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TỔN THẤT KINH TẾ CỦA Ô NHIỄM NƯỚC NGẦM Ở 
ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 
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ABSTRACT 

Objective of the study is to measure the economic value of groundwater pollution in the 
Mekong Delta. Applying the contingent valuation method, the mean willingness to pay 
estimated by Probit model was 141,730 VND (US$8.86)/household/year. Groundwater 
could be an inferior good in the Delta with the negative income effect found in the 
demanding for clean groundwater. There were eight statistically significant variables, 
including both exogenous and endogenous, related to a respondent’s WTP response while 
there were only four statistically significantly exogenous variables affecting the maximum 
offer price a respondent voted for in the OLS model. Respondent’s gender and 
groundwater-related health risk consideration were factors sensitively affecting the WTP 
values. Household income had a positive effect on the probability of demanding for 
groundwater protection. 
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TÓM TẮT 

Đồng bằng sông Cửu Long đang phải đối mặt với sự ô nhiễm tài nguyên nước ngầm. Điều này đã 
đặt ra yêu cầu là cần phải bảo vệ nguồn tài nguyên này. Giá trị kinh tế của việc bảo vệ tài nguyên 
nước ngầm không bị ô nhiễm là mục tiêu của nghiên cứu này. Vận dụng phương pháp định giá 
ngẫu nhiên, với việc sử dụng mô hình Probit đã ước lượng giá trị bình quân của sự sẵn lòng chi trả 
là 141.730 đồng (tương đương 8,86 đô la Mỹ)/hộ gia đình/năm. Kết quả cho thấy rằng ở Đồng 
bằng sông Cửu Long, nước ngầm có thể được xem là hàng hóa thứ cấp theo mối quan hệ nghịch 
giữa thu nhập và nhu cầu về nước ngầm sạch. Trong mô hình OLS có 8 biến số bao gồm các biến 
nội sinh và biến ngoại sinh ảnh hưởng đến mức sẵn lòng chi trả, trong khi chỉ có 4 biến ngoại sinh 
ảnh hưởng đến mức giá được đưa ra cao nhất mà hộ gia đình chấp nhận. Giới tính của đáp viên 
cũng như sự cân nhắc của họ đối với những rủi ro về sức khỏe có liên quan đến nước ngầm là 
những nhân tố có ảnh hưởng rất nhạy cảm đến mức sẵn lòng chi trả của hộ gia đình. Ngoài ra, thu 
nhập của các hộ gia đình có một ảnh hưởng rõ rệt đến nhu cầu bảo vệ tài nguyên nước ngầm. 
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