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11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án: 

Lưu vực sông Thạch Hãn được hình thành trong khu vực có điều kiện tự nhiên 

phong phú, cùng với ảnh hưởng của tác động nhân sinh, điều này làm phân hóa các 

đặc điểm tài nguyên nước cũng như hiện trạng sử dụng nước thành các tiểu vùng sử 

dụng nước nước độc lập. Tính đa dạng của khu vực được phân hóa thành 12 tiểu vùng 

dựa trên cơ sở phân hóa địa hình, đường phân thủy của các lưu vực sông con, ranh giới 

hành chính và hiện trạng sử dụng đất. 

Qua kết quả đánh giá mức độ dễ bị tổn thương của các tiểu vùng thấy rằng tất 

cả các tiểu vùng  đều dễ bị tổn thương cao. Tuy nhiên vẫn có sự phân hóa về mức độ 

dễ bị tổn thương. Tiểu vùng CIV1 (vùng đồng bằng) và các tiểu vùng CIV2 và CIV3 

(ven biển) với mức độ dễ bị tổn thương cao, các tiểu vùng CI3, CIII1 và CIII2 bị tổn 

thương thấp nhất trong toàn lưu vực.  Nguyên nhân chủ yếu ở các tiểu vùng đồng bằng 

và ven biển là do chịu sức ép sử dụng dẫn đến thiếu nước mùa kiệt, nước dễ bị nhiễm 

mặn, không đảm bảo vệ sinh môi trường do các hoạt động dân sinh và kinh tế. Các 

tiếu vùng trung du và đồi núi, điều kiện  cấp nước còn nghèo nàn, dân sinh không 

được tiếp cận với nước sạch. Ở các khu vực có ngành thủy sản và chăn nuôi phát triển, 

nước dễ bị nhiễm bẩn do hệ thống chuồng trại hoặc vệ sinh môi trường thủy sản không 

đạt  yêu cầu, hiện trạng phát triển rừng còn thấp.  

Các cấp quản lý cần đưa ra các biện pháp phù hợp như: nâng cao nhận thức của 

người dân; cán bộ quản lý, tăng cường nguồn vốn, thay đổi cơ chế mùa vụ, sửa chữa 



nâng cấp công trình vận chuyển và tích trữ nước, trồng cây gây rừng phủ xanh đất 

trống đồi trọc, xã hội hóa công trình cấp nước sạch và vệ sinh môi trường 

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn: Luận án có thể là tài liệu tham khảo, tài liệu phục vụ 

cho việc giảng dạy và học tập chuyên ngành địa lý thủy văn. Có thể sử dụng phân tích, 

thống kê và kết luận của luận án trong hoạt động thực tế và đề xuất trong quản lý tổng 

hợp tài nguyên nước tại khu vực nghiên cứu. 

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo: xây dựng trọng số cho các chỉ thị tổn thương tài 

nguyên nước. 
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11. Summary of the new findings of the thesis 

- The Thach Han River Basin is formed in an area with abundant natural 

conditions, along with the impacts of human activities, which differentiates the water 

characteristics as well as the current status of water use. The diversity of the area is 

subdivided into 12 subregions based on topography, watershed of river basins, 

administrative boundaries and current land use status. 

- Through the results of the vulnerability assessment of subregion, it was found 

that all subregions were highly vulnerable. Howerver, There is, a division of 

vulnerability. In sub-CIV1 (lowland) and CIV2 and CIV3 suburbs (coastal) with high 

vulnerability, sub-zones CI3, CIII1 and CIII2 are least affected in the basin. The main 

causes in the deltas and coastal areas are due to the pressure of water use, leading to 

the lack of water in the dry season, water is susceptible to salinization, not ensuring 

environmental sanitation due to the activities of people and economy. In the midland 

and hills, poor water supply conditions, people do not have access to clean water. In 

areas where fisheries and animal husbandry are developed, water is easily 

contaminated due to unsatisfactory housing and environmental sanitation, the status of 

forest development is low. 

- Policy makers should take appropriate measures such as raising people's 

awareness, management of the water supply, change of cropping mechanism, repair 



and upgrading of water transport and storage, planting of trees for greening bare hills, 

socialization of clean water supply and environmental sanitation. 

12. Paratical applicability, if any: it can be a reference material for the teaching and 

learning of geohydrology. It is possible to use the analysis, statistics and conclusions 

of the thesis in practical and proposed activities in integrated water resources 

management in the study area. 

 

13. Further research directions, if any: Building weights for indicators of water 

resources vulnerability 
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