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1) Mở đầu
Việt Nam có tài nguyên nước dưới đất phong phú nhưng phân bố không đều không những
theo lãnh thổ mà cả theo thời gian. Khai thác nước dưới đất mạnh mẽ không những ở đô thị
mà ở cả các vùng nông thôn. Tài nguyên nước dưới đất lãnh thổ Việt Nam nói chung, ĐBBB
và ĐBNB nói riêng là bao nhiêu, khai thác sử dụng như thế nào, cấm hay không cấm khai
thác nước dưới đất ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh để phục vụ dân sinh, cấm hay không cấm
nuôi tôm nước lợ trong các cồn cát ven biển, cấm hay có thể khai thác nước dưới đất để tuyển
quặng ở các dải cát ven biển Bắc và Nam Trung Bộ…. Rất nhiều vấn đề luật định rồi mà áp
dụng vào thực tế thấy còn nhiều vướng mắc. Mâu thuẫn giữa bảo vệ môi trường, bảo vệ
nguồn nước với khai thác sử dụng nguồn nước cho các mục đích khác nhau; mâu thuẫn giữa
việc khai thác khoáng sản và bảo vệ môi trường luôn luôn diễn biến phức tạp.
Để có cơ sở khoa học xác định các tiêu chí phân vùng khai thác như thế nào cho hợp lý, bảo
đảm hài hòa giữa khai thác sử dụng tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường cần có nhiều
những nghiên cứu khoa học theo hướng này.
Từ đó đề tài “Nghiên cứu đề xuất các tiêu chí và phân vùng khai thác bền vững, bảo vệ tài
nguyên nước dưới đất vùng đồng bằng Bắc Bộ và đồng bằng Nam Bộ” được giao cho
trường Đại học Mỏ Địa chất chủ trì thực hiện.
Chủ nhiệm Đề tài: PGS TS Đoàn Văn Cánh
Thu ký khoa học: TS Nguyễn Thị Thanh Thủy
Đề tài đưa ra các mục tiêu phải đạt được là:
1. Xác lập được các cơ sở khoa học và thực tiễn đưa ra các tiêu chí phân vùng khai thác bền
vững (vùng cấm khai thác, vùng hạn chế khai thác và vùng có thể khai thác) và bảo vệ tài
nguyên nước dưới đất ở các vùng nghiên cứu;
2. Lập và công bố các bản đồ phân vùng khai thác bền vững và bảo vệ nước dưới đất các vùng
nghiên cứu, tỷ lệ 1/200.000;
3. Đề xuất các giải pháp khai thác sử dụng hợp lý và bảo vệ tài nguyên nước dưới đất ở các
vùng nghiên cứu một cách bền vững.
Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ giúp cho công tác quản lý khai thác nước dưới đất, quy
hoạch khai thác và bảo vệ tài nguyên nước dưới đất ở những vùng kinh tế trọng điểm lãnh thổ
Việt Nam có tính chất bền vững.
Đề tài cũng tìm hiểu những vấn đề hiện đại nghiên cứu nước dưới đất mà thế giới đang quan
tâm và áp dụng một cách sáng tạo vào hoàn cảnh cụ thể ở Việt Nam. Những nội dung nghiên
cứu của đề tài được thực hiện sẽ làm cho công tác nghiên cứu, điều tra đánh giá, khai thác và
bảo vệ tài nguyên nước dưới đất lãnh thổ Việt Nam thêm một bước tiến mới trước sự biến đổi
khí hậu toàn cầu mà Việt Nam, đặc biệt là các vùng đồng bằng ven biển chịu sự tác động đầu
tiên.
Trên cơ sở phân tích tình hình nghiên cứu và hiện trạng khai thác bảo vệ tài nguyên nước
dưới đất lãnh thổ Việt Nam như đã trình bày ở trên, dựa vào tên nhiệm vụ và mục tiêu cần đạt
được của đề tài, vùng nghiên cứu xin được giới hạn trong các tỉnh thành phố như sau.
Diện tích nghiên cứu bao gồm 10 tỉnh, thành phố thuộc Đồng bằng Bắc Bộ là Hải Phòng, Hải
Dương, Bắc Ninh, Hà Nội, Vĩnh Phúc, Hà Nam, Ninh Bình, Nam Định, Hưng Yên, Thái Bình
với diện tích 14.956,9 km2, dân số 19.254,2 ngàn người (theo niên giám thống kê 2013):
Và 17 tỉnh, thành phố thuộc Đồng bằng Nam Bộ là Bà Rịa-Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình
Dương, TP HCM, Long An, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc
Trăng, Hậu Giang, Cần Thơ, Trà Vinh, Vĩnh Long, Bến Tre, Tiền Giang với diện tích
53.258,7 km2, dân số 30.921,1 ngàn người (niên giám thống kê năm 2013).
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Đề tài KC.08.06/11-15 : ”Nghiên cứu đề xuất các tiêu chí và phân vùng khai thác bền vững,
bảo vệ tài nguyên nước dưới đất vùng đồng bằng Bắc Bộ và đồng bằng Nam Bộ” được thực
hiện theo quyết định số 3860/QĐ - BKHCN ngày 15/12/2011 của Bộ trưởng Bộ KH và CN về
việc phê duyệt kinh phí tổ chức cá nhân chủ trì các nhiệm vụ KHCN bắt đầu thực hiện từ năm
2011, thuộc chương trình "Nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ phòng tránh thiên tai,
bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên" và hợp đồng nghiên cứu KHCN
và PTCN số 06/2011/HĐ-ĐTCT-KC.08/11-15 có hiệu lực từ ngày 15 tháng 01 năm 2012.
Thời gian nghiên cứu là 30 tháng. Đề tài được điều chỉnh thời gian thực hiên theo quyết định
số 3080/QĐ-BKHCN ngày 10 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ KH và CN đến hết tháng
5 năm 2015.
Những người tham gia thực hiện chính:
Tên cá nhân
đăng ký theo
thuyết minh

Tên cá nhân đã
tham gia thực hiện

1

PGS TS Đoàn
Văn Cánh

Chủ trì biên tập toàn bộ sản
PGS TS Đoàn Văn
phẩm chính của đề tài. Đào
Cánh
tạo TS và ThS. Viết báo

Toàn bộ sản
phẩm chính của
đề tài. Sản phẩm
đào tạo. Công bố
báo
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TS Tô Đình
Huyến

Chủ trì thực hiện các nghiên
TS Tô Đình Huyến cứu về tác động khai thác
nước, khảo sát thực địa

Báo cáo chuyên
đề

TT

Sản phẩm chủ
yếu đạt được

Chủ trì nghiên cứu bổ sung
Báo cáo chuyên
về chất lượng nước, thực hiện
đề. Sản phẩm đào
các chuyên đề. Đào tạo Thạc
tạo. Công bố báo
sỹ. tham gia viết báo
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TS Nguyễn Thị
Thanh Thủy

4

ThS Trần Thị
Huệ

Chủ trì thực hiện chuyên đề
ThS Trần Thị Huệ về hiện trạng khai thác và dự
báo nhu cầu nước

Báo cáo chuyên
đề
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ThS Nguyễn
Chí Nghĩa

Chủ trì thực hiện chuyên đề
ThS Nguyễn Chí
về quan hệ thủy lực giữa
Nghĩa
nước dưới đất và nước mặt

Báo cáo chuyên
đề

6

ThS Nguyễn
Văn Nghĩa

ThS Nguyễn Văn Chủ trì thực hiện mô hình
Nghĩa
nước dưới đất TP Hà Nội

Báo cáo chuyên
đề
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TS Phan Chu
Nam

Thực hiện các chuyên đề về
TS Phan Chu Nam, cấu trúc địa chất thủy văn
ĐBNB

Báo cáo chuyên
đề.
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ThS Phạm
Hoàng Anh

10

TS Tống Ngọc
Thanh

11

TS Nguyễn Thị
Thanh Thủy

Nội dung tham gia chính

Chủ trì thực hiện các chuyên
ThS Phạm Hoàng
đề. Thành lập các sản phẩm
Anh
bản đồ

Báo cáo chuyên
đề. Bản đồ

TS Tống Ngọc
Thanh

Chủ trì thực hiện các chuyên
đề về nước dưới đất ĐBBB

TS Đặng Đức
Nhận

Chủ trì thực hiện các chuyên
Báo cáo chuyên
đề về kỹ thuật đồng vị. Tham
đề. Công bố báo
gia viết báo
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Báo cáo chuyên
đề. Bản đồ

12

ThS Đặng Trần
Trung

Chủ trì thực hiện các chuyên Báo cáo chuyên
đề về động thái nước dưới đất đề. Bản đồ

13

ThS Triệu Đức
Huy

Thực hiện các chuyên đề về
cấu trúc địa chất thủy văn
ĐBBB

Báo cáo chuyên
đề

14

ThS Châu Trần
Vĩnh

Thực hiện chuyên đề tài
nguyên NDĐ Đông Nam Bộ

Báo cáo chuyên
đề

15

NCS Phạm Văn
Bình

Thực hiện chuyên đề tài
nguyên NDĐ TP Hà Nội

Báo cáo chuyên
đề

16

Chủ trì thực hiện mô hình
ThS Trương Quảng
đánh giá tài nguyên nước
Đại
dưới đất ĐBBB

Báo cáo chuyên
đề mô hình số
nước dưới đất
ĐBBB

17

Chủ trì thực hiện mô hình
ThS NCS Trần Vũ
đánh giá tài nguyên nước
Long
dưới đất ĐBNB

Báo cáo chuyên
đề mô hình số
nước dưới đất
ĐBNB

18

KS Nguyễn Thị
Hoa

Thực hiện tính toán tài
Các bảng tính
nguyên và trữ lượng bằng
toán. Sản phẩm
phương pháp giải tích. Thành
bản đồ
lập các bản đồ chuyên môn

Nhân dịp kết thúc Đề tài, chúng tôi xin gửi lời biết ơn chân thành tới lãnh đạo Bộ KH&CN,
Vụ Khoa học Xã hội và Tự nhiên, Văn phòng các chương trình trọng điểm cấp nhà nước,
Chương trình KC08 đã dành cho chúng tôi sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên.
Chân thành cám ơn Ban Giám hiệu, Phòng KHCN, Phòng Tài vụ, Bộ môn ĐCTV Trường Đại
học Mỏ - Địa chất đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để Đề tài thực hiện có hiệu quả.
Chúng tôi cảm ơn sự hợp tác có hiệu quả, chia sẻ kinh nghiệm và thông tin của Liên đoàn QH
và ĐT TNN miền Bắc, miền Nam; Trung tâm QH và ĐT TNN Quốc Gia; Cục Quản lý TNN
trực thuộc Bộ TN và MT để làm nên sản phẩm của đề tài.
Chúng tôi cám ơn cố PGS Nguyễn Kim Cương, TS Võ Công Nghiệp, các nhà Địa chất thủy
văn lão thành, các nhà khoa học trong nước và quốc tế, bạn bè đồng nghiệp đã góp ý trong
việc xây dựng các luận cứ khoa học khai thác hợp lý và bảo vệ tài nguyên nước ở vùng đồng
bằng châu thổ.
Cũng nhân dịp này chúng tôi tỏ lòng biết ơn chân thành nhân dân và các cấp chính quyền địa
phương đã tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ chũng tôi trong quá trình khảo sát thực địa.
Chúng tôi xin được chân thành tiếp thu mọi ý kiến nhận xét đánh giá của các nhà khoa học,
đồng nghiệp và bạn đọc.
2) Phương pháp nghiên cứu
- Phương pháp kế thừa và tổng hợp tài liệu: Là phương pháp đầu tiên được áp dụng. Tài
nguyên nước dưới đất đã và đang được nhiều ngành, những nơi khai thác sử dụng và đã có
nhiều công trình nghiên cứu, đánh giá phục vụ cho các mục đích khác nhau. Vì vậy, các tác
giả sẽ phải tổng hợp, tiếp thu và kế thừa các thành quả của các công trình nghiên cứu, các dự
án đã có từ trước tới nay để phục vụ cho mục tiêu của đề tài.
- Phương pháp điều tra khảo sát bổ sung : khảo sát tổng quan hiện trạng tài nguyên nước lãnh
thổ nghiên cứu, khảo sát điều tra hiện trạng tài nguyên, tình hình khai thác sử dụng tài nguyên
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nước dưới đất hai vùng lựa chọn là đồng bằng Bắc Bộ và Nam Bộ, khảo sát chi tiết các tầng
chứa nước, các cấu trúc chứa nước để tìm hiểu cơ sở phân vùng khai thác nước dưới đất.
- Phương pháp phân tích thí nghiệm: Được áp dụng để phân tích các mẫu nước đồng vị, mẫu
hóa phục vụ việc đánh giá hiện trạng chất lượng. Các mẫu nước này được phân tích kiểm
nghiệm tại những trung tâm thì nghiệm ở Hà Nội và TP HCM.
- Phương pháp chuyên gia: Đây là đề tài liên quan đến nhiều lĩnh vực điều tra, quản lý khai
thác sử dụng hợp lý tài nguyên nước dưới đất trên phạm vi toàn quốc. Bởi vậy việc xin ý kiến
đóng góp của các chuyên gia thuộc các lĩnh vực khác nhau liên quan tới việc tính toán, đánh
giá tiềm năng, cân bằng và quy hoạch là không thể thiếu. Đây là một trong những phương
pháp đem lại hiệu quả cao trong việc thực hiện đề tài.
- Kỹ thuật và công nghệ sử dụng :
+ Sử dụng mô hình số để đánh giá tài nguyên và trữ lượng nước dưới đất. Sử dung phần mềm
MODFLOW để đánh giá tài nguyên dự báo nước dưới đất ĐBBB, phần mềm GMS để dự báo
tài nguyên, dự báo sự lan truyền vật chất (nhiễm bẩn và nhiễm mặn) trong tầng chứa nước
trong điều kiện tác động các yếu tố tự nhiên và nhân tạo ở ĐBNB.
+ Sử dụng công nghệ GIS (phần mềm MAPINFOR, AutoCad, Surfer) để số hóa và lập bản đồ
mực nước, lượng bổ cập, môi trường tầng chứa nước, môi trường đất phủ, phân vùng khai
thác nước dưới đất thành các vùng hạn chế khai thác và có thể khai thác.
+ Sử dụng kỹ thuật đồng vị để nghiên cứu nhiễm mặn nước dưới đất, xác định tuổi nước dưới
đất, xác định sự hình thành trữ lượng do thấm xuyên giữa các tầng chứa nước, xác định quan
hệ thủy lực giữa nước dưới đất và nước sông
3) Kết quả, sản phẩm KH&CN đạt được
a) Sản phẩm dạng I: Báo cáo tổng kết Đề tài đạt tiêu chuẩn quốc gia: chuẩn xác, khoa học và
đại chúng.
b) Sản phẩm dạng II
Tên sản phẩm

Yêu cầu khoa học

Bộ tiêu chí đánh giá, phân vùng khai thác
bền vững nước dưới đất (vùng cấm khai
thác, vùng hạn chế khai thác và vùng có thể
khai thác) của đồng bằng Bắc Bộ và Nam
Bộ

Đưa ra Bộ tiêu chí dạng Báo cáo chuyên
đề, đưa ra được các công thức xác định
tiêu chí, định lượng tiêu chí cho hai vùng
nghiên cứu.

Các giải pháp khai thác hợp lý và bảo vệ tài
nguyên nước dưới đất vùng đồng bằng Bắc
Bộ và Nam Bộ khỏi cạn kiệt, phòng chống
ô nhiễm và xâm nhập mặn

Đưa ra Các giải pháp dưới dạng Báo cáo
chuyên đề và đề xuất các giải pháp khai
thác hợp lý và bảo vệ nước dưới đất cho
hai vùng nghiên cứu bằng văn bản

Bộ bản đồ
1) Bản đồ phân vùng khai thác bền vững
nước dưới đất vùng đồng bằng Bắc Bộ tỷ
lệ 1: 200.000.
2) Bản đồ phân vùng khai thác bền vững
nước dưới đất vùng đồng bằng Nam Bộ
tỷ lệ 1: 200.000.
3) Bản đồ phân vùng bảo vệ nước dưới
đất vùng đồng bằng Bắc Bộ tỷ lệ

+ Dưới dạng số, trên đó phân ra vùng
cấm khai thác, hạn chế khai thác và có
thể khai thác nước dưới đất cho các tầng
chứa nước.

+ Dưới dạng số, trong đó phân chia mức
độ bảo vệ của các tầng chứa nước trước
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1:200.000.
4) Bản đồ phân vùng bảo vệ nước dưới
đất vùng đồng bằng Nam Bộ tỷ lệ
1:200.000.
5) Bản đồ phân vùng khai thác bền vững
nước dưới đất trong giới hạn diện tích TP
Hà Nội (cũ) tỷ lệ 1:100.000.
6) Bản đồ phân vùng khai thác bền vững
nước dưới đất trong giới hạn diện tích TP
Hồ Chí Minh ) tỷ lệ 1:100.000

tác động của các yếu tố tự nhiên và nhân
tạo.

+ Dưới dạng số, trên đó thể hiện bộ dữ
liệu về tầng chứa nước khai thác, lưu
lượng khai thác, chiều sâu khai thác tới
hạn

c) Sản phẩm dạng III
Yêu cầu khoa học cần đạt
Tên sản phẩm

Theo kế hoạch

Thực tế đạt được

Bài báo/báo cáo khoa học trong nước trên
tạp chí chuyên ngành/hội thảo, hội nghị
khoa học

02

05

Bài báo quốc tế

01

02

d) Kết quả đào tạo
Cấp đào tạo, chuyên ngành đào tạo

Số lượng
Theo kế
hoạch

Thực tế đạt được

Tiến sỹ Tài nguyên nước

01

02 (đang hướng dẫn)

Thạc sĩ ĐCTV

02

05 (đã bảo vệ)
01 (đang hướng dẫn)

4. Đánh giá về hiệu quả do Đề tài mang lại:
a) Hiệu quả về khoa học và công nghệ
Vấn đề thứ nhất: Từ nghiên cứu tài nguyên nước dưới đất đồng bằng Bắc Bộ và Nam Bộ để
tính toán các chỉ số, xây dựng các tiêu chí phân vùng khai thác bền vững nước dưới đất, đề tài
đã xuất phát từ tiếp cận mới, đó là sự tiếp cận đồng bộ, thống nhất giữa thực tiễn và lý thuyết.
Trong quá trình thực hiên đề tài chúng tôi nhận ra rằng những con số tính toán trữ lượng
nước dưới đất từ trước đến nay ở ĐBBB và ĐBNB rất nhiều, rất khác nhau, khó có thể sử
dụng vào tính toán các chỉ số lựa chọn. Vì vậy, với sự tham khảo tài liệu của nước ngoài và
căn cứ vào hiện trạng khai thác nước dưới đất, điều kiện địa chất thủy văn của hai đồng
bằng, đề tài đã đề xuất những khái niệm mới trong công tác đánh giá tài nguyên và trữ
lượng nước dưới đất ĐBBB và ĐBNB. Những khái niệm này lần đầu tiên đề tài kiến nghị
sử dụng trong việc đánh giá tài nguyên nước dưới đất. Những đề xuất này tiếp cận được với
trình độ khoa học về địa chất thủy văn hiện đại trên Thế giới.
Những khái niệm và đề xuất mới về tài nguyên và trữ lượng nước dưới đất đồng bằng Bắc Bộ
và Nam Bộ là:
+ Tài nguyên dự báo (Tiềm năng tài nguyên) nước dưới đất (Groundwater Reserve,
прогнозные ресурсы);
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+ Trữ lượng khai thác an toàn (safe Yield), trữ lượng khai thác bền vững (sustainable
Groundwater Resource);
+ Trữ lượng khai thác nước dưới đất (Groundwter Exploitable Resource, Эксплуатационные
запасы);
+ Tổng lượng bổ cập (Groundwater Recharge).
Vấn đề thứ hai: Từ nghiên cứu tài liệu nước ngoài, xuất phát từ đặc điểm tài nguyên nước
ĐBBB và ĐBNB, đề tài đề xuất được 4 nhóm tiêu chí bao gồm 9 chỉ số làm cơ sở phân vùng
khai thác bền vững nước dưới đất áp dụng cho vùng nghiên cứu và có thể áp dụng cho toàn
lãnh thổ Việt Nam.
Nhóm tiêu chí thứ nhất: Chất lượng nước và ô nhiễm nguồn nước
Chỉ số 1: Diện tích nước nhạt khai thác sử dụng được cho ăn uống sinh hoạt so với diện tích
phân bố tầng chứa nước
Chỉ số 2: Mức độ nguồn nước bị nhiễm mặn và ô nhiễm
Nhóm tiêu chí thứ hai: Độ giàu nghèo và sự đáp ứng nước dưới đất của tầng chứa nước
Chỉ số 3: Số lượng tầng chứa nước và đặc điểm của tầng chứa nước, đặc điểm lớp phủ
Chỉ số 4: Lượng bổ cập nước dưới đất bình quân đầu người.
Chỉ số 5: Tổng lượng nước dưới đất đang khai thác so với tổng lượng bổ cập nước dưới đất
(khả năng đáp ứng của nước dưới đất, sự bảo đảm khai thác không cạn kiệt, không gây tác
động xấu đến môi trường)
Chỉ số 6: Tổng lượng nước dưới đất đang khai thác so với tiềm năng tài nguyên nước dưới đất
(sự đảm bảo cấp ổn định lâu dài bằng nước dưới đất).
Chỉ số 7: Tổng lượng nước dưới đất đang khai thác so với trữ lượng khai thác an toàn (cho
phép đánh giá khả năng mở rộng quy mô khai thác)
Nhóm tiêu chí thứ 3: Tác động đến môi trường (cạn kiệt nguồn nước, sụt lún đất do khai
thác nước)
Chỉ số 8: Cạn kiệt nguồn nước dưới đất (thông qua diện tích hạ thấp mực nước quá mức, diện
tích có dấu hiệu sụt lún đất)
Nhóm tiêu chí thứ 4: Tác động đến kinh tế - xã hội (ưu điểm khai thác nước dưới đất so
với các nguồn nước khác)
Chỉ số 9: Tầm quan trọng của nước dưới đất (bằng tỷ lệ phần trăm nước dưới đất sử dụng làm
nước uống trên phạm vi vùng nghiên cứu).
Tổ hợp các chỉ số phân tích ở trên, chúng tôi kiến nghị khoanh định các vùng khai thác bền
vững nước dưới đất cho ĐBBB và ĐBNB dựa vào tổ hợp các tiêu chí như trình bày trong
bảng 1.1 của báo cáo này. Đối với mỗi đồng bằng có thể có những điều chỉnh chi tiết khác
nhau.
Vấn đề thứ ba: Lần đầu tiên đề xuất 5 tiêu chí phân cấp tài nguyên và trữ lượng khai thác nước
dưới đất và kiến nghị bảng phân cấp tài nguyên và trữ lượng khai thác nước dưới đất ở Việt Nam:
+ Tiêu chí về mức độ điều tra mỏ nước dưới đất;
+ Tiêu chí về độ tin cậy của con số trữ lượng;
+ Tiêu chí về độ chính xác xác định các nguồn hình thành trữ lượng khai thác nước dưới đất;
+ Tiêu chí về độ tin cậy xác định chất lượng nước và dự báo biến đổi chất lượng nước;
+ Tiêu chí về các chỉ tiêu Kinh tế - Xã hội - Môi trường.
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Vấn đề thứ tư: Bằng kỹ thuật đồng vị hiện đại và công tác quan trắc lâu dài động thái nước
dưới đất, đề tài đã làm sáng tỏ thêm về nguồn gốc khí tượng cổ của các thấu kính nước nhạt ở
ĐBNB và chứng minh được mối quan hệ thủy lực giữa nước dưới đất với nước sông Tiền,
sông Hậu, giữa các tầng chứa nước với nhau, đặc biệt lần đầu tiên đề tài đã chứng minh được
sự hình thành trữ lượng khai thác nước dưới đất bằng thấm xuyên giữa các tầng chứa nước
trong quá trình khai thác theo các mặt cắt nghiên cứu.
b) Hiệu quả về kinh tế xã hội
Sản phẩm đề tài sẽ được các địa phương tiếp nhận để khai thác sử dụng. Công văn xin tiếp
nhận sản phẩm sau khi nghiệm thu của TP Hà Nội (CV số 2839/STNMT-TNN ngày
28/5/2015 của Sở Tài nguyên Môi trường TP Hà Nội) và TP Hồ Chí Minh (CV số
3424/TNMT-QLTN ngày 27/5/2015 của Sở TNMT TP Hồ Chí Minh) phục vụ cho công tác
quản lý khai thác và bảo vệ tài nguyên nước dưới đất ở địa phương.
5) Kết luận
Đồng bằng Bắc Bộ (ĐBBB) và đồng bằng Nam Bộ (ĐBNB) là hai vùng kinh tế trọng điểm
của Việt Nam, cũng là hai vùng khai thác sử dụng nhiều nhất tài nguyên nước dưới đất, không
những ở đô thị mà ở cả các vùng nông thôn. Tài nguyên nước dưới đất vùng ĐBBB và ĐBNB
là bao nhiêu, khai thác sử dụng như thế nào, cấm hay không cấm khai thác nước dưới đất ở
đây, đặc biệt ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, khai thác nước dưới đất tác động đến môi trường
như thế nào, và ngược lại sự phát triển đô thị tác động thế nào đến tài nguyên nước dưới đất.
Mâu thuẫn giữa bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước với khai thác sử dụng nguồn nước cho
các mục đích khác nhau luôn luôn diễn biến phức tạp. Để có cơ sở khoa học xác định các tiêu
chí phân vùng khai thác như thế nào cho hợp lý, bảo đảm hài hòa giữa khai thác sử dụng tài
nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường cần có nhiều những nghiên cứu khoa học theo
hướng này.
Đề tài “Nghiên cứu đề xuất các tiêu chí và phân vùng khai thác bền vững, bảo vệ tài nguyên
nước dưới đất vùng đồng bằng Bắc Bộ và đồng bằng Nam Bộ” được triển khai theo hướng
đó.
Kết quả thực hiện đề tài đã làm rõ các nội dung nghiên cứu chủ yếu sau:
1) Đã nghiên cứu đề xuất bộ tiêu chí phân vùng khai thác bền vững nước dưới đất đồng bằng
Bắc Bộ và Nam Bộ gồm 4 nhóm tiêu chí được thể hiện qua 9 chỉ số.
Nhóm tiêu chí thứ nhất: Chất lượng nước và ô nhiễm nguồn nước (02 chỉ số)
Chỉ số I1: Diện tích nước nhạt khai thác sử dụng được cho ăn uống sinh hoạt so với diện tích
phân bố tầng chứa nước
Chỉ số I2: Mức độ nguồn nước bị ô nhiễm
Nhóm tiêu chí thứ hai: Độ giàu nghèo và sự đáp ứng của nước dưới đất của tầng chứa
nước (05 chỉ số)
Chỉ số I3: Số lượng tầng chứa nước và đặc điểm tầng chứa nước, đặc điểm lớp phủ
Chỉ số I4: Lượng bổ cập nước dưới đất bình quân đầu người.
Chỉ số I5: Tổng lượng nước dưới đất đang khai thác /Tổng lượng bổ cập nước dưới đất (khả
năng đáp ứng của nước dưới đất, sự bảo đảm khai thác không cạn kiệt, không gây tác động
xấu đến môi trường)
Chỉ số I6: Tiềm năng tài nguyên nước dưới đất /Tổng lượng nước dưới đất đang khai thác (sự
đảm bảo cấp ổn định lâu dài bằng nước dưới đất)
Chỉ số I7: Tổng lượng nước dưới đất đang khai thác/Trữ lượng khai thác an toàn (cho phép
đánh giá khả năng mở rộng quy mô khai thác)
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Nhóm tiêu chí thứ 3: Tác động đến môi trường (cạn kiệt nguồn nước, sụt lún đất do khai
thác nước) (01 chỉ số)
Chỉ số I8: Cạn kiệt nguồn nước dưới đất (thông qua diện tích hạ thấp mực nước quá mức, diện
tích có dấu hiệu sụt lún đất)
Nhóm tiêu chí thứ 4: Tác động đến kinh tế - xã hội (ưu điểm khai thác nước dưới đất so
với các nguồn nước khác) (01 chỉ số)
Chỉ số I9: Tầm quan trọng của nước dưới đất (bằng tỷ lệ phần trăm nước dưới đất sử dụng
làm nước uống trên phạm vi vùng nghiên cứu)
Tổ hợp các chỉ số phân tích ở trên, chúng tôi kiến nghị bảng phân vùng khai thác bền vững
nước dưới đất cho ĐBBB và ĐBNB ra làm hai cấp là: Vùng có thể khai thác nước dưới đất
(A) và Vùng hạn chế khai thác (B).
2) Đề tài đã cập nhật tài liệu về kết quả đánh giá tài nguyên, trữ lượng nước dưới đất từ trước
tới nay và tiến hành xác định tài nguyên và trước lượng khai thác nước dưới đất dưới góc độ
tiếp cận mới.
Khi nói đến tài nguyên nước dưới đất ta nói đến hai nguồn: nguồn tích chứa trong lỗ hổng khe
nứt của tầng chứa nước (lượng nước tĩnh) và nguồn bổ cập tự nhiên (nguồn nước động).
Tài nguyên nước dưới đất (hay Tài nguyên dự báo nước dưới đất) bao gồm phần tích
chứa trong đó và phần bổ cập tự nhiên là lượng nước có chất lượng và giá trị xác định
có thể nhận được trong giới hạn một cấu trúc địa chất thủy văn, một lưu vực sông hay
một vùng lãnh thổ có tiềm năng khai thác sử dụng sau này.
Trữ lượng khai thác nước dưới đất là lượng nước có thể nhận được từ mỏ nước hay một
phần mỏ nước bởi các công trình khai thác nước hợp lý về mặt địa chất, kinh tế kỹ thuật
trong điều kiện và chế độ khai thác đã cho với chất lượng nước thỏa mãn yêu cầu sử dụng
trong suốt thời gian khai thác, không gây tác động môi trường. Trữ lượng khai thác nước
dưới đất được tính toán theo kết quả công tác thăm dò địa chất thủy văn cũng như theo tài
liệu khai thác nước dưới đất trong diện tích mỏ nước. Đối tượng tính toán trữ lượng nước
dưới đất là mỏ nước dưới đất dùng cho ăn uống sinh hoạt, kỹ thuật và mỏ nước khoáng.
Để tính toán trữ lượng khai thác nước dưới đất, khi tìm kiếm thăm dò nước dưới đất phải xác
định: số lượng lỗ khoan, vị trí phân bố công trình, cấu trúc của công trình, kích thước đới
phòng hộ vệ sinh.
Khi đó cần phải chứng minh được công trình làm việc với: đúng số lượng giếng khoan như
thế, đúng cấu trúc như thế, phân bố với sơ đồ như thế, làm việc ổn định trong thời gian tính
toán. Trong điều kiện như thế mực nước hạ thấp không vượt quá giới hạn cho phép, chất
lượng đảm bảo theo yêu cầu, không có tác động xấu đến môi trường.
Trong đề tài này để phân vùng khai thác bền vững nước dưới đất ĐBBB và ĐBNB chúng tôi
không đánh giá trữ lượng khai thác theo khái niệm đó, vì chúng tôi không đi vào quy hoạch
cụ thể, mà chúng tôi sử dụng khái niệm trữ lượng khai thác an toàn. Trữ lượng khai thác an
toàn (đồng nghĩa với tiếng Anh là Safe yield, Sustainable Groundwater Resource) hoặc là
trữ lượng có thể khai thác là lượng nước có thể nhận được từ tầng chứa nước mà không
gây tác động xấu đến môi trường, nghĩa là không gây sụt lún đất, không gây xâm nhập
mặn hoặc không gây ô nhiễm nguồn nước dẫn đến không sử dụng được. Trữ lượng khai
thác an toàn có thể được xác định thông qua tài nguyên nước dự báo.
Chúng ta biết rằng, trước đây khi tính trữ lượng khai thác tiềm năng theo truyền thống của
Liên Xô cũ chúng ta có thể lấy hết trữ lượng đàn hồi cộng với từ 1/3 đến 2/3 trữ lượng tĩnh,
trữ lượng động tự nhiên. Vậy ở đây để đảm bảo an toàn, theo kinh nghiệm của khai thác nước
mặt, chúng ta có thể lấy trữ lượng khai thác an toàn bằng 30% tài nguyên nước dưới đất dự
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báo. Con số đó rất dễ xác định theo phương pháp cân bằng, hoặc theo phương pháp giải tích,
thậm chí bằng mô hình số.
3) Báo cáo đã phân tích xử lý các thông tin về tài nguyên, trữ lượng nước dưới đất có được từ
trước đến nay theo tài liệu đã công bố, xuất phát từ cách tiếp cận mới, tài nguyên và trữ lượng
khai thác an toàn ĐBBB và ĐBNB được chúng tôi đánh giá và xác định như sau:
a) Đối với đồng bằng Bắc Bộ
Tài nguyên nước tĩnh tầng chứa nước Pleistocen (qp)
Tổng lượng nước tĩnh đàn hồi: Vqpđh = 4.843.473.556,74 m3;
Tổng lượng nước tĩnh trọng lực: Vqptl = 14.652.169.120,70m3.
Tổng lượng nước tĩnh của tầng chứa nước qp là: 19.495.642.677,44 m3.
Tổng lượng nước tĩnh tầng chứa nước qp và qh là:
Vtn = 905.148.000,0 + 19.495.642.677,44 = 20.400.790.677,44 m3.m
Tiềm năng tài nguyên nước dưới đất tầng chứa nước qp hệ tầng Hà Nội theo phương pháp cân
bằng và giải tích là: 12.829.261,82 m3/ngày
Tài nguyên nước dưới đất tầng chứa nước qp dự báo theo phương pháp mô hình là:
11.023.721,00m3/ngày;
Tổng nguồn bổ cập tự nhiên cho tầng chứa nước qp là:
52.363,59 + 1.146.896,30 + 3.333.457,97 = 4.532.717,86 m3/ngày
Tổng trữ lượng cuốn theo từ sông Hồng dải ven sông từ Sơn Tây đến Hưng Yên là:
5.909.967,36 m3/ngày.
Trữ lượng khai thác an toàn (trữ lượng có thể khai thác) tầng chứa nước qp trên toàn đồng
bằng Bắc Bộ là: 3.848.778,55 m3/ngày.
Đánh giá theo địa phương (tỉnh/thành):
Tên tỉnh

TT
1

Bắc Ninh

2

Hà Nam

3

Tổng tài nguyên nước dưới đất
Qtntn, m3/ngày

Trữ lượng khai thác an toàn
Qktat, m3/ngày

1.079.090,33

323.727,10

329.387,20

98.816,16

Hải Dương

1.372.840,74

411.852,22

4

Hải Phòng

746.045,96

223.813,79

5

Hà Nội

3.607.291,49

1.082.187,45

6

Hưng Yên

1.411.621,85

423.486,55

7

Nam Định

1.572.549,42

471.764,83

8

Ninh Bình

344.982,52

103.494,76

9

Thái Bình

1.002.442,73

300.732,82

10

Vĩnh Phúc

1.017.667,45

305.300,24

12.483.919,69

3.745.175,91

Tổng
b) Đối với đồng bằng Nam Bộ
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Tài nguyên nước dưới đất tích chứa trong các tầng chứa nước tuổi Neogen - Đệ tứ vùng đồng
bằng Nam Bộ (theo tỉnh)

TT

Tên tỉnh

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

An Giang
BR - VT
Bạc Liêu
Bến Tre
Bình Dương
Cà Mau
Cần Thơ
Đồng Nai
Đồng Tháp
Hậu Giang
Kiên Giang
Long An
Sóc Trăng
Tiền Giang
TP. HCM
Trà Vinh
Vĩnh Long
Toàn ĐBNB

Diện tích
nước nhạt
tất cả các
tầng chứa
nước,
(km2)
2.309,71
1.333,16
8.573,20
519,39
2.743,58
8.023,36
5.295,99
1.360,21
9.041,09
4.713,95
9.892,60
10.221,10
6.875,73
5.244,94
5.068,35
4.052,81
745,43
86.014,57

Khối lượng nước
tĩnh trọng lực, Vtl
(m3)

Khối lượng nước
tĩnh đàn hồi, Vđh
(m3)

Khối lượng nước
tĩnh tự nhiên,
Vtn =Vtl + Vđh (m3)

Tài nguyên
tĩnh dự báo,
Qtn,
(m3/ngày)

14.833.857.522,04
2.922.998.576,71
71.197.045.131,70
5.746.776.177,61
5.556.331.786,47
54.388.718.074,47
41.362.892.714,91
2.966.488.134,18
65.504.003.106,31
38.428.109.639,34
71.372.517.547,96
71.645.590.018,72
48.797.768.659,38
43.365.829.527,36
27.957.269.918,60
30.842.051.118,78
4.788.219.201,05
601.676.466.855,60

102.935.583,80
36.206.951,76
673.072.734,23
9.389.260,63
7.201.732,54
556.915.611,66
538.785.099,82
13.820.150,08
257.803.515,14
454.131.929,18
763.294.282,87
257.907.532,59
581.673.520,50
135.176.868,60
177.729.281,55
474.390.731,54
41.134.315,59
5.081.569.102,09

14.935.557.590,41
2.959.205.528,47
71.616.314.293,14
5.755.033.598,37
5.563.092.343,19
54.708.737.643,40
41.752.539.729,65
2.970.695.063,60
65.687.036.545,99
38.729.811.133,11
71.871.971.577,20
71.861.121.325,78
49.239.934.727,93
43.492.898.533,47
28.104.978.129,75
31.218.845.319,98
4.823.809.207,66
605.276.083.324,84

1.493.555,76
295.920,55
7.161.631,43
575.503,36
556.309,23
5.470.873,76
4.175.253,97
297.069,51
6.568.703,65
3.872.981,11
7.187.197,16
7.186.112,13
4.923.993,47
4.349.289,85
2.810.497,81
3.121.884,53
482.380,92
60.527.608,33

Tài nguyên nước dưới đất tích chứa trong các tầng chứa nước tuổi Neogen - Đệ tứ vùng đồng
bằng Nam Bộ theo tầng chứa nước
Tầng chứa
nước
qp3
qp23
qp1
n 22
n 21
n 13
Tổng

Diện tích nước
nhạt tất cả các
tầng chứa nước
(km2)
7.315,00
17213,00
16.768,00
20.242,00
17.225,00
11.288,15

Khối lượng nước
tĩnh trọng lực,
Vtl (m3)

Khối lượng nước
tĩnh đàn hồi,
Vđh (m3)

Khối lượng nước
tĩnh tự nhiên,
Vtn =Vtl + Vđh (m3)

53.675.687.559,72
127.601.346.230,95
86.261.089.278,22
115.592.772.351,33
150.510.559.246,49
69.620.257.381,14
603.261.712.047,84

1.261.378.657,65
145.587.873,31
1.437.684.821,30
192.654.620,59
44.267.811,54
23.206.752,46
3.104.780.536,85

54.937.066.217,37
127.746.934.104,26
87.698.774.099,52
115.785.426.971,91
150.554.827.058,03
69.643.464.133,60
606.366.492.584,69

Tài nguyên
tĩnh dự báo,
Qtn
(m3/ngày)
5.493.706,62
12.774.693,41
8.769.877,41
11.578.542,70
15.055.482,71
6.964.346,41
60.636.649,26

Lượng bổ cập tự nhiên (theo Liên đoàn QH & ĐT Tài nguyên nước Miền Nam): 4.045.095
m3/ngày; trong đó:
Từ nước mưa: 3.860.850 m3/ngày; Dòng chảy tự nhiên vào qua ranh giới: 101.095 m3/ngày;
Bổ cập từ sông ở miền Đông Nam Bộ: 83.150
Tổng lượng bổ cập từ hồ Dầu Tiếng khi mực nước chết (Theo KC.08.06/11-15): 1.042.800,00
m3/ngày;
Như vậy tổng lượng bổ cập cho nước dưới đất từ miền đồng bằng Nam Bộ (chủ yếu từ miền
Đông Nam Bộ) là:
Qbc = 4.045.095 + 1.042.800 = 5.087.895,00 m3/ngày.
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Trữ lượng khai thác an toàn (trữ lượng có thể khai thác) đồng bawfngf Nam Bộ
Theo 6 tầng chứa nước chính:
Trữ lượng khai thác
Tầng chứa Khối lượng nước tĩnh tự
Tài nguyên tĩnh dự báo,
nhiên,
TT
an toàn nước dưới
Qtn (m3/ngày)
nước
Vtn =Vtl + Vđh (m3)
đất, Qktat, m3/ngày
54.937.066.217,37
5.493.706,62
1
qp3
1.648.111,99
127.746.934.104,26
12.774.693,41
2
qp23
4.704.508,02
87.698.774.099,52
8.769.877,41
3
qp1
3.171.863,22
2
115.785.426.971,91
11.578.542,70
4
n2
3.613.962,81
150.554.827.058,03
15.055.482,71
5
n21
4.519.644,81
3
69.643.464.133,60
6.964.346,41
6
n1
2.089.303,92
606.366.492.584,69
60.636.649,26
Tổng
19.747.394,78
Theo địa phương:
Trữ lượng khai thác
Khối lượng nước tĩnh tự
Tài nguyên tĩnh dự báo,
nhiên,
TT
Tên tỉnh
an toàn, Qktat,
Qtn, (m3/ngày)
Vtn =Vtl + Vđh (m3)
m3/ngày
14.935.557.590,41
1.493.555,76
1
An Giang
448.066,73
2.959.205.528,47
295.920,55
2
BR-VT
291.730,97
71.616.314.293,14
7.161.631,43
3
Bạc Liêu
2.148.489,43
5.755.033.598,37
575.503,36
4
Bến Tre
172.651,01
5.563.092.343,19
556.309,23
5
Bình Dương
620.914,57
54.708.737.643,40
5.470.873,76
6
Cà Mau
1.641.262,13
41.752.539.729,65
4.175.253,97
7
Cần Thơ
1.252.576,19
2.970.695.063,60
297.069,51
8
Đồng Nai
994.931,85
65.687.036.545,99
6.568.703,65
9
Đồng Tháp
1.970.611,10
38.729.811.133,11
3.872.981,11
10
Hậu Giang
1.161.894,33
71.871.971.577,20
7.187.197,16
11
Kiên Giang
2.156.159,15
71.861.121.325,78
7.186.112,13
12
Long An
2.155.833,64
49.239.934.727,93
4.923.993,47
13
Sóc Trăng
1.477.198,04
43.492.898.533,47
4.349.289,85
14
Tiền Giang
1.304.786,96
28.104.978.129,75
2.810.497,81
15
TP. HCM
1.113.952,74
31.218.845.319,98
3.121.884,53
16
Trà Vinh
936.565,36
4.823.809.207,66
482.380,92
17
Vĩnh Long
144.714,28
605.276.083.324,84
60.527.608,33
Tổng
19.991.873,50
Từ kết quả xác định tài nguyên nước dưới đất ĐB Bắc Bộ và Nam Bộ chúng ta có những
kết luận thú vị:
Tài nguyên nước dưới đất đồng bằng Bác Bộ (12.483.919,69 m3/ngày) được hình thành chủ
yếu từ nguồn bổ cập tự nhiên (10.534.355,42 m3/ngày). Khối lượng nước tích chứa trong tầng
chứa nước chiếm một phần không đáng kể (1.949.564,27 m3/ngày). Vì vậy trữ lượng khai
thác an toàn phải dựa vào nguồn bổ cập tự nhiên và nguồn cuốn theo trong quá trình khái thác
Ngược lại, Tài nguyên nước dưới đất đồng bằng Nam Bộ (65.615.503,33 m3/ngày) được hình
thành chủ yếu từ nguồn tích chứa trong tầng chứa nước (60.527.608,33 m3/ngày), nguồn bổ
cập tự nhiên không đáng kể (5.087.895,00 m3/ngày). Vì vậy trữ lượng khai thác an toàn phải
dựa vào nguồn thấm xuyên giữa các tầng chứa nước trong quá trình khai thác.
Từ đó để thấy quy hoạch, chiến lược khai thác nước dưới đất hai đồng bằng lớn ở Việt Nam
phải hoàn toàn khác nhau.
6) Từ kết quả tính toán tài nguyên và trữ lượng nước dưới đất như đã trình bày ở trên, dựa vào
các chỉ số trong các nhóm tiêu chí đã lựa chọn, bằng phương pháp chập bản đồ chúng tôi đã
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xây dựng được bản đồ phân vùng khai thác bền vững nước dưới đất ĐBBB và thành phố Hà
Nội, bản đồ phân vùng khai thác nước dưới đất ĐBNB và TP HCM.
Đối với ĐBBB: Toàn bộ diện tích nước nhạt tầng chứa nước Pleistocen ĐBBB được phân ra
làm hai vùng: Vùng có thể khai thác (A) và Vùng hạn chế khai thác (B).
Vùng hạn chế khai thác chiếm một diện tích nhỏ thuộc thị xã Phúc Yên tỉnh Vĩnh Phúc và các
quận Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Đống Đa, Thanh Xuân, Nam Từ Liêm thuộc TP Hà Nội.
Diện tích còn lại trên địa bàn đồng bằng Bắc Bộ hoàn toàn có thể khai thác nước dưới đất với
các số liệu đã tính toán trong các bảng trình bày ở trên.
Hiện nay ở Hà Nội đang hiện hành Quyết định 161/QĐ-UBND ngày 09 tháng 01 năm
2012của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt nghiệm thu Đề án "Điều
tra, đánh giá khoanh định vùng cấm, vùng hạn chế và vùng cho phép khai thác sử dụng tài
nguyên nước trên địa bàn Thành phố Hà Nội" và danh mục "Vùng cấm, vùng hạn chế và
vùng cho phép khai thác sử dụng các nguồn nước trên địa bàn Thành phố Hà Nội", trong lúc
chưa có những quyết định điều chỉnh bổ sung, quyết định này đang còn hiệu lực thi hành,
mọi hoạt động khai thác nước dưới đất hiện nay ở Hà Nội phải tuân theo quyết định này.
Cho nên trong báo cáo này đứng trên quan điểm các tiêu chí đã lựa chọn, đặc biệt có tính đến
giá trị các chỉ số trong tiêu chí về độ giàu nghèo của tầng chứa nước, chúng tôi nhận thấy tất
cả các vùng được liệt vào cấm khai thác theo QĐ 161 đều là do quy hoạch bãi giếng không
đúng, lưu lượng khai thác không phù hợp chứ không phải ở đấy tài nguyên nước dưới đất bị
cạn kiệt. Bài toán khai thác bền vững tài nguyên nước dưới đất ở Hà Nội chủ yếu là bài toán
quy hoạch khai thác hợp lý như chúng tôi trình bày trong chương 3.
Vì vậy, tương tự như phân vùng khai thác nước dưới đất ĐBBB, toàn bộ diện tích nước nhạt
tầng chứa nước Pleistocen ở thành phố Hà Nội được phân ra làm hai vùng: hạn chế khai thác
và có thể khai thác
Đối với ĐBNB: Toàn bộ diện tích nước nhạt các tầng chứa nước Neogen - Đệ tứ được phân
ra làm hai vùng: Vùng có thể khai thác (A) và vùng hạn chế khai thác (B). Vùng hạn chế khai
thác chiếm diện tích khoảng 20.796,7 km2; Vùng có thể khai thác 24.727 km2.
Một trong những chỉ số quan trọng nhất được áp dụng để phân vùng khai thác bền vững nước
dưới đất ĐBNB là số lượng tầng chứa nước nhạt trên mặt cắt thẳng đứng, hiện trạng khai thác
sử dụng so với tiềm năng tài nguyên và trữ lượng khai thác an toàn.
Vùng có thể khai thác là vùng có 3 tầng chứa nước nhạt trở lên trên mặt cắt thẳng đứng. Vùng
hạn chế khai thác là vùng có không quá hai tầng chứa nước nhạt, đặc biệt vùng có tầng chứa
nước nhạt phân bố ở sâu.
Đối với TP HCM chúng ta nên biết rằng hiện đã ban hành Quyết định sô 69/2007/QĐUBND ngày 03 tháng 7 năm 2007 về Quy định hạn chế và cấm khai thác nước dưới đất trên
địa bàn thành phố HCM. Đồng thời năm 2014, TP HCM vừa nghiệm thu kết quả thực hiên
đề án “Lập bản đồ phân vùng cấm và hạn chế khai nước dưới đất” (Phan Văn Tuyến và nnk)
do liên đoàn QH và ĐT TNN miền Nam thực hiên. Kết quả đề án này đang chờ biên tập,
phê duyệt thay thế QĐ 69 ban hành năm 2007. Những tài liệu này còn nhiều vấn đề phải
tranh luận, cả về số liệu và sự tiếp cận vấn đề nghiên cứu, báo cáo này trên cơ sở nghiên
cứu tổng quát toàn ĐBNB sẽ góp một tiếng nói bổ sung vào những văn bản đã có ở trên với
sự tiếp cận rộng hơn, mới hơn về tài nguyên nước dưới đất.
Trên cơ sở đó, trong phạm vi diện tích thành phố Hồ Chí Minh, toàn bộ diện tích nước nhạt
các tầng chứa nước Neogen - Đệ tứ được phân ra làm hai vùng: Vùng hạn chế khai thác (B)
và vùng có thể khai thác (C). Ở đây không dùng khái niệm cấm khai thác, vì cũng như ở Hà
Nội chúng tôi đã trình bày trong chương 2, vấn đề ở đây là phân bố bãi giếng chưa hợp lý, lưu
lượng khai thác vượt quá trữ lượng khai thác an toàn, chứ chưa phải tài nguyên đã cạn kiệt.
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Cho nên những vùng như thế chỉ cần điều chỉnh khai thác, hạn chế khai thác và có giải pháp
bổ sung nhân tạo trữ lượng thì có thể tiếp tục khai thác được.
6) Từ những nghiên cứu mới nhất về địa chất thủy văn đồng vị chúng tôi đã làm rõ thêm về
nguồn gốc nước dưới đất ĐBNB, chứng minh được sự thấm xuyên giữa các tầng chứa nước
khi khai thác nước.
a) Về quan hệ thủy lực giữa các tầng chứa nước:
+ Nước sông Tiền và sông Hậu không có quan hệ thủy lực với tầng chứa nước qp23 dọc theo
dòng chảy của nó. Nhưng dọc theo tuyến dòng chảy sông Tiền, tầng qp2-3 có quan hệ thủy lực
với tầng qp1; tầng qp1 không có quan hệ thủy lực với tầng n22; các tầng n22-n21 và n21- n13 có
quan hệ thủy lực với nhau.
+ Theo tuyến AA (từ Hồ Chí Minh xuống Cà Mau) các tầng chứa nước từ trên xuống dưới
đều có quan hệ thủy lực với nhau. Theo tuyến BB (miền Đông Nam Bộ), giữa hai tầng qp2-3qp1 và n22-n21 không có quan hệ thủy lực, nhưng tầng qp1 lại có quan hệ thủy lực với tầng n22.
b) Về sự hình thành trữ lượng khai thác do thấm xuyên:
Bằng kết quả nghiên cứu mới về tuổi của nước dưới đất, lần đầu tiên đề tài đã chứng minh
được quá trình thấm xuyên đã diễn ra trong các tầng chứa nước khi khai thác hình thành một
nguồn trữ lượng khai thác đáng kể. Thống kê trong báo cáo tổng kết đề tài KC.08.06/11-15
cho biết tổng lượng khai thác thống kê dược đến 2013 là 3.429.281 m3/ngày (1,251 tỷ
m3/năm), trong đó miền Đông Nam Bộ là 2.200.220 ma3/ngày, miền Tây Nam Bộ đang khai
thác là 1.229.026 m3/ngày.
Với mức khai thác hơn một tỷ mét khối nước mỗi năm như hiện nay đã dẫn tới hậu quả là
nước ở tầng dưới thấm xuyên lên tầng trên hoặc qua các cửa sổ ĐCTV làm cho nước tầng trên
có tuổi già hơn so với mức dự kiến theo độ sâu. Các mẫu nước từ tầng qp2-3, tầng qp1, và tầng
n22 ở Cà Mau (theo tuyến AA) hoặc tầng qp1, và tầng qp2-3 ở Trà Vinh (theo tuyến CC) có tuổi
già hơn so với dự kiến theo độ sâu giếng khoan, chứng tỏ chúng đã nhận được nguồn nước
thấm xuyên từ các tầng dưới như n21, hoặc thậm chí từ tầng n13 trồi lên do mực nước ở tầng
chứa nước Pleistocen đã hạ thấp. Nước trong các vị trí kể trên đều có tuổi lớn hơn 20.000
năm, cá biệt có nơi tuổi của nước dưới đất đến 39.000 năm, trong khi dự kiến theo mối quan
hệ tuổi - độ sâu thì tuổi của nước dưới đất chỉ ở trong khoảng từ 10.000 đến 15.000 năm.
7) Dựa vào bản đồ Địa chất, Địa chất thủy văn, theo phương pháp GOD, đề tài đã xây dựng
được bản đồ phân vùng tự bảo vệ nước dưới đất ĐBBB và ĐBNB. Theo đó, hầu hết nước
dưới đất hai đồng bằng đều có khả năng tự bảo vệ tốt, trừ các diện tích tầng chứa nước lộ ra ở
rìa bắc đồng bằng Bắc Bộ và miền Đông Nam Bộ.
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KIẾN NGHỊ
1) Đề tài đã đề xuất 5 tiêu chí và 9 chỉ số phục vụ phân vùng khai thác bền vững nước dưới
đất. Tuy nhiên do tài liệu điều tra còn hạn chế nên chưa có đầy đủ thông tin để xác định đầy
đủ các chỉ số. Trong thời gian tới cần làm rõ và xác định thêm các chỉ số để phân vùng có
nhiều cơ sở hơn. Từ đó mở rộng áp dụng trên toàn lãnh thổ.
2) Những khái niệm thuật ngữ và những con số về tài nguyên và trữ lượng nước dưới đất
ĐBBB và ĐBNB có thể giống hoặc khác so với tài liệu trước đây đã công bố, nhưng nó
xuất phát từ cách tiếp cận mới phù hợp với những khái niệm và thuật ngữ địa chất thủy văn
hiện nay đang được dụng ở nước ngoài cũng như phù hợp với những khái niệm thuật ngữ tài
nguyên khoáng sản khác ở Việt Nam. Chúng tôi đề nghị các khái niệm và thuật ngữ cũ cần
được thay đổi cho phù hợp với những kiến thức ĐCTV hiện đại như đề tài đã kiến nghị.
3) Đề tài đã chứng minh được mối quan hệ thủy lực giữa các tầng chứa nước với nhau và giữa
nước dưới đất và nước sông Tiền, sông Hậu, đặc biệt đã chứng minh được trữ lượng khai thác
nước dưới đất được hình thành từ thấm xuyên giữa các tầng chứa nước. Tuy nhiên những vấn
đề đó mới chỉ được chứng minh bằng 3 mặt cắt dọc, ngang đồng bằng Nam Bộ. Những vấn đề
còn tồn tại đang được hai đề tài của hai NCS tiếp tục nghiên cứu ở ĐBBB và ĐBNB nhưng
cần có những đề tài nghiên cứu sâu rộng hơn để giải quyết thấu đáo sự hình thành trữ lượng
khai thác nước dưới đất. Ở miền Tây Nam Bộ cần được làm sáng tỏ hơn, chặt chẽ hơn vai trò
thấm xuyên trong sự hình thành trữ lượng khai thác ở các độ sâu khác nhau. Ở ĐBBB nước
dưới đất có nhận được bổ cập và bằng bao nhiêu từ rìa đông bắc và tây bắc của đồng bằng?
Một vấn đề vẫn còn chưa được làm sáng tỏ là liệu nước dưới đất khu vực đồng bằng Nam Bộ
có được bổ cập từ phía Campuchia hay không? Vì vậy trong thời gian tới cần có sự hợp tác
giữa hai Chính phủ cũng như giữa các nhà khoa học hai nước để tìm hiểu khả năng bổ cập
trong các tầng chứa nước xuyên biên giới ở miền đồng bằng Nam Bộ.
4) Lần đầu tiên đề tài đề xuất 5 tiêu chí phân cấp tài nguyên và trữ lượng khai thác nước dưới
đất và kiến nghị bảng phân cấp tài nguyên và trữ lượng khai thác nước dưới đất ở Việt Nam. 5
tiêu chí để phân cấp tài nguyên và trữ lượng khai thác nước dưới đất là:
+ Tiêu chí về mức độ điều tra mỏ nước dưới đất;
+ Tiêu chí về độ tin cậy của con số trữ lượng;
+ Tiêu chí về độ chính xác xác định các nguồn hình thành trữ lượng khai thác nước dưới đất;
+ Tiêu chí về độ tin cậy xác định chất lượng nước và dự báo biến đổi chất lượng nước;
+ Tiêu chí về các chỉ tiêu Kinh tế - Xã hội - Môi trường.
Những đề xuất này rất cần được nghiên cứu phục vụ cho việc xây dựng bảng phân cấp tài
nguyên và trữ lượng khai thác nước dưới đất trong rất cần thiết hiện nay ở Việt Nam.
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