
Tap̣ chı́ Khoa hoc̣ Trường Đaị hoc̣ Cần Thơ  Số chuyên đề: Môi trường và Biến đổi khí hậu (2015): 246-253 

 246 

 

HIỆN TRẠNG KHAI THÁC SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ  
TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT TẠI THỊ XÃ VĨNH CHÂU, TỈNH SÓC TRĂNG 

Phan Kỳ Trung1, Trần Thị Lệ Hằng1, Nguyễn Thụy Kiều Diễm2 và Văn Phạm Đăng Trí1 
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ABSTRACT 

The study is to assess the current groundwater resources management in the coastal area of 
the Vietnamese Mekong Delta in the context of rising demands and climate change, with the 
case study of the Vinh Chau District, Soc Trang Province. Descriptive statistics and 
individual interview approaches are applied in order to evaluate the efficiency and 
transparency in terms of governing and using groundwater resources and to consider the 
possible interactions between different stakeholders. The obtained results showed that the 
groundwater resources have been degraded rapidly in terms of quality and quantity due to 
the over-exploitation and insufficient water use. Groundwater resources management in the 
study area has faced different limitations in terms of transparency and efficiency of legal 
documents system. The co-management between different agencies for groundwater 
resources has not been effective. In addition, participations in groundwater resources 
management generally have not been well-coordinated between local government, 
management agencies and users. Periodically processes of checking the exploitation and 
contacting to local residents have not been well-performed. Besides, awareness of users on 
possible impacts of exploitation on groundwater resources sustainability is still limited. The 
research provides a suitable base towards possible measures for more effective and 
comprehensive groundwater governance. 

TÓM TẮT 

Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá hiện trạng khai thác và quản lý nguồn tài 
nguyên nước dưới đất vùng ven biển Đồng bằng sông Cửu Long trong bối cảnh nhu cầu 
khai thác gia tăng và tác động ngày càng nhiều của hiện tượng biến đổi khí hậu; trường 
hợp nghiên cứu ở thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Phương pháp thống kê mô tả kết hợp 
với phương pháp phỏng vấn nông hộ được áp dụng nhằm đánh giá tính hiệu quả và tính 
minh bạch trong công tác quản trị tài nguyên nước dưới đất cũng như xem xét sự tương tác 
đa thành phần, tác động qua lại giữa các bên liên quan. Kết quả nghiên cứu cho thấy nguồn 
tài nguyên nước dưới đất đang bị suy giảm nhanh chóng về cả chất và lượng do khai thác 
quá mức và sử dụng lãng phí. Công tác quản lý nguồn tài nguyên nước dưới đất tại thị xã 
Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng còn nhiều vấn đề hạn chế về tính rõ ràng và hiệu quả của hệ 
thống văn bản pháp lý. Giữa các cơ quan chưa có sự phối hợp và liên kết hiệu quả trong 
công tác quản lý nguồn tài nguyên nước dưới đất. Thêm vào đó, sự tham gia vào quản lý 
nguồn tài nguyên nước dưới đất chưa có sự tương tác và phối hợp giữa các cấp chính 
quyền địa phương, cơ quan quản lý và người sử dụng. Quá trình kiểm tra quá trình khai 
thác và tiếp xúc với người dân chưa được thực hiện định kỳ và tính chặt chẽ chưa cao. Bên 
cạnh đó, nhận thức của người dân về tác động của việc khai thác đến sự bền vững nguồn tài 
nguyên nước dưới đất còn hạn chế. Nghiên cứu còn là nền tảng cho việc hướng tới nghiên 
cứu các biện pháp quản trị nước dưới đất hiệu quả và toàn diện hơn. 
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1 GIỚI THIỆU 

Trong những năm gần đây, dưới tác động tiêu 
cực của biến đổi khí hậu (BĐKH), gia tăng dân số 
nhanh chóng, đô thị hóa và quản lý không hợp lý, 
nguồn tài nguyên nước phục vụ cho các mục đích 
như sinh hoạt và sản xuất ở Đồng bằng sông Cửu 
Long (ĐBSCL) ngày càng khan hiếm và suy giảm 
đến mức báo động (An et al., 2014). Nguồn nước 
dưới đất (NDĐ) tại ĐBSCL đã được khai thác để 
phục vụ cho nhu cầu sử dụng sinh hoạt hộ gia đình, 
công nghiệp, nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản 
lâu đời (Brennan, 2000). NDĐ là nguồn nước có 
thể đáp ứng nhu cầu cho nhiều hoạt động của con 
người ở vùng ven biển; đặc biệt là trong bối cảnh 
nguồn tài nguyên nước mặt đã và đang phải đối 
mặt với nhiều vấn đề suy thoái cả về lượng và chất, 
ví dụ như nhiễm phèn vào mùa mưa, nhiễm mặn 
vào mùa khô và ô nhiễm do hoạt động sản xuất 
nông nghiệp, công nghiệp và chất thải từ các khu 
dân cư (Anh, 2010). Việc khai thác quá mức NDĐ 
dẫn đến việc suy giảm đáng kể nguồn tài nguyên 
NDĐ trong giai đoạn hiện nay đặt ra một thách 
thức lớn trong công tác quản lý và khai thác hiệu 
quả nguồn tài nguyên NDĐ: đảm bảo lượng nước 
phục vụ cho các nhu cầu sử dụng nước khác nhau 
như sinh hoạt hộ gia đình, nước tưới cho các hệ 
thống canh tác hiện có và duy trì sinh kế ở các 
phân vùng sinh thái nông nghiệp khác nhau ở 
ĐBSCL (IUCN, 2011).  

Thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng (Hình 1) với 
thế mạnh nông nghiệp nên đặt ra nhu cầu sử dụng 
nước rất lớn. Nguồn tài nguyên nước của vùng gần 
đây bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố phức tạp, đặc 
biệt là sự xâm nhập mặn (cả đối với nguồn nước 
mặt và NDĐ), khai thác nguồn tài nguyên NDĐ 
với cường độ và tần suất lớn cũng như nước thải từ 
các khu dân cư, khu sản xuất tiểu thủ công nghiệp 

và từ các hoạt động nuôi trồng thủy sản chưa qua 
xử lý thích hợp (Ridolfi, 2010) đã góp phần làm 
suy thoái đáng kể nguồn nước sạch khan hiếm của 
vùng (An et al., 2014). Theo báo cáo quy hoạch 
khai thác NDĐ năm 2010 của Sở Tài nguyên và 
Môi trường (TN&MT) tỉnh Sóc Trăng thì nguồn tài 
nguyên nước mặt của vùng chịu tác động mạnh mẽ 
của xâm nhập mặn từ biển Đông thông qua sông 
Mỹ Thanh, toàn bộ thị xã nằm trong vùng bị ảnh 
hưởng mặn 4g/l từ 3 đến 6 tháng hàng năm, vì thế 
nguồn NDĐ trở thành nguồn nước chủ yếu được 
khai thác sử dụng cho sản xuất nông nghiệp và sinh 
hoạt của địa phương (Sở TN&MT Sóc Trăng, 
2010). Tuy nhiên, công tác quy hoạch của tỉnh hiện 
nay tập trung chủ yếu vào công tác đánh giá các trữ 
lượng và một số vấn đề liên quan đến khai thác sử 
dụng nhưng chưa quan tâm đúng mức đến việc 
thực hiện công tác giám sát và quản lý nên việc 
triển khai và thực hiện các chính sách quản lý 
nguồn tài nguyên NDĐ còn nhiều khó khăn (Phuc, 
2008). Công tác quản lý nguồn tài nguyên NDĐ 
của vùng nhìn chung vẫn còn tồn tại nhiều bất cập, 
chưa chặt chẽ và thiếu các quy định tăng cường 
trách nhiệm của cá nhân trong hoạt động khai thác, 
sử dụng và bảo vệ nguồn tài nguyên NDĐ; do vậy, 
tình trạng khai thác và sử dụng nguồn tài nguyên 
này còn nhiều lãng phí, sử dụng kém hiệu quả và 
không mang tính bền vững (Bộ Tư Pháp, 2012). 
Nghiên cứu này được thực hiện với mục tiêu đánh 
giá hiện trạng nguồn tài nguyên NDĐ trên địa bàn 
thị xã, thực trạng công tác quản lý nguồn tài 
nguyên NDĐ và nhận thức của cộng đồng về tác 
động của việc khai thác NDĐ đến sự phát triển 
kinh tế - xã hội trong bối cảnh BĐKH, làm công cụ 
để hỗ trợ cho các nhà quản lý nguồn tài nguyên 
NDĐ trong việc ra quyết định mang tính hiệu quả 
và nhanh chóng. 

 

Hình 1: Khu vực nghiên cứu và phân bố không gian của các điểm điều tra trên địa bàn thị xã Vĩnh 
Châu, tỉnh Sóc Trăng 
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2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1 Thu thập số liệu thứ cấp 

Các số liệu thứ cấp (Bảng 1) về hiện trạng khai 
thác và sử dụng NDĐ cũng như hệ thống các văn 

bản pháp lý được áp dụng để quản lý NDĐ tại Thị 
xã Vĩnh Châu được thu thập từ các bài báo khoa 
học, các báo cáo tổng kết từ Sở TN&MT Sóc 
Trăng, Phòng TN&MT thị xã Vĩnh Châu và 
UBND thị xã Vĩnh Châu. 

Bảng 1: Tài liệu thu thập 

STT Số liệu thu thập Năm Nguồn cấp 

1 
Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế - xã hội thị 
xã Vĩnh Châu 

2014 
UBND  
Thị xã Vĩnh Châu 

2 
Hiện trạng khai thác sử dung NDĐ 
Chính sách, quy định áp dụng quản lý NDĐ 

2014 
Phòng TN&MT  
Thị xã Vĩnh Châu 

3 Quy hoạch khai thác sử dụng NDĐ 2011 
Sở TN&MT  
Tỉnh Sóc Trăng 

2.2 Thu thập số liệu sơ cấp 

Các số liệu sơ cấp như: hiện trạng khai thác và 
sử dụng nguồn tài nguyên NDĐ, sự tiếp cận và 
thực hiện các chính sách quản lý NDĐ tại địa 
phương và nhận thức về ảnh hưởng của việc khai 
thác đến sự bền vững nguồn tài nguyên NDĐ trong 
bối cảnh BĐKH được thu thập thông qua phỏng 

vấn trực tiếp 40 nông hộ tại xã Lạc Hòa, xã Vĩnh 
Hải và Phường 2 - thị xã Vĩnh Châu dựa trên bảng 
câu hỏi đã được chuẩn bị sẵn. Vùng nghiên cứu và 
người được phỏng vấn được lựa chọn dựa trên tất 
cả các tiêu chí được trình bày trong (Bảng 2) và sự 
phân bố không gian của các điểm phỏng vấn được 
thể hiện trong (Hình 1). 

Bảng 2: Tiêu chí chọn vùng nghiên cứu 

STT Nội dung Tiêu chí chọn Số lượng 

1 Vị trí địa lý 
 Xã có nhiều hộ trồng màu; 
 Xã xen canh màu - thủy sản; 

40 
2 Mục đích sử dụng 

 Sử dụng cho sinh hoạt; 
 Sử dụng cho sản xuất nông nghiệp; 

3 Mật độ phân bố giếng 
 Mật độ cao; 
 Mật độ trung bình; 
 Mật độ thấp; 

4 Cán bộ chuyên trách 

 Phòng Tài nguyên Nước, Khoáng sản và Khí 
tượng thủy văn, Sở TN&MT Sóc Trăng 
 Phòng TN&MT thị xã Vĩnh Châu 
 Công ty TNHH MTV cấp nước Sóc Trăng – nhà 
máy nước Vĩnh Châu 

05 
 

03 
02 

2.3 Xử lý số liệu 

 Các số liệu thứ cấp được tổng hợp làm cơ 
sở để đánh giá chung về hiện trạng khai thác nguồn 
tài nguyên NDĐ tại địa phương. 

 Các số liệu sơ cấp được mã hóa và xử lý 
bằng phương pháp thống kê mô tả nhằm hỗ trợ 
đánh giá tính hiệu quả và minh bạch trong công tác 
quản lý và nhận thức của người dân về ảnh hưởng 
của khai thác tài nguyên NDĐ đến sự bền vững 
sinh kế của cộng đồng địa phương. 

 Các bản đồ không gian phản ánh địa điểm 
phỏng vấn, vùng nghiên cứu được xây dựng  
trên phần mềm ArcGIS (dựa trên nguồn số liệu nền 
của Bộ môn Tài nguyên Nước, Trường Đại học 
Cần Thơ). 

3 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1 Hiện trạng khai thác nguồn tài nguyên 
nước dưới đất  

Theo kết quả phỏng vấn cán bộ chuyên trách về 
quản lý và khai thác nguồn Tài nguyên NDĐ (cấp 
tỉnh và cấp địa phương) thì toàn bộ thị xã Vĩnh 
Châu nằm trong vùng hạn chế khai thác NDĐ. Tuy 
nhiên, trên thực tế thì nguồn NDĐ tại vùng nghiên 
cứu là nguồn nước ngọt duy nhất có khả năng khai 
thác lâu dài phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã 
hội của vùng. Kết quả phỏng vấn nông hộ (40 hộ 
dân) cho thấy rằng hầu hết các hộ đều khai thác 
nguồn NDĐ để phục vụ cho cả sinh hoạt và sản 
xuất, trong đó có khoảng 20% số hộ trong tổng số 
phiếu khảo sát có sử dụng thêm nguồn nước sạch 
được cấp từ Công ty TNHH MTV cấp nước Sóc 
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Trăng - nhà máy nước Vĩnh Châu. Bên cạnh đó, 
khoảng 95% trong tổng số hộ dân được phỏng vấn 
cho biết các giếng được khoan ở độ sâu chủ yếu từ 
80 - 150 m (thuộc vào các tầng Pleistocene giữa 
trên (qp2-3)1 và Pleistocene dưới (qp1)2) (Hình 2). 
Với độ sâu khai thác trên, có khoảng 72,5% trong 
tổng số hộ được phỏng vấn có đủ nước sử dụng và 
27,5% số hộ còn lại bị thiếu nước phục vụ cho sử 
dụng vào mùa khô, trong đó có 19,9% số hộ sử 
dụng nguồn nước mưa dự trữ và 7,6% số hộ không 
có nguồn nước nào để sử dụng bổ sung, phải sử 
dụng trực tiếp nguồn nước lợ từ giếng và không có 
biện pháp nào để xử lý (Hình 3). Việc thiếu nguồn 
nước ngọt để sử dụng gây ra ảnh hưởng lớn đến 
cuộc sống và sản xuất của các hộ dân, đồng thời có 
thể thấy rằng việc sử dụng nguồn nước không đảm 
bảo chất lượng tiềm ẩn nguy cơ gây ra những tác 
động có hại đến sức khỏe của cộng đồng người dân 
ở địa phương. 

 

Hình 2: Độ sâu giếng khoan khai thác 

 
Hình 3: Khả năng cung cấp nước từ giếng khoan 

và nguồn bổ sung cho các hộ khi thiếu nước 

Mặt khác, theo kết quả phỏng vấn cho thấy kể 
từ năm 2012, mực NDĐ tại Vĩnh Châu có dấu hiệu 
sụt giảm nghiêm trọng. Nước được bơm trực tiếp 
từ giếng khoan rất yếu hoặc không thể bơm được, 

                                                      
1 Phân bố ở độ sâu khoảng 80 m so với mặt đất, độ dày 
khoảng 50 m 
2 Phân bố ở độ sâu khoảng 135 - 220 m so với mặt đất, 
có độ dày khoảng 40 m 

hầu hết người dân được phỏng vấn cho biết phải sử 

dụng thêm vật liệu kỹ thuật là “ống tiêm”3 để cải 
thiện khả năng bơm nước từ giếng khoan, tuy 
nhiên vì được cấu tạo từ nhựa tổng hợp nên sau 
một thời gian sử dụng, khả năng chịu áp lực từ 
dòng chảy của nước được bơm lên giảm đi, thành 
ống có thể bị vỡ, làm các chất như phèn, cặn trong 
ống bị rò rĩ ra ngoài và làm ô nhiễm nguồn nước. 
Bên cạnh đó, một số hộ cho biết dù đã có “cải 
thiện” về mặt kỹ thuật song kể từ năm 2014, xảy ra 
trường hợp nước không bơm lên được hoặc bơm 
rất yếu. Dấu hiệu này cho thấy mực NDĐ đang bị 
suy giảm một cách nhanh chóng và đối mặt với 
nguy cơ cạn kiệt cao. 

3.2 Thực trạng công tác quản lý nước dưới đất 

Theo kết quả phỏng vấn từ các cán bộ chuyên 
trách tại Phòng Tài nguyên Nước, Khoáng sản và 
Khí tượng thủy văn tại Sở TN&MT Sóc Trăng, 
Phòng TN&MT thị xã Vĩnh Châu cho thấy hiện 
nay nguồn NDĐ tại Vĩnh Châu được quản lý dựa 
trên các công cụ pháp luật, kỹ thuật và kinh tế. Cụ 
thể cán bộ quản lý cho biết: 

 Công cụ pháp luật bao gồm các văn bản 
pháp quy áp dụng đối với nguồn tài nguyên NDĐ 
được ban hành bởi Chính phủ, các Bộ, Ngành, địa 
phương gồm UBND tỉnh và Sở/Ban/Ngành. Địa 
phương áp dụng các văn bản pháp quy như các văn 
bản Luật, Nghị định, Thông tư, Quy chuẩn, Tiêu 
chuẩn quốc gia và các Quyết định đã được ban 
hành và thi hành có liên quan đến nguồn tài nguyên 
NDĐ. Cán bộ quản lý căn cứ và lấy các văn bản 
này làm cơ sở để thực hiện kiểm tra, giám sát và xử 
lý các vấn đề cũng như những vi phạm trong việc 
khai thác và sử dụng NDĐ, đồng thời xây dựng các 
phương án, chiến lược thích ứng và các quy hoạch 
nguồn tài nguyên NDĐ cho địa phương. 

 Công cụ kinh tế dựa trên 2 nguyên tắc 
“người gây ô nhiễm phải trả tiền” và “xem nước 
như một loại hàng hóa”. Cụ thể, nguyên tắc “người 
gây ô nhiễm phải trả tiền” áp dụng cho các trường 
hợp hoạt động khai thác và sử dụng làm NDĐ bị 
nhiễm bẩn, tùy theo mức độ gây hại sẽ có những 
mức xử lý khác nhau và đồng thời phải phục hồi 
nguồn nước. Đối với nguyên tắc “xem nước như 
một loại hàng hóa” áp dụng cụ thể đối với các hộ 
sử dung nước cấp từ nhà máy NDĐ Vĩnh Châu. 
Người sử dụng phải chi trả một khoản tiền đã được 
thỏa thuận đối với mỗi đơn vị nước được sử dụng 
và mọi vấn đề nảy sinh giữa hai bên sẽ được giải 

                                                      
3 Cấu tạo từ nhựa tổng hợp, được sử dụng đặt trực tiếp 
vào giếng để tăng khả năng hút nước 
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quyết theo hợp đồng được ký kết. Bằng cách “thị 
trường hóa” và “sản phẩm hóa” nguồn nước, người 
sử dụng dễ dàng tiếp cận nguồn nước sạch và chủ 
động trong việc sử dụng, đồng thời có thể hạn chế 
tình trạng sử dụng lãng phí và kém hiệu quả nguồn 
tài nguyên NDĐ. 

 Công cụ kỹ thuật, được thực hiện chủ yếu 
bởi các cán bộ chuyên trách và chính quyền địa 
phương. Cụ thể là việc thực hiện các hoạt động 
quan trắc định kỳ đối với chất lượng và động thái 
mực nước nguồn tài nguyên NDĐ. Đối với yếu tố 
chất lượng, thực hiện định kỳ quan trắc 3 tháng/lần 
và 6 tháng/lần đối với yếu tố động thái mực NDĐ.  

Tuy nhiên, từ kết quả hiện trang khai thác NDĐ 
được thể hiện ở phần (1) đã cho thấy xảy ra tình 
trạng thiếu nước sử dụng vào mùa khô. Với tình 
trạng khai thác không ổn định, có 22,5% số hộ dân 
được phỏng vấn đã khoan thêm giếng để tìm kiếm 
nguồn nước phục vụ cho sử dụng, trung bình mỗi 
hộ được phỏng vấn sử dụng 2 giếng khoan tại mọi 
thời điểm, mỗi giếng được sử dụng với mục đích 
độc lập là phục vụ cho tưới tiêu và sinh hoạt trong 
gia đình, song đối với các giếng không còn sử dụng 
nữa, người sử dụng không thực hiện biện pháp 
trám lấp nào để bảo vệ nguồn nước bên trong. Mặt 
khác, tại Sóc Trăng nói chung và thị xã Vĩnh Châu 
nói riêng đã có quy hoạch khai thác NDĐ do 
UBND tỉnh ban hành từ năm 2011, song chỉ dừng 
lại ở đánh giá trữ lượng tiềm năng để khai thác sử 
dụng và trên địa bàn tỉnh chưa có quy hoạch nào để 
phân định khu vực khai thác NDĐ nên tình trạng 
khai thác tràn lan và tự phát này vẫn diễn ra. 

Kết quả phỏng vấn lưu lượng khai thác NDĐ từ 
tất cả các hộ cho thấy có 30% số hộ khai thác dưới 
1 m3/ngày đêm, 42% số hộ khai thác từ 1 - 10 
m3/ngày đêm, 28% số hộ khai thác trên 10 m3/ngày 
đêm, trong đó chỉ có 7,5% số hộ khai thác trên 10 
m3/ngày đêm có đăng ký giấy phép khai thác NDĐ, 
tất cả các hộ còn lại đều khai thác tự phát (Hình 4). 
Theo cán bộ quản lý tại Phòng TN&MT thị xã 
Vĩnh Châu, các hộ khai thác sử dụng NDĐ đều đã 
được yêu cầu đăng ký giấy phép khai thác, từ đó 
cho thấy số liệu về các hộ đăng ký giấy phép khai 
thác sử dụng NDĐ chưa được cập nhật tốt và cơ 
quan quản lý chưa kiểm soát được hoạt động khai 
thác của người sử dụng, vì vậy có khả năng gây ra 
những sai lệch khi thực hiện công tác quy hoạch 
nguồn NDĐ của thị xã và hoạch định các chính 

sách quản lý NDĐ cho địa phương. 

 

Hình 4: Lưu lượng khai thác và tình hình đăng 
ký giấy phép khai thác NDĐ 

Công tác thực hiện kiểm tra, giám sát các hộ 
khai thác sử dụng NDĐ chưa được thực hiện định 
kỳ và chặt chẽ. Từ kết quả phỏng vấn, 100% các hộ 
cho biết không có sự kiểm tra nào của các đơn vị 
quản lý Nhà nước về nguồn NDĐ. Theo cán bộ tại 
Phòng TN&MT thị xã Vĩnh Châu, vì Chính phủ đã 
ban hành Nghị định 201/2013/NĐ-CP ngày 
27/11/2013 về việc “Quy định chi tiết thi hành một 
số điều của Luật tài nguyên nước” thay thế Nghị 
định 149/2004/NĐ-CP ngày 27/7/2004 về việc 
“Quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử 
dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn 
nước” nhưng UBND tỉnh Sóc Trăng chưa cụ thể 
hóa nghị định 201 để áp dụng phù hợp với điều 
kiện của địa phương nên đến nay thị xã vẫn còn áp 
dụng Quyết định 11/2008/QĐ-UBND ngày 
14/4/2008 về việc “Ban hành quy định về đăng ký 
khai thác, sử dụng nước dưới đất trong phạm vi gia 
đình trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng”, điều này đã làm 
hạn chế công tác kiểm tra và giám sát của cơ quan 
quản lý với người sử dụng NDĐ.  

Bên cạnh đó, các cán bộ tại Phòng TN&MT thị 
xã Vĩnh Châu cho biết tại cơ quan đã có tổ chức 
các buổi hội thảo để thảo luận lấy ý kiến của người 
dân và triển khai các chính sách quản lý đến người 
sử dụng NDĐ. Tuy nhiên, kết quả phỏng vấn cho 
thấy có 42,5% người sử dụng biết đến các chính 
sách quản lý NDĐ và chủ yếu chỉ biết các quy định 
về cấp phép khai thác NDĐ và quy định về hành 
nghề khoan NDĐ, trong đó đáng chú ý là hình  
thức tiếp cận với các chính sách từ chính quyền  
địa phương và cơ quan quản lý chiếm tỉ lệ rất ít 
(Hình 5). 
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Hình 5: Sự tiếp cận các chính sách quản lý NDĐ 
của người sử dụng 

Mặt khác, trong số những hộ chưa được tham 
gia tương tác với chính quyền địa phương, có 34% 
người dân được phỏng vấn muốn được tham gia 
vào các buổi thảo luận để mong muốn cùng chính 
quyền địa phương tìm ra các giải pháp quán lý tốt 
hơn và  có 66% không muốn tham gia với nhiều 
nguyên nhân, cụ thể là: 

 Vĩnh Châu là vùng có nhiều dân tộc cùng 
sinh sống, với 53% người Khmer, 30% người 
Kinh, 18% người Hoa và còn lại là các dân tộc 
khác nên văn hóa, đặc biệt là ngôn ngữ rất đa 
dạng4. Kết quả phỏng vấn cho thấy đồng bào người 
Khmer và Hoa gặp phải trở ngại trong ngôn ngữ 
nên rất khó khăn khi giao tiếp tiếng Việt. 

 Một số hộ được phỏng vấn cho rằng quản lý 
không phải là việc của người sử dụng nên chưa 
mong muốn tham gia vào các hội thảo tại địa 
phương.  

Chính những rào cản về ngôn ngữ và “cái tôi” 
đã làm hạn chế phần nào sự tiếp cận và thực hiện 
các chính sách quản lý NDĐ của người sử dụng, từ 
đó dẫn đến nhiều trường hợp khó kiểm soát. Cụ thể 
trong năm 2013 - 2014, tại địa phương xảy ra 
trường hợp người dân tự ý “bổ cập” nguồn NDĐ 
bằng cách sử dụng nguồn nước mưa chảy tràn trên 
bề mặt trực tiếp xả vào giếng khoan. Tuy nhiên, 
sau đó cơ quan quản lý địa phương đã kịp thời phát 
hiện và giải thích cho người sử dụng biết được tác 
hại có thể xảy ra khi thực hiện biện pháp này. Từ 
sự việc trên cho thấy, công tác quản lý NDĐ tại địa 
phương còn nhiều thiếu sót, dẫn đến các biện pháp 
quản lý khi áp dụng kém hiệu quả đối với người  
sử dụng. 

3.3 Các thành phần tham gia và sự phối 
hợp tổ chức trong công tác quản lý NDĐ 

Kết quả phỏng vấn từ 40 hộ dân và cán bộ 
chuyên trách cho thấy nguồn NDĐ trên địa bàn thị 

                                                      
4 Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Vĩnh Châu, 
2010 

xã được quản lý chủ yếu bởi các cơ quan quản lý 
Nhà nước và doanh nghiệp cấp nước. Đồng thời, 
đây cũng là những thành phần có liên quan đến 
việc ra quyết định đối với nguồn NDĐ, trong khi 
người sử dụng NDĐ là thành phần trực tiếp có tác 
động đến nguồn tài nguyên này thì quyền quản lý 
và việc đưa ra quyết định còn thấp. Tất cả người 
dân được phỏng vấn chưa từng được tham vấn ý 
kiến về việc xây dựng các chính sách áp dụng vào 
quản lý ở địa phương, đồng thời đối với các đơn vị 
cấp nước, người sử dụng chỉ tham gia vào công tác 
quản lý ở mức trả chi phí sử dụng nguồn nước dựa 
trên đồng hồ đo lượng nước sử dụng và có thỏa 
thuận bằng hợp đồng giữa hai bên. Ngoài ra, đối 
với việc vận hành, duy trì máy móc và hoạt động 
khai thác của nhà máy thì cộng đồng người sử 
dụng hoàn toàn không được tham gia. Thêm vào 
đó, nguồn nước từ nhà máy thường xảy ra tình 
trạng cung cấp không ổn định như cắt nước tạm 
thời và gây ảnh hưởng đến người sử dụng (Hình 6). 

 

Hình 6: Thực trạng cung cấp nước của nhà máy 
nước Vĩnh Châu 

Theo cán bộ quản lý địa phương, do người sử 
dụng không có nhiều kỹ năng về kỹ thuật nên khó 
có thể tham vào quản lý NDĐ, đồng thời việc tham 
vấn ý kiến chỉ được thực hiện khi có một dự án hay 
chính sách mới có ảnh hưởng trực tiếp đến kinh tế - 
xã hội người sử dụng. Tuy nhiên, kết quả phỏng 
vấn người dân phản ánh chưa từng có cuộc tham 
vấn nào của chính quyền và cơ quan quản lý với 
người sử dụng. Chính điều này gây ra sự thiếu liên 
kết giữa nhà quản lý và người sử dụng, từ đó làm 
quá trình quản lý NDĐ trở nên không hiệu quả và 
sự khai thác của người sử dụng khó kiểm soát. 

Bên cạnh đó, sự tổ chức và trách nhiệm của các 
cơ quan quản lý chưa được phân chia rõ ràng và 
tính phối hợp chưa cao. Tất cả các hộ được phỏng 
vấn không biết được khi có những vấn đề xảy ra 
liên quan đến nguồn nước như nhiễm phèn, mặn,… 
sẽ giải quyết tại đâu. Đồng thời, hầu hết các hộ 
được phỏng vấn không biết hoặc nhầm lẫn trách 
nhiệm quản lý của các cơ quan như phòng 
TN&MT, phòng Nông nghiệp và Phát Triển nông 
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thôn, từ đó dễ gây ra những khó khăn và chồng lấp 
trong thực hiện công tác quản lý. Thêm vào đó, 
theo cán bộ quản lý NDĐ tại địa phương, sự phối 
hợp giữa các phòng, ban cần có một văn bản chính 
thức được ban hành để làm cơ sở thực hiện và đã 
kiến nghị nhiều với cơ quan có thẩm quyền trong 
những buổi họp, song vẫn chưa có quyết định 
chính thức về vấn đề này nên đến hiện tại, công tác 
quản lý NDĐ giữa các phòng, ban chưa có sự 
thống nhất và phối hợp về sự sắp xếp tổ chức, các 
nguồn số liệu, cơ sở dữ liệu và giải quyết các vấn 
đề nảy sinh trong khai thác. 

3.4 Nhận thức của cộng đồng về tác động 
của khai thác đến sự bền vững nguồn NDĐ 
trong bối cảnh BĐKH 

Kết quả phỏng vấn từ 40 hộ dân cho thấy khí 
hậu trong vùng đã có những thay đổi trong những 
năm gần đây. Hầu hết các hộ cho biết mùa mưa kể 
từ năm 2012 trở lại đây đến muộn và kết thức sớm, 
mùa mưa bắt đầu từ cuối tháng 6 (trước 2012, mùa 
mưa thường bắt đầu vào cuối tháng 4) và kết thúc 
vào tháng 11 (trước 2012, mùa mưa thường kết 
thúc vào đầu tháng 10); đồng thời mùa khô trong 
năm kéo dài hơn kèm theo nhiều đợt nắng nóng. 
Lượng mưa và cường độ mưa5 cũng có những thay 
đổi rõ rệt, hầu hết các hộ trong cuộc khảo sát cho 
rằng lượng mưa ít hơn trong khi cường độ mưa 
mạnh hơn, giông và lốc xoáy cũng xuất hiện nhiều 
hơn. Bên cạnh đó, 100% các hộ được phỏng vấn 
phản ánh vì lượng mưa trong năm ngày càng ít, 
mùa khô kèm theo những đợt nắng nóng kéo dài đã 
làm tăng nhu cầu dùng nước cả trong sinh hoạt và 
sản xuất (do trồng hành tím là hoạt động canh tác 
điển hình của người dân địa phương và vụ hành 
tím được canh tác trong mùa khô), vì vậy mực 
NDĐ có dấu hiệu suy giảm. Hầu hết các cá nhân 
được phỏng vấn cho rằng do các hộ trồng hành 
khai thác đồng loạt NDĐ để tưới tiêu, lượng nước 
khai thác lớn là nguyên nhân chính gây suy giảm 
mực nước. Đặc biệt, mực nước suy giảm mạnh từ 
năm 2013 trở lại đây, khoảng 50% số giếng của các 
hộ được phỏng vấn có khả năng không khai thác 
được nữa. Trong tổng số các hộ được khảo sát, có 
12,5% cho rằng sự thay đổi (ít đi) của lượng mưa 
sẽ làm giảm sự bổ cập vào nguồn NDĐ trong khi 
87,5% còn lại cho rằng sẽ không gây ra ảnh hưởng 
gì, yếu tố lượng mưa không liên quan đến quá trình 
bổ cập nguồn NDĐ. Thêm vào đó, có 20% số hộ 
được phỏng vấn phản ánh nguồn nước bị nhiễm 
mặn và nhiễm phèn, cụ thể nước được khai thác lên 

                                                      
5 Tỷ lệ của tổng lượng mưa trong một khoảng thời gian 
nhất định và khoảng thời gian đó 

sau một thời gian bị đóng muối và làm ố vàng  
quần áo, hoặc các vật dụng trong sinh hoạt của hộ 
gia đình. 

Mặt khác, kết quả phỏng vấn từ 40 nông hộ cho 
thấy có 67,5% người sử dụng cho rằng sự suy giảm 
mực nước do việc khai thác quá nhiều và sử dụng 
lãng phí, 32,5% người sử dụng còn lại không biết 
nguyên nhân của sự suy giảm này (Hình 7A). Bên 
cạnh đó, kết quả phỏng vấn cũng đã cho thấy người 
dân chưa có sự quan tâm về tác động của việc khai 
thác sử dụng đến sự bền vững nguồn NDĐ và sự 
phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh BĐKH 
(Hình 7B). Vì vậy, người sử dụng có thể sẽ có 
những đánh giá không đầy đủ và đưa ra quyết định 
thiếu chuẩn xác đối với việc khai thác và sử dụng, 
gây ra nguy cơ cạn kiệt nhanh chóng nguồn NDĐ. 

 

Hình 7: Nhận thức của người dân về nguyên 
nhân gây suy giảm chất lượng và động thái mực 

NDĐ (A) và về tác động của khai thác đến sự 
bền vững nguồn tài nguyên NDĐ (B) 

4 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT 

4.1 Kết luận 

NDĐ tại thị xã Vĩnh Châu được khai thác chủ 
yếu ở độ sâu từ 80 - 150 m, tương ứng với các tầng 
pleistocene giữa trên (qp2-3) và Pleistocene dưới 
(qp1). Nguồn NDĐ có dấu hiệu bị suy giảm về cả 
số lượng và chất lượng, đăc biệt là trong mùa khô, 
gây ảnh hưởng lớn đến sử dụng của người dân. 

Công tác quản lý NDĐ tại thị xã Vĩnh Châu 
nhìn chung còn tồn tại nhiều hạn chế, việc áp dụng 
các chính sách chưa rõ ràng nên mang lại hiệu quả 
chưa cao, công tác giám sát và kiểm tra quá trình 
khai thác sử dụng chưa mang tính định kỳ và chưa 
được quản lý chặt chẽ, tổ chức phối hợp giữa các 
đơn vị quản lý chưa được đồng bộ. Công tác liên 
kết các thành phần xã hội khác nhau tham gia vào 
công tác quản lý nguồn tài nguyên NDĐ chưa được 
thực hiện một các tích cực và hiệu quả, đặc biệt là 
cộng đồng người dân địa phương chưa được quan 
tâm đúng mức để nâng cao hiệu quả công tác quản 
lý nguồn tài nguyên quan trọng này ở địa phương. 
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Nhận thức của cộng đồng về tác động của khai 
thác NDĐ còn hạn chế, từ đó dễ dàng đưa ra những 
quyết định thiếu chính xác về khai thác và quản lý 
nguồn tài nguyên, gây ra nguy cơ cạn kiệt, mất bền 
vững nguồn nước, ảnh hưởng bất lợi đến sự phát 
triển kinh tế - xã hội địa phương. 

4.2 Đề xuất 

Nghiên cứu đã đi sâu vào đánh giá đối tượng hộ 
gia đình nông nghiệp có sử dụng NDĐ; tuy nhiên, 
công tác đánh giá trên cơ sở nhiều thành phần cùng 
tác động đến nguồn tài nguyên NDĐ như các 
doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh vẫn 
chưa được thực hiện. Bên cạnh đó, nghiên cứu vẫn 
chưa xem xét đến nhu cầu sử dụng nước ngọt trong 
nuôi trồng thủy sản. Vì vậy, các nghiên cứu tiếp 
theo nên đánh giá sâu hơn về các thành phần khai 
thác sử dụng NDĐ và các nhu cầu sử dụng NDĐ 
khác nhau để có cái nhìn tổng quát hơn về tính hiệu 
quả và tính minh bạch của công tác quản lý NDĐ. 
Hơn nữa, cần có những nghiên cứu về mô hình 
quản lý NDĐ mang lại hiệu quả cho sự phát triển 
kinh tế - xã hội của địa phương, từ đó xác định một 
số giải pháp khai thác một cách bền vững nguồn tài 
nguyên NDĐ tại thị xã Vĩnh Châu và các địa 
phương ven biển trong vùng ĐBSCL. 
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