm bảo các biện pháp đưa ra phù hợp 

và có tính bền vững. 

- Tiếp cận dựa trên cộng đồng: Cách tiếp cận này đảm bảo các đánh giá về các ảnh 

hưởng của sự thiếu hụt nguồn nước ngọt cũng như các ảnh hưởng của chúng sẽ được tham 

vấn cộng đồng giúp các đánh giá khách quan, chính xác hơn, các biện pháp tăng cường sản 

xuất lúa gạo và cấp nước hợp lý hơn. 

Phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng: 

- Phương pháp mô hình: đề xuất trong nghiên cứu này, các mô hình sẽ được xây dựng phục 

vụ tính toán thuỷ văn, thuỷ lực, cân bằng nước. Đối với mô hình thuỷ văn, nghiên cứu định 

hướng sử dụng mô hình SWAT, đối với tính toán cân bằng nước, nghiên cứu sẽ sử dụng 

mô hình WEAP. Đối với tính toán thuỷ lực, nghiên cứu sử dụng mô hình HEC-RAS. Lý 

do để lựa chọn 3 mô hình này là do cả 3 mô hình này đã được sử dụng và áp dụng thành 

công ở nhiều nước nhiều nơi trên thế giới. Đặc biệt, các mô hình này được cung cấp miễn 

phí, rất phù hợp với điều kiện với các nước kinh tế còn khó khăn như Cuba. Công nghệ mô 

phỏng tính toán diễn biến dòng chảy dựa trên 3 mô hình này có thể dễ dàng chuyển giao 

cho đối tác Cuba. 

+ Mô hình SWAT: Đây là một mô hình thuỷ văn bán phân phối mô phỏng chu trình 

thuỷ văn trên lưu vực. Để mô phỏng sự thay đổi theo không gian của điều kiện địa hình, 

mặt đệm, SWAT có thể chia lưu vực thành các tiểu lưu vực.  

+ Mô hình WEAP: là một công cụ hỗ trợ đánh giá và qui hoạch tài nguyên nước được 

phát triển bởi Viện Môi trường Stockholm (SEI). Trong nghiên cứu này mô hình WEAP 

sẽ được sử dụng để tính toán cân bằng nước trên lưu vực theo các kịch bản sử dụng nước 

khác nhau cũng như theo các phương án phân chia nguồn nước đảm bảo hài hoà giữa các 

đối tượng sử dụng nước trên lưu vực. Đầu vào của mô hình là chuỗi số liệu theo thời gian 

của mưa, dòng chảy, nhu cầu sử dụng nước của các đối tượng dùng nước trên lưu vực. Đầu 

ra của mô hình là cán cân cân bằng nước theo các phương án phân chia nguồn nước và các 

kịch bản biến đổi khí hậu và dùng nước hiện trạng và tương lai. 

+ Mô hình HEC-RAS: Mô hình HEC-RAS được phát triển bởi Viện Thuỷ lực được 

sử dụng với 2 mục đích. Mô đun HEC-RAS thuỷ lực là một mô hình thuỷ lực 1 chiều mô 

phỏng quá trình vận động của dòng nước trên hệ thống sông sử dụng hệ phương trình Saint 

Venant. Mô hình này được sử dụng để tính toán xác định mực nước, lưu lượng nước trên 

toàn hệ thống sông Cauto từ thượng lưu tới hạ lưu. Biên trên đầu vào của mô hình là biên 

lưu lượng nước ở thượng lưu, biên dưới là mực nước triều tại các cửa sông đổ ra biển. 

Ngoài ra còn có các biên lưu lượng gia nhập từ khu giữa và mưa rơi trực tiếp xuống sông.  

- Phương pháp bản đồ và GIS:  Để phân tích sự thay đổi theo không gian của dòng 

chảy, nhu cầu sử dụng nước, cân bằng nước, phương pháp bản đồ và GIS sẽ được sử dụng. 

Các kết quả tính toán từ các mô hình theo các kịch bản hiện trạng và tương lai cũng như 

theo các phương án sử dụng nước khác nhau sẽ được sử dụng để thành lập các bản đồ trên 

nền tảng phần mềm QGIS/ArcGIS. Ngoài ra, phương pháp bản đồ và GIS cũng sẽ được sử 
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dụng để xử lý các bản đồ đầu vào cho mô hình thuỷ văn SWAT như bản đồ địa hình, bản 

đồ loại đất và bản đồ sử dụng đất. 

- Phương pháp thu thập, thống kê: Đề tài liên quan đến nhiều số liệu cần thu thập và 

xử lý. Phương pháp thu thập sẽ được áp dụng để thu thập các số liệu liên quan đến địa hình, 

mặt đệm, mặt cắt ngang sông; Số liệu về mưa, nhiệt độ, dòng chảy, mực nước, thuỷ triều; 

Số liệu về độ mặn; Số liệu sử dụng nước của các đối tượng sử dụng nước trên lưu vực; Kết 

quả các nghiên cứu về ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Các phương pháp thống kê được 

sử dụng như một công cụ trong nghiên cứu này để đánh giá độ tin cậy của dữ liệu thu thập 

được, loại bỏ những dữ liệu có chất lượng kém. Thống kê cũng được sử dụng để tính toán 

các đặc trưng thống kê của dữ liệu và kết quả tính toán, chẳng hạn như, lượng mưa, nhiệt 

độ, dòng chảy, độ mặn theo tháng, mùa, năm.  

- Phương pháp kế thừa: Để đảm bảo mục tiêu tiết kiệm, hiệu quả, phương pháp kế 

thừa sẽ được áp dụng nhằm thu thập các kết quả nghiên cứu trước đây trên lưu vực liên 

quan đến tài nguyên nước, xâm nhập mặn và ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Phương pháp 

kế thừa cũng sẽ được áp dụng để tìm hiểu các biện pháp giảm nhẹ ảnh hưởng của hạn hán, 

xâm nhập mặn đã và đang áp dụng thành công ở Việt Nam, đặc biệt ở khu vực đồng bằng 

sông Cửu Long, nhằm nghiên cứu, chuyển giao cho đối tác Cuba. 

- Phương pháp điều tra khảo sát thực địa: Sau khi thu thập các số liệu sẵn có, nghiên 

cứu sẽ xác định các số liệu còn thiếu và phối hợp với Viện Khoa học Thủy lợi Quốc gia 

Cuba để điều tra, khảo sát thực địa, bổ sung các số liệu còn thiếu này. Trong các loại số 

liệu trên số liệu về mặn tương đối hạn chế vì không được đo đạc thường xuyên và phân 

tán. Vì vậy, để phục vụ cho nghiên cứu này, ngoài việc khảo sát thực địa, đề tài sẽ tiến 

hành lập các vị trí đo đạc đồng thời dòng chảy và độ mặn tạm thời. Các số liệu này cùng 

với các số liệu thu thập sẽ được sử dụng để đánh giá hiện trạng tài nguyên nước cũng như 

hiệu chỉnh và kiểm định các mô hình thuỷ văn thuỷ lực và cân bằng nước. 

2.2.2 Đề xuất một số giải pháp cụ thể 

1) Nhóm giải pháp về tăng cường luật pháp, chính sách, thể chế để cải thiện quản 

lý tổng hợp ở tất cả các cấp và hợp tác liên quốc gia, gồm: 

- Tăng cường cơ sở pháp lý trong quản lý lưu vực sông và các quyền về nước; 

- Tăng cường năng lực trong hợp tác với các nước láng giềng về quản lý nguồn 

nước xuyên biên giới; 

- Củng cố hoạt động của Hội đồng quốc gia về tài nguyên nước; 

- Tăng cường các biện pháp kinh tế trong bảo vệ khai thác, sử dụng tài nguyên nước. 

2) Quản lý lưu vực sông về khai thác, sử dụng, phát triển bền vững, bảo vệ tài 

nguyên nước phục vụ mục đích phát triển kinh tế, gồm 

- Xây dựng quy hoạch lưu vực sông; 

- Xác định dòng chảy tối thiểu trên các sông; 

- Giới hạn mực nước, lưu lượng khai thác đối với tầng chứa nước; 
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- Xây dựng quy trình vận hành liên hồ chứa. 

3) Bảo vệ nguồn nước, khôi phục nguồn nước bị suy thoái cạn kiệt, gồm: 

- Tiếp tục lập danh mục nguồn nước bị ô nhiễm, suy thoái cạn kiệt; 

- Xây dựng quy hoạch bảo vệ nguồn nước gắn với bảo vệ rừng đầu nguồn. 

4) Tăng cường và phát triển khoa học, công nghệ, thiết lập hệ thống thông tin, cơ 

sở dữ liệu, đào tạo, truyền thông phục vụ công tác quản lý, gồm: 

- Tăng cường hệ thống quan trắc số lượng, chất lượng nguồn nước, đặc biệt đối với 

nguồn nước xuyên biên giới; 

- Tăng cường ứng dụng các kỹ thuật, công nghệ trong quan trắc truyền số liệu quan 

trắc, cảnh báo sự cố trong khai thác và phòng chống tác hại do nước gây ra; 

- Thành lập và xây dựng năng lực quản lý tổng hợp tài nguyên nước cho các Ủy ban 

lưu vực sông, Văn phòng lưu vực sông; 

- Định kỳ ra thông báo quốc gia về tài nguyên nước và thông báo tài nguyên nước 

của các tỉnh, thành phố;  

- Tăng cường giáo dục, truyền thông, nâng cao nhận thức trong quản lý và bảo vệ 

tài nguyên nước. 
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KẾT LUẬN 

Nước là nguồn của mọi sự sống trên Trái Đất, là tài nguyên thiết yếu để con người 

tồn tại và phát triển, là nền tảng cho sự phát triển bền vững  kinh tế - xã hội. 

 Ngày nay, cùng với sự gia tăng dân số và phát triển kinh tế xã hội, nhu cầu nước 

tăng lên mạnh mẽ và nhiều khu vực trên thế giới nói chung và ở nước ta nói riêng đã và 

đang xuất hiện khan hiếm nguồn nước dẫn đến mâu thuẫn, tranh chấp  giữa các ngành dùng 

nước, giữa các địa phương, giữa các quốc gia có chung nguồn nước sông quốc tế, nhất là 

trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Khủng hoảng về nước không chỉ do khan hiếm nguồn 

nước mà chủ yếu do quản lý tài nguyên nước yếu kém, không theo nguyên tắc quản lý tổng 

hợp theo lưu vực sông. 

Trong bối cảnh đó, để đáp ứng với nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội trong giai đoạn 

2020-2030 và tầm nhìn đến 2050, Việc thực hiện chuyên đề “Tổng quan các nghiên cứu 

ở Việt Nam về tài nguyên nước” nhằm đánh giá được những đặc điểm về tài nguyên nước 

ở Việt Nam, từ đó rút ra những kinh nghiệm và áp dụng vào nghiên cứu đánh giá đặc điểm 

tài nguyên nước cho lưu vực sông Cauto. Đây là công cụ để hỗ trợ công tác quản lý tổng 

hợp tài nguyên nước phục vụ quản lý nhà nước về tài nguyên nƣớc, đảm bảo sự khai thác, 

phát triển bền vững tài nguyên nước. Kết quả của đề tài này sẽ là tài liệu tham khảo bổ ích 

cho các nhà quản lý, các nhà khoa học. 
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