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Tóm tắt: Nước là một nguồn tài nguyên thiên nhiên đặc biệt, thiết yếu cho mọi sự sống trên
trái đất nhưng cũng cần thiết cho phát triển nhiều ngành kinh tế chủ chốt của mỗi vùng miền.
Nước cũng là nơi tiếp nhận các nguồn xả thải để trở nên bị nhiễm bẩn đến không còn khả
năng là nguồn cấp cho các yêu cầu sử dụng nước khác, gây ra sự khan hiếm nước do phát
triển KTXH ở ngay những nơi có nguồn tài nguyên nước dồi dào. Định giá TNN đang là
một trong những công cụ giúp các nhà hoạch định chính sách có thể quản lý tổng hợp TNN
một cách bền vững hơn thông qua việc cân bằng giữa chi phí sản xuất, bao gồm cả chi phí
xử lý xả thải, và giá nước để có thể có được những dịch vụ về nước tốt hơn trong tương lai.
Bài báo này đề xuất phương pháp định giá TNN đồng bằng sông Hồng, có xét đến những
tác động của BĐKH ảnh hưởng đến chi phí cũng như cơ hội sử dụng nước của ngành công
nghiệp, nông nghiệp và nước cấp sinh hoạt.
Từ khóa: Định giá tài nguyên nước; Biến đối khí hậu; Quản lý tài nguyên nước; Kinh tế
nước; Mức sẵn lòng chi trả.

1. Đặt vấn đề
Ở Việt Nam cũng như nhiều nước đang phát triển khác, các nhà hoạch định chính sách
đang phải đối mặt với tình trạng khan hiếm nước do phát triển kinh tế xã hội dẫn đến sự suy
giảm nguồn cung nước trên đầu người [1]. Để giải quyết vấn đề này, phương pháp truyền
thống chỉ dựa vào nâng cao hiệu quả nguồn cung, từ đó chính phủ các nước cố gắng đầu tư
vào cơ sở hạ tầng cấp nước dẫn đến sự giải quyết không triệt để vấn đề khan hiếm nước đến
từ cả hai phía là cung và cầu [2–3]. Trong trường hợp này, định giá tài nguyên nước, coi nước
như một loại hàng hoá có giá trị kinh tế, là giải pháp mà các quốc gia phát triển đang sử dụng
làm công cụ giúp các nhà ra quyết định đưa ra được những chính sách phù hợp trong việc
quản lý nguồn tài nguyên nước cho sự phát triển bền vững của toàn lưu vực sông [3–5]. Theo
rất nhiều nghiên cứu như [3–4, 6], định giá nước chính là phương tiện giúp các chính quyền
thực hiện các chính sách công về nước.
Theo đó, định giá nước một cách công bằng và bình đẳng là điều quan trọng để duy trì
và mở rộng hệ thống nguồn nước và đảm bảo an toàn vệ sinh. Ở nhiều quốc gia, người tiêu
dùng trả quá ít tiền cho các dịch vụ cấp nước. Doanh thu từ tiền nước thậm chí còn không
bao gồm chi phí vận hành và bảo trì các công trình cấp nước, chứ chưa nói đến đầu tư cho
phát triển cơ sở hạ tầng dẫn đến nguồn nước cấp không đảm bảo vệ sinh hay tiêu chuẩn về
chất lượng không đáp ứng được các yêu cầu dùng nước hoặc không đủ nguồn nước sạch cấp
cho các nhu cầu thường xuyên [7]. Do vậy, thông thường biểu giá nước và nước thải giúp
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xác định mức doanh thu mà các nhà cung cấp dịch vụ nhận được từ người sử dụng trong các
hệ thống tập trung hoặc bán tập trung để xử lý, làm sạch và phân phối nước ngọt thích hợp,
cũng như đảm bảo việc thu gom, xử lý và xả nước thải sau đó. Điều này cần đảm bảo ngay
cả trong những hệ thống có nguồn tài nguyên nước dồi dào. Tuy nhiên, vì nước là một nguồn
tài nguyên đặc biệt, không có nước thì không có sự sống, nên việc coi nước là một loại hàng
hoá như các loại tài nguyên thiên nhiên khác (dầu, than, gỗ...) trong một thị trường truyền
thống sẽ dẫn đến không sự phân bổ kém hiệu quả và không công bằng. Do vậy, việc lựa chọn
phương pháp tiếp cận trong định giá tài nguyên nước ở các quốc gia, thậm trí vùng miền, sẽ
rất khác nhau. Và việc lựa chọn được phương pháp tiếp cận phù hợp với điều kiện địa phương
sẽ là công cụ hữu hiệu giúp cho các nhà ra quyết định quản lý bền vững nguồn tài nguyên
quý giá này mà vẫn đảm bảo phát triển hiệu quả kinh tế xã hội ở địa phương. Bài báo này
phân tích điều kiện hiện trạng và đề xuất phương pháp định giá tài nguyên nước cho đồng
bằng sông Hồng trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Theo đó tác động của BĐKH đến cả cung
và cầu trong hệ thống được đề xuất xem xét trong quy trình xác định các phương pháp thực
hiện cho phù hợp với điều kiện hiện nay ở Việt Nam.
2. Phương pháp nghiên cứu và thu thập tài liệu
2.1 Giới thiệu về khu vực nghiên cứu
Việt Nam có hai đồng bằng lớn: đồng bằng sông Hồng ở phía bắc và đồng bằng sông
Cửu Long ở phía nam. Đồng bằng sông Hồng nằm ở phía Bắc Việt Nam, được coi là khu
vực đông dân cư nhất của đất nước khoảng 22,62 triệu dân sống tập trung trên diện tích
khoảng 21.260 km2 và chỉ 8,13 triệu trong số đó sống ở các thành phố. Mật độ dân số trung
bình đạt 1.064 người/ km2 [8], trong đó một phần đáng kể làm việc trong lĩnh vực trồng trọt.
Mặc dù có mật độ dân số cao, đồng bằng sông Hồng đã trải qua sự tăng trưởng nhân khẩu
học đáng kể trong những năm 1950, với dân số tăng từ 6,5 triệu lên hơn 22 triệu cho đến nay;
đồng thời, sản lượng nông nghiệp ghi nhận mức tăng đáng kể. Việc mở rộng sản xuất trang
trại đó diễn ra trên các trang trại quy mô rất nhỏ: hai triệu rưỡi trang trại hiện có diện tích
trung bình 0,28 ha cho hai hoặc ba lao động, và diện tích đất canh tác trên đầu người khoảng
630 m2 đất. Đồng bằng sông Hồng hiện sản xuất 20% sản lượng nông nghiệp của cả nước,
lượng nuôi trồng thuỷ sản chiếm 9%, nhu cầu nước công nghiệp chiếm 50% trên tổng nhu
cầu của cả nước và thuỷ điện đóng góp khoảng 37% vào sản lượng điện quốc gia. Nhu cầu
nước tăng cao trong hiện tại và tương lai làm tăng áp lực lên nguồn cung cấp nước, đòi hỏi
phải có một cách quản lý bền vững, đảm bảo sự phát triển lâu dài cho nguồn nước ở đây.
Trong nghiên cứu này, định giá TNN đồng bằng sông Hồng trong bối cảnh BĐKH sẽ là một
trong những công cụ đắc lực giúp các nhà ra quyết định có cái nhìn tổng quát chung về cung–
cầu của sử dụng nước trong điều kiện hiện trạng và tương lai để có thể đưa ra những quyết
sách quản lý bền vững nguồn tài nguyên này.

Hình 1. Vị trí địa lý vùng đồng bằng sông Hồng.
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2.2. Phương pháp nghiên cứu
Trong kinh tế tài nguyên, giá trị kinh tế là thước đo số tiền tối đa mà một cá nhân sẵn
sàng bỏ ra để có được một số hàng hoá và dịch vụ dựa trên lợi ích mà họ thu được từ hàng
hoá hay dịch vụ đó. Sự đánh giá phúc lợi này là một sự nhấn mạnh thông thường trong khái
niệm về mức sẵn lòng chi trả (Willing to pay – WTP). Ví dụ như, giá trị của nước đối với
người sử dụng là số tiền tối đa mà người sử dụng sẽ sẵn sàng trả cho việc sử dụng tài nguyên.
Theo đó, nước là một nguồn tài nguyên có giá trị cho mọi sự sống và các quá trình phát
triển kinh tế xã hội. Ngày nay, nhu cầu sử dụng nước ngày một cao, ngoài mục đích sinh
hoạt, còn phục vụ cho phát triển các ngành kinh tế như năng lượng, công nghiệp, nông nghiệp,
dịch vụ,… khiến nó trở thành nguồn tài nguyên có sự cạnh tranh khốc liệt trong khai thác sử
dụng. Do vậy, vai trò của quản lý tài nguyên nước đang được nghiên cứu rất nhiều trong
những thập kỷ qua. Kể từ sau hội nghị quốc tế Duplin về nước và môi trường năm 1992, cộng
đồng khoa học đã thừa nhận quản lý hiệu quả nguồn nước bao gồm cả quản lý nước như một
loại hàng hoá. Theo đó, đặc tính sử dụng nước được phân tích trên cả 3 yếu tố, giá trị của
nước, chi phí sử dụng nước và chi phí cơ hội để sử dụng tài nguyên nước. Sự tồn tại của chi
phí cơ hội sử dụng khác nhau làm thay đổi đặc tính “tự do” của nước và yêu cầu ưu tiên sử
dụng nước. Ưu tiên của giá trị nước được xác định trên cơ sở nhận thức về giá trị của nước
và phản ánh trong các chính sách về nguồn nước [9–13].Có rất nhiều nghiên cứu về định giá
nước cho công nghiệp [5, 14, 15], nông nghiệp [10–12, 16] và sinh hoạt [17–18] theo hướng
tiếp cận của mức sẵn lòng chi trả từ phía cầu.
Trong nghiên cứu này, giá trị của nước được đánh giá qua mức sẵn lòng chi trả của hộ
sử dụng nước. Chi phí sử dụng nước là toàn bộ chi phí mà nhà sản xuất phải bỏ ra tạo ra
thành phẩm cung cấp đến các hộ dùng nước, để sản xuất ra 1 m3 nước, bao gồm cả chi phí
cơ hội cho sử dụng nước. Quy trình đề xuất định giá tài nguyên nước được trình bày trên hình
2.

Hình 2. Quy trình định giá TNN cho một ngành dùng nước xác định.

Trong quy trình này, mỗi ngành dùng nước có các yêu cầu sử dụng nước khác nhau về
số lượng và chất lượng. Từ đó dẫn đến việc nhận thức về giá trị của nước cũng khác nhau và
đòi hỏi chi phí nước cũng khác nhau. Để phân tích giá trị của nước đối với từng ngành dùng
nước, phương pháp tiếp cận là xác định mức sẵn lòng chi trả của các đối tượng dùng nước
khác nhau, chi phí nước được xác định bởi các nhà sản xuất cung ứng nước.
- Mức sẵn lòng chi trả được xác định dựa trên phương pháp đánh giá ngẫu nhiên CVM
[11, 13, 19]. Về cơ bản, phương pháp này dựa trên điều tra khảo sát hộ dùng nước về mức
sẵn lòng chi trả của họ về lượng tài nguyên mà họ sử dụng. Mẫu phiếu điều tra được xây
dựng dựa trên các đặc tính của hộ dùng nước và nguồn cung cấp nước như nhu cầu sử dụng
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nguồn nước đảm bảo cả về số lượng và chất lượng, giới tính, độ tuổi, lượng nước thường sử
dụng hàng tháng, cách ứng phó với tình trạng khan hiếm nước, ô nhiễm nước,…
- Chi phí nước là chi phí từ phía cung, bao gồm cả chi phí đầu tư, sản xuất, phí tài nguyên
và lợi nhuận yêu cầu từ phía nhà sản xuất. Chi phí này sẽ được xác định từ phía nhà cung
ứng, và là một điểm giá khởi đầu để đưa vào bảng khảo sát mức sẵn lòng chi trả.
2.2.1. Áp dụng quy trình trong định giá tài nguyên nước cấp công nghiệp
Dựa trên quy trình đề xuất ở trên, định giá TNN cho sản xuất công nghiệp được thực
hiện như sau:
B1. Xác định giá nước từ bên cung cấp dịch vụ

Hình 3. Công thức định giá nước cho sản xuất công nghiệp dựa trên tổng chi phí sản xuất và lợi nhuận dự kiến.

Trong công thức này, Tổng chi phí sản xuất gồm chi phí sản xuất trực tiếp, chi phí quản
lý doanh nghiệp, chi phí bán hàng được xác định từ Thông tư số 25/2014/TT–BTC ngày 17
tháng 02 năm 2014 của Bộ Tài chính và Thông tư liên tịch số 75/2012/TTLT–BTC–BXD–
BNNPTNT ngày 15 tháng 05 năm 2012 của Liên Bộ Tài chính–Bộ Xây dựng–Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn.
Tổng chi phí
sản xuất

Chi phí sản
xuất trực tiếp

=

Chi phí vật
liệu trực tiếp

+

Chi phí nhân
công trực tiếp

Chi phí quản lý
doanh nghiệp

+

Chi phí bán hàng

Chi phí sản
xuất chung

Hình 4. Công thức xác định Tổng chi phí sản xuất.

Giá thành toàn bộ 1 m3 nước sạch làm cơ sở tính giá nước sạch bình quân được xác định
theo công thức sau:
C
Z tb  t
(1)
SL tp
Trong đó Ztb là giá thành toàn bộ 01 m3 nước sạch bình quân (đồng/m3); Ct là tổng chi
phí sản xuất, kinh doanh nước sạch hợp lý, hợp lệ ứng với sản lượng nước thương phẩm
(đồng); SLtp là sản lượng nước thương phẩm, được xác định như sau:
SL tp  SL sx  KL hh
(2)
Trong đó SLtp là sản lượng nước thương phẩm (m3/năm); SLsx là sản lượng nước sản
xuất; KLhh là khối lượng nước hao hụt.
Lợi nhuận dự kiến tính toán theo quy định của Nhà nước. Theo đó tỷ suất lợi nhuận là
tỷ lệ phần trăm (%) của khoản lợi nhuận tính trên giá thành toàn bộ và không được làm cho
tổng giá lớn hơn giá thị trường.
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B2. Xác định giá nước từ bên sử dụng dịch vụ
Mức sẵn lòng chi trả của doanh nghiệp chính là số tiền mà người tiêu dùng sẵn lòng trả
thêm để có được dịch vụ đảm bảo/tốt hơn về số lượng và chất lượng ngay cả trong các điều
kiện cực đoan như BĐKH hay phát triển kinh tế xã hội làm suy giảm nguồn nước cấp. Trên
quan điểm này, nghiên cứu tiến hành tham vấn ý kiến doanh nghiệp sử dụng nước với mức
tham vấn ban đầu là giá nước hiện hành từ phía cung cấp dịch vụ (chi phí không thể giảm
bớt) và người sử dụng có thể chi trả thêm bao nhiêu để có được nguồn cấp ổn định hoặc/và
nâng cao chất lượng dịch vụ.
2.2.2. Áp dụng quy trình trong định giá tài nguyên nước cấp nông nghiệp
Theo quy định hiện hành của Nhà nước và cơ chế chính sách trong quản lý khai thác hệ
thống thủy lợi, giá nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp hiện nay gồm hai thành phần: (1)
Giá nước tưới tính từ đầu mối công trình thủy lợi đến đầu kênh cấp hai (là khoản kinh phí
cung cấp nước tưới từ phía công ty TNHH MTV KTCTTL) và (2) Chi phí cấp nước nội đồng
cho sản xuất nông nghiệp từ phía Hợp tác xã (Hình 5).

Hình 5. Sơ đồ hệ thống thủy lợi.

Trong đó giá nước tưới tính từ đầu mối công trình thủy lợi đến đầu kênh cấp hai được
xác định dựa trên chi phí sản xuất của các công ty TNHH MTV KTCTTL theo nguyên tắc
tính đúng, tính đủ và căn cứ vào các văn bản quy định hiện hành của Nhà nước. Phần giá này
được Nhà nước chi trả cho các đơn vị quản lý hệ thống công trình thủy lợi và còn được gọi
là giá thành của sản phẩm.
Chi phí cấp nước nội đồng cho sản xuất nông nghiệp là mức phí mà người sử dụng nước
tưới phải bỏ ra để đưa nước tưới từ hệ thống kênh chính, kênh cấp hai về công trình kênh,
mương, rạch, đường ống dẫn nước tưới, tiêu nước trong phạm vi từ điểm giao nhận sản phẩm,
dịch vụ thủy lợi đến khu đất canh tác. Theo đó, đề xuất định giá nước cho sản xuất nông
nghiệp được tính toán theo theo 2 bước sau:
B1. Xác định giá nước từ bên cung cấp dịch vụ

Hình 6. Các thành phần của giá trị nước cho sản xuất nông nghiệp theo phía cung cấp dịch vụ.
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Trong đó Giá nước SXNN từ phía công ty thủy nông được tính bằng phương pháp hạch
toán chi phí, gồm các thành phần sau: giá thành sản xuất, lợi nhuận dự kiến (nếu có), các
nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật (nếu có) như hình 7.

Giá nước SXNN
từ phía công ty
thủy nông

=

Giá thành
sản xuất

+

Lợi nhuận dự
kiến (nếu có)

+

Các nghĩa vụ tài chính
theo quy định của pháp
luật (nếu có)

Hình 7. Phương pháp xác định giá nước SXNN từ phía công ty thủy nông.

- Chi phí cấp nước nội đồng được xác định từ Quyết định của UBND tỉnh.
B2. Xác định giá nước từ bên sử dụng dịch vụ
- Mức sẵn lòng chi trả của người sử dụng dịch vụ được xác định bằng phương pháp định
giá ngẫu nhiên (CVM) thông qua điều tra người sử dụng dịch vụ với giá tham khảo khởi điểm
là giá nước hiện hành tại địa phương (được xác định ở B1) và tham vấn về giá tăng thêm mà
người dân có thể sẵn sàng chi trả để có nguồn nước cấp ổn định kể cả trong điều kiện cực
đoan.
2.2.3. Áp dụng quy trình trong định giá tài nguyên nước cấp sinh hoạt
Đối với sinh hoạt, công thức xác định giá nước sinh hoạt tương tự như trường hợp nước
cấp công nghiệp (hình 5). Theo đó,
- Giá thành sản xuất và lợi nhuận được xác định bởi bên cung ứng nước. Giá thành này
trong thời điểm hiện tại sẽ là mức giá khởi điểm để điều tra mức sẵn lòng chi trả của các hộ
dùng nước ở bước sau.
- Mức sẵn lòng chi trả được tính toán dựa trên các phiếu điều tra theo phương pháp CVM
cho các đối tượng sử dụng nước khác nhau. Mẫu phiếu điều tra được thiết kế trên cơ sở phát
triển từ giá nước hiện hành với các yếu tố nội tại và ngoại lai xuất hiện như: nâng cao chất
lượng dịch vụ cung ứng, trong điều kiện khan hiếm nước, tác động của BĐKH đến nhu cầu
dung nước… Sau đó, mức sẵn lòng chi trả trung bình được đề xuất tính theo công thức (3).
WTP = C+β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + β5X5 + β6X6

(3)

Trong đó WTP là mức sẵn lòng chi trả; X1 là tuổi của người được phỏng vấn; X2 là giới
tính của người được phỏng vấn; X3 trình độ học vấn của người được phỏng vấn; X4 thu nhập
của hộ gia đình; X5 lượng nước sử dụng bình quân hàng tháng của cả gia đình; X6 biến đổi
khí hậu; C là hệ số chặn của mô hình hồi quy; β1, β2, β3, β4, β5, β5 là các hệ số tương ứng của
các biến.
3. Kết quả và thảo luận
3.1. Định giá tài nguyên nước cấp công nghiệp
Áp dụng quy trình và phương pháp đề xuất ở hình 3 để xác định giá nước cấp công
nghiệp điển hình cho tỉnh Nam Định cho thấy, chi phí sản xuất trung bình khoảng 13.500đ/m3
nước.
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Hình 8. Giá nước từ phía nhà cung ứng.

Hình 8 cho thấy trong các loại chi phí, chi phí chung là loại chi phí lớn nhất, chi phí này
bao gồm vốn đầu tư, chi phí duy tu bảo dưỡng định kỳ, phí khai thác tài nguyên và phí xả
thải. Chi phí này chiếm trên 50% tổng giá nước cung ứng. Tiếp đến là chi phí bán hàng bao
gồm cả tiền lương, bảo hiểm và phụ cấp cho cán bộ công nhân viên; chi phí sản xuất trực
tiếp; chi phí nhân công trực tiếp và chi phí quản lý doanh nghiệp đều chiếm dưới 10% giá
thành phẩm. Lợi nhuận chiếm 5% trên giá thành phẩm. Như vậy, tổng mức giá cung ứng là
13.500 đ/m3 nước cấp công nghiệp.
Mức sẵn lòng chi trả được xác định theo phương CVM cho 13 công ty sản xuất công
nghiệp ở Nam Định, theo đó, mức trung bình mà các công ty sẵn lòng chi trả thêm là 10%
tổng giá thành phẩm hiện tại để có được dịch vụ tốt hơn trong hiện tại. Do vậy giá nước cấp
công nghiệp trong thời điểm hiện tại là 14.850 đ/m3.
Trong điều kiện BĐKH, khi nguồn nước cấp bị suy giảm, với giả định chi phí giữ nguyên
hiện tại (giá thành vật tư, nhân công,… không có biến động theo thời gian) sẽ tăng lên 30%
thành 19.279 đ/m3 nước trong giai đoạn 2030 và 70% thành 25.211 đ/m3 nước trong giai
đoạn 2050 (Hình 9).
Giá nước
30.000
25.000
25.211
GIÁ NƯỚC

20.000
19.274
15.000
14.850
10.000
5.000
2020

2030
GIAI ĐOẠN

Hình 9. Giá nước theo các giai đoạn.

2050
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3.2. Định giá tài nguyên nước cấp nông nghiệp
Áp dụng quy trình và phương pháp đề xuất ở hình 6 để xác định giá nước cấp nông
nghiệp. Các loại hình sản xuất nông nghiệp chính vùng đồng bằng sông Hồng bao gồm trồng
lúa, trồng màu, cây công nghiệp, làm muối và nuôi trồng thuỷ sản. Ngoài ra, phí tiêu thoát
nước nông thôn cũng được tích hợp trong giá nước để duy tu bảo dưỡng hệ thống. Hình 10
thể hiện giá nước cho một m3 nước cấp cho loại hình sản xuất nông nghiệp khác nhau.

Giá thành [đ/m3]

600
500
400
300
200
100
0

Chi phí công ty thuỷ nông

322.76

Cấp nước
cho nuôi
trồng thuỷ
sản
64.44

40.64

23.28

8.16

3.07

Chi phí cấp nước nội đồng

176.56

35.25

22.23

12.73

4.46

1.68

Mức sẵn lòng chi trả

37.15

7.42

4.68

2.68

0.94

0.35

Giá nước

536.5

107.1

67.5

38.7

13.6

5.1

Cấp nước
cho lúa

Cấp nước
Cấp nước
cho cây công
cho cây màu
nghiệp

Diện tích
làm muối

Tiêu thoát
nước nông
thôn

Hình 10. Giá 1m3 nước cấp cho sản xuất công nghiệp.

Hình 10 cho thấy phân bổ chi phí của nước cấp nông nghiệp, trong đó chi phí công ty
thuỷ nông là cao nhất, sau đó đến chi phí cấp nước nội đồng bằng khoảng 50–60% chi phí
của công ty thuỷ nông. Mức sẵn lòng chi trả của các hộ dùng nước giao động khoảng trên
dưới 10% chi phí cấp nước nội đồng. Cùng từ hình này cho thấy, nước cấp cho lúa có giá
thành cao nhất, do nhu cầu sử dụng nước của loại cây trồng này lớn kéo theo chi phí sản xuất
lớn. Tiếp đến là nước cho nuôi trồng thuỷ sản, cấp nước trồng màu và cây công nghiệp. Giá
nước cho làm muối là nhỏ nhất. Nếu tính chi phí cho cấp nước tưới cho một ha sản xuất nông
nghiệp, kết quả được thể hiện ở hình 11.
Giá nước cấp nông nghiệp [đ/ha]

7,000,000
6,000,000
5,000,000
4,000,000
3,000,000
2,000,000
1,000,000
Cấp nước cho Cấp nước cho Cấp nước cho Cấp nước cho Diện tích làm Tiêu thoát nước
lúa
nuôi trồng thuỷ mạ màu, cây cây công nghiệp
muối
nông thôn
sản
CN, cây vụ dài ngày, cây ăn
đông
quả, hoa, cây
dược liệu

Hình 11. Giá nước trên 1 ha sản xuất nông nghiệp trong 1 năm.
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Theo đó, giá nước cấp cho ruộng lúa là cao nhất, khoàng 3.300.000 triệu đồng/ha/ năm,
tiếp đến là nuôi trồng thuỷ sản, khoảng trên 490.000/ha/năm; trồng màu khoàng
350.000/ha/năm. Chi phí cho cấp nước trồng cây công nghiệp là khoảng 170.000đ/ha/năm,
làm muối khoảng 90.000đ/ha/năm và duy tu bảo dưỡng hệ thống tiêu thoát nước khoảng
30.000đ/ha/năm. Trong điều kiện BĐKH, khi nhiệt độ và lượng mưa thay đổi, nhu cầu sử
dụng nước cấp nông nghiệp cũng thay đổi, từ đó giá thành phẩm nước cấp công nghiệp cũng
thay đổi. Theo đó, đến giai đoạn 2030 và 2050, giá nước của hầu hết các loại hình sản xuất
nông nghiệp đều tăng gấp đôi.

Giá nước [đ/ha/năm]

7,000,000
6,000,000
5,000,000
4,000,000
3,000,000
2,000,000
1,000,000
-
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Cấp nước cho
nuôi trồng
thuỷ sản
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mạ màu, cây
CN, cây vụ
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3,323,438
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663,285
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Cấp nước cho
cây công
nghiệp dài
ngày, cây ăn
quả, hoa, cây
dược liệu
172,513
322,600
319,150

Diện tích làm
muối

Tiêu thoát
nước nông
thôn

86,536
161,823
160,092

34,438
64,398
63,709

Hình 12. Giá nước cho sản xuất nông nghiệp theo các giai đoạn.

3.3. Định giá tài nguyên nước cấp sinh hoạt
Áp dụng quy trình đề xuất ở hình 3, tiến hành tính toán giá nước sinh hoạt điển hình cho
tỉnh Nam Định. Chi phí sản xuất cho các loại hình nước cấp sinh hoạt và sản xuất khác nhau
được thể hiện ở hình 13.
16,000

GIÁ NƯỚC [Đ/M3]

14,000
13,500

12,000

12,200

10,000
8,000

8,200

6,000
4,000
2,000

2,200

Nước sinh hoạt đối với Cơ quan hành chính, Hoạt động sản xuất vật
hộ dân cư
đơn vị sự nghiệp (bao
chất
gồm cả trường học,
bệnh viện), đơn vị vũ
trang, phục vụ mục đích
công cộng

Kinh doanh dịch vụ

Hình 13. Giá nước của nhà cung ứng tính theo tổng chi phí thành phẩm.
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Về mức sẵn lòng chi trả tính trên phía nhu cầu, áp dụng công thức (3) xác định được
mức sẵn lòng chi trả của hộ đã sử dụng nước máy và chưa sử dụng nước máy trên địa bàn
thông qua tính toán thống kê trên số mẫu phiếu điều tra như sau:
WTPhộ đang sử dụng nước máy = 16468,97– 17,864Age –230,014Gen –186,81Edu –197,94Inc
–55,81X + 1,49 Cli
Và
WTPhộ chưa sử dụng nước máy = 8785,62 – 23,36Age – 482,83Gen + 117,12Edu + 534,60 Inc
+ 224,65 X + 41,13Cli
Trong đó C là hệ số hiệu chỉnh; Age là biến độ tuổi; Gen là biến giới tính; Edu là biến
học vấn; Inc là biến thu nhập; X là lượng nước sử dụng; Cli là biến khí hậu.
Các biến này sau khi được thu thập trên phiếu điều tra đều được chuẩn hoá về thang giá
trị như nhau từ 0–1. Kết quả cho thấy, đối với hộ đang sử dụng nước máy, các biến ảnh hưởng
lớn nhất là giới tính, trình độ và thu nhập có ảnh hưởng nhiều hơn cả. Biến ảnh hưởng của
BĐKH có ảnh hưởng rất ít đến giá thành mà người sử dụng sẵn sàng chi trả. Tuy nhiên đối
với những hộ chưa sử dụng nước máy, ngoài giới tính, độ tuổi và thu nhập, lượng nước sử
dụng cũng là biến quan trọng để xác định mức sẵn lòng chi trả. Kết quả tính toán cho thấy
mức sẵn lòng chi trả của hộ đã sử dụng nước máy là 13.163đ/m3 nước, cao hơn gần 20% so
với mức giá hiện tại để có thể có được dịch vụ cung cấp nước tốt hơn. Đối với hộ chưa sử
dụng nước máy là 12.414 đồng/m3.
4. Kết luận
Nghiên cứu này đã đề xuất được quy trình xác định giá nước cho 3 ngành dùng nước
chính vùng đồng bằng sông Hồng trong điều kiện BĐKH bao gồm sinh hoạt, công nghiệp và
nông nghiệp. Quy trình này cho phép xác định từng thành phần trong xác định giá trị của
nước bao gồm: giá trị của nước được xác định từ phía cầu thông qua nghiên cứu mức sẵn
lòng chi trả của các hộ dung nước trên hệ thống; và tổng chi phí sản xuất bao gồm chi phí sử
dụng và chi phí cơ hội tích hợp tính toán từ phía cung. Kết quả cho thấy, mức sẵn lòng chi
trả từ phía người sử dụng dịch vụ trong trường hợp nước cấp sản xuất giao động trong khoảng
trên dưới 10%, tuy nhiên đối với nước cấp sinh hoạt là 20%. Trong điều kiện BĐKH, giá
nước tăng do nguồn cung giảm, có thể lên đến hơn 50% như trường hợp nước cấp công
nghiệp và nông nghiệp.
Đóng góp của tác giả: Xây dựng ý tưởng nghiên cứu: N.N.T., T.V.A.; Lựa chọn phương
pháp nghiên cứu: N.N.T., T.V.A., H.T.H., D.V.Q.; Thu thập, phân tích, tính toán xử lý số
liệu: N.D.D., V.N.L., B.A.T.; Viết bản thảo bài báo: T.V.A.; Chỉnh sửa bài báo: N.N.T.,
H.T.H., D.V.Q.
Lời cảm ơn: Bài báo này là kết quả nghiên cứu của đề tài “Định giá tài nguyên nước đồng
bằng sông Hồng trong bối cảnh biến đổi khí hậu”, mã số TNMT.2018.02.16 của trường Đại
học Tài Nguyên và Môi trường Hà Nội, do PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thanh làm chủ nhiệm.
Lời cam đoan: Tập thể tác giả cam đoan bài báo này là công trình nghiên cứu của tập thể
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Abstract: Water is a special natural resource which is essential for all life on earth but also
necessary for the development of many key economic sectors on the world. Water is also
the receiving sources of waste, then becomes so contaminated and no longer capable of
supplying other water requirements, causing water scarcity due to socio-economic
development even where is abundant water resources. Pricing water resources is one of the
tools to help policy makers manage water resources in a more sustainable way by balancing
production costs, including waste treatment costs, and the future investigation cost to be
able to get better water services in the future. This paper proposes a method for pricing water
resources in the Red River Delta, taking into account the impacts of climate change on the
costs and opportunities of water use for industry, agriculture and domestic water supply.
Keywords: Water pricing; Climate change; Water resources management; Economic water
use; Willing to pay.

