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Tóm tắt: An ninh nước đô thị đã được công nhận là một yếu tố quan trọng để đạt
được sự phát triển bền vững. Thành phố Sơn La là trung tâm hành chính và phát triển kinh
tế - xã hội của tỉnh Sơn La với tốc độ đô thị hóa lớn và mật độ dân cư cao. Bài báo này sử
dụng phương pháp phỏng vấn sâu để đánh giá thực trạng ô nhiễm nước sinh hoạt và các các
nguy cơ đe dọa đến an ninh nguồn nước trong lưu vực cấp nước sinh hoạt cho người dân
thành phố Sơn La. Kết quả cho thấy: Đối với khu vực đầu nguồn người dân chủ yếu sử dụng
các nguồn nước tự nhiên, bị ô nhiễm theo mùa và có nguy cơ cạn kiệt. Đối với khu vực sử
dụng nước máy, nguy cơ ô nhiễm hóa chất nông nghiệp và hàm lượng đá vôi rất cao.
Từ khóa: Thành phố Sơn La, An ninh nước, Suối Bó Cá.
1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Nước cần thiết cho an ninh lương thực, sản xuất năng lượng, hoạt động công nghiệp,
cân bằng hệ sinh thái nước ngọt và bảo tồn bản sắc văn hóa và xã hội [1]. An ninh nước có
thể được định nghĩa đơn giản là sự sẵn có của nước với số lượng và chất lượng đủ cho cuộc
sống lành mạnh, tăng trưởng kinh tế và bảo tồn môi trường [2].
An ninh nước đô thị đã được công nhận là một yếu tố quan trọng để đạt được sự phát
triển bền vững. Liên hợp quốc đã công bố Chương trình nghị sự 2030 về phát triển bền vững
và công bố 15 Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) để kêu gọi nhận thức toàn cầu và thúc
giục tất cả các chính phủ tăng cường thực hành bền vững của họ [3].
Cho đến nay, hơn một nửa dân số toàn cầu sống ở khu vực thành thị và tỷ lệ đó dự
kiến sẽ tăng lên 2/3 vào năm 2050 [4]. Một khi an ninh nước đô thị xấu đi, dân số đô thị lớn
phải chịu những ảnh hưởng và toàn xã hội sẽ phải trả giá đắt về nguồn lực tài chính và xã
hội [5, 6, 7]. Ý nghĩa này làm nổi bật sự cần thiết phải bảo vệ an ninh nước đô thị và đã thúc
đẩy các nghiên cứu về an ninh nước đô thị. Phân tích chỉ số là phương pháp phổ biến nhất
để đánh giá an ninh nguồn nước [8].
Vấn đề ô nhiễm nguồn nước cung cấp cho thành phố Sơn La từ năm 2013 đến nay ảnh
hưởng lớn đến hoạt động sinh hoạt và sản xuất của gần 13.000 hộ dân. Nguyên nhân gây ô
nhiễm chủ yếu do nước thải sơ chế cà phê tại khu vực xã Chiềng Đen, xã Chiềng Cọ (TP
Sơn La) và một phần ở huyện Thuận Châu cùng với việc sử dụng hóa chất nông nghiệp và
rác thải sinh hoạt của người dân khu vực này. Do đó, cần các biện pháp tổng hợp và liên
ngành trong sản xuất và chế biến các sản phẩm nông nghiệp, đặc biệt là sử dụng hóa chất
nông nghiệp và thuốc diệt cỏ, quản lý xói mòn đất để bảo vệ được trữ lượng, chất lượng
nguồn nước.
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Thành phố Sơn La (21o15' - 21o31' vĩ độ Bắc, 103o45' - 104o00' kinh độ Đông) có địa
hình karst chia cắt phức tạp với núi
đá cao xen lẫn đồi, thung lũng lòng
chảo [9]. Nằm ở độ cao trung bình
so với mặt nước biển từ 700 - 800m,
bảo vệ an ninh nguồn nước tại khu
vực đầu nguồn là một thách thức
lớn trong chiến lược bảo vệ môi
trường tại địa phương nói riêng, và
với miền Bắc Việt Nam nói chung.
Bên cạnh đó, đây là trung tâm
hành chính và phát triển kinh tế - xã
hội của tỉnh Sơn La với tốc độ đô thị
hóa lớn và mật độ dân cư cao. Điều
này kéo theo nhu cầu lớn về sử dụng
tài nguyên nước và kéo theo sự gia
tăng phát thải chất gây ô nhiễm tại
lưu vực các con sông và suối của
thành phố (Hình 1).
Bài báo này sử dụng phương
pháp phỏng vấn sâu để đánh giá
thực trạng ô nhiễm nước sinh hoạt
Hình 1. Bản đồ hành chính thành phố Sơn La
và các các nguy cơ đe dọa đến an
ninh nguồn nước trong lưu vực cấp
nước sinh hoạt cho người dân thành phố Sơn La.
2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Phương pháp xác định các đặc trưng hình dạng lưu vực
- Chu vi (P_km) là độ dài đường ranh giới của lưu vực, được xác định theo Thông
tư số 60/2012/TT - BNN&PTNT [10]
- Diện tích (A_ha) là không gian đón nước của lưu vực, xác định bằng hệ thống các
ô lưới chồng xếp lên bản đồ ranh giới lưu vực.
- Chỉ số hình dạng tròn của lưu vực (Kc) được xác định theo công thức sau:
Kc = 0,28xP/A0,5
Trong đó:

Kc là chỉ số hình dạng tròn của lưu vực
A là diện tích lưu vực (km2)
P là chu vi lưu vực (km2).

2.2. Phương pháp phỏng vấn
Nghiên cứu sử dụng phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp. Nhóm nghiên cứu tập
trung khảo sát việc sử dụng nước của 04 phường/ xã gồm: Chiềng Đen, Chiềng Cọ, Chiềng
An, Chiềng Lề, Quyết Thắng, Tô Hiệu qua việc sử dụng 200 phiếu khảo sát người dân.
Phương pháp phỏng vấn sâu cũng được áp dụng trong nghiên cứu để tìm hiểu kỹ hơn về
đánh giá của người dân đối với chất lượng nước sinh hoạt và các nguồn nước sông/suối/dòng
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chảy trong khu vực, đồng thời, tìm hiểu nhu cầu thông tin về chất lượng nguồn nước của
người dân để đảm bảo nghiên cứu thu được kết quả tốt nhất.
3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
3.1. Đặc trưng cơ bản lưu vực suối Bó Cá
Khu vực cung cấp nước cho
thành phố Sơn La nằm trên địa phận
của 7 xã, trong đó tập trung nhiều ở xã
Chiềng Cọ, Chiềng Đen, Muổi Nọi và
Chiềng An, lưu vực này có diện tích là
10.339,49 ha, chu vi lưu vực là 53,68
km; lưu vực có chỉ số hình dạng tròn
Kc =1,478; hệ thống sông suối có tổng
chiều dài là 87,97 km gồm 4 bậc sông
suối, chủ yếu nằm ở đai cao từ 800 –
1.000 m; chủ yếu có độ dốc bề mặt từ
< 10o.

Hình 2. Lưu vực suối Bó Cá

3.2. Thực trạng sử dụng nước sinh
hoạt tại vùng đầu nguồn (xã Chiềng Cọ và Chiềng Đen)
Khảo sát 100 người dân tại 02 xã ngoại thành (Chiềng Cọ và Chiềng Đen), có 91% số
hộ gia đình tại vùng đầu nguồn đang sử dụng nước tự nhiên: nước mưa, đập, suối, và đặc
biệt là nước được lấy từ các mó (Là bể nước tự nhiên hoặc con người xây dựng, chứa và dẫn
nguồn nước ngầm) được dẫn về các hộ gia đình sử dụng và 09% số người đang sử dụng
nguồn nước máy, trong đó có 50% số hộ sử dụng thêm cả nước mưa cho việc sinh hoạt của
gia đình.
Trong số người dân được hỏi cho thấy rằng, một số hộ đang sinh sống tại bản Hùn,
Chiềng Cọ, thành phố Sơn La đang phải sử dụng nguồn hồ chứa nước Bản Muông. Một số
bản với địa hình trũng thấp bà con có sử dụng nước giếng khoan phục vụ cho việc sinh hoạt
của mình như ở bản Phiêng Tam, Bản Tam, Phiêng Khoang dưới hình thức đào giếng tập
thể lấy nguồn nước sử dụng chung cho 3 - 4 hộ/ giếng.

Hình 3. Vị trí khảo sát tại hai xã đầu nguồn Chiềng Cọ và Chiềng Đen
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3.3. Thực trạng ô nhiễm nước sinh hoạt tại vùng đầu nguồn thành phố Sơn La
- Nước mó: Đây là nguồn nước tự nhiên được bà con khai thác từ lâu đời từ những
mạch nước ngầm trên các dãy núi đá. Tuy nhiên, nguồn nước này đang có xu hướng giảm,
một số mó nước đã cạn kiệt bởi thảm thực vật trên nhiều đồi núi đã không còn, một số bản
phải đi lấy nước mó từ các bản khác: bản Phiêng Tam phải dẫn nước từ Chiềng Cọ, bản
Phiêng Khoang phải dẫn nước từ Ót Luông.
Có 54% người sử dụng cho rằng nước mó họ đang sử dụng là nguồn nước đảm bảo,
hợp vệ sinh; 22% người sử dụng cho rằng nước mó họ đang sử dụng là nguồn nước không đảm
bảo và hợp vệ sinh do nước bị đục, có mùi và nhiều vôi; 13% người sử dụng cho ở mức bình
thường có thể sử dụng và 11% người sử dụng cho biết họ không biết đánh giá chất lượng nước
họ đang sử dụng như thế nào, hầu hết các lý do đưa ra: “dùng quen rồi”, “không dùng nước này
thì không biết lấy nguồn nước sạch ở đâu?”...Trong số người sử dụng nước mó có 21% số
người cho biết nước mình đang sử dụng có các hiện tượng đổi màu, mùi trong năm. Hơn
42% cho biết các nguồn nước mó hiện đang sử dụng có chứa nhiều vôi. Hiện tượng cặn đá
vôi có trong bể, ống nước, đồ dùng sinh hoạt hàng ngày.
- Nước trên đập và suối: Đây là nguồn nước sinh hoạt chủ yếu của nhiều hộ dân trong
các bản Hùn, Pá Có ở xã Chiềng Cọ. Hầu hết các hộ đều nhận ra nguồn nước này không đảm
bảo bởi cặn đá vôi và độ đục của nước thay đổi liên tục trong năm. Và nếu sử lấy để sử dụng
phải dùng thêm các chất tẩy như phèn chua, máy lọc nước trước khi đưa vào sử dụng. Một
hộ ở bản Hùn, Chiềng Cọ cho hay gia đình mình đang sử dụng nước trên đập bản Muông
vốn dĩ là đập thủy lợi được dùng cho việc hỗ trợ cho việc tưới tiêu phát triển nông nghiệp:
“Vào những ngày mưa, nước đục không thể dùng được...”
3.4. Một số nguyên nhân chủ yếu gây ô nhiễm gây ô nhiễm nguồn nước
- Mưa lớn, lũ, làm sạt lở bờ, xói mòn và kéo theo bùn đất, nước mất sự trong sạch,
khuấy động những chất ô nhiễm, nhiều chất thải độc hại từ nơi đổ rác được nước cuốn đi.
Do các sản phẩm hoạt động sống của sinh vật, kể cả xác chết của chúng. Cây cối, sinh vật
chết chúng bị vi sinh vật phân hủy thành chất hữu cơ. Từ đó làm thay đổi tính chất lý học
(độ trong, mùi, màu, nhiệt độ,…), làm xuất hiện các chất nổi trên bề mặt. Chính vì vậy, sau
mỗi đợt mưa, giông kéo đến làm cho các nguồn nước sinh hoạt từ đập, suối, mó bị vẩn đục
màu nước thay đổi.
- Thành phố Sơn La có khoảng gần 500 ha núi đá có thể khai thác để làm nguyên vật
liệu xây dựng, làm đường giao thông và làm nguyên liệu cho nhà máy chế biến xi măng phân
bố hầu khắp ở các phường xã trong địa bàn thành phố với trữ lượng khoảng 110.000 ngàn
tấn; sét gạch ngói Bản Dửn, xã Chiềng Ngần; đá vôi xi măng Chiềng Sinh; đá vôi bản Hôm,
xã Chiềng Cọ cùng với các tính chất của đất và nguồn nước ngầm được hình thành thì nguồn
nước ngầm ở Sơn La còn chứa các khoáng chất dư thừa gây ô nhiễm đó chính là CaCO3 ,
các loại khoáng và sét… theo hai nguồn nước ngầm chính từ: Nước ngầm chứa trong các kẽ
nứt của đá và nước ngầm Kaster.
- Nước thải, rác thải sinh hoạt phát sinh chính từ các hộ gia đình tại khu vực suối Bó
Cá là một trong những nguyên nhân gây ô nhiễm nước ở khu vực này. Người dân xả trực
tiếp nước thải của gia đình chưa qua xử lí xuống các khe suối một cách tự do, điều này làm
ảnh hưởng rất lớn đến môi trường nước và chất lượng nước, gia tăng các chất ô nhiễm ở khu
vực khe, suối. Cùng với việc xả thải trực tiếp vào dòng suối thì người dân lại sử dụng nước
suối của khu vực để giặt quần áo và rửa các dụng cụ trong gia đình. Những hoạt động này
hôm nay tuy chưa gây ô nhiễm nặng nề (do mật độ dân số chưa cao) nhưng chúng cũng đã
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góp phần làm tăng nguy cơ gây ô nhiễm nước suối Bó Cá – nguồn cung cấp nước cho thành
phố Sơn La ở phía hạ nguồn.

Hình 4. Hoạt động của người dân dọc suối Bó Cá
- Theo khảo sát, việc sử dụng thuốc trừ cỏ, thuốc bảo vệ thực vật và phân bón trung
bình mỗi năm người dân sẽ thường sử dụng 3,67 lít thuốc trừ cỏ/ha/năm; 2,33 lít thuốc bảo
vệ thực vật/ha/năm và khoảng 1,2 tấn phân bón/ha/năm (gồm cả phân chuồng và phân tổng
hợp). Vậy với diện tích trồng riêng loại cây cà phê xen lẫn các loại cây ăn quả trên diện tích
khoảng 1.274 ha thì mỗi năm xã Chiềng Cọ, Chiềng Đen sẽ sử dụng khoảng 4.675,6 lít thuốc
trừ cỏ; 2.968,4 lít thuốc bảo vệ thực vật và khoảng 1.524 tấn phân bón cho các loại cây trồng
kể trên.

Hình 5. Một vạt cà phê trồng xen mơ mận tại xã Chiềng Đen, Tp. Sơn La
3.5. Thực trạng nước ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt tại thành phố Sơn La sau khi được
xử lý
Trong khảo sát này, nhóm nghiên cứu tập trung đến việc sử dụng nước của 4 phường
có lượng dân số tập đông nhất, sử dụng nước sạch do Công ty Cổ phần cấp nước Sơn La sản
xuất (Chiềng An, Chiềng Lề, Quyết Tâm, Tô Hiệu). Với 100 phiếu khảo sát nhóm nghiên cứu
thu được thì 100% nhóm người được phỏng vấn đang sử dụng nước máy để sinh hoạt, trong
đó có 12% sử dụng thêm nước mưa, nước giếng khoan để sử dụng thêm cho sinh hoạt. Khi
được hỏi tại sao không sử dụng nguồn nước tự nhiên thay thế cho nước máy, có 58% số người
được hỏi cho rằng nguồn nước tự nhiên trên địa bàn nội thành không còn sạch bởi các hoạt
động của công nghiệp, nước thải, chất thải sinh hoạt,…, 16% số người được hỏi cho rằng việc
sử dụng nước tự nhiên (nước giếng khoan, nước mưa,..) tốn nhiều thiết bị lọc, bể chứa cồng
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kềnh trong không gian sinh hoạt chật hẹp, 20% số người được phỏng vấn cho biết do họ chưa
tìm được nguồn nước thay thế nên phải sử dụng nguồn nước của Công ty.

Hình 6. Điểm khảo sát tại 4 phường Chiềng An, Chiềng Lề, Quyết Tâm và Tô Hiệu
Đáng chú ý, một số người dân (06% người được hỏi) thuộc Phường Chiềng An cho
biết các nguồn nước sinh hoạt trước đây của họ (hang Tát Toòng) đã bị công ty CP cấp nước
Sơn La khai thác và sử dụng, nên việc tiếp cận các nguồn nước tự nhiên không còn được
như trước đây. Trong số những người được hỏi về sự hài lòng về chất lượng nước cũng như
chất lượng dịch vụ thì đa phần mọi người đều hài lòng (76% số người được hỏi) về chất
lượng của nước, dịch vụ chăm sóc khách hàng của Công ty CP cấp nước Sơn La. Tuy nhiên,
có tới 16% người trả lời ở mức độ khá hài lòng và 8% là không hài lòng bởi các lý do:
- Chất lượng nước không đảm bảo: Theo thông tư về việc ban hành Quy chuẩn kỹ
thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt QCVN 02:2009/BYT ngày 17/6/2009 quy định
các tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt mới nhất hiện nay, có hiệu lực từ ngày 01/12/2009, bãi bỏ
quyết định số 09/2005/QĐ-BYT ngày 13/3/2005 của Bộ trưởng Bộ Y Tế ban hành thì độ
cứng của nước, lượng CaCO3 có thể quan sát bằng mắt thường, thì rõ ràng nguồn nước sinh
hoạt của người dân đang bị nhiễm lượng đá vôi khá lớn.
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Hình 7. Các vật dụng bị cặn đá vôi sau một thời gian sử dụng
Theo khảo sát, hiện nay trên địa bàn thành phố Sơn La nhiều hộ gia đình đang
phải sử dụng thêm các phương tiện hỗ trợ để xử lý nước khi đem vào việc sử dụng cho
sinh hoạt như: bình lọc, máy lọc, đun, sử dụng trực tiếp nước tự nhiên. Địa bàn thành phố
Sơn La có tới 89% số người được hỏi cho biết rằng họ đang sử dụng máy lọc và bình lọc
nước để xử lý nước trước khi sử dụng, 3% sử dụng phương pháp đun sôi, 8% là sử dụng trực
tiếp nguồn nước mưa tích trữ trong năm. Cũng qua khảo sát cho thấy, mỗi năm trung bình
01 hộ gia đình sẽ thay từ 2 – 4 củ lọc/năm với chi phí khoảng từ 400.000 đồng đến 2.500.000
đồng/năm. Bên cạnh đó việc bảo trì, sửa chữa ống nước, vòi dẫn… trong các hộ gia đình
cũng mất khoảng 200.000 đồng – 300.000 đồng/năm. Nên khi nhắc đến sự hài lòng của
người dân về chất lượng của nước thì đã có không ít người cho rằng: “Không hài lòng cũng
phải hài lòng” do không có nguồn nước nào thay thế.

Hình 8. Các vật dụng xử lý bị đóng cặn do hàm lượng đá vôi ở trong nước lớn
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4. KẾT LUẬN
Khu vực cung cấp nước cho thành phố Sơn La nằm trên địa phận của 07 xã. Kết quả
khảo sát cho thấy: Phần lớn người dân tại khu vực này sử dụng nước từ nguồn tự nhiên: nước
mưa, đập, suối, và đặc biệt là nước được lấy từ các mó, người dân đánh giá chất lượng nguồn
nước mà họ đang sử dụng không đảm bảo và hợp vệ sinh do nước bị đục, có mùi và nhiều
vôi. Cần có các biện pháp ngăn ngừa và kiểm soát chặt chẽ để tránh xảy ra ô nhiễm.
Thành phố Sơn La là trung tâm hành chính và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Sơn
La với tốc độ đô thị hóa lớn và mật độ dân cư cao, 100% sử dụng nước máy để sinh hoạt.
Kết quả khảo sát cho thầy: Đa phần mọi người đều hài lòng (76% số người được hỏi) và 8
% là không hài lòng bởi các lý do: Chất lượng nước không đảm bảo và giá nước cao so với
các vùng, các tỉnh lân cận. Lượng CaCO 3 trong nước có thể quan sát bằng mắt thường, thì
rõ ràng nguồn nước sinh hoạt của người dân đang bị nhiễm lượng đá vôi khá lớn, hiện nay
trên địa bàn thành phố Sơn La nhiều hộ gia đình đang phải sử dụng thêm các phương tiện
hỗ trợ để xử lý nước khi đem vào việc sử dụng cho sinh hoạt như: bình lọc, máy lọc, đun,
sử dụng trực tiếp nước tự nhiên.
Nguyên nhân chủ yếu gây ô nhiễm nguồn nước từ hoạt động sinh hoạt của người dân
nước thải, rác thải sinh hoạt phát sinh chính từ các hộ gia đình, từ sản xuất nông nghiệp: việc
trồng các loại cà phê với việc xen canh các loại cây ăn quả đòi hỏi người dân tại vùng cần
sử dụng thêm các loại phân bón và thuốc BVTV để cây phát triển ổn định. Ngoài ra còn có
các hoạt động sản xuất công nghiệp các cơ sở sản xuất và chế biến cà phê, hầu hết các cơ sở
sản xuất chế biến cà phê đều chưa thực hiện công tác xử lý nước thải cà phê gây ảnh hưởng
đến ô nhiễm nguồn nước.
Khuyến nghị giải pháp bảo vệ nguồn nước khu vực cấp nước sinh hoạt cho người dân
thành phố Sơn La: Ban hành chính sách hỗ trợ ứng dụng khoa học, công nghệ trong việc
nghiên cứu hệ thống xử lý nước thải cà phê tập trung, quy mô lớn trên cơ sở huy động nhiều
nguồn lực để hỗ trợ doanh nghiệp, các hộ gia đình đầu tư hệ thống xử lý nước thải; Tăng
cường việc kiểm tra, giám sát hoạt động sơ chế cà phê của các doanh nghiệp và hộ gia đình
trên địa bàn, tăng cường biện pháp xử phạt vi phạm hành chính kết hợp với giáo dục môi
trường; Xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất hợp lý, hạn chế sử dụng hóa chất nông
nghiệp tại vùng đầu nguồn nước; Xây dựng phương án quy hoạch vùng sơ chế, chế biến cà
phê tránh các khu vực gần nguồn nước, không cấp phép hoạt động cho các doanh nghiệp sơ
chế cà phê khi chưa có sự cam kết đầu tư hệ thống xử lý nước thải; Xây dựng hệ thống quan
trắc chất lượng nguồn nước trên hệ thống thủy văn của lưu vực cấp nước thành phố Sơn La
để theo dõi sự thay đổi chất lượng nước theo thời gian, kịp thời cảnh báo các sự cố ô nhiễm
nguồn nước; Xây dựng mạng lưới giám sát cộng đồng kịp thời phát hiện các hành vi xả thải
và các sự cố môi trường do vỡ đập, ao chứa nước thải cà phê; Tổ chức tuyên truyền nâng
cao nhận thức người dân về bảo vệ môi trường; Ban hành các chính sách hỗ trợ người dân
trong việc tiêu thụ cà phê hướng đến việc giảm thiểu tình trạng tự sơ chế, hỗ trợ người dân
vay vốn đầu tư công nghệ xử lý nước thải cà phê, tập huấn chuyển giao công nghệ xử lý
nước thải cà phê hiệu quả và chi phí thấp.
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SITUATION OF WATER SOURCE POLLUTION IN SON LA CITY
Anh Tuân Pham
TayBac University
Abstract: Urban water security has been recognized as a key factor in achieving
sustainable development. Son La city is the administrative center and socio-economic
development of Son La province with high urbanization rate and high population density.
This paper uses in-depth interview method to assess the current situation of domestic water
pollution and threats to water security in the basin supplying domestic water to the people
of Son La city. The results show that: In the watershed area, people mainly use natural water
sources, which are polluted seasonally and in danger of exhaustion. For areas using tap
water, the risk of agricultural chemical pollution and limestone content is very high.
Keywords: Son La City, Water Security, Bo Ca Stream.
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