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Tóm tắt: Với 11.339 công trình đập dâng các loại đang vận hành, khai thác đã góp phần không
nhỏ vào sự phát triển kinh tế - xã hội của khu vực Tây Bắc. Tuy nhiên, do điều kiện tự nhiên khắc
nghiệt; sự xuống cấp, lão hóa, kết cấu vật liệu không bền vững của công trình và những hạn chế
trong công tác quản lý vận hành đã làm suy giảm hiệu quả của các công trình đập dâng. Bài viết
trình bày nội dung, phương pháp đánh giá hiện trạng và hiệu quả cho một công trình đập dâng
đang khai thác, vận hành. Trên cơ sở đó, đánh giá hiệu quả của công trình qua các chỉ số kinh
tế, xã hội ở mức độ khác nhau và từ đó đưa ra những giải pháp, ứng xử phù hợp, kịp thời.
Từ khóa: Đập dâng, hiệu quả kinh tế, hiệu quả xã hội, tiêu chí đánh giá, khu vực Tây Bắc
Summary: With 11.339 weirs are operational, they have contributed significantly to the socioeconomic development of the NorthWest region. However, due to extremely harsh natural
conditions of the region; the degradation, aging, unsustainable structure and limitations in the
operational, management have diminished the effectiveness of the weirs. This article presents a
methodology for evaluating the current status and effectiveness of an existing weir. On this
basis, evaluating the effectiveness of the weirs by economic and social indicators at different
levels is assessed in order to propose appropriate and timely solutions.
Key words: Weirs, economic efficiency, social efficiency, evaluation criteria, NorthWest
region
1. ĐẶT VẤN ĐỀ *
Trong những năm qua, trên địa bàn khu vực
Tây Bắc (gồm 12 tỉnh Lai Châu, Điện Biên,
Sơn La, Hoà Bình, Cao Bằng, Bắc Kạn, Hà
Giang, Lào Cai, Yên Bái, Lạng Sơn, Phú Thọ,
Tuyên Quang thuộc Ban Chỉ đạo Tây Bắc) đã
xây dựng được 11.339 đập dâng các loại, đảm
bảo tưới cho 119.140ha lúa vụ chiêm và
160.188ha lúa vụ mùa [1].

thôn. Tuy nhiên, điều kiện tự nhiên khắc
nghiệt, sự xuống cấp của công trình theo thời
gian, trình độ dân trí thấp cũng như hạn chế
trong công tác quản lý vận hành đã làm suy
giảm hiệu quả của các công trình đập dâng.
Bài viết giới thiệu phương pháp đánh giá hiện
trạng và hiệu quả cho công trình đập dâng
đang khai thác, vận hành. Trên cơ sở đó, đánh
giá hiệu quả của công trình qua các chỉ số kinh
tế, xã hội ở mức độ khác nhau và từ đó đưa ra
giải pháp phù hợp, kịp thời.

Các đập dâng đã góp phần tích cực trong công
tác phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai,
ứng phó với biến đổi khí hậu, phục vụ sản xuất
nông nghiệp, thủy sản, tạo chuyển biến rõ nét,
cải thiện cơ sở hạ tầng nông nghiệp - nông

2.1. Hiệu quả của các công trình đập dâng
trên địa bàn nghiên cứu
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Các công trình đập dâng đã thực hiện được vai
trò là biện pháp hàng đầu phát triển ngành
trồng trọt, nhờ đó đã làm tăng đáng kể hệ số
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quay vòng đất, năng suất và sản lượng cây
trồng; tuy nhiên, hiệu quả cấp nước tưới còn
thấp so với nhiệm vụ đặt ra, trung bình mới
bảo đảm 70% - 75% năng lực thiết kế [1].
Ngoài ra, một số đập dâng còn cung cấp nước
sinh hoạt, chăn nuôi, thủy sản, du lịch, phát
điện, đã góp phần làm tăng thu nhập cho người
dân và phát triển kinh tế cho địa phương.

Các yếu tố chính ảnh hưởng đến hiệu quả công
trình đập dâng bao gồm:

Các công trình đập dâng phần lớn được đầu tư
xây dựng trong vòng 30 năm trở lại đây [1] và
thường chịu ảnh hưởng của thiên tai nên nhiều
công trình đã xuống cấp, hư hỏng không đảm
bảo năng lực phục vụ. M ặt khác, địa hình dốc,
khe suối nhỏ, lượng mưa phân bố không đều
và tập trung vào các tháng mùa mưa, còn mùa
kiệt thì lưu lượng rất nhỏ, thậm chí khô cạn
dẫn đến các đập dâng đáp ứng được nhu cầu
dùng nước là rất nhỏ, diện tích tưới của mỗi
đập phụ trách chỉ được vài hecta đến vài chục
hecta. Cùng với đó là sự phân bố dàn trải các
đập dâng trên địa bàn rộng, dân cư thưa thớt
đã làm cho công tác quản lý vận hành chưa
được chú trọng, đặc biệt đối với các đập dâng
do chính quyền cấp xã quản lý. Các vấn đề này
ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả kinh tế của
đập dâng.

 Công trình bị hư hỏng, xuống cấp do không
không được duy tu, bảo dưỡng; hiện tượng bồi
lấp trước đập xuất hiện ở hầu hết các đập dâng
làm suy giảm khả năng lấy nước của đập.

Vì vậy, hiệu quả của đập dâng được đánh giá
qua nhóm tiêu chí: (1) Hiện trạng công trình;
(2) Khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng nước;
và (3) Quản lý vận hành.

 Thường xuyên chịu tác động của lũ quét, sạt
lở đất làm hư hỏng công trình dẫn đến giảm
hoặc gián đoạn cấp nước, chi phí sửa chữa lớn;

2.3.2. Hiệu quả xã hội

Các đập dâng cũng đã mang lại hiệu quả đáng
kể về mặt xã hội trong khu vực thông qua việc
nâng cao mức sống dân cư; phân phối thu nhập
và công bằng xã hội; gia tăng số lao động có
việc làm; tăng thu cho ngân sách địa phương.
2.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả của
công trình đập dâng

 M ột số công trình không có số liệu được đo
đạc về diện tích phục vụ dẫn đến năng lực thiết
kế cao nhưng thực tế phục vụ thấp;
 Thảm phủ trên lưu vực bị tàn phá hoặc do
ảnh hưởng của biến đổi khí hậu làm suy giảm
nguồn nước đến đập dâng;
 Tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số cao, trình độ
dân trí thấp cũng như tập quán canh tác đã tác
động không nhỏ đến hiệu quả công trình.
2.3. Đề xuất bộ tiêu chí đánh giá hiện trạng
và hiệu quả công trình đập dâng
Phần thứ nhất Hiệu quả của đập dâng khu vực
Tây Bắc được đánh giá thông qua 02 chỉ số:
(1) Chỉ số hiệu quả kinh tế, và (2) Chỉ số hiệu
quả xã hội.
2.3.1. Hiệu quả kinh tế

2

Đối với các đập dâng đang khai thác vận hành
ở khu vực Tây Bắc, hiệu quả xã hội được thể
hiện qua số hộ dân được hưởng lợi trực tiếp từ
công trình; tỷ lệ người dân tộc thiểu số và mức
độ khó khăn của địa phương được hưởng lợi
cũng cần được xem xét vì đây là khu vực đang
được quan tâm hàng đầu của xã hội; cùng với
đó, đối tượng được hưởng lợi càng đa dạng thì
hiệu quả xã hội càng cao; sự tham gia của lực
lượng lao động trong các ngành sử dụng nước
từ đập dâng đã đem lại cho họ thu nhập và
mức sống ổn định; vấn đề đóng góp của các
ngành kinh tế được sử dụng nước từ đập dâng
trong tổng thu nhập của địa phương là một chỉ
tiêu quan trọng để đánh giá hiệu quả xã hội
của đập dâng.
Như vậy, hiệu quả xã hội của đập dâng được
đánh giá qua 05 tiêu chí: (1) Số hộ dân được
hưởng lợi từ đập dâng; (2) Tỷ lệ dân tộc thiểu
số trong khu vực hưởng lợi; (3) Mức độ khó
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khăn của khu vực hưởng lợi từ công trình; (4)
Sự tham gia của lực lượng lao động trong các
ngành kinh tế lấy nước từ đập dâng; (5) Đóng
góp của ngành kinh tế sử dụng nước từ đập
dâng trong tổng thu nhập của địa phương.
2.4. Phương pháp đánh giá
2.4.1. Phương pháp xác định chỉ số hiệu quả
kinh tế và xã hội
Chỉ số hiệu quả kinh tế của đập dâng được tính
bằng tỷ số giữa tổng lợi ích thu được và tổng
chi phí bỏ ra xác định từ các tiêu chí quản lý
vận hành, hiện trạng công trình và khả năng
đáp ứng nhu cầu sử dụng nước.
Đối với chỉ số hiệu quả xã hội, được xác định
n

theo công thức tổng: I X   I xi wi

(1)

i 1

với: IX: chỉ số hiệu quả xã hội;
Ixi: Giá trị của các tiêu chí xem xét;
wi: trọng số của tiêu chí thứ i;
n: tổng số tiêu chí.
Giá trị của các tiêu chí được đề xuất trên cơ sở
tham khảo ý kiến của các chuyên gia.
2.4.2. Phương pháp xác định trọng số
Sự ảnh hưởng của từng tiêu chí đánh giá đến
hiệu quả xã hội của đập dâng là khác nhau,
mức độ ảnh hưởng này được thể hiện thông
qua trọng số của từng tiêu chí đánh giá. Nhóm
nghiên cứu đề xuất sử dụng phương pháp phân
tích hệ thống phân cấp AHP để xác định trọng
số. Phương pháp AHP hiện đang được sử dụng
rộng rãi trong phân tích trọng số bởi có xét đến
tính thực tế về vai trò của các thành phần trong
tiêu chí và mang tính định lượng cao. M ức độ
quan trọng giữa các tiêu chí được xác định qua
tham khảo ý kiến chuyên gia.
3. XÂY DỰNG CHỈ S Ố ĐÁNH GIÁ HIỆU
QUẢ ĐẬP D ÂNG
3.1. Thiết lập bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả
kinh tế của công trình đập dâng hiện trạng

CÔNG NGHỆ

3.1.1. Tiêu chí hiện trạng công trình
Hiện trạng công trình được đánh giá qua 03 yếu
tố: (1) Đánh giá chất lượng hiện tại của công
trình qua công tác kiểm tra; (2) Đánh giá khả
năng tháo của cửa lấy nước đáp ứng yêu cầu
thiết kế; và (3) Đánh giá tình trạng bồi lắng
trước đập. Dựa trên các đánh giá hiện trạng để
đưa ra kiến nghị giải pháp nâng cấp, sửa chữa
đập dâng và cuối cùng là tính toán chi phí cần
thiết cho việc sửa chữa, nâng cấp này.
a/ Đánh giá hiện trạng đập dâng
 Đánh giá chất lượng hiện tại của công trình
Chất lượng hiện tại của công trình đập dâng
được đánh giá qua công tác kiểm tra đối với tất
cả các hạng mục. Nội dung kiểm tra, đánh giá
bao gồm: tình trạng nứt nẻ, xâm thực, tróc rỗ,
han rỉ cốt thép (nếu có), sạt lở bề mặt, sự
nguyên vẹn của rọ thép; biến dạng, chuyển vị;
thấm, rò rỉ; bùn cát lắng đọng; xói lở bộ phận
tiêu năng; mức độ hư hỏng, khả năng vận hành
của thiết bị cơ khí. Đánh giá chất lượng hiện
tại của đập dâng theo các mức độ như Bảng 3.
Bảng 3. Đánh giá chất lượng của đập dâng
Mức độ
A
(Tốt)
B
(Trung
bình)
C
(Kém)

Điều kiện đánh giá
Đập dâng và các hạng mục công
trình không bị hư hỏng
Đập dâng chỉ bị hư hỏng ở những
bộ phận kết cấu không quan trọng
và có thể sửa chữa thông qua công
tác duy tu, bảo dưỡng hàng năm
Đập dâng bị hư hỏng nghiêm
trọng cần sửa chữa, nâng cấp kịp
thời

 Đánh giá khả năng tháo của cửa lấy nước
đáp ứng yêu cầu thiết kế
Trong quá trình vận hành, cửa lấy nước có thể
bị hư hỏng, bồi lấp dẫn đến thu hẹp mặt cắt,
nâng cao trình ngưỡng, giảm khả năng lấy
nước. Để đánh giá khả năng lấy đủ lưu lượng
yêu cầu của cửa lấy nước, tiến hành so sánh
giữa lưu lượng tháo qua cửa lấy nước hiện
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trạng Qkn và lưu lượng thiết kế yêu cầu Qtk.

Bảng 5. Xếp loại hiện trạng đập dâng

Khả năng lấy đủ lưu lượng yêu cầu của cửa lấy
nước được phân thành 02 mức độ:

Phân
loại

Điều kiện xếp loại

+ M ức A: Qkn ≥ Qtk - Cửa lấy nước hiện trạng
đảm bảo lấy đủ lưu lượng thiết kế;

1 (Tốt)

Yếu tố (1), (2), (3) đạt “Mức A”

+ M ức B: Qkn < Qtk - Cửa lấy nước hiện trạng
không lấy đủ lưu lượng thiết kế.
 Đánh giá tình trạng bồi lắng trước đập
Bùn cát lắng đọng trước đập dâng làm gia
tăng áp lực bùn cát và cùng với các tải trọng
khác có thể gây mất ổn định đập dâng. Tình
trạng bồi lắng trước đập được đánh giá thông
qua kiểm tra ổn định của đập dâng về điều
kiện trượt và lật bằng cách so sánh hệ số ổn
định trượt Kt, lật Kl (được tính toán trên cơ sở
các điều kiện hiện tại) với hệ số an toàn cho
phép [K].

Yếu tố (1), (2) đạt “M ức A” và
yếu tố (3) đạt “Mức B”; hoặc yếu
2 (Trung tố (1) đạt “M ức B” và yếu tố (2),
bình)
(3) đạt “Mức A”; hoặc yếu tố (1),
(3) đạt “Mức B” và yếu tố (2) đạt
“M ức A”
3 (Kém)

Yếu tố (1) hoặc (3) đạt “Mức C”
hoặc yếu tố (2) đạt “Mức B”

c/ Đề xuất giải pháp nâng cấp, sửa chữa và
xác định chi phí nâng cấp, sửa chữa đập dâng

+ M ức A: Bùn cát lắng đọng không gây mất an
toàn cho đập dâng;

Từ kết quả đánh giá hiện trạng công trình, tiến
hành đề xuất các giải pháp sửa chữa, nâng cấp
sửa chữa, xác định khối lượng và tính toán chi
phí nâng cấp, sửa chữa Cct trên cơ sở các quy
định hiện hành.

+ Mức B: Bùn cát lắng đọng có thể gây mất an
toàn cho đập dâng;

3.2. Tiêu chí khả năng đáp ứng nhu cầu sử
dụng nước

+ M ức C: Bùn cát lắng đọng gây mất an toàn
cho đập dâng.

a/ Đánh giá khả năng đáp ứng nhu cầu sử
dụng

Bảng 4. Đánh giá tình trạng
bồi lắng bùn cát

Để đánh giá khả năng đáp ứng nhu cầu sử
dụng nước của đập dâng, tiến hành so sánh
nguồn nước đến và nhu cầu sử dụng nước cho
nông nghiệp, sinh hoạt và các ngành kinh tế
khác như công nghiệp, du lịch, môi trường,
phát điện.

Đánh giá mức độ lắng đọng của bùn cát trước
đập theo 03 mức độ:

Mức độ
A

Điều kiện đánh giá
Kt ≥ [K] và Kl ≥ [K]
1,0 ≤ Kt < [K] và Kl ≥ [K]

B

C

hoặc 1,0 ≤ Kl < [K] và Kt ≥ [K]
hoặc 1,0 ≤ Kt < [K] và 1,0 ≤ Kl <
[K]
Kt hoặc Kl < 1,0

b/ Đánh giá hiện trạng đập dâng
Hiện trạng đập dâng đư ợc xếp loại như
Bảng 5.
4

Nguồn nước đến được tính toán thông qua lưu
lượng dòng chảy năm theo tần suất thiết kế Qp
và phân phối dòng chảy năm thiết kế Qpi.
Nhu cầu sử dụng nư ớc xác định theo công
thức:
Q yci  Qnni  Qshi  Qkhi

(2)

Qyci: Lưu lượng yêu cầu cấp nước tại đầu mối
đập dâng tháng thứ i;
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Qnni, Qshi, Qkhi: Lưu lượng yêu cầu cấp nước
cho nông nghiệp, sinh hoạt và các ngành kinh
tế khác trong tháng thứ i.
Đánh giá khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng
nước của đập dâng theo 03 mức độ:
+ M ức độ B - Đáp ứng nhu cầu sử dụng;
+ M ức độ C - Không đáp ứng nhu cầu sử
dụng.
Bảng 6. Đánh giá khả năng đáp ứng nhu
cầu sử dụng nước của đập dâng
Mức độ Tiêu chuẩn đánh giá
A
Qpi ≥ Qy ci và đối tượng, quy mô
cấp nước được mở rộng hơn so
với thiết kế
B
Qpi ≥ Qy ci và đối tượng, quy mô
cấp nước đảm bảo theo thiết kế
C
Qpi < Qy ci và đối tượng, quy mô
cấp nước không đáp ứng được so
với thiết kế
b/ Tính toán chi phí – lợi ích từ khả năng đáp
ứng nhu cầu sử dụng nước
Từ kết quả đánh giá khả năng đáp ứng nhu cầu
sử dụng nước, xác định được quy mô, nhiệm
vụ thực tế của đập dâng, bao gồm: Loại cây
trồng được tưới và diện tích tưới tương ứng;
diện tích nuôi trồng thủy sản; số người dân
được cấp nước sinh hoạt; số gia súc, gia cầm
sử dụng nước; sản lượng điện năng tiêu thụ;
tổng lượng nước cấp cho công nghiệp, du lịch,
môi trường.
Tùy thuộc vào nhiệm vụ của đập dâng có thể
xác định được chi phí bỏ ra Csd và lợi ích
đem lại Bs d theo khả năng đáp ứng nhu cầu
sử dụng:
n

n

i

i

(3)

trong đó:
n là số nhiệm vụ mà đập dâng đáp ứng;

Cnvi: Chi phí bỏ ra cho nhiệm vụ thứ i; và
Bnvi: Lợi ích đem lại của nhiệm vụ thứ i.
3.3. Tiêu chí quản lý vận hành
a/ Đánh giá công tác quản lý vận hành
Nội dung đánh giá hiện trạng quản lý vận hành
được tổng hợp trong Bảng 7.

+ M ức độ A - Đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng;

C sd   Cnvi và B sd   Bnvi

CÔNG NGHỆ

Bảng 7. Nội dung đánh giá
quản lý vận hành
Chỉ tiêu

Nội dung đánh giá

1. Tổ chức Số lượng và trình độ cán bộ
bộ máy quản quản lý theo qui định.
lý
Sự tuân thủ trong xây dựng
2. Công tác
và thực hiện quy trình vận
vận hành
hành hoặc kế hoạch vận hành
Sự tuân thủ trong việc xây
3. Công tác
dựng và thực hiện kiểm tra
kiểm tra
công trình
4. Công tác
bảo đảm an
toàn
công
trình

Sự tuân thủ trong xây dựng
và thực hiện phương án bảo
vệ, kế hoạch PCLB cho
công trình

Đánh giá việc thực hiện
5. Công tác công tác tu sửa, bảo dưỡng
duy tu bảo hàng năm của đơn vị quản lý
dưỡng đập
theo kế hoạch tu sửa, bảo
dưỡng hàng năm
6. Trang thiết
bị phục vụ
quản lý vận
hành

Đánh giá sự đầy đủ, phù
hợp, tính hiện đại và chất
lượng của các trang thiết bị
phục vụ quản lý vận hành

7. Ứng dụng
khoa
học
trong công
tác quản lý
vận hành

Tình hình ứng dụng công
nghệ tiên tiến, áp dụng sáng
kiến, cải tiến kỹ thuật để kéo
dài tuổi thọ và nâng cao hiệu
quả khai thác.

Đánh giá hiện trạng công tác quản lý, vận hành
theo các mức độ như trong Bảng 8.
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Bảng 8. Đánh giá hiện trạng công tác
quản lý vận hành
Mức
độ

Tiêu chuẩn đánh giá

Tất cả các chỉ tiêu trong Bảng 7
A
đạt yêu cầu hoặc chỉ tiêu 7 không
(Tốt) đạt yêu cầu, các chỉ tiêu còn lại đạt
yêu cầu
M ột trong các chỉ tiêu 2, 3, 5 trong
B
Bảng 7 không đạt yêu cầu hoặc hai
(Trung trong các chỉ tiêu 4, 6, 7 không đạt
bình) yêu cầu; các chỉ tiêu còn lại đạt
yêu cầu
C
Các trường hợp còn lại
(Kém)
b/ Xác định chi phí quản lý vận hành
Chi phí cho công tác quản lý vận hành CQLVH
được xác định trên cơ sở điều tra thực tế gồm:
Chi trả lương và chi hoạt động chung cho đơn
vị quản lý; chi phí duy tu, bảo dưỡng hàng năm
và chi phí mua sắm, sửa chữa trang thiết bị.
3.4. Thiết lập bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả
xã hội của công trình đập dâng hiện trạng
3.4.1. Tiêu chí mức độ khó khăn của khu vực
hưởng lợi từ công trình
Vùng Tây Bắc là vùng có đông đồng bào dân
tộc, tỷ lệ nghèo cao, điều kiện về cơ sở vật
chất yếu kém, đời sống và khả năng tiếp cận
các dịch vụ xã hội cơ bản còn nhiều khó khăn.
Để nâng cao trình độ phát triển về kinh tế - xã
hội, Chính phủ đã phân các xã khu vực miền
núi và dân tộc thành 03 khu vực I, II, III làm
cơ sở cho việc hoạch định, tổ chức thực hiện
các chính sách, nhằm tập trung đầu tư, hỗ trợ
để thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các
vùng và các xã trong vùng. Xã khu vực III là
xã khó khăn nhất; xã khu vực II là xã còn khó
khăn nhưng đã tạm thời ổn định; xã khu vực I
là các xã còn lại. N goài ra, Chính phủ cũng
xác định danh sách các xã đặc biệt khó khăn,
xã an toàn khu và xã biên giới để ưu tiên đầu
6

tư phát triển kinh tế xã hội [3]. Giá trị của tiêu
chí mức độ khó khăn của khu vực hưởng lợi
Ix1 được đề nghị như trong Bảng 9.
Bảng 9. Giá trị tiêu chí mức độ khó khăn
của khu vực hưởng lợi
Giá trị
Ix1
1
2
3
4
5

Khu hưởng lợi của đập dâng
thuộc
Xã thuộc vùng I
Xã thuộc vùng II
Xã thuộc vùng III
Xã an toàn khu hoặc xã biên giới
Xã đặc biệt khó khăn

3.4.2. Tiêu chí tỷ lệ dân tộc thiểu số trong khu
vực hưởng lợi
Khu vực nghiên cứu là địa bàn sinh sống của
gần 30 tộc người thiểu số chiếm gần 62% tổng
dân số. Trong khi tỷ lệ hộ nghèo của cả nước
đã giảm đáng kể trong vài thập kỷ gần đây, tỷ
lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số
vẫn còn cao và khoảng cách giàu nghèo đã
tăng lên đáng kể. Trong nhiều năm qua, Nhà
nước đã có nhiều chương trình, dự án để thúc
đẩy mức sống của nhóm đối tượng này và
trong đó có nhiều dự án mang ý nghĩa về mặt
xã hội hơn là về kinh tế. Tỷ lệ dân tộc thiểu số
trong vùng hưởng lợi của đập dâng được đánh
giá bằng tỷ lệ giữa tổng số người dân tộc thiểu
số trên tổng số người dân được hưởng lợi sẽ là
căn cứ để xác định giá trị của tiêu chí tỷ lệ dân
tộc thiểu số Ix2.
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Bảng 10. Giá trị của tiêu chí tỷ lệ dân tộc
thiểu số trong vùng hưởng lợi
Giá trị
Ix2

Tỷ lệ dân tộc thiểu số vùng
hưởng lợi

1

Nhỏ hơn 20%

2

Từ 20% đến dưới 40%

3

Từ 40% đến dưới 60%

4

Từ 60% đến dưới 80%

5

Từ 80% đến 100%

KHOA HỌC
3.4.3. Tiêu chí số hộ dân được hưởng lợi
Số hộ gia đình sử dụng nước từ công trình
đập dâng là một thành phần quan trọng để
đánh giá hiệu quả xã hội của công trình. Số
hộ gia đình sử dụng nước có thể bao gồm: số
hộ sử dụng nước sinh hoạt, số hộ có đất canh
tác được tưới bởi đập dâng, hoặc số hộ được
sử dụng điện từ công trình. Càng nhiều hộ gia
đình được hưởng lợi từ công trình, hiệu quả
về mặt xã hội càng lớn. Giá trị của tiêu chí số
hộ gia đình sử dụng nư ớc Ix 3 được đề xuất
trong Bảng 11.
Bảng 11. Giá trị của tiêu chí số hộ dân được
hưởng lợi từ công trình đập dâng
Giá trị
Ix3

Số hộ dân được hưởng lợi
từ đập dâng

1

Nhỏ hơn 20 hộ

2

Từ 20 hộ đến dưới 50 hộ

3

Từ 50 hộ đến dưới 100 hộ

4

Từ 100 hộ đến dưới 200 hộ

5

Trên 200 hộ

3.4.3. Tiêu chí sự tham gia của lực lượng lao
động trong các ngành kinh tế sử dụng nước từ
đập dâng
Sự tham gia của lực lư ợng lao động vào các
ngành kinh tế như trồng trọt, thủy sản, công
nghiệp, du lịch, v.v… có sử dụng nước từ
đập dâng đã đem lại thu nhập ổn định cho
chính bản thân và gia đình của họ cũng như
góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của
địa phương. Điều này được đánh giá bằng tỷ
lệ (%) giữa số người dân có việc làm ở vùng
hưởng lợi của đập dâng trên tổng dân số của
vùng hưởng lợi và đây sẽ là căn cứ để xác
định giá trị của tiêu chí sự tham gia của lực
lượng lao động trong các ngành kinh tế lấy
nước từ đập dâng Ix 4.

CÔNG NGHỆ

Bảng 12. Giá trị của tiêu chí sự tham gia
của lực lượng lao động trong các ngành
kinh tế lấy nước từ đập dâng
Giá trị
Ix4
1
2
3
4
5

Tỷ lệ người dân có
công ăn việc làm
≥ 80% tổng số dân
≥ 70% và < 80% tổng số dân
≥ 60% và < 70% tổng số dân
≥ 50% và < 60% tổng số dân
< 50% tổng số dân

3.4.5. Tiêu chí đóng góp của các ngành kinh tế
sử dụng nước từ đập dâng trong tổng thu nhập
của địa phương
Đối với khu vực Tây Bắc, nơi mà kinh tế nông
nghiệp đóng một vai trò chủ đạo trong cơ cấu
kinh tế của vùng thì đóng góp của các công trình
thủy lợi nói chung và công trình đập dâng nói
riêng vào quá trình sản xuất đem lại thu nhập
cho địa phương thông qua giá trị sản xuất nông
nghiệp, công nghiệp, du lịch, phát điện, v.v… là
rất đáng kể. Để đánh giá mức độ đóng góp của
các ngành kinh tế sử dụng nước từ đập dâng
trong tổng thu nhập của địa phương, các số liệu
về năng suất và diện tích cây trồng, sản lượng
thủy sản, sản lượng điện hay thu nhập từ dịch vụ
du lịch cũng như giá trị sản xuất công nghiệp của
các đối tượng sử dụng nước từ đập dâng sẽ được
điều tra. Tỷ lệ (%) giữa tổng giá trị sản xuất của
các ngành kinh tế sử dụng nước từ đập dâng trên
tổng thu nhập của địa phương trong năm sẽ là
căn cứ để xác định giá trị của tiêu chí này (Ix5).
Bảng 13. Giá trị của tiêu chí đóng góp của
các ngành kinh tế sử dụng nước từ đập
dâng trong tổng thu nhập của địa phương
Giá trị
Ix4
1
2
3
4
5

Tỷ lệ đóng góp
Dưới 20% tổng thu nhập
Từ 20 ÷ 30% tổng thu nhập
Từ 30 ÷ 40% tổng thu nhập
Từ 40 ÷ 50% tổng thu nhập
Trên 50% tổng thu nhập
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3.5. Tính toán chỉ số hiệu quả của công
trình đập dâng

Bảng 15. Đánh giá hiệu quả kinh tế của
công trình đập dâng hiện trạng

3.5.1. Tính toán chỉ số hiệu quả kinh tế

Phân
loại
1

Chỉ số hiệu quả kinh tế của đập dâng được tính
B
(4)
theo công thức: I K 
C

2

Ik: Chỉ số hiệu quả kinh tế của đập dâng;
B: Tổng lợi ích thu được xác định từ các tiêu
chí quản lý vận hành, hiện trạng công trình và
khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng nước. Đối
với các công trình đập dâng trong khu vực
nghiên cứu, lợi ích thu được về mặt kinh tế chủ
yếu từ kết quả đáp ứng nhu cầu sử dụng Bsd.
C: Tổng chi phí bỏ ra xác định từ các tiêu chí
quản lý vận hành, hiện trạng công trình và khả
năng đáp ứng nhu cầu sử dụng nước:
C = Cct + Csd + CQLVH

(5)

3.5.2. Tính toán chỉ số hiệu quả xã hội
Chỉ số hiệu quả xã hội của công trình đập dâng
được xác định theo công thức:
IX=Ix1.w1+Ix2.w2+Ix3.w3+Ix4.w4+Ix5.w5 (6)
IX: Chỉ số hiệu quả xã hội của đập dâng;

3

4
5

2
3

Trọng số

Tỷ lệ dân tộc thiểu số

w2=0,257

Số hộ dân được hưởng lợi

w3=0,154

Số người có công ăn việc làm

w4=0,088

Đóng góp cho ngân sách địa phương

w5=0,088

4. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA CÔNG
TRÌNH Đ ẬP DÂNG HIỆN TRẠNG
Đánh giá hiệu quả kinh tế của đập dâng
theo 05 mức độ dự a vào chỉ số IK như t rong
Bảng Bảng 15.
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3,0 ≤ IK
4,0
IK ≥ 4,0

Phân Điều kiện
loại
1
IX < 1,0

Bảng 14. Trọng số của các tiêu chí xã hội
w1=0,413

1,0 ≤ IK
2,0
2,0 ≤ IK
3,0

Đập dâng không
có hiệu quả kinh tế
< Đập dâng có hiệu
quả kinh tế thấp
< Đập dâng có hiệu
quả kinh tế trung
bình
< Đập dâng có hiệu
quả kinh tế cao
Đập dâng có hiệu
quả kinh tế rất cao

Bảng 16. Đánh giá hiệu quả xã hội của đập
dâng hiện trạng

w1, w2, w3, w4, w5: Trọng số của các tiêu chí.

Mức độ khó khăn của khu vực

IK < 1,0

Đánh giá hiệu quả

Hiệu quả xã hội của đập dâng được đánh giá
theo 05 mức độ dựa vào chỉ số IX như trong
Bảng 16.

Ix1, Ix2, Ix3, Ix4, Ix5: Giá trị của các tiêu chí;

Tiêu chí

Điều kiện

4
5

Đánh giá hiệu quả

Đập dâng không có
hiệu quả xã hội
1,0 ≤ IX < 2,0 Đập dâng có hiệu
quả xã hội thấp
2,0 ≤ IX < 3,0 Đập dâng có hiệu quả
xã hội trung bình
3,0 ≤ IX < 4,0 Đập dâng có hiệu
quả xã hội cao
IX ≥ 4,0
Đập dâng có hiệu
quả xã hội rất cao

5. KẾT LUẬN
Để nâng cao hiệu quả phục vụ của các công
trình đập dâng, cần thiết thường xuyên giám
sát, đánh giá hiệu quả các mặt thực tế đạt được
để từ đó đề xuất những giải pháp, phương
pháp quản lý phù hợp.
Hiệu quả của công trình đập dâng tuỳ thuộc
vào điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế - kỹ
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thuật, trình độ quản lý, điều kiện xã hội của địa
phương cũng như đối tượng sử dụng nước.
Nghiên cứu này đã đề xuất một bộ tiêu chí
đánh giá hiện trạng (chất lượng hiện tại của
công trình, khả năng tháo của cửa lấy nước
đáp ứng yêu cầu thiết kế, tình trạng bồi lắng
trước đập) và hiệu quả của các công trình đập
dâng đang khai thác, vận hành ở vùng Tây Bắc
về các mặt kinh tế (hiện trạng công trình, khả
năng đáp ứng nhu cầu sử dụng nước, quản lý
vận hành), xã hội (mức độ khó khăn của khu
vực hưởng lợi từ công trình, tỷ lệ dân tộc thiểu
số trong vùng hưởng lợi, đóng góp của ngành
kinh tế sử dụng nước từ đập dâng trong tổng

CÔNG NGHỆ

thu nhập của địa phương, số hộ dân được
hưởng lợi từ công trình đập dâng, sự tham gia
của lực lượng lao động trong các ngành kinh tế
lấy nước từ đập dâng). Bộ tiêu chí đánh giá đã
thể hiện được đầy đủ các mặt hiệu quả của
công trình đập dâng và đã tiếp cận được với
phương pháp đánh giá tiên tiến trên thế giới.
Lời cảm ơn
Bài báo này là một phần kết quả của Đề tài
độc lập cấp Nhà nước “Nghiên cứu đề xuất và
ứng dụng các giải pháp khoa học, công nghệ
phù hợp nâng cao hiệu quả các công trình đập
dâng vùng Tây Bắc”.
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