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MỞ ĐẦU 

Thị xã Ngã Năm là một thị xã nằm ở cực tây của tỉnh Sóc Trăng, Nam Bộ Việt 

Nam. Phía bắc giáp thị xã Long Mỹ và huyện Long Mỹ của tỉnh Hậu Giang, phía tây 

và nam giáp huyện Hồng Dân và Phước Long tỉnh Bạc Liêu, phía đông giáp huyện Mỹ 

Tú và Thạnh Trị của Tỉnh Sóc Trăng. 

Thị xã có diện tích 242,15km2, dân số 81.098 người, mật độ dân số là 

335người/km2 (Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Sóc Trăng, 2018). Bao gồm 8 đơn vị hành 

chính: 3 phường (1, 2, 3) và 5 xã (Tân Long, Vĩnh Quới, Mỹ Quới, Mỹ Bình và Long 

Bình). 

Địa hình thị xã Ngã Năm bằng phẳng, thấp, hướng dốc nghiêng dần từ về phía 

Tây, cao ở bờ sông, thấp trũng ở nội đồng. Độ cao biến thiên từ 0,1 – 0,6m. Thị xã 

Ngã Năm có hệ thống sông, kênh rạch chằng chịt, mật độ trung bình 0,5km/km2. Cụ 

thể là kênh Xáng Ngã năm nối liền với kênh Xáng Mỹ Phước, kênh Xáng... Ngã Năm 

nằm ngay tâm điểm của 5 nhánh sông tỏa đi khắp nơi trong, ngoài tỉnh như: Hậu 

Giang, Thành phố Cần Thơ, Kiên Giang, Bạc Liêu, Cà Mau và các huyện của tỉnh Sóc 

Trăng, v.v… 

Thị xã Ngã Năm có diện tích sản xuất lúa lớn của tỉnh Sóc Trăng. Nhưng do cơ 

cấu kinh tế chuyển dịch chậm, quy mô sản xuất nhỏ lẻ, năng suất thấp cho nên phần 

lớn đời sống người dân còn nghèo. Mấy năm trở lại đây, thị xã Ngã Năm tập trung 

khai thác lợi thế, tiềm năng để nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp. Nhất là 

chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tăng cường phối hợp với các nhà khoa học 

hướng dẫn, tập huấn chuyên môn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho nông dân 

vào sản xuất. Nhờ vậy đã giúp nông dân phá thế độc canh cây lúa, làm ra nhiều sản 

phẩm chất lượng cao, góp phần cải thiện đời sống nhân dân và từng bước hiện đại hóa 

nông nghiệp, nông thôn theo hướng phát triển bền vững. Về công nghiệp thị xã Ngã 

Năm có nhà máy xay xát rất hiện đại do chính phủ vương quốc Đan Mạch giúp đỡ xây 

dựng. Về du lịch thị xã có hai địa điểm tham quan du lịch nổi tiếng là Chợ nổi Ngã 

Năm và vườn cò Tân Long. 

Để phát triển kinh tế đòi hỏi nhiều yếu tố, trong đó nhu cầu về nước, đặc biệt là 

nước dưới đất phục vụ các lĩnh vực sinh hoạt, công nghiệp, nông nghiệp, thương mại 

là rất lớn và ngày càng gia tăng. Quá trình khai thác, sử dụng nước dưới đất kéo theo 

những vấn đề như: gia tăng nguy cơ ô nhiễm, cạn kiệt nguồn nước, các vấn đề như 

xâm nhập mặn, sụt lún mặt đất, …. Do đó vấn đề cấp thiết đặt ra là quản lý khai thác 

hiệu quả và bền vững tài nguyên nước dưới đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. 

Để công tác quản lý khai thác tài nguyên nước dưới đất một cách toàn diện hơn, 

UBND tỉnh Sóc Trăng cho phép Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện dự án: “Rà 
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soát, điều tra đánh giá và khoanh định khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất 

trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng”. 

Báo cáo kết quả khoanh định khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên 

địa bàn thị xã Ngã Năm là sản phẩm của dự án. 

Nội dung báo cáo này bao gồm các phần sau: 

- Mở đầu 

- Chương 1. Tổng quan vùng nghiên cứu; 

- Chương 2. Đặc điểm địa chất thủy văn, trữ lượng và hiện trạng khai thác nước 

dưới đất; 

- Chương 3. Cơ sở pháp lý và phương pháp khoa học xác định vùng hạn chế, khu 

vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất; 

- Chương 4. Kết quả khoanh định vùng hạn chế, khu vực phải đăng ký khai thác 

nước dưới đất; 

- Chương 5. Giải pháp thực hiện việc đăng ký khai thác nước dưới đất. 

- Kết luận và kiến nghị. 

Tác giả thực hiện: Nguyễn Thanh Hà - Kỹ sư Địa chất thủy văn chủ nhiệm dự án; 

Trong quá trình thực hiện, Tác giả luôn nhận được sự giúp đỡ của UBND Thị xã 

Ngã Năm, UBND tỉnh Sóc Trăng và ý kiến đóng góp của các chuyên gia thuộc Sở tài 

nguyên và môi trường tỉnh Sóc Trăng, Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên 

nước miền Nam và các đồng nghiệp. Tôi xin chân thành cảm ơn những ý kiến đóng 

góp quý báu đó. 
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Chương 1. TỔNG QUAN VÙNG NGHIÊN CỨU 

1.1. Vị trí địa lý 

Ngã Năm là một thị xã nằm ở cực tây của tỉnh Sóc Trăng, Nam Bộ Việt Nam. Phía 

bắc giáp thị xã Long Mỹ và huyện Long Mỹ của tỉnh Hậu Giang, phía tây và nam giáp 

huyện Hồng Dân và Phước Long tỉnh Bạc Liêu, phía đông giáp huyện Mỹ Tú và Thạnh 

Trị của Tỉnh Sóc Trăng. Được giới hạn trong khung tọa độ địa lý: 

- Từ 9° 24' 43"đến 9° 38' 35" vĩ độ Bắc. 

- Từ 105° 32' 33" đến 105° 42' 12"  kinh độ Đông.  

cï lao dunglong phó

trÇn ®Ò

VÜnh Ch©u

kÕ s¸ch

mü xuyªn

ch©u thμnh

Mü Tó

Th¹nh TrÞ

ng∙ n¨m

Trμ Vinh

B¹c Liªu

HËu Giang

BIÓN §¤NG

 

Hình  1. Sơ đồ vị trí thị xã Ngã Năm 

1.2. Đặc điểm địa lý tự nhiên, kinh tế, nhân văn 

1.2.1. Đặc điểm địa hình, địa mạo 

Sóc trăng nói chung và thị xã Ngã Năm nói riêng có địa hình tương đối thấp và 

bằng phẳng, địa hình bao gồm phần đất bằng xen kẽ những vùng trũng và các giồng 

cát. Toàn bộ tỉnh Sóc Trăng nằm ở phía nam của vùng cửa sông Hậu, cao độ địa hình 

thay đổi trong khoảng 0,2 – 2,0m so với mực nước biển, vùng nội đồng có cao độ 

trung bình từ 0,5 - 1,0m. Địa hình của tỉnh có dạng hình lòng chảo thoải, hướng dốc 

chính từ sông Hậu thấp dần vào phía trong, từ biển Đông và kênh Quản lộ thấp dần 

vào đất liền với những giồng đất ven sông, biển. 

Ngã Năm có địa hình tương đối bằng phẳng, độ địa hình thay đổi trong khoảng 

0,1 – 0,6m so với mực nước biển, có những vùng thấp có cao độ 0,1m - 0,2m (xã Vĩnh 
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Qưới) và vùng cao có cao độ 0,6m (xã Mỹ Qưới). Tuy nhiên, nếu xét chi tiết Ngã Năm 

có thể chia thành hai khu vực địa hình có độ sâu ngập và thời gian ngập tương đối 

khác biệt nhau: 

1.2.2. Đặc điểm mạng thủy văn 

Sóc Trăng có hệ thống kênh rạch chịu ảnh hường của chế độ thủy triều ngày lên 

xuống 2 lần, mực triều dao động trung bình từ 0,4m đến 1,0m. Thủy triều vùng biển 

không những gắn liền với các hoạt động sản xuất, sinh hoạt của cư dân địa phương, mà 

còn mang lại nhiều điều kỳ thú cho du khách khi đến tham quan, du lịch và tìm hiểu hệ 

sinh thái rừng tự nhiên. 

Nhờ vào địa thế đặc biệt, nơi dòng sông Hậu đổ ra biển Đông, vùng có nhiều trữ 

lượng tôm cá, Sóc Trăng có đủ điều kiện thuận lợi để cũng như phát triển kinh tế biển 

tổng hợp.  

Thị xã Ngã Năm có hệ thống sông, kênh rạch chằng chịt, mật độ trung bình 

0,5km/km2. Cụ thể là kênh Xáng Ngã năm nối liền với kênh Xáng Mỹ Phước, kênh 

Xáng... Ngã Năm nằm ngay tâm điểm của 5 nhánh sông tỏa đi khắp nơi trong, ngoài 

tỉnh như: Hậu Giang, Thành phố Cần Thơ, Kiên Giang, Bạc Liêu, Cà Mau và các 

huyện của tỉnh Sóc Trăng, v.v… Đây cũng là nguồn nước mặt để cung cấp nước cho 

tưới tiêu và nuôi trồng thủy sản nước ngọt, nhưng hiện nay chất lượng nước ở các 

kênh này suy giảm gây khó khăn cho việc cung cấp nước.  

1.2.3. Đặc điểm khí hậu 

Thị xã Ngã Năm nói riêng và tỉnh Sóc Trăng nói chung nằm trong vùng khí hậu 

nhiệt đới chịu ảnh hưởng gió mùa, chia thành mùa khô và mùa mưa, trong đó mùa 

mưa bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 10, mùa khô kéo dài từ tháng 11 đến tháng 4 năm 

sau. Nhiệt độ trung bình hàng năm khoảng 27,1-27,40C, ít khi bị bão lũ (Nguồn: Niên 

giám Thống kê tỉnh Sóc Trăng, 2018). 

Nắng: Tổng số giờ nắng bình quân trong năm giai đoạn 2010-2018 trong khoảng 

194giờ/tháng (2013) - 287,7giờ/tháng (2015). Cao nhất là tháng 3/2015 (300,2giờ) 

Mưa: Lượng mưa trung bình hàng năm là 1.394mm (2015) – 2.142,8mm (2010), 

chênh lệch lớn theo mùa, mùa mưa chiếm 90% tổng lượng mưa, mùa khô rất ít, có 

tháng không mưa.   

Độ ẩm không khí: Độ ẩm không khí trung bình tháng/năm giảm dần theo thời 

gian. Năm 2010 là 84%, năm 2015 là 82%. 

Mực nước sông Hậu (trạm Đại Ngải): Mực nước sông cũng giảm theo thời gian. 

Cụ thể mực nước trung bình năm 2013 là 27cm, năm 2014 là 25cm và 2015 là 18cm 

(thấp nhất là -9cm). 

Gió: Nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, tỉnh Sóc Trăng có các hướng 

gió chính như sau: tây, tây nam, đông bắc, đông nam và gió được chia làm hai mùa rõ 
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rệt là gió mùa đông bắc và gió mùa tây nam. Mùa mưa chịu ảnh hưởng của gió mùa 

tây nam là chủ yếu. Mùa khô thì chịu ảnh hưởng của gió mùa đông bắc là chủ yếu. 

1.2.4. Đặc điểm dân cư 

Theo số liệu của niên giám thống kê năm 2018, tổng dân số của Thị xã Ngã Năm 

năm 2018 là 81.098 người, mật độ dân số 355 người/km2. Quá trình đô thị hóa phát triển 

mạnh, đặc biệt là khu vực trung tâm TX. Ngã Năm. Trong tương lai, việc đô thị hóa sẽ 

tiếp tục, không ngừng gia tăng. Đô thị hóa kéo theo chuyển dịch dân số nông thôn ra 

thành thị, làm cho dân số đô thị có xu hướng gia tăng qua các năm trong khi ở khu vực 

nông thôn dân số giảm dần. (Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Sóc Trăng, 2018). 

Bảng  1. Diện tích, dân số và mật độ dân số năm 2018 

Huyện/ Thị 
xã 

Diện tích 
(km2) 

Dân số 
trung bình

(người) 

Mật độ  
dân số 

(người/km2) 

Ngã Năm 242,15 81.098 355 

1.2.5. Đặc điểm kinh tế 

Tình hình kinh tế - xã hội năm thị xã Ngã Năm đạt được nhiều thành quả tích 

cực, một số chỉ tiêu đạt và vượt so với kế hoạch và tăng so với cùng kỳ năm trước; 

trong sản xuất nông nghiệp từng bước có sự chuyển biến tích cực; diện tích lúa đặc 

sản, diện tích lúa được bao tiêu tăng so cùng kỳ; nhiều mô hình cây trồng, vật nuôi 

từng bước được nhân rộng góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo 

hướng nâng cao giá trị gia tăng; tình hình dịch hại trên cây trồng, vật nuôi được phòng, 

trị hiệu quả, chủ động kiểm soát nước mặn xâm nhập và thông tin kịp thời đến người 

dân; các công trình xây dựng cơ bản được quan tâm chỉ đạo triển khai đúng tiến độ; 

các mặt văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân 

ngày càng được nâng cao; các chính sách đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc sức khỏe nhân 

dân, công tác bảo đảm an sinh xã hội được triển khai thực hiện kịp thời, đúng đối 

tượng, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, đối tượng bảo 

trợ xã hội; công tác tổ chức tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân 

được quan tâm chỉ đạo; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ 

vững và ổn định; các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước được triển khai 

kịp thời.. 

1.2.6. Đặc điểm giao thông 

Trên địa bàn thị xã có hệ thống giao thông thủy bộ kết nối thuận lợi với các trung 

tâm đô thị trong vùng, đặc biệt là tuyến giao thông đường thủy, bộ quốc gia như kênh 

Quản Lộ - Phụng Hiệp, Quốc lộ Quản Lộ - Phụng Hiệp, riêng đường thủy nội địa thị 

trấn Ngã Năm nằm ngay tâm điểm của 5 nhánh sông tỏa đi khắp nơi trong, ngoài tỉnh 

như: Hậu Giang, Thành phố Cần Thơ, Kiên Giang, Bạc Liêu, Cà Mau và các huyện 
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của tỉnh Sóc Trăng, v.v… là điều kiện thuận lợi cho thị xã Ngã Năm đẩy mạnh giao 

thương, thúc đẩy phát triển sản xuất một cách toàn diện nền kinh tế trong thời gian tới. 

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng xác định thị xã Ngã Năm là trọng điểm 

kinh tế phía Tây của tỉnh Sóc Trăng 

Toàn tỉnh hiện có 12 tuyến xe buýt, trong đó thị xã Ngã Năm có 1 tuyến: 

- Tuyến 7: Thành phố Sóc Trăng - Thạnh Trị - Ngã Năm. 

 

Hình  2. Hệ thống giao thông ở thị xã Ngã Năm  
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Chương 2.  ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT THỦY VĂN, TRỮ LƯỢNG VÀ HIỆN 

TRẠNG KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT 

2.1. Đặc điểm địa chất thủy văn 

2.1.1. Các tầng chứa nước 

Trên lãnh thổ Thị xã Ngã Năm tồn tại 7 tầng chứa nước, các tầng chứa nước có 

diện phân bố mặn nhạt cũng như chiều sâu khác nhau. Thành phần đất đá các tầng 

chứa nước này chủ yếu là cát mịn, trung, thô lẫn sạn sỏi. Mức độ chứa nước từ nghèo 

đến giầu tùy thuộc vào thành phần đất đá. Dưới đây là bảng diện tích và chiều sâu 

phân bố của 7 tầng chứa nước thị xã Ngã Năm. 

+ Tầng chứa nước lỗ hổng trong các trầm tích tuổi Holocen (qh).  

+ Tầng chứa nước lỗ hổng trong các trầm tích tuổi Pleistocen trên (qp3).  

+ Tầng chứa nước lỗ hổng trong các trầm tích tuổi Pleistocen giữa - trên (qp2-3).  

+ Tầng chứa nước lỗ hổng trong các trầm tích tuổi Pleistocen dưới (qp1).  

+ Tầng chứa nước lỗ hổng trong các trầm tích tuổi Pliocen giữa (n2
2).  

+ Tầng chứa nước lỗ hổng trong các trầm tích tuổi Pliocen dưới (n2
1).  

+ Tầng chứa nước lỗ hổng trong các trầm tích tuổi Miocen trên (n1
3). 

Bảng  2. Diện tích phân bố nước nhạt của các tầng chứa nước theo xã 

TT Xã, thị trấn 
Diện tích 
tự nhiên

(km2) 

Diện tích phân bố nước nhạt từng tầng chứa nước (km2)

qh qp3 qp2-3 qp1 n2
2 n2

1 n1
3 

1 Phường 1 19,4 - 16,1 18,9 19,6 - 19,6 19,6 
2 Phường 2 45,0 - 6,2 45,1 21,5 - 44,8 30,2 
3 Phường 3 33,8 - 31,5 7,9 33,9 24,5 33,9 33,9 
4 Long Bình 29,7 - 0,2 8,5 29,8 1,7 29,8 29,8 
5 Mỹ Bình 21,0 - 5,3 0,7 21,0 21,0 21,0 21,0 
6 Mỹ Quới 31,0 - 14,5 16,3 29,8 29,8 29,7 29,7 
7 Tân Long 33,0 - - 17,5 33,3 0,2 33,3 33,3 
8 Vĩnh Quới 29,4 - 31,1 30,2 31,1 14,4 31,1 31,1 

Bảng  3. Tổng hợp chiều sâu mái, đáy, chiều dày trung bình các tầng chứa nước  

Số thứ 
tự tầng 
chứa 
nước 

Tên tầng 
chứa 
nước 

Chiều sâu
mái tầng 

chứa nước 
(m) 

Chiều sâu
đáy tầng 

chứa nước 
(m) 

Chiều dầy 
(m) 

1 qh 28,6 39,0 10,4 
2 qp3 48,0 73,9 25,9 
3 qp2-3 87,7 122,2 47,2 
4 qp1 140,6 177,9 38,4 
5 n2

2 202,5 292,5 84,3 
6 n2

1 329,4 383,7 54,3 
7 n1

3 414,4 492,8 78,4 
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2.1.2. Các thành tạo rất nghèo nước 

Đi cùng với các tầng chứa nước là các thành tạo rất nghèo nước như sau: 

+ Thành tạo rất nghèo nước tuổi Holocen (Q2): Tại Thị xã Ngã Năm, thành tạo có 

chiều sâu đáy từ 12,0m đến 31,0m, chiều dày trung bình là 19,4m. Thành phần đất đá 

chủ yếu là bùn sét, bột sét, bột, đôi chỗ có xen kẹp các thấu kính cát mịn và mùn thực 

vật màu xám tro, xám nâu, vàng loang lổ, lẫn sạn sỏi laterit.  

+ Thành tạo rất nghèo nước tuổi Pleistocen thượng (Q1
3) :Tại Thị xã Ngã Năm, 

thành tạo có chiều dày biến đổi từ 5,0m đến 77,0m, trung bình khoảng 38,7m. Thành 

phần thạch học chủ yếu là sét, bột, bột cát màu xám, trắng loang lổ đỏ vàng. 

+ Thành tạo rất nghèo nước tuổi Pleistocen trung-thượng (Q1
2-3): Tại Thị xã Ngã 

Năm, thành tạo có chiều dày biến đổi từ 0,0m đến 21,0m, trung bình khoảng 8,7m. 

+ Thành tạo rất nghèo nước tuổi Pleistocen hạ (Q1
1): Chiều sâu mái 132,0. Chiều 

sâu đáy 144,0m. Bề dày khoảng 12,0m. Thành phần thạch học chủ yếu là sét, bột màu 

xanh, xám nâu. 

+ Thành tạo rất nghèo nước tuổi Pliocen trung (N2
2): Chiều sâu mái trung bình 

khoảng 169,5m. Chiều sâu đáy trung bình khoảng 176,0m. Chiều dày trung bình 

khoảng 8,0m. Thành phần chủ yếu là sét, bột, bột cát màu nâu vàng, nâu. 

+ Thành tạo rất nghèo nước Pliocen hạ (N2
1): Chiều sâu mái trung bình khoảng 

236,0m. Chiều sâu đáy trung bình khoảng 323,0m. Chiều dày trung bình khoảng 

87,0m. Thành phần thạch học của thành tạo rất nghèo nước N2
1 chủ yếu là sét, bột màu 

xám xanh đen, nâu đỏ, có tính phân lớp khá rõ ràng.  

+ Thành tạo rất nghèo nước tuổi Miocen thượng (N1
3): Thành tạo có chiều sâu 

mái trung bình là 374,0m; chiều sâu đáy trung bình là 444,0m; chiều dày trung bình là 

70,0m. Thành phần thạch học của thành tạo rất nghèo nước N1
3 chủ yếu là sét, bột 

vàng sẫm, nâu đỏ. Thành tạo là lớp ngăn chặn quá trình xâm nhập mặn, nhiễm bẩn từ 

tầng chứa nước n2
1 và tầng chứa nước n1

3, ngược lại. 

2.2. Trữ lượng nước dưới đất 

2.2.1. Phương pháp tính trữ lượng  

Dựa vào đặc điểm địa chất thủy văn, mức độ nghiên cứu và tài liệu hiện có, báo 

cáo chọn phương pháp cân bằng để đánh giá trữ lượng nước dưới đất. 

Trữ lượng nước dưới đất được tính theo công thức: 

tdkt QQQ        (1) 

Trong đó: 

Qd - Trữ lượng động tự nhiên;  

Qt - Trữ lượng tĩnh tự nhiên. 
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2.2.2. Kết quả tính trữ lượng 

Trữ lượng nước dưới đất nhạt tại Thị xã Ngã Năm được hình thành từ 6 tầng 

chứa nước qp3, qp2-3, qp1, n2
2,  n2

1 và n1
3, kết quả tính toán cho thấy tổng trữ lượng nước 

dưới đất nhạt là 307.289m3/ngày. Cụ thể: 

Bảng  4. Tổng hợp trữ lượng nước dưới đất nhạt theo tầng 

Trữ lượng nước dưới đất nhạt (m3/ngày) 

qh qp3 qp2-3 qp1 n2
2 n2

1 n1
3 Tổng 

0 12.634 34.272 50.893 43.860 75.177 95.117 311.952 

2.3. Hiện trạng khai thác 

Tổng số công trình và lượng khai thác nước dưới đất trong toàn Thị xã Ngã Năm là 

19.592m3/ngày/7.774giếng khoan. Trong đó khai thác đơn lẻ là 15.008m3/ngày/7.763 

giếng khoan, khai thác tập trung (Công ty TNHH MTV Cấp nước Sóc Trăng và Trung 

tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Sóc Trăng) là 4.205m3/ngày/11giếng 

khoan. 

Bảng  5. Hiện trạng khai thác nước trên địa bàn Thị xã Ngã Năm 

Khai thác đơn lẻ 
(các hộ dân 

và cơ sở nhỏ lẻ) 

Công ty TNHH MTV 
Cấp nước Sóc Trăng 

Trung tâm Nước sạch và 
Vệ sinh Môi trường nông 

thôn tỉnh Sóc Trăng 
TỔNG CỘNG 

Số 
giếng 

Lưu lượng 
khai thác 

Số 
giếng 

Lưu lượng
khai thác 

Số 
giếng 

Lưu lượng 
khai thác 

Số 
giếng 

Lưu lượng 
khai thác 

7.763 15.008 2 2.051 9 2.154 7.774 19.592 
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Chương 3. CƠ SỞ PHÁP LÝ VÀ PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH VÙNG HẠN 

CHẾ KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT, KHU VỰC PHẢI  ĐĂNG KÝ KHAI 

THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT 

3.1. Cơ sở pháp lý 

- Căn cứ Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21 tháng 6 năm 2012; 

- Căn cứ Nghị định số 167/2018/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Chính 

phủ quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất. 

3.2. Các tiêu chí xác định và khoanh vùng hạn chế khai thác nước dưới đất. 

3.2.1. Tiêu chí 

Tiêu chí phân vùng hạn chế khai thác nước dưới đất được lựa chọn kết hợp từ 

Khoản 4, Điều 52, Luật Tài nguyên nước và Điều 4; 6; 7; 8 và 9 Nghị định 167/2018/NĐ-

CP của Chính phủ ngày 26 tháng 12 năm 2018. 

Theo đó, vùng hạn chế khai thác NDĐ là vùng thuộc một trong các trường hợp sau: 

a. Vùng hạn chế 1: (Điều 6 – NĐ167/2018/NĐ-CP) 

- Khu vực đã từng xảy ra sự cố sụt, lún đất, biến dạng địa hình (khu vực sụt, lún); 

- Khu vực có biên mặn; 

- Khu vực có bãi chôn lấp chất thải rắn tập trung theo quy định của pháp luật về 

quy hoạch, xây dựng và bảo vệ môi trường; 

- Khu vực có giếng khai thác nước dưới đất bị ô nhiễm, gây ảnh hưởng xấu đến 

sức khỏe con người và sinh vật mà chưa có giải pháp công nghệ để xử lý để bảo đảm 

đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống, sinh hoạt; 

- Khu vực có nghĩa trang tập trung hoặc các khu vực có nguy cơ gây ô nhiễm 

nguồn nước dưới đất khác do Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) quyết định. 

- Phạm vi khoanh định khu vực hạn chế:  

+ Không vượt quá 500 m kể từ đường biên khu vực bị sụt, lún; 

+ Không vượt quá 1.000 m kể từ biên mặn đối với trường hợp tầng chứa nước có 

biên mặn; 

+ Không vượt quá 1.000m đến 3.000 m kể từ đường biên của bãi chôn, lấp chất 

thải rắn tập trung; 

+ Đối với trường hợp khu vực có giếng bị ô nhiễm; 

+ Đối với khu vực có nghĩa trang tập trung, các khu vực có nguy cơ gây ô nhiễm 

nguồn nước dưới đất khác thì căn cứ nguy cơ, mức độ gây ô nhiễm, Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh quyết định cụ thể phạm vi khoanh định khu vực liền kề. 

b. Vùng hạn chế 2: (Điều 7 – NĐ167/2018/NĐ-CP), được thực hiện đối với các 

khu vực, tầng chứa nước sau đây: 

- Các tầng chứa nước lỗ hổng thuộc khu vực đồng bằng sông Cửu Long; 



 
15

c. Vùng hạn chế 3: (Điều 8 – NĐ167/2018/NĐ-CP). Căn cứ hiện trạng sơ đồ hệ 

thống cấp nước tập trung hiện có, bao gồm cả các điểm đấu nối, nếu các khu dân cư, 

khu công nghiệp tập trung. 

- Đã được đấu nối với hệ thống cấp nước tập trung, bảo đảm nhu cầu sử dụng nước 

cả về thời gian, lưu lượng và chất lượng nước phù hợp với mục đích sử dụng nước; 

- Chưa được đấu nối nhưng có điểm đấu nối liền kề của hệ thống cấp nước tập 

trung và sẵn sàng để cung cấp nước sạch, bảo đảm nhu cầu sử dụng nước cả về thời 

gian, lưu lượng và chất lượng nước phù hợp với mục đích sử dụng nước. 

d. Vùng hạn chế 4: (Điều 9 – NĐ167/2018/NĐ-CP). Trường hợp khu dân cư, khu 

công nghiệp tập trung không thuộc Vùng hạn chế 3 mà cách sông, suối, kênh, rạch, hồ 

chứa (nguồn nước mặt) không vượt quá 1.000 m và nguồn nước mặt đó đáp ứng cấp 

nước sinh hoạt hoặc được quy hoạch để cấp nước sinh hoạt; Có chế độ dòng chảy ổn 

định, dòng chảy tối thiểu từ 10 m3/s trở lên đối với sông, suối, kênh, rạch hoặc tổng 

dung tích từ 10 triệu m3 trở lên đối với hồ chứa; Có chất lượng nước đảm bảo quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt cột A1 trở lên. 

đ. Vùng hạn chế hỗn hợp: (Điều 4 – NĐ167/2018/NĐ-CP):  

Trường hợp có các khu vực hạn chế thuộc vùng hạn chế bị chồng lấn nhau thì 

phần diện tích chồng lấn được xếp vào Vùng hạn chế hỗn hợp. 

3.2.2. Khoanh định vùng hạn chế khai thác nước dưới đất 

CÁC KÝ HIỆU TRÊN BẢN ĐỒ 

1. Vùng hạn chế khai thác nước dưới đất (Ký hiệu TC1). 

- Vùng nằm trong phạm vi bãi rác, nghĩa trang, Khu vực nằm trong phạm vi 

khoảng cách nhỏ hơn một (01) km tới bãi rác thải tập trung, bãi chôn lấp chất thải, nghĩa 

trang và các nguồn thải nguy hại khác, (Ký hiệu TC1.1). 

- Vùng liền kề có khoảng cách < 01km tới biên mặn M≥1,5g/l, (Ký hiệu TC1.2). 

2. Vùng hạn chế khai thác nước dưới đất (Ký hiệu TC3). 

Vùng có hệ thống cấp nước tập trung gồm: Khu đô thị; Khu dân cư tập trung; Khu 

chế xuất; Khu, cụm công nghiệp tập trung; Làng nghề đã được đấu nối với hệ thống cấp 

nước tập trung và đảm bảo cung cấp nước ổn định cả về số lượng và chất lượng. 

3.3. Các căn cứ xác định và khoanh định khu vực phải đăng ký khai thác nước 

dưới đất 

3.3.1. Tiêu chí 

Trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, tất cả các tầng chứa nước đều sâu hơn 20m.  

Căn cứ vào mục 3, Điều 4 Thông tư 27/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 05 năm 

2014 thì tất cả các công trình khai thác nước dưới đất đều phải đăng ký. 

Điều 4. Khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất 
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d) Khu vực đã bị ô nhiễm hoặc gia tăng ô nhiễm do khai thác nước dưới đất 

gây ra; khu vực nằm trong phạm vi khoảng cách nhỏ hơn một (01) km tới các bãi rác 

thải tập trung, bãi chôn lấp chất thải, nghĩa trang và các nguồn thải nguy hại khác; 

đ) Khu đô thị, khu dân cư tập trung ở nông thôn, khu chế xuất, khu, cụm công 

nghiệp tập trung, làng nghề đã được đấu nối với hệ thống cấp nước tập trung và bảo 

đảm cung cấp nước ổn định cả về số lượng và chất lượng. 

2. Căn cứ đặc điểm của các tầng chứa nước, hiện trạng khai thác, sử dụng 

nước dưới đất, yêu cầu quản lý của địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cụ 

thể mực nước hạ thấp cho phép, nhưng không vượt quá một nửa bề dày của tầng chứa 

nước đối với tầng chứa nước không áp, không vượt quá mái của tầng chứa nước và 

không được sâu hơn 35 m tính từ mặt đất đối với các tầng chứa nước có áp. 

3. Tổ chức, cá nhân có giếng khoan khai thác nước dưới đất cho hoạt động sản 

xuất, kinh doanh, dịch vụ với quy mô không vượt quá 10 m3/ngày đêm, giếng khoan 

khai thác nước dưới đất cho sinh hoạt của hộ gia đình, cho các hoạt động văn hóa, tôn 

giáo, nghiên cứu khoa học nằm trong các khu vực quy định tại Khoản 1 Điều này và 

có chiều sâu lớn hơn 20 m thì phải thực hiện việc đăng ký khai thác nước dưới đất. 

3.3.2. Khoanh định vùng phải đăng ký khai thác nước dưới đất (Ký hiệu ĐK). 

3.4. Hiện trạng, diễn biến về tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 

3.4.1. Hiện trạng mực nước  

a. Hiện trạng mực nước tại các công trình khai thác nước 

Theo tài liệu quan trắc của mạng quan trắc Quốc gia trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, 

tại liệu mạng quan trắc địa phương, tài liệu khảo sát thực tế và tài liệu mực nước đo 

được tại các giếng khoan thuộc Công ty cấp nước Sóc Trăng và Trung tâm nước sạch 

và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Sóc trăng cho thấy mực nước ở các tầng lớn nhất 

là 14,80m (tầng n2
2 ) và nhỏ nhất là 3,18m (tầng qh – LK Q59804Z). 

Mực nước động thu thập được tại nhật ký quan trắc của Công ty cấp nước Sóc 

Trăng cho thấy mực nước sâu nhất là 23,15 (tầng qp2-3) và 19,83m (tầng n1
3). 

Bảng  6. Bảng tổng hợp số liệu mực nước năm 2018 

Tầng 
Mực nước tĩnh (m) Mực nước động (m) 

Lớn nhất Nhỏ nhất Trung bình Lớn nhất Nhỏ nhất Trung bình
qh 7,20 3,18 5,19 - - - 
qp3 11,70 8,44 10,07 - - - 

qp2-3 12,97 9,52 11,24 23,15 12,21 17,82 
qp1 12,26 8,69 10,47 17,93 10,83 14,24 
n2

2 14,80 10,98 12,89 - - 14,50 
n2

1 13,57 9,22 11,39 - - - 
n1

3 11,20 7,83 9,51 19,83 8,41 16,59 

3.4.2. Trữ lượng nước dưới đất và hiện trạng khai thác 

Tại chương 3 tính toán được trữ lượng nước dưới đất vùng nước nhạt là 

311.952m3/ngày. Trữ lượng khai thác an toàn là 93.586m3/ngày. Hiện tại nhu cầu khai 
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thác sử dụng là 19.213m3/ngày. So sánh với trữ lượng khai thác an toàn thì còn có thể 

tiếp tục khai thác là 74.373m3/ngày. Tuy nhiên đó chỉ là con số trung bình theo địa 

phương và tất cả các tầng. Cụ thể: 

Bảng  7. Hiện trạng khai thác nước và mức độ đáp ứng 

Huyện, thị, 
thành phố 

Trữ lượng 
NDĐ nhạt
(m3/ngày) 

Trữ lượng 
khai thác an 

toàn  
(30%) 

Hiện 
trạng khai 

thác 
(m3/ngày) 

Mức độ 
đáp ứng 

Ngã Năm 311.952 93.586 19.213 74.373 

Bảng  8. Trữ lượng nước dưới đất còn có thể khai thác theo tầng  

Tên thị xã 
Trữ lượng còn có thể khai thác NDĐ theo tầng (m3/ngày) 

qh qp3 qp2-3 qp1 n2
2 n2

1 n1
3 

Ngã Năm - 2.650 -6.485 14.634 12.107 22.553 28.535 

3.4.3. Bãi rác, nghĩa trang 

Theo tài liệu thu thập từ bản đồ hiện trạng sử dụng đất, bản đồ quy hoạch sử 

dụng đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020; Quyết định số: 1049/QĐHC-

CTUBND ngày 03 tháng 10 năm 2014 phê duyệt điều chỉnh quy hoạch quản lý chất 

thải rắn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và tài liệu 

điểu tra khảo sát thực địa thì trên địa bàn Thị xã Ngã Năm có 3 bãi rác với tổng diện 

tích 4,6ha và 4 nghĩa trang với tổng diện tích 11,9ha.  

Bảng  9.  Bảng thống kê số lượng bãi rác, nghĩa trang trên địa bàn Thị xã Ngã Năm 

STT Tên bãi rác Ký hiệu 
Tọa độ VN2000 
(105030' múi 6) 

Hiện 
Trạng 
(ha) 

Tình trạng 
hoạt động

X Y 
1 Bãi rác Tân Long (P2) NNBR1 1053982 517217 1,2 TX 
2 Bãi rác Phường 3 NNBR2 1053037 507000 3,5 Tạm 
3 Nghĩa địa TriềuChâu Vĩnh Qưới NNNT01 1056533 509281 5,0 TX 

4 Nghĩa trang LS TX. Ngã Năm NNNT2 1056585 512491 2,0 TX 

Ghi chú: TX – Thường xuyên 
3.4.5. Quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Ủy ban nhân dân và sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Sóc Trăng sẽ căn cứ: Luật 

Tài nguyên nước số 17/2012/QH13; Nghị định 201/2013/NĐ-CP; Thông tư số 

19/2013/TT-BTNMT; Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT; Thông tư số 30/2017/TT-

BTNMT; Nghị định số 167/2018/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Chính phủ quy 

định việc hạn chế khai thác nước dưới đất và báo cáo này để thực hiện việc quy định vùng 

hạn chế khai thác nước dưới đất cũng như việc đăng ký khai thác nước dưới đất.  
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Chương 4. KẾT QUẢ KHOANH ĐỊNH VÙNG HẠN CHẾ VÀ KHU VỰC PHẢI  

ĐĂNG KÝ KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT 

4.1. Vùng hạn chế khai thác nước dưới đất 

Kết quả khoanh định vùng hạn chế, khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới 

đất là khu vực có khoảng cách nhỏ hơn 1km tới bãi rác, nghĩa trang; Khu vực nằm liền 

kề với ranh giới mặn nhạt và khu vực đã có hệ thống cấp nước tập trung.  

- Tầng qh (tầng 1) mặn nên không phân vùng  

- Tầng qp3 (tầng 2) có diện tích hạn chế là 104,8km2. 

- Tầng qp2-3 (tầng 3) có diện tích hạn chế là 145,2km2. 

- Tầng qp1 (tầng 4) có diện tích hạn chế là 49,1km2... 

- Tầng n2
2
 (tầng 5) có diện tích hạn chế là 20,6km2. 

- Tầng n2
1
 (tầng 6) có diện tích hạn chế là 52,4km2. 

- Tầng n1
3
 (tầng 7) có diện tích hạn chế là 48,2km2. 

Cụ thể ở bảng sau: 

Bảng  10.  Tổng hợp vùng hạn chế khai thác NDĐ trên địa bàn Thị xã Ngã Năm 

STT 

Địa điểm Tầng chứa nước (Chiều sâu từ ..m đến ..m) - Diện tích (km2)

(xã, phường, thị trấn) 
qh qp3 qp2-3 qp1 n2

2 n2
1 n1

3 

(29- 39) (48- 74) (88- 122) (141- 178) (203- 292) (329- 384) (414- 493)

1 Phường 1 - 16,1 18,9 7,3 - 7,3 7,3 
2 Phường 2 - 6,2 45,1 4,7 - 8,0 3,8 
3 Phường 3 - 31,5 7,9 5,8 5,4 5,8 5,8 
4 Long Bình - 0,2 8,5 3,9 0,4 3,9 3,9 
5 Mỹ Bình - 5,3 0,7 4,0 4,0 4,0 4,0 
6 Mỹ Quới - 14,5 16,3 6,7 6,7 6,7 6,7 
7 Tân Long - 0,0 17,5 6,9 0,2 6,9 6,9 
8 Vĩnh Quới - 31,1 30,2 9,7 3,9 9,7 9,7 

Tổng cộng - 104,8 145,2 49,1 20,6 52,4 48,2 

4.2. Vùng đăng ký khai thác nước dưới đất 

Căn cứ vào mục 3, Điều 4 Thông tư 27/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 05 năm 

2014 thì kết quả khoanh định khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất như sau.  

Bảng  11.  Tổng hợp vùng đăng ký khai thác NDĐ trên địa bàn Thị xã Ngã Năm 

STT 

Địa điểm Tầng chứa nước (Chiều sâu từ ..m đến ..m) - Diện tích (km2)

(xã, phường, thị trấn) 
qh qp3 qp2-3 qp1 n2

2 n2
1 n1

3 

(29- 39) (48- 74) (88- 122) (141- 178) (203- 292) (329- 384) (414- 493)

1 Phường 1 - - - 12,3 0,0 12,3 12,3 
2 Phường 2 - - - 16,8 0,0 36,8 26,4 
3 Phường 3 - - - 28,1 19,2 28,1 28,1 
4 Long Bình - - - 25,8 1,3 25,8 25,8 
5 Mỹ Bình - - - 17,0 17,0 17,0 17,0 
6 Mỹ Quới - - - 23,0 23,0 23,0 23,0 
7 Tân Long - - - 26,4 0,1 26,4 26,4 
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STT 

Địa điểm Tầng chứa nước (Chiều sâu từ ..m đến ..m) - Diện tích (km2)

(xã, phường, thị trấn) 
qh qp3 qp2-3 qp1 n2

2 n2
1 n1

3 

(29- 39) (48- 74) (88- 122) (141- 178) (203- 292) (329- 384) (414- 493)

8 Vĩnh Quới - - - 21,4 10,5 21,4 21,4 
Tổng cộng - - - 171,0 71,0 191,0 180,6 

 

 
Hình  3. Sơ đồ khoanh vùng hạn chế và khu vực phải đăng ký khai thác NDĐ  
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Chương 5.  GIẢI PHÁP THỰC HIỆN VIỆC ĐĂNG KÝ KHAI THÁC NƯỚC 

DƯỚI ĐẤT 

5.1. Nhóm giải pháp quản lý 

Đối tượng phải đăng ký khai thác nước dưới đất theo quy định tại khoản 3 Điều 

4 của Thông tư 27/2014/TT-BTNMT và Điều 6 – NĐ167/2018/NĐ-CP, cụ thể là các 

tổ chức, cá nhân có giếng khoan khai thác nước dưới đất cho hoạt động sản xuất, kinh 

doanh, dịch vụ với quy mô không vượt quá 10m3/ngày đêm, giếng khoan khai thác 

nước dưới đất cho sinh hoạt hộ gia đình, cho các hoạt động văn hóa, tôn giáo, nghiên 

cứu khoa học nằm trong các khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất và có chiều 

sâu lớn hơn 20m thì phải thực hiện việc đăng ký khai thác nước dưới đất. 

5.1.1. Giải pháp tổ chức thực hiện 

5.1.1.1. Thực hiện vùng hạn chế khai thác nước dưới đất 

1. Nguyên tắc: 

- Việc hạn chế khai thác nước dưới đất phải đảm bảo không gây gián đoạn sinh 

hoạt của nhân dân và các hoạt động sản xuất, kinh doanh. 

- Phù hợp với Quy hoạch tài nguyên nước, Quy hoạch cấp nước vùng tỉnh Sóc 

Trăng, Quy hoạch cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, Đề án “Cấp nước 

sạch nông thôn tỉnh Sóc Trăng năm 2015 và giai đoạn 2016-2020” và các quy hoạch 

khác có liên quan. 

- Bảo vệ tài nguyên nước dưới đất để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội một cách 

bền vững. 

2. Lộ trình và biện pháp thực hiện 

1) Đối với vùng hạn chế khai thác nước dưới đất nằm trong khu vực nghĩa trang, 

bãi rác nên có nguy cơ ô nhiễm cao, tổ chức, cá nhân có công trình bị khai thác hạn 

chế khai thác nước dưới đất, nếu quá trình khai thác gây cho tầng bị ô nhiễm thì phải 

ngưng khai thác, thực hiện việc trám lấp giếng theo đúng Quyết định số 14/2007/QĐ-

BTNMT ngày 04 tháng 9 năm 2007 ban hành Quy định về việc xử lý, trám lấp giếng 

không sử dụng. Cụ thể: 

- Không cấp phép thăm dò, khai thác để xây dựng thêm công trình khai thác nước 

dưới đất mới và thực hiện các biện pháp hạn chế khai thác đối với các công trình hiện 

có; 

- Trường hợp các công trình đang khai thác không có giấy phép, bên cạnh việc 

xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật còn phải dừng hoạt động khai 

thác và thực hiện việc xử lý, trám lấp giếng theo quy định; 

- Công trình đang khai thác nước dưới đất để cấp nước cho các mục đích cần có 

giấy phép khai thác nước dưới đất nhưng không có giấy phép thì được cấp giấy phép 

nếu đủ điều kiện để được cấp giấy phép khai thác theo quy định của pháp luật về tài 
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nguyên nước, sau khi chấp hành các quy định xử phạt vi phạm hành chính theo quy 

định của pháp luật; 

- Trường hợp công trình có giấy phép thì được tiếp tục khai thác đến hết thời hạn 

hiệu lực của giấy phép và chỉ gia hạn, điều chỉnh, cấp lại đối với công trình cấp nước 

nếu đủ điều kiện để được gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép theo quy định của pháp 

luật về tài nguyên nước. 

2) Đối với vùng có các công trình khai thác NDĐ với lưu lượng khai thác lớn, 

ngoài việc hạn chế tăng lưu lượng của các công trình khai thác NDĐ hiện có, cơ quan 

quản lý nhà nước có thẩm quyền có thể quyết định giảm lưu lượng khai thác hoặc số 

lượng công trình khai thác NDĐ hiện có đối với trường hợp vùng có mực nước dưới 

đất bị hạ thấp vượt quá giới hạn cho phép hoặc vùng có tổng lượng NDĐ được khai 

thác vượt quá trữ lượng có thể khai thác (40% trữ lượng tiềm năng); 

Việc thực hiện hạn chế hoạt động khai thác hoặc giảm lưu lượng, số lượng công 

trình như trên phải có lộ trình, bảo đảm không gây gián đoạn việc cấp nước sinh hoạt, 

sản xuất. 

Trường hợp đặc biệt, như thiếu nước và chưa có nguồn thay thế hoặc nguồn nước 

mặt bị ô nhiễm, ... căn cứ vào điều kiện cụ thể, cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết 

định việc cho phép xây dựng mới công trình khai thác NDĐ. Cụ thể: 

- Không xây dựng thêm mới công trình khai thác nước dưới đất; 

- Không cấp phép, yêu cầu dừng khai thác, trám lấp các giếng khai thác của công 

trình thuộc trường hợp phải có giấy phép hoặc phải đăng ký nhưng chưa có giấy phép, 

chưa đăng ký theo quy định; 

- Không gia hạn giấy phép đối với công trình đã có giấy phép. 

3) Đối với vùng hạn chế khai thác NDĐ không vi phạm như trên thì chỉ được 

tăng lưu lượng khai thác của các công trình hiện có hoặc xây dựng các công trình khai 

thác NDĐ mới để phục vụ cấp nước ăn uống, sinh hoạt, hoặc cấp nước cho các lĩnh 

vực sản xuất, dịch vụ ít tiêu tốn nước, có hiệu quả kinh tế cao theo thứ tự ưu tiên đã 

được quy định trong Báo cáo quy hoạch tài nguyên nước đến năm 2020 như sau: 

- Cấp nước sử dụng cho sinh hoạt; 

- Cho các ngành sử dụng nước có hiệu quả kinh tế cao; 

- Các ngành dùng nước thân thiện với môi trường: ít gây tác động xấu làm suy 

giảm số lượng và chất lượng nguồn nước, 

Việc khai thác nước dưới đất phải bảo đảm các điều kiện sau: 

- Tổng lượng nước khai thác không được vượt quá 40% trữ lượng tiềm năng; 

- Không làm tăng nguy cơ gây sụt lún, xâm nhập mặn, suy thoái, cạn kiệt nguồn 

NDĐ trong vùng hoặc làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng khai thác NDĐ của 

các công trình khai thác NDĐ liền kề hiện có; 
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- Phù hợp với quy hoạch khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên NDĐ đã được phê 

duyệt. 

Trường hợp đặc biệt thì phải được sự chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước 

có thẩm quyền. 

5.1.1.2. Thực hiện đăng ký khai thác NDĐ 

Đối tượng phải đăng ký khai thác NDĐ theo quy định tại khoản 3 Điều 4 của 

Thông tư 27/2014/TT-BTNMT, cụ thể là các tổ chức, cá nhân có giếng khoan khai thác 

NDĐ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với quy mô không vượt quá 

10m3/ngày đêm, giếng khoan khai thác NDĐ cho sinh hoạt hộ gia đình, cho các hoạt 

động văn hóa, tôn giáo, nghiên cứu khoa học nằm trong các khu vực phải đăng ký khai 

thác NDĐ và có chiều sâu lớn hơn 20m thì phải thực hiện việc đăng ký khai thác NDĐ. 

Cơ quan đăng ký khai thác NDĐ là UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

Trình tự, thủ tục đăng ký khai thác nước dưới đất 

Trình tự, thủ tục đăng ký khai thác NDĐ theo quy định tại khoản 2, điều 6 - 

Thông tư 27/2014/TT-BTNMT, cụ thể: 

1. Trường hợp đã có công trình khai thác nước dưới đất 

Căn cứ danh mục khu vực phải đăng ký khai thác NDĐ được phê duyệt. Trưởng 

ấp, khu phố (sau đây gọi chung là trưởng ấp) thực hiện rà soát, lập danh sách các tổ 

chức, cá nhân có giếng khoan khai thác NDĐ thuộc diện phải đăng ký trên địa bàn; 

thông báo và phát 02 tờ khai quy định tại Mẫu 38 của phụ lục kèm theo Thông tư 

27/2014/TT-BTNMT cho tổ chức, cá nhân kê khai. 

Trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được tờ khai, tổ 

chức, cá nhân có trách nhiệm hoàn thành 02 tờ khai và nộp cho cơ quan đăng ký hoặc 

trưởng ấp để nộp cho UBND cấp xã, UBND cấp xã có trách trách nhiệm kiểm tra nội 

dung thông tin, sau đó gửi lên UBND các huyện, thị xã, thành phố xác nhận vào tờ 

khai và gửi lại 01 bản cho tổ chức, cá nhân. 

Trường hợp tổ chức, cá nhân đã đăng ký khai thác NDĐ, nếu không tiếp tục khai 

thác, sử dụng thì phải thông báo cho cơ quan đăng ký hoặc trưởng ấp để báo cho cơ 

quan đăng ký thực hiện việc trám, lấp theo quy định. 
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Hình  4. Mẫu 38, tờ khai đăng ký khai thác nước dưới đất 

2. Trường hợp chưa có công trình khai thác nước dưới đất 

Tổ chức, cá nhân phải thực hiện việc đăng ký khai thác trước khi tiến hành khoan 

giếng. Cụ thể, tổ chức, cá nhân phải điền đầy đủ thông tin yêu cầu vào 02 tờ khai theo 

Mẫu 38, gửi về cho trưởng ấp hoặc UBND cấp xã để tổng hợp. Trong thời gian 10 

ngày làm việc, UBND cấp xã có trách nhiệm kiểm tra nội dung thông tin, xác nhận 

vào tờ khai và gửi 01 bản cho tổ chức, cá nhân xin đăng ký khai thác. 
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Trường hợp tổ chức, cá nhân đã đăng ký khai thác NDĐ, nếu không tiếp tục khai 

thác, sử dụng thì phải thông báo cho cơ quan đăng ký hoặc trưởng ấp để báo cho cơ 

quan đăng ký thực hiện việc trám, lấp hoặc hướng dẫn cho tổ chức cá nhân trám, lấp 

theo quy định. 

 

Hình  5. Sơ đồ tổ chức đăng ký khai thác nước dưới đất 

5.1.2. Tăng cường năng lực điều tra, đánh giá tài nguyên NDĐ 

Tăng cường công tác điều tra, đánh giá, quan trắc, giám sát, dự báo để cung cấp 

đầy đủ dữ liệu, thông tin NDĐ phục vụ có hiệu quả công tác quản lý việc khai thác, sử 

dụng, bảo vệ NDĐ, trước hết tập trung vào các nhiệm vụ, giải pháp sau: 

- Thực hiện chương trình kiểm kê, đánh giá nguồn NDĐ định kỳ: kiểm kê hiện 

trạng khai thác NDĐ kết hợp với rà soát thống kê danh mục các lỗ khoan phải trám lấp 

và xây dựng kế hoạch xử lý trám lấp giếng hàng năm. 

- Thực hiện việc ra thông báo, cảnh báo tình hình diễn biến số lượng và chất 

lượng tài nguyên NDĐ hàng tháng. 

5.1.3. Tăng cường thể chế, năng lực quản lý ở các cấp 

- Tiếp tục rà soát và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền 

của UBND tỉnh, trong đó tập trung vào cơ chế, chính sách trong việc khai thác, sử 

dụng NDĐ đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, bền vững và dự trữ lâu dài, ưu tiên sử dụng 

NDĐ cho các mục đích ăn uống, sinh hoạt và các mục đích quan trọng của vùng;  

- Hạn chế tối đa việc khai thác, sử dụng NDĐ đồng thời khuyến khích sử dụng 

tài nguyên nước mặt trong cấp nước nhằm giảm áp lực khai thác NDĐ; 

- Xây dựng chương trình cụ thể để tuyển dụng cán bộ có trình độ năng lực 

chuyên môn phù hợp, tổ chức công tác đào tạo lại để tăng cường năng lực của cán bộ 

quản lý các cấp về kỹ năng quản lý và giải quyết các vấn đề thực tiễn. 
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5.1.4. Công tác truyền thông 

- Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình phổ biến pháp luật về TNN nói 

chung và tài nguyên NDĐ nói riêng trong các cơ quan chuyên môn ở cấp cơ sở (cấp 

huyện/thị và cấp xã); 

- Xây dựng mạng lưới tuyên truyền viên tới cấp xã, đặc biệt là các tổ chức của 

Hội phụ nữ. Nội dung tuyên truyền về sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả, các biện pháp 

bảo vệ tài nguyên nước. 

5.2. Nhóm giải pháp kỹ thuật 

5.2.1. Định hướng khai thác, sử dụng NDĐ 

Để có giải pháp khai thác, sử dụng NDĐ hiệu quả, cần căn cứ vào trữ lượng nước 

dưới đất có thể khai thác, hiện trạng khai thác nước dưới đất của toàn huyện và từng 

xã, thị trấn.  

Trữ lượng nước dưới đất vùng nhạt trên địa bàn Thị xã Ngã Năm (6 tầng chứa 

nước) là 311.952m3/ngày. Trữ lượng khai thác an toàn là 93.586m3/ngày. Hiện tại nhu 

cầu khai thác sử dụng là 19.213m3/ngày. So sánh với trữ lượng khai thác an toàn thì 

còn có thể tiếp tục khai thác là 74.373m3/ngày, tập trung chủ yếu trong các tầng qp3, 

qp2-3, qp1; và n1
3.  

5.2.2. Giải pháp về kỹ thuật, công nghệ và quy mô công trình 

Các công trình thăm dò khai thác NDĐ cần phải được tiến hành theo trình tự và 

nội dung như sau: 

Bước 1: Xác định vị trí thăm dò NDĐ: 

Căn cứ trên nhu cầu dùng nước (mục tiêu trữ lượng) và khả năng đáp ứng của hệ 

thống NDĐ sẽ xác định vùng vị trí thăm dò khai thác trên nền bản đồ Tài nguyên NDĐ 

tỷ lệ lớn nhất hoặc nghiên cứu chi tiết nhất. Khu vực bãi giếng khai thác phải nằm ở 

trung tâm vùng thăm dò. 

Bước 2: Xác định đối tượng thăm dò: 

Căn cứ trên bản đồ khoanh định vùng hạn chế khai thác NDĐ và bản đồ tài 

nguyên NDĐ, cơ sở dữ liệu đã có để chọn lựa tầng khai thác có khả năng cao nhất đáp 

ứng được nhu cầu khai thác. 

Bước 3: Lập đề án thăm dò và xin phép thăm dò: 

- Xác định số lượng lỗ khoan thăm dò đáp ứng được mục tiêu trữ lượng và đánh 

giá trữ lượng khai thác NDĐ; 

- Tiến hành thiết kế thăm dò; 

- Đánh giá tác động môi trường khai thác NDĐ theo mục tiêu trữ lượng yêu cầu; 

- Lập hồ sơ xin phép thăm dò và trình duyệt các cấp thẩm quyền; 

- Tiến hành thăm dò; 

Bước 4: Lập báo cáo thăm dò và xin phép khai thác: 
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- Sau khi hoàn tất công tác thăm dò sẽ thành lập báo cáo kết quả thăm dò trình 

các cấp có thẩm quyền thẩm định; 

- Tiến hành thực hiện các lỗ khoan khai thác; 

Các kiểu lỗ khoan khai thác: 

Căn cứ vào điều kiện ĐCTV, quy mô khai thác và nhu cầu sử dụng nước ở Sóc 

Trăng sẽ có 3 kiểu lỗ khoan khai thác được đề nghị là: 

 
Hình  6. Cấu trúc các kiểu lỗ khoan khai thác 

Kiểu 1 - lỗ khoan quy mô nhỏ: Kiểu lỗ khoan có thể dùng cấp nước cho các gia 

đình riêng lẻ, Cấu trúc bằng ống nhựa uPVC đường kính 49-60mm, ống lọc cùng 

đường kính đục lỗ, quấn lưới. Loại lỗ khoan này thích hợp cho các vùng tập trung dân 

cư thưa thớt, giao thông không thuận lợi.  

Kiểu 2- lỗ khoan quy mô trung bình: Kiểu lỗ khoan có thể dùng cấp nước cho 

cụm dân cư quy mô dưới 100 hộ hoặc nhu cầu tương đương. Cấu trúc bằng ống uPVC 

đường kính 60-90mm, ống lọc cùng đường kính, đục lỗ, quấn lưới. Loại lỗ khoan này 

thích hợp các vùng tập trung dân cư như xã hoặc các khu dân cư dọc theo đường giao 

thông hoặc các nhà máy, xí nghiệp riêng lẻ có nhu cầu khai thác < 50m3/ngày.  
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Kiểu 3 - lỗ khoan quy mô bán công nghiệp: Kiểu lỗ khoan này được cấu trúc 

bằng ống nhựa uPVC, đường kính phần trên 140 ÷ 165mm và phần dưới 114 ÷ 

125mm. Ống lọc inox đường kính 114 ÷ 125mm, bọc sỏi ở đoạn đặt ống lọc và trám xi 

măng cách ly ở phần trên. Loại lỗ khoan này thích hợp đối với các thị trấn lớn, huyện 

lỵ, khu vực có mật độ giao thông tương đối cao, nhà máy, xí nghiệp. 

Kiểu 4 - lỗ khoan công nghiệp: Kiểu lỗ khoan này được cấu trúc bằng ống nhựa 

uPVC hoặc ống thép đường kính 250mm và 400mm. Ống lọc inox đường kính 125 ÷ 

219mm (hoặc lớn hơn), bọc sỏi ở đoạn đặt ống lọc và trám xi măng ở phần trên. Loại 

lỗ khoan này thích hợp đối với khu vực có mật dân cư cao hoặc các KCN. 

Chiều sâu lỗ khoan, chiều dài ống lọc, đường kính lỗ khoan và ống lọc có thể 

thay đổi tùy thuộc vào độ sâu của tầng chứa nước tại từng vị trí và nhu cầu dùng nước 

cụ thể. Nói cách khác khi thực hiện các lỗ khoan kiểu 3 và 4 cần có những đơn vị thi 

công có kinh nghiệm và thiết bị tốt nhằm có được cấu trúc lỗ khoan tối ưu tránh lãng 

phí và bảo vệ các tài nguyên nước dưới đất. 

5.2.3. Tăng cường giám sát tài nguyên nước dưới đất 

Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát tại các khu vực có nguy cơ ô nhiễm, suy 

thoái nguồn nước dưới đất cao để để xuất các biện quản lý phù hợp, cụ thể như sau: 

- Đối với khu vực có nguy cơ ô nhiễm nguồn nước dưới đất cao (khu vực có 

khoảng cách không an toàn tới bãi rác, nghĩa trang), khu vực có dấu hiệu ô nhiễm 

nước dưới đất cần lấy mẫu nước định kỳ để theo dõi diễn biến chất lượng nước. Trong 

trường hợp nguồn nước bị ô nhiễm, phải đề xuất giải pháp cấm khai thác nước dưới 

đất và lập kế hoạch trám lấp các giếng khoan hiện hữu và các giải pháp nguồn nước 

thay thế. 

- Đối với khu vực có lượng khai thác nước dưới đất gần hoặc vượt quá trữ lượng 

có thể khai thác của tầng chứa nước, khu vực đã có mực nước vượt quá mực nước giới 

hạn cho phép của tầng chứa nước, cần tăng cường công tác giám sát mực nước bằng 

việc bổ sung các trạm quan trắc mực nước dưới đất. Khi mực nước suy giảm nghiêm 

trọng cần đề xuất lộ trình giảm lượng khai thác nước dưới đất. 

5.3. Biện pháp thực hiện hạn chế khai thác nước dưới đất: 

1) Đối với vùng hạn chế 1: 

a) Đối với các khu vực thuộc vùng hạn chế 1 thì dừng toàn bộ mọi hoạt động 

khai thác nước dưới đất hiện có (nếu có) và xem xét, quyết định việc xử lý, trám lấp 

giếng theo quy định; 

b) Đối với các khu vực liền kề thì không cấp phép thăm dò, khai thác để xây 

dựng thêm công trình khai thác nước dưới đất mới và thực hiện các biện pháp hạn chế 

khai thác quy định tại Điểm c, Điểm d và Điểm đ Khoản này đối với các công trình 

hiện có; 
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c) Trường hợp công trình không có giấy phép, bên cạnh việc xử phạt vi phạm 

hành chính theo quy định của pháp luật còn phải dừng hoạt động khai thác và thực 

hiện việc xử lý, trám lấp giếng theo quy định, trừ trường hợp quy định tại Điểm d 

Khoản này; 

d) Công trình đang khai thác nước dưới đất để cấp nước cho các mục đích cấp 

nước sinh hoạt, cấp nước phục vụ phòng chống thiên tai, thuộc trường hợp phải có 

giấy phép khai thác nước dưới đất nhưng không có giấy phép thì được xem xét, cấp 

giấy phép nếu đủ điều kiện để được cấp giấy phép khai thác theo quy định của pháp 

luật về tài nguyên nước, sau khi chấp hành các quy định xử phạt vi phạm hành chính 

theo quy định của pháp luật. 

đ) Trường hợp công trình có giấy phép thì được tiếp tục khai thác đến hết thời 

hạn hiệu lực của giấy phép và chỉ xem xét gia hạn, điều chỉnh, cấp lại đối với công 

trình cấp nước sinh hoạt, cấp nước phục vụ phòng chống thiên tai nếu đủ điều kiện để 

được gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép theo quy định của pháp luật về tài nguyên 

nước. 

2) Đối với vùng hạn chế 3: 

a) Không cấp phép thăm dò, khai thác để xây dựng thêm công trình khai thác 

nước dưới đất mới;  

b) Đối với công trình không có giấy phép thì dừng khai thác và thực hiện việc xử 

lý, trám lấp giếng theo quy định, trừ trường hợp công trình khai thác để cấp nước cho 

các mục đích cấp nước sinh hoạt, cấp nước phục vụ phòng chống thiên tai thì được 

xem xét, cấp giấy phép nếu đủ điều kiện để được cấp giấy phép khai thác theo quy 

định của pháp luật về tài nguyên nước, sau khi chấp hành các quy định xử phạt vi 

phạm hành chính theo quy định của pháp luật; 

c) Đối với công trình đã có giấy phép thì được tiếp tục khai thác đến hết thời hạn 

hiệu lực của giấy phép và tiếp tục được xem xét cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy 

phép nếu đủ điều kiện được cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép theo quy định 

của pháp luật về tài nguyên nước.  

3) Đối với vùng hạn chế hỗn hợp: 

Việc áp dụng các biện pháp hạn chế đối với Vùng hạn chế hỗn hợp được xem 

xét, quyết định trên cơ sở các biện pháp hạn chế khai thác tương ứng với từng vùng 

hạn chế 1, 3 theo thứ tự từ vùng hạn chế 1, 3. 
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KẾT LUẬN  

Báo cáo kết quả thực hiện dự án: “Rà soát, điều tra đánh giá và khoanh định khu vực 

phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng- Khu vực huyên Mỹ 

Xuyên” do Sở TN&MT tỉnh Sóc Trăng là chủ đầu tư và Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra 

tài nguyên nước miền Nam là đơn vị thực hiện. Báo cáo đã đạt được một số kết quả như 

sau: 

+ Đã thu thập được các thông tin liên quan đến tài nguyên NDĐ và kế thừa các 

tài liệu đã có từ Báo cáo Quy hoạch tài nguyên NDĐ - năm 2010 và một số báo cáo 

khác mới thực hiện trong thời gian gần đây. Điều tra, đánh giá bổ sung khối lượng 

nhằm đạt mức độ nghiên cứu 1:50.000 (Hạng mục ngoại nghiệp). 

+ Tổng hợp được tài liệu đã có và tài liệu khảo sát bổ sung sử dụng phân tích, 

đánh giá xác định vùng  hạn chế và khu vực phải đăng ký khai thác NDĐ như: 

- Đặc điểm mực nước các tầng chứa nước; Mực nước giới hạn cho phép của các 

tầng chứa nước; 

- Hiện trạng khai thác NDĐ các tầng chứa nước theo đơn vị hành chính tới cấp 

xã; 

- Trữ lượng khai thác tiềm năng NDĐ; trữ lượng có thể khai thác NDĐ; 

- Chất lượng nước dưới đất các tầng chứa nước; 

- Hiện trạng bãi rác, nghĩa trang, các bãi chôn lấp chất thải tập trung trên địa bàn 

tỉnh tới huyện và xã; 

- Hiện trạng hệ thống cấp nước tập trung. 

+ Phân tích, đánh giá xác định vùng  hạn chế và khu vực phải đăng ký khai thác 

NDĐ trên địa bàn tỉnh và thành lập bản đồ theo tầng và theo từng địa phương (tới cấp 

xã). 

+ Báo cáo đã đề xuất các giải pháp thực hiện vùng  hạn chế và khu vực phải đăng 

ký khai thác NDĐ như: 

- Nhóm các giải pháp về quản lý; 

- Nhóm các giải pháp về kỹ thuật. 

Tác giả cám ơn những ý kiến đóng góp của các chuyên gia, của các Sở, ban 

ngành tỉnh Sóc Trăng và Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền 

Nam./. 

 

 

 
 

 
 


