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

1. Lựa chọn được phương pháp phù hợp và đưa ra quy trình 6 bước để xác định giá trị kinh 

tế sử dụng nước đối với các ngành công nghiệp, nông nghiệp và thủy sản làm cơ sở để phân tích 

lựa chọn phương án phân bổ nguồn nước lưu vực sông.  
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nước ở trong nước; lựa chọn được phương án phân bổ nguồn nước lưu vực sông Vệ dựa trên giá 

trị kinh tế sử dụng nước. 
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1. Full name: NGUYEN NGOC HA  2. Sex: Male 

3. Date of birth: 24 October 1979   4. Place of birth: Vinh Phuc province 

5. Admission decision number: No. 4982/QĐ-ĐHKHTN, dated 27th November 2017 by the 

Rector of VNU University of Science. 

6. Changes in academic process: Decision number 1033/QĐ-ĐHKHTN, dated 23th April 2017 

on the first 12 month extension to PhD student by the Rector of VNU University of Science. 

Rename thesis title in 2017 after Thesis defense committee of HMO Faculty.  

7. Official thesis title: Study on river basin water source allocation based on the economic 

value of water use, an application to Ve river basin. 

8. Major: Hydrology    9. Code: 62 44 02 24 

10. Supervisors: (1) Assoc. Prof. Dr. Nguyen Tien Giang, VNU University of Science - 

Vietnam National University; (2) Assoc. Prof. Dr. Pham Quy Nhan, Hanoi University of 

Natural Resources and Environment - Ministry of Natural Resources and Environment. 

11. Summary of the new findings of the thesis: 

1. Choose the appropriate method and giving the 6 steps procedure for determining the economic 

value of water use for industry, agriculture, and aquaculture as the basis to analyze and choice 

river basin water source allocation plan.  

2. Apply system analysis approach, used in conjunction with simulation models and optimization 

model and economic value of water use based, the thesis has provided the basis justifying the 

choice of river basin water source allocation plan and successful application for Vệ river basin.  

3. For the first time, reliable economic values of water use have been identified in each sub-basin 

and in the whole Vệ river basin; explicit interpretation, has the structure of the process of river 

basin water source allocation feasible and in line with policy management and application 

practices of river basin water allocation planning in Vietnam; selected river basin water source 

allocation plan of Vệ river basin based on the economic value of water use. 

12. Practical applicability, if any: 

The results of the thesis can be applied immediately to the water allocation planning and 

management on Vệ river basin of Quang Ngai province and other river basins with similar 

conditions. 

13. Further research directions, if any: 



- The time step of water allocation can go to 10 days duration in order to coordinate with 

existing inter-reservoir rules of operation. 

- Expand the research subjects such as the municipality, hydroelectric, tourism, and services. 
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