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Lời nói đầu

Mục tiêu tổng quát của Nghiên cứu Quản trị 
nước ở Việt Nam là phân tích hiện trạng quản 
trị ngành nước để làm cơ sở xây dựng chiến 

lược, cung cấp một đánh giá tổng thể về các vấn đề thách 
thức và khuyến nghị cho những thay đổi cơ bản, quan 
trọng nhất cần phải thực hiện để đạt được mục tiêu đảm 
bảo an ninh nguồn nước quốc gia. Ở giai đoạn đánh giá 
ban đầu, nghiên cứu phân tích hiện trạng hệ thống quản trị 
ngành nước và kiến nghị các lĩnh vực chính cần phải tiếp 
tục nghiên cứu sâu. Giai đoạn hai, nghiên cứu sẽ tiếp tục 
được thực hiện với Chính phủ Việt Nam và các cơ quan, 
tổ chức liên quan nhằm xách định và đề xuất các kiến nghị 
chính sách quan trọng.

Tài liệu này là báo cáo kết quả của giai đoạn 1 – giai 
đoạn đánh giá hiện trạng. Đây là một công việc giúp xác 
định các phạm vi căn bản nhằm:

• Phân tích hiện trạng cấu trúc quản trị ngành nước 
cũng như các rủi ro, cơ hội và ưu tiên liên quan.

• Đánh giá tác động về kinh tế trong điều kiện không 
thực hiện ngay hành động can thiệp thông qua một 
phân tích nhanh các khía cạnh về tự nhiên và kinh tế

• Xác định các nhóm nội dung quan trọng cần tiến 
hành phân tích, đánh giá kỹ hơn trong giai đoạn hai 
của nghiên cứu này.

Quá trình nghiên cứu
Nghiên cứu này do Ban Nước Toàn cầu của Ngân hàng 
Thế giới và Nhóm Tài nguyên Nước 2030 (2030WRG) 
phối hợp thực hiện.1 Nghiên cứu được thực hiện với sự 
tham gia của Chính phủ và các tổ chức, cá nhân liên quan 
thông qua quá trình tham vấn. Nhóm công tác của Ngân 
hàng Thế giới đã làm việc trực tiếp với các Bộ ngành 

có liên quan. Mặc dù giai đoạn 1 của nghiên cứu được 
thực hiện chủ yếu dựa trên việc đánh giá, đúc kết từ các 
nguồn kiến thức và tài liệu có sẵn và được thu thập, một 
số chuyến công tác tới Việt Nam cũng đã được tiến hành 
để củng cố thêm các đánh giá của nghiên cứu. Trong tháng 
3/2018, một số cuộc tham vấn đã được thực hiện với các 
Bộ, ngành, Văn phòng Chính Phủ, Học viện Chính trị 
Quốc gia Hồ Chí Minh, khối tư nhân và xã hội dân sự. Đợt 
tham vấn thứ hai được thực hiện vào tháng 5/2018. Vào 
tháng 11/2018, hai hội nghị với sự tham gia của khối tư 
nhân được thực hiện tại Thành phố Hồ Chí Minh về chủ 
đề sử dụng nước trong nông nghiệp và ô nhiễm nước công 
nghiệp và đô thị. Trong tháng 1-3/2019, các bộ liên quan 
đã được tham vấn và đề nghị có ý kiến góp ý cho việc hoàn 
thiện báo cáo. Báo cáo đã trân trọng tiếp thu ý kiến góp ý 
và phản hồi của các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Công 
Thương, Xây dựng, Giao Thông Vận tải, Y tế và Tài chính. 
Nhiều tham vấn hơn nữa được đề xuất tiếp tục thực hiện 
với Báo cáo trên phạm vi toàn quốc.  Bộ trưởng Bộ Tài 
nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã bày tỏ sự ủng hộ 
đối với nghiên cứu và  việc tổ chức hội thảo công bố báo 
cáo để giới thiệu chi tiết về các kết quả nghiên cứu và kiến 
nghị của Báo cáo.

Bốn nghiên cứu bổ sung
Nghiên cứu Quản trị ngành nước là một trong bốn nghiên 
cứu bổ sung được thực hiện với Chính phủ. Năm 2017, 
Nhóm Tài nguyên Nước 2030 đã công bố Báo cáo Việt 
Nam: Khuôn khổ Kinh tế về Nước để Đánh giá các Thách 
thức của ngành Nước (2030WRG, 2017).  Nghiên cứu này 
đã chỉ ra rằng bốn lưu vực sông chính đóng góp tới  80% 
tổng sản phẩm quốc dân của Việt Nam, đó là – lưu vực 
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sông Hồng-Thái Bình, lưu vực sông Mê Công, lưu vực sông 
Đồng Nai và lưu vực các cụm sông Đông Nam bộ – sẽ phải 
đối mặt với tình trạng “căng thẳng về nước”  vào mùa khô 
năm 2030 và do vậy, các thách thức liên quan đến nước sẽ 
tiếp tục nhân lên trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội 
bền vững, bao gồm việc khai thác quá mức nước dưới đất, 
ô nhiễm nước mặt và nước dưới đất, cơ sở hạ tầng cấp nước 
già cỗi, các mâu thuẫn mới nổi trong chia sẻ nguồn nước và 
các đợt hạn hán và lũ lụt gia tăng. Nghiên cứu của Nhóm 
Tài nguyên nước 2030 (2030WRG) cũng chỉ ra các thách 
thức trong quá trình quản trị, giúp định hình cho Nghiên cứu 
Quản trị nước ở Việt Nam. Kết quả của nghiên cứu Khung 
Kinh tế-Nước đã được lồng ghép trong Báo cáo này.

Ngân hàng Thế giới, trong năm 2018 cũng đã thực hiện 
song song một nghiên cứu kinh tế lượng hoá các “chi phí 
do không hành động” có tên gọi Những mối đe dọa có liên 
quan đến nước đối với nền kinh tế Việt Nam. Nghiên cứu 
này đã được tư vấn thực hiện, sử dụng khung mô hình tính 
toán cân bằng chung (CGE). Kết quả của mô hình cũng 
được trình bày trong Báo cáo này. Một nghiên cứu khác về 
ảnh hưởng của nước đối với các doanh nghiệp - là một cấu 
phần trong một điều tra toàn cầu, với nghiên cứu điển hình 
ở các quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Ngoài các nghiên cứu trên, các số liệu của báo cáo này 
được trích từ các nguồn ấn phẩm đã được thẩm định và 
được các Bộ liên quan cập nhật trong một số trường hợp. 
Báo cáo này không nhằm kiểm tra hoặc đánh giá lại các 
nguồn số liệu.

Cấu trúc của Báo cáo
Nghiên cứu này gồm hai giai đoạn. Giai đoạn một tập 
trung vào việc đánh giá hiện trạng, mở rộng cơ sở bằng 

chứng, và đưa ra các phương hướng hành động (tạm gọi là 
giai đoạn đánh giá hiện trạng). Kết quả của giai đoạn đánh 
giá hiện trạng được trình bày trong báo cáo này. Giai đoạn 
hai sẽ tập trung vào việc huy động sự tham gia của các nhà 
hoạch định chính sách cấp cao, đại diện khối tư nhân và 
xã hội dân sự nhằm xây dựng một chuỗi các báo cáo chính 
sách để thúc đẩy việc thực hiện các hành động. 

Chương 1 mở đầu với một đánh giá về mức độ an ninh 
nước của Việt Nam. Trong Phần 1, với chủ đề tăng cường 
hiệu quả, Chương 2 và 3 tập trung vào khía cạnh dịch vụ 
nước cho nông nghiệp và đô thị. Phần 2, dưới lăng kính 
giảm thiểu các mối đe dọa, xem xét cách thức Việt Nam 
hiện đang quản lý chất lượng nước và vấn đề ô nhiễm như 
thế nào (Chương 4) cũng như về thích ứng với biến đổi 
khí hậu, rủi ro thiên tai và các rủi ro và tổn thương do 
việc xuống cấp của cơ sở hạ tầng (Chương 5). Phần 3 tập 
trung vào nâng cao quản trị nước, thông qua khung chính 
sách và các thể chế liên quan (Chương 6), các sáng kiến 
nhằm tăng cường quản trị (Chương 7), và đầu tư & tài 
chính (Chương 8). Chương 9 là phần thảo luận về “Các 
bước tiếp theo” với việc đánh giá chi phí và lợi ích của 
phương án thực hiện hành động – hoặc không thực hiện 
hành động – đưa ra bẩy khuyến nghị chính về các hành 
động để thúc đẩy những thay đổi.

Phụ lục A trình bày một số ví dụ về việc các nước trên 
thế giới đã cải tổ ngành nước như thế nào để đảm bảo an 
ninh nguồn nước và thảo luận về cải cách kinh tế chính trị 
ở Việt Nam.

Phụ lục B tóm tắt khung pháp lý về quản trị nước ở 
Việt Nam.
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Từ viết tắt

1M-5R 1 phải—5 giảm
2030WRG Nhóm Tài nguyên nước 2030
ADB Ngân hàng Phát triển Châu Á
AWD Kỹ thuật tưới ngập khô xen kẽ
BĐKH Biến đổi khí hậu
Bộ NNPTNN Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn 
Bộ TNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường
Bộ XD Bộ Xây dựng 
Bộ TC Bộ Tài chính 
Bộ CT Bộ Công thương 
Bộ KHĐT Bộ Kế hoạch và Đầu tư
CAT DDO Lựa chọn Rút vốn Ứng phó Thảm họa
CCA Thích ứng với Biến đổi khí hậu
CGE Mô hình tính toáng cân bằng chung 
DNNN Doanh nghiệp nhà nước 
ĐBSCL Đồng bằng sông Cửu Long
EBRD Ngân hàng Tái thiết và Phát triển châu Âu
FAO Tổ chức Nông lương Liên Hiệp Quốc
FONDEN Qũy Phòng chống Thiên tai tại Mexico 
GDP Tổng sản phẩm nội địa
GIZ Cơ quan Phát triển Hợp tác Đức
IEc Công ty tư vấn Kinh tế Công nghiệp, IEc  
IFC Tổ chức Tài chính Quốc tế 
IPP Nhà sản xuất điện độc lập
KHCN
KHĐT
MICS

Khoa học và Công nghệ
Kế hoạch và Đầu tư
Điều tra Đánh giá đa mục tiêu

MRC Ủy hội sông Mê Công
MTFP Kế hoạch Ngân sách và Tài chính Trung hạn
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MTIP Kế hoạch Đầu tư Trung hạn
NAWAPI Trung tâm Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên Nước
NGO Tổ chức Phi Chính phủ
NNPTNT
NTP

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Chương trình Mục tiêu Quốc gia

NWIS Hệ thống thông tin Tài nguyên nước quốc gia
O&M Vận hành & Bảo trì
OEPIW Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi
PER Báo cáo Đánh giá chi tiêu công
PES Chi trả dịch vụ hệ sinh thái
PIM Tham gia vào Quản lý Thủy lợi
PPP Đối tác Công- Tư
QLTNN Quản lý tài nguyên nước
RBO Tổ chức lưu vực sông
SERC Cụm sông Đông Nam Bộ
Sở TNMT Sở Tài nguyên và Môi trường 
SOE Công ty có vốn Nhà nước
SRI Hệ thống thâm canh lúa cải tiến  
TP.HCM Thành phố Hồ Chí Minh
TTNS&VSMTNT Trung Tâm Nước Sạch Và Vệ Sinh Môi Trường Nông Thôn
UBND Ủy ban nhân dân
UN Liên Hiệp Quốc
UNEP Chương trình Môi trường Liên Hiệp Quốc
UNICEF Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc
USGS Cục Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ
WSS Cấp nước và Vệ sinh 
WUO Tổ chức Người sử dụng Nước
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Báo cáo này là kết quả của sự hợp tác chặt chẽ giữa 
Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng Thế giới, được 
sự ủng hộ của các nhà hoạch định chính sách cao 

cấp của Chính phủ như Bộ trưởng Trần Hồng Hà, Bộ 
Tài nguyên và Môi trường, và Bộ trưởng Nguyễn Xuân 
Cường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Những hỗ trợ của lãnh đạo và cán bộ của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường được trân trọng ghi nhận, bao gồm: ông Lê 
Công Thành - Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, 
ông Hoàng Văn Bẩy - Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên 
nước; bà Nguyễn Thị Thu Linh – Phó Cục trưởng Cục 
Quản lý Tài nguyên nước, ông Châu Trần Vĩnh - Phó Cục 
trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước cùng các cán bộ của 
Cục; ông Nguyễn Văn Tài, Tổng cục trưởng Tổng cục Môi 
trường, ông Lê Hoài Nam, Vụ trưởng Vụ Quản lý Chất 
lượng Môi trường, ông Nguyễn Văn Thùy – Giám đốc 
Trung tâm Thông tin và Dữ liệu Môi trường, ông Nguyễn 
Minh Cường, Phó Vụ trưởng Tổng cục và các cán bộ của 
Tổng cục; ông Phạm Phú Bình – Vụ trưởng Vụ Hợp tác 
quốc tế Bộ; ông Bùi Du Dương và các cán bộ khác của 
Trung tâm Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên Nước Quốc 
gia. Chúng tôi chân thành cảm ơn Lãnh đạo và cán bộ 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: ông Hoàng Văn 
Thắng - Thứ trưởng; ông Lê Hùng Nam –Vụ trưởng Vụ 
Quản lý Nguồn nước và Nước sạch Nông thôn cùng các 
đồng nghiệp; ông Nguyễn Văn Tuấn – Viện Quy hoạch 
thủy lợi; ông Nguyễn Tùng Phong – Phó Giám đốc Viện 
Khoa học thủy lợi Việt Nam và các cán bộ. Nghiên cứu 
cũng trân trọng những đóng góp của các cơ quan khác 
thuộc Chính phủ mà đại diện là ông Phạm Mạnh Cường – 
Vụ Kinh tế nông nghiệp của Văn phòng Chính phủ; ông 
Hoàng Nghĩa – Trưởng ban Hợp tác quốc tế Học viện Hồ 
Chí Minh; cùng các cán bộ của các Bộ: Xây dựng, Kế 

hoạch và Đầu tư, Công Thương, Giao Thông Vận Tải, Y 
tế và Tài chính.

Trong quá trình thực hiện tham vấn, nhóm đã nhận 
được những ý kiến đóng góp quý báu của các nhà tài trợ 
và các tổ chức quốc tế như Hà Lan, Úc, Đức, Thụy Điển, 
Thụy Sĩ, Pháp và Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế, 
cũng như các tổ chức xã hội dân sự và khối tư nhân.

Về phía Ngân hàng Thế giới, nghiên cứu này do Giám 
đốc Quốc gia của Ngân hàng thế giới, ông Ousmane Dione 
chỉ đạo và ông cũng như các cán bộ của Ngân hàng, gồm 
có:  ông Achim Fock - Trưởng Ban Danh mục dự án; bà 
Madhu Raghunath – Giám đốc Chương trình Phát triển 
Bền vững; ông Sebastian Eckardt – Trưởng ban Kinh tế; 
ông Nguyễn Hồng Ngân – cán bộ truyền thông cao cấp; 
ông Đoàn Hồng Quang - chuyên gia kinh tế cao cấp; ông 
Nguyễn Duy Sơn – cán bộ cao cấp Ban Danh mục dự án; 
bà Đào Lan Hương – Chuyên gia Y tế và bà Trần Thị Thùy 
Linh – Trợ lý Chương trình, đã hỗ trợ và đóng góp nhiều 
ý tưởng cho báo cáo.

Nghiên cứu này do Ban Thực hành Nước Toàn cầu của 
Ngân hàng thế giới thực hiện. Lời cảm ơn này cũng xin 
được gửi tới bà Jennifer Sara (Giám đốc); ông Sudipto 
Sarkar (Trưởng ban Thực hành Nước); ông Richard 
Damania (Trưởng nhóm toàn cầu, Nhóm Nước và Kinh 
tế); và ông Greg Browder (Trưởng nhóm toàn cầu, Quản 
lý tài nguyên nước) vì đã có những đóng góp quan trọng 
cho nghiên cứu này. Chúng tôi cũng ghi nhận những hỗ 
trợ của Josette Posadas Vizmanos – Trợ lý Chương trình.

Ban phản biện trong ngành Nước của Ngân hàng đã 
đưa ra những hướng dẫn và nhận xét quan trọng cho 
nhóm nghiên cứu. Trong giai đoạn Gia tăng Chất lượng 
(QER), nhóm phản biện gồm: ông Greg Browder (Trưởng 
nhóm toàn cầu, Nhóm Quản lý tài nguyên nước); ông 
Victor Vazquez (Chuyên gia cao cấp về Cấp nước và vệ 

Lời cảm ơn 
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sinh môi trường); ông Halla Qaddumi (Chuyên gia Kinh 
tế nước cao cấp); ông Scott Moor (Chuyên gia Quản lý 
tài nguyên nước); ông Sergiy Zorya (Chuyên gia Kinh tế 
cao cấp, GFA02); ông Franz Gerner  (Chuyên gia, Trưởng 
nhóm Năng lượng, GEE02); ông Christoph Jakob (Cán 
bộ phụ trách Khu vực Tư nhân, nhóm Tài Nguyên nước 
2030); ông Bill Young  (Chuyên gia, Trưởng nhóm Quản 
lý tài nguyên nước, GWA06); và ông Nguyễn Huy Dũng, 
Chuyên gia cao cấp Quản lý tổng hợp thiên tai GSU08). 
Trong giai đoạn Họp Ra quyết định, tham gia tổ phản 
biện gồm các ông Greg Browder (Trưởng nhóm toàn cầu, 
Nhóm Quản lý tài nguyên nước); ông Victor Vazquez 
(Chuyên gia cao cấp về Cấp nước và vệ sinh môi trường); 
ông Halla Qaddumi (Chuyên gia Kinh tế cao cấp); và ông 
Scott Moor (Chuyên gia Quản lý tài nguyên nước) cũng 
đưa ra các góp ý bổ sung.

Nhóm cũng nhận được hỗ trợ và đóng góp kỹ thuật cho 
từng chủ đề cụ thể, gồm Bà Eileen Burke (Chuyên gia Tài 
nguyên nước cao cấp) cho các vấn đề xuyên biên giới; 
bà Victoria Hilda Rigby Delmon (Chuyên gia Pháp lý cao 
cấp) cho nội dung về quan hệ đối tác công tư; TS. Đào 
Trọng Tứ (Tư vấn cao cấp của Nhóm Tài nguyên nước 
2030); ông Fook Chuan Eng (Chuyên gia, Trưởng nhóm 
Cấp nước và vệ sinh môi trường về an ninh tài nguyên 
nước khu vực ; bà Lilian Pena Pereira Weiss (Chuyên 
gia Cấp nước và vệ sinh môi trường cao cấp) cho các nội 
dung liên quan đến cấp nước và vệ sinh môi trường; ông 
Steven Jaffee (Trưởng nhóm, chuyên gia Kinh tế Nông 
nghiệp) cho vấn đề về lúa gạo; bà Jennifer Gulland (Nhóm 
Tài nguyên nước 2030) về tích hợp nội dung nghiên 

cứu của Nhóm Tài nguyên nước 2030 về phân tích kinh 
tế-nước ở Việt Nam; ông Eisse Wijma (Chuyên gia Tài 
nguyên nước); ông Phạm Hùng Cường (Chuyên gia Tài 
nguyên nước cao cấp); bà Trần Thị Lan Hương (Chuyên 
gia cao cấp về Khu vực công) đối với vấn đề về quản trị; 
ông Hoàng Dương Tùng (Tư vấn) về khung pháp lý Việt 
Nam; bà Phan Thị Phương Huyền; ông Jason Daniel Russ 
(Tư vấn) về điều tra và ảnh hưởng tới các doanh nghiệp; 
TS. Isabelle Learmont; bà Antonia Ward; TS. Trịnh Thị 
Hòa (Tư vấn) cho nhiều nội dung, bao gồm các dữ liệu 
về chất lượng nguồn nước; bà Diji Chandrasekharan Behr 
(Chuyên gia Môi trường); và ông Đoàn Hồng Quang, 
người đã đóng góp cho nôi dụng về mô hình tính toán cân 
bằng chung.

Nhóm nghiên cứu do ông Abed Khalil (Chuyên gia 
cao cấp về Tài nguyên nước) làm chủ nhiệm và ông Phạm 
Hùng Cường (Chuyên gia cao cấp về Tài nguyên nước) 
là đồng chủ nhiệm. Báo cáo này được chắp bút bởi các 
thành viên Christopher Ward (Nghiên cứu viên, Trường 
Đại học Exeter), Abed Khalil, Richard Damania, Jennifer 
Gulland, TS. Đỗ Nam Thắng (Đại học Quốc gia Australia), 
Trịnh Hòa, Phạm Hùng Cường và Eisse Wijma. Phần đầu 
vào của mô hình do Brent Boehlert, Kenneth Strzbepek, 
Charles Fant, Robert Davis và Dirk van Seventer cung cấp.

Báo cáo được hiệu đính bởi một nhóm làm việc của 
ban Phát triển Truyền thông, chủ trì là ông Bruce Ross – 
Larson và các thành viên Joe Brinley, Joe Caponio, Mike 
Crumplar, Meta deCoquereaumont và John Wagley.
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Tóm tắt Tổng quan

Chính sách kinh tế hợp lý cùng với nguồn nước 
dồi dào đã giúp Việt Nam chuyển mình từ 
một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới 

thành nước có thu nhập trung bình trong hai thập kỷ. 
Với tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc dân (GDP) 
hàng năm đạt trung bình là 6,4% trong suốt thời gian này, 
Việt Nam là một trong các quốc gia có quỹ đạo phát triển 
phù hợp và nhanh nhất trên thế giới. Kinh tế phát triển 
nhanh chóng kéo theo sự gia tăng xuất khẩu mạnh mẽ, thu 
hút dòng tiền đầu tư lớn, cải thiện việc tiếp cận với các 
dịch vụ sức khỏe và giáo dục, cơ sở hạ tầng cấp nước cho 
các thành phố. Đầu thập niên 90, một nửa dân số sống với 
mức thu nhập dưới 1,9 đôla Mỹ/ngày. Đến nay tỉ lệ nghèo 
cùng cực đã giảm xuống 3% - là tốc độ giảm nhanh nhất 
từ trước tới nay. Sự chuyển dịch này đã khiến Việt Nam 
trở thành hình mẫu về lựa chọn cách tiếp cận phát triển 
phù hợp.

Nguồn tài nguyên nước dồi dào  đã định hình sự 
phát triển của Việt Nam. Với hơn 3.500 con sông có 
chiều dài lớn hơn 10 km, 16 lưu vực sông chính, và lượng 
mưa lớn –lượng mưa trung bình năm khoảng 2.000 mm – 
quốc gia này thực sự giàu về tài nguyên nước. Nước gắn 
liền với lịch sử, nghệ thuật và truyền thống của Việt Nam. 
Những dòng sông đã quyết định vị trí định cư và sự phát 
triển của các thành phố cũng như các vùng công nghiệp 
của quốc gia này. Nguồn tài nguyên nước phong phú cung 
cấp nước tưới cho hơn 4 triệu hec-ta. Mạng lưới gần 7.500 
đập trữ nước và chuyển nước cho hàng nghìn công trình 
thủy lợi, giúp Việt Nam trở thành một trong những vựa lúa 

lớn nhất thế giới. Thủy điện chiếm 37% trong số tổng sản 
lượng điện quốc gia năm 2018 với công suất 17 GW, dự 
kiến tăng đến 21,6 GW trong năm 2020 và 25,4 GW trong 
năm 2030 (Quy hoạch Điện VII sửa đổi).

Tuy nhiên, tài nguyên nước cũng tiềm tàng các rủi 
ro. Với khoảng 10.200 m3 nước có khả năng tái tạo tính 
theo đầu người, mức độ sẵn có của tài nguyên nước Việt 
Nam được đánh giá là cao so với tiêu chuẩn của khu vực 
và thế giới cho dù tài nguyên nước của Việt Nam được 
phân bố không đồng đều về không gian và thời gian. 
Ngoài ra, hai phần ba tổng lượng nước của Việt Nam chảy 
vào từ bên ngoài lãnh thổ và nằm ngoài khả năng quản lý 
trực tiếp của quốc gia. Việt Nam cũng dễ bị tổn thương do 
sự tàn phá nặng nề của nước. Hơn 70% dân số có nguy cơ 
bị ảnh hưởng bởi các thiên tai liên quan đến nước, là một 
trong các quốc gia hứng chịu thiên tai nhiều nhất trong khu 
vực Đông Á và Thái Bình Dương, với xu hướng gia tăng 
luân phiên lũ lụt và hạn hán.

Việt Nam mong muốn trở thành một nền kinh tế hiện 
đại, công nghiệp hóa vào năm 2035. Quá trình Đổi mới 
đã thu được nhiều thành tựu to lớn, góp phần đạt được mục 
tiêu đầy tham vọng này. Tuy nhiên, tăng trưởng kinh tế sẽ 
cần phải điều chỉnh để sử dụng hiệu quả hơn các nguồn tài 
nguyên và tính đến những hậu quả do biến đổi khí hậu. Nếu 
không có những thay đổi kịp thời, Việt Nam sẽ phải đối mặt 
với những đe dọa nghiêm trọng bởi tăng trưởng sẽ bị kìm 
hãm do tình trạng thiếu nước, khu vực doanh nghiệp mất lợi 
thế cạnh tranh bởi mất cân đối cung cầu, người nông dân lại 
nghèo đi vì năng suất dùng nước thấp, lũ lụt và hạn hán phá 
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hủy sinh kế, cũng như môi trường và sức khỏe của người 
dân bị ảnh hưởng bởi tình trạng ô nhiễm nước.

Mặc dù  mang lại những lợi ích to lớn, tăng trưởng 
kinh tế cũng tạo ra những áp lực cho nguồn nước, dẫn 
tới sự căng thẳng về kinh tế. Nền kinh tế Việt Nam tăng 
trưởng rất nhanh, lại có nguồn tài nguyên nước dồi dào 
khiến những thách thức tiềm ẩn trong sự thành công này 
dễ bị xem nhẹ:

• Trình trạng căng thẳng về nước được ghi nhận ở một 
số vùng và theo mùa với sự bất cân đối giữa cung 
và cầu. Trong những năm tới, những căng thẳng này 
có xu hướng gia tăng nếu không có hành động can 
thiệp kịp thời.

• Nếu vẫn tiếp tục mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong 
điều kiện gia tăng áp lực lên tài nguyên nước sẽ dẫn 
đến tình trạng cạnh tranh giữa các nhu cầu sử 
dụng nước, làm gia tăng nhiều đánh đổi, đòi hỏi 
phải theo dõi chặt chẽ hơn cách thức mà tài nguyên 
nước được quản lý và phân bổ như thế nào. Khoảng 
90% lượng nước khai thác trên phạm vi cả nước là 
để đáp ứng nhu cầu tưới tiêu và nuôi trồng thủy sản. 
Ngày nay, do nhu cầu khai thác, sử dụng nước phục 
vụ phát triển thủy điện, nhiệt điện, công nghiệp, đô 
thị, giao thông thủy và các nhu cầu sử dụng nước 
giá trị cao khác ngày càng tăng dẫn tới nguy cơ cạnh 
tranh sử dụng nước càng lớn trong khi chưa thể giải 
quyết một cách dễ dàng  thông qua thể chế quản lý 
tài nguyên nước hiện tại.

• Giá trị tiềm năng và giá trị thực tế nhận được 
trên mỗi đơn vị nước còn tồn tại một khoảng cách 
lớn. Ngành nông nghiệp có thể tạo ra nhiều giá trị 
hơn, thông qua việc sử dụng nước hiệu quả hơn và 
năng suất nước cao hơn và lựa chọn canh tác trọng 
tâm, nhằm giúp cải thiện thu nhập và giá trị gia tăng 
cho người nông dân. Cách quản lý tài nguyên hiện 
tại chưa tạo được động lực cần thiết thúc đẩy việc 
tạo ra giá trị cao nhất có thể của  tài nguyên  nước. Ví 
dụ như việc khuyến khích nông dân coi trọng giá trị 
của tài nguyên nước hơn thông qua việc thu phí sử 
dụng nước trong nông nghiệp, theo đó, nước sẽ được 
sử dụng hiệu quả hơn. Tối ưu hóa bậc thang thủy 
điện trên sông thành một hệ thống cũng là một giải 
pháp nâng cao đáng kể sản lượng điện, đồng nghĩa 
là doanh thu cao hơn.

• Chất lượng nước bị suy giảm và lượng ô nhiễm có 
xu hướng gia tăng. Ô nhiễm đang tấn công nguồn 
nước mặt và nước dưới đất. Tỉ lệ nước thải đô thị và 
công nghiệp được xử lý còn thấp với phần lớn nước 
thải sinh hoạt, nước thải công nghiệp, chất thải rắn 
được xả thẳng vào nguồn nước. Một số đoạn sông 
- trước đây là các đoạn sông sạch - chảy trong hay 

ven thành phố đã trở nên ô nhiễm nặng. Mực nước 
biển dâng, cùng với sự suy giảm dòng chảy đã gây ra 
tình trạng xâm nhập mặn đối với nước mặt và nước 
dưới đất. Khai thác nước dưới đất thiếu kiểm soát 
bào mòn nguồn tài nguyên này và gây ra sụt lún tại 
một số khu vực.

• Biến đổi khí hậu đang làm gia tăng rủi ro và tổn 
thất do hạn hán và lũ lụt, những thiên tai gần đây 
cho thấy còn thiếu về cơ sở hạ tầng cũng như khả 
năng chống chịu thấp.

• Vướng mắc, bất cập về thể chế, quản lý và cơ sở 
hạ tầng sẽ khiến những tổn thương này càng lớn, 
làm hạn chế các dịch vụ nước và làm giảm giá trị do 
việc phân bổ và sử dụng nước chưa đảm bảo tối ưu.

Việt Nam đang nhanh chóng tiến tới một nước thu nhập 
trung bình. Nếu ngành nước muốn tiếp tục hỗ trợ sự phát 
triển nhanh chóng của nền kinh tế quốc gia thì cần phải 
vượt qua ba thách thức quan trọng: nâng cao hiệu quả sử 
dụng nước để đáp ứng nhu cầu nước ngày càng cao, đồng 
thời,  nâng cao thu nhập trên mỗi đơn vị nước sử dụng; 
giảm các mối đe dọa do nước “quá ít, quá nhiều và quá 
bẩn”; và cải thiện quản trị nước- chính sách, thể chế và 
tài chính.

Để có cái nhìn tổng thể về hậu quả và các tổn thất kinh 
tế do không có hành động can thiệp ở thời điểm hiện tại, 
Nghiên cứu đã lựa chọn một số thách thức có thể xảy ra 
trong tương lai để mô hình hóa những tác động kinh tế trên 
diện rộng và các tác động tiêu cực sẽ xảy ra vào năm 2035 
nếu không có hành động can thiệp. Một nghiên cứu đã 
thực hiện mô hình hóa các tác động tiêu cực của các mối 
đe dọa tới GDP tổng thể vào năm 2035, so sánh với kịch 
bản năm 2035 không có đe dọa (World Bank 2018g). Kết 
quả chạy mô hình cho thấy, các đe dọa sẽ gây thiệt hại từ 
0,2-3,5% tổng GDP. Lưu ý số liệu lựa chọn tính toán là số 
liệu của năm 2016, dao động từ 400 triệu và 7 tỷ đô la Mỹ 
cho mỗi đe dọa/ảnh hưởng. Khi kết hợp tất cả các đe dọa 
(chưa bao gồm yếu tố lũ lụt do BĐKH trên lưu vực sông 
Hồng), tác động tổng thể lên GDP ước tính lên tới gần 6% 
GDP hàng năm. (Hình ES.1)

Nâng cao hiệu quả: Nhu cầu về nước gia 
tăng và sự cần thiết nâng cao “giá trị 
trên mỗi đơn vị nước sử dụng”
Tăng trưởng kinh tế gắn liền với tài nguyên nước. Ở 
các thành phố đang phát triển nhu cầu về nước sẽ tiếp 
tục tăng lên để phục vụ quá trình công nghiệp hóa và 
mở rộng ngành sản xuất nông nghiệp. Tài nguyên nước 
dồi dào nhưng có giới hạn và sự phân bố nguồn nước 
không đều theo không gian và thời gian sẽ càng trầm 
trọng hơn do tác động của biến đổi khí hậu. 81% lượng 
nước mặt được sử dụng cho nông nghiệp, 11% cho nuôi 
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trồng thủy sản, 5% cho công nghiệp và chỉ 3% nguồn 
nước phục vụ mục đích sinh hoạt (Hình ES.2). Ngoài ra, 
nhu cầu năng lượng dự kiến sẽ tăng 2,5 lần từ năm 2015 
đến 2035. Các nhà máy nhiệt điện dự kiến sẽ chiếm tỉ lệ 
lớn trong việc đáp ứng nhu cầu năng lượng này, nhưng 
chưa tính toán được tác động đến tài nguyên nước cũng 
như rủi ro đến an ninh năng lượng do thiếu nước. Vận 
tải đường thủy nội địa chiếm khoảng 48% tổng lượng 
vận tải của cả nước, có thể cũng chịu tác động do gia 
tăng cạnh tranh trong việc sử dụng nước. 
HÌNH ES.2: Khai thác, sử dụng tài nguyên nước theo 
ngành ở Việt Nam

Việt Nam: % sử dụng nước của từng 
ngành trên tổng lượng nước khai thác

Đô thị
3%
Công nghiệp 
5%

Thủy sản  
11%

Nông nghiệp 
81%

Nguồn: World Bank (2016g).

Tăng trưởng kinh tế và sự gia tăng dân số làm 
tăng nhu cầu về nước
Nếu Việt Nam tiếp tục phương án phát triển hiện 
tại - “kịch bản thông thường”/không có biện pháp 

can thiệp, căng thẳng nước được dự báo   sẽ xuất hiện 
ở những vùng đang tạo ra phần lớn GDP cho quốc 
gia. Tăng trưởng kinh tế, thay đổi mô hình tiêu dùng 
và áp lực gia tăng dân số sẽ tiếp tục làm gia tăng nhu 
cầu sử dụng nước. Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển và 
quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa cũng sẽ tiếp 
tục. Gần 2/3 dân số của đất nước sống trong ba lưu vực 
sông chính của Việt Nam: Hồng - Thái Bình, Đồng bằng 
sông Cửu Long và Đồng Nai. Trong vòng 25 năm tới, 
nhu cầu sử dụng nước hàng ngày của dân cư ở các khu 
đô thị dự kiến   sẽ tăng gấp đôi so với khả năng đáp ứng 
của hệ thống hiện tại.

Sự gia tăng nhanh chóng của nhu cầu nước được dự 
báo sẽ gây áp lực cho nguồn nước của 11 trong số 16 
lưu vực sông tại Việt Nam vào năm 2030. Một báo cáo 
gần đây của Nhóm Tài nguyên Nước 2030 (2030WRG,  
2017) đã chỉ ra những thách thức Việt Nam sẽ phải đối 
mặt. Theo kịch bản thông thường, trong mùa khô, dự đoán 
tổng nhu cầu nước sẽ tăng 32% vào năm 2030, nếu không 
có sự thay đổi. Điều này có nghĩa 5 lưu vực sông sẽ rơi 
vào tình trạng căng thẳng về nước vào năm 2030 – căng 
thẳng nước sẽ xảy ra nghiêm trọng tại các lưu vực kinh tế 
trọng điểm (Hình ES.3). Sử dụng đơn vị đo sự căng thẳng 
về nước, Chỉ số khai thác nước (tỉ lệ khai thác, sử dụng so 
với tổng lượng nước sẵn có) cho thấy mức độ khai thác, sử 
dụng nước ở các lưu vực sông Hồng-Thái Bình, cụm sông 
Đông Nam Bộ và lưu vực sông Đồng Nai là quá nhanh và 
đang tiến tới mức không bền vững (Hình ES.3). Các lưu 
vực này đóng góp 80% GDP của Việt Nam.
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HÌNH ES.1:  Ảnh hưởng tiềm tàng lên nền kinh tế khi không có hành động can thiệp 
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Hiệu suất sử dụng nước thấp
Với nguồn tài nguyên nước dồi dào, Việt Nam có thể 
tạo ra nhiều lợi ích kinh tế hơn so với hiện tại. Với mỗi 
đơn vị (m3) nước, Việt Nam chỉ tạo ra 2,37 đôla GDP, 
khoảng 1/10 so với mức trung bình toàn cầu là 19,42 đôla 
(Hình ES.4). Khi nguồn tài nguyên nước bị hạn chế, cần 
chú trọng hơn đến hiệu suất sử dụng - tạo ra nhiều giá trị 
hơn trên mỗi đơn vị nước sử dụng - cùng với đảm bảo 
giảm nhu cầu nước tổng thể.

HÌNH ES.4:  Hiệu suất sử dụng nước trên một đơn vị nước 
(m3) ở một số quốc gia (USD của GDP)
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Nguồn: Ngân hàng Thế giới 2016g.

Ngành nông nghiệp Việt Nam đang phát triển nhanh 
chóng. Nông nghiệp chiếm 18% GDP và sử dụng 48% lực 
lượng lao động. Sự phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là ngành 
lúa gạo, đã đưa Việt Nam trở thành nước xuất khẩu gạo 
lớn thứ hai thế giới. Việt Nam cũng là nước sản xuất hạt 
tiêu lớn nhất thế giới, cà phê lớn thứ hai trên thế giới (sau 
Brazil) và thủy sản lớn thứ ba trên thế giới.

Tuy nhiên, năng suất nông nghiệp còn thấp so với 
nhiều nước trên thế giới. Sử dụng nước nông nghiệp chủ 
yếu theo truyền thống. Sản lượng gạo của Việt Nam tuy 
cao nhưng chất lượng và giá trị lại thấp. Căng thẳng nước 
và hạn hán đã gây khó khăn cho các hoạt động sản xuất 
trong mùa khô. Các dự báo cho thấy do tác động của biến 

đổi khí hậu, sản lượng gạo có thể giảm từ 3-9 triệu tấn vào 
năm 2050 và các đồn điền cà phê vốn cho năng suất cao có 
thể không còn khả năng canh tác. 

Sản xuất lúa gạo hiệu quả hơn và đa dạng hóa cây 
trồng sẽ tạo cơ hội gia tăng thu nhập, tạo thêm nhiều giá 
trị hơn cho mỗi đơn vị nước sử dụng trong khi giảm tổng 
nhu cầu nước cho nông nghiệp. Ngành nông nghiệp có 
nhiều khả năng gia tăng thu nhập và nâng cao giá trị gia tăng 
thông qua việc nâng chất lượng gạo hoặc đa dạng hóa cây 
trồng có giá trị cao hơn. Vào mùa khô, căng thẳng nước sẽ gia 
tăng và nông nghiệp phải giảm lượng nước sử dụng. Thách 
thức sẽ khiến người nông dân có động lực để đạt được giá trị 
tối ưu trên lượng nước sử dụng giảm. Ngành nông nghiệp sẽ 
không chỉ cần sử dụng nước hiệu quả hơn mà còn cần đảm 
bảo rằng việc khai thác, sử dụng nước phải phối hợp với các 
ngành sử dụng nước khác như thủy điện, công nghiệp, đô 
thị và giao thông thủy. Do nhu cầu sử dụng nước cho công 
nghiệp có giá trị cao và đô thị ngày càng tăng, cần thiết lập 
cơ chế phù hợp để giảm thiểu rủi ro lũ lụt và chuyển giao liên 
ngành để bảo vệ tất cả các bên liên quan.

Giảm nguồn nước cấp do bỏ qua khâu vận 
hành bảo dưỡng
Việt Nam đã đầu tư mạnh vào hệ thống cơ sở hạ tầng 
thủy lợi rộng lớn nhưng lại thiếu đầu tư vào vận hành và 
bảo trì, làm cho dịch vụ nước và năng suất sử dụng nước 
bị suy giảm. Phần lớn chi tiêu công trong nông nghiệp là 
đầu tư cơ sở hạ tầng thủy lợi phục vụ canh tác lúa, do vậy, 
Việt Nam có mạng lưới thủy lợi rộng lớn và hệ thống hồ đập 
phục vụ canh tác lúa mùa khô và phòng chống lũ lụt trong 
mùa mưa. Đánh giá chi tiêu công năm 2017 cho thấy, từ 
năm 2009 đến năm 2012, chi tiêu công cho đầu tư thủy lợi 
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HÌNH ES.3:  Nhu cầu nước gia tăng và tình trạng căng thẳng nước theo lưu vực sông

Nguồn: Nhóm Tài nguyên nước 2030 (2030WRG, 2017).

Ghi chú: Chỉ số khai thác nước bằng tỉ lệ lượng nước khai thác, sử dụng so với tổng lượng nước sẵn có.
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mới tăng đáng kể, nhưng kinh phí phân bổ cho hoạt động 
vận hành, bảo trì lại giảm. Hệ thống thủy lợi bị xuống cấp, 
chỉ đáp ứng khoảng 50-60% công suất thiết kế (Ngân hàng 
Thế giới 2013). Trên toàn quốc, chỉ có 26% kênh (tính theo 
chiều dài) có thể vận hành hết công suất; khoảng 1.500 đập, 
hồ chứa nhỏ và trung bình cần phải được cải tạo và hiện đại 
hóa. Thiếu tuân thủ đúng quy định vận hành và bảo trì đã 
làm cho cơ sở hạ tầng thủy lợi hoạt động không hiệu quả. 
Dịch vụ nước suy giảm có nghĩa là giá trị gia tăng thấp, 
người nông dân sản xuất nhỏ bị giảm thu nhập. Tương tự, 
ngành giao thông thủy nội địa và công tác phòng chống ô 
nhiễm nước cũng thiếu đầu tư cho vận hành bảo dưỡng.

Vẫn có thể cân đối lại việc phân bổ ngân sách cho chi 
thường xuyên nhiều hơn thông qua các chương trình 
nhiều năm và để người nông dân trả phí vận hành, bảo 
trì nhiều hơn. Điều này sẽ làm giảm gánh nặng chi phí cho 
ngân sách nhà nước và tăng cường ưu đãi cho nông dân để 
khuyến khích họ nâng cao hiệu quả sử dụng nước. Khung 
pháp lý quy định thu thủy lợi phí của nông dân đã được ban 
hành (mặc dù từ năm 2008 một phần phí thủy lợi đã được 
miễn, khiến cho thâm hụt khoảng 250 triệu đôla doanh thu 
hàng năm, theo giá năm 2012) (UNEP 2015). Luật Thủy lợi 
2017 đã quy định lại việc thu phí thủy lợi theo quy luật thị 
trường. Khi việc thu thủy lợi phí được áp dụng, cần tổ chức 
đánh giá tác động của hoạt động này lên các hộ gia đình 
và xem xét việc miễn, giảm phí có điều kiện - ví dụ như 
khuyến khích việc áp dụng công nghệ và thực hành quản lý 
để cải thiện hiệu quả sử dụng nước, cũng như hỗ trợ chuyển 
đổi từ cây trồng có giá trị thấp nhưng cần nhiều nước sang 
các cây trồng giá trị và dùng ít nước

Nước là cần thiết cho việc định cư và tăng 
trưởng kinh doanh
Nước cũng rất quan trọng cho định cư ở đô thị và nông 
thôn nhưng đã có những thách thức mới nổi lên. Việt 
Nam đạt được thành tích xuất sắc trong việc cung cấp dịch 
vụ nước cho khu dân cư: 95% dân số đô thị và 70% dân số 
nông thôn đã được tiếp cận với dịch vụ nước “tối thiểu”. 
Tốc độ đô thị hóa nhanh chóng đã tạo ra những thách mới 
cho ngành nước như việc tìm nguồn cung cấp nước thay 
thế đang là vấn đề ở một số nơi. Cụ thể như xâm nhập mặn 

đang làm cho việc đảm bảo nguồn cung cấp nước sạch 
trở nên khó khăn hơn cho các đô thị ở vùng đồng bằng và 
chi phí cấp nước có xu hướng tăng lên. Nguồn nước dưới 
đất có nguy cơ suy giảm và ô nhiễm. Cổ phần hóa và tư 
nhân hóa một phần các doanh nghiệp cấp nước đã tăng lên 
nhưng vẫn còn nhiều thách thức như vấn đề thu hồi vốn, 
khả năng chi trả, tài chính bền vững, đặc biệt là quản trị 
nước đô thị còn chưa tương thích.

Việc phát triển không theo quy hoạch cũng như hệ 
thống cơ sở hạ tầng thiếu sự phối hợp đã khiến các 
trung tâm đô thị và nông thôn dễ bị tổn thương do lũ 
lụt, tiêu úng, nước biển dâng và triều cường. Ví dụ, 
BĐKH đã tạo ra những đe dọa hiện hữu cho ĐBSCL cùng 
với việc phát triển đô thị thiếu quy hoạch đã làm gia tăng 
ngập lụt ở các đô thị thuộc ĐBSCL. Quy hoạch đô thị của 
các thành phố hiếm khi tính đến yếu tố rủi ro khí hậu hoặc 
khả năng chống chịu trước rủi ro thiên tai — và người 
nghèo là đối tượng hứng chịu rủi ro cao nhất.

Dịch vụ nước chất lượng thấp gây thiệt hại cho các 
doanh nghiệp. Những năm gần đây, chất lượng nguồn cấp 
nước giảm dẫn đến chi phí kinh doanh tăng lên. Số lần cấp 
nước bị gián đoạn tăng gần gấp ba lần từ năm 2009 đến năm 
2015, hầu hết xảy ra ở vùng Đông Nam Bộ, trong đó có cả 
Thành phố Hồ Chí Minh, trung tâm kinh tế lớn nhất trong cả 
nước. Việc cấp nước bị gián đoạn hàng ngày gây ra những 
tác động lớn đến các công ty, làm giảm doanh thu của các 
doanh nghiệp chính thức khoảng 8,7% và các doanh nghiệp 
phi chính thức khoảng 34,8% (Ngân hàng Thế giới 2017n).

Giảm thiểu đe dọa: Quá bẩn, quá ít, quá nhiều
Tài nguyên nước của Việt Nam về cả số lượng và chất 
lượng đều đang đối mặt với những đe dọa ngày càng lớn. 
Sự phát triển nhanh chóng của đất nước, kết hợp với các mối 
đe dọa do tác động của BĐKH, đã tạo ra nhiều mối đe dọa, đặc 
biệt là lũ lụt, ô nhiễm ngày càng gia tăng và cạnh tranh giữa 
các ngành sử dụng nước trong mùa khô. Nếu không có hành 
động can thiệp để ngăn chặn các mối đe dọa này, nền kinh tế 
Việt Nam có thể bị tổn thất khoảng 6% GDP mỗi năm từ năm 
2035 so với kịch bản không có các mối đe dọa (Hộp ES.1). 
Những mối đe dọa này cần được giải quyết để đảm bảo có 
được nước an toàn và đầy đủ nhằm hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. 

HỘP ES.1:   Sự gia tăng các mối đe dọa liên quan đến nước có thể làm giảm khoảng 6% GDP  
vào năm 2035

Một mô hình kinh tế được xây dựng phục vụ nghiên cứu này 
đã định lượng các hậu quả do bốn áp lực chính liên quan đến 
nước tác động đến nền kinh tế: thiếu nước theo không gian 
và theo mùa; ô nhiễm nguồn nước đô thị; lũ lụt do biến đổi 
khí hậu gây ra trên sông Hồng và các tác động đến năng suất 
lúa; và ảnh hưởng do cản trở sự lưu thông dòng chảy đối 
với nghề cá. Thiệt hại kinh tế lớn nhất cho thấy là do ảnh 

hưởng của chất lượng nước, có thể làm giảm tới 4,3% GDP 
mỗi năm.

Mặc dù vậy, các ước tính này vẫn được coi là trong giới 
hạn thấp vì chúng chưa xem xét đầy đủ các mối đe dọa liên 
quan đến nước và dựa trên các giả định khả quan về nguồn 
nước và các yếu tố sản xuất khác có thể chuyển đổi giữa các 
ngành để đối phó với các áp lực kinh tế.

Nguồn: World Bank 2018g.
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Quá bẩn – ô nhiễm
Ô nhiễm nước đang nổi lên là mối đe dọa lớn nhất đối 
với nền kinh tế. Mô hình kinh tế được xây dựng phục vụ 
nghiên cứu này cho thấy mối đe dọa chính là tác động của 
nguồn nước ô nhiễm lên sức khỏe con người, có thể làm 
giảm 3,5% GDP vào năm 2035 (xem Hộp ES.1). Tác động 
nhỏ hơn (khoảng 0,8%) tới năng suất lúa là do ảnh hưởng 
của chất lượng nước kém. Mô hình này chưa tính đến hậu 
quả kinh tế do các hình thức ô nhiễm nước khác, bao gồm 
cả tình trạng xâm nhập mặn của nguồn nước mặt và nước 
dưới đất.

Quá trình đô thị nhanh chóng là nguyên nhân gây 
gia tăng tình trạng ô nhiễm nguồn nước. Nước thải 
công nghiệp và đô thị là nguồn gây ô nhiễm nguồn nước 
lớn nhất. Chỉ có 46% hộ gia đình ở đô thị có đấu nối vào 
đường ống thoát nước và chỉ 12,5% nước thải đô thị được 
xử lý trước khi xả vào các nguồn nước (Bộ Xây dựng 
2019). Trong 15 năm tới, nước thải đô thị dự kiến sẽ chiếm 
tỷ trọng lớn nhất của nước thải (khoảng 60%). Nước thải 
công nghiệp sẽ chiếm 25–28%, và nước thải nông thôn là 
12-15%.

Nhiều nguồn nước thải công nghiệp không qua 
xử lý xả vào môi trường. Tính đến cuối năm 2018, 
các hệ thống xử lý nước thải tập trung chỉ xử lý được 
khoảng 71% lượng nước thải công nghiệp (Thời Báo Tài  
chính Việt Nam 2018).  

Ngành nông nghiệp cũng đóng góp một lượng lớn 
chất thải từ phân bón, mầm bệnh và dược phẩm dùng 
trong chăn nuôi. 80% của tổng số 84,5 triệu tấn chất thải 
chăn nuôi tạo ra mỗi năm được thải vào môi trường không 
qua xử lý (Nguyễn Thế Hinh 2017). Chất thải chăn nuôi 
mang chất dinh dưỡng, mầm bệnh và các hợp chất dễ bay 
hơi là nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước, không khí 
và đất. Việc áp dụng kỹ thuật thâm canh càng khiến tình 
trạng ô nhiễm tăng mạnh do phân bón và thuốc trừ sâu. 
Mặc dù chưa có nhiều kết quả quan trắc nhưng các bằng 
chứng trên phạm vi toàn cầu đều khẳng định về tác hại to 
lớn của ô nhiễm đối với sức khỏe và năng suất. Nuôi trồng 
thủy sản - một ngành xuất khẩu quan trọng của Việt Nam 
– cũng là ngành gây ô nhiễm cao. Khung pháp lý cũng 
như các quy định về an toàn thực phẩm hiện có dường như 
chưa đủ để ngăn chặn các chất thải có hại xả ra từ các hồ/
lồng bè nuôi cá.

Thiệt hại cao do ô nhiễm nước gây ra. Do các hoạt 
động kinh tế, không có lưu vực sông nào có nguồn nước 
mặt đáp ứng các tiêu chuẩn vệ sinh của WHO dành cho 
nước uống. Các đoạn sông chảy qua các thành phố lớn, 
như sông Tô Lịch, sông Sét và sông Kim Ngưu chảy qua 
Hà Nội bị ô nhiễm nặng – gây lãng phí nguồn tài nguyên, 
rủi ro cho sức khỏe con người và các hệ sinh thái tự nhiên. 
Mức độ ô nhiễm cao cũng hạn chế sự phát triển đô thị, sự 
phát triển bền vững và tương lai của ngành công nghiệp, 

nông nghiệp. Việt Nam sẽ tiêu tốn khoảng 12,4 - 18,6 triệu 
đô la mỗi ngày cho chi phí xử lý do ô nhiễm vào năm 2030 
nếu không có các biện pháp xử lý kịp thời. Tại các vùng 
kinh tế trọng điểm phía Nam của Việt Nam, ước tính chi 
phí này cho năm 2010 là 867 triệu đô la Mỹ.

Quá ít – đầu tư và sự tuân thủ
Nguyên nhân chủ yếu là do thiếu đầu tư vào thu gom 
và xử lý nước thải. Đến cuối năm 2018, có 326 khu công 
nghiệp trên cả nước, trong đó có 251 khu công nghiệp 
đang hoạt động. Trong số các khu công nghiệp đang hoạt 
động có 220 khu công nghiệp (chiếm 88%) đã xây dựng 
hệ thống xử lý nước thải tập trung (Bộ KHĐT 2019). Tuy 
nhiên, các hệ thống xử lý nước thải tập trung ở các KCN 
chỉ xử lý được khoảng 71% lượng nước thải phát sinh 
(Thời báo Tài chính Việt Nam, 2018, trích nguồn từ Tổng 
cục Môi trường, Bộ TNMT). Trong tổng số 587 cụm công 
nghiệp theo quy hoạch đã đi vào hoạt động, chỉ chỉ có 
55 cụm công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải chung 
(chiếm 9.4%). Phần lớn nước thải từ các hộ sản xuất trong 
hơn 5,000 làng nghề chưa qua xử lý cùng nước thải sinh 
hoạt được xả vào hệ thống thoát nước mặt. Ngoài ra, một 
số cơ sở công nghiệp lớn nằm ngoài các khu công nghiệp 
cũng như phần lớn  các bệnh viện địa phương, các cơ sở 
khám chữa bệnh tư nhân nằm rải rác chưa có hệ thống xử 
lý nước thải (Bộ TNMT 2016).

Khung pháp lý về cơ bản là phù hợp, nhưng thực thi 
lại không đồng đều. Khung pháp lý đã được thiết lập, bao 
gồm các quy định về quản lý nước thải, nhưng việc triển 
khai thực hiện trên thực tế vẫn là một thách thức. Theo 
Thông tư 35/2015/TT-BTNMT, các cơ sở kinh doanh dịch 
vục phải đấu nối với cơ sở xử lý nước thải tập trung trong 
khu công nghiệp. Tuy nhiên, một số cơ sở được miễn trừ 
quy định này trong các trường hợp: a) Cơ sở sản xuất, kinh 
doanh, dịch vụ có biện pháp xử lý nước thải đạt quy chuẩn 
kỹ thuật môi trường theo quy định, đồng thời việc đấu nối 
vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung khu công 
nghiệp tạo chi phí bất hợp lý cho cơ sở; b) Cơ sở sản xuất, 
kinh doanh, dịch vụ phát sinh nước thải vượt quá khả năng 
tiếp nhận, xử lý của hệ thống xử lý nước thải tập trung khu 
công nghiệp, đồng thời cơ sở có biện pháp xử lý nước thải 
đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường; c) Cơ sở sản xuất, kinh 
doanh, dịch vụ trong khu công nghiệp mà khu công nghiệp 
chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung, đồng thời cơ sở 
có biện pháp xử lý nước thải đạt quy chuẩn kỹ thuật môi 
trường (Điều 9, Điểm 4). Tuy nhiên, việc miễn trừ này tạo 
nhiều khó khăn trong kiểm tra và giám sát nước thải phát 
sinh từ các cơ sở được miễn trừ (Bộ KH&ĐT 2019). 

Đối với nước thải công nghiệp, đã có quy định về phí 
bảo vệ môi trường theo Nghị Định 154/2016/NĐ-CP. Phí 
bảo vệ môi trường gồm phần cố định 1,5 triệu đồng và phần 
biến đổi áp dụng khi xả thải lớn hơn 20m3/ngày. Hiện chưa 



Tó M TắT Tổ n g q ua n xxv

có nghiên cứu về hiệu quả của phí bảo vệ môi trường trong 
việc khuyến khích các chủ nguồn thải đầu tư xử lý nước 
thải. Tuy nhiên, tình trạng gia tăng ô nhiễm từ các nguồn 
thải có thể gợi ý rằng tác dụng của phí còn hạn chế.

Quá nhiều – quản lý dòng chảy từ bên ngoài 
biên giới
Hầu hết các con sông lớn của Việt Nam có nguồn gốc 
ở các nước lân cận, do vậy, tài nguyên nước của Việt 
Nam dễ bị tổn thương do những hoạt động khai thác, 
sử dụng nước ở thượng nguồn. Tài nguyên nước Việt 
Nam phụ thuộc vào các con sông quốc tế với hơn 60% 
tổng dòng chảy nước mặt trung bình hàng năm chảy vào 
từ các quốc gia thượng nguồn. Hai trong số các con sông 
quan trọng nhất của nền kinh kế phụ thuộc vào nguồn 
nước xuyên biên giới từ các nước láng giềng. Gần 95% 
lượng nước của sông Mê Công bắt nguồn từ ngoài biên 
giới, đến Việt Nam thông qua Campuchia, và 40% của 
sông Hồng có nguồn gốc ở Trung Quốc (ADB 2009). Việt 
Nam nằm ở thượng nguồn sông Sê San và Srê pốk, chảy 
vào Cam-pu-chia. Các quốc gia ven sông sử dụng nước 
cần có sự phối hợp về các vấn đề quan tâm chung, bao 
gồm các hoạt động khai thác nước, ô nhiễm và phát triển 
đập thuỷ điện. Ví dụ, Hiệp định Mê Công đã mang lại 
những lợi ích như chia sẻ thông tin, có yêu cầu tham vấn 
và đánh giá những tác động có lợi, có hại đối với các đề 
xuất phát triển và quản lý.

HÌNH ES.5: Tỉ lệ nguồn nước xuyên biên giới của các sông 
lớn, năm 2017
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Nguồn: Nhóm Tài nguyên nước 2030 (2030WRG, 2017). 

Rủi ro do biến đổi khí hậu và dòng chảy môi 
trường 
Việt Nam là một trong những quốc gia hứng chịu thiên 
tai lớn nhất ở Đông Á và Thái Bình Dương. Hơn 70% 
dân số chịu những thiên tai liên quan đến nước. Các mô 
hình dự báo cho thấy BĐKH sẽ làm tăng quy mô và tần 
suất lũ lụt, bão tố, mực nước biển dâng và sóng lớn trong 
bão. Theo dự báo, từ những năm 2040 trở đi, lượng mưa 
toàn quốc vào mùa khô sẽ giảm trong khi lượng mưa trong 

mùa mưa sẽ đạt mức cực đại. Các ngành dễ bị tổn thương 
nhất do những ảnh hưởng trên là ngành nông nghiệp và 
nuôi trồng thủy sản, mặc dù thiệt hại kinh tế do lũ lụt gây 
ra ở các thành phố có thể cao hơn.

Thiệt hại kinh tế hiện tại đang ước khoảng 1,5% 
mỗi năm được dự báo sẽ tăng mạnh. Tổn thất do thiên 
tai liên quan đến nước gây ra ước tính trung bình khoảng 
1–1,5% GDP trong hai thập kỷ qua. Mức độ tổn thất được 
dự đoán sẽ tăng lên 3% vào năm 2050 và đến 7% vào năm 
2100, Việt Nam nằm trong số những quốc gia chịu ảnh 
hưởng cao nhất trên thế giới. Những bằng chứng đã cho 
thấy nguyên nhân là do sự bất cập về thiết kế cơ sở hạ tầng 
và khả năng chống chịu thấp. Hạ tầng cơ sở hiện tại không 
phù hợp để thích ứng với những rủi ro thiên tai (bão lũ và 
hạn hán), một trong những lý do khác nữa là do tình trạng 
bảo dưỡng kém.

Quản lý tài nguyên nước và quy hoạch lưu vực sông 
phù hợp là chìa khóa để nâng cao khả năng chống chịu 
trước các thiên tai và bảo vệ tính mạng, tài sản của 
người dân. Việc quá chú trọng vào hệ thống kiểm soát lũ 
để bảo vệ nông nghiệp đã chuyển rủi ro lũ lụt sang các khu 
đô thị, trong khi các khu đô thị lại là nơi có tài sản có giá 
trị cao hơn và phần lớn GDP của quốc gia cũng được tạo 
ra tại đây. Bài học rút ra là cần lồng ghép rủi ro liên quan 
đến nước vào việc lập chính sách và lập kế hoạch đầu tư 
trên phạm vi lưu vực, bởi vì các rủi ro về nước liên quan 
đến vị trí địa lý có thể được giải quyết.

Dòng chảy tối thiểu bị hạ thấp. Ở một số nơi, dòng 
chảy tối thiểu-theo quy định của Bộ TNMT là dòng chảy 
tối thiểu trên sông, suối và hạ lưu hồ chứa được xác định 
phải nằm trong phạm vi từ lưu lượng tháng nhỏ nhất đến 
lưu lượng trung bình của 3 tháng nhỏ nhất (m3/s) - đã hạ 
xuống thấp hơn mức cần thiết để duy trì hệ sinh thái và 
đa dạng sinh học của dòng sông, cũng như đảm bảo cung 
cấp nước cho cho vùng hạ du. Những đợt hạn hán gần đây 
càng làm cho việc sụt giảm dòng chảy thêm nghiêm trọng.

Nâng cao quản trị: Khung pháp lý, sáng 
kiến và tài chính hoá
Quản lý tổng hợp tài nguyên nước ở cấp lưu vực 
Chính sách và khung pháp lý đã quy định về quản lý  
tổng hợp tài nguyên nước. Khung quản trị và thể chế quản 
lý tài nguyên nước đã được thiết lập và phát triển theo thời 
gian để ứng phó với những thách thức ngày càng tăng của 
ngành. Hai thập kỷ trước, Chính phủ đã thông qua cách tiếp 
cận quản lý tổng hợp tài nguyên nước làm nền tảng cho 
quy hoạch, phát triển và quản lý tài nguyên nước. Luật Tài 
nguyên Nước (2012) đã có quy định về cách tiếp cận quản lý 
này, Chiến lược Quốc gia về Tài nguyên Nước đến năm 2020 
cũng khẳng định “quản lý tài nguyên nước phải được thực 
hiện theo phương thức tổng hợp trên cơ sở lưu vực sông”.
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Việt Nam từ lâu đã cố gắng thiết lập quy hoạch và 
quản lý tổng hợp tài nguyên nước ở cấp lưu vực, nhưng 
kết quả còn hạn chế. Mặc dù Luật Tài nguyên nước đã 
quy định về các tổ chức lưu vực sông, tuy nhiên các tổ 
chức lưu vực sông hiện tại không có đầy đủ thẩm quyền vì 
không phải đơn vị quản lý nhà nước. Kết quả là, có chồng 
chéo về nhiệm vụ và trách nhiệm giữa các tổ chức lưu vực 
sông, các tổ chức này thiếu năng lực thể chế và nguồn lực. 
Để giải quyết vấn đề này, hiện tại Bộ TNMT đang xây 
dựng đề án kiện toàn các mô hình tổ chức lưu vực sông 
theo Luật Tài nguyên nước 2012 trình Thủ tướng Chính 
phủ xem xét thành lập Ủy ban lưu vực tại 04 lưu vực: sông 
Hồng - Thái Bình, Bắc Trung bộ, Nam Trung Bộ và Đồng 
Nai đồng thời kiện toàn Ủy ban sông Mê Công Việt Nam 
trên cơ sở lồng ghép chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 
cơ cấu tổ chức của Ủy ban sông Mê Công Việt Nam, Ủy 
ban lưu vực sông Cửu Long và Ủy ban lưu vực sông Sê 
San – Srepok.

Khung pháp lý và quy định đã được xây dựng và 
từng bước hoàn thiện, song việc triển khai thực hiện 
còn chưa đầy đủ. Trong tháng 9/2015, Bộ TNMT đã ban 
hành Thông tư số 42/2015/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật 
quy hoạch tài nguyên nước hướng dẫn lập quy hoạch theo 
quy định của pháp luật. Tuy nhiên công tác quy hoạch còn 
hạn chế. Do Quy hoạch tài nguyên nước tổng thể chưa 
được thông qua, các tỉnh đã bắt đầu xây dựng và triển khai 
các qui hoạch riêng của từng địa phương. Vì thiếu sự điều 
phối chung nên các quy hoạch riêng lẻ này có thể dẫn đến 
mâu thuẫn giữa các quy hoạch thượng nguồn và hạ nguồn 
trong một lưu vực, hoặc mẫu thuẫn với quy hoạch chung 
quốc gia. Các điều khoản quy định nhìn chung là phù hợp 
- vấn đề là ở khả năng tổ chức thực hiện và tính chịu trách 
nhiệm, do các chức năng giám sát và thực thi thường bị 
phân tán ở nhiều cơ quan, tổ chức. Còn một số văn bản 
pháp luật chưa được các Bộ TNMT, KHCN, NNPTNT và 
Tài chính ban hành theo tinh thần của Luật Tài nguyên 
nước 2012.

Dữ liệu về quản lý tài nguyên nước là nền tảng cơ 
bản của quy hoạch và quan quan trắc tài nguyên nước, 
song thông tin còn hạn chế và phân tán. Mặc dù cơ sở 
dữ liệu về quy hoạch tài nguyên nước đã bước đầu được 
thành lập nhưng do thiếu kinh phí, các dữ liệu này không 
được cập nhật, thiếu thông tin, chưa đáp ứng được yêu cầu 
của cơ quan quản lý và xã hội. Ngoài ra, chia sẻ thông tin 
cũng là một vấn đề cần giải quyết. Còn thiếu hệ cơ sở dữ 
liệu thông nhất về tài nguyên nước từ trung ương đến địa 
phương. Dữ liệu phân tán ở các bộ ngành, địa phương, 
gây khó khăn cho công tác quản lý. Ngoại trừ hệ dữ liệu 
được chia sẻ giữa Bộ TNMT và các cơ sở vận hành liên hồ 
chứa, rất ít thông tin được chia sẻ về khai thác, sử dụng, 
cấp phép, quy hoạch cũng như các dự án trên các sông và 
các hành lang sông.

Nhiệm vụ của các Bộ đã được quy định  nhưng có 
sự mất cân đối về nguồn lực và năng lực thực hiện. Bộ 
TNMT có chức năng quản lý chung, ban hành các quy định 
pháp lý liên quan đến lĩnh vực tài nguyên nước và môi 
trường nước; thông tin và đánh giá tài nguyên; chiến lược 
và quy hoạch tài nguyên nước, bảo vệ môi trường; phân bổ 
tài nguyên nước, quản lý nguồn lực và kiểm soát ô nhiễm. 
Tuy nhiên, nguồn nhân lực và tài chính để triển khai thực 
hiện khối lượng nhiệm vụ lớn này còn rất thiếu. Ngoài ra, 
cần lưu ý rằng việc phân cấp thẩm quyền nhiều cho các địa 
phương có thể gây khó khăn trong việc thống nhất quản lý 
nhà nước  ở cấp trung ương. Sở TNMT cần thực hiện các 
hướng dẫn và báo cáo cho Bộ TNMT các vấn đề chuyên 
môn, song Sở cũng phải báo cáo cho UBND tỉnh, cơ quan 
trực tiếp cấp kinh phí và bổ nhiệm cán bộ Sở. Cần tăng 
cường phối hợp hiệu quả giữa các bộ và UBND các cấp, 
đặc biệt là giữa Bộ TNMT và các Sở TNMT.

Việc tiếp cận đa ngành đối với quản lý tài nguyên 
nước vẫn là một thách thức lớn của Việt Nam. Với cấu 
trúc thể chế phức tạp, việc tiếp cận đa ngành, liên cơ quan 
để lập quy hoạch, phát triển và quản lý cho lĩnh vực tài 
nguyên nước sẽ đối mặt với nhiều khó khăn do liên quan 
tới nhiều ngành và các ngành đều có khung pháp lý thực 
hiện quản lý riêng. Nhóm 2030WRG đã thực hiện một 
nghiên cứu năm 2017 liên quan đến nội dung này và cho 
thấy để giảm áp lực nước ở một lưu vực, có thể cần áp 
dụng 24 biện pháp can thiệp khác nhau, liên quan đến 7 
Bộ, 6 Hội đồng cấp tỉnh, các đô thị, các công ty thủy lợi và 
các doanh nghiệp tư nhân, hàng triệu người nông dân và 
cư dân thành phố. Để có được tất cả các bên cùng vào cuộc 
là một thách thức to lớn đối với điều phối theo cả chiều 
dọc và chiều ngang (2030WRG, 2017).

Trong khi Việt Nam là quốc gia ven sông ở cả hạ 
nguồn và thượng nguồn, thì sông Mê Công là con sông 
xuyên biên giới duy nhất trên lãnh thổ Việt Nam có 
thỏa thuận chung với các quốc gia ven sông khác. Tất cả 
các con sông xuyên biên giới Việt Nam trừ sông Mê Công, 
có rất ít hoặc không có quy hoạch hay quản lý chung để tối 
ưu hóa ở quy mô lưu vực và ít tham vấn giữa các quốc gia 
ven sông về các đề xuất hoặc về các tác động. Chỉ sông Mê 
Công là có thỏa thuận xuyên biên giới giữa Cam-pu-chia, 
Lào, Thái Lan và Việt Nam về hợp tác sử dụng nước và 
có Ủy hội sông Mê Công (MRC) và các Ủy ban sông Mê 
Công Quốc gia để hỗ trợ thực hiện. Thực hiện “Hiệp ước 
Mê Công ” đã mang lại những lợi ích rõ ràng cho các quốc 
gia ven sông về mặt thông tin và quản lý rủi ro. Tuy nhiên, 
ngay cả với cách thức tổ chức hiện có cho sông Mê Công, 
các thách thức vẫn còn tồn tại. Hai quốc gia thượng nguồn, 
Trung Quốc và Myanmar, tham gia vào MRC với tư cách 
“Đối tác đối thoại” chứ không phải là thành viên chính 
thức. Việc xây dựng các đập trên dòng chính là vấn đề gây 
tranh chấp trong MRC. Tuy nhiên, những cơ chế hợp tác 
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bổ sung giữa các quốc gia ven sông Mê Công, ví dụ như 
cơ chế hợp tác Lan Thương-Mê Công, có thể sẽ giải quyết 
được những thách thức liên quan đến tài nguyên nước.

Cơ chế chính sách 
Cơ chế chính sách hiện tại đang tạo ra các ảnh 
hưởng bất lợi đối với ngành nước. Thiếu sự hợp tác 
chặt chẽ giữa các cơ quan nhà nước, kể cả giữa các 
cơ quan quản lý ngang cấp và giữa trung ương với địa 
phương. Hành vi của nông dân bị chi phối do chính sách 
đầu tư nghiêng về lúa gạo và do các ưu đãi kinh tế sai 
lệch kéo dài, đặc biệt là việc miễn thuỷ lợi phí đã làm 
giảm hiệu quả sử dụng nước. Trong một số trường hợp, 
đầu tư vào các doanh nghiệp cấp nước với kỳ vọng tăng 
vốn từ sở hữu đất đai hơn là có kế hoạch cung cấp dịch 
vụ về nước tốt hơn, đáp ứng nhu cầu của người sử dụng 
và thu lợi nhuận. 

Việt Nam đã áp dụng một số công cụ kinh tế nhưng 
hiệu quả còn hạn chế. Các công cụ kinh tế bao gồm phí 
cung cấp nước sạch, phí bảo vệ môi trường với nước thải 
và chất thải rắn, phí cấp quyền khai thác tài nguyên nước, 
phí dịch vụ thủy lợi và các cơ chế ưu đãi sử dụng nước 
tiết kiệm trong sản xuất công nghiệp và hệ thống thủy 
lợi nhỏ. Tuy nhiên, quá trình thực hiện cho thấy công cụ 
kinh tế còn thiếu và chưa phát huy được tác dụng khuyến 
khích và điều tiết việc khai thác và sử dụng nước bền 
vững cũng như phòng ngừa và kiểm soát ô nhiễm nước 
hiệu quả. 

Cần tiếp tục hoàn thiện chính sách tạo nguồn thu 
trong quản lý tài nguyên nước. Chính sách thu tiền cấp 
quyền khai thác tài nguyên nước theo Nghị định 82/2017/
ND-CP được ban hành năm 2017 đã bước đầu có hiệu 
quả với mức thu 7.144 tỷ đồng sau một năm triển khai 
áp dụng.  Tuy nhiên, kinh phí thu được vẫn hòa vào ngân 
sách chung mà chưa được tách riêng để chi cho các hoạt 
động cải thiện quản lý tài nguyên nước. Trong thời gian 
tới, cần đánh giá những khó khăn vướng mắc trong việc 
thực hiện nghị định này, ban hành các thông tư hướng 
dẫn cũng như có những điều chỉnh thích hợp để tăng hiệu 
quả của chính sách. Ngoài ra,  có thể  tiếp tục nghiên cứu 
ban hành thêm các chính sách khác tạo nguồn thu trong 
lĩnh vực nước để thúc việc sử dụng tài nguyên nước hiệu 
quả và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, nâng cao giá trị sử 
dụng nước và tạo ra nguồn tài chính theo tinh thần của 
Luật Tài nguyên nước 2012. Cách tiếp cận này có thể 
áp dụng đối với phí sử dụng nước như tăng thuỷ lợi phí 
sẽ nâng cao giá trị của nước, đồng thời sẽ thúc đẩy việc 
bảo vệ nguồn nước tốt hơn. Chính sách này cũng có thể 
áp dụng cho các khoản phí ô nhiễm, mức phí cao hơn 
và tăng cường kiểm tra việc thực hiện các quy định sẽ 
ngăn chặn hành vi gây hại cho môi trường và tăng nguồn 
lực cho công tác bảo vệ môi trường. Nhìn chung, khung 

chính sách khuyến khích là cần thiết song phải phù hợp 
với các mục tiêu chính sách và tài chính và có khả năng 
thúc đẩy việc thay đổi hành vi.

Giảm đầu tư công và cơ hội phát triển tài chính 
tư nhân 
Hiện tại ngành nước chưa được đầu tư đủ theo đúng 
nhu cầu. Thời gian trước đây, lĩnh vực nước được nhà 
nước đầu tư nhiều, với hơn 6,4 tỷ đô la trong các năm 
từ 2006–2015 để thực hiện 140 chương trình và dự án 
nước. Tuy nhiên, nhu cầu đầu tư hiện tại vẫn cao, ước tính 
khoảng 2,7 tỷ đô la mỗi năm cho riêng ngành cấp nước và 
vệ sinh, trong khi nguồn tài chính thực sự lại rất thấp, chỉ 
khoảng 1 tỷ đô la mỗi năm được đầu tư cho cấp nước và 
vệ sinh, tương đương với khoảng 4% tổng đầu tư vào nền 
kinh tế.

Trong điều kiện nguồn ngân sách hạn chế hiện tại, 
vẫn có nhiều cơ hội để gia tăng “giá trị cho đầu tư 
công”. Sau nhiều thập kỷ, các hoạt động đầu tư tuân theo 
sự chỉ đạo của nhà nước, chính sách của Chính phủ hiện 
nay đã và đang thúc đẩy việc cổ phần hoá, tư nhân hoá, 
nhà nước thoái vốn khỏi các hoạt động kinh tế trực tiếp, 
chủ yếu giữ vai trò là cơ quan điều tiết thông qua việc ban 
hành quy định pháp lý. Cách tiếp cận này đang được đẩy 
nhanh do nguồn ngân sách nhà nước hạn hẹp dẫn tới khả 
năng đầu tư của Chính phủ bị co hẹp, có nghĩa là việc vay 
vốn cũng giảm. Hạn chế này nhìn ở khía cạnh khác lại có 
tác dụng có lợi cho việc khuyến khích tăng hiệu quả đầu 
tư công và thúc đẩy tài chính sáng tạo hơn. Khi ngân sách 
bị thắt chặt, ngành nước vẫn có thể cải thiện chất lượng và 
hiệu quả của chi tiêu công, ví dụ bằng cách tập trung đầu 
tư có trọng tâm trọng điểm và tái lập cân bằng ngân sách 
giữa chi đầu tư và chi thường xuyên để tận dụng tối đa tài 
sản hiện có.

Cơ hội huy động nguồn tài chính từ khối tư nhân 
tốt hơn. Đầu tư tư nhân trong lĩnh vực nước hiện đang 
mở rộng, đặc biệt là trong lĩnh vực nước đô thị, nước nông 
thôn và vệ sinh môi trường, thậm chí cả trong lĩnh vực 
thủy lợi. Việc “cổ phần hóa” nhanh chóng các công trình 
cấp nước đã chứng minh tính khả thi của quan hệ đối tác 
công - tư trong ngành nước. Tuy nhiên, để đạt được tiềm 
năng đầy đủ thông qua thu hút nguồn lực tài chính mới, 
cần giải quyết một số trở ngại, bao gồm cả những vấn đề 
chung của nền kinh tế và những rủi ro cụ thể của ngành 
nước để bảo đảm hoạt động cấp nước và vệ sinh đô thị.

Để huy động tài chính từ khu vực tư nhân cho ngành 
nước cần có khung chính sách hỗ trợ. Khung chính sách 
này tương tự như khung chính sách cho ngành năng lượng 
mới được đề xuất gần đây, bao gồm một chương trình 
nhiều năm để chuẩn bị và khởi động các dự án đối tác 
công tư; làm việc với các doanh nghiệp để chuẩn bị cho họ 
tiếp cận tài chính thương mại; và các hành động để thúc 



Q UẢ N T R Ị  A N N I N H N G U Ồ N N Ư Ớ Cxxv i i i

đẩy huy động vốn bằng nội tệ. Một chương trình tương tự 
có thể được thiết kế cho các công trình cấp nước và vệ sinh 
và cuối cùng có thể là các công trình thủy lợi. 

Các bước tiếp theo
Việt Nam đang phải đương đầu với hàng loạt thách 
thức liên quan đến nước có nguy cơ ảnh hưởng đến 
tăng trưởng trong tương lai. Là một nước có thu nhập 
trung bình, Việt Nam mong muốn trở thành một đất 
nước hiện đại, công nghiệp hóa và có chất lượng cuộc 
sống cao hơn (Ngân hàng thế giới và Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư Việt Nam 2016). Để đạt được những mục tiêu 
này, Việt Nam cần thực hiện tăng trưởng bền vững, có 
nghĩa là cần có cách tiếp cận khác để quản lý tài nguyên 
nước. Các chính sách trong quá khứ được xây dựng dựa 
trên các giả định về sự tăng trưởng với nguồn đầu tư 
công và nguồn cấp nước vô hạn. Hiện tại, kỳ vọng về 
mức đầu tư nhanh chóng như những thập niên trước là 
không thể đạt được. Sự gia tăng rủi ro từ lũ lụt và hạn 
hán, chất lượng nước kém an toàn là gánh nặng kinh tế, 
và nguồn nước sạch và an toàn cần thiết cho tăng trưởng 
kinh tế không còn sẵn có nữa. Cách tiếp cận theo kịch 
bản thông thường với nhu cầu nước gia tăng trong khi 
nguồn cấp nước suy giảm chắc chắn sẽ làm cản trở quá 
trình phát triển kinh tế.

Đáp ứng những thách thức này đòi hỏi tập trung 
nhiều hơn vào các chính sách, ưu đãi và tăng cường 
kỷ luật tài chính. Việt Nam có chính sách về nước hợp 
lý nhưng trong thực tế kết quả đạt được không như mong 
muốn. Chính sách được thực thi không đồng đều, các ưu 
đãi cần thiết để đảm bảo việc tuân thủ chính sách tốt hơn 
chưa đầy đủ, nền tảng thể chế cần thiết để giải quyết các 
vấn đề thách thức mới cũng chưa được hoàn chỉnh. Tương 
tự như vậy, mặc dù Chính phủ đã nhận thức được sự cần 
thiết áp dụng phương pháp quản lý tổng hợp theo lưu vực 
trong công tác quản lý tài nguyên nước và bảo vệ môi 
trường song việc triển khai thực hiện vẫn chưa thực sự 
hiệu quả. Để đạt được mục tiêu nêu trên, cần thiết phải 
chú trọng vào việc thực thi chính sách và có các ưu đãi cần 
thiết để đảm bảo sự tuân thủ tốt hơn.

Báo cáo này đề xuất 07 nhóm khuyến nghị. 

1. Hoàn thiện thể chế quản lý tài nguyên nước
2. Thực hiện quản lý nước theo lưu vực sông thông 

qua quản trị tổng hợp
3. Gia tăng giá trị sản xuất từ nước trong lĩnh vực nông 

nghiệp
4. Đưa ra ưu tiên chính sách cao nhất đối với việc giảm 

thiểu mức độ nghiêm trọng của ô nhiễm 
5. Cải thiện quản lý rủi ro, ứng phó với thiên tai và 

tăng cường sức chống chịu

6. Thiết lập và mở rộng quy mô tài chính và các ưu đãi 
theo cơ chế thị trường

7. Tăng cường an ninh nước cho các khu dân cư.

Khuyến nghị 1. Hoàn thiện thể chế quản lý tài 
nguyên nước
Tiếp tục hoàn thiện các văn bản pháp lý để quản lý 
hiệu quả tài nguyên nước. Cần sửa đổi bổ sung Luật Tài 
nguyên nước 2012 và Luật Bảo vệ môi trường 2014 nhằm 
hoàn thiện, thống nhất quản lý nhà nước về tài nguyên 
nước, phân công phân cấp rõ ràng giữa các bộ ngành và 
địa phương, loại bỏ những điểm còn chồng chéo so với 
luật khác, bổ sung những nội dung đã rõ cần thiết phải quy 
định ở mức luật, như quy định về Ủy ban lưu vực sông. 
Nhanh chóng cụ thể hóa các chính sách đã được quy định 
trong luật, nghị định để các chính sách này có thể được 
triển khai trên thực tế, ví dụ như các chính sách ưu đãi về 
tài chính đối với các hoạt động tiết kiệm nước, sử dụng 
hiệu quả tài nguyên nước, tái sử dụng nước thải. Sửa đổi 
cơ chế tài chính để các khoản thu được từ các loại phí 
phải được dùng trực tiếp cho quản lý tài nguyên nước. Các 
công cụ kinh tế cần được rà soát, điểu chỉnh bổ sung để 
phát huy tối đa tác dụng thay đổi hành vi của đối tượng sử 
dụng nước theo hướng quản lý tài nguyên nước bền vững, 
đồng thời thực hiện nghiêm các công cụ này. Cần tiếp tục 
nghiên cứu và ban hành các công cụ kinh tế dựa trên thị 
trường để cho phép người tiêu dùng lựa chọn các sản phẩm 
sử dụng nước hợp lý. Các cơ chế chứng nhận và tuyên 
truyền giáo dục cho người sử dụng là yếu tố cốt lõi của các 
công cụ quản lý này. 

Tăng cường hiệu quả thực thi các quy định pháp 
luật, đặc biệt là các quy định liên quan đến xả nước 
thải. Tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra giám 
sát, đặc biệt là thanh tra đột xuất, xử lý nghiêm các trường 
hợp vi phạm. Tăng cường quản lý nhà nước ở cấp trung 
ương và địa phương. Ban hành cơ chế chính sách và quy 
định hỗ trợ, khuyến khích sự tham gia của các bên liên 
quan, đặc biệt là xã hội dân sự, trong các hoạt động quản 
lý tài nguyên nước, bao gồm giám sát, quan trắc.

Tăng cường các nguồn nhân lực và tài chính để thực 
thi những chính sách, biện pháp, nhiệm vụ đã đề ra 
như xây dựng và thực hiện theo quy hoạch điều tra tài 
nguyên nước, các quy hoạch tài nguyên nước, quy hoạch 
lưu vực sông, thành lập và hoạt động có hiệu quả các ủy 
ban lưu vực sông, vận hành hồ chứa. Tăng cường điều 
tra cơ bản, xây dựng các trạm quan trắc, thu thập dữ liệu 
thông tin, xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về tài 
nguyên nước, lưu vực sông, chia sẻ dữ liệu thông tin giữa 
các bộ ngành và địa phương.
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Tăng cường sự tham gia của xã hội dân sự. Các 
chiến dịch tuyên truyền giáo dục giúp nâng cao nhận thức 
của người dân về các thách thức về tài nguyên nước và 
đưa ra các hướng dẫn về hỗ trợ quản lý tài nguyên nước 
bền vững. Mặt khác, để giúp giải quyết vấn đề nguồn lực 
hạn chế, xã hội dân sự có thể tham gia tích tực hơn vào 
các hoạt động quản lý tài nguyên nước như giám sát chất 
lượng nước và xả nước thải không qua xử lý. 

Khuyến nghị 2. Quản lý nước ở quy mô lưu vực 
thông qua các giải pháp quản trị tổng hợp 
Tiến tới thực hiện quản lý tổng hợp trên toàn lưu vực 
và toàn bộ các lĩnh vực. Luật Tài nguyên nước 2012 quy 
định việc quản lý tổng hợp và quy hoạch lưu vực sông. 
Tuy nhiên, hiện nay, nhiều cơ quan và chính quyền trung 
ương, tỉnh và địa phương đơn phương ra các quyết định 
phát triển và quản lý tài nguyên nước, thiếu sự phối hợp 
hoặc những đánh giá đầy đủ về các tác động tiêu cực có 
thể phát sinh do các quyết định này gây ra. Cách tiếp cận 
tổng hợp là cần thiết nhằm cung cấp một khung pháp lý 
để giải quyết các vấn đề liên ngành như quy hoạch cơ sở 
hạ tầng, phân bổ tài nguyên nước, quản lý dòng chảy, ô 
nhiễm, lũ lụt và khả năng chống chịu hạn hán. Tuy nhiên, 
phương pháp tiếp cận tổng hợp sẽ khó đạt được vì nhiệm 
vụ liên quan đến quản lý tài nguyên nước dàn trải ở nhiều 
cơ quan khác nhau. Việc tập trung quản lý thống nhất 
không nhất thiết phải dựa trên cấu   trúc hành chính mà là 
sự thống nhất về chức năng. Điều cần làm là xây dựng 
kế hoạch và tiến độ cụ thể nhằm triển khai thực hiện Luật 
Tài nguyên nước, phù hợp với bối cảnh của từng lưu vực 
sông. Việt Nam có thể rút ra được nhiều bài học từ các 
kinh nghiệm của chính mình trong quy hoạch tổng hợp: (a) 
ở quy mô lớn nhất là ĐBSCL; (b) ở quy mô trung bình là 
lưu vực sông Sê San và Srê pốk; và (c) ở quy mô sông nội 
tỉnh là sông Dinh ở Ninh Thuận. Dựa trên các dự án thử 
nghiệm của địa phương và kinh nghiệm quốc tế, có thể rút 
ra bài học kinh nghiệm về cách thực hiện quy hoạch tổng 
hợp lưu vực sông hiệu quả ở trên tất cả các lưu vực chính.

Xây dựng hệ thống thông tin tài nguyên nước quốc 
gia, đáp ứng các thách thức quản lý tài nguyên nước 
ngày càng phức tạp. “Bạn không thể quản lý cái mà bạn 
không thể đo lường.” Quản lý tài nguyên nước là một hoạt 
động dựa trên thông tin và dữ liệu song công tác quản lý 
hiện nay đang bị hạn chế nhiều do việc thiếu thông tin và 
cả cách tiếp cận thông tin. Thông tin về ô nhiễm nguồn 
nước vừa thiếu vừa chưa đủ độ tin cậy trong khi đây là 
thông tin được đánh giá là quan trọng nhất xét về mặt kinh 
tế. Dữ liệu chất lượng cao, được đo tự động rất cần cho quá 
trình lập kế hoạch và ra quyết định. Điều này có nghĩa cần 
thêm nguồn đầu tư vào thu thập dữ liệu. Cần xây dựng hệ 
thống thông tin nước quốc gia với hệ thống giám sát nước 
hiện đại và các công cụ phân tích nâng cao, tích hợp các 

dữ liệu thu thập được vào hệ thống một cách minh bạch để 
các bên liên quan có thể tiếp cận dễ dàng là một bước quan 
trọng thúc đẩy công tác quản lý tài nguyên nước tốt hơn.

Khuyến nghị 3. Nâng cao giá trị các hoạt động 
sản xuất có sử dụng nước trong lĩnh vực nông 
nghiệp 
Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Kế hoạch tái cơ cấu nông 
nghiệp và Chiến lược thủy lợi mới. Ngành nông nghiệp 
và nuôi trồng thủy sản của Việt Nam sử dụng 92% lượng 
nước của quốc gia, việc tăng trưởng và doanh thu của 
ngành phụ thuộc vào việc sử dụng nước hiệu quả hơn 
thông qua các giải pháp đổi mới, nông nghiệp thông minh 
và bền vững về môi trường. Kinh nghiệm ở ngay Việt Nam 
cho thấy các loại cây trồng cho năng suất cao hơn thường 
có hiệu quả sử dụng nước cao hơn, việc cải thiện công tác 
tưới tiêu có thể làm gia tăng sản lượng và thu nhập, đồng 
thời nâng cao khả năng chống hạn. Nếu nông dân chuyển 
một phần hoạt động sản xuất sang các loại cây trồng có 
giá trị cao hơn thì giá trị và thu nhập sẽ tăng lên đến 25 
lần và hiệu quả sử dụng nước cũng cao hơn. Để thực hiện 
được điều này, cần phải xây dựng một loạt các chính sách 
giảm sử dụng nước cho nông nghiệp, thúc đẩy hiệu suất 
sử dụng nước trong nông nghiệp và đa dạng hóa cây trồng 
có giá trị cao hơn. Để đạt được mục tiêu nêu trên, cần phải 
áp dụng các kỹ thuật mới như kỹ thuật tưới ướt khô xen 
kẽ và phương pháp tiếp cận 1 phải – 5 giảm trong sản xuất 
nông nghiệp, đầu tư vào cả hệ thống thủy lợi và trại chăn 
nuôi, phát triển liên kết thị trường và chuỗi giá trị nhằm kết 
nối nông dân và khu vực tư nhân như là các đối tác chính. 
Cũng cần có các ưu đãi, khuyến khích phù hợp nhằm điều 
chỉnh hành vi của người nông dân như: các mục tiêu chính 
sách, tài chính và các mục tiêu khác như phát triển bền 
vững môi trường, kiểm soát ô nhiễm và tăng khả năng 
chống chịu trước những cú sốc khí hậu. Hầu hết các nội 
dung nêu trên đã có trong Kế hoạch tái cơ cấu ngành nông 
nghiệp 2014 và Chiến lược thủy lợi mới song mới chỉ triển 
khai thực hiện được một phần.

Tích hợp quản lý nước nông nghiệp trong quy 
hoạch và quản lý lưu vực. Những ngành sử dụng nước 
lớn như nông nghiệp và nuôi trồng thuỷ sản cần tham gia 
tích cực trong xây dựng và thực hiện quy hoạch lưu vực 
sông, đảm bảo phân bổ hiệu quả và dịch vụ nước tốt, giảm 
thiểu rủi ro biến đổi khí hậu và ô nhiễm. Việc lập quy 
hoạch lưu vực sông và triển khai thực hiện quy hoạch đòi 
hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ NNPTNT, Bộ TNMT và 
các UBND tỉnh.

Điều chỉnh việc phân bổ ngân sách nhà nước cho 
nông nghiệp có tưới với các mục tiêu chính sách của 
lưu vực sông. Việc điều chỉnh chi tiêu công cho ngành 
nông nghiệp và lĩnh vực tài nguyên nước trong các kế 
hoạch lưu vực có thể giúp giải quyết vấn đề thách thức liên 
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quan đến phối hợp giữa các ngành cũng như giữa trung 
ương và địa phương. Nói chung, cải thiện việc phân bổ và 
nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn chi ngân sách sẽ giúp 
thúc đẩy tăng trưởng nông nghiệp và thu nhập của nông 
dân. Cần điều chỉnh ngân sách từ các hoạt động xây dựng 
hệ thống thủy lợi mới sang nâng cấp các hệ thống thuỷ lợi 
có sẵn và cho các hoạt động vận hành, bảo trì cũng như 
nâng cao chất lượng dịch vụ nông nghiệp. Công cụ phân 
bổ và lập kế hoạch tài nguyên mới có thể giúp thực hiện 
quá trình ‘tái cân bằng’ này. Kế hoạch Đầu tư trung hạn và 
Kế hoạch Tài chính và Ngân sách trung hạn cho phép lập 
kế hoạch nhiều năm ở quy mô lưu vực, lồng ghép các ưu 
tiên của ngành và của vùng với ưu tiên quốc gia trong kế 
hoạch lưu vực, nâng cao hiệu quả đầu tư theo hướng đầu 
tư đúng với nhu cầu và tạo điều kiện cho việc cung cấp 
nguồn kinh phí dài hạn cho vận hành, bảo trì. Ngoài ra, có 
thể thay thế ‘đất trồng lúa’ bằng ‘đất nông nghiệp’ trong 
hạng mục phân bổ ngân sách để thúc đẩy đa dạng hóa, 
hướng tới mục tiêu năng cao hiệu quả sử dụng nước và thu 
nhập cho nông dân. ‹Đánh giá chi tiêu công phân bổ cho 
thủy lợi có thể giúp xác định cả quá trình và các ưu tiên 
cho hành động này.

Khuyến nghị 4. Ưu tiên hàng đầu là việc hoàn 
thiện chính sách kiểm soát tình trạng ô nhiễm 
hiện nay
Rủi ro do ô nhiễm nguồn nước ngày càng trở nên nghiêm 
trọng, gây ra tác động tiêu cực đến sức khỏe con người 
cũng như nền kinh tế và môi trường, là một mối đe dọa lớn 
có thể gây thiệt hại gần 6% GDP vào năm 2035 nếu không 
có sự thay đổi nào được thực hiện. Cơ sở hạ tầng, ưu đãi 
và các quy định pháp lý là ưu tiên hàng đầu và là tâm điểm 
của hàng loạt các nỗ lực quốc gia và các hoạt động thúc 
đẩy đầu tư.

Coi hoạt động thu gom, xử lý và tái sử dụng nước 
thải sinh hoạt là ưu tiên đầu tư và là cơ hội kinh doanh. 
Tình trạng thu gom, xử lý và tái sử dụng nước thải của Việt 
Nam bị đánh giá là kém so với khu vực. Đầu tư vào xử lý 
nước thải mang lại lợi ích công cộng rất lớn bao gồm các 
lợi ích về sức khỏe cho cộng đồng - song rất khó để thu 
hút các nhà đầu tư tư nhân nếu không có những thay đổi 
cần thiết mang lại lợi nhuận cho người đầu tư hoặc phải 
có nguồn trợ cấp của Chính phủ. Có nghĩa là cần phải kêu 
gọi đầu tư công hỗ trợ hoặc có những quy định pháp lý 
mới khuyến khích hoạt động thu gom và xử lý nước thải. 
Đồng thời, cần chủ động hợp tác với khu vực tư nhân để 
xây dựng các phương án lựa chọn tài chính, làm sao để cho 
hạng mục đầu tư vào xử lý nước thải sinh hoạt trở nên hấp 
dẫn đối với các nhà đầu tư tư nhân thông qua hình thức tư 
nhân hóa hoặc hợp tác công tư (PPP).

Tăng cường ưu đãi để giảm tình trạng ô nhiễm từ 
lĩnh vực công nghiệp và nông nghiệp. Đối với ngành 

công nghiệp, cần có biện pháp phù hợp để giải quyết tình 
trạng kém hiệu quả trong phí bảo vệ môi trường với nước 
thải. Cần tổ chức rà soát lại các quy định và cơ cấu ưu đãi 
cho ô nhiễm công nghiệp để xác định nguyên nhân vì sao 
các chính sách thuế, phí này chưa hiệu quả và yếu tố nào 
có tác động lớn nhất. Cần có ưu tiên cái thiện các quy định 
pháp lý liên quan đến các hệ thống quan trắc chất lượng 
nước, giám sát tuân thủ pháp luật. Khuyến khích chuyển 
đổi các khu công nghiệp (KCN) theo hướng bền vững (mô 
hình KCN sinh thái theo quy định tại Nghị định 82/2018/
NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định về khu 
công nghiệp, khu kinh tế), trong đó khuyến khích sử dụng 
nước và tái sử dụng nước một cách hiệu quả thông qua các 
mạng lưới cộng sinh về nước giữa các doanh nghiệp KCN. 
Trong nông nghiệp, cần thiết áp dụng các biện pháp đánh 
giá Kế hoạch tái cơ cấu nông nghiệp của Bộ NNPTNT 
(2014) để tạo ra sự thay đổi trong các phương pháp canh 
tác gồm một gói các quy tắc và ưu đãi liên quan đến việc 
giảm lượng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật sử dụng 
trên ruộng đồng. Việc sử dụng phân bón và thuốc trừ sâu 
đúng cách có thể tạo ra hiệu quả tốt hơn, giảm thiểu ô 
nhiễm và nâng cao thu nhập.

Thí điểm các cách tiếp cận sáng tạo trong kiểm soát 
ô nhiễm nước của các nước trên thế giới. Việt Nam có 
thể học hỏi các kinh nghiệm quốc tế về các cách tiếp cận 
sáng tạo áp dụng để kiểm soát ô nhiễm nước bao gồm cả 
cách tiếp cận sáng tạo trong quan trắc và trách nhiệm giải 
trình như: quan trắc ô nhiễm theo thời gian thực, xây dựng 
chỉ số sức khỏe của nước và tăng cường trách nhiệm liên 
quan đến vấn đề kiểm soát ô nhiễm của các cơ quan quản 
lý địa phương. Có thể áp dụng cách tiếp cận sáng tạo thông 
qua các hoạt động tài trợ và khuyến khích như các quỹ tài 
nguyên nước sẽ hỗ trợ tài chính cho vốn tự nhiên thay vì 
cho các công nghệ xử lý nước thông thường; hợp đồng 
chất lượng môi trường sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp và chính 
quyền địa phương đáp ứng các mục tiêu chất lượng nước 
và hướng ưu đãi tới các kết quả giảm thiểu ô nhiễm cụ thể; 
chi trả cho các phương pháp tiếp cận dịch vụ hệ sinh thái; 
và triển khai thực hiện thí điểm thị trường cho phép mua 
bán giấy phép xả thải.

Khuyến nghị 5. Nâng cao chất lượng quản lý 
rủi ro, ứng phó với thiên tai và tăng cường sức 
chống chịu 
Áp dụng cách tiếp cận theo từng giai đoạn để giải quyết 
cả nhu cầu quản lý rủi ro cấp thiết và nhu cầu tăng 
cường sức chống chịu trong dài hạn đối với tất cả các 
loại rủi ro trong các lĩnh vực then chốt. Kinh nghiệm 
quốc tế cho thấy thiên tai có tác động đến kinh tế vĩ mô 
trong dài hạn và có thể ảnh hưởng đến kết quả phát triển, 
do vậy, cách tiếp cận tốt nhất là có sự chuẩn bị chu đáo. 
Với mức độ rủi ro cao đang phải đối mặt, Việt Nam cần 
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tiếp tục chủ động trong các hoạt động đầu tư để giảm thiểu 
rủi ro, tăng cường sự chuẩn bị và sức chống chịu trong dài 
hạn. Trong ngắn hạn, điều này đòi hỏi sự quyết tâm trong 
phối hợp đa ngành, trong việc giải quyết các vấn đề thách 
thức, nâng cao tính hiệu quả và phối hợp liên ngành, liên 
vùng và liên địa phương. Trong trung hạn, Ban chỉ đạo 
trung ương về phòng, chống thiên tai cần được trao quyền 
điều phối giữa các Bộ và đóng vai trò tham mưu thực hiện 
quản lý tổng hợp thiên tai. Về lâu dài, công tác quản lý rủi 
ro từ nhiều loại hình thiên tai và thích ứng với biến đổi khí 
hậu cần phải được cân nhắc trong việc lập quy hoạch quản 
lý tài nguyên và sử dụng đất xuyên suốt tất cả các ngành 
có nhạy cảm với khí hậu.

Áp dụng cách tiếp cận tích hợp trong quản lý rủi 
ro thiên tai và tăng cường sức chống chịu. Một báo cáo 
gần đây của Ngân hàng Thế giới nêu bật nguyên tắc bốn 
“phải” của công tác quản lý rủi ro thiên tai ở Việt Nam: 1) 
hệ thống tích hợp giám sát và cảnh báo hạn hán và lũ lụt, 
2) chiến lược bảo vệ tài chính, 3) tăng cường hệ thống hỗ 
trợ xã hội, 4) phân tích những rủi ro và tổn thương cụ thể 
ở địa phương (Ngân hàng Thế giới 2017h). Báo cáo cũng 
nhấn mạnh bốn “phải” để nâng cao khả năng chống chịu 
thông qua cả các biện pháp công trình và phi công trình ở 
các lĩnh vực chính: 1) lồng ghép quản lý tài nguyên nước 
với quy hoạch sử dụng đất nhạy cảm với khí hậu, 2) áp 
dụng thực hành nông nghiệp thích ứng thông minh với khí 
hậu, 3) các phương pháp tiếp cận dựa vào cộng đồng và 
4) trao quyền cho những cộng đồng dễ bị tổn thương được 
tiếp cận với các cơ hội giảm thiểu rủi ro.

Xây dựng một Chiến lược tài chính toàn diện ứng 
phó với rủi ro thiên tai. Do Bộ Tài chính chủ trì, Chiến 
lược này yêu cầu phối hợp và kết hợp các công cụ hiện 
có để đảm bảo tiếp cận và giải ngân nhanh chóng cho các 
hành động ứng phó ngay lập tức và các nhu cầu khôi phục, 
huy động thêm nguồn vốn tư nhân từ thị trường vốn và bảo 
hiểm, thử nghiệm các công cụ sáng tạo như Chương trình 
cho vay trả chậm sau thiên tai được sáng tạo và áp dụng tại 
Philippines hoặc Quỹ thiên tai của Mexico.

Khuyến nghị 6. Thiết lập và mở rộng quy mô tài 
chính và các ưu đãi dựa trên thị trường
Xây dựng chiến lược tài chính mới cho ngành nước. 
Trong điều kiện nguồn ngân sách Nhà nước rất hạn chế, 
nhu cầu đầu tư và vận hành đòi hỏi có sự tham gia ngày 
càng cao của khu vực tư nhân trong lĩnh vực nước và vệ 
sinh môi trường đô thị, nông thôn. Cần có Chiến lược tài 
chính ngành mới nhằm tối đa hóa nguồn tài chính tư nhân 
phục vụ việc phát triển và vận hành tự chủ về tài chính. 
Những đề xuất gần đây về việc phát triển Chiến lược tài 
chính cho ngành năng lượng có thể sử dụng để hình thành 
nên khung điều tra, khảo sát (Ngân hàng Thế giới 2018f). 
Nghị định mới (Nghị định 63/2018/NĐ-CP) về Quan hệ 

đối tác công - tư (19/6/2018) được ban hành nhằm tìm 
kiếm giải pháp cải thiện và quy định rõ những mảng, khu 
vực cho phép thực hiện đối tác công tư. Tuy nhiên, có một 
số vấn đề còn chưa được giải quyết, bao gồm thủ tục rườm 
rà và phức tạp trong xem xét và phê duyệt dự án đối tác 
công tư và chia sẻ rủi ro giữa các đối tác nhà nước và đối 
tác tư nhân. Hy vọng là các vấn đề này sẽ được giải quyết 
bằng Luật Đầu tư sửa đổi, dự kiến được Quốc hội xem xét 
thông qua vào năm 2020 hoặc 2021 (KPMG 2018). Tương 
tự như vậy, Chính phủ cần chuyển sang vai trò là người 
điều hành chứ không phải là nhà đầu tư trong lĩnh vực 
nông nghiệp. Do không đủ ngân sách cấp cho mảng vận 
hành, bảo trì các công trình thủy lợi, cần huy động sự tham 
gia của người nông dân và các đối tác chuyên nghiệp vào 
quá trình vận hành và bảo trì cơ sở vật chất của hệ thống 
thủy lợi, cách làm này cũng góp phần nâng cao độ tin cậy 
và nâng cao tuổi thọ của các công trình này.

Thúc đẩy quan hệ hợp tác công tư ở tất cả các lĩnh 
vực của ngành nước. Xu hướng gần đây trong việc cổ 
phần hóa các công trình cấp nước và phát triển các hệ 
thống cấp nước lớn do tư nhân tài trợ đã chứng minh tiềm 
năng thu hút nguồn tài chính tư nhân cũng như chuyên 
môn, kỹ thuật ở cả trong và ngoài nước cho ngành nước. 
Dù vẫn có tồn tại nhiều vấn đề hạn chế song vẫn có cơ hội 
để ứng dụng quan hệ đối tác công tư trong ngành nước 
nếu có các gói phù hợp (có sự phân bổ rủi ro và ưu đãi) 
được thiết lập. Trong thủy lợi, Luật Thủy lợi (Điều 50-52) 
khuyến khích sự tham gia rộng rãi của người nông dân và 
khu vực tư nhân. Ở các nước khác như Trung Quốc, chiến 
lược đối tác công tư có thể được xây dựng cho từng lĩnh 
vực của ngành: cơ sở hạ tầng ngành nước, kiểm soát ô 
nhiễm nước, cấp nước đô thị và nông thôn, nước thải và 
tưới tiêu.

Đánh giá cơ cấu ưu đãi tổng thể của ngành nước để 
xác định đường hướng quan trọng và thiết thực nhất, 
làm cơ sở điều chỉnh hành vi phù hợp với các mục tiêu 
chính sách và đáp ứng các mục tiêu tài chính. Chính 
sách của Chính phủ hướng tới mục tiêu giảm mệnh lệnh 
hành chính của nhà nước trong hầu hết các lĩnh vực chính 
sách, bao gồm quản lý tài nguyên nước, tiến tới chủ yếu áp 
dụng các công cụ chính sách theo nguyên tắc thị trường. 
Các công cụ này thực hiện việc định giá dựa vào tầm quan 
trọng của bảo tồn, sử dụng hiệu quả tài nguyên nước và các 
hiệu ứng ngoại lai phát sinh ở các ngành sử dụng nước khác 
nhau. Các công cụ chính sách kinh tế này góp phần thúc đẩy 
việc phân bổ, phát triển và sử dụng bền vững nguồn nước, 
bao gồm cả cải cách giá nước để thúc đẩy việc bảo tồn, giao 
quyền khai thác nước và giao dịch thương mại nước để tạo 
thuận lợi cho việc phân bổ lại nguồn nước nhằm tối ưu hóa 
giá trị sử dụng nước. Ưu đãi thúc đẩy sự hợp tác giữa khu 
vực công và khu vực tư nhân trong các kế hoạch toàn diện 
là rất quan trọng. Một đánh giá về cơ cấu ưu đãi tổng thể 
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của ngành nước sẽ giúp xác định đường hướng quan trọng 
và thiết thực nhất nhằm điều chỉnh hành vi phù hợp với các 
mục tiêu chính sách và tài chính.

Khuyến nghị 7. Tăng cường an ninh nguồn nước 
cho các khu định cư 
Tích hợp an ninh nước cho các khu định cư trong quy 
hoạch không gian. Tốc độ đô thị hóa và công nghiệp hóa 
ở Việt Nam đã tiến nhanh hơn so với quy hoạch, cơ sở hạ 
tầng và quy định pháp lý cần thiết. An ninh nước cho các 
khu dân cư đòi hỏi quản lý rủi ro, bao gồm khả năng chống 
chịu trước các rủi ro liên quan đến khí hậu như lũ lụt và 
xâm nhập mặn cũng như khả năng chống chịu trước các 
mối đe dọa về số lượng và chất lượng nước; phát triển và 
bảo vệ nguồn nước; và cung cấp các dịch vụ cấp nước và 
vệ sinh môi trường chất lượng tốt. Quy hoạch đang được 
xây dựng cho đồng bằng sông Cửu Long nên thể hiện cách 
thức tích hợp các nội dung quản lý nước, giảm thiểu rủi ro 
cấp nước, thoát nước và nước thải vào quy hoạch không 
gian ở cả cấp địa phương và toàn lưu vực. Kết quả này có 
thể được nhân rộng cho các khu dân cư trong cả nước.

Hoàn thành cải cách ngành nước đô thị và cải thiện 
việc cung cấp dịch vụ cho tất cả mọi người. Chiến lược 
và quy hoạch cho các dịch vụ cấp nước đô thị cần tập trung 
đảm bảo 100% dân số có thể tiếp cận, về chất lượng và 
hiệu quả của các dịch vụ với trọng tâm là cải thiện quản trị 
và tăng cường cơ sở hạ tầng tự quản lý và phát triển dịch 
vụ tại các thị trấn nhỏ hơn. Chương trình cải cách cần phải 
được thực hiện để cải thiện quản trị, kèm theo việc hoàn 

thành quá trình tư nhân hóa thông qua phương thức “hợp 
đồng”, phát triển thể chế và thành lập cơ quan điều hành 
độc lập. Việc cung cấp dịch vụ và tự chủ doanh nghiệp 
cấp nước cần phải được duy trì bằng cách cải thiện tình 
hình tài chính của các doanh nghiệp cấp nước, đặc biệt là 
tăng tỉ lệ thu phí, giảm lượng nước thất thoát và giảm chi 
phí điện năng. Đối với nước nông thôn, cần chú ý để đảm 
bảo tính bền vững, thu hẹp khoảng cách giữa người giàu 
và người nghèo, bao gồm cả phụ nữ và nhóm người dễ bị 
tổn thương.

* * *
Sự thay đổi chính sách cần đảm bảo tài nguyên nước 
được sử dụng bền vững và hiệu quả hơn cho các ngành 
kinh tế. Các chính sách quản lý tài nguyên nước cần ưu 
tiên phân bổ nguồn nước cho các mục đích sử dụng có giá 
trị cao hơn và tăng giá trị sử dụng nước trong từng lĩnh 
vực. Nông nghiệp cần phải được định hướng lại từ an ninh 
lương thực truyền thống sang tập trung vào  hệ thống sản 
xuất hiện đại có khả năng chống chịu trước biến đổi khí 
hậu. Việc thực thi chính sách, cũng như các ưu đãi cần 
thiết để đảm bảo trách nhiệm và sự tuân thủ của các cấp 
quản lý nhà nước, đòi hỏi cần phải được quan tâm nhiều 
hơn. Hầu hết các động thái này nhằm tạo sự thay đổi theo 
hướng tập trung làm cho tài nguyên nước và sinh thái tự 
nhiên dựa vào nước trở thành mối quan tâm của tất cả các 
bên liên quan, xem nước là một nguồn tài nguyên quý giá 
của cuộc sống, thúc đẩy sự phát triển thịnh vượng, và tiện 
ích cho ngày nay và cho các thế hệ tương lai.
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Đánh giá tài nguyên nước:  
Tài nguyên nước Việt Nam  

an toàn đến đâu?

Tài nguyên nước Việt Nam an toàn đến đâu — trong hiện tại và trong tương lai?

• Mặc dù có nguồn cung nước dồi dào, tài nguyên nước của Việt Nam đã xuất hiện tình trạng căng thẳng. Quốc gia này 
cũng rất dễ bị tổn thương do tác hại của nước gây ra.

• Rủi ro lớn và gia tăng cả về số lượng và chất lượng nước.
• Do các hoạt động phát triển gia tăng, sẽ phát sinh sự cạnh tranh về nhu cầu nước dẫn đến phải lựa chọn giữa các mục 

tiêu khác nhau.
• Trong điều kiện “kịch bản phát triển thông thường”, các vấn đề tồn tại sẽ có xu hướng xấu hơn và mức độ tổn thất của 

nền kinh tế dự kiến là khoảng 6% GDP vào năm 2035.

1.1 Áp lực lớn nhất lên tài nguyên nước 
đến từ tốc độ phát triển và quá trình 
chuyển đổi cơ cấu kinh tế
Các chính sách kinh tế tự do hóa là nền tảng của quá 
trình tăng trưởng nhanh. Trước bối cảnh tốc độ phát 
triển kinh tế chậm chạp của những năm 1980, sau năm 
1986 Chính phủ Việt Nam đã triển khai thực hiện chương 
trình tự do hóa và hội nhập kinh tế - hay còn gọi là Đổi 
mới. Mặc dù đang trong quá trình chuyển đổi sang nền 
kinh tế thị trường với khoảng 40% GDP vẫn được tạo ra 
từ khu vực Nhà nước, tự do hóa đã góp phần làm gia tăng 
đáng kể tốc độ phát triển trong những năm gần đây, đã có 
lúc đạt mức tăng trưởng lớn hơn 10%/năm và giúp Việt 
Nam trở thành nước có thu nhập trung bình với GDP 160 
tỷ đô la Mỹ (2015) trên tổng số 92 triệu dân (mức thu nhập 
bình quân đầu người đạt khoảng 1.735 đô la Mỹ).  Với sự 
chuyển mình này, Việt Nam đã chấm dứt các khoản vay 
ưu đãi từ Hiệp hội phát triển quốc tế (IDA) và chuyển 
sang các khoản vay với lãi suất thương mại Ngân hàng Tái 

thiết và Phát triển quốc tế (IBRD) thuộc nhóm Ngân hàng 
Thế giới (the World Bank Group) từ năm 2017.

Tỉ lệ nghèo đã giảm nhưng rủi ro vẫn hiện hữu. Tăng 
trưởng kinh tế và chuyển đổi xã hội đã góp phần làm giảm 
đáng kể tỉ lệ nghèo trong xã hội. Tuy nhiên, rủi ro vẫn còn 
nhiều, kết quả giảm nghèo vẫn mong manh và tỉ lệ người dân 
chịu tổn thương vẫn còn lớn (Ngân hàng Thế giới 2017b,c).

Tăng trưởng nhanh tạo sức ép cho nguồn tài nguyên 
thiên nhiên.1 Tăng trưởng nhanh tạo áp lực cho nguồn 
tài nguyên bền vững và bảo vệ môi trường. Áp lực lớn 
nhất cho tài nguyên nước là do tốc độ phát triển và quá 
trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế. Việc phát triển cơ sở hạ 
tầng khai thác, sử dụng nước để đáp ứng nhu cầu nước gia 
tăng nhanh chóng cũng như các rủi ro gắn với nước như 
ô nhiễm và biến đổi khí hậu đã vượt nhanh hơn so với 
khả năng quản lý, điều tiết việc phát triển và sử dụng tài 
nguyên nước cũng như quản lý rủi ro của thể chế ngành 
nước. Sự suy giảm tài nguyên và gia tăng rủi ro sẽ góp 
phần làm chậm lại tốc độ tăng trưởng kinh tế trong tương 
lai trừ khi có sự thay đổi trong công tác quản trị nước.
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HỘP 1.1: Những nguy cơ tiêu cực đến nền kinh tế nếu không có hành động can thiệp

Để có cái nhìn tổng thể về hậu quả và các tổn thất kinh tế do không có hành động can thiệp ở thời điểm hiện tại, 
Nghiên cứu Các đe dọa gắn với nước đối với nền kinh tế Việt Nam đã lựa chọn một số đe dọa có thể xảy ra trong 
tương lai để chạy mô hình nhằm lượng hóa những tác động kinh tế trên diện rộng và các tác động tiêu cực sẽ xảy ra 
vào năm 2035 nếu không có hành động can thiệp (Ngân hàng Thế giới 2018g). Nghiên cứu sử dụng mô hình CGE để 
dự báo các tác động tiêu cực của các yếu tố đe dọa tới GDP tổng thể năm 2035, so sánh với kịch bản năm 2035 trường 
hợp không có tác động. Kết quả chạy mô hình cho thấy, các đe dọa sẽ gây thiệt hại từ 0,2-3,5% tổng GDP. Lưu ý số 
liệu lựa chọn tính toán là số liệu của năm 2016, dao động từ 400 triệu và 7 tỷ đô la Mỹ cho mỗi đe dọa. Khi kết hợp 
tất cả các đe dọa (chưa bao gồm yếu tố lũ lụt do BĐKH trên lưu vực sông Hồng), tác động tổng thể lên GDP ước 
tính lên tới 5,96% hàng năm (xem Bảng).

Bảng tóm tắt các tác động tiêu cực của các đe dọa lên GDP và các ngành vào năm 2035 trong trường hợp không có hành 
động can thiệp

Đe dọa Tác động do không can thiệp
Thay đổi(%)

Nông nghiệp Công ng-
hiệp Dịch vụ Tổng thể

Đe dọa kết hợp Bao gồm tất cả các mối đe dọa/ảnh hưởng tích 
lũy, không bao gồm “lũ lụt do BĐKH ở lưu 
vực Hồng”

19.34 2.67 5.55 5.96 

Tăng lũ lụt do BĐKH trên lưu vực 
sông Hồng

Tổn thất về cơ sở hạ tầng và do mùa màng thất 
bát 
 Tổn thất về tài chính và đất đai, hiệu quả giao 
thông giảm, chi phí tái xây dựng

0.64 0.23 0.37 0.34

Nước biển dâng và sụt lún đất do 
hoạt động khai thác nước dưới đất 
quá mức ở ĐBSCL và sông Hồng

Ảnh hưởng tới việc trồng lúa 
 Giảm sản lượng lúa, tổn thất về đất nông 
nghiệp 

1.67 0.06 0.29 0.36

Thiếu nước nghiêm trọng theo 
không gian và thời gian

Ảnh hưởng tới nông nghiệp và thủy điện 
 Giảm sản lượng lúa và hoa màu, giảm hiệu 
quả của sản xuất thủy điện

5.37 0.33 1.01 1.25

Nhiệt độ tăng do BĐKH Ảnh hưởng tới việc trồng lứa 
Giảm sản lượng lúa 0.90 0.00 0.20 0.20

Tăng xả nước thải chưa được xử lý 
vào nguồn nước - ảnh hưởng đến 
sản lượng lúa

Tác động đến nông nghiệp cần tưới 
Giảm sản lượng lúa 3.60 0.10 0.60 0.80

Tăng xả nước thải công nghiệp và 
đô thị chưa qua xử lý—ảnh hưởng 
tới sức khỏe cộng đồng 

Ảnh hưởng tới sức khỏe cộng đồng/sự phát triển 
của trẻ nhỏ
 Giảm năng suất lao động; tăng chi tiêu cho 
sức khỏe

5.80 2.80 3.60 3.50

Tăng xây dựng đập thủy điện ở 
thượng nguồn sông Mê Công 

Ảnh hưởng tới các loài cá tự nhiên 
 Giảm sản lượng cá 3.28 −0.18 0.27 0.45

Nguồn: Ngân hàng Thế giới 2018g.

Quản trị nước và an ninh nguồn nước là một nội dung 
chính sách cần thiết cho những năm tới, khi việc hoàn 
thiện thể chế có tầm quan trọng ngang với tăng trưởng 
kinh tế. Quản trị hướng tới mục tiêu phát triển bền vững 
môi trường và an ninh nguồn nước (Hộp 1.2) là một nội 
dung quan trọng cần hoàn thiện về thể chế làm nền tảng 
cho sự phát triển của những năm tới. Nắm bắt rõ những rủi 
ro do tăng trưởng kinh tế và thay đổi xã hội quá nhanh gây 

ra, Chính phủ đã xây dựng một định hướng cho giai đoạn 
phát triển tiếp theo của đất nước. Chiến lược phát triển 
kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020 kêu gọi đẩy mạnh cải 
tổ cơ cấu, phát triển bền vững môi trường, công bằng xã 
hội và ổn định kinh tế vĩ mô tạo nền móng cho một nền 
kinh tế - xã hội hiện đại. Quản trị nước và an ninh nước là 
hai nhân tố quan trọng.

Hộp 1.1 được tổng kết từ kết quả nghiên cứu sơ cấp của 
mô hình CGE, cho thấy khả năng nền kinh tế Việt Nam sẽ 
phải chịu các tác động tiêu cực nếu không có biện pháp 

thay đổi xu hướng hiện tại (Ngân hàng thế giới 2017a; 
Blake and Robbins 2016). 
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HỘP 1.2: An ninh nguồn nước là gì?
Mục tiêu của an ninh nguồn nước là cân bằng rủi ro và cơ hội 
để đạt được các kết quả tích cực liên quan tới nước trên ba 
khía cạnh xã hội, kinh tế và môi trường: 1) tài nguyên nước 
được quản lý hiệu quả và bền vững; 2) giảm thiểu các rủi ro 
liên quan tới nước; và 3) dịch vụ nước hiệu quả, bền vững và 
công bằng. Ba kết quả đầu ra này về cơ bản tương ứng với 3 
phần của Báo cáo.

Việc thực hiện các đầu ra này phụ thuộc vào cấu trúc 
ngành nước gồm: quản trị ngành nước, thể chế ngành nước 
và cơ sở hạ tầng ngành nước. 

Ngoài ra, nguồn nước hiện có là cơ sở để xác định các 
thách thức an ninh nguồn nước. Khi nguồn tài nguyên nước 
của một quốc gia được quản lý hiệu quả và bền vững, các rủi 
ro liên quan đến nước được nhận thức đầy đủ và giảm thiểu 
phù hợp, các dịch vụ nước được thực hiện một cách tin cậy, 
chi phí hợp lý và được tính đủ thì nguồn nước của quốc gia 
đó được xem là đảm bảo an ninh. Tuy nhiên, những thay đổi 
về đặc tính của vận hành ngành sẽ kéo theo sự thay đổi của 
kinh tế và xã hội, điều này có nghĩa rằng an ninh nguồn nước 
phản ánh những mong muốn thay đổi của xã hội. 

Nguồn: Ngân hàng Thế giới 2018h.

1.2 Tài nguyên nước của Việt Nam 
tương đối dồi dào song căng thẳng và 
cạnh tranh ngày càng gia tăng
1.2.1 Tài nguyên nước đang tiến gần tới mức 
căng thẳng
Tài nguyên nước Việt Nam là nguồn tài nguyên quý giá 
nhưng không vô hạn. Việt Nam có 16 lưu vực sông chính 
(Bộ TNMT 2016, bản đồ 1.1) và gần 3.500 con sông. Với 
lượng mưa trung bình năm lớn khoảng 2000 mm, Việt Nam 
có nguồn tài nguyên nước dồi dào. Nước mặt và nguồn dự 
trữ nước dưới đất phong phú cung cấp nguồn tài nguyên 
nước đáng kể và phần lớn các nguồn tài nguyên này có thể 
khai thác, sử dụng. Sông Mê Công, Hồng-Thái Bình và 
Đồng Nai chiếm khoảng 80% tổng lượng tài nguyên nước 
Việt Nam. Sông Mê Công có diện tích lưu vực là 800.000 
km2, bằng diện tích nước Pháp, chảy xuyên qua 6 quốc 
gia. Việt Nam chỉ chiếm 8% diện tích của toàn lưu vực 
sông Mê Công. Lượng nước chảy về Việt Nam khoảng 
hơn 500 tỷ m3, chiếm 57% tổng lượng nước mặt của Việt 
Nam và nhiều hơn tổng lượng nước của Philippin và Úc. 
Sông Hồng-Thái Bình có diện tích lưu vực là 155.000 km2 
và lượng nước chảy vào Việt Nam từ ngoài lãnh thổ là 137 
tỷ m3, nhiều hơn tổng lượng nước của Anh quốc. Lượng 
nước bình quân đầu người2 là 9.434 m3, mức cao so với 
tiêu chuẩn của vùng và toàn cầu. 

Tuy nhiên, phần lớn tài nguyên nước Việt Nam lại nằm 
ngoài khả năng quản lý của quốc gia này vì 2/3 tổng lượng 
nước chảy vào từ các quốc gia thượng nguồn (bảng 1.1), 
do đó, nguồn nước nội sinh của Việt Nam được đánh giá 
là thấp trong khu vực, mức bình quân đầu người chỉ đạt 
khoảng 4.200 m³ so với con số trung bình là 4.900 m³ ở 
Đông Nam Á. Tài nguyên nước phân bố không đồng đều 
theo mùa, lượng mưa tập trung chủ yếu vào mùa mưa ngắn 
ngủi (Hình 1.1). Các con sông thường đầy nước vào mùa 

mưa nhưng lại khô hạn vào mùa khô. Nguồn tài nguyên 
nước cũng phân bố không đồng đều theo không gian. 

BẢN ĐỒ 1.1: 16 lưu vực sông chính ở Việt Nam

Bằng Giang
– Kỳ Cùng

Hồng- Thái Bình
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Mê Công Các sông Đông 
Nam Bộ

Ba

Srê-pốk

Sê San

Thu Bồn &
Vu Gia

Thạch Hãn

Cả

Mã

Nguồn: Nhóm ài nguyên nước 2030 (2030WRG, 2017).
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BẢNG 1.1: Tài nguyên nước ở các lưu vực sông chính

Lưu vực sông

Diện tích lưu vực Tổng lượng dòng chảy

Tổng diện tích (km*) %  thuộc Việt Nam Tổng lượng tỷ m3 Tổng lượng sản sinh trên 
lãnh thổ Việt Nam tỷ m3

% sản sinh trên lãnh 
thổ Việt Nam

Bằng Giang- Kỳ Cùng 11.220 94 8.9 7.3 82

Hồng- Thái Bình 155.000 55 137 80.3 59

Mã- Chu 28.400 62 20.2 16.5 82

Cả 27,200 65 27.5 24.5 89

Thu Bồn 10 350 100 17.9 17.9 100

Ba 13.900 100 13.8 13.8 100

Đồng Nai 44.100 85 36.6 32.6 89

Mê Công 795,000 8 508 55.0 5
Nguồn: WEPA 2018.

HỘP 1.3: Thủy điện ở Việt Nam

Việt Nam có khoảng 3.500 con sông có chiều dài lớn 
hơn 10 km tạo ra tiềm năng phát triển thủy điện khoảng 
35.000MW, trong đó khoảng 26.000 MW có thể phát triển 
phục vụ mục đích kinh tế. Năm 2017, công suất lắp đặt đạt 
17.000 MW - 54% ở miền Bắc, 35% ở miền Trung và hơn 
11% ở miền Nam. Thủy điện chiếm khoảng 37% tổng năng 
lượng của Việt Nam năm 2018.

Quy hoạch điện VII cập nhật đã ưu tiên thúc đẩy phát 
triển thủy điện nhưng tập trung vào các dự án đa mục tiêu 
(kiểm soát lũ, cấp nước và sản xuất điện) và các trạm thủy 

điện tích năng hỗn hợp để nâng cao hiệu quả mạng lưới. 
Tổng công suất quy hoạch, bao gồm các nhà máy thủy điện 
vừa và nhỏ và các trạm thủy điện tích năng, ước tính đạt 
21.600 MW năm 2020, tăng lên 23.400 MW năm 2025 và 
25.400 MW năm 2030. Do nhu cầu gia tăng nhanh, tổng 
công suất phát điện sẽ phát triển nhanh và tỉ lệ năng lượng 
từ thủy điện sẽ giảm dần trong tổng nguồn cung năng lượng 
của quốc gia – xuống còn 29% năm 2020, 20% năm 2025 và 
15% năm 2030.

Việt Nam đã phát triển và khai thác nguồn tài 
nguyên quý giá này phục vụ lợi ích của người dân. 
Với hơn 7.500 đập và hồ chứa, 4 triệu ha diện tích tưới, 
nông nghiệp là sinh kế của khoảng một nửa lực lượng 
lao động của đất nước và gia đình họ, đóng góp gần 1/5 
thu nhập quốc gia (Ngân hàng thế giới 2016b, Ngân 
hàng thế giới 2017b). Thủy điện tạo ra khoảng 37% sản 

lượng điện của quốc gia (Hộp 1.3). Đầu tư lớn đã tạo ra 
nguồn nước sinh hoạt đảm bảo vệ sinh cho các hộ gia 
đình. Việt Nam có truyền thống văn hóa mạnh mẽ thể 
hiện sự tôn trọng đối với nguồn tài nguyên nước quý giá 
và các con sông, suối, hồ làm đẹp cảnh quan đất nước 
cho con người và tự nhiên.

HÌNH 1.1: Nguồn nước có thể khai thác, trữ nước tưới tiêu và dòng chảy trên toàn quốc
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 Nguồn: Nhóm Tài nguyên nước 2030 (2030WRG, 2017) (trái), Viện Quy hoạch thủy lợi (phải);
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Tăng trưởng kinh tế gắn liền với tài nguyên nước. 
Với sự phát triển đô thị, công nghiệp hóa nhanh và mở 
rộng nền nông nghiệp, nhu cầu về nước sẽ tiếp tục gia 
tăng. Tài nguyên nước có nhiều nhưng không phải vô hạn. 
Trữ lượng nước cũng thay đổi theo vùng, theo năm, theo 
mùa; và sự biến động này cũng chịu ảnh hưởng của biến 
đổi khí hậu. Phân theo sử dụng, 81% nước được sử dụng 
trong nông nghiệp, 11% cho thủy sản, 5% cho công nghiệp 
và chỉ 3% cho các hộ gia đình (Hình 1.2). Ngoài các mục 
đích sử dụng trực tiếp, vận tải đường thủy cũng chiếm 
khoảng 48% tổng lượng vận tải trong cả nước. Vì vậy vận 
tải đường thủy là một ngành quan trọng trong phát triển 
kinh tế ở Việt Nam (Ngân hàng Thế giới, 2013b).  

HÌNH 1.2: Tỉ lệ khai thác nước theo ngành
Figure 1Water withdrawals by sector in Vietnam 

Đô thị
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Công 
nghiệp
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Nông 
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Tỉ lệ khai thác nước theo ngành

Nguồn: Ngân hàng Thế giới 2016g. Lưu ý: không bao gồm khai thác nước cho năng 
lượng

Nhu cầu năng lượng đang gia tăng nhanh chóng, nhưng 
có ít thông tin về tác động đến tài nguyên  nước. Ngành 
năng lượng đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh 
tế Việt Nam. Kế hoạch Phát triển năng lượng quốc gia giai 
đoạn 2016-2025, tầm nhìn đến 2035, do Bộ Công Thương 
xây dựng đã dự bao rằng đến năm 2035, tổng nhu cầu năng 
lượng theo kịch bản phát triển thông thường (không có 
can thiệp chính sách) sẽ tăng 2,5 lần so với năm 2015. Dự 
kiến tăng từ 265 TWH năm 2020 đến 573 TWH năm 2030. 
Tăng nhanh nhất trong tiêu thụ năng lượng đến năm 2035 là 
ngành giao thông và công nghiệp, với mức tăng tương ứng 
5,7% và 5% mỗi năm cho một ngành. Trong khi năng lượng 
tái tạo chiếm 53% tổng cung năng lượng sơ cấp năm 2000, 
tỉ lệ cung cấp năng lượng từ sinh khối và thủy điện dường 
như không đủ cho nhu cầu đang gia tăng. Vì vậy, tỉ lệ năng 
lượng tái tạo dự kiến sẽ là 32% năm 2020, 24% năm 2025 
và 23% năm 2030. Mức cân bằng chủ yếu dựa vào tăng các 
nhà máy điện than và tuốc bin khí ga. Các nhà máy điện 
than sẽ chiếm 40% năm 2020, 55% năm 2025 và 53% năm 
2030 Quy hoạch phát triển điện 7 cập nhật. Hầu hết các nhà 
máy điện than cần lượng nước lớn để làm mát và chạy các 

tuốc bin hơi nước (World Resources Institute, 2018). Mặc 
dù hầu hết lượng nước này không bị tiêu thụ và được thải 
trở lại nguồn nước, cần quan tâm đến việc bơm hút lượng 
lớn nước làm mát này có thể tạo rủi ro hệ thống, đặc biệt là 
ở các lưu vực sông đã có sẵn các cạnh tranh trong sử dụng 
nước. Tình trạng này có thể nghiêm trọng hơn khi thiếu 
nước hoặc hạn hán. Ví dụ như ở Ấn Độ, thiếu nước do hạn 
hán năm 2016 đã làm 18 nhà máy nhiệt điện phải đóng cửa 
từ vài ngày đến vài tháng. Kết quả là Ấn Độ mất 14TWh sản 
lượng điện, tác động đến kinh tế và xã hội. Lượng điện mất 
này tương đương với nhu cầu năng lượng trong một năm 
của Sri Lanka (World Resources Institute, 2017). Ô nhiễm 
nước do nhiệt điện cũng là một thách thức cần giải quyết. 
Hơn nữa, Việt Nam sẽ sử dụng 45-56 triệu tấn than trong 
nước một năm, để đáp ứng nhu cầu năng lượng 100 triệu 
tấn/năm thì phần còn lại sẽ cần phải nhập khẩu. Khai thác 
than cũng cần nước và có thể gây ô nhiễm nước. Tuy nhiên 
cho đến nay có vẻ như chưa có nhiều nghiên cứu về tác 
động của tài nguyên nước lên sản xuất nhiệt điện cũng như 
tác động của sản xuất điện than đến tài nguyên nước và rủi 
ro tiềm ẩn cho nền kinh tế. 

HÌNH 1.3: Năng lượng cho 2020-2030 theo Quy hoạch 
Phát triển Điện 7 cập nhật  
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Nguồn: Quyết định 428/QĐ-TTg ngày 18/3/2016.

HÌNH 1.4: Nhu cầu nước theo ngành năm 2016 và 2030 
vào mùa khô ở lưu vực sông Đông Nam bộ
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Nguồn: Nhóm Tài nguyên nước 2030 (2030WRG, 2017).

Phát triển nhanh là nguyên nhân gây căng thẳng tài nguyên 
nước. Mặc dù nguồn nước dồi dào ở hầu khắp đất nước song 
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do nhu cầu phát triển nhanh chóng đã tạo ra áp lực cho nguồn 
tài nguyên nước. Hai lưu vực sông chính đã ghi nhận tình 
trạng khai thác, sử dụng nước không bền vững và các lưu 
vực sông quan trọng khác sẽ đối mặt với nguy cơ căng thẳng 
về nước nếu không có các hành động can thiệp từ bây giờ. 
Chính phủ đã xác định các lưu vực sông Mã, Hương, Ninh 
Thuận/Bình Thuận, và Bà Rịa-Vũng Tàu đang đối mặt với 
nguy cơ căng thẳng vào mùa khô. Kết quả nghiên cứu của 
Nhóm 2030WRG chỉ ra rằng ở Cụm sông Đông Nam bộ và 
lưu vực sông Mã đã có hiện tượng khai thác tài nguyên nước 
quá mức, không bền vững vào mùa khô (2030WRG, 2017). 
Hình 1.4 minh họa nhu cầu nước ở nhóm lưu vực sông Đông 
Nam bộ vào mùa khô 2016 là 2 tỷ m3, trong khi tổng lượng 
nước của lưu vực sông là 1,9 tỷ m3.

Trong những năm tới, căng thẳng nước sẽ có tác động 
lớn tới quá trình phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam 
và nguồn tài nguyên thiên nhiên trừ khi áp dụng ngay các 
hành động can thiệp. Nhu cầu gia tăng sẽ khiến 11 trong số 
16 lưu vực sông lớn ở Việt Nam phải đối mặt với căng thẳng 
về nước vào năm 2030 và tình trạng căng thẳng về nước sẽ 
ảnh hưởng tới nền kinh tế nếu chúng ta không có biện pháp 
can thiệp – mặc dù chưa xét đến tác động do dân số lên hệ 

thống tài nguyên nước (xem 1.2.6). Giảm thiểu căng thăng 
nước là rất quan trọng, đặc biệt là trên 4 lưu vực sông chính 
tạo ra 80% GDP của Việt Nam – sông Hồng-Thái Bình, Cửu 
Long, Đồng Nai và nhóm lưu vực sông Đông Nam bộ. Hành 
động ngay là vấn đề thiết yếu (Chính phủ Việt Nam 2018).

1.2.2 Nước có sức phá hủy lớn
Với hơn 70% dân số có nguy cơ chịu rủi ro do thiên 
tai về nước gây ra, Việt Nam là một trong các quốc gia 
hứng chịu thiệt hại do thiên tai nhiều nhất trong khu 
vực Đông Á và Thái Bình Dương. Tổn thất do thảm họa 
thiên tai ở mức cao – 13.000 người chết và tổng thiệt hại 
về tài sản lên tới 6 tỷ đô la trong hai thập kỷ, tương đương 
với 1-1,5% GDP mỗi năm. Những tổn thất này cho thấy 
khả năng chống chịu của Việt Nam thấp. Trung bình lũ 
quét cướp đi sinh mạng của khoảng 50 người mỗi năm 
(Hộp 1.4). Một số đô thị và vùng sản xuất nông nghiệp ở 
ĐBSCL bị ngập trong lũ lụt khoảng 3m hàng năm. Ngoài 
ra, hơn 30 đập bị vỡ trong năm năm qua gây ra những 
thảm họa lũ lụt, cướp đi sinh mạng của người dân trong 
vùng và gây tổn thất kinh tế nặng nề.

Nguồn: Telegraph 2008; Telegraph 2017.

HỘP 1.4: Lũ lụt ngày càng khốc liệt

Địa hình hẹp và dốc của lưu vực sông Sê San - Srê pốk 
(tạo ra năng lượng thủy điện lớn – xem Hộp 1.8) là 
nguyên nhân gây lũ thường xuyên trên lưu vực và làm 
cho hoạt động dự báo, cảnh báo sớm khó khăn. Lũ gây 
ra những tổn thất nặng nề về người và của. Trận bão lịch 
sử Ketsana năm 2009 đã gây ra ảnh hưởng trên 11 tỉnh 
vùng Trung Bộ và Tây Nguyên cướp đi sinh mạng của 
172 người và gây thiệt hại khoảng 70 triệu đô la (WHO, 
2018). Trận lũ năm 2017 tại Bắc và Trung Bộ đã cướp đi 
sinh mạng của ít nhât 53 người. Bức ảnh bên phải chụp 
tại thủ đô Hà Nội năm 2008.

Hạn hán gia tăng về cả mức độ và tần suất, gây ra 
những tổn thất nặng nề cho sinh kế của người dân 
và nền kinh tế đất nước. Giữa năm 2014 và 2016, hiện 
tượng El Niño đã gây ra tình trạng hạn hán nghiêm trọng 
nhất trong 90 năm qua, ảnh hưởng tới 18 tỉnh (Hộp 1.5). 
Đợt hạn hán này gây ảnh hưởng nặng nề nhất cho các tỉnh 
miền Trung, duyên hải miền Nam và ĐBSCL (2030WRG, 
2017). Trong một Báo cáo toàn cầu gần đây của Ngân 
hàng Thế giới nhận định rằng ảnh hưởng của “cú sốc ướt” 
như lũ lụt có thể nhìn thấy rõ hơn nhưng những tác động 
tiêu cực của “cú sốc khô” như hạn hán sẽ gây thiệt hại về 
kinh tế nhiều hơn: “đối với các doanh nghiệp và thành 
phố, tổn thất do cú sốc khô lớn gấp bốn lần so với sốc ướt” 
(Ngân hàng thế giới 2017n)

Một số tổn thất khác do việc chuyển đổi sử dụng 
đất và bất cập trong quản lý gây ra có xu hướng trầm 
trọng hơn do tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu. 
Việt Nam là một trong những quốc gia chịu tổn thương 
nhiều nhất do ảnh hưởng của BĐKH. BĐKH sẽ làm tăng 
tổng dòng chảy hàng năm không đáng kể nhưng tình trạng 
mưa nhiều hơn vào mùa mưa và ít hơn vào mùa khô cũng 
làm gia tăng sự biến đổi và gây thêm nhiều các hiện tượng 
khí hậu cực đoan. Các tác động tiêu cực có xu hướng khắc 
nghiệt hơn: nước biển dâng lên tới 30 cm vào năm 2050; 
suy giảm dòng chảy sông tự nhiên; gia tăng sự phụ thuộc 
vào dòng chảy xuyên biên giới; gia tăng số lượng và mức 
độ nghiêm trọng của các cơn bão, lũ; tình trạng hạn hán 
xảy ra thường xuyên hơn; và gia tăng xâm nhập mặn.
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HỘP 1.5: Thiệt hại kinh tế của đợt hạn hán năm 2016

Tổng thiệt hại kinh tế trực tiếp từ năm 2016 do hạn hán gây 
ra là 15 nghìn tỷ đồng (675 triệu đô la), chiếm khoảng 0,35% 
GDP và gây ra tình trạng tăng trưởng nông nghiệp âm lần 
đầu tiên xảy ra trong nhiều thập kỷ.

Vào đầu tháng 4/2016, dòng chảy trên các sông chính ở 
khu vực miền Trung giảm khoảng 90%, tổng lượng nước ở 
hầu hết các hồ giảm xuống chỉ còn khoảng 10% so với công 
suất thiết kế. 70% diện tích canh tác chịu ảnh hưởng nặng 
nề của hạn hán. 2 triệu người không có đủ nước ngọt phục 
vụ mục đích sinh hoạt và 1,1 triệu người phải nhận cứu trợ 
thực phẩm. Ngay cả khi đợt hạn hán kết thúc thì ảnh hưởng 
đến ngành nông nghiệp vẫn chưa chấm dứt như trường hợp 
của cây cà phê.

Hạn hán xảy ra ở ĐBSCL đúng giai đoạn phát triển quan 
trọng của lúa, để cứu mùa màng, người nông dân phải khai 
thác nước dưới đất bổ sung cho tưới tiêu. Dòng chảy mặt 
giảm gây ra tình trạng xâm nhập mặn sâu vào tới 70-90 km 
trong đất liền, sâu hơn 20-30 km so với bình thường khiến 
cho nguồn nước không thể sử dụng được cho mục đích tưới 
tiêu. 180.000 ha (khoảng 10% diện tích tưới) của 13 tỉnh 
thuộc ĐBSCL bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi hạn hán và 
xâm nhập mặn. Sản lượng lúa giảm xuống khoảng 1,1 triệu 
tấn (tương đương với 2,2% tổng sản lượng trên cả nước). 
Những ảnh hưởng của xâm nhập mặn còn tiếp tục trong 
thời gian dài.

Nguồn: WPP 2017; Ngân hàng Thế giới 2016c, Ngân hàng Thế giới 2017h.

1.2.3 Rủi ro lớn và có xu hướng gia tăng
Rủi ro lũ lụt gia tăng, đặc biệt ở ĐBSCL và khu vực miền 
Trung, miền Nam.  Một đánh giá về rủi ro lũ lụt gần đây dự 
báo lưu lượng đỉnh lũ lịch sử có chu kỳ lặp lại 500 năm sẽ 
xảy ra theo chu kỳ 20 năm hoặc ngắn hơn trên một nửa lãnh 

thổ Việt Nam trong giai đoạn 2026-2045 (Ngân hàng thế giới 
2018i). Nửa lãnh thổ Việt Nam từ Đà Nẵng trở vào phía Nam 
sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp (bản đồ 1.2). Nguy cơ xảy ra lũ có 
chu kỳ 100 năm ở thành phố Hồ Chí Minh được dự báo tăng 
từ 29% lên 46% trong giai đoạn 2026-2045.

BẢN ĐỒ 1.2: Tổng quan về lũ lịch sử hàng năm và chu kỳ lặp lại trong giai đoạn 2000-2017, so sánh với tác động của BĐKH 
trong giai đoạn 2026-2045
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Nguồn: Ngân hàng Thế giới 2018i.

Hình trên minh họa các vùng chịu tác động của các hiện tượng cực đoan: (a) dòng chảy tần suất 1% (Q100) tính theo m3/s sử dụng dữ liệu lấy từ Bộ số liệu tái phân tích của 
Hệ thống dự báo khí hậu giai đoạn 1979-1999; (b) chu kỳ lặp lại của Q100 trong giai đoạn 2000-2017; (c) chu kỳ lặp lại của Q100 giai đoạn 2026-2045 (dự báo sử dụng kịch bản 
Đường Nồng độ khí nhà kính đại diện 4.5 của mô hình Hệ thống Khí hậu cộng đồng).
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Chu kỳ lũ, hạn luân phiên thể hiện những tồn tại 
của hệ thống cơ sở hạ tầng ở một số khu vực. Mặc 
dù đập, hồ chứa và các công trình điều tiết nước khác 
được phát triển mạnh song vẫn không đáp ứng được nhu 
cầu sử dụng nước trong điều kiện BĐKH hay sự thay 
đổi hình thái dòng chảy và hình thái dòng chảy sông. 
Nghiên cứu gần đây ở Ninh Thuận chỉ ra rằng hình thái 
khí hậu thay đổi liên tục là nguyên nhân gây ra chu kỳ 
lũ và hạn luân phiên (Ngân hàng thế giới 2018a). Các 
hồ chứa chỉ có thể tiếp nhận và trữ 8% dòng chảy trung 
bình năm, do vậy, không có khả năng kiểm soát lũ trong 
mùa mưa hoặc dự trữ đủ nước để giảm thiểu những tác 
hại do hạn hán gây ra trong những năm bị hạn (Ngân 
hàng thế giới 2018e).

Ô nhiễm làm suy thoái chất lượng nước mặt. Chỉ 
12.5% nước thải đô thị và công nghiệp được xử lý, hầu 
hết nước thải từ cống, chất thải công nghiệp và chất thải 
rắn được xả trực tiếp vào nguồn nước (Bộ Xây dựng 
2019). Trong khi chất lượng nước ở thượng lưu tương 
đối tốt thì ở hạ lưu và vùng cửa song, nguồn nước bị ô 
nhiễm là rất phổ biến, đặc biệt là ở nội đô hoặc ven các 
thành phố lớn.

Dòng chảy môi trường bị hạ thấp. Ở nhiều nơi, dòng 
chảy môi trường hạ thấp dưới mức cho phép để có thể 
đảm bảo duy trì hệ sinh thái và đa dạng sinh học của dòng 

sông, cũng như đảm bảo cấp nước cho hạ du. Yêu cầu 
về dòng chảy môi trường (ở Việt Nam gọi là dòng chảy 
tối thiểu) được quy định tại Luật Tài nguyên nước 2012 
và Thông tư 64/2017/TT-BTNMT (của Bộ TNTM). Theo 
đó,  dòng chảy tối thiểu trên sông, suối và hạ lưu hồ chứa 
được xác định phải nằm trong phạm vi từ lưu lượng tháng 
nhỏ nhất đến lưu lượng trung bình của 3 tháng nhỏ nhất 
(m3/s). Bộ TNMT và cơ quan quản lý nhà nước về tài 
nguyên nước ở địa phương có trách nhiệm xác định mức 
dòng chảy tối thiểu. Mức dòng chảy tối thiểu được công 
bố hằng năm; chủ hồ và các tổ chức, cá nhân có hoạt 
động khai thác, sử dụng tài nguyên nước có trách nhiệm 
đảm bảo duy trì dòng chảy tối thiểu.

Rủi ro về chất lượng và số lượng nước dưới đất cũng 
đang gia tăng. Khai thác nước dưới đất quá mức, không 
bền vững làm suy thoái, cạn kiệt các tầng chứa nước, gây 
tổn hại cho thế hệ tương lai. Những khu vực có hoạt động 
khai thác không bền vững có hiện tượng mực nước dưới 
đất bị hạ thấp, dẫn tới tình trạng suy thoái chất lượng và số 
lượng nước dưới đất, làm gia tăng chi phí và là một trong 
những nguyên nhân gây sụt lún đất (Hộp 1.6). Hơn nữa, 
nước biển xâm nhập vào cả nguồn nước mặt và nước dưới 
đất. Năm 2016, nước biển xâm nhập vào sâu trong đất liền 
100 km khiến cho 200.000 ha mùa màng của ĐBSCL bị 
phá hủy làm sản lượng gạo và tôm sụt giảm mạnh.

HỘP 1.6: Khai thác nước dưới đất quá mức và sụt lún đất ở ĐBSCL
Ở vùng nông thôn của ĐBCLS, hầu hết các hộ gia đình 

đều có ít nhất một giếng khoan và số lượng giếng vẫn gia 
tăng nhanh chóng – riêng ở Cà Mau đã có hơn 138.000 giếng 
khoan với lưu lượng khai thác khoảng 400.000 m3/ngày; Sóc 
Trăng có hơn 80.000 giếng. Nước dưới đất không chỉ được 
khai thác phục vụ mục đích sinh hoạt mà còn đáp ứng mục 
tiêu nông nghiệp, chăn nuôi và thủy sản. 

Do việc phát triển và khai thác nước không hợp lý, mực 
nước dưới đất ở khu vực này bị hạ thấp nhanh chóng là một 
trong những nguyên nhân gây ra tình trạng sụt lún đất và 
xâm nhập mặn. Theo Bộ TNMT, mực nước dưới đất trên 
toàn vùng ĐBSCL hạ thấp ở mức 0,2-0,4m/năm. Long An, 
Cà Mau và Trà Vinh được ghi nhận có sự suy giảm về mực 
nước dưới đất cao nhất, từ 0,5-0,9m/năm. Hậu Giang, Cần 

Thơ, Bạc Liêu, Đồng Tháp và Vĩnh Long có mức hạ thấp 
mực nước từ 0,3-0,5m/năm.

Việc hạ thấp nước dưới đất là một trong  những nguyên 
nhân gây sụt lún đất và hiện tượng này đang gia tăng nhanh 
chóng trên toàn khu vực ĐBSCL. Phân tích từ dữ liệu không 
gian (InSAR) và viễn thám từ năm 2007-2010 cho thấy mỗi 
năm ĐBSCL bị sụt lún từ 3cm. Cụ thể, ở Cà Mau, đất bị 
sụt lún khoảng 1,9-2,8 cm mỗi năm; nhiều đoạn đường giao 
thông bị sụt xuống (Erban và các tác giả khác 2014). Theo 
Ngân hàng thế giới (2018g), hiện tượng sụt lún đất ở ĐBSCL 
được dự báo là khoảng từ 0,24 – 0,90 m vào năm 2035. Sụt 
lún dự kiến   sẽ có tác động đến GDP gấp 10 lần vào năm 2035 
do bị mất đất trồng lúa so với chỉ có một mình tác động của 
nước biển dâng (Ngân hàng Thế giới, 2018g). 

Nguồn: Trung tâm Quy hoạch điều tra tài nguyên nước quốc gia 2016; Viet Nam News 2017; Erban và các tác giả khác 2014.

Phụ thuộc vào nguồn nước xuyên biên giới khiến 
tài nguyên nước của Việt Nam dễ bị tổn thương. Hai 
phần ba tổng lượng nước của quốc gia này chảy vào từ 
ngoài lãnh thổ, sự phụ thuộc của tài nguyên nước Việt 
Nam khiến ngành này dễ bị tổn thương. Các hoạt động 
phát triển cơ sở hạ tầng ở thượng lưu gây ảnh hưởng tới 
dòng chảy và các công trình thủy điện ở thượng lưu sẽ 
tạo thêm các nguy cơ rủi ro (xem hộp 1.7, 5.4 và 6.5). 

Các phương án xả nước nhiều theo những thời gian khác 
nhau (ví dụ trong mùa mưa) của sông Mê Công làm gia 
tăng rủi ro lũ, lụt, đặc biệt khi mà các hoạt động phát 
triển không có quy hoạch. Tuy nhiên, Việt Nam cũng là 
quốc gia thượng nguồn, như trên lưu vực sông Sê San – 
Srêpốk và do đó cũng cần xem xét đến hạ lưu trong quy 
hoạch của mình. 
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HỘP 1.7 Nguy cơ của các đập thủy điện với vùng hạ du

Một vấn đề đáng quan tâm ở hạ du là sản lượng cá. Đánh 
giá năm 2016 dự báo đến năm 2030, sản lượng đánh bắt 
cá tự nhiên trên dòng chính sông Mê Công sẽ giảm chỉ còn 
26-42% so với hiện tại nếu việc xây dựng 11 đập thủy điện 
lớn được hoàn thành (ICEM, 2010).  Mô hình CGE được 
sử dụng để tính toán hiệu quả kinh tế tổng thể của việc phát 
triển thủy điện ở thượng lưu sông Mê Công so với ngành 
đánh bắt cá. Kết quả cho thấy chỉ riêng ảnh hưởng tới hoạt 
động đánh bắt đã làm giảm hơn 3% tổng GDP của ngành 
nông nghiệp vào năm 2035, tương được với 0,5% tổng GDP 
của cả nước (xem bảng và Ngân hàng Thế giới 2018g).

Tác động lên GDP do giảm sản lượng cá gây ra do xây 
dựng thêm thủy điện trên sông Mê Công

Ngành % thay đổi

Nông nghiệp −3.28

Công nghiệp   0.18

Dịch vụ −0.27

GDP cả nước −0.45

Những thiệt hại về kinh tế do tác động tiêu cực không 
dừng tại đó, cụ thể như sự sụt giảm dòng chảy phù sa 
trong mùa lũ vốn là nguồn cung cấp dinh dưỡng cho cây 
trồng sẽ làm gia tăng chi phí phân bón song chưa được 
đưa vào tính toán trong mô hình CGE. Lượng bùn, cát 
bị tắc ở đáy hồ sẽ làm giảm lượng phù sa bồi đắp cho hạ 
du ở sau đập. Cụ thể như, lượng bùn cát lắng đọng trong 
42 hồ thủy điện ở thượng lưu lưu vực sông Vu Gia – 
Thu Bồn đã làm giảm khoảng 40% lượng phù sa bồi 
đắp cho sông Cửa Đại gây xói lở 100m sông trong vòng 
2 thập kỷ (1997-2017). Ủy hội sông Mê Công quốc tế 
(MRC) đã nghiên cứu và kết quả cho thấy các đập hiện 
có và đề xuất xây dựng trên lưu vực sông Mê Công 
có khả năng làm giảm khoảng 67% lượng bùn, cát vào 
năm 2020 và 97% vào năm 2040 (Piman và cộng sự, 
2017). Các biện pháp giảm thiểu cần được xem xét ở 
từng đập cũng như trên toàn hệ thống bậc thang thủy 
điện để đảm bảo lượng bùn cát có thể di chuyển về và 
cung cấp dinh dưỡng cho vùng đồng bằng châu thổ.

1.2.4 Sự đánh đổi có xu hướng gia tăng
Khi nhu cầu phát triển tăng lên, cạnh tranh giữa các nhu 
cầu xuất hiện, quản lý tài nguyên nước đối mặt với các 
vấn đề mâu thuẫn do khai thác, sử dụng nước. Khoảng 
90% tổng lượng nước sử dụng trên toàn quốc phân bổ cho 
hoạt động tưới tiêu và nuôi trồng thủy sản. Sự gia tăng nhu 
cầu nước cho thủy điện và các hoạt động sử dụng nước giá 
trị cao khác là khởi nguồn của các mâu thuẫn trong khai thác, 
sử dụng nước trong khi thể chế quản lý tài nguyên nước còn 
nhiều hạn chế để có thể giải quyết được những mâu thuẫn nói 
trên. (Hộp 1.7) Một số nhà đầu tư xây dựng thủy điện vừa 
và nhỏ thiên nhiều về mục tiêu phát điện mà chưa chú trọng 
đúng mức đến vận hành hồ thủy điện, tạo cho nguy cơ mất an 
toàn về mùa lũ, thiếu nước về mùa khô tại vùng hạ du các lưu 
vực sông (Bộ TNMT 2016, Báo cáo Hiện trạng Môi trường 
quốc gia giai đoạn 2011-2015). Ví dụ, đợt hạn hán năm 2013 
ở miền Trung, bao gồm Đà Nẵng, đã ảnh hưởng đến 1,7 triệu 
người và 10.000 ha đất nông nghiệp. Đã cần có thương lượng 

với Nhà máy Thủy điện Đắc Mi 4 để điều tiết đập nhằm tăng 
cấp nước cho vùng hạ lưu. 

Việt Nam vẫn giữ tham vọng phát triển thủy điện (xem 
hộp 1.3) khiến rủi ro cho nguồn cá tự nhiên nước ngọt và 
dòng chảy phù sa cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng sẽ 
tăng lên trừ khi có sự cải thiện trong công tác quản lý và 
quy hoạch. Chính phủ nhận thức rõ những vấn đề thách thức 
nêu trên. Năm 2014, Thủ tướng đã ban hành Quy trình vận 
hành liên hồ chứa áp dụng đối với 61 hồ thủy điện và thủy lợi 
lớn nhất. Tổng công suất hữu ích của các hồ chứa nêu trên là 
33,3 tỷ m3, chiếm hơn 98% tổng công suất của các hồ chứa 
trên toàn quốc. Mục tiêu ưu tiên của Quy trình vận hành liên 
hồ mùa lũ là: đảm bảo sự an toàn cho công trình; kiểm soát lũ 
và sự an toàn cho hạ lưu; đảm bảo hiệu quả phát điện. Trong 
mùa khô, đảm bảo an toàn công trình vẫn là ưu tiên hàng đầu; 
tiếp đó là quy định các chủ hồ phải đảm bảo dòng chảy tối 
thiểu, nhu cầu nước của hạ lưu và phù hợp với mực nước hồ; 
cuối cùng mới là đảm bảo yêu cầu phát điện. Tuy nhiên, cần 
có đánh giá chính thức hiệu quả của các quy định này. 

1.2.5 Bảo vệ tài nguyên nước là mục tiêu ưu 
tiên song cần bảo đảm không gây ra những tổn 
thất về kinh tế
Nông nghiệp và thủy sản sử dụng 92% tổng lượng 
nước của quốc gia, tuy nhiên, có thể tạo ra nhiều giá 
trị hơn so với hiện tại. Hiện tại, 2/3 diện tích canh tác là 
trồng lúa. Người nông dân – và quốc gia – có thể gia tăng 
thu nhập từ nước bằng cách chuyển đổi sang sản xuất các 
sản phẩm nông nghiệp có giá trị cao như rau màu, hoa quả,  

thủy sản và gia cầm. Công nghệ mới như tưới nhỏ giọt và 
giống có năng suất cao sẽ tạo ra nhiều thu nhập hơn cho 
người nông dân trên mỗi đơn vị nước sử dụng – hay có thể 
nói ngắn gọn “giá trị trên mỗi đơn vị nước”

Ngoài ra, công tác quản lý tài nguyên hiện tại chưa 
tối ưu hóa giá trị của nước. Các công trình – phục vụ tưới 
tiêu, cấp nước và thủy điện – được phát triển và quản lý bởi 
hàng nghìn tổ chức khai thác sử dụng nước độc lập, không 
hề thực hiện tối ưu hóa ở cấp lưu vực hoặc lưu lượng dòng 
chảy. Chính phủ bắt đầu áp dụng giải pháp cho các công 
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HỘP 1.8: Khan hiếm nước trong bối cảnh có nguồn tài nguyên nước dồi dào: Dự án cấp nước cho dân 
cư 7 tỉnh phía Nam sông Hậu trong vùng ĐBSCL

Nguồn tài nguyên nước ở khu vực phía Nam sông Hậu 
khá dồi dào. Tuy nhiên, nguồn cấp nước cho nhu cầu ăn 
uống đang ngày càng suy giảm do sự suy thoái nguồn 
nước dưới đất, tình trạng xâm nhập mặn của nước mặt 
và nước dưới đất cũng như ô nhiễm nguồn nước. Quy 
hoạch tổng thể cấp nước vùng ĐBSCL đến năm 2030 và 
Dự án nghiên cứu tiền khả thi của Bộ Xây dựng vào năm 
2015-2016 cho thấy nguồn nước ở thượng lưu sông Hậu 
không bị nhiễm mặn là nguồn cấp nước sinh hoạt quan 
trọng nhất trong tương lai cho 7 tỉnh phía Nam sông Hậu 
thông qua hệ thống cấp nước lớn liên tỉnh, liên vùng 
(xem bản đồ). Tổng chi phí vốn thực hiện Dự án dự kiến 
là 1,7 tỷ đô la và chia thành nhiều giai đoạn. Chính phủ 
đang tìm kiếm các giải pháp bổ sung để có thể kết hợp 
khai thác nước mặt, nước dưới đất và xử lý ô nhiễm mặn 
nhằm cấp nước cho các khu vực khác nhau của vùng, tìm 
kiếm cả các giải pháp bền vững tiết kiệm chi phí và đa 
dạng hóa nguồn cấp nước nhằm thúc đẩy an ninh nguồn 
nước sinh hoạt.

Nguồn: (Chính phủ Việt Nam, 2016, Quyết định 1240/QĐ-TTg).

trình lớn trên các sông liên tỉnh lớn và quan trọng, song việc 
thực hiện các nguyên tắc còn chậm (Hộp 1.7). Ngoài ra còn 
tồn tại ở các công trình và sông nhỏ. Điều này gây ra những 
tổn thất kinh tế, cụ thể, việc tối ưu hóa thủy điện bậc thang 
trên sông theo hệ thống sẽ cho phép tạo ra sản lượng điện 
cao hơn và doanh thu cao hơn. Quản lý “sự thay đổi dòng 
chảy” trên sông – thích ứng với diễn biến và thời điểm của 
dòng chảy cao và dòng chảy thấp trên sông – có thể tối ưu 
hóa giá trị và giảm thiểu những đánh đổi giữa các ngành 
thủy điện, thủy sản, nông nghiệp và giao thông.

1.2.6 Với các hoạt động như hiện nay, các vấn 
đề sẽ có xu hướng trầm trọng hơn
Hiện bốn lưu vực sông chính tạo ra 80% GDP của Việt 
Nam đang đối mặt với tình trạng căng thẳng nước vào 
mùa khô. Áp dụng phương pháp tính Chỉ số khai thác 
nước –bằng tổng lượng nước khai thác trung bình hàng 
năm chia cho tổng lượng nước ngọt có khả năng tái tạo 
trung bình dài hạn – cho các lưu vực sông ở Việt Nam, cho 
thấy các lưu vực sông Hồng – Thái Bình, Cửu Long, Đồng 
Nai đã xuất hiện tình trạng căng thẳng về nước, trong khi 
Nhóm lưu vực sông Đông Nam bộ đối mặt với tình trạng 
căng thẳng nước nghiêm trọng (hình 1.5). Thậm chí đối 
với những con sông hiện tại chưa xảy ra tình trạng căng 
thẳng nước, các vấn đề về chất lượng nước hoặc khai thác 
nước dưới đất quá mức cũng gây ra tình trạng thiếu nguồn 
nước sạch cấp cho các khu dân cư; hộp 1.8 mô tả dù 7 tỉnh 

phía Nam sông Hậu có nguồn nước dồi dào song tình trạng 
chất lượng nước bị suy giảm, Chính phủ vẫn phải chuyển 
tải nước từ xa về để cấp cho dân cư cho toàn vùng.

HÌNH 1.5: Chỉ số khai thác nước của các lưu vực sông chính 
vào mùa khô– có hoặc không có hồ thủy điện 2016–2030

Mức độ căng thẳng 
nước nghiêm trọng

Mức độ căng 
thẳng nước vừa

Mức độ căng 
thẳng nước thấp
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Nguồn: Nhóm Tài nguyên nước 2030 (2030WRG, 2017).

Vấn đề sẽ gia tăng nghiêm trọng hơn nếu vẫn giữ 
các hoạt động như hiện nay.6 Tăng trưởng kinh tế, cơ 
cấu tiêu dùng thay đổi và áp lực dân số làm gia tăng nhu 
cầu sử dụng nước. Nghiên cứu của Nhóm 2030WRG 
thực hiện trong năm 2017 dự báo tổng nhu cầu nước 
sẽ gia tăng khoảng 30% trong giai đoạn 2016-2030, 

 đặc biệt là trong mùa khô. Nếu nhu cầu nước không thường 
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xuyên được kiểm tra, theo dõi và không có biện pháp hay 
chính sách giải quyết phù hợp thì trong những mùa khô đến 
năm 20307, cả 5 lưu vực sông được dự báo sẽ đối mặt với 
tình trạng căng thẳng về nước, đặc biệt lưu vực sông Mã và 
Nhóm lưu vực sông Đông Nam bộ sẽ rơi vào tình trạng căng 
thẳng nước nghiêm trọng (sơ đồ 1.3). Báo cáo của Nhóm 
2030WRG cũng dự báo trong điều kiện hoạt động như hiện 
nay, nhóm lưu vực sông Đông Nam bộ sẽ không có khả năng 
đáp ứng khoảng 28% cầu nước của lưu vực trong mùa khô.

Mâu thuẫn do phân bổ tài nguyên nước giữa nhu 
cầu phát triển thủy điện và các nhu cầu sử dụng nước 
khác có thể làm gia tăng căng thẳng nước. Mâu thuẫn 
do phân bổ tài nguyên nước có thể phát sinh trong mùa 
khô do các thủy điện tích nước khiến cho không có/không 
có đủ nước về hạ du cho các nhu cầu sử dụng khác. Cần 
lưu ý đặc biệt đến việc quản lý tích trữ nước thủy điện và 
đánh đổi giữa các mục đích sử dụng, đặc biệt là ở lưu vực 
sông Hồng-Thái Bình, nhóm song Đông Nam Bộ (SERC) 
và Đồng Nai là các lưu vực sông đóng góp 3/4 GDP của 
Việt Nam (xem hình 1.5).

Dự báo tác động lớn lên nền kinh tế trong điều 
kiện hoạt động như hiện nay. Mô hình CGE dự báo nếu 
không có hành động can thiệp thì vào năm 2035 GDP 
của Việt Nam sẽ sụt giảm khoảng 1,25% so với điều kiện 
không bị thiếu nước (bảng 1.2) và đây mới chỉ là dự báo 
ở mức độ thấp (IEC 2018). Ngành nông nghiệp và thủy 
điện sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng do không có khả năng 
đáp ứng tới 30% nhu cầu nước. Sản xuất thủy điện dự 

kiến sẽ giảm 3% vào năm 2035 so với năm 2012. Trên 
phạm vi cả nước, sản lượng lúa có thể sụt giảm khoảng 
22%, trong đó 50% sản lượng sụt giảm xảy ra ở các vựa 
lúa chính (bảng 1.3). Con số này vẫn chưa thực sự phản 
ánh hết các tác động tiêu cực vì mô hình vẫn giả thiết có 
nguồn thay thế cho nước. Theo các kịch bản sát với thực 
tế hơn thì việc khan hiếm nước sẽ gây hậu quả nghiêm 
trọng hơn. 

BẢNG 1.2: Tác động tiêu cực của việc khan hiếm nước đối 
với GDP vào năm 2035 (%)

Kết hợp Lúa Hoa màu khác Điện

Nông nghiệp −5.37 −4.70 −0.67 −0.07

Công nghiệp −0.33 −0.18 −0.01 −0.14

Dịch vụ −1.01 −0.83 −0.09 −0.09

GDP −1.25 −1.02 −0.13 −0.11

Nguồn: IEC 2018.

Ghi chú: % thay đổi chỉ có giá trị tham khảo vì giả định là không thiếu nước.
*Cột Kết hợp là giá trị giảm GDP do tất cả các tác động (lúa, cây trồng khác, và điện). 
Những ước tính này tính đến sự thay thế hàng hóa và các tương tác ngành, do đó 
tổng của ba loại có thể không bằng giá trị “kết hợp”.

BẢNG 1.3: Tác động tiêu cực của việc khan hiếm nước lên hoa 
màu chính ở các vùng chịu căng thẳng nước nghiêm trọng nhất

Lưu vực song Mất mùa trong mùa khô (%)

Hồng 39

Đồng Nai và Nhóm lưu vực sông 
Đông Nam bộ 52

Duyên hải Bắc Trung nộ 53

Nguồn: Ngân hàng Thế giới (2018g).

HÌNH 1.6: Mức độ căng thẳng nước trong mùa khô giai đoạn 2016-2030, không bao gồm tích nước thủy điện

2016 2030

< 10%

10–20%

20–40%

> 40%

WEI

Key 

 2016 2030 

  1% 2% 

  19% 27% 

 35% 44% 

 9% 12% 

 2% 3% 

 5% 6% 

 23% 28% 

  11% 15% 

 13% 16% 

 19% 23% 

 19% 24% 

 19% 28% 

 41% 58% 

 <1% 1% 

 5% 6% 

 19% 22% 

 

Lưu vực sông

Bằng Giang – Kỳ Cùng

Hồng – Thái Bình

Mã

Cả

Gianh

Thạch Hãn

Hương

Vu Gia – Thu Bồn

Trà Khúc

Kone

Ba

Đồng Nai

Nhóm sông Đông Nam bộ

Sê San

Srê Pốk

Cửu Long

Chỉ số sử dụng nước trong mùa khô

Chú thích: xanh= không căng thẳng, Vàng = căng thẳng thấp, Nâu cam = căng thẳng, và đỏ = rất căng thẳng

Nguồn: Nhóm Tài nguyên nước  2030 (2030WRG, 2017).



Q UẢ N T R Ị  A N N I N H N G U Ồ N N Ư Ớ C12

Ghi chú:
1. Chương này sử dụng kết quả, thông tin của một số 

Báo cáo của Nhóm Tài nguyên nước 2030, Ngân 
hàng thế giới (2017a) và dự thảo báo của của IEC 
năm 2018 về mô hình CGE. Chương này cũng sử 
dụng thông tin của một đánh giá gần đây của Ngân 
hàng thế giới về biến đổi khí hậu và rủi ro lũ lụt 
(năm 2018), Báo cáo đánh giá ngành nước của ADB 
năm 2009, Dự án chống chịu khí hậu tổng hợp ở 
ĐBSCL PAD của Ngân hàng thế giới (2016a) và 
một số nghiên cứu khác. Tài liệu tham khảo sẽ được 
chú thích. Xem thêm thông tin chi tiết về tài nguyên 
nước, hiện trạng cầu về nước và các thách thức liên 
quan đến tài nguyên nước tại Báo cáo Khung Nước – 
Kinh tế để đánh giá các thách thức của ngành nước. 
Tải về theo đường link https://www.2030wrg.org/
hydro-economic-framework-for-assessing-water-
sector-challenges/

2. Với khoảng 884 tỷ m3 nước có thể tái tạo (FAO 
Aquastat) và 93.7 triệu người năm 2017 (số liệu ước 

tính của Tổng cục Thống kê – Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư).

3. WEI đánh dấu các cấp độ căng thẳng nước như sau: 
không căng thẳng. <10%; căng thẳng thấp, từ 10 
đến < 20%; căng thẳng, từ 20 đến <40%; căng thẳng 
cao, ≥40%.

4. Hoạt động như hiện nay ám chỉ cung và cầu về 
nước kỳ vọng nếu không có sự thay đổi đáng kế 
nào xảy ra. Báo cáo Khung Kinh tế - Nước đánh giá 
thách thức ngành nước, phần Việt Nam của Nhóm 
2030WRG có đưa ra giả thiết về sự gia tăng nhu cầu 
sử dụng nước theo ngành và việc cấp nước có xét 
đến BĐKH.

5. Dự báo nhu cầu nước xem xét sự thay đổi cầu về 
nước cho nông nghiệp, thủy sản, công nghiệp, đô thị 
và thủy điện. Dự báo tài nguyên nước có xét đến ảnh 
hưởng của BĐKH. Chi tiết các giả thiết cho các dự 
báo này được đề cập trong Báo cáo Khung Kinh tế - 
Nước đánh giá thách thức ngành nước, phần Việt 
Nam của Nhóm Tài nguyên nước 2030.



Phần 1

Thúc đẩy hiệu quả - Nhu cầu gia tăng 
và sự cần thiết phải nâng cao “giá trị 

trên mỗi đơn vị nước sử dụng”

Quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa tăng nhanh, sự phát triển của khu vực nông nghiệp 
khiến cho nhu cầu nước tăng cao. Tài nguyên nước của Việt Nam dồi dào nhưng không vô 
hạn, lại phân bố không đồng đều theo không gian, thời gian và ngày càng trầm trọng hơn 
do BĐKH. Việt Nam vẫn có khả năng thúc đẩy khai thác lợi ích kinh tế từ nước nhiều hơn 
so với hiện tại. Năng suất nông nghiệp tụt hậu so với nhiều nước trên thế giới. Mặc dù hệ 
thống cơ sở hạ tầng tưới tiêu của ngành nông nghiệp được đầu tư lớn song lại thiếu kinh 
phí cho vận hành, bảo trì khiến cho chất lượng dịch vụ nước kém, làm giảm sản lượng. 
Mạng lưới cấp nước ở khu vực thành thị về cơ bản đã được phủ rộng tuy nhiên các thách 
thức liên quan đến độ tin cậy và chất lượng của dịch vụ cấp nước là vấn đề cần được  
quan tâm.
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2 

Tăng hiệu suất sử dụng nước tưới 
cho nông nghiệp

Nông nghiệp phụ thuộc tưới trong khi căng thẳng và rủi ro có xu hướng tăng

• Ngành nông nghiệp  là ngành thành công và sử dụng nước nhiều nhất ở Việt Nam (81%). Tuy nhiên, Chính phủ quá 
tập trung vào việc phát triển mới cơ sở hạ tầng tưới quy mô lớn trong khi chưa quan tâm đầy đủ tới việc vận hành và 
duy trì dẫn tới kết quả hoạt động không hiệu quả.

• Việc cấp nước tưới cũng đang có nhiều rủi ro và căng thẳng phát sinh, cụ thể như từ việc thiếu nước theo mùa, cạnh 
tranh sử dụng nước với các ngành khác và do ô nhiễm, xâm nhập mặn. Ngành nông nghiệp có tưới rất dễ bị tổn thương 
bởi sự thay đổi của khí hậu và các hiện tượng thời tiết cực đoan.

Nâng cao hiệu quả sử dụng nước cho nông nghiệp sẽ nâng cao thu nhập và giá trị gia tăng

• Lúa gạo là loại hình canh tác cần nhiều nước tưới và vẫn có khả năng nâng cao giá trị gia tăng, đặc biệt là nâng cao 
chất lượng và khả năng chống chịu trước sự thay đổi và những cú sốc tài nguyên nước. 

• Ngành nông nghiệp đã chuyển sang đa dạng hóa cây trồng cho năng suất cao và sử dụng ít nước. Tiếp tục xu hướng 
này sẽ làm gia tăng giá trị của nước và nâng cao thu nhập và giúp người nông dân tăng thu nhập và giá trị gia tăng ngay 
cả khi lượng nước mùa khô bị căng thẳng hơn.

Quy hoạch, phân bổ và ưu đãi trong nông nghiệp có tưới cần phù hợp với mục tiêu chính sách và thống nhất trong 
lưu vực sông

• Tăng cường phân bổ và sử dụng hiệu quả nguồn ngân sách trong nông nghiệp và biến ưu đãi thành công cụ sắc bén để 
thúc đẩy tăng trưởng nông nghiệp và nâng cao thu nhập của người nông dân.

• Đầu tư nông nghiệp và quản lý nước cần được thống nhất hơn trong quy hoạch và quản lý lưu vực sông. Có thể sử 
dụng công cụ phân bổ nguồn lực và kế hoạch nguồn lực mới như Kế hoạch Đầu tư trung hạn (và Kế hoạch Tài chính 
và Ngân sách trung hạn) để hỗ trợ.

• Ngoài ra, có thể thúc đẩy quan hệ đối tác công tư trong hoạt động tưới tiêu.

Chính phủ đã xây dựng Chiến lược phát triển nông nghiệp có tưới hợp lý: thách thức là phải tăng tốc quá trình triển 
khai thực hiện. 

• Chính phủ đã ban hành Luật Thủy lợi năm 2017 nhằm nâng cao hiệu quả và năng suất của nông nghiệp co tưới và giới 
thiệu mô hình quản trị có sự tham gia và quản lý tài sản hiệu quả hơn. Kế hoạch Tái cơ cấu ngành nông nghiệp ban 
hành năm 2014 đã hỗ trợ Chiến lược Thủy lợi mới. 
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Sự ưu tiên hành động

• Triển khai thực hiện Kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp và Chiến lược Thủy lợi mới
• Lồng ghép hoạt động tưới tiêu và quản lý hạ tầng thủy lợi vào trong quy hoạch tổng hợp lưu vực sông
• Nhanh chóng đưa vào ứng dụng hệ thống trồng lúa cải tiến
• Thúc đẩy sử dụng nước hiệu quả và nâng cao khả năng chịu hạn
• Tăng cường phân bổ nguồn lực và tăng doanh thu từ nông nghiệp thông qua quản lý tài sản tốt hơn, giảm đầu tư vào 

cơ sở hạ tầng mới và cần thực hiện rà soát lại cách thức phân bổ ngân sách ưu tiên cho lúa
• Tìm kiếm những đổi mới có thể có trong tài chính tư nhân cho ngành nông nghiệp có tưới 
• Rà soát, đánh giá lại hệ thống ưu đãi tổng thể cho nông dân để điều chỉnh hành vi của họ tiệm cận gần hơn tới các mục 

tiêu chính sách, đồng thời, làm rõ các lựa chọn tính phí dịch vụ nông nghiệp để nó không chỉ như một biện pháp tài 
chính mà còn là một công cụ ưu đãi khuyến khích thực hành canh tác tối ưu.

2.1 Quản lý sử dụng nước trong nông 
nghiệp phải phù hợp với khung thống 
nhất chung
Nông nghiệp là ngành sử dụng nước lớn nhất và hiệu 
quả sử dụng nước của ngành này sẽ quyết định nguồn 
cung nước cho các mục tiêu sử dụng khác trong nền 
kinh tế. Nước sử dụng trong nông nghiệp chiếm 81% tổng 
lượng nước của Việt Nam nhưng chỉ tạo ra 17-18% GDP và 
tạo việc làm cho 45% lực lượng lao động. Là ngành sử dụng 
nhiều nước nhất, nông nghiệp đóng vai trò quan trọng trong 
ngành nước và việc chuyển đổi trong nông nghiệp cần phải 
phối hợp với các nhu cầu ưu tiên khác, không chỉ là thủy 
điện, công nghiệp hay sinh hoạt mà còn bao gồm sinh thái, 
đa dạng sinh học và giao thông thủy. Nông nghiệp đặc biệt 
dễ bị tổn thương bởi các rủi ro liên quan tới khí hậu, chủ yếu 
là do những thay đổi không chắc chắn về nguồn cấp nước. 
Do vậy, nhu cầu về cách tiếp cận quản lý tài nguyên nước 
“không hối tiếc” nhằm giúp thiết lập khả năng chống chịu 
trước những mối đe dọa có thể dự báo trước trong tương lai 
là rất cần thiết. Ô nhiễm nước nổi lên là một đe dọa tổng thể 
của ngành nước. Nông nghiệp bị ảnh hưởng bởi nguồn nước 
kém chất lượng xả ra từ các thành phố song nông nghiệp 
cũng là tác nhân chính của ô nhiễm nguồn nước lan tỏa gây 
hiện tượng phù dưỡng trên sông của Việt Nam. Cuối cùng, 
khi nhu cầu của các ngành có giá trị cao với nước gia tăng, 
cần phải có cơ chế chuyển nhu cầu sử dụng nước liên ngành 
để bảo vệ quyền lợi của tất cả các bên liên quan.

Tài nguyên nước khan hiếm cần được phân bổ và sử 
dụng hiệu quả hơn trong mùa khô. Sử dụng nước cho 
nông nghiệp trong mùa khô có thể giảm bằng cách đa dạng 
hóa cây trồng có giá trị cao hơn lúa gạo, cần ít nước hơn và 
áp dụng các phương pháp tưới hiệu quả hơn. Năng suất sử 
dụng nước nông nghiệp thấp ở Việt Nam hiện nay cho thấy 
vẫn còn cơ hội đáng kể để tăng doanh thu và giảm sử dụng 
nước trong mùa khô. Tiết kiệm nước trong nông nghiệp có 
thể giúp đáp ứng nhu cầu nước cho đô thị và công nghiệp 
ngày càng gia tăng thông qua một hệ thống phân bổ tài 
nguyên nước được vận hành tốt.

Địa lý Việt Nam rất lý tưởng cho việc canh tác lúa gạo 
trong mùa mưa khi có nguồn nước rất dồi dào và không 
chịu yếu tố căng thẳng nào song cần quan tâm đến những 
tác động ở hạ du. Sản xuất lúa mùa mưa thường đòi hỏi 
phải có các công trình kiểm soát lũ lụt và trong một số 
trường hợp, các công trình này có khả năng gây ra rủi ro 
ngập cho các khu vực đô thị. Sản xuất lúa cũng làm giảm 
chất lượng nước do sử dụng phân bón, thuốc trừ sâu và 
thuốc diệt cỏ (xem chương 4). 

2.2 Nông nghiệp phụ thuộc vào tưới tiêu 
nhưng hiệu suất đang có xu hướng giảm
Ngành nông nghiệp Việt Nam đã đạt được những bước 
tiến lớn song chi phí môi trường ngày càng thấy rõ và 
có ảnh hưởng xuyên suốt nền kinh tế. Việt Nam là nước 
sản xuất tiêu lớn nhất trên thế giới, đứng thứ hai thế giới 
về sản xuất cà phê (sau Braxin), thứ ba thế giới về nuôi 
trồng thủy sản và thứ năm thế giới về sản xuất chè (xem 
hình 2.1-2.3). Sản lượng nông nghiệp, đầu ra và xuất khẩu 
tạo ấn tượng hơn nhiều so với hiệu quả thu được, phúc lợi 
xã hội của nông dân và chất lượng sản phẩm. Tuy nhiên 
một số kết quả đạt được phải trả bằng chi phí môi trường 
và tình trạng ô nhiễm ngày càng gia tăng cũng như lượng 
nước tiêu thụ tăng cao. Lượng nước sử dụng trong nông 
nghiệp theo truyền thống thường lớn và chủ yếu tưới các 
cây trồng cần nhiều nước nhưng có giá trị thấp, điển hình 
là ngành lúa gạo mà Việt Nam đang là nước xuất khẩu lớn 
thứ 2 trên thế giới. (Ngân hàng thế giới 2016b).

Dù lúa gạo là loại cây trồng có nhu cầu tưới chính, 
sản lượng cao nhưng giá trị gia tăng tụt xa so với các 
nước cạnh tranh chính.1 Mặc dù sản lượng gạo của Việt 
Nam cao, khoảng 6 tấn/ha song chất lượng và giá cả thấp 
khiến cho nguồn thu từ bán lúa gạo thấp. Giá gạo của Việt 
Nam thấp thứ hai trên thế giới (0,6 đôla Mỹ/kg) trong khi 
gạo của Trung Quốc và Philippin có giá gần 1đôla/kg. 
Điều đó có nghĩa giá trị sản lượng gạo trên một đơn vị 
nước tưới ở Việt Nam chỉ bằng một nửa ở Trung Quốc và 
một phần ba ở Ấn Độ (Bảng 2.1). Mặc dù Việt Nam có lợi 
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thế cạnh tranh trong sản xuất lúa gạo trên thế giới, đặc biệt 
là so với các nước khô hạn, việc sản xuất lúa hiệu quả hơn 
có thể nâng cao sản lượng, thu nhập cũng như tiết kiệm 
nước (Chính phủ Việt Nam, 2014c).

Khoảng 58% diện tích được tưới tiêu là trồng lúa và 
96% diện tích trồng lúa được tưới tiêu. Gạo được sản xuất 
chủ yếu ở ba vùng: Đồng bằng Nam bộ, bao gồm ĐBSCL và 
chiếm khoảng 50% tổng sản lượng lúa; đồng bằng Bắc Bộ; 
và cao nguyên phía Bắc (Hình 2.1). Với hệ thống thủy lợi, lúa 
có thể trồng được quanh năm. Gần 45% lượng nước tưới của 
Việt Nam được sử dụng ở ĐBSCL, hầu như chỉ dành riêng 

cho lúa nước. Ở ĐBSCL, một mảnh ruộng có thể sản xuất tới 
3 vụ lúa mỗi năm. Năm 2014, tổng sản lượng gạo là 45 triệu 
tấn (Chính phủ Việt Nam, 2014c). Nhận thấy sự cần thiết phải 
đa dạng hoá sản xuất và rủi ro, Chính phủ đã đề xuất một hạn 
ngạch trần hạn chế mở rộng diện tích canh tác lúa. Mục tiêu 
đặt ra là chỉ sản xuất 41 triệu đến 43 triệu tấn lúa gạo vào năm 
2020 và 44 triệu tấn vào năm 2030. Việc làm này vẫn đáp 
ứng nhu cầu trong nước   song lượng xuất khẩu tuy vẫn nhiều 
nhưng sẽ giảm hơn trước. Thách thức tiếp theo là làm thế nào 
để vẫn tăng được nguồn thu từ việc xuất khẩu ít hơn và hướng 
trọng tâm vào chất lượng và đa dạng hoá.

HÌNH 2.1: Phân bố diện tích trồng lúa ở 
Việt Nam

HÌNH 2.2: Phân bố diện tích trồng cà 
phê ở Việt Nam

HÌNH 2.3: Phân bố diện tích trồng mía 
ở Việt Nam

Tổng diện tích lúa gạo (nghìn ha)

Lúa gạo (nghìn ha/năm)

< 100

> 400

100 - 200

200 - 300

300 - 400

Các tỉnh khác, 
13% sản lượng

Gia Lai 12% 
sản lượng

Dac Lac 36% 
sản lượng

Dac Nong 14% 
sản lượng

Lâm Ðồng 12% 
sản lượng

200 kilometers100500

Miền Bắc 
19.504 ha

Miền Trung 
65.240 ha

Nam trung bộ 
69.882 ha

Tây nguyên 
39.780 ha

Ðông Nam 
Bộ 31.119 ha

ÐBSCL 44.375 ha

200 kilometers100500

Nguồn: 2030WRG, 2017.

BẢNG 2.1: Hiệu suất sử dụng nước ở Việt Nam, Trung Quốc 
và Ấn Độ

Quốc gia Mô hình canh tác 
Đầu ra trên một 
diện tích trồng 
trọt (US$//Ha)

Đầu ra trên 
một đơn vị sử 

dụng nước tưới 
(US $/m3)

Việt Nam Lúa 654 0.03

Lúa mía Rau màu 1,051 0.11

Lúa và Mía 3,603 0.34

Rau mùa 4,862 0.49

Trung Quốc Lúa 1,541 0.06

Lúa và Cải dầu 1,546 0.38

Lúa mì/Ngô 2,491 1.46

Táo 4,163 1.20

Ấn Độ Lúa 988 0.09

Lúa/Ớt/Bông 1,206 0.12

Mía 1,844 0.17

Dừa và Mía 2,165 0.12
Nguồn: Burke and các tác giả 2015.

Chú thích: Ví dụ về chương trình tưới lớn hơn 5.000 ha.

2.2.1 Hiệu suất khai thác cơ sở hạ tầng thủy lợi 
lớn đang giảm xuống
Mặc dù có mạng lưới tưới tiêu rộng lớn và nguồn cấp 
nước cho phép dễ dàng thực hiện chuyển tải nước, Việt 
Nam đang đối mặt với vấn đề kép, đó là đập bị xuống cấp 
và dòng chảy biến động nhiều hơn. Lượng mưa chỉ giới 
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HỘP 2.1: Các công trình thủy lợi lớn của Việt Nam

Việt Nam đã đầu tư xây dựng một mạng lưới lớn các công 
trình thủy lợi, thủy điện cấp nước và quản lý thủy lực như 
cống thoát nước, kiểm soát lũ và ngăn xâm nhập mặn, gồm:

• 904 công trình chuyển nước phục vụ mục đích tưới cho 
>200 ha diện tích nông nghiệp (trong đó 110 công trình 
có thể tưới cho >2,000 ha diện tích);

• 6.336 hồ thủy lợi đang hoạt động với tổng lượng trên 
>50.000m3 và độ cao đập >5m, với tổng dung tích chứa 14,5 
tỷ m3, bao gồm 851 hồ chứa lớn, 1.532 hồ chứa trung bình và 
3.950 hồ chứa nhỏ, phân bổ ở 45 thành phố và 63 tỉnh.  

• 238 hồ thủy điện;

• 13.400 trạm bơm điện lớn; và
• 5.500 cống tiêu nước, 235.000 km kênh, và 26.000 km đê.

Cả nước có 97 công ty khai thác công trình thủy lợi, trong đó 
có ba công ty trực thuộc Bộ NN&PTNN và 94 công ty trực 
thuộc tỉnh. Ngoài ra còn có 21.000 tổ chức tưới địa phương. 
Về tổng thể, các tổ chức này quản lý 7.48 triệu ha đất trồng 
lúa; 1,64 triệu ha cây có giá trị cao hơn (hoa quả, rau màu, 
cây công nghiệp); cấp nước 1,3 triệu ha; kiểm soát xâm nhập 
mặn cho 870.000 ha; xử lý phèn cho 1,6 triệu ha; thoát nước 
cho 1,72 triệu ha đất nông nghiệp; và cấp nước cho 400.000 
ha nuôi trồng thủy sản.

Nguồn: Bộ NN&PTNN (2018).

HỘP 2.2: Xây dựng đê cao ở An Giang and Đồng Tháp được cho là nguyên nhân gây thay đổi dòng chảy.

ĐBSCL là vùng trồng lúa quan trọng nhất của Việt Nam, 
đóng góp 50% tổng sản lượng gạo của cả nước. Mạng lưới 
đê và hệ thống thủy lợi rộng lớn cho phép canh tác lúa gạo 
quanh năm. Chỉ riêng trong vùng, ĐBSCL có 30.000-40.000 
km kênh liên kết với nhau. Nông dân trồng ba vụ lúa mỗi 
năm (mùa đông, xuân và mùa thu). Ở ĐBSCL, vụ đông 
xuân chiếm trên 50%, hè thu chiếm 45%, trong khi vụ thứ 

3 vào mùa đông chỉ chiếm 5% tổng sản lượng lúa của đồng 
bằng. Vụ lúa đông xuân và hè thu đóng góp 53-79% tổng sản 
lượng quốc gia.

Một nửa diện tích đất lúa ở ĐBSCL bị ngập bởi nước lũ 
vào giai đoạn gieo xạ vụ thu đông (tháng 7/8). Do xu hướng 
sụt lún, nước biển dâng và sự thay đổi lượng mưa gây ra tình 
trạng khó khăn việc trồng trọt ở các vùng trũng ở một số thời 

hạn trong mùa mưa và chỉ kéo dài vài tháng trong khi 
nhu cầu tưới tiêu lại cần trong những tháng mùa khô hạn. 
Với mạng lưới lớn với 7.500 đập thực hiện chức năng trữ 
và chuyển nước tới hàng nghìn hệ thống tưới tiêu làm 
tăng lượng nước tích trữ trong mùa khô và làm giảm sự 
biến động dòng chảy (Hộp 2.1). Tuy nhiên, do tình trạng 
thiếu bảo trì định kỳ công trình dẫn đến giảm khả năng 
trữ nước. Hiện tại, có khoảng con 1.500 đập nhỏ, trung 
bình và các hồ chứa cần được duy tu, cải tạo và hiện đại 
hóa, bao gồm cải tạo sửa chữa và tăng dung lượng tích 

trữ và lưu lượng xả. Một vấn đề cần quan tâm nữa là tình 
trạng bùn lắng đọng dưới đáy hồ chứa. Trong điều kiện 
biến đổi khí hậu, rủi ro ngập lụt lại càng cao do sự gia 
tăng lượng mưa và dòng chảy. Sự gia tăng dòng chảy 
từ thượng nguồn cũng gây khó khăn cho việc tích nước 
ngay cả khi các con đập đang ở trong tình trạng hoàn hảo. 
Ngoài ra tác động của phát triển thượng nguồn và thay 
đổi dòng chảy do biến đổi khí hậu cũng đòi hỏi thay đổi 
và thay thế các công trình thủy lợi hiện tại, dẫn đến tăng 
chi phí sản xuất và đầu tư.

Công tác quản lý nước xuất hiện các áp lực mới, phức tạp 
cần được giải quyết nếu ngành nông nghiệp muốn cải thiện 
hoặc thậm chí là duy trì các thành tựu đã đạt được. Ba 
thách thức chính nổi bật: 1) cơ sở hạ tầng duy tu, bảo trì kém 
dẫn tới tình trạng hoạt động kém hiệu quả, dưới công suất thiết 
kế; 2) sự gia tăng của nhiều hiểm họa phức tạp cho dòng sông 
và lưu vực sông vốn là cơ sở, nền tảng của hệ thống cơ sở hạ 
tầng tưới tiêu; và 3) sự gia tăng cạnh tranh trong sử dụng nước 
từ các ngành sử dụng nước khác, đặc biệt là ở các thành phố.

Chính phủ chỉ tập trung tăng trưởng cơ sở hạ tầng 
và mở rộng hệ thống thủy lợi, trong khi hoạt động duy 
tu, bảo trì lại chưa được quan tâm đầy đủ. Đánh giá 
chi tiêu công thực hiện trong năm 2017 chỉ ra rằng từ năm 
2009-2012 chi tiêu công cho đầu tư thủy lợi mới đã tăng 
lên trong khi kinh phí vận hành, duy tu, bảo trì lại giảm. 
Nhìn chung, phần lớn chi tiêu công cho nông nghiệp nhằm 

hỗ trợ «chiến lược an ninh lương thực» với mục tiêu sản 
xuất được thêm nhiều gạo hơn. Tuy nhiên, chính sách này 
đã dẫn đến tình trạng làm giảm khả năng gia tăng giá trị 
và quá chú trọng vào việc xây dựng các chương trình tưới 
tiêu lớn phục vụ canh tác lúa. [Xem bảng 2.2; Ngân hàng 
Thế giới 2017b; Ngân hàng Thế giới 2017b].

Hệ thống thủy lợi thường hoạt động dưới mức công 
suất thiết kế. 40 năm qua, mặc dù hệ thống thủy lợi được 
Chính phủ đầu tư nhiều song vẫn ở trong tình trạng kém 
chất lượng và chỉ đáp ứng được khoảng 50-60% công suất 
thiết kế (Ngân hàng Thế giới 2013). Hậu quả là Việt Nam 
nằm trong số các quốc gia có chi phí thủy lợi cao nhất ở 
Đông Nam Á (HCMUAF, 2013). Toàn quốc chỉ có 26% 
kênh (theo chiều dài) có thể vận hành hết công suất; con số 
này cao hơn một chút đối với kênh chính, kênh cấp ba và 
thấp hơn một chút so với kênh cấp hai. 
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HỘP 2.2: (tiếp tục)
điểm trong năm. Hình ảnh vệ tinh cho thấy các tỉnh gần biên 
giới Campuchia có diện tích bị ngập lụt tăng lên cao nhất 
(An Giang, Đồng Tháp, Long An và Bến Tre). Chương trình 
mở rộng diện tích trồng lúa của Việt Nam thông qua việc sử 
dụng hệ thống cống ngăn nước mùa lũ vào các vùng đất rộng 
lớn đã mang lại thành công trong sản xuất lúa gạo. Tác động 
bất lợi là nhiều khu vực bị mất khả năng trữ lũ làm tăng nguy 
cơ gây ngập lụt của các khu vực đô thị.

Đối với hai trận lũ lớn xảy ra gần đây (năm 2000 và 
2011), các kết quả mô phỏng cho thấy đỉnh lũ ở trung tâm 

ĐBSCL tăng 9–13 cm và kéo dài trong 15 ngày có thể là 
kết quả của việc xây dựng đê cao. Kết quả nghiên cứu xác 
nhận quan điểm cho rằng việc phát triển đê cao đã làm gia 
tăng nguy cơ lũ lụt ở hạ lưu. Nghiên cứu cũng khẳng định 
về mối liên hệ giữa thủy triều do nước biển dâng với sụt lún 
đất đang diễn ra phổ biến và khi mực nước cao và thủy triều 
mùa xuân ngẫu nhiên xảy ra tại một thời điểm còn gây tác 
động lớn hơn.

Nguồn: Triết và các tác giả, năm 2017.
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Khả năng tích trữ nước suy giảm kết hợp với sự xuống 
cấp của hạ tầng thủy lợi vừa làm giảm lượng nước cấp 
cho nông dân vừa làm tăng chi phí tưới tiêu. Do công 
tác bảo trì kênh và đập kém đã làm giảm khả năng tích 
nước của hầu hết các đập. Hộp 2.3 minh họa ví dụ điển 
hình của hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải cấp nước tưới 

tiêu cho 125.000 ha. Tuy nhiên, dịch vụ tưới và chất lượng 
nước được ghi nhận là ngày càng giảm do không được 
cấp đủ ngân sách. Trong khi đó, do người nông dân không 
phải đóng hoặc đóng rất ít thủy lợi phí nên vai trò kiểm 
tra, giám sát đối với nhà cung cấp rất nhỏ và hoạt động này 
phụ thuộc chủ yếu vào  Chính phủ.
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2.2.2 Nguồn cấp nước cho nông nghiệp đang 
là vấn đề khó khăn
Các vấn đề phát sinh do hệ thống hạ tầng thủy lợi được 
duy tu, bảo trì kém kết hợp với nhiều mối đe dọa khác 
đang làm suy thoái hệ sinh thái sông. Biến đổi khí hậu 
vẫn là nguy cơ lớn cho ngành nông nghiệp do sự thay đổi 
của chu trình thủy văn (thông qua hạn hán, lũ lụt và mưa bất 
thường). Hiện tượng El Nino năm 2016 đã ảnh hưởng nặng 

HỘP 2.3: Hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải đối mặt với nhiều thách thức như tình trạng quản lý hệ 
thống yếu kém, cạnh tranh sử dụng nước và ô nhiễm môi trường gia tăng, thiếu kinh phí.

Lấy nước trực tiếp từ sông Hồng, hệ thống thủy lợi Bắc 
Hưng Hải là hệ thống tưới tiêu lớn nhất ở miền Bắc Việt 
Nam. Xây dựng từ những năm 1950, hệ thống Bắc Hưng Hải 
có 11 công trình đầu mối, 231 km kênh chính, 400 trạm bơm 
lớn và hàng ngàn trạm bơm nhỏ.

Hệ thống Bắc Hưng Hải tưới cho gần 125.000 ha, cung 
cấp hệ thống tiêu thoát nước cho hơn 190.000 ha, cấp nước 
cho 3 triệu người và phục vụ giao thông đường thủy nội địa. 
Hệ thống này là động cơ phát triển và nguồn sinh kế cho 
toàn bộ khu vực. Cây trồng chủ yếu là lúa, với sản lượng 
hàng năm lên đến 6-6,5 tấn/ha và tổng sản lượng 1,23 triệu 
tấn/năm. Hệ thống này cũng hỗ trợ cấp nước cho cây công 
nghiệp, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản.

Hệ thống Bắc Hưng Hải đang đối mặt với những thách 
thức lớn. Sau 60 năm hoạt động, các công trình bị suy thoái, 
kênh mương và cống rãnh bị bùn cát lấp đầy, chất lượng dịch 
vụ nước kém đi. Chất lượng nước bị suy giảm do hàng ngày 
có khoảng 300.000 m3 nước thải từ các khu đô thị, làng nghề 
và các khu công nghiệp, từ phân bón nông nghiệp ở thượng 
nguồn, thuốc trừ sâu và chất thải động vật chưa qua xử lý đổ 
trực tiếp vào hệ thống. Sự phát triển trong khu vực gây ra 

tình trạng lấn chiếm trái phép và gia tăng sự cạnh tranh trong 
khai thác, sử dụng nước do sự gia tăng nhu cầu nước cho đô 
thị, công nghiệp và nuôi trồng thủy sản. Song song với đó, 
người nông dân được miễn phí thủy lợi từ năm 2008 và dù 
Luật Thủy lợi mới ban hành có đề cập tới việc thu phí thủy 
lợi song nội dung này vẫn chưa được triển khai thực hiện 
trên thực tế. Nhà nước vẫn trợ cấp phí thủy lợi song nguồn 
kinh phí này không đủ để thực hiện các hoạt động vận hành 
và duy tu thường xuyên và không đủ kinh phí cho sửa chữa 
lớn hoặc nâng cấp hệ thống.

Vấn đề cần làm là đầu tư vào hệ thống để thích ứng với 
những thách thức hiện tại và sự thay đổi nhu cầu. Yêu cầu 
chính là hiện đại hóa hệ thống, nâng cấp khả năng kiểm soát 
nước và có thể thực hiện tưới tiêu áp lực nhằm cho phép 
chuyển đổi một số diện tích đất trồng lúa sang loại cây trồng 
có giá trị cao hơn; cải tạo hệ thống thoát nước và nạo vét 
sông trong hệ thống; tách nước thải không cho đổ vào hệ 
thống thoát nước mưa và thực hiện thu gom, xử lý, tái sử 
dụng nước thải; và đầu tư nguồn nhân lực để cải thiện dịch 
vụ nước tưới và tăng giá trị gia tăng bằng cách nâng cấp hệ 
thống canh tác và hiệu quả sử dụng nước.

Nguồn: Bộ NNPTNT. 2017; thông tin do ông Đặng Duy Hiển, Giám đốc Công ty Bắc Hưng Hải cung cấp; và tài liệu của TS Đào Trọng Tứ, 22/2/2018.

nề đến hoạt động sản xuất lúa gạo (Hình 2.4). Kết quả mô 
hình đã chỉ ra rằng theo kịch bản biến đổi khí hậu nóng nhất, 
sản lượng lúa có thể giảm tới 11%, sẽ gây tác động lớn đến 
nền kinh tế nông nghiệp (xem hộp 2.4; Ngân hàng thế giới 
2016b; Ngân hàng thế giới 2018g)4. Tình trạng yếu kém của 
cơ sở hạ tầng tài nguyên nước làm tăng tính dễ bị tổn thương 
trước những rủi ro liên quan tới khí hậu mà theo dự báo sẽ 
ngày càng phổ biến và khốc liệt hơn. Quản lý rủi ro lũ lụt 
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HÌNH 2.4: Sản lượng và giá trị xuất khẩu gạo qua các năm.

Nguồn: Cơ sở dữ liệu của Tổ chức Nông lươngLiên hợp quốc và Cơ sở dữ liệu Thống kê Thương mại Hàng hóa của Liên hợp quốc.
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Nguồn: Ngân hàng Thế giới 2018g.

HỘP 2.4: Tác động của sự gia tăng nhiệt độ do BĐKH lên hoạt động trồng lúa

Nhiệt độ gia tăng do biến đổi khí hậu được dự báo sẽ làm 
giảm sản lượng nông nghiệp vì lúa gạo rất nhạy cảm với 
nhiệt độ cao. Thông qua việc xây dựng mô hình về quan hệ 
giữa nhiệt độ và sản lượng gạo (Oh và các tác giả 2007), cách 
tiếp cận thống kê đã được sử dụng để ước tính sự sụt giảm 
của sản lượng gạo khi bị tác động bởi khí hậu lịch sử và ba 
kịch bản khí hậu trong tương lai – khô, ướt và nóng. Kịch 
bản khí hậu nóng dựa vào Mô hình Lưu thông chung theo 
đó tạo ra mức nhiệt tại Việt Nam đạt mức cao nhất vào năm 
2035. Sản lượng gạo dự kiến giảm xuống ở cả ba kịch bản, 

với mức giảm tối đa là 11% xảy ra đối với kịch bản nóng 
(xem hình). 
Mô hình tính cân bằng tổng thể được sử dụng để đánh giá 
tác động kinh tế tổng thể của nhiệt độ tăng lên năng 
suất lúa vào năm 2035 so với số liệu nền của khí hậu 
lịch sử. Kết quả thu được không gây ngạc nhiên, tác 
động đến GDP nông nghiệp là lớn nhất trong tất cả các 
lĩnh vực trên tất cả các kịch bản. Tác động tổng thể ước 
tính gây ra sự sụt giảm 0,1-0,3% GDP, trong đó kịch 
bản nóng có tác động lớn nhất (xem bảng).

Tác động của nhiệt độ lên sản xuất lúa gạo theo khí hậu 
lịch sử (số liệu nền) và Ba kịch bản biến đổi khí hậu (% 
của sản xuất trung bình nền) vào năm 2035
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Ghi chú: Các giá trị cho thấy độ lệch từ khí hậu lịch sử, đường dẫn tham chiếu.

và hạn hán đòi hỏi phải có cơ sở hạ tầng và phương thức 
quản lý tốt hơn được tích hợp trong quy hoạch ở cấp lưu 
vực (xem Chương 6 và 7). Tình trạng ô nhiễm nguồn nước 
gia tăng cũng gây ảnh hưởng tới sản lượng nông nghiệp, đặc 
biệt là ở hạ lưu dân cư đông đúc. Ở vùng ven biển, tình trạng 
nước biển xâm lấn sâu qua các cửa sông dẫn đến tình trạng 

mất đất sản xuất dọc theo đường bờ biển dài 3.000 km đang 
là vấn đề lo ngại. Ô nhiễm nước do hóa chất nông nghiệp 
ở hạ du cũng là một vấn đề nghiêm trọng (Chương 4). Nếu 
không có các quy định tốt hoặc cơ chế khuyến khích, các 
hóa chất phục vụ cho nông nghiệp sẽ gây ô nhiễm cả nguồn 
nước mặt và nước dưới đất.

2.2.3 Giá trị thu được từ nước thấp, ngành nông 
nghiệp cần tái cơ cấu để nâng cao năng suất
Khi nền kinh tế phát triển, nhu cầu sử dụng nước của 
các ngành khác ngoài nông nghiệp tăng lên (xem Chương 
1). Ở một số lưu vực, nguồn cung nước mặt cho tưới tiêu sẽ 
giảm nghiêm trọng trong những năm tới. Ví dụ, ở nhóm lưu 
vực sông Đông Nam bộ, nhu cầu nước cho nuôi trồng thủy 
sản đang ngày càng cạnh tranh với nhu cầu nước cho tưới 
tiêu nông nghiệp và nguồn cung nước cho ngành nông nghiệp 
có thể phải giảm đi, do vậy, cần phải áp dụng các biện pháp 
“quản lý nhu cầu” và tiết kiệm nước. Việc phát triển và khai 
thác nước dưới đất chủ yếu vẫn chưa được kiểm soát và vẫn 
theo phương thức khuyến khích “khai thác triệt để”. Ở một số 
vùng trồng cà phê, sự khai thác quá mức nước dưới đất làm 
cạn kiệt nguồn nước dưới đất, dẫn đến việc diện tích tưới tiêu 
bổ sung bằng nước dưới đất trong mùa khô bị thu hẹp. 

Với diện tích đất không thay đổi và nguồn nước 
đang trong tình trạng căng thẳng hơn, việc mở rộng của 

ngành nông nghiệp đòi hỏi có những cải tiến liên quan 
đến tính hiệu quả để đạt được mục tiêu “sử dụng ít nước 
hơn nhưng hiệu quả cao hơn”. Tốc độ tăng trưởng nông 
nghiệp có xu hướng chậm lại trong khi mức độ đa dạng hóa 
của ngành vẫn ở mức thấp. Cần phải tăng hiệu suất sử dụng 
nước hơn nhiều (xem Bảng 2.1), đặc biệt là đối với gạo. 
Lúa, gạo hiện đang đối mặt với sự cạnh tranh trong nước 
ngày càng tăng về lao động, đất đai và nguồn nước với các 
khu đô thị, công nghiệp và dịch vụ. Việc tạo ra giá trị gia 
tăng ở hạ du vẫn còn thấp và mối lo ngại về an toàn thực 
phẩm đang gia tăng. Trong tương lai, ngành nông nghiệp 
của Việt Nam cần tạo thêm giá trị và công ăn việc làm trong 
ngành công nghiệp thực phẩm nông nghiệp. Ưu tiên là tăng 
thu nhập cho người nông dân và giá trị gia tăng của nông 
nghiệp trong bối cảnh căng thẳng nước ngày càng cao. Điều 
này đòi hỏi phải đầu tư vào một nền nông nghiệp có năng 
suất cao hơn giúp tăng thu nhập cho người nông dân trên 
diện tích đất canh tác và nguồn nước không thay đổi. Các 
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HỘP 2.5: Chi trả tiền sử dụng nước ở Việt Nam: Trường hợp đặc biệt của phí dịch vụ thủy lợi

Theo Nghị định 143/2003/ND-CP về thực hiện Pháp lệnh 
Khai thác và Bảo vệ Công trình thủy lợi, người sử dụng nước 
cho nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản do các công ty quản lý 
thủy lợi cung cấp phải trả phí. Đối với cây lương thực thì phí 
được tính trên cơ sở diện tích đất canh tác, thay đổi tùy thuộc 
từng vùng và thiết bị thủy lợi.  Đối với cây phi lương thực, 
phí thủy lợi được tính trên cơ sở khối lượng nước sử dụng. 
Tuy nhiên, Nghị định 115/2005/NĐ-CP quy định miễn tất cả 
các loại phí thủy lợi. Nghị định 67/2012/NĐ-CP sửa đổi Nghị 
định 143/2003/NĐ-CP, theo đó tiếp tục miễn phí thủy lợi 
trong sử dụng nước mặt cho nông nghiệp. Quyết định 1580/
QD-TTg và Thông tư 41/2013/TT-BTC cung cấp hướng dẫn 
thực hiện Nghị định 67/2012/ND-CP. Có nhiều ý kiến nhận 
xét về tính thiếu hiệu quả của chính sách này vì sẽ khiến người 
nông dân không có động cơ tiết kiệm nước hay tối đa hóa hiệu 
suất sử dụng nước trong khi các công ty quản lý thủy lợi phải 
phụ thuộc vào nguồn ngân sách của Chính phủ.

Việc miễn thủy lợi phí để hỗ trợ các chương trình tưới 
tiêu và các hộ gia đình tạo ra mức giảm chi phí sản xuất ước 
tính từ 5-10%. Kinh phí để thực hiện việc miễn thủy lợi phí 
được lấy từ nguồn ngân sách trung ương (khoảng 3.000 tỷ) 
và ngân sách tỉnh (3.400 tỷ đồng) mỗi năm (FFTC 2013). 

Luật Thủy lợi 2017 (xem hộp 6.3 ở Chương 6) quy định 
việc thu thủy lợi phí và người sử dụng nước phải trả tiền. Giá 
thủy lợi phí sẽ tuân theo các quy định của Luật Giá và bao 
gồm các khoản: chi phí quản lý, chi phí vận hành, bảo trì, 
chi phí khấu hao và các chi phí hợp lý khác phù hợp với thị 
trường. Khả năng chi trả sẽ được xem xét khi thiết lập mức 
giá. Chính phủ sẽ quy định thủy lợi phí; lộ trình điều chỉnh 
cũng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt 
(Điều 34). Nghị định 96/2018/ND-CP quy định hướng dẫn 
về giá các sản phẩm và dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tài chính 
cho việc sử dụng các sản phẩm và dịch vụ thủy lợi công, tuy 
nhiên còn cần thời gian để thực hiện. 

Nguồn: Chính phủ Việt Nam 2017a; Thắng và Linh 2015; Nhóm 2030WRG, 2017.

giải pháp cần thiết đã có và chính là nền tảng để hình thành 
lên chiến lược nông nghiệp của Việt Nam nhằm nâng cao 
giá trị gia tăng của ngành trồng lúa, thúc đẩy đa dạng hóa và 
đầu tư vào công nghệ tiên tiến.

2.3 Các bước tiếp theo
2.3.1 Cân đối trong chi tiêu ngân sách cho vận 
hành và bảo dưỡng
Vẫn còn khoảng trống lớn để có thể hợp lý hóa việc cung 
cấp dịch vụ công trong ngành nông nghiệp mà không 
gây ảnh hưởng tới chất lượng dịch vụ. Việc tái cân bằng 
cơ cấu chi tiêu công trong ngành sẽ tạo cơ hội thực hiện chi 
tiêu phù hợp với mục tiêu chính sách thúc đẩy thu nhập và 
tăng trưởng. Cách tiếp cận “chi tiêu công theo thu nhập và 
tăng trưởng” hướng tới giảm đầu tư vào công trình thủy lợi 
mới và sử dụng nguồn lực đó vào việc gia tăng hiệu quả 
của dịch vụ nước ở các công trình sẵn có; cải thiện công 
tác quản lý cấp nước trên đồng ruộng để nâng cao hiệu suất 
sử dụng nước; và tăng cường các chức năng khác như dịch 

vụ nông nghiệp để thúc đẩy năng suất cao hơn. Việc phân 
bổ nguồn lực khu vực cũng cần được xem xét để tập trung 
nguồn lực cho các khu vực canh tác tiềm năng cao như đồng 
bằng sông Cửu Long, khu vực có thể gia tăng đáng kể việc 
sản xuất các sản phẩm có giá trị gia tăng cao hơn như thuy 
sản và trái cây. (Ngân hàng thế giới 2017a)

Để nâng cao trách nhiệm và hiệu quả, cần khuyến 
khích nông dân trả thêm chi phí vận hành, duy tu, bảo 
trì. Cách làm này làm giảm gánh nặng chi phí cho ngân 
sách nhà nước và tăng cường các ưu đãi để tăng hiệu suất 
sử dụng nước. Thủy lợi phí cao hơn cũng sẽ làm tăng ngân 
sách của các công ty quản lý tưới tiêu và dịch vụ sẽ tốt hơn. 
Khung pháp lý thu thủy lợi phí của nông dân đã được ban 
hành (Hộp 2.5). Khi việc thu thủy lợi phí được áp dụng cần 
tổ chức đánh giá tác động của hoạt động này lên các hộ gia 
đình và trong trường hợp cần thiết có thể áp dụng miễn, 
giảm phí có điều kiện như là một công cụ ưu đãi, ví dụ việc 
khuyến khích việc áp dụng công nghệ và thực hành chăn 
nuôi tốt nhằm cải thiện hiệu quả sử dụng nước. 

Do nguồn ngân sách eo hẹp, Chính phủ chủ trương huy 
động nguồn tài chính của khu vực tư nhân vào lĩnh vực 
thủy lợi thông qua các khoản đầu tư công – tư. Bốn lưu 
vực sông chính ở Việt Nam sẽ cần gần 6,3 tỷ USD đầu tư 
mới từ nay đến năm 2030 (2030WRG, 2017). Phần lớn 
khoản đầu tư này sẽ được ưu tiên cho ngành nông nghiệp 
cần tưới - phục hồi và cải tạo đập, kênh, nâng cao hiệu quả 
quản lý dịch vụ nước, đầu tư vào mô hình tưới áp lực, giống 
cây trồng, trồng trọt, v.v. Những hạn chế về ngân sách hiện 
tại và chính sách chung của Chính phủ đang khuyến khích 
các khu vực tư nhân tham gia vào việc đầu tư tư nhân lớn 

hơn. Trên thế giới, các hình thức hợp tác công – tư khác 
nhau trong thủy lợi đã được thử nghiệm, nhưng cho các kết 
quả khác nhau. Hai mô hình thành công nhất là: thúc đẩy 
việc ký kết các hợp đồng quản lý - như chương trình thủy lợi 
Megech-Seraba ở Ethiopia, kết hợp một khoản phí quản lý 
cố định với phần thưởng và hình phạt khuyến khích; và các 
thỏa thuận xây dựng-sở hữu-vận hành được thực hiện thành 
công với nông dân thương mại ở Morocco (Hộp 2.6). Đây 
là những ví dụ cho thấy, khi các dự án được cấu trúc tốt với 
luồng doanh thu rõ ràng, hợp tác công - tư có thể là một lựa 
chọn hiệu quả cho dịch vụ tưới tiêu.
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HỘP 2.6: Kinh nghiệm khác nhau liên quan đến phối hợp đầu tư công – tư trong lĩnh vực thủy 
lợi ở Ma rốc: Guerdane và Gharb

Một dự án đối tác công - tư ở Guerdane được thiết kế để giải 
quyết thách thức của việc giảm nguồn nước và ảnh hưởng 
của nó đối với sinh kế ở vùng Souss Massa Draa, tỉnh có nền 
kinh tế quan trọng thứ hai của Ma-rốc. BĐKH, khan hiếm 
nước và suy thoái nước dưới đất đang đe dọa đến sự sống 
còn sinh kế và thu nhập của nông dân.

Dự án được thực hiện để dẫn nước (60 dặm) từ hồ chứa 
đến khu vực tưới cho 10.000 ha của khoảng 2.000 nông dân 
trồng chanh thương mại. Khu vực này cung cấp khoảng 50% 
sản lượng cây có múi của Ma-rốc. Dự án sẽ cấp nước đến cửa 
lấy nước là điểm người nông dân sẽ mua nước theo thể tích 
dùng nước. Đây là dự án đầu tư thủy lợi công –tư (đầu tiên 
trên thế giới) ở qui mô đáng kể.

Quá trình thực hiện giao dịch xây dựng-sở hữu-vận hành 
này đã được thiết kế tốt (với sự giúp đỡ của Tập đoàn Tài 
chính Quốc tế [IFC]) và đạt được kết quả thành công. Việc 
đấu thầu giá nước được thực hiện theo hình thức đấu thầu 
cạnh tranh và diễn ra minh bạch và kết quả là giá trúng thầu 
thấp hơn dự toán cho mỗi đơn vị giá nước. Một hợp đồng 
nhượng quyền 30 năm đã được ký với một tập đoàn Ma-rốc-
Pháp để thực hiện xây dựng, đồng tài trợ và vận hành, bảo 
trì hệ thống thủy lợi. Việc thực hiện diễn ra suôn sẻ và cam 

kết của nông dân là: tất cả nông dân đều đã kết nối với nguồn 
nước cấp.

Lợi ích thứ hai là việc chuyển giao công nghệ do khu vực 
tư nhân tài trợ và việc thử nghiệm thành công của mô hình có 
thể được nhân rộng trong các dự án thủy lợi đối tác công - tư 
tương tự trong khu vực.

Các điều kiện thành công là sự cam kết và trợ cấp mạnh 
mẽ của Chính phủ (khoảng 60% tổng số kinh phí); giả định 
của Chính phủ về những rủi ro lớn nhất, bao gồm cả việc 
không có nguồn cung nước; và lợi nhuận từ hoạt động sản 
xuất thực tế.

Đề xuất đối tác công - tư ở Gharb rất khác biệt và lại cho 
một kết quả rất khác. Gharb là một khu vực công cộng rộng 
lớn 55.000 ha chưa được phát triển trong khu vực tưới của 
một con đập mới. Chính phủ tuyên bố sẵn sàng chia sẻ chi 
phí phát triển 50:50 với những người hưởng lợi hoặc các nhà 
đầu tư khác. IFC được yêu cầu xây dựng một công thức để có 
sự tham gia của tư nhân cho sự phát triển và vận hành công 
trình. Tuy nhiên dự án lại không nhận được sự quan tâm từ 
các nhà đầu tư và cuối cùng Chính phủ đã phải đầu tư phát 
triển kế hoạch này.

Nguồn: IFC 2010; Ngân hàng Thế giới 2006.

2.3.2 Tích hợp nông nghiệp và quản lý nước 
Cần quy định cơ chế để tích hợp các hoạt động khai 
thác, sử dụng nước nông nghiệp trong quy hoạch tổng 
thể ở cấp lưu vực. Là hoạt động sử dụng nhiều nước nhất 
trong lĩnh vực nông nghiệp, tưới tiêu phải được được xem 
là hoạt động trung tâm trong quy hoạch tổng hợp lưu vực 
sông. Tác động của BĐKH cũng cần phải được đưa vào kế 
hoạch tổng hợp. Để giảm thiểu các tác động nói trên, quản 
lý rủi ro lũ lụt và hạn hán đòi hỏi phải tích trữ và quản lý 
việc trữ nước tốt hơn. Theo đó, ước tính có thể phải gia tăng 
dung tích trữ nước của các hồ chứa lên tới 40-50%. Điều 
này đòi hỏi phải kết hợp việc cải tạo khả năng hồ chứa hiện 
có (nạo vét bùn, cát) với việc xây dựng các hồ chứa mới.

Việt Nam có mạng lưới phòng chống thiên tai quốc 
gia rộng lớn (xem Chương 5) song có thể tăng cường 
hơn nữa bằng cách tiếp cận tích hợp để quản lý rủi ro. 
Các kế hoạch bảo vệ và thích ứng có thể được phát triển 
cho từng khu vực địa lý. Kế hoạch tổng hợp đòi hỏi sự 
phối hợp liên ngành (giữa Bộ NNPTNT và Bộ TNMT) 
và liên địa phương (với các Ủy ban nhân dân tỉnh). Đồng 
thời, cũng đòi hỏi tích hợp các hoạt động giám sát khí 
tượng thuỷ văn, quy hoạch lưu vực sông và quản lý vận 
hành các công trình khai thác, sử dụng nước hoặc chuyển 
nước trong khuôn khổ quy hoạch và quản lý thực tế, với 
phân bổ nguồn lực tài chính, nền tảng của việc cùng lập kế 
hoạch, đầu tư và quản lý chung.

Công cụ lập kế hoạch và phân bổ nguồn lực mới sẽ 
cho phép lập kế hoạch nhiều năm, cải thiện sự phù hợp 
của đầu tư với nhu cầu và cho phép thực hiện các hoạt 
động vận hành, duy tu, bảo dưỡng dài hạn. Báo cáo 
Đánh giá chi tiêu công năm 2017 xác định Kế hoạch đầu 
tư trung hạn  và Kế hoạch tài chính và ngân sách trung hạn 
được ban hành năm 2015 là hai công cụ chính để cải thiện 
phân bổ nguồn lực. Các kế hoạch này cho phép phân bổ vốn 
đầu tư gắn với Kế hoạch đầu tư trung hạn đã được phê duyệt 
trên cơ sở phát triển và cơ sở hạ tầng còn thiếu. Đồng thời 
cho phép lập kế hoạch nhiều năm và dần dần nâng chi phí 
vận hành, bảo trì để bảo vệ và sử dụng hiệu quả các công 
trình. Những cải tiến quy hoạch này có thể sẽ đi cùng với 
những cải tiến trong quy trình ngân sách, đặc biệt là chuyển 
sang lập ngân sách dựa trên kết quả. Cuối cùng, Báo cáo 
Đánh giá chi tiêu công 2017 nhấn mạnh sự cần thiết của 
chiến lược ngành phù hợp để củng cố cả kế hoạch tài chính 
dài hạn và các yêu cầu ngân sách ngắn hạn. Những cách 
tiếp cận mới này yêu cầu sự hợp tác giữa Bộ TNMT và 
Bộ NNPTNT để phát triển và quản lý thủy lợi trong các kế 
hoạch lưu vực, phù hợp với những đề xuất nêu trên. Nghị 
định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 nhằm tăng cường 
giám sát và đánh giá đầu tư. Trong khi vẫn còn nhiều việc 
cần phải hoàn thiện, việc áp dụng quản lý dựa trên kết quả 
hoạt động hứa hẹn sẽ cải thiện đáng kể tính hiệu quả của sự 
điều tiết của Chính phủ (Ngân hàng Thế giới 2017a).
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HỘP 2.7: Ngành nông nghiệp có tưới ở tỉnh Ninh Thuận thích ứng với rủi ro hạn hán và khan hiếm 
nước trong mùa khô
Một nghiên cứu gần đây ở Ninh Thuận đề xuất hai phương 
pháp đối phó với tình trạng thiếu nước và những bất định 
trong tưới tiêu nông nghiệp vào mùa khô. Thứ nhất là giảm 
nhu cầu nước tới trong mùa khô ở cấp đồng ruộng, phụ thuộc 
vào việc tiết kiệm nước và cải thiện thu nhập từ việc chuyển 
sang áp dụng Kỹ thuật thâm canh lúa cải tiến /Kỹ thuật tưới 
khô ướt xen kẽ, đồng thời chuyển một phần diện tích canh 
tác lúa sang các loại cây trồng có giá trị cao hơn.

Thứ hai là quản lý tình trạng khan hiếm nước theo cấp lưu 
vực và cấp huyện, thông qua việc phân bổ cứng nguồn nước 
mùa khô cho từng huyện dọc con sông; mỗi huyện sẽ phân bổ 
cứng nguồn nước cho các cây trồng ưu tiên và phân bổ linh 
hoạt hằng năm cho các vụ mùa, tùy thuộc vào lượng nước đến.

Khi việc phân bổ nguồn nước được quản lý ở cấp lưu 
vực, dự báo nguồn nước đến trong mùa khô sẽ cho phép thực 

hiện phân bổ nguồn nước hàng năm. Số liệu cho thấy tại 
một số năm – khoảng 28 trong số 40 năm – có thể giả định 
các hồ chứa sẽ đầy và đảm bảo nhu cầu tưới bình thường 
trong mùa khô, còn khoảng 12 năm còn lại (chiếm 30%) sẽ 
bị thiếu nước trong mùa khô. Dựa trên các giả thiết, lượng 
nước sẽ được đảm bảo ưu tiên phân bổ cho các giống cây 
trồng ưu tiên trong mùa khô với lượng nước phân bổ tối đa 
được xác định bằng nguồn cung thấp nhất dự kiến (năm 39 
trong hình dưới đây). Thứ hai, số nước còn dư được xác định 
dựa trên dự báo và mực nước hồ chứa thực tế mỗi năm có 
thể được phân bổ cho cây trồng theo mùa như lúa hoặc rau. 
Với nguồn thông tin, dữ liệu về tài nguyên nước tốt thì hoàn 
toàn có thế thực hiện kế hoạch như trên tại từng huyện của 
tỉnh Ninh Thuận.
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Nguồn: Ngân hàng Thế giới 2018a.

2.3.3 Nâng cao hiệu quả sử dụng nước trong nông 
nghiệp trong cả điều kiện thừa nước và thiếu nước 
đều có thể tạo động lực cho tăng trưởng
Mục tiêu của nông nghiệp không chỉ là tiết kiệm nước 
mặc dù vấn đề này có thể rất quan trọng trong tương lai 
mà còn là cải thiện thu nhập và giá trị gia tăng trong điều 
kiện thừa nước và thiếu nước, được biệt là trong các mùa 
khô thiếu nước.  Sự thách thức trong nông nghiệp nằm ở cả 
hai khía cạnh. Trong mùa lũ, vấn đề thách thức là phải kiểm 
soát lũ và việc canh tác lúa nhằm tối đa hóa sản lượng và đầu 
tư nhằm nâng giá trị gia tăng thông qua việc quản lý mùa vụ 
và sau thu hoạch để nâng cao chất lượng của lúa gạo. Cần ưu 
tiên đầu tư vào hệ thống kiểm soát nước tiên tiến để tưới cho 
hoa quả, rau màu và cây công nghiệp có giá trị cao hơn. Vào 
mùa khô thì căng thẳng nước và hạn hán là vấn đề cần phải 
quan tâm và có thể xem xét việc ưu tiên nước cho các mục 
tiêu sử dụng đạt giá trị cao hơn. Vấn đề thách thức là tối ưu 
hóa lợi nhuận trong điều kiện thiếu nước bằng các gia tăng 
lợi ích đạt được trên từng m3 nước tiêu thụ trong khi phải đảm 
bảo sử dụng lượng nước ít hơn.3

Ưu tiên cho các vùng chịu hạn hoặc thiếu nước 
trong mùa khô sẽ là quản lý sự khan hiếm, rủi ro ở 
cấp lưu vực sông và quản lý tình trạng thiếu nước ở 
cấp chương trình và ruộng đồng bằng cách sản xuất 
ít gạo mùa khô và chuyển sang các loại cây trồng 
mang lại giá trị cao hơn trên từng m3 nước sử dụng. 
Các giải pháp phù hợp với việc quản lý nước trong 
mùa khô có thể không chỉ là kéo dài và hỗ trợ đầu tư 
mà còn phải bao gồm các biện pháp giảm thiểu rủi ro 
và sự không chắc chắn cho người nông dân như phân 
bổ một lượng nước cố định vào mùa khô căn cứ vào 
lượng nước về kỳ vọng tối thiểu trong thời gian này 
(xem hộp 2.7). Việc tái thu phí sử dụng nước cũng có 
thể là một cách để phân bổ nguồn nước trong mùa khô 
căn cứ vào nguyên tắc dùng bao nhiêu trả bấy nhiêu 
dựa trên đồng hồ đo khối lượng nước sử dụng hoặc là 
quan trắc lượng nước bốc hơi. Kinh nghiệm liên quan 
đến nội dung này có rất nhiều, ví dụ như từ nước láng 
giềng Trung Quốc.
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Nông nghiệp tích hợp cần nâng cao hiệu quả và hiệu 
suất. Nâng cao hiệu quả phân phối nước và năng suất 
nước (“đồng/đơn vị nước “) thông qua việc cải thiện vận 
hành và bảo trì, chuyển đổi kỹ thuật trồng trọt và chăn 
nuôi, nâng cao giá trị gia tăng và thu nhập của nông dân 
là mục tiêu ưu tiên. Mục đích là để nâng cao năng suất và 
tăng trưởng nông nghiệp hướng tới một nền nông nghiệp 
bền vững. Các ưu đãi và lợi ích cần đủ lớn để khuyến 
khích người nông dân chuyển đổi sang các loại cây trồng 
có giá trị cao, có khả năng tạo ra lợi nhuận gộp gấp 10 lần 
so với lúa gạo (Bảng 2.2). Phần lớn lợi ích sẽ thu được 
từ hiệu quả gia tăng trong dịch vụ nước tưới - tức là “cấp 
nước hiệu quả và kịp thời cho rễ cây” và từ các lựa chọn 
nông học và thực hành quản lý nước có thể thúc đẩy hiệu 
quả sử dụng nước— tăng “giá trị trên mỗi đơn vị nước sử 
dụng” (Ngân hàng Thế giới 2017b).

BẢNG 2.2: Các cây trồng thay thế có thể tạo ra lợi nhuận 
biên cao hơn ở Châu Phú, An Giang, ĐBSCL, năm 2012

Cây trồng Tổng doanh thu 
(triệu đồng)

lợi nhuận biên  
(triệu đồng)

Đậu 300.97 173.3

Ớt 341.69 202.66

Bí 159.94 133.84

Sen 631.07 461.2

Hoa 170 118.15

Lúa

Vụ đông (WS) 36.61 1726

Vụ hè thu (SA) 33.38 1339

Vụ Đông xuân 
(AW) 39.63 20.2

Nguồn: Le Canh Dung 2012.

Công nghệ cũng là yếu tố then chốt. Các nghiên cứu đã 
chỉ ra rằng người nông dân có thể gia tăng thu nhập nếu 
đưa vào áp dụng các hệ thống nuôi trồng cải tiến như kỹ 
thuật Một phải Năm giảm (1M – 5R) trong chương trình 
sản xuất lúa ở miền Nam và thâm canh lúa ở miền Bắc. 
Việc áp dụng Kỹ thuật tưới ngập khô xen kẽ có thể tiết 
kiệm 30-40 % lượng nước tiêu thụ trên đất trồng lúa. Để 
mở rộng quy mô, Chính phủ cần phải cải tiến hệ thống 
tưới, hệ thống kiểm soát nước, thực hiện làm phẳng mặt 
bằng, đưa giải pháp công nghệ thông tin vào để giảm chi 
phí lao động bổ sung liên quan đến Kỹ thuật tưới ngập khô 
xen kẽ (công nghệ cảm biến thông minh đã có mặt ở Việt 
Nam),và thúc đẩy sự hợp tác giữa những người sử dụng 
nước (vì việc sử dụng Kỹ thuật tưới ngập khô xen kẽ đòi 
hỏi phải có hành động tập thể). Chi phí cần phải được kiểm 
soát để không quá cao: ước tính chi phí cho việc chuyển 
đổi 30.000 ha ở Ninh Thuận là 300 tỷ đồng (13,6 triệu đô 
la Mỹ) trong 5 năm và tỷ suất lợi nhuận kinh tế dự kiến rất 
cao, vượt trên 35% (Hộp 2.8).

HỘP 2.8: Ứng dụng Công nghệ thâm canh lúa cải tiến và Kỹ thuật tưới ngập khô xen kẽ cho hoạt 
động trồng lúa ở tỉnh Ninh Thuận sẽ làm giảm chi phí và mang lại lợi ích kinh tế lớn

Tỉnh Ninh Thuận đang đối mặt với tình trạng thiếu nước, 
không đủ nước trong lưu vực để đáp ứng nhu cầu ngày càng 
tăng của tỉnh, đặc biệt trong điều kiện hạn hán xuất hiện 
thường xuyên và có xu hướng nghiêm trọng hơn. Tuy nhiên, 
một nghiên cứu mô hình hoá của Ngân hàng Thế giới năm 
2017 cho thấy nguồn tài nguyên nước của tỉnh hoàn toàn có 
khả năng đáp ứng nhu cầu của tỉnh và thích ứng với các rủi 
ro thiên tai trong khi người nông dân vẫn có thể gia tăng thu 
nhập của họ. Điều này phụ thuộc vào việc phân bổ và quản 
lý nước và việc ứng dụng kỹ thuật thâm canh lúa cải tiến 
(SRI) và công nghệ tưới ngập khô xen kẽ (AWD) cho sản 
xuất lúa gạo.

Việt Nam đã khuyến khích nông dân áp dụng các kỹ thuật 
tiên tiến như kỹ thuật thâm canh lúa cải tiến (SRI) hoặc kỹ 
thuật 1 phải – 5 giảm (1M – 5R). Phương pháp này giúp 
giảm 30% lượng phân bón và thuốc trừ sâu sử dụng, tăng sản 
lượng 10-20% và giảm phát thải khí nhà kính 30%. Kỹ thuật 
1 phải – 5 giảm được ứng dụng thành công như một phương 
pháp canh tác bền vững và tăng năng suất ở miền Bắc và một 
phần của miền Trung Việt Nam. Kỹ thuật thâm canh lúa cải 
tiến làm gia tăng lợi nhuận kinh tế và có khả năng thích ứng 

với biến đổi khí hậu. Các nhà nghiên cứu và nông dân cần 
làm việc cùng nhau để khám phá tiềm năng này.

Tại tỉnh Ninh Thuận, 62% tổng lượng nước được khai 
thác để tưới lúa. Mô hình trong nghiên cứu của Ngân hàng 
Thế giới cho thấy rằng công nghệ thâm canh lúa cải tiến /Kỹ 
thuật tưới ngập khô xen kẽ có thể được áp dụng trên khoảng 
3/4 diện tích lúa; giá trị đầu ra sẽ tăng 10%; và thu nhập của 
nông dân sẽ tăng 30%. Thời gian tưới tiêu và lượng nước sử 
dụng sẽ giảm 20% và năng suất nước của gạo sẽ tăng 50%. 
Phương pháp này sẽ giúp tiết kiệm được khoảng 45 triệu mét 
khối nước.

Nghiên cứu kết luận rằng điều cần thiết phải làm đó là 
nâng cao kiến   thức và thay đổi hành vi dần dần chứ không 
cần thay đổi cơ cấu trên quy mô lớn. Hơn 5 năm qua, tổng 
chi phí, chủ yếu dành cho mục tiêu mở rộng, sẽ chỉ khoảng 
300 tỷ đồng (13,6 triệu đô la Mỹ). Tỷ suất lợi nhuận kinh tế 
thu được của chương trình này ước tính là 35% và giá trị hiện 
tại ròng là 1,2 nghìn tỷ đồng (52 triệu USD), sử dụng 10% là 
lãi suất chiết khấu. Những kết quả thu được kể trên đã là rất 
tốt song hiệu quả thực chất vẫn còn chưa tính hết vì lợi ích 
của việc tiết kiệm nước chưa được định lượng.

Nguồn: WPP 2017.
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2.3.4 Chiến lược thủy lợi mới nhằm tối đa hóa 
hiệu suất sử dụng nước, thu nhập của người 
nông dân và giá trị gia tăng
Với sự hỗ trợ của Ngân hàng Thế giới, trong năm 2017 
Chính phủ đã ban hành Chiến lược Thủy lợi mới để giải 
quyết các thách thức hiện hữu (Hộp 2.9). Chiến lược tìm 
cách nâng cao hiệu quả và năng suất của ngành nông nghiệp 
cần tưới và đề xuất mô hình quản trị có sự tham gia và mô 
hình quản lý tài sản. Triết lý cơ bản đó là các dịch vụ tưới 

tiêu hiệu quả và bền vững hơn có thể hỗ trợ nền kinh tế nông 
nghiệp đa dạng hơn làm tăng giá trị và thúc đẩy thu nhập 
của cả người nông dân và tăng trưởng quốc gia. Thay đổi 
quan trọng được đề xuất, đó là sự phù hợp với những thay 
đổi ngân sách được đề xuất trong Đánh giá chi tiêu công, 
một hướng chuyển sang mô hình trợ cấp ít hơn và áp dụng 
cách tiếp cận tự chủ và có sự tham gia nhiều hơn trong cung 
cấp dịch vụ, chú trọng hơn vào quản lý tài sản hiệu quả và 
giảm mở rộng mạng lưới thủy lợi.

HỘP 2.9: Chiến lược Thủy lợi mới của Việt Nam

Chiến lược Thủy lợi mới đề xuất thay đổi mô hình từ hạ tầng 
thủy lợi sang cách tiếp cận đáp ứng nhu cầu, gồm có:

• Trao quyền cho các tổ chức nông dân thực hiện hoạt động 
vận hành, bảo trì phần lớn mạng lưới thủy lợi; đồng thời 
chịu trách nhiệm trả toàn bộ chi phí cung cấp dịch vụ 
nước. 

• Chuyển trọng tâm lập kế hoạch, tài chính và quản lý xây 
dựng hạ tầng sang phục hồi, bảo trì và hiện đại hoá các hệ 
thống thủy lợi hiện có. 

• Nâng cao thu nhập của nông dân bằng cách tăng hiệu 
suất sử dụng nước trên đồng ruộng và thúc đẩy giá trị gia 
tăng ở hạ lưu.

Để thực hiện chiến lược này, bốn nhóm nhiệm vụ, giải pháp 
đã được đề xuất: 

Nâng cao năng lực và cải tổ thể chế ở cả 3 cấp

• Tăng cường năng lực của Bộ NNPTNT ở tất cả các cấp để 
lập kế hoạch và hướng dẫn thực hiện theo cách tiếp cận 
đáp ứng nhu cầu thông qua việc nhấn mạnh vào phân cấp, 
sự tham gia của người sử dụng và quản lý tài sản thay vì 
xây dựng mới.

• Cải cách các công ty quản lý thủy lợi trở thành các nhà 
cung cấp độc lập, trả tiền cho các dịch vụ, được tài trợ 
bằng các khoản thanh toán dịch vụ cho các tổ chức sử 
dụng nước và những người sử dụng nước khác, và tăng 
cường khả năng cung dịch vụ nước hiệu quả.

• Thiết lập mạng lưới quản lý tưới có sự tham gia với các 
tổ chức sử dụng nước hợp pháp và hiệu quả.

Cải tạo, hiện đại hóa và phát triển hệ thống thủy lợi

• Ưu tiên cải tạo và hiện đại hóa hệ thống kênh chính, kênh 
cấp 2 và các công trình kiểm soát nước, cũng như hoàn 
thiện các hệ thống trên đồng ruộng với sự tham gia của 
người sử dụng nhằm cải thiện chức năng và tính bền vững 
của hệ thống thủy lợi.

• Nâng cao khả năng tích trữ bằng cách nạo vét hồ chứa 
và giảm thiểu lượng bùn, cát lắng đọng ở đáy hồ chứa 
trong tương lai; xây mới các hồ chứa đa mục tiêu (thủy 
lợi, kiểm soát lũ, cấp nước, thủy điện...); nâng cao an 
toàn đập

Cải thiện dịch vụ cấp nước thủy lợi trên cơ sở sự tham 
gia đầy đủ 

• Đưa vào áp dụng phương thức quản lý tài sản dựa trên 
hoạt động và các kế hoạch, ngân sách dịch vụ thủy lợi

• Thực hiện thu đủ phí thủy lợi đối với người sử dụng nước 
tưới tiêu

• Tăng đầu tư địa phương (kẻ cả đầu tư của người nông 
dân) theo phương thức trợ cấp thông minh.

• Từng bước trao quyền cho các tổ chức sử dụng nước 
trong việc vận hành, bảo trì phần lớn hệ thống thủy lợi.

Nâng cao hiệu suất sử dụng nước và thu nhập của  
người dân

• Chuyển đổi 10–12% diện tích trồng lúa sang nuôi trồng 
cây, con giá trị cao hơn (rau mầu, hoa quả, nuôi cá và 
chăn nuôi)

• Nâng cao hiệu quả sử dụng nước, gia tăng “giá trị trên 
mỗi đơn vị nước sử dụng” thông qua việc đẩy mạnh ứng 
dụng kỹ thuật 1 phải – 5 giảm và Kỹ thuật thâm canh lúa, 
bao gồm Kỹ thuật tưới ướt khô xen kẽ trong hoạt động 
sản xuất lúa gạo.

• Thúc đẩy giá trị gia tăng của ruộng đồng cao hơn thông 
qua hoạt động dồn điền đổi thửa, dịch vụ chuyển giao 
công nghệ, tưới tiêu hiện đại (tưới nhỏ giọt và tưới phun 
sương) và dịch vụ nước đáp ứng nhu cầu.

• Nâng cao giá trị gia tăng ở hạ du thông qua phát triển 
công nghiệp quy mô nhỏ ở nông thôn, các dịch vụ mar-
keting do các hợp tác xã và khu vực tư nhân thực hiện.

Nguồn: Ngân hàng Thế giới 2017b.
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Ghi chú:
1. Sản lượng trên một ha cao hơn mức trung bình của 

các nước khác.
2. Lưu ý rằng kết của của mô hình CGE chỉ đánh giá 

ảnh hưởng lên lúa, gạo chứ không xem xét ảnh 
hưởng lên các cây trồng khác. Ngoài ra, có thể thực 
hiện chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp từ trồng lúa sang 
nuôi trồng thủy sản có giá trị cao hơn, như ở những 
vùng chịu tác động của nước biển dâng và xâm nhập 
mặn ở ĐBSCL. Về những ảnh hưởng có thể có đối 
với tình trạng suy giảm nước dưới đất, xâm nhập 
mặn và nước biển dâng tới sản lượng nông nghiệp 
và nền kinh tế, xem hộp 5.3 ở Chương 5.

3. Kinh nghiệm trên thế giới cho thấy giảm lượng nước 
sử dụng trong nông nghiệp thông qua việc đầu tư 

vào phương thức quản lý và công nghệ để gia tăng 
“giá trị trên mỗi đơn vị nước sử dụng” đã dẫn đến sử 
dụng nhiều nước hơn, tạo ra ‘nghịch lý Jevons’ – có 
nghĩa là khi lợi nhuận của một yếu tố trong quá trình 
sản xuất tăng sẽ dẫn đến việc sử dụng nhiều yếu tố 
đó hơn vì nó tạo ra nhiều lợi nhuận hơn.

4. Một phương thức canh tác được pháp triển nhằm 
thích ứng việc sản xuất gạo với BĐKH. “1 phải” ở 
đây là phải sử dụng hạt giống được chứng nhận và 
“5 giảm” bao gồm: tỉ lệ hạt giống, ứng dụng nitro-
gen, sử dụng thuốc trừ sâu, lượng nước và tổn thất 
sau vụ gặt
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Đảm bảo cấp nước và các dịch vụ 
về nước sinh hoạt cho khu vực đô 

thị và nông thôn

Rủi ro về an ninh nguồn nước ở các khu đô thị 

• Để đảm bảo an ninh nguồn nước cho các khu đô thị cần có hoạt động quản lý, phát triển và bảo vệ rủi ro về tài nguyên 
nước và việc cung cấp các dịch vụ cấp nước và vệ sinh. BĐKH và thiên tai như lũ lụt làm cho rủi ro ngành càng gia 
tăng cho các khu vực đang được xây dựng.

• Ô nhiễm do nước thải không được xử lý là vấn đề lớn và gây tổn hại cho nền kinh tế.
• Quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa diễn ra nhanh chóng cũng tạo ra rủi ro do quá trình phát triển diễn ra nhanh 

hơn so với quy hoạch phát triển, cơ sở hạ tầng và các quy định cần thiết.
• Sự phát triển đô thị cần được phản ánh trong kế hoạch lưu vực và áp dụng các nguyên tắc của quy hoạch đô thị tổng 

hợp và lường trước các rủi ro.

Vẫn còn khoảng trống để cải thiện các dịch vụ cấp nước và vệ sinh môi trường (cho cả phụ nữ và những đối tượng 
dễ bị tổn thương)

• Tiếp cận mạng lưới và dịch vụ nước đô thị đã được cải thiện rất nhiều nhưng vẫn còn một số tồn tại về cung cấp dịch 
vụ, thu hồi vốn, khả năng chi trả và kế hoạch bền vững tài chính. 

• Nguồn cấp nước cho đô thị đang là vấn đề ở một số địa phương. 
• Quá trình tăng tốc của cổ phần hoá và tư nhân hóa một phần các tiện ích cũng mang lại những rủi ro mới. Chương trình 

đi kèm nhằm tăng cường quản trị nước đô thị đã bị chững lại.
• Vệ sinh và nước thải ít nhận được quan tâm so với ngành cấp nước, và ô nhiễm và rủi ro sức khỏe đang tăng lên.
• Hoạt động cấp nước và vệ sinh môi trường nông thôn triển khai tương đối tốt song vẫn còn có các vấn đề liên quan 

đến phát triển bền vững cần quan tâm.
• Vẫn còn tồn tại khoảng cách trong tiếp cận và chất lượng dịch vụ giữa người giàu và người nghèo, giữa nông thôn và 

thành thị, cũng như phụ nữ và những người dễ tổn thương nhất. 

Các hành động ưu tiên 

• Tích hợp quy hoạch đô thị có lường trước rủi ro – đưa các nội dung quản lý nước, giảm thiểu tác động có hại lớn, nguồn 
cấp nước thoát nước và xả nước thải vào quy hoạch không gian.

• Hoàn thiện cải cách ngành về các dịch vụ cấp nước đô thị hiệu quả và bền vững
• Tối đa hóa nguồn lực tài chính cho các dịch vụ cấp nước và vệ sinh môi trường và các mô hình kinh doanh nước  

thải mới.
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Thành phố Cần Thơ phải đối mặt với các vấn đề tương tự 
như ĐBSCL. Thành phố dễ bị ngập lụt do dòng chảy phù sa 
Mekong, triều cường và mưa lớn. Do gần như toàn bộ thành 
phố thấp hơn mực nước biển 1 m, lũ theo mùa thường làm 
ngập lụt 30% diện tích thành phố, nhưng gần đây đã tăng lên 
50%. [Ngân hàng Thế giới 2016c].

Nguyên nhân gây ngập lụt đa dạng và phức tạp 

Có nhiều yếu tố gây ra tình trạng ngập lụt, bao gồm lượng 
mưa lớn, triều cường, thoát nước kém trong các khu đô thị 
và tình trạng sụt lún đất. Khu vực đô thị lõi bị ảnh hưởng bởi 
triều cường và mưa lớn trong mùa lũ. Lũ lụt ngày càng gia 
tăng do sự biến đổi hình thái của sông Hậu và có thể cả do 
tình trạng sụt lún đất. Ngoài ra, hệ thống thoát nước trong 
thành phố nói chung đã cũ và không đủ năng lực để tiêu thoát 
lượng mưa lớn, thậm chí nhiều khu vực của thành phố chưa 

có hệ thống thoát nước. Đô thị hóa nhanh chóng thiếu kiểm 
soát đã dẫn đến sự lấn chiếm nhiều kênh rạch tự nhiên, làm 
giảm đáng kể khả năng thoát lũ của của hệ thống thoát nước 
thành phố. Lũ lụt đô thị do mưa và triều cường bây giờ xuất 
hiện khá thường xuyên và dự báo   BĐKH sẽ làm trầm trọng 
thêm tình trạng này.

Thiệt hại lớn về kinh tế

Lũ lụt gần đây tại Cần Thơ đã ảnh hưởng đến hơn 2/3 diện 
tích thành phố và hơn 200.000 người mỗi năm gây thiệt hại 
kinh tế trực tiếp ước tính khoảng 130 - 190 triệu đô la mỗi 
năm. Thiệt hại trực tiếp và gián tiếp dự kiến ở mức gần 650 
đôla Mỹ cho mỗi hộ gia đình mỗi năm, hoặc 11% thu nhập 
trung bình của hộ gia đình. Tuy nhiên, thành phố vẫn chưa 
có chiến lược hoặc công cụ cụ thể để quản lý các chi phí này 
hoặc giảm thiểu những tác động tiêu cực do lũ lụt gây ra.

HỘP 3.1: Lũ theo mùa hàng năm gây ngập lụt một nửa thành phố Cần Thơ

Nguồn: Ngân hàng Thế giới 2016c.

3.1 An ninh nguồn nước cho các khu đô thị
An ninh nguồn nước ở các khu đô thị đòi hỏi phải có quản 
lý rủi ro; phát triển và bảo vệ nguồn nước; và cung cấp 
các dịch vụ cấp nước và vệ sinh có chất lượng. An ninh 
nguồn nước cho các khu định cư đô thị đòi hỏi ba điều: quản 
lý rủi ro liên quan đến nước, bao gồm khả năng chống chịu 
trước các rủi ro khí hậu như lũ lụt và xâm nhập mặn; số lượng 
và chất lượng nguồn nước phải đủ và bền vững để đáp ứng 
nhu cầu nước sinh hoạt, thương mại và công nghiệp; và tiếp 
cận được các dịch vụ cấp nước và vệ sinh công bằng, bền 
vững với giá cả phải chăng thông qua các tổ chức điều tiết.

3.1.1 Biến đổi khí hậu và thiên tai gây ra rủi ro 
cho một số khu vực đang xây dựng
Việc phát triển không theo quy hoạch và cơ sở hạ tầng 
đi kèm kém đã khiến các khu đô thị dễ bị tổn thương 
do lũ lụt, thoát nước kém, mực nước biển dâng cao và 
lũ lụt ven biển đột ngột. 

Hệ thống thoát nước thải hỗn hợp là hình thức phổ biến 
nhất ở các thành phố lớn, với nước thải và nước chảy tràn 
thải vào cống, rãnh, kênh mương rồi thải vào môi trường mà 
không qua xử lý. Vì hầu hết các hệ thống thoát nước được 
xây dựng cục bộ và thiếu bảo dưỡng nên thiếu đồng bộ và 
vận hành không đầy đủ. Một số khu đô thị mới có đầu tư 
xây dựng hệ thống nước thải và nước mưa chảy tràn riêng 
nhưng phần lớn cũng chỉ có tính cục bộ và không đấu nối 
với hệ thống thoát nước tổng thể của đô thị. Hà Nội và thành 

phố Hồ Chí Minh đang xây dựng hệ thống thoát nước. Đến 
nay khoảng 69% (4.176/6.000 km) hệ thống thoát nước đã 
được xây dựng, theo Quy hoạch hệ thống thoái nước thành 
phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 (theo Quyết định của Thủ 
tướng số 752/QD-TTg ngày 16/6/2001). Ở Hà Nội, 60% 
(2.285km/3.800km) hệ thống thoát nước đã được xây dựng, 
theo Kế hoạch Thoát nước của Hà Nội đến năm 2030 và tầm 
nhìn đến 2050 (phê duyệt tại Quyết định số 725/QĐ-TTg 
ngày 10/5/2013) (Bộ Xây dựng 2019). Hà Nội và thành phố 
Hồ Chí Minh là các đô thị chịu ngập khi có mưa lớn. Lý do 
chính bao gồm: 1) hiện trạng của hệ thống thoát nước, 2) tác 
động của biến đổi khí hậu làm tăng lượng mưa và dao động 
triều cường, 3) tác động của đô thị hóa làm tăng diện tích 
bề mặt bê tông hóa, giảm diện tích đất thấm nước; 4) ảnh 
hưởng của việc đổ rác vào hệ thống thoát nước làm lụt úng 
cục bộ và 5) sụt lún đất một phần do khai thác nước dưới đất 
quá mức (Bộ Xây dựng 2019).  

Ở ĐBSCL, BĐKH và quá trình đô thị hóa nhanh đã tạo 
ra thách thức hiện hữu cho khu vực, đó là tình trạng phát 
triển đô thị có quy hoạch kém làm gia tăng tình trạng ngập 
lụt ở các thành phố (Hộp 3.1). Các kế hoạch của thành phố 
hiếm khi phản ánh rủi ro khí hậu hoặc khả năng phục hồi 
rủi ro thiên tai, và người nghèo phải hứng chịu các rủi ro 
có nguy cơ cao nhất. Có những thách thức liên quan đến 
thể chế của nhiệm vụ và sự phối hợp giữa các cơ quan. 
Hiện ở Việt Nam, quản lý rủi ro lũ lụt và phát triển đô thị 
do một số cơ quan Chính phủ thực hiện và các cơ quan này 
thường có các nhiệm vụ và thẩm quyền chồng chéo. 

3.1.2 Chất lượng nước đô thị đang là vấn đề 
nổi lên ở các địa phương do tình trạng ô nhiễm
Mặc dù hầu hết các thành phố đều có nguồn nước dồi 
dào song chất lượng nước lại không đảm bảo an toàn cho 

mục tiêu sử dụng. Điều đáng lo ngại là cả nguồn nước mặt 
và nước dưới đất đều đối mặt với vấn đề chất lượng nước. 
Tình trạng xâm nhập mặn đã gây khó khăn cho việc đảm 
bảo nguồn cung cấp nước ngọt cho các thành phố ở vùng 
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đồng bằng. 2/5 nguồn nước đô thị được khai thác từ nước 
dưới đất để phục vụ mục đích sinh hoạt và được xem có 
chất lượng cao hơn. Tuy nhiên, việc khai thác nguồn nước 
dưới đất quá mức đáp ứng các mục đích sử dụng đang làm 
cạn kiệt nguồn nước dưới đất ở một số khu vực, gây ra tình 
trạng suy thoái nguồn nước về cả số lượng và chất lượng 
cũng là một trong những nguyên nhân  gây ra tình trạng sụt 
lún đất. Các tầng nước nông ở Hà Nội, TP.HCM và một số 
khu đô thị khác đã và đang có dấu hiệu bị ô nhiễm bởi các 
hợp chất hữu cơ. Ở một số khu vực của vùng đồng bằng, sự 
suy giảm về số lượng và chất lượng nước dưới đất đang làm 
tăng đáng kể chi phí cung cấp khi nhu cầu vận chuyển và xử 
lý chất lượng nước tăng lên. (2030WRG, 2017).

3.1.3 Mạng lưới và chất lượng dịch vụ nước đô 
thị đã tăng đáng kể, do vậy, cần tập trung vào 
các thách thức ngày càng phức tạp hơn.
Số lượng các hộ gia đình ở đô thị được tiếp cận với 
nước máy đã gia tăng nhanh chóng với tỉ lệ đạt khoảng 
86% dân số đô thị với công suất thiết kế 9,8 triệu m3/
ngày năm 2018 (Bộ Xây dựng 2019). Dự kiến đến năm 
2025 hầu hết dân số đô thị sẽ được tiếp cận với nguồn 
nước máy. Mức tiêu thụ bình quân đầu người hơn 100 lít/
ngày là tương đương với các nước khác trong khu vực.

HÌNH 3.1: Mức độ bao phủ của hệ thống cấp nước
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Nguồn: Bộ Xây dựng, Ban Quản lý các dự án phát triển hạ tầng kỹ thuật Việt Nam.

Hệ thống cấp nước hiện tại có thể cung cấp nước 14-20 
giờ một ngày và chất lượng nước về cơ bản là đảm bảo. 
Phần lớn những hộ gia đình trong đô thị không tiếp cận 
được nguồn nước máy thì sẽ sử dụng nguồn nước do các 
xe téc cung cấp. Tại TP.HCM, có 2 triệu người đang sống 
phụ thuộc vào nguồn nước này. Ở các thành phố và thị trấn 
nhỏ hơn, khoảng 70% dân số tiếp cận được nguồn nước 
máy (Hình 3.1). Mặc dù khó có thể đạt được mục tiêu đến 
năm 2020 sẽ hoàn thiện hệ thống cấp nước đảm bảo đáp 
ứng nhu cầu của 95% hộ gia đình ở đô thị loại IV trở lên 
với mức tiêu thụ trung bình khoảng 120 lít một ngày, tuy 
nhiên, khả năng là đến năm 2025 sẽ hoàn thành được mục 
tiêu này. (Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 2502/
QD-TTg ngày 22/12/2016).

Mặc dù giá nước đã bao gồm chi phí vận hành 
song có thể vẫn chưa đủ kinh phí cho vận hành, bảo 
dưỡng  (O&M). Tính trung bình, các khoản tiền chi trả 
chung bao gồm chi phí hoạt động với biên độ 50%. Tuy 
nhiên, tỉ lệ này đã giảm trong thập kỷ qua, với những 
tác động đối với tính bền vững về tài chính. Ngoài ra, 
chi phí vận hành tương đối thấp có thể cho thấy mức 
kinh phí dành cho vận hành, bảo trì thấp hơn so với 
yêu cầu thực tế. Có khi người tiêu dùng sẵn sàng trả 
nhiều tiền hơn song việc tăng giá nước lại là do sự thận 
trọng chính trị. Ở nhiều nơi chất lượng nước thô đang 
suy giảm, do vậy, các công ty cấp nước có thể sẽ phải 
chuyển sang các nguồn cấp khác hoặc các quy trình xử 
lý đắt đỏ hơn, làm tăng chi phí sản xuất và vận chuyển 
nước. Điều này có thể khiến mục tiêu mở rộng khả năng 
tiếp cận nước sạch trở nên khó khăn. 

Tỉ lệ thất thoát nước sạch đã giảm mạnh nhưng 
tỉ lệ thu doanh thu giảm có thể gây tác động tiêu cực 
tới nguồn tài chính bền vững. Tỉ lệ thất thoát nước 
trước đây rất cao, hiện đang được giảm dần và bây giờ 
chỉ chiếm 21,5%, tương đương với các nước khác trong 
khu vực, song vẫn cao hơn so với các nước phát triển  
(Bộ Xây dựng 2019). Khu vực Tây nguyên có tỉ lệ thất 
thoát nước cao nhất, đến 29,2%. Khu vực miền trung và 
bắc trung bộ có tỉ lệ thấp nhất, 20,9%. Tỉ lệ thất thoát 
nước khác nhau giữa các tỉnh, Gia Lai cao nhất với 43,8% 
và Bình Dương thấp nhất với 6,2% (Bộ Xây dựng 2019). 
Tuy nhiên, tỉ lệ nguồn thu giảm có thể gây ra các vấn đề 
về dòng tiền và thanh khoản, đặc biệt đối với các thành 
phố lớn nơi đạt tỉ lệ thấp nhất (Hình 3.2). Chính phủ Việt 
Nam nhận thức tầm quan trọng và lợi ích tiềm năng của 
việc giảm thất thoát nước và đặt mục tiêu giảm thất thoát 
nước 18% đến năm 2020 (Quyết định Thủ tướng Chính 
phủ 2147/2010/QD-TTg). Tuy nhiên, do mức phí thấp và 
hạn chế ngân sách, thiếu năng lực kỹ thuật trong ngành 
cấp nước, việc đạt được mục tiêu giảm thất thoát nước 
còn là một thách thức (World Bank, 2018). 

HÌNH 3.2:  Tỉ lệ doanh thu theo quy mô thành phố, 2015
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Nguồn: Bộ Xây dựng, Ban Quản lý các dự án phát triển hạ tầng kỹ thuật Việt Nam.

Tăng cường hiệu suất năng lượng (giảm chi phí điện 
năng) có thể là một công cụ hữu ích cho hệ thống cấp 
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nước giảm chi phí vận hành và vì vậy hướng đến đạt 
mục tiêu phục hồi chi phí. Tuy nhiên, các hạn chế về quản 
trị, kiến thức và tài chính còn là rào cản cho các doanh 
nghiệp cấp nước trong việc tích cực theo đuổi các cơ hội 
về tăng cường hiệu suất năng lượng. Các doanh nghiệp cấp 
nước còn thiếu năng lực xác định và xây dựng các dự án 
cải tiến hiệu suất năng lượng và thiếu nguồn lực tài chính 
để đầu tư ban đầu. Ngoài ra, các doanh nghiệp của ngành 
nước còn thiếu thông tin dữ liệu. Trừ nguồn nước không 
thu tiền, các biện pháp hiệu suất năng lượng khác chưa 
được tính đến trong hệ thống đánh giá của ngành. Kể cả 
với nguồn nước không thu tiền, độ tin cậy của dữ liệu cũng 
là một câu hỏi (Ngân hàng Thế giới, 2019).

3.1.4 Chất lượng dịch vụ cấp nước cho doanh 
nghiệp giảm trong những năm gần đây, có thể 
cản trở tăng trưởng kinh tế
Trong khi nước được coi là quan trọng đối với sức khỏe, 
vệ sinh và nông nghiệp, nước cũng là vấn đề sống còn 
đối với các doanh nghiệp, đặc biệt là trong sản xuất.
Gián đoạn cấp nước có thể tác động lớn đến doanh thu, cú 
sốc nước mỗi ngày làm giảm doanh thu của các công ty 
chính thức 8,7% và của các công ty phi chính thức 34,8% 
(Ngân hàng Thế giới 2017n). Theo khảo sát doanh nghiệp 
của Ngân hàng Thế giới năm 2015 tại Việt Nam, khoảng 
8% các doanh nghiệp sản xuất báo cáo có ít nhất một sự 
cố cấp nước không đủ trong năm trước, tỉ lệ này thấp hơn 
mức trung bình của các nước trong khu vực (xem hình 3.3; 
Ngân hàng Thế giới, 2015c).

HÌNH 3.3: Tỉ lệ các công ty sản xuất báo cáo gặp ít nhất một 
sự cố mất nước trong năm trước
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Nguồn: Khảo sát Doanh nghiệp của Ngân hàng Thế giới và theo tính toán của Nhóm 
nghiên cứu.

Độ tin cậy của việc cấp nước đã giảm trong những 
năm gần đây, khiến tăng chi phí kinh doanh. Trong 
năm 2009, chỉ có 3,2% các doanh nghiệp báo cáo bị mất 
nước theo một Khảo sát Doanh nghiệp tương tự. Sự cố 
mất nước gia tăng gần gấp ba lần trên toàn quốc vào năm 
2015, nhưng nghiêm trọng nhất là ở Đông Nam Bộ, khu 
vực bao gồm TP.HCM, trung tâm kinh tế lớn nhất ở Việt 
Nam (xem hình 3.4)

HÌNH 3.4: Tỉ lệ các công ty sản xuất báo cáo gặp ít nhất 
một lần mất nước trong năm trước, theo vùng, 2009 và 
2015
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Nguồn: Khảo sát Doanh nghiệp của Ngân hàng Thế giới và theo tính toán của Nhóm 
nghiên cứu.

Tham nhũng trong ngành thấp, nhìn chung các công 
ty có thể có được đấu nối cấp nước một cách nhanh 
chóng. Trong năm 2015, khoảng 5% doanh nghiệp cho 
biết cần phải tặng một món quà hoặc một khoản chi trả 
không chính thức để được đấu nối cấp nước. Con số này 
thấp hơn so với các nước khác ở Đông Á và Thái Bình 
Dương, nơi mà mức trung bình của khu vực là 32% doanh 
nghiệp phải trả một khoản không chính thức để được đấu 
nối. Con số này cũng tương đối thấp so với Ấn Độ, nơi có 
52,5% doanh nghiệp báo cáo có nhu cầu chi không chính 
thức. Tại Việt Nam, việc đấu nối cấp nước khá nhanh, mất 
trung bình dưới 13 ngày, so với 23 ngày trong khu vực 
(Ngân hàng Thế giới, 2015c).

3.1.5 Tỉ lệ dịch vụ vệ sinh, thu hồi và xử lý nước 
thải sinh hoạt thấp là những yếu tố chính làm 
suy thoái tài nguyên nước
Cơ sở hạ tầng thoát nước đô thị còn hạn chế, cùng với 
tăng trưởng công nghiệp và đô thị nhanh chóng, đã tạo 
ra vấn đề ô nhiễm nghiêm trọng. Hiệu suất thu gom, xử 
lý và tái sử dụng nước thải của Việt Nam là kém nhất trong 
khu vực. Chỉ có 46% các hộ gia đình ở thành thị có đấu nối 
với hệ thống thoát nước và chỉ 12,5% lượng nước thải được 
xử lý (Bộ Xây dựng 2019). Trong năm 2018 có 45 nhà máy 
xử lý nước thải tập trung với tổng công suất 960.000 m3/
ngày. Theo kế hoạch hiện có thêm 50 nhà máy xử lý nước 
thải tập trung đang được xây dựng với tổng công suất 2,2 
triệu m3/ngày. Với tỉ lệ thu gom và xử lý thấp cùng với sự 
phổ biến hiện hữu của các bể tự hoại dễ bị rò rỉ, ô nhiễm 
nguồn nước –nước mặt và nước dưới đất –là rất rộng rãi.1

Thu hồi chi phí và phí thu gom có thể là một phần 
của vấn đề. Giá nước thải sinh hoạt được thiết lập ở mức 
tối đa là 10% của giá nước sạch, trong khi trên thực tế chi 
phí thu gom, xử lý và xả nước thải có thể gấp vài lần chi 
phí cấp nước. Mức thu hồi chi phí thấp tạo ra những quan 
ngại cho việc đầu tư vào mạng lưới đường ống thoát nước 
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và vào xử lý nước thải; ít nhất một nhà máy xử lý nước thải 
đã ngừng hoạt động (ADB 2009). Nhưng nói chung, có 
nhu cầu cấp thiết của cộng đồng về thu gom và xử lý nước 
thải, chất nguy hại để bảo vệ sức khỏe con người. Vì vậy, 
cần thiết xây dựng các chính sách và quy định phù hợp để 
điều chỉnh các ưu đãi cho cá nhânvì các mục tiêu y tế và 
môi trường công cộng.

3.2 Phát triển đô thị nhanh hơn công 
tác quản trị
3.2.1 Tăng trưởng đô thị thường nhanh hơn 
quy hoạch, cơ sở hạ tầng và các luật lệ
Mức đô thị hóa và công nghiệp hóa cao, tạo ra rủi ro 
là sự phát triển có thể vượt ngoài quy hoạch, cơ sở hạ 
tầng và các luật lệ cần thiết để hỗ trợ phát triển đô thị. 
Đến tháng 6/2017, có 805 đô thị, với tỉ lệ đô thị 35.5%. Cụ 
thể, quy hoạch không gian cho đất và nước là chỉ dẫn phân 
bố các khu dân cư thường bị tụt hậu.Cơ sở hạ tầng và thể 
chế nhằm phòng chống lũ lụt; cung cấp các dịch vụ nước; 
bảo vệ và quản lý tài nguyên nước; và thu gom, xử lý và 
xả nước thải đang phải gắng sức để bắt kịp với đô thị hóa 
ở nhiều địa phương.

3.2.2 Các công ty cấp nước được cổ phần hóa 
và tư hữu hóa, mang lại lợi ích và cả rủi ro
Cải cách nhằm cho phép cổ đông tư nhân được nắm 
giữ vốn cổ phần của các doanh nghiệp nhà nước, được 
thực hiện từ năm 2002, và vẫn đang được thực hiện 
một cách chậm chạp cho đến gần đây. Dịch vụ nước đô 
thị được cổ phần hóa, và cải cách đang được thực hiện để 
tăng tính tự chủ và mở cửa cho các nhà đầu tư tư nhân, 
với mục tiêu giảm gánh nặng tài chính và cải thiện đấu nối 
và chất lượng dịch vụ. Kể từ năm 2005, các công ty cấp 
nước đô thị đã được cổ phần hóa. Hiện nay, chỉ còn 10 trên 
111 công ty chưa được cổ phần hóa (9%), bao gồm cả các 
công ty tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh (VWSA, 
2018). Ngoài ra, có khoảng 100 công ty tư nhân đã được 
huy động vốn tại khu vực đô thị tại 63 tỉnh/thành, và hàng 
trăm công ty tư nhân đầu tư vào cung cấp nước sạch khu 
vực nông thôn.

Giai đoạn đầu bị cản trở bởi những cảm nhận rủi ro 
đã làm chậm quá trình cổ phần hóa. Những ràng buộc 
đối với cổ phần hóa bao gồm cảm nhận rủi ro tài chính cao 
do mức giá không thích đáng và doanh thu không tương 
xứng. Thiếu minh bạch trong hệ thống định giá tài sản dẫn 
đến nhận thức rằng: tài sản được định giá quá cao và cấp 
quản lý của doanh nghiệp và nhân viên không cam kết với 
sự cải cách. Sự thiếu vắng của khối tư nhân cũng phản ánh 
việc không có quan hệ hợp đồng rõ ràng giữa chính quyền 
tỉnh và công ty cấp nước. Và rủi ro doanh nghiệp cũng 
phát sinh khi yêu cầu vốn cổ phần tư nhân luôn là thiểu số, 

bởi vì cấp nước được coi là một phần lợi ích “công cộng” 
thay vì là lợi ích “thương mại”. Hơn nữa, các công ty cấp 
nước  được dự kiến đưa ra thị trường thông qua một hệ 
thống đấu giá. Tính minh bạch, trách nhiệm và việc công 
bố cơ hội mua cổ phần còn hạn chế làm giảm độ tin cậy 
của quy trình. Vì có chuyên môn về vận hành trạm cấp 
nước không phải là yêu cầu đối với các nhà đầu tư tiềm 
năng, nên các nhà đầu tư từ các lĩnh vực không liên quan 
đến nước có thể trở thành cổ đông, có thể ảnh hưởng tiêu 
cực đến quá trình vận hành trạm và độ tin cậy của quy 
trình đấu giá (Ngân hàng thế giới n.d.b).

Những thay đổi về chính sách và thực tiễn gần 
đây đã đẩy nhanh tiến độ cổ phần hoá nhưng đi kèm 
với nhiều rủi ro. Vào năm 2017, chính phủ đã bỏ yêu 
cầu về cổ phần của nhà nước và mở cửa các công ty cho 
100% quyền sở hữu tư nhân. Các công ty dịch vụ về 
nước của tỉnh đã được liệt kê vào danh sách năm 2017 
trong các doanh nghiệp nhà nước dự kiến   sẽ được tư 
nhân hóa hoàn toàn. Kết quả là, hiện nay hầu hết các 
công ty đang được cổ phần hoá, với xu hướng sở hữu 
tư nhân chiếm đa số hoặc tư nhân hoàn toàn. Tuy nhiên, 
quá trình này phải đối mặt với một số thách thức. Một 
số “giao dịch” có tác động đáng kể cho các nhà đầu tư 
tư nhân bởi các tỉnh như cho phép phát triển đất đai, 
chứ không phải là cam kết tăng giá để hỗ trợ doanh thu. 
Thiếu tập trung vào cam kết chuyên môn để cung cấp 
dịch vụ chất lượng. Ngoài ra, mặc dù cổ phần hóa đã 
cung cấp một lượng vốn tư nhân rất cần thiết, nhưng 
hiệu quả thu được không rõ ràng.

Các doanh nghiệp tư nhân phần lớn không chịu 
kiểm soát, trong khi những cơ sở do tỉnh sở hữu vẫn 
có sự kiểm soát của Bộ Xây dựng và có sự giám sát của 
UBND Tỉnh. Điều này làm tổn hại đến người tiêu dùng, 
những người không được đảm bảo về tiêu chuẩn dịch vụ, 
về cơ sở doanh nghiệp do giá vẫn được định ra bởi UBND 
Tỉnh. Trong trường hợp một cơ sở kinh doanh lớn về nước, 
ví dụ (tại TP.HCM), các dịch vụ và hiệu suất được báo cáo 
là đã xấu đi kể từ khi tư nhân hoá. Phát hiện này phù hợp 
với các nghiên cứu trước đây, khi cho thấy rất ít lợi ích thu 
được nhờ cổ phần hóa.

Những khó khăn trong việc cổ phần hóa không đáng 
ngạc nhiên vì các dịch vụ cấp nước có bản chất độc 
quyền tự nhiên. Đặc trưng của dịch vụ phân phối nước là 
chi phí vốn cao và tương đối nhiều rào cản để gia nhập thị 
trường do yêu cầu về cường độ vốn cho việc vận hành. Chi 
phí vốn cao đến mức việc mở rộng hạ tầng là khó khả thi 
về mặt kinh tế trong nhiều trường hợp. Hậu quả của thiếu 
cạnh tranh  là đơn vị vận hành, dù là nhà nước hay tư nhân 
đều không có động lực để đầu tư nâng cao hiệu quả hay chất 
lượng dịch vụ, đặc biệt khi điều đó làm giảm lợi nhuận. Vai 
trò của chính phủ trong trường hợp này là điều chỉnh các 
quy định và hợp đồng dịch vụ  để người dân được nhận dịch 
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HỘP 3.2: Xây dựng tính thích ứng cho đô thị: Xu thế thích ứng với thiên tai trong dự án tại Việt Nam

Nguồn: Ngân hàng Thế giới, 2018b.

Một cấu phần của Dự án được Ngân hàng Thế giới hỗ trợ giúp 
xác định các cách xây dựng khả năng thích ứng cho những 
thành phố ở ĐBSCL. Báo cáo phân tích về từng thành phố cụ 
thể đang được thực hiện cho bảy đô thị loại II của ĐBSCL, 
trong đó kết hợp với phân tích theo từng ngành về quy hoạch 
đô thị, quy hoạch sử dụng đất, giao thông đô thị, quản lý nước, 
quản lý rủi ro thiên tai, biến đổi khí hậu, năng lực thể chế và hạ 
tầng dữ liệu không gian địa lý và phân tích kinh tế và tài chính.

Một nghiên cứu tổng hợp bao quát cũng đã được hình 
thành để xem xét các cách mở rộng khả năng thích ứng của 

đô thị trên toàn vùng đồng bằng — Tăng cường khả năng 
thích ứng của các đô thị loại hai trên vùng ĐBSCL. Nghiên 
cứu tổng hợp này sẽ dựa trên các phân tích được thực hiện 
ở bảy nghiên cứu cấp thành phố để đưa ra các bài học liên 
ngành về chuyển đổi đô thị và quy hoạch có báo trước rủi ro 
ở các đô thị loại II ở ĐBSCL. Với tầm quan trọng ngày càng 
tăng của các đô thị loại II ở Việt Nam, nghiên cứu này có thể 
mang lại các bài học có giá trị cho quy hoạch có tính thích 
ứng ở các đô thị loại II trong cả nước.

vụ cấp nước có chất lượng với mức giá hợp lý, đồng thời 
đảm bảo doanh nghiệp cung cấp dịch vụ vẫn có lợi nhuận. 
Không đạt được sự cân bằng này sẽ khiến cho một thành 
phố dễ bị tổn thương bởi chất lượng dịch vụ kém, dù doanh 
nghiệp cung cấp dịch vụ là nhà nước hay tư nhân. 

3.2.3 Chương trình tăng cường quản trị nước 
đô thị bị chững lại
Trong những năm gần đây Việt Nam đã đẩy nhanh cổ 
phần hóa các công ty cung cấp dịch vụ nước sạch, tuy 
nhiên việc thực hiện các quy định gắn trách nhiệm của 
chính quyền địa phương và các công ty cung cấp dịch 
vụ còn chưa đầy đủ. Để bảo vệ tất cả các bên liên quan 
trong quá trình cổ phần hóa, Nghị định 117 quy định chức 
năng và nghĩa vụ của các bên. Mục đích của quy định này 
là xác định các tiêu chuẩn vận hành và chỉ số có thể quan 
trắc được, nghĩa vụ về dịch vụ và đầu tư và các cam kết về 
tài chính, và các cơ chế giải quyết tranh chấp. Cụ thể là, 
Nghị định 117 quy định thoả thuận thực hiện dịch vụ cấp 
nước là văn bản pháp lý được ký kết giữa Ủy ban nhân dân 
hoặc cơ quan được ủy quyền với đơn vị cấp nước thực hiện 
dịch vụ cấp nước trên địa bàn (Khoản 1, Điều 31) Ngoài 
ra, Vùng phục vụ cấp nước được điều chỉnh khi có yêu 
cầu.(Khoản 4, Điều 32). Đơn vị cấp nước có nghĩa vụ lập 
và trình Ủy ban nhân dân đã ký Thoả thuận thực hiện dịch 
vụ cấp nước với mình phê duyệt kế hoạch phát triển cấp 
nước hàng năm và dài hạn trong vùng phục vụ của đơn vị.

Sự tồn tại của mối quan hệ hợp đồng rõ ràng, dự kiến 
đem lại những ưu đãi vàsự bảo vệ cho nhà đầu tư, đồng 
thời đảm bảo cho chính quyền địa phương rằng dịch vụ 
chất lượng sẽ được cung cấp và có sự bảo vệ cho người 
tiêu dùng. Tuy nhiên, cải cách vẫn chưa được thực hiện. 
Kết quả là, tất cả các bên — người tiêu dùng, UBND Tỉnh 
và doanh nghiệp tư nhân hóa - đều gặp rủi ro và các bên 
dường như chưa hài lòng (Ngân hàng Thế giới 2014b).

Cải cách của chính phủ cũng kêu gọi thành lập một 
đơn vị kiểm soát độc lập, và quy định điều hành công 
ích độc lập phù hợp với thông lệ quốc tế về độc quyền tự 
nhiên, nhưng vẫn chưa được thực hiện. Quy định được 

dự định bao gồm năm yếu tố liên quan đến nhau và thiết yếu 
cho vận hành: phí nước đảm bảo tính bền vững và cơ cấu rót 
vốn; kế hoạch kinh doanh; quản lý và phát triển tài sản; lập kế 
hoạch tài chính; và đầu tư vốn (Ngân hàng Thế giới 2014b).

3.3 Quy hoạch và quản trị cần phải bắt kịp 
để đảm bảo an ninh nguồn nước cho đô thị
3.3.1 Quy hoạch đô thị tổng hợp và báo trước 
rủi ro là thiết yếu
Phát triển đô thị cần phản ánh quy hoạch lưu vực và áp 
dụng các nguyên tắc lập quy hoạch đô thị tổng hợp và 
báo trước rủi ro. Điều cần thiết là các giải pháp toàn diện, 
với việc lập quy hoạch được thực hiện một cách tổng hợp 
và không phải theo riêng từng ngành. Quy hoạch hạ tầng 
đô thị cần tích hợp với các biện pháp thích ứng trong quy 
hoạch lưu vực bằng cách thúc đẩy kết nối hạ tầng mạng 
lưới như một phương tiện để lập kế hoạchvà giảm nhẹ rủi 
ro thiên tai, đặc biệt là lũ lụt. Việc này đòi hỏi phải chuyển 
đổi từ mô hình quy hoạch đô thị cho từng ngành cụ thể và 
thiếu kết nối sang cách tiếp cận tổng hợp và báo trước rủi 
ro, tích hợp với quản lý tài nguyên nước ở phạm vi rộng 
hơn, phạm vi lưu vực, cũng như phối hợp ứng phó với 
biến đổi khí hậu và các rủi ro thiên tai. Ví dụ, các giải pháp 
phòng chống ngập lụt ở hạ tầng cấp ba (như ở các khu vực 
thu nhập thấp) cần được kết hợp với các biện pháp lớn 
hơn để giảm thiểu rủi ro lũ lụt một cách hệ thống, chẳng 
hạn như phòng chống triều cường, tối đa hóa khả năng trữ 
nước mưa, và cung cấp năng lực thoát nước trên diện tích 
lưu vực lớn hơn (Ngân hàng thế giới 2015).

Những sáng kiến   gần đây đã chỉ ra phương hướng 
phía trước. Chính phủ đã nhận ra những vấn đề được nêu, 
và nhờ các sự kiện cực đoan gần đây, đặc biệt là lũ lụt trên 
một số lưu vực, đã nâng cao nhận thức quốc gia về rủi ro. 
Đồng bằng sông Cửu Long đặc biệt bị ảnh hưởng và điều 
này đã thúc đẩy các hoạt động tăng cường khả năng thích 
ứng của đô thị (Hộp 3.2). Kế hoạch Đồng bằng sông Cửu 
Long đang được xây dựng (xem Chương 7), sẽ giải quyết 
quy hoạch không gian đất và nước, tổ chức thể chế và các 
nhu cầu về cơ sở hạ tầng trên góc nhìn toàn lưu vực.
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3.3.2 Dịch vụ nước đô thị hiệu quả và bền vững 
đòi hỏi hoàn thành cải cách ngành
Hiệu quả hoạt động của ngành sẽ được cải thiện nếu 
cổ phần hóa toàn diện được đi cùng với hợp đồng hóa, 
phát triển thể chế và đầu tư có mục tiêu. Hoạt động ưu 
tiên để thực hiện chương trình cải cách và nâng cao hiệu 
quả của ngành bao gồm: hoàn thành việc cổ phần hoá của 
các cơ sở nhà nước còn lại; chuyên nghiệp hóa bằng cách 
tăng cường quản lý và lập kế hoạch2 cho thương mại, vận 
hành và tài chính; thiết lập các mối quan hệ hợp đồng giữa 
UBND Tỉnh và các công ty cấp nước, hoàn thiện với các 
chỉ số vận hành trọng yếu có thể giám sát; ưu tiên đầu tư 
vào những cơ sở cải thiện cao nhất trong vận hành hoặc 
trong hiệu quả tài chính và có thể nâng cấp dịch vụ tốt hơn 
cho khách hàng; và khai thác các nguồn tài chính mới và 
lớn hơn từ tư nhân và các đối tác công – tư cho cơ sở hạ 
tầng (Ngân hàng Thế giới 2014b).

Giảm thất thoát nước và cải thiện việc thu hồi chi phí 
là yêu cầu hoạt động chính đối với hầu hết các doanh 
nghiệp  cấp nước. Nhận thức được rằng giảm thất thoát 
nước là biện pháp ít tốn kém nhất để tăng lượng nước cấp, 
chính phủ đã đưa ra chương trình giảm thất thoát nước trên 
toàn quốc. Việc này cần phải được theo đuổi với quyết tâm 
lớn hơn. Ngoài ra, cần chú ý đến cải thiện tỉ lệ thu hồi chi 
phí, đặc biệt là tại các doanh nghiệp cấp nước lớn, nơi mà 
khả năng sinh lời tài chính bị đe dọa bởi tỉ lệ thu hồi giảm 
tới 80% tổng thu trên hóa đơn (Ngân hàng Thế giới 2014b).

Quy định độc lập là yêu cầu thiết yếu cho các công 
ty được tự chủ và được tư hữu hóa một phần hay hoàn 
toàn. Quy định có tính độc lập là cần thiết để bảo vệ lợi 
ích của các bên liên quan và thúc đẩy cải thiện hiệu quả 
vận hành, song song với đó là thiết lập một phương pháp 
và quy trình rõ ràng cho việc thiết lập giá nước. Dựa trên 
kinh nghiệm thực tiễn tốt nhất của quốc tế và các bài học 
từ ngành điện Việt Nam, ràng buộc hợp đồng với một đơn 
vị riêng biệt cấp quốc gia là cách tiếp cận phù hợp nhất cho 
Việt Nam (Ngân hàng Thế giới 2014b).

3.3.3 Áp dụng quy hoạch tổng hợp và báo 
trước rủi ro cho nguồn nước
Các phương pháp quy hoạch tổng hợp—ở quy mô địa 
phương và cho toàn lưu vực—phải được xây dựng và 
áp dụng trên tất cả các lưu vực quan trọng. Bài học 
chính cho quy hoạch đô thị là phương pháp tiếp cận tổng 
hợp và báo trước rủi ro về tài nguyên nước cần được áp 
dụng, và ngoài các vấn đề về nước ở địa phương, quy 
hoạch đô thị cần phải đặt trong bối cảnh quy hoạch và 
quản lý tổng hợp đất đai và tài nguyên nước, xét đến cơ sở 
hạ tầng và kết nối quản lý trên lưu vực. Quy hoạch toàn 
diện đang được thực hiện cho ĐBSCL nên có các phương 
pháp để đạt được những điều trên.

3.3.4 Quy hoạch cấp nước và dịch vụ vệ sinh đô thị
Chiến lược và quy hoạch cấp nước đô thị cần tập trung 
vào tỉ lệ tiếp cận với nước sạch chung và vào chất lượng 
và hiệu quả của dịch vụ. Lập quy hoạch cho các dịch vụ 
nước đô thị cần phải xác định, quản lý và bảo vệ nguồn 
nước bền vững. Về mặt cung cấp dịch vụ nước, việc đầu 
tư và tài chính cần phải theo kịp với đô thị hóa và hoàn 
thành độ bao phủ 100%. Cần đặc biệt tập trung vào các thị 
trấn nhỏ và vào các khu nghèo của các thị trấn lớn để xác 
định những hạn chế nhằm mở rộng dịch vụ nước tại khu 
vực đó. Trong trường hợp thiếu nguồn tài chính là một trở 
ngại cho việc đầu tư thì nên xem xét tăng giá nước để có thể 
chi trả chi phí vận hành và chi phí đầu tư (Ngân hàng thế 
giới 2014b). Chính phủ đã nhận ra những thách thức này 
và đã ban hành Chương trình quốc gia về cung cấp nước 
sạch giai đoạn 2016-2025 (Quyết định 2502/QĐ-TTg ngày 
22/12/2016). Tổ chức Y tế Thế giới đã hỗ trợ Bộ XD thiết 
kế và thực hiện kế hoạch cung cấp nước sạch và các chương 
trình đào tạo cho các đơn vị cấp nước. Đến nay kế hoạch đã 
được thực hiện tại 43 tỉnh thành, bao gồm quản lý rủi ro, các 
nhà máy cấp nước và hệ thống đường ống.

Chiến lược và quy hoạch cũng cần tập trung vào 
nâng cao quản trị và tăng cường tính tự chủ của các cơ 
sở cấp nước. Chương trình cải cách cần phải được thực 
hiện thông qua nâng cao quản trị, đặc biệt tập trung vào 
các cấu phần giúp bảo vệ các bên liên quan và đảm bảo 
dịch vụ được hiệu quả với giá cả phải chăng - hợp đồng 
hóa và luật lệ. Những khó khăn, hạn chế để thực hiện hai 
cải cách này cần phải được xác định. Cung cấp dịch vụ và 
tính tự chủ của cơ sở cấp nước cần phải được duy trì bằng 
cách cải thiện tình hình tài chính của các cơ sở cấp nước, 
đặc biệt là mức phí cho khách hàng, tỉ lệ thu gom và giảm 
lượng nước thất thoát (Ngân hàng Thế giới 2014b).

Giải quyết các vấn đề môi trường chính sẽ cần có 
một mô hình kinh doanh mới đối với nước thải. Điều 
cần thiết là một mô hình mới có thể khuyến khích các 
thành phố, các hộ gia đình, các ngành công nghiệp và khu 
vực tư nhân đầu tư vào thu gom, xử lý và tái sử dụng nước 
thải. Cần có hành động để tăng cường khung pháp lý và 
tính ứng dụng của nó, và khuyến khích đầu tư tư nhân một 
cách tốt hơn trong lĩnh vực nước thải theo thỏa thuận PPP. 
Một giải pháp có thể có lợi cho cả đôi bên, đặc biệt là ở các 
điểm nóng về tài nguyên nước, là đầu tư vào tái sử dụng 
cũng như xử lý nước thải, do sẽ có một nguồn lợi nhuận 
thứ hai để bù đắp cho một phần chi phí. 

3.4 Cấp nước và vệ sinh nông thôn
Mức độ bao phủ của các dịch vụ cấp nước và vệ sinh 
được cải thiện rõ rệt ở vùng nông thôn3. Trong lịch sử, 
việc tiếp cận với các công trình cấp nước sạch và công 
trình phụ hợp vệ sinh ở nông thôn Việt Nam là một trong 
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những khu vực thấp nhất ở Đông Á. Năm 2000, chỉ có 
10% các hộ gia đình nông thôn được tiếp cận với nguồn 
nước hợp vệ sinh. Đến năm 2016, Khảo sát Mức sống Hộ 
gia đình Việt Nam cho thấy 70% người dân nông thôn 
được sử dụng nước sạch (20% từ nước máy) và 77% hộ 
nông thôn được sử dụng nhà vệ sinh cải tiến. Điều này 
đạt được thông qua một chương trình chuyên ngành riêng 
cho nông thôn Việt Nam, Chương trình Mục tiêu Quốc gia 
Nước sạch và Vệ sinh Môi trường Nông thôn (CTMTQG). 
Tập trung phát triển cơ sở hạ tầng về nước, CTMTQG đã 
được đưa ra vào năm 2000 và kết thúc vào năm 2016 sau 
ba vòng tài trợ (giai đoạn cuối đã phân bổ trên 1,5 tỷ USD 
cho cấp nước nông thôn, thông qua các UBND Tỉnh). Từ 
năm 2000, khoảng 16.200 cơ sở cấp nước máy đã được 
xây dựng. Trong năm 2016, chính phủ đã đưa ra Chương 
trình Mục tiêu Quốc gia Xây dựng Nông thôn mới, bao 
gồm 19 lĩnh vực, trong đó có cả nước sạch nông thôn.

Lĩnh vực cấp nước và vệ sinh nông thôn đã có nhiều 
tiến bộ trong việc thiết lập khung pháp lý và thể chế 
cho việc cung cấp dịch vụ cấp nước nông thôn. Một số 
cơ quan nhà nước trung ương có trách nhiệm xây dựng 
chính sách. Bộ Tài chính quy định và phê duyệt chính sách 
phí và khuyến khích sự tham gia của khu vực tư nhân vào 
xây dựng và quản lý cơ sở hạ tầng nước (mặc dù trong 
thực tế, UBND Tỉnh có ý kiến cuối cùng về mức phí được 
áp dụng để đạt hiệu quả). Bộ Xây dựng quy định các tiêu 
chuẩn xây dựng và đồng thời tham gia phê duyệt mức phí 
do UBND Tỉnh và các nhà cung cấp dịch vụ đưa ra. Trách 
nhiệm xây dựng và thực hiện chiến lược nước sạch nông 
thôn thuộc về Bộ NNPTNT. Ở cấp độ thấp hơn, Trung 
Tâm Nước Sạch Và Vệ Sinh Môi Trường Nông Thôn tỉnh 
(TTNS&VSMTNT Tỉnh) thường được thành lập để thực 
hiện chiến lược của chính phủ, và họ đã và đang là các tổ 
chức chủ trì thực hiện các hoạt động về nước sạch nông 
thôn theo CTMTQG.

Tuy nhiên, tính bền vững lại bị tụt hậu. CTMTQG 
Nước sạch và Vệ sinh Môi trường Nông thôn và Chương 
trình Mục tiêu Quốc gia Xây dựng Nông thôn mới là các 
cấu trúc mạnh mẽ để mang lại cơ sở hạ tầng và tăng tỉ lệ 
tiếp cận với nguồn cấp nước. Tuy nhiên, cách thức tổ chức 
để có thể cung cấp dịch vụ nước có chất lượng và đảm bảo 
vận hành và bảo trì bền vững còn chưa đạt được. Tính đến 
tháng 6/2016, Bộ NNPTNT đã báo cáo rằng 10% cơ sở 
cấp nước máy không hoạt động, trong khi 15% hoạt động 
dưới công suất thiết kế. Tại khu vực miền núi và dân tộc 
thiểu số, ước tính khoảng 33-48% cơ sở cấp nước máy 
hoàn toàn không được sử dụng hoặc vận hành kém. Có sáu 
yếu tố chính giải thích cho những thiếu sót này: 

• Ít hoặc không quan tâm đến xây dựng năng lực của 
bên cung cấp dịch vụ, đặc biệt là ở các cộng đồng 
địa phương, nhằm quản lý cơ sở cấp nước.

• Tham gia hạn chế của người dùng nước trong thiết 
kế, triển khai, vận hành và duy tu bảo dưỡng của các 
cơ sở cấp nước;

• Áp dụng chính sách giá nước còn yếu (do đó không 
phù hợp để thu hồi chi phí đầy đủ), do đó nước có 
giá rất phải chăng nhưng cơ sở cấp nước lại cần trợ 
cấp;

• Chi phí phân bổ để tuyên truyền về nước uống an 
toàn nhằm nâng cao ý muốn chi trả của người dùng 
còn hạn chế.

• Thiếu các cơ chế tài chính để đảm bảo có nguồn chi 
cho bảo trì tài sản, đặc biệt là tại các cơ sở cấp nước 
do chính quyền và cộng đồng địa phương quản lý;

• Khung pháp lý yếu cản trở sự tham gia của các đơn 
vị vận hành chuyên nghiệp, bao gồm các nhà đầu tư 
tư nhân.

Quản lý dựa vào cộng đồng là mô hình chủ yếu cho các 
dịch vụ cấp nước nông thôn. Nhìn chung ở cấp làng xã, 
mô hình này chiếm tới 77% tổng số các cơ sở cấp nước 
máy. TTNS&VSMTNT Tỉnh và các nhà vận hành tư nhân 
thường quản lý các cơ sở cấp nước cho nhiều xã bao phủ 
một khu vực nông thôn rộng. TTNS&VSMTNT Tỉnh 
đối mặt với hai thách thức chính: quá ít nguồn nhân lực 
(thường bị phân tán) để hỗ trợ cho các thôn; và doanh thu 
hạn chế từ phí nước, trong đó phí nước không được giữ lại 
mà có thể bị phân bổ cho bất kỳ hoạt động nào khác của 
tỉnh. Tham gia của khu vực tư nhân vào cấp nước nông 
thôn vẫn còn ở mức thấp (dưới 4% cơ sở cấp nước) và 
dưới nhiều hình thức khác nhau. Tuy nhiên, Dự án Cấp 
nước sạch và Vệ sinh Môi trường Nông thôn do Ngân 
hàng Thế giới tài trợ căn cứ vào Chương trình Mục tiêu 
Quốc gia thực hiện tại tám tỉnh Đồng bằng sông Hồng cho 
thấy sự tham gia đầy hứa hẹn của tư nhân trong đầu tư cơ 
sở hạ tầng và O&M (vận hành & bảo dưỡng) của các công 
trình cấp nước nông thôn lớn. Từ 2013 đến 2017, khoảng 
133.000 hạ tầng đấu nối (40%) được chi trả hoặc chi trả 
một phần bởi các nhà đầu tư tư nhân và khoảng 650.000 
người (26%) được cung cấp các dịch vụ bền vững do tổ 
chức tư nhân quản lý.4 Tuy nhiên, môi trường cho phép 
đầu tư, nhất là quy định, không đủ hấp dẫn để mở rộng quy 
mô và đa dạng hóa các thỏa thuận hợp tác với khu vực tư 
nhân, đặc biệt đối với các công trình cấp nước nhỏ ở vùng 
sâu vùng xa.5 

Để cải thiện toàn diện và bền vững nước sạch nông 
thôn (phục vụ vùng sâu vùng xa và vùng dân tộc thiểu 
số), các khuyến nghị chính sách sau đây được đề xuất:

• Xây dựng trách nhiệm mới cho TTNS&VSMTNT 
Tỉnh về quảng bá, giám sát và cung cấp dịch vụ 
nước bền vững, bao gồm hỗ trợ quản lý chuyên 
nghiệp hóa dựa vào cộng đồng.
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HỘP 3.3: Bình đẳng giới trong cấp nước và vệ sinh cần được cải thiện hơn nữa, đặc biệt là 
trong các hộ gia đình nghèo nhất và trong các cộng đồng dân tộc thiểu số

Trong tiêu chuẩn xã hội Việt Nam, phân công lao động theo 
giới thường chỉ định cho phụ nữ nhiệm vụ đảm bảo nước cho 
nhu cầu của gia đình như ăn uống và giặt giũ; nấu ăn và an 
toàn thực phẩm cho gia đình nói chung; và chăm sóc cho trẻ 
em, người già và người bệnh. Dịch vụ cấp nước và vệ sinh 
môi trường kém sẽ tác động nghiêm trọng đến thời gian, an 
toàn thể chất, điều kiện dinh dưỡng, năng suất chung, khả 
năng tạo thu nhập, cơ hội giáo dục khi trưởng thành và sức 
khỏe và sự khỏe mạnh tổng thể của phụ nữ nghèo.

Chính phủ đã cam kết mạnh mẽ về bình đẳng giới –tham 
khảo Luật Bình đẳng Giới được thông qua năm 2006. Chiến 
lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đến 
năm 2020, ban hành năm 2000 và sửa đổi năm 2010, nhấn 
mạnh sự cần thiết chú trọng đặc biệt đến vấn đề giới. Chiến 

lược đòi hỏi cả nam và nữ tham gia vào việc ra quyết định và 
có đại diện trong nhóm người dùng nước.

Tuy nhiên, số liệu thống kê số hộ gia đình được tiếp cận 
với hạ tầng cơ bản theo Báo cáo Điều tra Đánh giá các mục 
tiêu (MICS) năm 2014 cho thấy, trong khi 68% hộ gia đình ở 
5 nhóm giầu nhất có nước máy tại nhà, chỉ có 6% hộ gia đình 
ở 5 nhóm nghèo nhất có. Vì thế, đặc biệt là ở các hộ gia đình 
nghèo, phụ nữ vẫn đang phải chịu đựng vất vả trong việc lấy 
nước và gia đình họ đang gặp nguy cơ từ nguồn nước không 
hợp vệ sinh.

Gánh nặng của việc lấy nước đặt nhiều hơn lên vai của 
phụ nữ và trẻ em gái ở các dân tộc thiểu số. Đi lấy nước là 
hoạt động hàng ngày, tốn thời gian (có những thời điểm cần 
hơn 30 phút cho mỗi chuyến lấy nước) trong 20%   hộ gia 

(Hộp tiếp tục trang tiếp theo)

• Giới thiệu các cơ chế pháp lý để khuyến khích quản 
lý tài sản và hiệu quả hoạt động và tài chính tổng 
thể phù hợp, có thể tăng sự tham gia của khu vực 
tư nhân.

• Đảm bảo rằng các cơ sở cấp nước trong tương lai 
đáp ứng nhu cầu tăng quyền sở hữu và tham gia của 
người dân trong quản lý hệ thống nước (thu phí cấp 
nước theo hướng đảm bảo chi trả ít nhất cho chi phí 
O&M).

• Tìm hiểu các cấu trúc hỗ trợ thay thế cho các tổ chức 
dựa vào cộng đồng, chẳng hạn như mang khu vực 
tư nhân vào cung cấp hỗ trợ thường xuyên hoặc đột 
xuất hay hình thành hiệp hội của các tổ chức cộng 
đồng có thể cung cấp dịch vụ và hỗ trợ kỹ thuật.

• Thiết kế và thử nghiệm các hợp đồng PPP cho cấp 
nước nông thôn. Khi Chính phủ ngày càng nhận 
thấy khu vực tư nhân đóng vai trò chủ đạo trong 
ngành nước, Chính phủ nên có thêm hướng dẫn cho 
các UBND Tỉnh, bao gồm danh sách các thỏa thuận 
PPP tiềm năng.

3.5 Tiếp cận dịch vụ cấp nước và vệ sinh 
cho người nghèo và nông thôn
Mặc dù có bước tiến đáng kể trong việc tiếp cận với 
các dịch vụ cấp nước và vệ sinh trên toàn quốc, khoảng 
cách giữa người giàu và người nghèo vẫn còn tồn tại. 
Tiếp cận bởi 40% những người nghèo nhất đã tăng lên 
đáng kể, nhưng vẫn còn một khoảng cách lớn giữa người 
nghèo và người không nghèo. Chỉ 7% người nghèo có 
nước máy so với 40% người không nghèo, chỉ 40% người 
nghèo được tiếp cận với nguồn nước uống hợp vệ sinh so 
với 81% của các gia đình khá giả; và chỉ có 30% người 
nghèo tiếp cận với nhà tiêu hợp vệ sinh so với 88% người 
khá giả hơn.

Bức tranh tương tự cho các hộ gia đình thành thị 
và nông thôn (bảng 3.1). Chỉ 20% người dân nông thôn 
có nước máy so với 86% cư dân thành thị; 70% người 
dân nông thôn được tiếp cận với nước nguồn nước sạch 
hợp vệ sinh so với 96% người dân thành thị; và chỉ 77% 
người dân nông thôn đã có nhà tiêu hợp vệ sinh so với 
96% người dân thành thị.

BẢNG 3.1: Tiếp cận nước uống, công trình phụ và môi trường vệ sinh năm 2015 (%)

Nước uống Công trình phụ Môi trường vệ sinh

Chất lượng dịch vụ Toàn quốc Nông 
thôn

Thành 
thị

Toàn 
quốc 

Nông 
thôn

Thành 
thị

Toàn 
quốc 

Nông 
thôn

Thành 
thị

Dịch vụ cơ bản 91 91 92 78 72 91 86 82 93

Dịch vụ hạn chế 3 1 6 4 4 4 13 16 7

Chưa hợp vệ sinh 5 7 2 14 19 3 — — —

Không có dịch vụ 0 1 0 4 5 2 2 2 1

Nguồn: WHO và UNICEF (2018).

Sự khác biệt có tác động đặc biệt đến phụ nữ và các 
nhóm dân tộc. Phụ nữ - đặc biệt là ở các hộ gia đình 
nghèo và dân tộc thiểu số - vẫn phải chịu đựng vất vả trong 

việc lấy nước và vấn đề thiếu công trình phụ thỏa đáng 
(Hộp 3.3). Cũng có sự khác biệt lớn giữa các vùng và giữa 
các nhóm dân tộc. 
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HỘP 3.4:  Đối tác Công Tư PPP cho các thách thức phát triển đô thị phức tạp ở Trung Quốc

Đô thị hoá nhanh, quản lý nước và thoát nước yếu kém là 
những vấn đề lớn ở Trung Quốc. Trong năm 2013, hơn 230 
thành phố đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Với các thành phố ngày 
càng mở rộng và điều kiện biến đổi khí hậu đe dọa mang lại 
thời tiết cực đoan hơn, Trung Quốc đã bắt tay vào sáng kiến   
“thành phố xốp” được xây dựng để hấp thụ hết từng giọt 
mưa và giữ nước mưa đó để tái sử dụng. Thay vì để nước 
mưa chảy đi mất, thành phố xốp giữ nước mưa lại để sử dụng 
trong ranh giới của mình. Nước tái chế có thể được sử dụng 
để bổ cập cho các tầng nước dưới đất đang bị hạ thấp hay 
tưới cho vườn và các trang trại ở đô thị. Khi được xử lý đúng 
cách, nước tái chế có thể thay thế nước uống, nước xả nhà vệ 
sinh, hoặc sử dụng làm nước lau rửa nhà. 

Một dự án hợp tác công – tư (PPP) đã được triển khai tại 
thành phố Trì Châu (tỉnh An Huy) cho chương trình thí điểm 
thành phố xốp để nâng cao khả năng chống chịu với thời tiết 
cực đoan và đồng thời cải thiện môi trường lưu vực sông 

Qingxi. Dự án PPP đã rất thành công và thường được gọi là 
“mô hình Trì Châu”.

PPP bắt đầu từ năm 2014, khi chính quyền thành phố Trì 
Châu ký thỏa thuận hợp tác với Công ty TNHH (Tập đoàn) 
Shenzhen Water, một doanh nghiệp nhà nước thuộc chính 
quyền thành phố Thâm Quyến để xử lý nước thải đô thị và 
vận hành hạ tầng thoát nước đô thị.

Do nguồn lực tài chính của thành phố không đủ để trang 
trải chi phí của dự án, chính phủ đã sử dụng PPP, chia dự án 
thành ba phần riêng biệt: tiêu thoát nước thải đô thị, phục hồi 
sông Qingxi và các biện pháp xây dựng thành phố xốp bao 
gồm các công viên công cộng và các khu vực giải trí tự nhiên. 
Ba phần trên đã tiêu tốn 2,28 tỷ nhân dân tệ, chia thành các 
khoản đóng góp từ chính phủ trung ương, chính quyền thành 
phố và các đối tác tư nhân. Dự án thành công đến mức trong 
năm 2016 thành phố đã công bố việc mở rộng PPP.

Nguồn: DRCSC 2017.

HỘP 3.3: (tiếp tục)

đình dân tộc thiểu số so với mức trung bình của cả nước là 
dưới 4% (MICS 2014, Bảng WS.3). Các hộ gia đình dân tộc 
thiểu số cũng tụt hậu trong việc tiếp cận với hố xí hợp vệ 
sinh, chỉ có 24% sử dụng bể tự hoại so với 71% hộ gia đình 
ở các nhóm người Kinh và người Hoa (MICS 2014, Bảng 
WS.4). Những bất bình đẳng này chưa thuyên giảm.

Bên cạnh đó, thiếu nước và công trình phụ có ảnh hưởng 
lớn đến nữ sinh. Thiếu riêng tư trong vệ sinh dẫn đến việc 
các cô gái có kinh nguyệt không đến trường (ví dụ, ở Ấn Độ, 
một trên bốn nữ sinh không đi học trong kỳ kinh nguyệt vì 
thiếu nhà vệ sinh phù hợp). Thiếu công trình phụ cũng có thể 
khiến phụ nữ và trẻ em gái bị bạo lực thể chất (ví dụ, một trên 
bốn nữ sinh nói rằng các em không cảm thấy thoải mái khi sử 
dụng nhà vệ sinh của trường).

Sự tham gia của phụ nữ vào quá trình ra quyết định liên 
quan đến cấp nước và vệ sinh mang lại hiệu quả hơn về mua 

sắm, vận hành&bảo trì, thu hồi chi phí và nhận thức về vệ 
sinh cũng như tăng hiệu quả vận hành của dự án cấp. Những 
lợi ích khác bao gồm lợi ích kinh tế, như: có nhiều thời gian 
hơn cho các hoạt động tạo thu nhập. Lợi ích về chất lượng 
cuộc sống bao gồm giải phóng khỏi nỗi cực nhọc của việc đi 
lấy và tích nước, do đó, cho phép trẻ em, đặc biệt là các trẻ 
em gái, có thể đi học; tăng tính tiện lợi, thoải mái và riêng 
tư cho phụ nữ nhờ các nhà vệ sinh hợp lý và trao quyền cho 
phụ nữ.

Có ba phương pháp để lồng ghép giới vào các chương 
trình WSS ở Việt Nam: có thông tin và dữ liệu theo hoàn 
cảnh cụ thể; tư vấn, vận động và ra quyết định; và hành động 
để thúc đẩy các tổ chức có tính nhạy cảm về giới. Tất cả 
những hành động này đã được nêu chi tiết trong Ghi chú 
hướng dẫn về giới tháng 9 năm 2017.

Nguồn: Ngân hàng Thế giới 2017g.

3.6 Hành động ưu tiên về nước trong 
phát triển đô thị
Trong số nhiều vấn đề ảnh hưởng đến tài nguyên nước 
trong quá trình phát triển đô thị cũng như ảnh hưởng đến 
việc cung cấp các dịch vụ về WSS, dưới đây là những ưu 
tiên cần nghiên cứu và hành động thêm:

• Lồng ghép quy hoạch đô thị cho quản lý nước, 
giảm thiểu rủi ro, cấp nước, thoát nước và nước 
thải vào quy hoạch không gian rộng hơn. Sáng 
kiến   do Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Bộ KHĐT) chủ trì 
về quy hoạch tổng thể và đa ngành ở đồng bằng sông 

Cửu Long có thể chỉ ra định hướng cho những nhà 
quy hoạch đô thị quy hoạch trong bối cảnh toàn diện 
về không gian và kinh tế xã hội, rộng lớn trên toàn 
lưu vực. Ở các lưu vực nhỏ hơn, câu hỏi sẽ là làm 
thế nào để quy hoạch tài nguyên nước cho đô thị phù 
hợp với các quy hoạch lưu vực rộng hơn - ví dụ, quy 
hoạch đô thị ở tỉnh Ninh Thuận trong quy hoạch lưu 
vực sông Cái (xem Hộp 7.2 chương 7).

• Tối đa hóa tài chính cho phát triển các dịch vụ 
WSS đô thị, và cho phát triển đô thị rộng hơn. 
Cổ phần hoá các cơ sở cấp nước đô thị về cơ bản là 
chuyển giao trách nhiệm huy động vốn đầu tư mới 
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cho khu vực tư nhân. Các cơ sở đang vận hành tốt tại 
Việt Nam có thể tiếp cận nguồn tài chính ngân hàng 
nhưng việc này thường đòi hỏi các cơ sở phải sử 
dụng tài sản làm thế chấp, do các ngân hàng lo ngại 
dòng doanh thu không ổn định. Có nhiều khó khăn 
trong việc mở rộng tiếp cận nguồn vốn đầu tư (xem 
Chương 8), và việc khai thác nguồn vốn tư nhân sẽ 
đòi hỏi nỗ lực cho một chính sách phối hợp chính. 
Một chiến lược có thể được phát triển theo cách 
được đề xuất cho ngành năng lượng của Việt Nam 
(Xem hộp 8.2). Khu vực tư nhân có thể được khuyến 
khích để đề xuất các giải pháp bền vững, sáng tạo 
và rẻ hơn cho xử lý nước và nước thải bằng cách sử 
dụng công nghệ mới. Ngoài các dịch vụ WSS, kinh 
nghiệm từ các nước khác cho thấy cách tiếp cận PPP 
có thể được phát triển để đáp ứng các thách thức 
phát triển đô thị phức tạp. Hộp 3.4 mô tả thí điểm 
“thành phố xốp” ở Trung Quốc, một PPP cải thiện 
khả năng thích ứng với khí hậu, giảm thiểu ô nhiễm 
và cải thiện môi trường.

Phát triển mô hình kinh doanh mới cho nước thải. Xét 
đến chi phí cao của việc xây dựng bổ sung mạng lưới thoát 
nước và hệ thống xử lý nước thải, và trong bối cảnh có khả 
năng người tiêu dùng không muốn trả tiền, một mô hình 
kinh doanh mới là cần thiết. 

Có thể có công nghệ mới hoặc các giải pháp xử lý ngoài 
mạng lưới để thu gom và xử lý nước thải rẻ hơn, đồng thời 
dễ vận hành và bảo trì hơn so với những công nghệ đang 
được sử dụng. Có những cơ hội để học hỏi kinh nghiệm 
của các quốc gia khác đã đối mặt thành công với thách 
thức này. Phát triển mô hình kinh doanh mới đòi hỏi đánh 
giá chi tiết về triển vọng kinh tế của tái sử dụng nước, đặc 
biệt là khi thâm hụt nguồn cấp do chất lượng nước bị suy 
thoái. Cách tiếp cận ở Ấn Độ là yêu cầu các nhà máy điện 

ở những khu vực chịu áp lực về nước nằm trong phạm 
vi bán kính quy định của một nhà máy tái sử dụng nước 
lấy nước từ nhà máy để tái sử dụng. Ở Singapore, ngành 
công nghiệp được yêu cầu sử dụng nước tái sử dụng thay 
vì nước sạch cho các yêu cầu sản xuất. Để các chính sách 
như vậy đi vào thực tế, cần phải có quy định về chất lượng 
nước tái sử dụng nghiêm ngặt và thực thi chặt chẽ.

Ghi chú:
1. Hậu quả ô nhiễm do hiệu suất xử lý nước thải đô thị 

thấp được thảo luận tại Chương 4.
2. Mặc dù các công ty cấp nước đô thị đang hoạt động 

tương đối tốt, nhưng có sự khác biệt lớn giữa chúng. 
Nâng cao quản lý và quản trị cần thiết cho nhiều 
công ty bao gồm các tiêu chuẩn dịch vụ được xác 
định và thỏa thuận, kế hoạch quản lý tài sản, lập 
kế hoạch đầu tư, lập kế hoạch O&M, lập kế hoạch 
kinh doanh và có phương pháp giá tiêu chuẩn và 
nhất quán. 

3. Phần này một phần dựa vào Báo cáo của Ngân hàng 
Thế giới 2017c, Ngân hàng Thế giới 2017k, và Điều 
tra Hộ gia đình và mức sống 2016.

4. Các dịch vụ cấp nước bền vững được xác định trong 
Dự án này là dịch vụ cấp nước sạch (theo tiêu chuẩn 
của Bộ Y tế) và tiếp tục cấp ít nhất 22h/7ngày, có 
chi phí cho vận hành&bảo trì thu từ phí nước và 
lượng nước không có doanh thu dưới 25%, và hoạt 
động theo mô hình quản lý đã được công nhận.

5. UBND tỉnh không phải lúc nào cũng thực hiện 
Thông tư 54 liên quan đến trợ cấp về giá, tạo ra 
những bất ổn về trách nhiệm tài chính hồi toàn bộ 
chi phí.

6. Xem Hộp 8.2.
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Phần 2

Giảm thiểu các mối đe dọa - Quá 
thiếu, Quá thừa, Quá bẩn

Nước là một yếu tố sống còn cho sản xuất, do đó, không có gì ngạc nhiên khi tình 
trạng lúc thì quá thiếu, lúc lại quá thừa, và quá bẩn của tài nguyên nước khiến cho 
tăng trưởng chậm lại đã phủ một đám mây đen lên triển vọng phát triển kinh tế. Cả 
chất lượng và số lượng nước của Việt Nam đều phải đối mặt với các mối đe dọa đang 
gia tăng. Sự phát triển nhanh chóng của đất nước, cùng với biến đổi khí hậu đe dọa 
thiệt hại do lũ lụt, ô nhiễm ngày càng xấu và cạnh tranh gia tăng giữa các ngành sử 
dụng nước trong mùa khô. Nếu không có hành động nào được thực hiện để ngăn chặn, 
các mối đe dọa kết hợp này có thể làm giảm GDP khoảng 6 phần trăm mỗi năm vào 
năm 2035. 
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4 

Ô nhiễm nguồn nước — Mối đe  
dọa tiềm ẩn đến phát triển  

và tăng trưởng

Ô nhiễm nước và tác hại cho môi trường là những vấn đề lớn

• Rủi ro do ô nhiễm nguồn nước đang gia tăng. Ngành công nghiệp đang tạo ra một lượng lớn nước thải ô nhiễm cao, 
độc tính và sự phức tạp của ô nhiễm ngày càng gia tăng.

• Tác động của nước thải chưa qua xử lý đối với sức khỏe con người và nền kinh tế là mối đe dọa lớn, có khả năng gây 
thiệt hại khoảng gần 4% GDP vào năm 2035.

• Ô nhiễm nước do các hoạt động nông nghiệp có xu hướng tăng, các hoạt động và phát triển liên quan đến nguồn nước 
đang gây hại cho môi trường của Việt Nam.

Giải quyết các vấn đề ô nhiễm đòi hỏi phải có quy định, ưu đãi và đầu tư

Ô nhiễm là thách thức đáng kể. Việt Nam cần phải coi việc thực hiện quy định, ưu đãi, và đầu tư là ưu tiên hàng đầu và 
cần tập trung nỗ lực lớn của toàn quốc gia. Các giải pháp bao gồm:

• Đánh giá và điều chỉnh các cấu trúc pháp lý và cơ chế khuyến khích.
• Thử nghiệm các cách tiếp cận sáng tạo để kiểm soát ô nhiễm nước được sử dụng ở các nước khác.
• Đánh giá phạm vi thương mại hóa việc thu gom, xử lý và tái sử dụng nước thải công nghiệp.
• Giảm thiểu ô nhiễm nông nghiệp thông qua giáo dục và ưu đãi, cũng như có khung pháp lý.
• Sử dụng các cơ chế tài chính sáng tạo để hỗ trợ đầu tư vốn tự nhiên và giảm ô nhiễm nguồn thải diện.

4.1 Ô nhiễm nước - Nguy cơ diễn biến 
và đe doạ ngày càng tăng
4.1.1 Rủi ro do ô nhiễm nguồn nước đang trở 
nên nghiêm trọng
Ô nhiễm nước đã nổi lên trở thành một mối đe dọa 
kinh tế liên quan đến nước lớn nhất cho Việt Nam. 
Kinh nghiệm đã chỉ ra một cách thống nhất rằng ít có tác 
động nào mang lại lợi ích phát triển lớn và ngay lập tức 
như cung cấp nước sạch. Ví dụ, tỉ lệ tử vong của trẻ em 
gia tăng ở Anh trong hầu hết nửa sau của thế kỷ 19, mặc 

dù thu nhập trung bình tăng gấp đôi, chế độ dinh dưỡng 
và điều kiện nhà ở tốt hơn. Chỉ đến khi có các cải cách lớn 
về cải thiện chất lượng của cấp nước và vệ sinh, thì tuổi 
thọ trung bình và tỉ lệ sống sót của trẻ em mới tăng lên 
(Cutler và Miller 2005). Xu hướng tương tự cũng được 
chứng kiến trên toàn thế giới (xem, ví dụ, Cutler và Miller 
2005, Watson 2006).

Việt Nam ngày nay đối mặt với gánh nặng phát triển 
kép do các vấn đề về chất lượng nước nội tại. Các chất 
gây ô nhiễm phát sinh bởi công nghiệp hóa nhanh đã làm 
nảy sinh dịch bệnh và rủi ro mới cho năng suất và tăng 
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HÌNH 4.1: Chất lượng nước sông: 2011-15: bên trái, hàm lượng chloride trên sông Mê Công và hình bên phải thể hiện nhu cầu 
oxy hóa học ở các con sông chảy qua thành phố Hà Nội
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Nguồn: (Dữ liệu được cung cấp bởi Trung tâm quan trắc môi trường (CEM), Bộ TNMT, 2011-2015)

trưởng, ngay cả trước khi quốc gia giải quyết được những 
vấn đề vì kém phát triển như tiêu chảy và suy dinh dưỡng 
do vệ sinh kém. Trong quá khứ, nguồn nước bị suy thoái 
được cho là tác nhân hàng đầu đến sức khỏe con người, do 
gây ra bệnh tiêu chảy và các bệnh truyền nhiễm khác. Các 
nghiên cứu gần đây cho thấy một loạt các chất gây ô nhiễm 
mới, bằng nhiều con đường tác động đến các kết quả kinh 
tế, từ năng suất lao động (biên độ năng suất) đến nguồn 
cung lao động (biên độ tham gia lao động) và năng suất 
nông nghiệp (Humphrey 2009).

Chất lượng nước ở Việt Nam suy thoái một cách 
đáng lo ngại, với dấu hiệu của độc tính phát sinh từ các 
thành phố, khu công nghiệp và nông nghiệp. Dòng chảy 
qua các thành phố lớn bị ô nhiễm nặng. Nước dưới đất ở 
nhiều vùng đã bị ô nhiễm, khai thác quá mức đã dẫn đến 
gia tăng độ mặn và nồng độ các chất ô nhiễm (Hình 4.1). 
Trên sông Mê Công và sông Hồng, vấn đề này còn xảy ra 
cùng với xâm nhập mặn.

Nước thải đô thị là góp phần lớn nhất đối với ô nhiễm 
nguồn nước, với chỉ 12,5% nước thải đô thị được xử lý 
trước khi xả vào môi trường. Đây là hậu quả của lịch sử 
lâu dài để lại do không quan tâm xử lý nước tiêu thoát và 
nước thải của các đô thị (Hình 4.2). Do sự phổ biến của các 
hệ thống cống kết hợp (thu gom chung cho cả nước thải 
và nước mưa), nước thải sinh hoạt chiếm 30% lượng nước 

thải ra các hồ, kênh và sông. Thành phố như Hà Nội và Hồ 
Chí Minh xả vào môi trường khoảng 700.000–900.000m3 
một ngày. Tình trạng này là hệ quả của tỉ lệ kết nối với 
mạng lưới thoát nước thấp; thiếu đầu tư trên diện rộng vào 
thu gom và xử lý nước thải; thiếu quan tâm đến tái sử dụng 
nước thải; mức phí nước thải thấp không đủ bù chi phí; và 
hệ thống quản lý kém hiệu quả.
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HÌNH 4.2: Hiện trạng quản lý nước thải đô thị Việt Nam
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Nguồn: Ngân hàng Thế giới 2014.

Chất thải rắn phát sinh từ các đô thị là mối đe dọa đến 
nguồn nước mặt. Chôn lấp chất thải rắn bất hợp pháp, 
khu vực chôn lấp thiếu vệ sinh nằm gần nguồn nước, và 
thiếu thu gom chất thải rắn đã dẫn đến tình trạng rác thải 
gây ô nhiễm nguồn nước. Trong khi Việt Nam có 660 bãi 
rác đang hoạt động thì chỉ có 203 bãi chôn lấp là hợp vệ 
sinh (Bộ TNMT 2017). Các bãi rác còn lại không thu gom 
và xử lý nước rỉ rác (chất lỏng thoát ra từ bãi chôn lấp) 
gây ô nhiễm cho đất và nước. Con số tin cậy về tỉ lệ thu 
gom chất thải rắn đô thị rất khó để theo dõi, nhưng con số 
này được ước tính là 86% ở khu vực thành thị vào năm 
2018 (Bộ XD 2019) nhưng dưới 20% ở khu vực nông 
thôn và đô thị nghèo vào năm 2004. Khoảng 70% chất 
thải rắn được thu gom và chôn lấp (Bộ XD 2019). Báo 
cáo gần đây chỉ ra rằng khối lượng chất thải từ Việt Nam 
cao hơn một cách không cân xứng so với quy mô của 
đất nước: 60% chất thải nhựa thải ra biển trên thế giới 
bắt nguồn chỉ từ năm quốc gia, một trong số đó là Việt 
Nam Vietnam (Tổ chức Bảo tồn Đại dương và Trung tâm 
McKinsey, 2015). Tình trạng này đã làm rõ tính nghiêm 
trọng của tình trạng chất thải rắn ở Việt Nam (Möller-
Gulland, 2017).

Ngành công nghiệp làm phát sinh một lượng lớn 
nước thải có khả năng gây ô nhiễm cao, phần lớn từ hóa 
chất và khó xử lý. Với sự tăng trưởng công nghiệp nhanh 
chóng, nhu cầu về nước ngày càng gia tăng. Sản xuất công 
nghiệp gây ra ô nhiễm cao, và độc tính và độ phức tạp của 
ô nhiễm sẽ gia tăng khi mở rộng phát triển công nghiệp. 
Khối doanh nghiệp nhà nước, vẫn chiếm khoảng 40% 
GDP, chịu nhiều trách nhiệm, vì nhiều DNNN là một trong 
những cơ sở gây ô nhiễm nghiêm trọng trong cả nước. Ô 
nhiễm nước từ các làng nghề cũng là một vấn đề nghiêm 
trọng và đang gia tăng (2030WRG, 2017).

Lượng lớn nước thải công nghiệp được xả ra mà 
không qua xử lý, gây ô nhiễm môi trường. Tính đến 
cuối năm 2018, các hệ thống xử lý nước thải tập trung 
chỉ xử lý được khoảng 71% lượng nước thải công nghiệp 

(Thời Báo Tài chính 2018, trích nguồn từ Tổng cục  
Môi trường).  

Ô nhiễm nước từ nông nghiệp đang gia tăng. Hằng 
năm Việt Nam tiêu thụ khoảng 11 triệu tấn phân bón, 
trong đó phân bón vô cơ là 90% và hữu cơ là 10% (Ngân 
hàng Thế giới 2017m). Lượng sử dụng trung bình khoảng 
195-200 kg NPK/ha, dao động nhiều giữa loại cây trồng, 
giống, vị trí, loại đất và hình thức bón. Canh tác lúa chiếm 
65% tổng lượng phân bón tiêu thụ ở Việt Nam. Hầu hết 
nông dân trồng lúa sử dụng phân bón cao hơn mức khuyến 
cáo (Ngân hàng Thế giới 2017m, Doan 2015). Chỉ khoảng 
45-50% lượng phân bón được sử dụng hiệu quả, số còn lại 
bị rửa trôi.

Cũng giống phân bón, việc sử dụng thuốc trừ sâu 
cũng tăng mạnh trong những thập kỷ qua, do ngành nông 
nghiệp phát triển. Giai đoạn 1981-1986 Việt Nam nhập 
khoảng 6.500-9.000 tấn hoạt chất thuốc trừ sâu, trung 
bình khoảng 0,3 kg hoạt chất/ha. Giai đoạn 2001-2010, 
có 33.000-75.000 tấn nhập khẩu/năm, khoảng 2,54 kg 
hoạt chất/ha, tăng đến 7 lần. Năm 2015, lượng thuốc 
trừ sâu nhập khẩu tiếp tục tăng, với khoảng 100.000 
tấn (xem hình 4.3). Trong 10 năm qua (2000-2011), số 
lượng thuốc trừ sâu đăng ký và sử dụng ở Việt Nam tăng 
10 lần. Các loại thuốc trừ sâu hiện tại có độc tính cao, 
với 31% loại thuốc trừ sâu sử dụng tại Đồng bằng sông 
Hồng được xếp vào loại độc hại cao theo WHO, 54% 
xếp loại độc hại trung bình (Ngân hàng Thế giới 2017). 
Con số cao này có thể được lý giải bởi một số nguyên 
nhân sau:

• Việc xóa bỏ hạn chế nhập khẩu năm 1991 dẫn đến 
giá của phân bón, thuốc trừ sâu và các nguyên liệu 
đầu vào khác giảm 50% trong những năm tiếp theo. 
Kết quả là nông dân chuyển từ phân bón hữu cơ 
truyền thống sang phân bón nhập khẩu để tăng sản 
lượng (Ngân hàng Thế giới 2004);

• Nông dân có xu hướng sử dụng các thuốc trừ sâu 
không đăng ký bản quyền, rẻ và cũ, được sản xuất 
và pha chế tại chỗ. Các thuốc trừ sâu này thường độc 
hại và khó phân hủy hơn các loại khác (Ngân hàng 
Thế giới 2017m, Phạm và cộng sự 2012).

• Chất lượng thấp và không ổn định của nhiều loại 
phân bón và thuốc trừ sâu khiến nông dân tăng liều 
dung để có tác dụng. Nghiên cứu năm 2013 cho thấy 
54% phân bón NPK tại thị trường là loại chất lượng 
thấp (Ngân hàng Thế giới 2017m, Phạm và Nguyễn 
2013).

• Các loại phân bón và thuốc trừ sâu rẻ tiền sẵn có 
bán ở thị trường nội địa, cùng với quảng cáo ở các 
phương tiện thông tin đại chúng địa phương đã 
khuyến khích nông dân sử dụng nhiều hơn (Ngân 
hàng Thế giới 2017m)
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HÌNH 4.3:  Giá trị của nhập khẩu thuốc trừ sâu vào Việt 
Nam, 1980-2014

Triệu đô Mỹ

Nguồn: theo số liệu của FAOSTAT.

HÌNH 4.4: Mức độ ô nhiễm trên Lưu vực sông Mê Công theo tiêu chuẩn của Ủy hội sông Mê Công (MRC), Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), 
và Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (US-EPA).
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Ô nhiễm nước do phân bón và thuốc trừ sâu là do xả 
thải dư lượng hóa chất nông nghiệp và thuốc trừ sâu 
vào sông ngòi kênh mương. Một báo cáo năm 2010 cho 
thấy 69.238 kg và 43.574 lít thuốc trừ sâu và 69.640 bao 
bì hóa chất (bao gồm túi nilon và giấy) được thải vào 
môi trường mà không qua xử lý (Ngân hàng Thế giới 
2017m, Khanh và Thanh 2010).  Ngoài các nguy cơ về 
môi trường, dư lượng thuốc trừ sâu cao trong sản phẩm 
nông nghiệp còn phổ biến, tạo nguy cơ với sức khỏe. Một 
báo cáo của Cục Bảo vệ thực vật/Bộ NNPTNT cho thấy 
dư lượng thuốc trừ sâu ở cây trồng khoảng 10-26% cao 
hơn tiêu chuẩn cho phép ở Hà Nội và 10-30% ở thành 
phố Hồ Chí Minh (Ngân hàng Thế giới 2017m, trích từ 
Trương 2015). 

Với việc thâm canh cây trồng, ô nhiễm nông nghiệp 
cũng tăng vọt. Lạm dụng phân bón là tác nhân chính, 
đặc biệt là ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long (Hình 4.4) 
và ở Tây Nguyên. Nồng độ chlorophyll, đại diện cho ô 
nhiễm nitơ và phốt pho đã gia tăng nhanh chóng (hình 
4.5). Lạm dụng thuốc trừ sâu và các ô nhiễm liên quan 
cũng đang lan tràn ở một số vùng của Việt Nam, hệ quả là 
kiểm soát côn trùng tốn kém, không hiệu quả, đồng thời 
gây hại cho động vật hoang dã và con người. Trồng trọt 
là nguồn phát thải khí nhà kính lớn thứ hai ở Việt Nam. 
Điều chỉnh việc sử dụng phân bón và thuốc trừ sâu sẽ 
mang lại hiệu quả cao hơn, giảm ô nhiễm và tạo ra thu 
nhập cao hơn. 

HÌNH 4.5: Nồng độ Chlorophyll lớn nhất hàng năm trên 
sông Hồng và sông Mê Công 
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Nguồn: Ảnh vệ tinh có độ phân giải quang phổ trung bình (MODIS).
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Các hoạt động và phát triển liên quan đến nguồn nước 
đang gây hại cho nền kinh tế và môi trường Việt Nam. 
Các hệ sinh thái tự nhiên và đa dạng sinh học đang bị đe 
dọa từ các hoạt động liên quan đến tài nguyên nước, trong 
khi những thay đổi do phá rừng và sử dụng đất ảnh hưởng 
đến vòng tuần hoàn của nước. Môi trường của Việt Nam 
được báo cáo là đã tới ngưỡng chịu đựng. Chiến lược Tăng 
trưởng xanh của Chính phủ tập trung vào việc sử dụng tài 
nguyên thiên nhiên hiệu quả và bền vững hơn, thích ứng 
với khí hậu, chính sách các bon thấp và quản lý rủi ro thiên 
tai. Tuy nhiên, các quy định môi trường chưa được tuân 
thủ nghiêm, đặc biệt là ở một số địa phương. (Ngân hàng 
Thế giới 2016d; Audinet và các cộng sự, 2008; Chính phủ 
Việt Nam 2012b, Quyết định 1393/QĐ-TTg)

4.1.2 Ô nhiễm nguồn nước hiện là một trong 
những thách thức phát triển lớn nhất của Việt 
Nam và là khoản chi phí lớn đối với nền kinh tế
Chất lượng nước kém đặt ra một trong những thách 
thức lớn nhất liên quan đến nước cho doanh nghiệp. Một 
điều tra gần đây của Ngân hàng Thế giới (2019b) với hơn 
1.032 doanh nghiệp đăng ký chính thức ở Việt Nam cho 
thấy 14% số doanh nghiệp cho rằng chất lượng nước là 
một rào cản lớn hoặc nghiêm trọng. Cách doanh nghiệp 
này có sản lượng hàng bán thấp hơn 48% các doanh 
nghiệp tương tự có chất lượng nước ảnh hưởng ở mức độ 
trung bình, nhẹ hoặc không có cản trở. Các doanh nghiệp 
ở Đồng bằng Sông Hồng và Đồng bằng Sông Cửu Long 
chịu tác động nhiều bởi chất lượng nước kém (Hình 4.6).

HÌNH 4.6: Tỉ lệ doanh nghiệp báo cáo rằng chất lượng nước kém 
là trở ngại lớn hoặc nghiêm trọng đến hoạt động trong năm 2018

Đống bằng sông Hồng, 
25% số doanh nghiệp

Bắc và Trung Trung Bộ, 
9% số doanh nghiệp

Đông Nam Bộ, 
8% số doanh 

nghiệp

Đống bằng sông Cửu 
Long 18% số doanh nghiệp

Nguồn: Ngân hàng Thế giới 2019b.

Thiệt hại cho nền kinh tế của nước thải không qua xử lý là 
cao và đang gia tăng. Nước thải công nghiệp không qua xử 
lý có thể có tác động đáng kể đến nền kinh tế hạ nguồn. Ví dụ, 
một nghiên cứu ước tính rằng sản lượng lúa ở hạ lưu các khu 
công nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long tại tỉnh Cần Thơ 
đã bị giảm 12% do xả nước thải công nghiệp không qua xử lý 
(Kai và Yabe 2012). Xét trên chỉ số ô nhiễm, Cần Thơ là tỉnh 
ô nhiễm thứ mười ở Việt Nam (ICEM, 2007). Để ước tính tác 
động đến nền kinh tế do giảm sản lượng lúa do ô nhiễm công 
nghiệp, một nghiên cứu đã đánh giá mười tỉnh bị ô nhiễm nhất 
và các tỉnh nằm ở hạ lưu các tỉnh ô nhiễm nói trên theo mô 
hình tính cân bằng tổng thể (CGE) (Ngân hàng thế giới 2018g). 
Những tỉnh này chiếm 30% sản lượng gạo của Việt Nam. GDP 
được dự đoán giảm 0,8% mỗi năm chỉ do riêng giảm sản lượng 
lúa nếu nước thải công nghiệp không qua xử lý tiếp tục thải ra 
môi trường (bảng 4.1). GDP ngành nông nghiệp bị ảnh hưởng 
nặng nề nhất, với mức sụt giảm khoảng 3,6%. Đây là một ước 
tính rất thận trọng, vì chỉ mới xét cho 10 tỉnh bị ô nhiễm nhất 
và các tỉnh ở hạ lưu. Thêm vào đó, tác động đến chất lượng gạo 
(và do đó tác động đến giá thị trường của gạo) hoặc tác động 
đến sức khỏe của nông dân, chẳng hạn như các bệnh ngoài da, 
còn chưa được đưa vào phân tích.

BẢNG 4.1: Tác động đến GDP của các ngành do giảm sản 
lượng gạo do xả nước thải công nghiệp không qua xử lý

Ngành

Tỷ trọng(%)
% độ lệch so với 

kịch bản nền năm 
2035

2012 2035 2035

Nền Nền SIMD01

Nông nghiệp 15.2 12.4 12.1 −3.6

Công nghiệp 44.8 44.8 45.1 −0.1

Dịch vụ 39.9 42.8 42.9 −0.6

GDP 100.0 100.0 100.0 −0.8

Nguồn: Ngân hàng Thế giới 2018g.

Chú thích: Giá trị thể hiện độ lệch so với đường tham chiếu, theo đó, không có thêm 
dòng xả nước thải công nghiệp chưa qua xử lý từ năm tham chiếu 2012.

Có những tác động lớn hơn ngoài nông nghiệp. Nước thải 
không qua xử lý có thể gây hại cho sức khỏe con người, từ 
đó ảnh hưởng đến nền kinh tế nói chung do giảm năng suất 
lao động và tăng chi phí y tế. Điều này có thể được biểu hiện 
qua giảm năng lực làm việc hoặc những ngày nghỉ ốm và tỉ lệ 
tử vong cao ảnh hưởng đến quy mô của lực lượng lao động. 
Ngoài ra, sức khỏe suy giảm kéo theo gánh nặng lớn hơn cho 
hệ thống y tế. Vì thế, có một cú sốc kép: lao động nghỉ việc 
(làm giảm sản lượng) và gánh nặng lên các dịch vụ y tế.

Hành động nhằm xử lý nước thải có thể thúc đẩy 
GDP tăng 2,3%, nhưng nếu không có hành động, GDP 
có thể giảm 3,5%. Mô hình CGE cho thấy so với tác động 
của việc giảm hay tăng năng suất có ảnh hưởng rất lớn 
đến nền kinh tế: sự khác biệt giữa có hành động và không 
có hành động là 5,8% GDP (hộp 4.1). Vì thế, thể chế tài 
nguyên nước Việt Nam cần được cải thiện — và được thi 
hành — để cho phép xử lý toàn bộ nước thải.
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4.2 Ô nhiễm đòi hỏi phải có sự đầu tư, 
quy định và ưu đãi
4.2.1 Thiếu đầu tư lớn cho xử lý nước thải
Đến cuối năm 2018, trong tổng số 326 khu công nghiệp 
được quy hoạch trên cả nước có 251 khu công nghiệp 
đang hoạt động, tuy nhiên chỉ có 220 khu (chiếm 88%) 
đã xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung (Bộ 
KHĐT 2019). Các hệ thống xử lý nước thải tập trung 
này mới chỉ xử lý được khoảng dưới ba phần tư (71%) 
lượng nước thải phát sinh (Thời báo Tài chính 2018). 
Phần lớn lượng nước thải còn lại không qua xử lý mà xả 
trực tiếp ra môi trường. Cả nước chỉ có 55 trong số 587 
cụm công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải chung, chiếm 
9,7% tổng số các cụm công nghiệp đang hoạt động (Thời 

báo Tài chính 2018). Phần lớn nước thải từ các hộ sản xuất 
trong hơn 5,000 làng nghề và làng có nghề chưa qua xử lý 
cùng nước thải sinh hoạt được xả vào hệ thống thoát nước 
mặt. Ngoài ra, một số cơ sở công nghiệp lớn nằm ngoài 
các khu công nghiệp cũng như phần lớn các bệnh viện địa 
phương, các cơ sở khám chữa bệnh tư nhân nằm rải rác 
chưa có hệ thống xử lý nước thải (Bộ TNMT 2016).

4.2.2 Các khung pháp lý và ưu đãi về nguyên tắc 
là tốt, nhưng việc thực thi còn chưa đạt yêu cầu
Khung pháp lý về cơ bản là tốt, nhưng thực hiện và thực 
thi các quy định còn bất cập. Việt Nam có nhiều quy định 
về quản lý nước thải (Hộp 4.2). Những quy định này được 
luật hóa bởi Luật Tài nguyên Nước 2012 và Luật Bảo vệ 
môi trường 2014. Bảo vệ môi trường nước là một nội dung 

HỘP 4.1: Được —hay mất lớn— đối với GDP từ việc xử lý nước thải

Nước thải sinh hoạt và công nghiệp không qua xử lý góp phần 
đáng kể vào sự xuất hiện của dịch bệnh, đặc biệt là tiêu chảy, qua 
lây nhiễm thứ cấp như phơi nhiễm chứ không phải do lây nhiễm 
trực tiếp từ nguồn nước uống (Ferrer và các tác giả khác 2012). 
Ảnh hưởng đến sức khỏe làm giảm năng suất của người lao động, 
và do đó tác động đến nền kinh tế nói chung. WHO (2004) ước 
tính rằng Đông Nam Á mất 5,4 tỷ ngày sản xuất mỗi năm (tương 
đương với khoảng 3,5 ngày/người lao động trong một năm ở Việt 
Nam) do tiêu chảy gây ra bởi nước thải chưa qua xử lý, tất cả đều 
có thể tránh được bằng cách xử lý toàn bộ nước thải. Ngoài ra, 
sức khỏe suy giảm có thể đặt gánh nặng lớn hơn cho hệ thống y 
tế. Ở Việt Nam, các bệnh viện đã bị quá tải, thời gian lưu trú trung 
bình và tỉ lệ nhập viện cao hơn mức trung bình của khu vực và chi 
phí y tế ngoài khả năng chi trả đã đẩy nhiều người Việt Nam vào 
cảnh nghèo đói (Ngân hàng Thế giới 2008, 2016).

Tác động của suy giảm năng suất lao động và gia tăng chi 
phí y tế đến nền kinh tế do xả nước thải không qua xử lý được 
đánh giá trong mô hình tính cân bằng tổng thể. Phân tích đã chỉ 
ra khác biệt giữa những tác động đến nền kinh tế khi không hành 
động, đó là kịch bản khi không có hành động điểu chỉnh, khi chỉ 
có 12,5% nước thải đô thị được xử lý; và khi có hành động, đó là, 
kịch bản 100% nước thải đô thị được xử lý vào năm 2035. 

Đến năm 2035, năng suất lao động được dự đoán sẽ giảm 
thêm 7% nếu vẫn tiếp tục giữ nguyên tỉ lệ xử lý nước thải đô 
thị hiện tại (bảng 1). Tuy nhiên, nếu nước thải đô thị được xử 
lý 100%, năng suất lao động sẽ tăng 4,7%.

Trong trường hợp không có hành động, chi tiêu bổ sung 
cho y tế chiếm tới 0,7% chi tiêu của chính phủ.

BẢNG 1: Thay đổi năng suất lao động vào năm 2035 khi 
không hành động và khi có hành động xử lý nước thải

Kịch bản Thay đổi năng suất 
lao động, 2035 (%)

Khi không hành động (10% nước thải 
đô thị được xử lý) (−7)

Khi có hành động (100% nước thải đô 
thị được xử lý) 4.7 %

Theo kịch bản “không hành động”, GDP năm 2035 thấp 
hơn 3,5% so với mức phát triển bình thường. Ngược lại, theo 
kịch bản “hành động”, GDP cao hơn 2,3% so với mức phát 
triển bình thường. Nông nghiệp là ngành bị ảnh hưởng nhiều 
nhất trong cả hai kịch bản

BẢNG 2: Tác động đến GDP do thay đổi năng suất lao 
động và chi phí y tế khi không hành động và khi có hành 
động xử lý nước thải vào năm 2035

GDP (% thay đổi) 

Khi không hành động 
(10% nước thải đô thị 

được xử lý)

Khi có hành động 
(100% nước thải đô 

thị được xử lý)

Nông nghiệp −5.8% 3.7%

Công nghiệp −2.8% 1.8%

Dịch vụ −3.6% 2.4%

GDP từ các hoạt động 
kinh tế khác nhau

−3.5% 2.3%

Chú thích: Giá trị thể hiện độ lệch so với đường tham chiếu.

Phân tích này cho thấy rằng ngay cả khi tính đến toàn bộ 
chi phí xử lý nước thải, tác động tổng thể tích cực đến kinh tế 
là đáng kể - đó là, chênh lệch 5,8% GDP khi so sánh trường 
hợp không hành động và có hành động.

Đánh giá này vẫn khá khiêm tốn, vì mới chỉ xét đến tác 
động của nước thải đô thị không qua xử lý, chưa xét đến tác 
động từ nước thải công nghiệp chưa qua xử lý hoặc ô nhiễm 
nông nghiệp khuếch tán  (ô nhiễm diện) mà bản thân các 
nguồn ô nhiễm này cũng có tác động đáng kể đến sức khỏe 
của con người.

Nguồn: Ngân hàng Thế giới 2018g.
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quan trọng của các luật này. Luật BVMT các năm 1993, 
2005 và 2014 đều có các chương, điều khoản riêng về ô 
nhiễm nước. Việt Nam cũng đã áp dụng các công cụ chính 
sách mà quốc tế khuyến cáo trong việc xử lý ô nhiễm nước 
như đánh giá tác động môi trường, tiêu chuẩn môi trường 
nguồn nước, tiêu chuẩn thải, phí xả thải, thanh kiểm tra, 
quan trắc, ưu đãi trong bảo vệ môi trường thông qua vốn 
vay ưu đãi, miễn giảm thuế và ưu đãi về đất đai, xác nhận 
hoàn thành công trình bảo vệ môi trường, tuyên truyền giáo 
dục về môi trường. Có đến 38 luật, nghị định và văn bản liên 
quan đến môi trường nước đã được ban hành từ khi bắt đầu 
có Luật BVMT 1993. Đặc biệt là sau Nghị quyết Ban chấp 
hành trung ương số 41 ngày 15/11/2004, nguồn kinh phí 
cho bảo vệ môi trường, bao gồm môi trường nước, đã được 
tăng không dưới 1% chi ngân sách hàng năm. 

Tuy nhiên, mặc dù đã thực hiện Luật bảo vệ môi trường 
hơn 20 năm song tỉ lệ vi phạm vẫn cao. Còn tình trạng xả 
thải không qua xử lý hoặc xử lý không đạt tiêu chuẩn ra 
môi trường. Có đến 31% cơ sở được thanh tra bị phát hiện 
vi phạm pháp luật về môi trường (Tổng cục Môi trường 
2018). 60% cơ sở có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài xả 
thải vượt tiêu chuẩn (Thiên nhiên 2016). Nguyên nhân 
chính là các doanh nghiệp chưa có động lực tuân thủ pháp 
luật và năng lực kiểm tra giám sát của các cơ quan quản lý 
còn hạn chế (2030WRG, 2017, CECR 2018).

Việc áp dụng các quy định vẫn chưa đồng đều và tình 
hình ô nhiễm vẫn đang diễn biến phức tạp. Quan trắc, 
thanh kiểm tra và cưỡng chế tuân thủ chưa phát huy được 
tác động phòng ngừa, răn đe. Công tác quản lý và kiểm 
soát ô nhiễm làng nghề còn bất cập. Cần giám sát và công 
bố thông tin cho cộng đồng để tăng cường nhận thức về ô 
nhiễm nông thôn và đô thị. Ngoài ra, hiện tại các chất được 
quy định tính phí nước thải là COD, TSS, thủy ngân, chì, 
asen và cadimi. Tuy nhiên, với các chất ô nhiễm mới như 
hóa chất trong các sản phẩm hóa dược, mỹ phẩm, thuốc 
trừ sâu, hóa chất gia dụng và công nghiệp, chất tẩy bề mặt, 

dung môi và phụ gia công nghiệp cũng như tăng đổ rác 
thải và các nguồn nước, cần có thêm các biện pháp xử lý 
các thách thức này. 

Nguồn nhân lực cho công tác giám sát đảm bảo thực thi 
pháp luật về môi trường còn thiếu. Tổng số công chức viên 
chức ngành môi trường đến cuối năm 2017 là 5.728, trong 
đó 613 ở cấp trung ương và 2.901 ở cấp tỉnh và huyện 
(Báo cáo Chính phủ với Quốc hội về công tác Bảo vệ môi 
trường). Không có cán bộ chuyên trách môi trường ở cấp 
xã. Chỉ có 650 thanh tra viên (140 ở cấp trung ương và 510 
ở cấp địa phương) trong khi lực lượng này phải đảm nhiệm 
cả thanh tra trong các lĩnh vực tài nguyên môi trường khác 
như khoáng sản và đất đai. Trung bình mỗi tỉnh chỉ có 8 
thanh tra viên với một lượng công việc lớn, vì vậy rất khó 
thực hiện giám sát tuân thủ đầy đủ.

Cơ chế xử phạt cũng chưa đủ tác dụng khuyến 
khích tuân thủ quy định. Đối với nước thải công nghiệp, 
phí bảo vệ môi trường  được quy định tại Nghị định 154/
NĐ-CP bao gồm một khoản cố định 1,5 triệu đồng và một 
khoản biến đổi. Khoản biến đổi áp dụng khi xả thải lớn 
hơn 20m3/ngày. Mặc dù chưa có nghiên cứu về hiệu quả 
của phí bảo vệ môi trường trong việc khuyến khích các 
chủ nguồn thải đầu tư xử lý nước thải, song tình trạng 
gia tăng ô nhiễm từ các nguồn thải có thể gợi ý rằng mức 
phí hiện tại là thấp hoặc việc thu phí chưa được thực hiện 
nghiêm. Tương tự, mức xử phạt vi phạm hành chính trong 
lĩnh vực tài nguyên nước theo Nghị Định 33/2017/ND-CP 
và trong lĩnh vực bảo vệ môi trường theo Nghị đinh 155 
là tương đối cao (tối đa 250 triệu cho một hành vi vi phạm 
theo Nghị định 33 và và 1 tỷ đồng theo Nghị định 155), 
đi kèm với các biện pháp khác như buộc khôi phục hiện 
trạng ban đầu hoặc thu hồi giấy phép. Tuy nhiên, với tình 
trạng vi phạm pháp luật về tài nguyên nước và bảo vệ môi 
trường chưa giảm, câu hỏi cần đặt ra là liệu các mức phạt 
đã đủ cao hoặc thanh kiểm tra có đẩy đủ hay không.

HỘP 4.2: Khung pháp lý cho kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ tài nguyên nước

Xả nước thải được quy định bởi Luật Tài nguyên Nước năm 
2012; Luật Bảo vệ môi trường 2014, Nghị định về thoát 
nước và xử lý nước thải 2014 và Nghị định về quản lý chất 
thải và phế liệu (2015).

Các Nghị định quy định rằng nước thải phải được thu 
gom, xử lý, tái sử dụng hoặc chuyển giao cho các đơn vị 
chức năng phù hợp để tái sử dụng hoặc xử lý đạt các tiêu 
chuẩn kỹ thuật môi trường trước khi thải ra môi trường. Hơn 
nữa, các khu công nghiệp có nghĩa vụ phải có hệ thống xử lý 
nước thải để xử lý toàn bộ nước thải phát sinh trong quá trình 
vận hành. Thông tư 35/2015/TT-BTNMT, các cơ sở kinh 
doanh dịch vục phải đấu nối với cơ sở xử lý nước thải tập 
trung trong khu công nghiệp. Tuy nhiên, một số cơ sở được 
miễn trừ quy định này trong các trường hợp: a) Cơ sở sản 

xuất, kinh doanh, dịch vụ có biện pháp xử lý nước thải đạt 
quy chuẩn kỹ thuật môi trường theo quy định, đồng thời việc 
đấu nối vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung khu 
công nghiệp tạo chi phí bất hợp lý cho cơ sở; b) Cơ sở sản 
xuất, kinh doanh, dịch vụ phát sinh nước thải vượt quá khả 
năng tiếp nhận, xử lý của hệ thống xử lý nước thải tập trung 
khu công nghiệp, đồng thời cơ sở có biện pháp xử lý nước 
thải đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường; c) Cơ sở sản xuất, 
kinh doanh, dịch vụ trong khu công nghiệp mà khu công 
nghiệp chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung, đồng thời 
cơ sở có biện pháp xử lý nước thải đạt quy chuẩn kỹ thuật 
môi trường (Điều 9, Điểm 4). Tuy nhiên, việc miễn trừ này 
tạo nhiều khó khăn trong kiểm tra và giám sát nước thải phát 
sinh từ các cơ sở được miễn trừ (Bộ KH&ĐT 2019). Các 

(Hộp tiếp tục trang tiếp theo)
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4.2.3 Gốc rễ của vấn đề ô nhiễm nông nghiệp
Những thiếu sót trong quy định và cơ cấu khuyến khích 
là gốc rễ của ô nhiễm nông nghiệp. Ô nhiễm nông nghiệp 
vẫn tràn lan do những thất bại kể trên cùng với việc không đủ 
năng lực và ý chí thực thi quy định. Chính sách của chính phủ 
như phân bón giá rẻ thậm chí có thể dẫn đến các hoạt động 
gây ô nhiễm. Những thay đổi về cấu trúc cũng cần thiết trong 
các chính sách phát triển ngành, để chuyển sang các công 
nghệ ít gây ô nhiễm hơn. (Ngân hàng Thế giới, 2017m).

4.3 Các lựa chọn giảm thiểu ô nhiễm 
nguồn nước
4.3.1 Tập trung vào đầu tư xử lý nước thải và 
chính sách giảm thiểu ô nhiễm
Mặc dù chương trình cải cách toàn diện về xử lý nước 
thải đã được thông qua năm 2007 (Nghị định 88/2007), 
ô nhiễm vẫn có xu hướng gia tăng. Các vấn đề  
chính là:

• Ô nhiễm từ nước thải sinh hoạt, nước thải công 
nghiệp và các làng nghề

• Ô nhiễm diện do hóa chất trừ sâu và phân bón trong 
nông nghiệp

• Hệ thống quy định pháp lý kém thực thi 
• Tỉ lệ kết nối thấp với mạng lưới thoát nước
• Đầu tư thấp ở mọi khâu trong thu gom, xử lý nước 

thải và bùn thải
• Bỏ qua khả năng tái sử dụng nước thải
• Mức phí thấp dẫn đến thu không đủ để bù chi  

Một lĩnh vực quan trọng cần nghiên cứu là xác định tại sao 
các cấu trúc pháp lý và khuyến khích lại chưa hiệu quả. 
Điều này sẽ xác định hành động nào sẽ có tác động lớn 
nhất đến tình trạng ô nhiễm môi trường ở Việt Nam.

Cần phải có khuyến khích tốt hơn cho đầu tư vào dịch 
vụ nước thải, nhưng chưa rõ các lợi ích có mang lại lợi 
nhuận không. Các dịch vụ xử lý nước thải là dịch vụ hàng 
hóa công cộng. Phần lớn được cung cấp và chi trả bởi các cơ 
quan chức năng của thành phố, bởi công ty cấp nước hay bởi 
công ty xử lý nước thải riêng biệt hoặc một cơ quan của thành 
phố. Từ năm 2013, 18 công ty dịch vụ nước thải đã được 
thành lập. Thách thức là chỉ có vài nhà đầu tư sẵn sàng mạo 
hiểm vốn trong một thị trường mang lại lợi nhuận hạn chế.

HỘP 4.2: (tiếp tục)

công ty ngoài khu công nghiệp cũng phải có hệ thống thu 
gom và xử lý nước thải (Điều 37 Luật Tài nguyên nước).

Giấy phép xả nước thải: Tất cả các tổ chức, cá nhân 
thải nước thải vào nguồn nước phải được cơ quan có thẩm 
quyền cấp phép, trừ trường hợp được miễn theo quy định của 
pháp luật (Điều 37 Luật Tài nguyên nước) cấp giấy phép. Bộ 
TNMT và UBND Tỉnh chịu trách nhiệm cho phép và cấp 
giấy phép xả nước thải. UBND tỉnh cũng chịu trách nhiệm 
giải quyết tranh chấp về các vấn đề tài nguyên nước (Nghị 
định số 201/2013 NĐ-CP). Một trong những mục tiêu cụ thể 
của cấp phép xả thải là kiểm soát ô nhiễm nguồn nước và 
điều chỉnh và giảm thiểu việc sử dụng các hóa chất độc hại 
trong sản xuất công nghiệp và nông nghiệp.

Đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải và và sức chịu tải 
của nguồn nước: Thông tư 76/2017/TT-BTNMT, có hiệu lực 
từ ngày 01/03/2018, hướng dẫn đánh giá khả năng tiếp nhận 
nước thải của nguồn nước và khả năng chịu tải của nguồn nước. 
Hướng dẫn bao gồm phương pháp đánh giá trực tiếp, gián tiếp 
và phương pháp mô hình để ước tính khả năng tiếp nhận nước 
thải dựa trên tải lượng tối đa của thông số chất lượng nước mặt, 
tốc độ dòng chảy và phân tích chất lượng nước sông. Bộ TNMT 
phê duyệt khả năng tiếp nhận của các sông, hồ là nguồn nước 
liên tỉnh, liên quốc gia. UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc 
trung ương phê duyệt khả năng tiếp nhận nước thải của sông hồ 
là nguồn nước nội tỉnh. Ngưỡng chịu tải  của nguồn nước tiếp 
nhận là một trong những căn cứ để cấp phép xả thải. Tuy nhiên, 
năng lực quan trắc chất lượng nước còn hạn chế cũng gây khó 
khăn trong việc thực hiện thông tư này.

Chi trả cho xử lý nước thải: Các tổ chức và cá nhân, 
ngoài các trường hợp xác định được miễn, trả tiền để xử lý 
nước thải. Khoản thanh toán được tính dựa trên khối lượng 
nước sử dụng (đối với nước thải sinh hoạt) và hàm lượng ô 
nhiễm và khối lượng nước sử dụng (đối với nước thải công 
nghiệp). Các công ty cấp thoát nước, cùng với ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh, huyện và xã, chịu trách nhiệm thu phí. Sau đó, 
tiền được chuyển vào kho bạc nhà nước và được sử dụng cho 
các hoạt động bảo vệ môi trường (Nghị định số 154/2016/
NĐ-CP).

Giám sát chất lượng nước và áp dụng các biện pháp 
xử lý vi phạm: Về lý thuyết, Bộ TNMT và Sở TNMT, phối 
hợp với Cảnh sát môi trường (thuộc Bộ Công an) chịu trách 
nhiệm giám sát chất lượng nước và xác định các hành vi vi 
phạm. Một khi vi phạm được xác định, UBND Tỉnh sẽ được 
thông báo và xem xét mức phạt, tùy thuộc vào hành vi vi 
phạm, có thể ban hành hình thức cảnh cáo, bồi thường, yêu 
cầu phục hồi, tước giấy phép hoặc kết hợp các biện pháp trên 
(Nghị định số 155/2016/NĐ-CP). Việc thực hiện các thủ tục 
này vẫn chưa đồng đều.

Bảo vệ nguồn nước khỏi ô nhiễm: Bộ TNMT có trách 
nhiệm chung (với UBND tỉnh và các bên liên quan khác) để 
bảo vệ tài nguyên nước, xác định các khu vực bị ô nhiễm 
hoặc cạn kiệt, đánh giá hiện trạng chất lượng nước, quan 
trắc và giám sát chất lượng nước và lưu lượng nước thải vào 
nguồn nước. Luật Tài nguyên nước năm 2012 kiểm soát hoạt 
động khai nước dưới đất có thể ảnh hưởng đến số lượng hoặc 
chất lượng của nguồn nước.

Nguồn: 2030WRG, 2017; Nguyen 2013.
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Mức độ thương mại hóa việc thu gom, xử lý và tái sử 
dụng nước thải công nghiệp cần được đánh giá. Đánh giá 
này sẽ giúp xác định các mô hình kinh doanh có thể sử dụng, 
và những cải cách pháp lý cần thiết để củng cố các mô hình 
như vậy, và làm thế nào để huy động các nhà đầu tư tư nhân 
tham gia, đầu tư riêng biệt hoặc trong các thỏa thuận PPP.

Tái sử dụng nước thải đã qua xử lý có thể mang lại 
một phần thu nhập. Chính sách của chính phủ nhằm tái 
sử dụng 20-30% nước thải từ các cơ sở sinh hoạt (Quyết 
định số 1930/QĐ-TTg, ngày 20/11/2009; Quyết định số 
2502/QĐ-TTg ngày 22/2/2016). Chính phủ cũng đã ban 
hành Nghị định 54/2015/NĐ-CP quy định về ưu đãi với 
hoạt động sử dụng nước tiết kiệm hiệu quả, theo đó, hoạt 
động tái sử dụng nước được vay vốn ưu đãi và miễn, giảm 
thuế thu nhập doanh nghiệp. Tuy nhiên, do một số văn bản 
hướng dẫn thực hiện chưa được ban hành nên chưa có nhiều 
thông tin về việc triển khai Nghị định này (xem phần 6.5).  
Báo cáo của Nhóm Tài nguyên nước 2030 (2030WRG, 
2017) đã xác định xử lý và tái sử dụng nước thải là một 
lĩnh vực ưu tiên đầu tư (2030WRG, 2017), và lĩnh vực này 
có thể hấp dẫn nếu như lợi ích - ví dụ, tái sử dụng nước thải 

đã qua xử lý - có thể tạo ra nguồn thu. Báo cáo cho rằng 
việc tái sử dụng nước thải đô thị có khả năng làm giảm áp 
lực về tài nguyên nước của TP. HCM về mức “căng thẳng 
thấp” vào năm 2030. Đây là việc có giá trị, nhưng vấn đề 
đặt ra làm thế nào để hiện thực hóa và cần sửa đổi quy định 
như thế nào. Tương tự, xử lý nước thải từ các cụm công 
nghiệp dọc sông Nhuệ- Đáy gần Hà Nội có thể cải thiện 
đáng kể chất lượng nước mặt, nhưng một lần nữa các lợi 
ích cần phải được chi trả (2030WRG, 2017). Báo cáo của 
Nhóm Tài nguyên nước 2030 (2030WRG, 2017) cho rằng 
tái sử dụng trong công nghiệp có thể biến việc xử lý nước 
thải thành cơ hội kinh doanh thương mại (Hộp 4.3) và đề 
xuất ba cách thức: tận dụng đầu tư cho nước thải từ các tổ 
chức công và tư nhân theo thỏa thuận PPP; làm việc với 
các công ty phát triển hạ tầng về thương mại hóa các nhà 
máy xử lý và hệ thống tái sử dụng nước thải công nghiệp; 
và yêu cầu (trong một số trường hợp) ngành công nghiệp 
phải sử dụng nước thải đã qua xử lý cho các quy trình sản 
xuất. Một giải pháp đôi bên cùng có lợi, đặc biệt là tại các 
điểm nóng căng thẳng về nguồn nước, có thể là đầu tư vào 
xử lý và tái sử dụng nước thải (2030WRG, 2017).

HỘP 4.3: Xử lý và tái sử dụng nước thải là các lĩnh vực ưu tiên đầu tư

• Tái sử dụng nước thải đô thị đã qua xử lý có khả năng 
làm giảm áp lực cho nguồn nước của TP. HCM về mức 
“căng thẳng thấp” vào năm 2030. Tiềm năng tái sử dụng 
nước thải cho các hoạt động sử dụng nước không dùng để 
uống lên đến 3,7 triệu m3mỗi ngày. Chi phí tăng thêm cho 
nâng cấp các công trình xử lý nước thải theo quy hoạch 
để đáp ứng các tiêu chuẩn nước phù hợp không phải là 
nước uống được ước tính là 0,25 đô la Mỹ/m3. Đây có thể 
là một lĩnh vực đầu tư tư nhân theo các thỏa thuận PPP.

• Xử lý nước thải từ các cụm công nghiệp dọc sông 
Nhuệ-Đáy gần với Hà Nội sẽ cải thiện đáng kể chất lượng 
nước mặt. Điều này liên quan đến việc xử lý 22 triệu m3 
nước thải công nghiệp hàng năm; chi phí tổng hợp của 
các nhà máy xử lý được ước tính là 97 triệu đô la Mỹ vào 
năm 2010. Các công ty phát triển hạ tầng có thể quan tâm 
đến thương mại hóa nhà máy xử lý và đầu tư vào các hệ 
thống tái sử dụng nước công nghiệp.

Nguồn: 2030WRG, 2017.

Khi xem xét tác động trực tiếp đến chất lượng nước 
và sức khỏe của hệ sinh thái, điều cốt yếu là coi 
quản lý chất thải rắn như một phần của quản lý tài 
nguyên nước bền vững. Ví dụ, các điểm rò rỉ trong 
hệ thống thu gom, chẳng hạn như bãi chôn lấp bất hợp 
pháp hoặc bãi chôn lấp không hợp vệ sinh gần dòng 
chảy, cần phải đóng cửa; tỉ lệ thu gom chất thải cần 
được tăng lên; các công nghệ xử lý chất thải, chẳng 
hạn như xử lý chất thải thành nhiên liệu và chất thải 
thành năng lượng, cần được áp dụng; và chất thải nhựa 
có giá trị thấp cần được phân loại và xử lý chuyển hóa 
thành nhiên liệu đốt.

Nhận thức được tầm quan trọng của thách thức này, 
Chính phủ đã thực hiện một số giải pháp. Thủ tướng đã 
thông qua các quy hoạch xử lý nước thải và thoát nước 
ba lưu vực sông chính: Đồng Nai, Nhuệ Đáy và Cầu. 

Theo các quy hoạch này, các hoạt động sau sẽ được 
thực hiện

Lưu vực sông Đồng Nai: 51 dự án, tăng công suất xử 
lý nước thải lên 2,5 triệu m3/ngày năm 2020 và 4 triệu 
m3/ngày năm 2030 (tổng kinh phí 168.000 tỷ đồng)

Lưu vực sông Nhuệ Đáy: 23 dự án, tăng công suất 
xử lý nước thải lên 0,9 triệu m3/ngày năm 2020 và 
1,1 triệu m3/ngày năm 2030 (tổng kinh phí 190.000 
tỷ đồng) 

Lưu vực sông Cầu: 28 dự án, tăng công suất xử lý 
nước thải lên 0,5 triệu m3/ngày năm 2020 và 0,97 triệu 
m3/ngày năm 2030 (tổng kinh phí 60.000 tỷ đồng)

Ngoài ra, Tại Tờ trình số 51/TTr-BXD ngày 
05/11/2018, Bộ Xây dựng đã trình Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt Chương trình quốc gia về đầu tư xử lý nước 
thải, trước mắt tập trung cho các đô thị lớn, các lưu vực 
sông theo lộ trình hợp lý.
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4.3.2 Thực hiện quy định, cải thiện giáo dục và 
các ưu đãi
Để đối phó với ô nhiễm nông nghiệp, khung pháp 
lý phải được thực thi, và giáo dục và các ưu đãi sửa 
đổi phải được áp dụng. Chính phủ nhận thức rõ các 
vấn đề ô nhiễm nông nghiệp và thông qua Đề án Tái cơ 
cấu nông nghiệp của Bộ NNPTNT năm 2014, đã nêu 
sự cần thiết giảm thiểu tác động của nông nghiệp đến 
môi trường. Một báo cáo gần đây của Ngân hàng Thế 
giới về ô nhiễm nông nghiệp khuyến cáo rằng nông 
dân cần được cung cấp các lựa chọn kỹ thuật tốt hơn 
và cơ cấu khuyến khích - tích cực và tiêu cực – cần 

phải được sửa đổi để khuyến khích hành vi không xả 
thải (Ngân hàng Thế giới 2017m). Các chương trình 
của chính phủ thúc đẩy thực hành tốt, nhưng cần có 
giám sát và cưỡng chế, hỗ trợ bởi sự hợp tác liên cơ 
quan. Những thực hành nông nghiệp tốt đã được phát 
triển cần phải được nhân rộng. Với các chương trình 
phù hợp kết hợp với phổ biến, tuyên truyền, điều chỉnh 
việc sử dụng phân bón và thuốc trừ sâu có thể tạo ra 
kết quả có lợi cho các bên- hiệu quả cao hơn, giảm 
thiểu ô nhiễm và thu nhập cao hơn. Kinh nghiệm quốc 
tế, ví dụ, ở Trung Quốc (Hộp 4.4), cho thấy giá trị của 
các phương pháp này.

HỘP 4.4: Trung Quốc hành động để giảm ô nhiễm nông nghiệp

Trên các lưu vực sông chính của Trung Quốc, ô nhiễm nguồn 
thải phi tập trung ước tính chiếm hơn 70% tổng tải lượng ô 
nhiễm, với 50% tổng số phát sinh riêng từ ô nhiễm nông 
nghiệp, đặc biệt là từ thuốc trừ sâu và phân bón. Trong giai 
đoạn 1991-2008, sử dụng phân bón nitơ tổng hợp tăng hơn 
50% và sử dụng thuốc trừ sâu tăng 120%. Sự tăng trưởng 
nhanh chóng này phần lớn là do sự kết hợp của các khoản 
trợ cấp và chính sách khuyến khích nông dân tăng sản lượng, 
gây ra tác động không mong muốn là tăng đáng kể ô nhiễm 
hữu cơ.

Chính phủ Trung Quốc đã giải quyết những vấn đề này 
trong các cải cách chính sách gần đây. Năm 2015, Bộ Nông 
nghiệp đã thông báo sẽ khuyến khích nông dân sử dụng 

nhiều phân bón công thức hơn, loại thường chỉ cần áp dụng 
một lượng nhỏ, và đặt mục tiêu sử dụng phân bón và thuốc 
trừ sâu tốt hơn vào năm 2020.

Kế hoạch Hành động Phòng ngừa và Kiểm soát Ô nhiễm 
nguồn nước — một chỉ thị có tính đột phá của Hội đồng Nhà 
nước được xây dựng bởi các dữ liệu đầu vào từ 12 Bộ - đã 
chỉ ra sản xuất thuốc trừ sâu và phân bón nitơ là lĩnh vực 
mục tiêu cho việc thực thi nghiêm ngặt hơn và cải tiến công 
nghệ để giảm lượng thải gây ô nhiễm. Kế hoạch này cũng 
bao gồm các bước khác liên quan đến ô nhiễm nông nghiệp, 
bao gồm việc di dời các ngành chăn nuôi ra bên ngoài nguồn 
cấp nước đô thị.

Nguồn: Xu 2015; Guowuyuan 2015.

4.3.3 Học hỏi từ những quốc gia khác
Việt Nam có thể học hỏi những cách tiếp cận sáng 
tạo để kiểm soát ô nhiễm nước từ các quốc gia phải 
đối mặt với thách thức ô nhiễm tương tự. Những cách 
tiếp cận này bao gồm giám sát và trách nhiệm giải trình; 
tài chính và ưu đãi; và các cơ chế tài chính để hỗ trợ 
đầu tư vốn tự nhiên và giảm ô nhiễm nguồn thải phi tập 
trung.

Những cách tiếp cận sáng tạo cho hoạt động giám sát và 
trách nhiệm giải trình

Phát triển chỉ số sức khỏe cho nguồn nước. Mục tiêu 
về “chỉ số sức khỏe cho nguồn nước” đo chất lượng 
nước trong các nguồn nước cụ thể sẽ cho phép dễ dàng 
theo dõi mức độ và sự thay đổi của chất lượng nước. 

Cũng có thể kết hợp các yêu cầu về nước cho sinh thái 
và có thể được sử dụng để giám sát chất lượng nước và 
các yêu cầu về môi trường nước khác có được đáp ứng 
hay không.

Tăng cường trách nhiệm giải trình tại địa phương 
nhằm kiểm soát ô nhiễm. Hiện tại, UBND tỉnh và các 
ủy ban cấp địa phương có trách nhiệm quản lý ô nhiễm 
và quyết định các biện pháp xử phạt, nhưng trách nhiệm 
được chia ra cho một số cơ quan, bao gồm Sở NNPTNT 
và Sở TNMT. Một phương án là tăng cường trách nhiệm 
giải trình địa phương bằng cách chỉ định một văn phòng 
chịu trách nhiệm quản lý và đảm bảo các kết quả cụ thể 
theo mục tiêu đề ra. Hộp 4.5 mô tả chức danh “kiểm soát 
trưởng sông ngòi” địa phương chịu trách nhiệm ở Trung 
Quốc theo cách này.
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HỘP 4.5: Thử nghiệm của Trung Quốc với việc giao cho các kiểm soát trưởng sông ngòi địa 
phương chịu trách nhiệm kiểm soát ô nhiễm
Vào tháng 12 năm 2016, chính phủ đã tạo ra một hệ thống 
mới về “các kiểm soát trưởng sông ngòi” (hezhang) cho các 
tuyến đường thủy của quốc gia này. Sửa đổi Luật Phòng 
chống và Kiểm soát ô nhiễm nước năm 2008, dự kiến có hiệu 
lực năm 2018, quy định trách nhiệm của các kiểm soát trưởng 
song ngòi về giám sát chất lượng nước, thực thi các quy định 
về ô nhiễm và giám sát các nỗ lực phục hồi sinh thái.

Hệ thống này bổ nhiệm một người - thường là một quan 
chức cấp cao ở địa phương, cấp quận hay tỉnh - chịu trách 
nhiệm cho mỗi đoạn sông hay khúc sông của các hồ và 
đường thủy quan trọng. Các quan chức này chịu trách nhiệm 
bảo đảm các mục tiêu bảo vệ môi trường và chất lượng nước 
trong khu vực quản lý của họ. Các kiểm soát trưởng song 

ngòi ở cấp tỉnh cũng chịu trách nhiệm giải quyết với các vấn 
đề có tính đa thẩm quyền.

Hệ thống kiểm soát trưởng sông, hồ có hiệu quả sẽ khiến 
cho các nhà lãnh đạo của mỗi tỉnh, thành phố, quận và thị trấn 
chịu trách nhiệm về các chức năng quản lý nước cốt lõi, được 
hỗ trợ bởi một văn phòng chuyên dụng ở cấp quận trở lên.

Việc tạo ra vị trí này phản ánh thực tế rằng những ưu tiên 
chính sách trong quá khứ thường bị cản trở bởi các vấn đề 
phối hợp đathẩm quyền và liên chính phủ. Kiểm soát trưởng 
sông, hồ được dự kiến đảm bảo các quan chức của các phòng 
ban khác nhau sẽ làm việc cùng nhau dưới sự kiểm soát của 
họ để đạt được các mục tiêu chính sách tài nguyên nước 
chính.

Nguồn: China Water Risk 2017; Xu 2017.

Cho phép xã hội dân sự tham gia tranh tụng. Hiện tại, 
tất cả gánh nặng về quy định và thực thi đều nằm ở cơ 
quan hành pháp. Kinh nghiệm của Hoa Kỳ và Trung Quốc 
(Hộp 4.6) chỉ ra rằng việc cho phép xã hội dân sự và thậm 
chí các công dân đứng lên để khởi kiện có thể rất quan 
trọng để thúc đẩy thực thi môi trường. Như mô hình của 

HỘP 4.6: Ví dụ về các vụ kiện dân sự do ô nhiễm nguồn nước ở Trung Quốc

Ở Trung Quốc, hành động của xã hội dân sự đã giúp thực 
thi các quy định về ô nhiễm nước. Ví dụ, năm 2014, các tòa 
án ở Thai Châu - một trong những thành phố đầu tiên thiết 
lập một tòa án chuyên trách về môi trường - đã yêu cầu sáu 
doanh nghiệp địa phương trả 26 triệu USD bởi thiệt hại do 
việc xả axit bất hợp pháp vào đường thủy của thành phố. 
Mức phạt này, là một trong những mức phạt lớn nhất từng 
được phát quyết cho một công ty Trung Quốc, được xem là 
một bước ngoặt cho các vụ kiện của công dân để ngăn chặn ô 

nhiễm nước, do trường hợp này được đưa ra bởi một tổ chức 
phi chính phủ được hình thành một cách rõ ràng để đưa vụ 
kiện ra xét xử.

Cùng năm đó, PetroChina - một doanh nghiệp thuộc sở 
hữu nhà nước - đã bị tòa án ra lệnh trả cho thành phố nội 
địa Lan Châu khoản thiệt hại 100 triệu NDT do sự cố tràn 
benzene, đã làm gián đoạn cung cấp nước cho cư dân của 
thành phố.

Nguồn: Stern 2014; Wilson 2015; Zhang 2014, 2017.

Hoa Kỳ, các điều khoản cụ thể cho phép các vụ kiện kiểu 
này của xã hội dân sự có thể được đưa vào khung pháp lý 
để khuyến khích các thực thể thích hợp thực thi các quy 
định đối với ô nhiễm nước. Tuy nhiên, cần lưu ý là cách 
tiếp cận này chỉ có tác dụng bổ trợ cho các phương pháp 
quản lý pháp luật truyền thống.1

Tiếp cận sáng tạo về tài chính và ưu đãi

Thí điểm thị trường kinh doanh giấy phép xả thải 
chất ô nhiễm. Kinh nghiệm quốc tế về thương mại giấy 
phép xả thải là hứa hẹn trong nhiều trường hợp, nhưng 
chi phí giao dịch lại cao. Tại Hoa Kỳ, các chương trình 
giao dịch chất lượng nước phù hợp điều kiện từng địa 
phương đã giúp giảm nồng độ ô nhiễm với chi phí thấp 
hơn so với cách tiếp cận mệnh lệnh-và-kiểm soát. Ví 
dụ, tại Long Island Sound, một chương trình thương 
mại chất lượng nước đã giúp làm giảm 65% lượng nitơ 
từ 79 nhà máy xử lý nước thải, tiết kiệm 300 triệu USD 

(Bảng 4.2). Kinh doanh giấy phép xả thải chất ô nhiễm 
đã được thực hiện tại Trung Quốc từ giữa những năm 
2000 (Hộp 4.7) và hiện đang được điều chỉnh. Tuy 
nhiên, chi phí giao dịch cho loại hình này vẫn còn cao, 
và năng lực hành chính và quản lý là cần thiết để đảm 
bảo cho thị trường hoạt động. Sẽ cần đầu tư đáng kể 
vào xây dựng năng lực nếu Việt Nam có ý định thiết 
lập một cơ chế giao dịch chất lượng nước. Lý tưởng 
nhất là bắt đầu với một số chương trình thí điểm, từ đó 
đúc rút bài học kinh nghiệm và nhân rộng cho quy mô 
lớn khi đủ điều kiện.
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BẢNG 4.2: Ví dụ về sáng kiến thị trường chất lượng nước, kết quả, và hiện trạng

Các ví dụ Kết quả Vấn đề

Long Island Sound, 
Hoa Kỳ

Giảm 65% tải lượng nitơ từ 79 nhà máy xử lý nước thải đường ống 
từ năm 2002 đến năm 2014. Tiết kiệm 300 triệu USD.

Phí giao dịch cao

Hồ Taupo, New Zealand Đạt mục tiêu giảm lượng nitơ 16% từ người nông dân từ 32 ngành 
nghề năm 2012. Người nông dân ngày càng trở nên ủng hộ các biện 
pháp can thiệp về quản lý.

Phí giao dịch cao

Sông Hunter, Australia Giảm ô nhiễm mặn từ các trang trại dưới mức mục tiêu  
900 microsiemens/cm.

Thỉnh thoảngvượt quá mục tiêu mặn đã đề ra; tuy 
nhiên, chủ yếu là do các nguồn thải tự nhiên hoặc 
nguồn thải khuếch tán.

South Nation, Canada Các mục tiêu giảm photpho đang được thực hiện. Mặc dù xu hướng 
chất lượng nước cho thấy có giảm lượng phốt pho trong nước, nhưng 
không thể đạt được chỉ với chương trình Quản lý Tổng phốt pho.

Tiếp tục quan trắc và đánh giá là cần thiết để xác 
minh việc giảmphốt pho.

Kiểm soát ô nhiễm từ nguồn không tập trung thông qua 
giao dịch chất lượng nước. Ở một số quốc gia, bao gồm 
New Zealand và Hoa Kỳ (Hộp 4.8), giao dịch chất lượng 
nước đã chứng minh một số thành công trong việc giảm 
ô nhiễm từ nguồn không tập trung trong khi giảm chi phí 
tuân thủ thủ tục hành chính. Logic của việc sử dụng giao 
dịch chất lượng nước là nó thiết lập giới hạn của chất ô 
nhiễm từ cả nguồn thải tập trung và phi tập trung trong một 
khu vực nhất định. Bởi vì thường thì giảm thiểu các nguồn 
gây ô nhiễm tập trung dễ dàng hơn, việc tuân thủ một mức 

HỘP 4.7: Kinh doanh giấy phép xả thải ở Trung Quốc

Trung Quốc đã thử nghiệm với kinh doanh chất lượng nước, 
theo đó hứa hẹn đạt được các giới hạn kiểm soát ô nhiễm với 
chi phí tuân thủ thấp hơn, tương tự như kinh doanh quyền sử 
dụng nước nhằm đạt được các giới hạn tiêu thụ nước, theo 
đó, nhà nước thiết lập hạn mức và cho phép các bên mua bán 
trao đổi hạn mức đó.

Trong nhiều thập kỷ, yếu tố chính của chế độ kiểm soát 
chất lượng nước của Trung Quốc là cấp giấy phép xả thải 
chất ô nhiễm. Theo hướng dẫn thực hiện ban hành bởi Hội 
đồng Nhà nước năm 2000, Luật Phòng chống và Kiểm soát 
ô nhiễm nước của Trung Quốc yêu cầu tất cả các chủ thể thải 
ra một số chất gây ô nhiễm, bao gồm tổng phốt pho và nitơ 
hữu cơ, vào dòng chảy đều phải được cấp giấy phép từ các 
cơ quan bảo vệ môi trường địa phương.

Trên cơ sở tổng tải lượng ô nhiễm được giới hạn cho một 
lưu vực, thị trường mua và bán giấy phép xả chất ô nhiễm đã 
tồn tại trong một khoảng thời gian. Giao dịch giấy phép xả 
thải đã được cho phép ở Trung Quốc kể từ cuối những năm 

1980, và một chương trình thí điểm đã được khởi xướng ở 
lưu vực Thái Hồ vào giữa những năm 2000. Sự quan tâm 
ngày càng tăng đối với các công cụ chính sách hướng vào 
thị trường đã dẫn đến việc ban hành các quy định mới nhằm 
cung cấp cơ sở vững chắc hơn cho việc chuyển giao các 
khoản bồi thường do ô nhiễm.

Đáng chú ý nhất là trong năm 2014, Hội đồng Nhà nước 
đã ban hành Ý kiến hướng dẫn về Tiếp tục Thí điểm Sử dụng 
có Trả tiền cho Giao dịch Giấy phép xả thải, theo sau đó vào 
năm 2016 là Đề án thực hiện Kiểm soát Giấy phép xả thải 
chất ô nhiễm, cho phép hình thành thị trường giao dịch giấy 
phép xả thải chất ô nhiễm một cách cụ thể. 

Tính đến năm 2013, hạn định cho phép giao dịch trong thị 
trường chất lượng nước là 175.600 tấn nhu cầu oxy hóa học 
(trong đó 15.000 tấn qua giao dịch), 0,01 triệu tấn tổng phốt 
pho (trong đó 1 tấn qua giao dịch) và 0,16 triệu tấn amoniac 
nitơ (trong đó 200 tấn qua giao dịch). Tuy nhiên so với quy 
mô ô nhiễm trên toàn quốc, khối lượng giao dịch còn nhỏ.

Nguồn: DRCSC 2017a.

ô nhiễm tổng thể có thể đạt được một cách rẻ và hiệu quả 
hơn bằng cách cho phép người gây ô nhiễm của nguồn tập 
trung mua và bán tín dụng chất lượng nước từ những người 
gây ô nhiễm của nguồn phi tập trung, những người có thể 
giảm thiểu ô nhiễm theo cách rẻ hơn, ví dụ như, thay đổi 
phương thức canh tác. Ngoài ra, những người gây ô nhiễm 
của nguồn phi tập trung có thể thực hiện các biện pháp, 
chẳng hạn như khôi phục dòng chảy ven bờ, làm giảm dòng 
chảy từ đồng ruộng vào nguồn nước, do đó tạo ra các khoản 
tín dụng chất lượng nước có thể được mua hoặc bán.

HỘP 4.8: Kiểm soát ô nhiễm từ nguồn thải phi tập trung thông qua giao dịch chất lượng nước ở New 
Zealand
Chương trình giao dịch chất lượng nước Hồ Taupo của New 
Zealand, được phát động vào năm 2011, thành lập Qũy tín 
thác bảo tồn Hồ Taupo là đơn vị có trách nhiệm giảm xả thải 
nitơ trong mức giới hạn. Thực hiện bằng cách mua đất nông 
nghiệp và chuyển đổi thành rừng để giảm lượng nitơ chảy 
vào hồ hoặc mua các khoản tín dụng chất lượng nước trực 

tiếp từ nông dân. Từ năm 2009 đến tháng 6, 2014, 37 giao 
dịch đã được thực hiện với 147 tấn NDAs (lượng xả ni tơ cho 
phép) đã được mua. Tổng diện tích đất được chuyển đổi từ 
đất chăn nuôi sang đất rừng (giảm lượng ni tơ sử dụng) tăng 
nhanh đến 7.000 ha năm 2013.

Nguồn: DRCSC 2017a; Sandra Barns và Justine Young, 2012.



ô n H I ễ M n g u ồ n n Ư Ớ c — M ố I Đ e  d ọa T I ề M ẩ n Đ Ế n p H ÁT T r I ể n  VÀ Tă n g T r Ư ở n g 55

Thiết kế kiểm soát ô nhiễm nước là ưu tiên trong đầu 
tư PPP. Thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt vẫn còn 
được đầu tư thông qua các quỹ của Chính phủ Việt Nam 
và vốn vay ODA. Đầu tư tư nhân vào ngành còn giới hạn 

cho đến nay. Ví dụ như dự án PPP Phát triển Thành phố Đà 
Nẵng bền vững được tài trợ bởi Ngân hàng thế giới. Tuy 
nhiên, ví dụ như Trung Quốc, đã tìm kiếm đầu tư tư nhân 
rộng rãi nhằm kiểm soát ô nhiễm (Hộp 4.9).

Hướng đến ưu đãi nhằm đạt được kết quả giảm ô 
nhiễm cụ thể. Mục tiêu ô nhiễm nước không nhất thiết 
giống nhau ở mọi nơi nhưng phải được đặt trên cơ sở 
khu vực. Mục tiêu nên xác định tổng tải lượng ô nhiễm 
cho các tuyến dòng chảy hoặc vùng nước khác nhau, 
tùy thuộc vào việc chúng được “khoanh vùng” cho 
mục đích bảo vệ nguồn nước, bảo vệ môi trường, công 
nghiệp hay cho các mục đích sử dụng nước khác. Các 
mục tiêu phải đạt được qua đầu tư vào mạng lưới đường 
ống và các nhà máy xử lý nước thải, kiểm soát nghiêm 
ngặt giấy phép xả thải, và áp dụng các mức phí khác 
nhau tùy thuộc vào loại chất gây ô nhiễm. Về nguyên 
tắc, giấy phép xả thải và phí xử lý phải được đặt ở mức 
cần thiết để hỗ trợ chi phí vốn và chi phí vận hành & 
bảo dưỡng cho thu gom và tái sử dụng nước thải. Giá 
ưu đãi có thể được giới thiệu cho người tiêu dùng chấp 
nhận nước thải đã qua xử lý.3

Cơ chế tài chính sáng tạo hỗ trợ đầu tư vốn tự nhiên và 
giảm ô nhiễm từ nguồn phi tập trung

Ô nhiễm từ nguồn phi tập trung vẫn là một vấn đề 
lớn ở nhiều quốc gia. Ví dụ, ở Hoa Kỳ, một số ước tính 

HỘP 4.9: Kiểm soát ô nhiễm nước là ưu tiên đầu tư PPP ở Trung Quốc

Vào tháng 9 năm 2016, Ủy ban Phát triển và Cải cách Nhà 
nước đã ban hành danh sách 17 dự án nâng cao chất lượng 
nước trị giá 20 tỷ nhân dân tệ. Tập trung vào kiểm soát ô 
nhiễm đã được nhấn mạnh bởi một chỉ thị chung vào tháng 

7 năm 2017 của các Bộ: Nhà ở và Phát triển thành thị - nông 
thôn, Bảo vệ Môi trường và Nông nghiệp chỉ định rằng kiểm 
soát ô nhiễm nước là lĩnh vực ưu tiên trong PPP và đề xuất 
các biện pháp để thúc đẩy đầu tư tư nhân.  

Nguồn: Trung tâm Đối tác công tư Trung Quốc 2017.

cho thấy nguồn thải phi tập trung chiếm 68-83% tổng tải 
lượng ô nhiễm. Tuy nhiên, ô nhiễm từ nguồn thải phi tập 
trung nổi tiếng là khó kiểm soát nếu chỉ dựa vào công cụ 
luật pháp. Một số quốc gia có kinh nghiệm với các cơ chế 
tài chính sáng tạo để giảm ô nhiễm từ nguồn thải phi tập 
trung, đặc biệt là các phương pháp định hướng thị trường 
tạo điều kiện thuận lợi cho chi trả giữa các nhà cung cấp 
dịch vụ hệ sinh thái và người hưởng lợi. Các cách tiếp 
cận thị trường bao gồm giao dịch chất lượng nước, có 
thể giúp đạt được các tiêu chuẩn chất lượng cao hơn và 
giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính (thảo luận ở phần 
trên); cũng như cách tiếp cận chi trả dịch vụ hệ sinh thái; 
các quỹ nước để hỗ trợ tài chính cho những giải pháp sử 
dụng vốn tự nhiên thay vì các công nghệ xử lý nước thông 
thường; hợp đồng chất lượng môi trường, giúp doanh 
nghiệp và chính quyền địa phương đạt được mục tiêu chất 
lượng nước; và quỹ quay vòng.

Chi trả dịch vụ hệ sinh thái. Chi trả dịch vụ hệ sinh 
thái có thể điều chỉnh ưu đãi trong quản lý tài nguyên thiên 
nhiên. Cách tiếp cận này đã được thử nghiệm ở Việt Nam 
(Hộp 4.10) và có thể áp dụng cho các trường hợp khác 
trong lĩnh vực nước.

HỘP 4.10: Chi trả dịch vụ môi trường ở Việt Nam

Chi trả dịch vụ hệ sinh thái được thực hiện khi người thụ 
hưởng hoặc người sử dụng một dịch vụ của hệ sinh thái 
thực hiện thanh toán trực tiếp hoặc gián tiếp cho nhà cung 
cấp dịch vụ đó. Một ứng dụng điển hình trong ngành nước 
là khi người sử dụng nước hạ lưu trả tiền cho các cộng 
đồng thượng lưu để quản lý đầu nguồn và kiểm soát ô 
nhiễm, nhằm giảm thiểu lắng đọng và duy trì chất lượng 
nước.

Việt Nam là quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á giới thiệu 
luật quốc gia về chi trả dịch vụ hệ sinh thái (2008), nhằm 

mục tiêu bảo vệ rừng. Các công ty cấp nước, các nhà máy 
thủy điện và ngành du lịch trả tiền cho nông dân và hộ gia 
đình để bảo tồn và quản lý rừng ở thượng nguồn.

Nhìn chung, kết quả bao gồm cả mặt được và chưa được  
(UNEP 2015). Trong khi Chi trả dịch vụ hệ sinh thái đã 
thành công trong việc mang lại nguồn thu cho nhà nước để 
bảo vệ rừng, thì các thách thức đã được xác định là chi phí 
giao dịch cao, phân bổ nguồn thu và tình trạng pháp lý của 
các cộng đồng tham gia vào chương trình (To và cộng sự 
2012; Suhardiman và cộng sự 2013; de Silva 2014). 

Nguồn: UNEP 2018. 2030WRG, 2017.



Q UẢ N T R Ị  A N N I N H N G U Ồ N N Ư Ớ C56

Quỹ nước. Quỹ nước cung cấp phương tiện để tài trợ đầu tư 
vào khu vực môi trường nhạy cảm nhằm thay đổi hoạt động 
nông nghiệp ở khu vực nguồn nước, tái trồng rừng hoặc 
biện pháp giảm thiểu ô nhiễm nguồn phi tập trung khác 
một cách tự nhiên. Các quỹ nước có thể được cấu trúc xung 
quanh một loạt các cơ chế chi trả, bao gồm phí hoặc khoản 
đóng góp do người sử dụng nước ở hạ lưu trả tiền do hưởng 
lợi từ chất lượng nước được cải thiện. Bằng cách đặt trách 

nhiệm tài chính cho những người thụ hưởng dịch vụ hệ sinh 
thái mong muốn, các quỹ nước có thể tạo ra lợi nhuận cho 
tất cả các nhà đầu tư. Các cơ chế này cần được hỗ trợ bởi các 
nghiên cứu dựa trên bằng chứng xác đáng về việc thay đổi 
sử dụng đất và các can thiệp khác đã trực tiếp đóng góp vào 
việc cải thiện chất lượng nước và các dịch vụ hệ sinh thái 
khác như thế nào. Hộp 4.11 minh họa một ví dụ từ Hoa Kỳ, 
và Hộp 4.12 mô tả bốn ví dụ gần đây ở Trung Quốc.

Hợp đồng chất lượng môi trường. Theo mô hình này, 
các doanh nghiệp gây ô nhiễm lớn hoặc chính quyền địa 
phương ký hợp đồng với bên thứ ba là công ty quản lý 
môi trường để đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng 
nước. Kinh nghiệm cho đến nay phần lớn là với ô nhiễm 
từ nguồn thải tập trung, nhưng mô hình có thể được mở 
rộng với các nguồn thải phi tập trung. Cách tiếp cận này đã 
được sử dụng ở Trung Quốc và được phê chuẩn vào năm 
2015 tại chỉ thị của Hội đồng Nhà nước về khuyến khích 
“quản trị môi trường nhờ bên thứ ba”. Hợp đồng quản lý 
đảm bảo chất lượng môi trường lưu vực sông đang được 
cung cấp bởi một số công ty Trung Quốc, với nhiều lựa 

HỘP 4.11: Ví dụ về Quỹ nước tại Hoa Kỳ

Dòng thải từ các nhà máy xử lý nước thải trên lưu vực vịnh 
Chesapeake tại bang Maryland là một trong những thành 
phần đóng góp tải lượng chất dinh dưỡng lớn nhất trên vịnh. 
Để hỗ trợ cải thiện chất lượng nước, Quỹ Phục hồi Vịnh đã 
được thành lập vào năm 2004. Quỹ tài trợ nâng cấp cho các 
nhà máy xử lý nước thải để cải thiện chất lượng nước thải. 
Chương trình này cũng hỗ trợ nâng cấp hệ thống tự hoại 

tại chỗ và trồng cây che phủ để giảm thêm lượng nitơ chảy 
vào vịnh.

Quỹ được tài trợ nhờ phí thu từ các hộ sử dụng nước sinh 
hoạt, thương mại và công nghiệp của các nhà máy xử lý nước 
thải và các hệ thống tự hoại trên lưu vực. Các quỹ này cũng 
thường phát hành trái phiếu nhằm tạo ra nguồn tài chính đầu 
tư cho nâng cấp.

Nguồn: Cục Môi trường bang Maryland.

HỘP 4.12: Sử dụng các phương pháp tiếp cận quỹ nước để cải thiện chất lượng nước ở Trung Quốc

Quỹ nước cho hồ chứa Longwu. Hồ Longwu (Hàng Châu, 
tỉnh Chiết Giang) được sử dụng với ưu tiên hàng đầu là cung 
cấp nước sinh hoạt cho các làng ở Qingshan và Cibi. Ngành 
công nghiệp tre bao phủ khoảng 60% diện tích lưu vực. 
Phân bón và thuốc diệt cỏ được sử dụng trong sản xuất tre 
là nguyên nhân chính gây ô nhiễm chất dinh dưỡng cho hồ 
chứa. Năm 2015, với sự hỗ trợ của Ủy ban Bảo tồn Thiên 
nhiên, một quỹ nước được thành lập cho phép chính quyền 
địa phương, nông dân, các tổ chức phi chính phủ và một 
công ty tín thác hợp tác quản lý môi trường ô nhiễm xung 
quanh hồ chứa.

Chương trình chuyển đổi đất trồng lúa sang đất khô 
của Bắc Kinh. Hồ chứa Miyun là nguồn cấp nước mặt chính 
cho Bắc Kinh. Trong những năm qua, ô nhiễm từ nguồn thải 
phi tập trung từ các hoạt động nông nghiệp trên lưu vực đã 
làm suy giảm chất lượng nước. Chương trình có mục đích 
giảm lượng chất dinh dưỡng từ nông nghiệp và dòng thải 

hóa học, và bồi lắng, bằng cách trợ cấp cho nông dân chuyển 
từ trồng lúa dùng nhiều nước sang trồng ngô. Khoản trợ cấp 
này được tài trợ bởi cư dân thành thị Bắc Kinh.

Chi trả dịch vụ hệ sinh thái cho Khu bảo tồn thiên 
nhiên Laishihai và thành phố cổ Lệ Giang. Chương trình 
thí điểm thu phí của khách du lịch đến thăm thành phố cổ Lệ 
Giang và Khu bảo tồn thiên nhiên Laishihai để đền bù cho 
nông dân ở đầu nguồn bên cạnh hồ Laishi nhằm thay đổi 
hoạt động sử dụng đất. Hồ Laishi là phần quan trọng của lưu 
vực sông Lệ Giang, từ đó có nhiều dòng sông chảy qua và 
xung quanh thành phố cổ Lệ Giang.

Quản lý lưu vực ở Bắc Kinh. Theo một thỏa thuận kéo 
dài 5 năm giữa Bắc Kinh và thành phố Thừa Đức, tỉnh Hà 
Bắc ký năm 2005, hai thành phố nhất trí rằng Bắc Kinh sẽ 
trả cho Thừa Đức 20 triệu tệ mỗi năm để giảm bớt xói mòn 
đất ở thượng nguồn lưu vực. Thỏa thuận đã được gia hạn 
vào năm 2011.

Nguồn: Bennett 2009; Ngân hàng Thế giới 2017p. 

chọn để giúp doanh nghiệp tuân thủ theo tiêu chuẩn chất 
lượng nước, bao gồm đầu tư vào vốn tự nhiên, quản lý 
đất và kiểm soát thuốc trừ sâu nông nghiệp và chất dinh 
dưỡng. Cơ chế hợp đồng giúp nâng cao việc chấp hành 
các tiêu chuẩn chất lượng nước trong khi giảm gánh nặng 
pháp lý cho doanh nghiệp. Mô hình cần được song hành 
với quan trắc và giám sát chặt chẽ (Xia 2016).

Quỹ quay vòng. Tài trợ cho nâng chất lượng nước 
cũng có thể được giải quyết trực tiếp thông qua một quỹ 
quay vòng chuyên dụng. Quỹ nhà nước quay vòng cho 
nước sạch thuộc Cơ quan Bảo vệ Môi sinh Hoa Kỳ đưa ra 
mô hình Việt Nam có thể thử nghiệm (Hộp 4.13).
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Ghi chú:
1. Như đã được quy định trong Nghị định số 154/2016/

ND-CP, phí bảo vệ môi trường đối với nước thải 
bao gồm phí cố định là 1,5 triệu đồng cộng với phí 
biến đổi. Phí biến đổi sẽ được áp dụng nếu xả thải 
trên 20 met khối trong một ngày. Phí này được tính 
dựa trên nồng độ của 6 thông số ô nhiễm chính.

2. Cách tiếp cận này không phải lúc nào cũng hiệu quả 
vì có vấn đề „ăn theo“, theo đó các đương sự không 
muốn hành động mà ỷ lại và trông chờ người khác 
sẽ kiện giúp mình. Thua kiện có thể là hình phạt tài 
chính nặng nề. Thẩm phán thường không thông thạo 
về các vấn đề môi trường, đó là lý do tại sao một số 
nước đã thiết lập các tòa án môi trường.

HỘP 4.13: Qũy quay vòng cho nước sạch thuộc Cơ quan Bảo vệ Môi sinh Hoa Kỳ (CWSRF)

Quỹ liên bang nêu trên được thành lập năm 1987 để cung 
cấp hỗ trợ tài chính cho một loạt các dự án cơ sở hạ tầng về 
nước. Các khoản vay được cung cấp cho người nhận đủ điều 
kiện để xây dựng các công trình xử lý nước thải đô thị, kiểm 
soát nguồn ô nhiễm phi tập trung, xây dựng các hệ thống 
xử lý nước thải phi tập trung, tạo các dự án cơ sở hạ tầng 
xanh, bảo vệ cửa sông và tài trợ các dự án chất lượng nước. 
Cơ quan Bảo vệ Môi sinh cung cấp các khoản tài trợ cho tất 
cả 50 tiểu bang để cấp vốn cho quỹ của tiểu bang, các tiểu 
bang đóng góp thêm 20% để đáp ứngvới khoản tài trợ của 
liên bang.

Chương trình hoạt động như một ngân hàng cơ sở hạ tầng 
bằng cách cung cấp các khoản vay lãi suất thấp. Khi tiền 
được trả lại vào quỹ cho vay quay vòng của tiểu bang, tiểu 

bang sẽ đưa ra các khoản vay mới cho người nhận khác cho 
các hoạt động về chất lượng nước có ưu tiên cao.

Theo quỹ liên bang, các tiểu bang cũng có thể mua hoặc 
tái cấp vốn cho các khoản nợ, cung cấp bảo lãnh và bảo 
hiểm, và cung cấp trợ cấp bổ sung. Ví dụ, một Dự án Bảo tồn 
Xanh được thành lập để hướng đếncơ sở hạ tầng xanh, nâng 
cao hiệu quả sử dụng nước và năng lượng, và các hoạt động 
môi trường sáng tạo khác.

Kể từ năm 1988, 123 tỷ đô la Mỹ đã được sử dụng cho 
hơn 38.441 thỏa thuận hỗ trợ, chi trả cho một lượng lớn các 
dự án về hạ tầng chất lượng nước. Vào năm 2017, CWSRF 
đã chi trả hơn 76,4 tỷ đô la Mỹ. Lãi suất trung bình cho các 
khoản vay từ CWSRF thấp hơn lãi suất thị trường và giảm 
xuống còn 1,4% trong năm 2017 - mức thấp lịch sử.

Nguồn: US EPA 2018.

3. Một số thành phố ở Trung Quốc đã đưa ra giá ưu 
đãi cho nước đã được tái chế để khuyến khích sử 
dụng. Tính đến năm 2010, 37 thành phố và quận ở 
18 tỉnh đã giới thiệu mức giá ưu đãi cho nước tái 
chế. Nguồn: Scott Moore. 2015. “Sự phát triển của 
thị trường nước ở Trung Quốc: Tiến bộ, rủi ro và 
triển vọng.” Water Policy 17 (2015): 253–267.
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5

Cải thiện quản lý rủi ro  
đang gia tăng

Rủi ro cao và đang gia tăng do biến đổi khí hậu và thiên tai, và từ cơ sở hạ tầng dễ bị tổn thương

• Rủi ro bởi biến đổi khí hậu và thiên tai rất cao và tốn kém, chỉ ra thiếu hụt cơ sở hạ tầng và khả năng chống chịu thấp.
• Rủi ro của các cơ sở hạ tầng nguồn nước dễ bị tổn thương (bao gồm đập, công trình thủy lợi, đê sông, đê biển, đường 

sắt, đường bộ…) cũng cao. Mô hình dòng chảy theo mùa phân hóa cao trên các con sông xuyên biên giới của Việt 
Nam có cả mặt lợi và mặt hại.

Biện pháp thể chế đối phó với các rủi ro đang gia tăng liên quan đến nước đang gặp khó khăn

• Nếu không hành động gì, tổn thất kinh tế xã hội do những thiên tai liên quan đến nước - hiện là 1,5% GDP - được dự 
đoán sẽ tăng lên 3% vào năm 2050 và lên 7% vào năm 2100, là một trong những mức cao nhất trên thế giới.

• Tuy nhiên, những vấn đề thể chế, bao gồm sự thiếu đồng bộ, chồng chéo, năng lực và nguồn lực hạn chế đang cản trở 
việc quản lý rủi ro.

Việt Nam cần tiếp tục đầu tư vào giảm thiểu rủi ro, tính sẵn sàng và khả năng chống chịu dài lâu

• Cách tiếp cận từng giai đoạn gồm các biện pháp công trình và phi công trình trong các lĩnh vực then chốt là cần thiết 
để giải quyết các nhu cầu cấp thiết cho quản lý rủi ro và các nhu cầu dài hạn để xây dựng khả năng chống chịu.

• Nâng cao việc lập kế hoạch tài chính cũng sẽ rất quan trọng để thiết lập một hệ thống mạnh mẽ cho chuẩn bị và ứng 
phó với thiên tai.

Rủi ro liên quan đến nước cần được giải quyết trong khuôn khổ quy hoạch toàn lưu vực

• Quản lý rủi ro là một trong những chức năng chính của quản lý tài nguyên nước và sẽ được phối hợp tốt nhất cùng với 
chức năng quản lý rủi ro thiên tai ở cấp lưu vực, bao gồm cả nước xuyên biên giới.

• Lồng ghép việc quản lý đập, hồ chứa và dòng chảy ở cấp lưu vực có thể giảm rủi ro và tăng giá trị từ nguồn nước; quy 
hoạch lưu vực cũng có thể góp phần vào các giải pháp dài hạn cho an toàn đập.

5.1 Rủi ro do biến đổi khí hậu, thiên tai, và 
cơ sở hạ tầng nước là cao và đang gia tăng
5.1.1 Rủi ro bởi biến đổi khí hậu và thiên tai là 
cao và tốn kém
Quản lý rủi ro thiên tai và khả năng thích ứng với khí 
hậu là những vấn đề cốt lõi cho phát triển của Việt 
Nam. Việt Nam là một trong những nước dễ bị ảnh hưởng 
nhất bởi rủi ro ở khu vực Đông Á và Thái Bình Dương 

(xem Chương 1). Đất nước thường xuyên chịu bão, lũ lụt, 
hạn hán, sạt lở đất và xói lở bờ biển dọc theo chiều dài 
3.260 km (km). Chỉ số rủi ro khí hậu gần đây đã xếp Việt 
Nam vào 10 nước đầu tiên bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi 
các sự kiện thời tiết cực đoan trong 20 năm qua (Kreft, 
Eckstein, và Melchior, 2016). Hơn 70% dân số và sinh kế 
của các quốc gia trên bị đặt vào tính thế dễ bị rủi ro bởi các 
mối nguy hiểm tự nhiên. Với biến đổi khí hậu, tần suất và 
cường độ của các sự kiện thời tiết như vậy dự kiến   sẽ còn 
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HỘP 5.1: Tác động đến GDP do tăng lũ trên sông Hồng

Các cơn lũ dự kiến   sẽ gia tăng trên lưu vực sông Hồng do 
biến đổi khí hậu. Để hiểu tác động gia tăng bởi lũ có cường 
độ lớn trong tương lai (tần suất lũ xảy ra một lần trong 100 
năm) so với tác động hiện tại, hai kịch bản đã được xây 
dựng:

1. Lũ cơ sở: giống với trận lũ lịch sử năm 1971 
nhưng có những biện pháp phòng chống lũ hiện 
tại, nhữn biện pháp đã được thiết kế để chịu được 
trận lũ năm 1971.

2. Lũ lụt do biến đổi khí hậu: trận lũ trong tương 
lai được xây dựng khởi phát từ Đường Tập hợp 
Hiện tại được chạy từ Mô hình khí hậu toàn cầu 
phiên bản thứ 3- Phòng thí nghiệm cơ học chất 
lỏng địa vật lý (GFDL-CM3) đã đượcgiảm quy 
mô thành chuỗi dòng chảy ngày sử dụng cùng 
trận lũ 1971, làm cho cả hai kịch bản có thể so 
sánh được.

Các hiệu ứng lý hoá -sinh được phân tích với mô hình lũ của 
Trung tâm Kỹ thuật Thủy văn - Hệ thống Phân tích Sông 
ngòi (HEC-RAS) (của Liên Đoàn Kỹ Sư Quân Đội Hoa Kỳ). 
Dòng chảy trên sông từ mô hình mưa rào-dòng chảy Climate 
to Runoff (CLIRUN) được sử dụng làm đầu vào cho mô hình 
HEC-RAS. Diện tích ngập lụt tối đa trong mỗi kịch bản khí 
hậu (trận lũ cơ sở và trận lũ do biến đổi khí hậu) được chồng 
lên các lớp bản đồ sử dụng đất để xác định diện tích ngập (và 
độ ngập sâu), phân biệt giữa khu công nghiệp, thương mại, 
dân cư và đường giao thông. Chức năng thiệt hại do ngập 
sâu được áp dụng cho từng ô ngập nước tùy thuộc vào loại 
hình sử dụng đất (xem bảng 1). Sau đó, chúng được chuyển 
thành những thay đổi về tỉ lệ khấu hao cơ sở hạ tầng, là dữ 
liệu được sử dụng trong mô hình kinh tế.

BẢNG 1: Tổng diện tích thiệt hại do lũ lụt, theo loại hình 
sử dụng đất, đối với trường hợp trận lũ cơ sở và trận lũ do 
biến đổi khí hậu gây ra (%)

Loại hình sử 
dụng đất

Trận lũ cơ sở Trận lũ do biến đổi khí hậu

Toàn quốc Lưu vực sông 
Hồng Toàn quốc Lưu vực sông 

Hồng

Nông nghiệp 1.3 10.5 1.8 14.5

Khách sạn 0.4 2.6 1.5 10.6

Khu dân cư 0.1 2.3 1.2 24.2

Công nghiệp 0.1 1.5 0.3 3.4

Thương mại 0.1 0.4 0.8 4.6

Giáo dục 0.0 0.0 1.6 11.8

Việc mô hình hóa đã cố gắng để nắm bắt những tác động 
trực tiếp lên khu vực bị ngập lụt và cả những tác động gián 
tiếp lên phần còn lại của nền kinh tế. Các tác động trực tiếp 
bao gồm làm gián đoạn và phá hủy cơ sở hạ tầng công cộng, 
vốn công nghiệp tư nhân, giảm sản xuất và phá hủy nhà ở 
dân cư. Hậu quả gián tiếp phát sinh do các hoạt động ở các 
khu vực bị ảnh hưởng và không bị ảnh hưởng được kết nối 
thông qua chuỗi cung ứng. Các ngành công nghiệp ở những 
khu vực không bị lũ có thể mất sản xuất nếu không có đầu 
vào từ những vùng bị ngập, và có thể mất nguồn cầu nếu 
khách hàng trong ngành công nghiệp và khách hàng tiêu thụ 
sản phẩm cuối ở trong vùng bị ngập. Các hoạt động ở những 
khu vực không bị ảnh hưởng cũng có thể bị ảnh hưởng trực 
tiếp nếu, ví dụ, các tuyến giao thông bị phá hủy trong lũ lụt.

Những chi phí ngắn hạn phụ thuộc vào mức độ và thời 
gian ngập lụt. Tuy nhiên, chi phí phục hồi sau lũ lụt có thể 
có tác động dài hạn hơn. Đầu tư vào cơ sở hạ tầng và vốn ở 
khu vực bị ảnh hưởng sẽ cần phải cao hơn mức bình thường, 

tăng thêm. Thích ứng với biến đổi khí hậu là quan trọng 
để ngăn ngừa tác động này với khả năng tần suất và cường 
độ còn gia tăng. Một nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới 
cho 84 quốc gia ven biển đã xếp Việt Nam vào nhóm các 
quốc gia hàng đầu chịu rủi ro cao nhất bởi nước biển dâng 
vì những tác động đến dân số, GDP, đến khu vực đô thị và 
khu vực đất ngập nước (Ngân hàng Thế giới, 2007).

Những sự kiện thời tiết cực đoan và thiên tai có tác 
động lớn đến kinh tế xã hội, chuyển thành chi phí đáng 
kể cho đất nước, ước tính khoảng 1,5% GDP mỗi năm, 
chưa bao gồm chi phí doanh nghiệp phải gián đoạn hoạt 
động (Ngân hàng Thế giới 2013c). Đánh giá nhanh sau 
thiên tai gần đây tại tỉnh Khánh Hòa ước tính tác động của 
cơn bão Damrey làm giảm tăng trưởng GDP năm 2018 
tới 0,9%. Một đánh giá rủi ro năm 2017 được thực hiện 
bởi chính phủ với hỗ trợ kỹ thuật của Ngân hàng Thế giới 
ước tính rằng tài sản trị giá 1,3 nghìn tỷ USD chịu rủi ro, 
nhưng chỉ có khoảng 5% tài sản trong nước được bảo hiểm 

(Ngân hàng Thế giới 2017h). Một tính toán mô hình cân 
bằng tổng thể cho thấy chỉ riêng việc có khả năng gia tăng 
tỉ lệ lũ lụt nghiêm trọng trên lưu vực sông Hồng đã có thể 
làm giảm GDP 0,34 % so với lũ cơ sở (xem hộp 5.1; Ngân 
hàng Thế giới 2018g).

Những hiện tượng khí hậu gần đây đã cho thấy 
thiếu hụt cơ sở hạ tầng và khả năng chống chịu thấp. 
Mức độ thiệt hại và chi phí này cho thấy thách thức cốt 
yếu về cơ sở hạ tầng, do gia tăng biến động trong chu trình 
nước mà hầu như cơ sở hạ tầng của quốc gia không được 
trang bị để đối phó. Cơ sở hạ tầng không đầy đủ và xuống 
cấp làm tăng nguy cơ rủi ro từ cả lũ lụt và hạn hán, làm 
giảm khả năng ứng phó với sự thay đổi về lượng mưa và 
dòng chảy trên sông. Lũ lụt, bão, và hạn hán đã ảnh hưởng 
đến nguồn sinh kế và tài sản của người dân, khiến cho các 
hộ dân bị ảnh ưởng khó làm lại, phục hồi, đặc biệt là đối 
với các hộ nghèo, vốn đã có khả năng thích ứng kém nhất. 
(Ngân hàng Thế giới 2017h).
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HỘP 5.1: (tiếp tục)

và nếu nguồn lực cho đầu tư đó bị hạn chế, việc tái thiết có 
thể chuyển hướng điều động đầu tư từ các ngành khác, gây 
ảnh hưởng đến tăng trưởng của ngành bị điều chuyển đó và 
nền kinh tế.

Ảnh hưởng đến GDP bởi ngập lụt gây ra do biến đổi khí 
hậuvào năm 2035 theo ngành được thể hiện trong bảng 2. 
Nhìn chung, lũ lụt tăng làm giảm GDP 0,34% so với trân 
lũ cơ sở.

BẢNG 2: Ảnh hưởng đến GDP bởi ngập lụt gây ra do biến đổi khí hậu, 2035 (%)

Ngành Kịch bản Thâm hụt vốn Mất đất Sản lượng vận tải Xây dựng lại nhà Bùng nổ xây dựng

Nông nghiệp −0.64 −0.18 −0.25 −0.04 −0.28 0.05

Công nghiệp −0.23 −0.08 −0.02 −0.03 −0.17 0.03

Dịch vụ −0.37 −0.13 −0.06 −0.05 −0.23 0.04

GDP −0.34 −0.12 −0.07 −0.04 −0.21 0.04

Nguồn: Ngân hàng Thế giới 2018g.

5.1.2 Rủi ro cao do cơ sở hạ tầng nước dễ bị tổn 
thương 
Cho đến những năm gần đây, đầu tư của Việt Nam vào 
cơ sở hạ tầng tài nguyên nước - đập, công trình thủy lợi 
và giao thông thủy –đã có hiệu quả để đảm bảo an ninh 
nước và đáp ứng các yêu cầu có tính lịch sử. Tuy nhiên, 
ngày nay cơ sở hạ tầng chịu sự căng thẳng ngày càng gia 
tăng. Nhiều hồ chứa nhỏ và vừa được xây dựng vào những 
năm 1960 - 1980 với rất ít điều tra kỹ thuật trước thi công, 
thiết kế không phù hợp, và chất lượng xây dựng kém, các 
tất cả các vấn đề còn kết hợp với việc thiếu vận hành và 
bảo trì (O&M). Nhiều con đập đã bị xuống cấp, với mức 
an toàn công trình và phi công trình thường thấp hơn các 
tiêu chuẩn quốc tế đã được chấp nhận, và hiện giờ đặt ra 
nguy cơ đáng kể đối với an toàn của con người và an ninh 
kinh tế. Sự xuống cấp của các công trình hồ  đập  kết hợp 
với quy trình vận hành thiếu phối hợp càng làm trầm trọng 
thêm nguy cơ này. Cùng với sự gia tăng rủi ro và những 
bất trắc phát sinh bởi thay đổi thủy văn do biến đổi khí hậu 
và phát triển thượng nguồn nhanh chóng, sự suy thoái này 
đã đặt nhiều hồ chứa vào nguy cơ rủi ro (Ngân hàng Thế 
giới 2015).

Nhiều hồ đập vỡ thường xuyên đã đưa ra nguy cơ 
cao về an toàn hồ đập. Vỡ đập đã gây ra mất mát đáng kể 
về tính mạng con người và kinh tế (xem phần 1.2.2 trong 
chương 1). Mặc dù có khung pháp lý và quy định tốt, các 
vấn đề về ngân sách và năng lực cho thấy an toàn đập và 
việc vận hành & duy trì phù hợp thường bị bỏ qua. Rủi ro 
kỹ thuật chủ yếu là ở các hồ đập thủy điện nhỏ và ở 1.500 
đập thủy lợi vừa và nhỏ đang cần phục hồi hoặc nâng cấp 
khẩn cấp (xem phần 2.2.1 trong chương 2). Các đập thủy 
điện lớn được báo cáo là an toàn (Tu, 2015).

Nhận thức cao của công chúng về rủi ro và chi 
phí. Phản đối của công chúng về tình trạng ngập lụt 
và vỡ đập tái diễn đã được truyền thông phản ánh, góp 
phần nâng cao nhận thức về vấn đề này (Ngân hàng Thế 
giới 2015).

Vận hành đập thiếu điều phối ở cấp lưu vực là 
nguy cơ dẫn đến mất giá trị và gia tăng rủi ro lũ lụt. 
Các tác động liên quan đến ngập lụt tự nhiên đã ngày 
càng trở nên trầm trọng hơn do cách vận hành đập. Ở 
những nơi có nhiều đập trong lưu vực sông độc lập, 
việc phối hợp vận hành liên hồ/đập thường là một thách 
thức. Năng lực quan trắc và dự báo liên tục dòng chảy 
lớn còn hạn chế, đặc biệt là ở địa hình hẹp và dốc của 
Tây Nguyên. Để giải quyết vấn đề này, Bộ TNMT đã 
tham mưu cho Chính phủ ban hành 11 quy định vận 
hành liên hồ chứa trên các lưu vực sông Hồng, Mã, Cả, 
Hương, Ba, Trà Khúc, Kôn- Hà Thanh, Srepok, Sesan, 
Vu Gia- Thu Bồn và Đồng Nai (Xem phần 6.1). Các quy 
định này thường xuyên được rà soát, điều chỉnh để phù 
hợp điều kiện thực tế. Tuy nhiên, do việc vận hành liên 
hồ chứa liên quan nhiều cơ quan và địa phương, sự phối 
hợp chặt chẽ là rất cần thiết để các quy định được thực 
hiện nghiêm túc.

Việc phát triển các công trình xây dựng, cơ sở hạ 
tầng và công trình giao thông có lúc không tuân thủ với 
các quy định về phòng chống thiên tai (theo điều 19 
Luật Phòng chống thiên tai), dẫn đến tăng nguy cơ ngập 
lụt. Việc xây dựng nhà và các công trình khác ven sông 
và ven biển gần đây gia tăng cả về số lượng và quy mô, 
dẫn đến mất ổn định bờ sông và bờ biển, gây sạt lở, đặc 
biệt ở vùng ĐBSCL. Ngoài ra, các công trình đường bộ, 
đường sông cũng như hạ tầng du lịch, khu nghỉ dưỡng, 
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đê sông xây dựng dọc bờ sông bờ biển cũng không theo 
quy hoạch. Tất cả các yếu tố này tác động đến dòng 
chảy sông và ven biển, gia tăng rủi ro sạt lở ven sông 
và ven biển. 

Giao thông thủy chiếm 48% lượng vận tải nội địa ở 
Việt Nam, tuy nhiên việc thiếu đầu tư đang đặt ra các 
thách thức. Tăng trưởng kinh tế cao trong 20 năm qua 
ở Việt Nam có liên hệ chặt chẽ với nhu cầu giao thông. 
Với mục tiêu tiếp tục tăng trưởng kinh tế, Việt Nam 
đang gặp thách thức trong việc tăng hiệu suất và độ tin 
cậy của các loại hình giao thông đa phương tiện, kho 
bãi, xử lý  và dịch vụ giá trị gia tăng để duy trì tính cạnh 
tranh. Ngoài ra, liên quan đến nỗ lực giảm phát thải cac-
bon, vận tải đường sắt và đường sông có tỉ lệ phát thải 
carbon trên đơn vị km tấn thấp hơn vận tải đường bộ. 
Trung bình vận tải đường thủy có hiệu suất nhiên liện 
cao gấp 3,5-4 lần so với vận tải đường bộ. Tuy nhiên, 
giao thông thủy đang thiếu đầu tư cả về vốn lẫn chi phí 
vận hành để mở rộng, nâng cấp và duy trì mạng lưới 
giao thông quan trọng này. Cục Giao thông đường thủy 
nội địa ước tính rằng cần khoảng 2000 đô la Mỹ cho 
một km để có thể duy tu bảo dưỡng đường sông, đặc 
biệt cho việc nạo vét kênh lạch và bảo vệ bờ sông (Ngân 
hàng thế giới 2013). Tuy nhiên ngân sách nhà nước mới 
cấp khoảng 1000 đô la Mỹ, chiếm ½ so với nhu cầu. 
Ngoài ra, còn thiếu bản đồ cập nhật hệ thống để xác 
định mức bồi lắng đường thủy. Việc khai thác cát bừa 
bãi gây khó khăn trong việc duy trì lòng sông (Phỏng 
vấn Cục Giao thông đường thủy nội địa, Bộ Giao thông 
10/1/2019). Cần có hệ thống dịch vụ và các phương án 
giao thông cạnh tranh để có thể phát triển thị trường. 
Sự bất ổn định trong mức bồi lắng đường thủy cũng 
gây khó khăn cho các công ty đầu tư vào đội tàu vận tải 
lớn, vì vậy bỏ qua cơ hội kinh tế nhờ đội tàu quy mô 
lớn và lợi ích mà vận tải thủy có thể mang lại. Hiện tại 
giao thông đường bộ vẫn nhận được mức đầu tư lớn cho 
ngành giao thông, chiếm 80% tổng chi tiêu công cho 
ngành (Ngân hàng Thế giới, 2013b). 

5.2 Thể chế đối phó với rủi ro đang gia 
tăng liên quan đến nước còn hạn chế
5.2.1 Các vấn đề thể chế cản trở quản lý rủi ro
Phương pháp tiếp cận theo ngành và tổ chức thực 
hiện phân tán–những bất cập trong phân định chức 
năng, năng lực và nguồn lực hạn chế - làm yếu đi khả 
năng quản lý rủi ro của Việt Nam. Mặc dù đã có đầu tư 
đáng kể cho quản lý rủi ro thiên tai, vẫn có khoảng trống 
về năng lực của chính phủ và cộng đồng để quản lý rủi 
ro và các tác động. Khoảng trống này gồm sự phân tán 

và thiếu phối hợp trong tổ chức thực hiện; các cơ quan 
không đủ nguồn lực và thiếu tích hợp các nhu cầu thích 
ứng trong quy hoạch phát triển kinh tế xã hội (Ngân hàng 
Thế giới 2017h). Ví dụ như khai thác cát trên sông và 
ven sông liên quan đến nhiều cơ quan chức năng, dẫn đến 
chồng chéo và khó khăn trong quản lý. Ngoài ra cần tiếp 
tục tìm hiểu thêm về năng lực và nguồn lực tài chính tại 
cấp tỉnh, huyện và xã trong cảnh báo, phòng chống thiên 
tai như bão lũ.

Mặc dù có những đầu tư lớn cho các kế hoạch 
phòng tránh tốt hơn, chính phủ vẫn phải đối mặt 
với thiếu hụt về tài chính để giải quyết thiệt hại do 
thiên tai. Khả năng tài chính hiện tại của quốc gia chỉ 
đáp ứng khoảng 21% nhu cầu ước tính cho tái thiết và 
phục hồi khẩn cấp. Việt Nam có thể thiệt hại hơn 4% 
GDP sau một thiên tai lớn. Trong 50 năm tới, Việt Nam 
có 40% khả năng sẽ gặp phải một sự kiện thiên tai ảnh 
hưởng đến hơn 39 triệu người, với thiệt hại kinh tế vượt 
quá 6,7 tỷ USD.

Kinh phí từ ngân sách nhà nước không đủ cho quản 
lý các khu vực rủi ro cao và các vùng ven sông, ven 
biển chịu sạt lở và sụt lún. Cần cải tiến chính sách hỗ trợ 
tái định cư cho người dân vùng sạt lở để giảm chậm trễ 
trong thực hiện dự án. Do vướng mắc trong giải quyết tái 
định cư, một số dự án không thực hiện được hoặc phải phê 
duyệt lại, gây chậm trễ trong thi công, ảnh hưởng chung 
đến hiệu quả đầu tư.

Hiện tại chưa có chương trình quốc gia về bảo vệ và 
chống xói lở ven sông ven biển. Ngoài ra, cần lồng ghép 
nội dung chỉnh trị sông, phòng chống thiên tai, ngăn ngừa 
xói lở vào các kế hoạch phát triển ngành và kế hoạch phát 
triển kinh tế xã hội.

5.2.2 Thiệt hại kinh tế xã hội sẽ tăng mạnh nếu 
không có biện pháp quản lý
Mức thiệt hại kinh tế hiện tại 1,5% một năm được 
dự đoán sẽ tăng mạnh. Thiệt hại do thiên tai liên quan 
đến nước trung bình là 1–1,5% GDP trong hai thập kỷ 
qua và được dự đoán sẽ tăng lên 3% vào năm 2050 và 
tới 7% vào năm 2100 — một trong những mức cao nhất 
trên thế giới.

Tổn thất nông nghiệp do tính phức tạp của các 
tác động liên quan đến khí hậu và hoạt động của con 
người có thể rất lớn. Ở khu vực nông nghiệp là chủ yếu, 
những hiệu ứng phức tạp có thể kết hợp làm giảm sản 
lượng một cách đáng kể, bao gồm cả sự kết hợp giữa 
mực nước biển dâng và sụt lún do khai thác nước dưới 
đất (hộp 5.3).
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Kịch bản nước biển không ảnh hưởng lớn đến GDP, 
với các giá trị dao động từ 0,03% đến 0,06% vào năm 
2035. Tuy nhiên, tác động đến GDP lớn hơn gấp 10 lần 
khi mực nước biển dâng và sụt lún đất được xem xét cùng 
nhau. Trong trường hợp này, thâm hụt GDP năm 2035 dao 
động từ –0,28% đến -0,61%, tùy thuộc vào kịch bản nước 
biển dâng. Trong tất cả các kịch bản, tất cả các ngành 
lớn đều giảm so với đường tham chiếu, là đường không 
có nước biển dâng và sụt lún đất, trong đó nông nghiệp 

bị ảnh hưởng nhiều nhất và công nghiệp bị ảnh hưởng ít 
nhất (bảng 2).

Những phát hiện này liên quan mật thiết đến chính 
sách. Bởi vì nước biển dâng chủ yếu nằm ngoài tầm kiểm 
soát của Việt Nam, yếu tố này có thể được coi là không 
thể tránh khỏi. Tuy nhiên, yếu tốt tác động lớn hơn nhiều 
so với chỉ riêng nước biển dâng - sụt lún đất do khai thác 
quá mức nước dưới đất - có thể giảm thông qua thay đổi 
trong quản lý và thực thi tài nguyên nước.

BẢNG 2: Dự báo tác động đến GDP của nước biển dâng và của nước biển dâng kết hợp với sụt lún đất vào năm 2035 (%)

Kịch bản nước biển dâng Kịch bản nước biển dâng và sụt lún đất

Ngành Thấp (bách 
phân vị thứ 5) Trung bình Cao (bách phân  

vị thứ 95)
Thấp (bách 

phân vị thứ 5) Trung bình Cao (bách phân  
vị thứ 95)

Nông nghiệp −0.12 −0.19 −0.26 −1.28 −1.67 −2.83

Công nghiệp 0.00 −0.01 −0.01 −0.05 −0.06 −0.11

Dịch vụ −0.02 −0.03 −0.05 −0.22 −0.29 −0.50

Tổng −0.03 −0.04 −0.06 −0.28 −0.36 −0.61

Nguồn: Được sửa lại theo tài liệu Ngân hàng Thế giới 2018g.

Ghichú: Tác động của sụt lún đất chỉ được phân tích cho Đồng bằng sông Cửu Long vì dữ liệu cho Đồng bằng sông Hồng còn thiếu.Các giá trị trong các bảng cho 
thấy độ lệch từ đường tham chiếu, là đường không tính đến nước biển dâng và sụt lún đất, 2012.

Đây là những ước tính thận trọng. Vì dụ, sụt lún đất do 
khai thác quá mức nước dưới đất cũng có thể là một 
thách thức ở Đồng bằng sông Hồng. Tuy nhiên, không 
tìm thấy bằng chứng vững chắc về tỉ lệ sụt lún đất, vì vậy 
yếu tố này không được đưa vào phân tích. Hơn nữa, chỉ 

mới đánh giá tác động đến sản lượng lúa; có khả năng 
các cây trồng khác cũng sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực. Tuy 
nhiên, ở một số vùng, người nông dân có thể chuyển 
sang nuôi trồng thủy sản, có thể mang lại tác động tích 
cực đến thu nhập của hộ gia đình.

HỘP 5.2: Giảm sản lượng lúa và tăng trưởng kinh tế do nước biển dâng và sụt lún do khai thác nước 
dưới đất quá mức

Sản lượng lúa ở các cùng sản xuất chính của Việt Nam - 
sông Mê Công và sông Hồng - dự kiến sẽ bị ảnh hưởng bởi 
nước biển dâng do biến đổi khí hậu, và bởi sụt lúndo khai thác 
nước dưới đất. Sụt lún ở đồng bằng sông Cửu Long – giả định 
với mức khai thác nước dưới đất như hiện tại - dự kiến sẽ là 
0,24-0,9 m vào năm 2035 (Ngân hàng Thế giới 2018g).

Mô hình tính cân bằng tổng thể được sử dụng để hiểu tác 
động của riêng mực nước biển dâng trên Đồng bằng sông 
Hồng và sông Cửu Long và của mực nước biển dâng kết hợp 
với sụt lún đất ở Đồng bằng sông Cửu Long (Ngân hàng thế 
giới, 2018g). Các số liệu dự đoán về mực nước biển dâng và 
ngập lụt lấy từ ước tính của Bộ TNMT (Bộ TNMT 2016).

Ba kịch bản nước biển dâng (thấp, trung bình và cao) được 
phân tích. Khi chỉ xem xét đến tác động của nước biển dâng 
ở sông Hồng và sông Mê Công, sản lượng gạo của Việt Nam 
được dự đoán sẽ bị mất 0,5% trong kịch bản thấp, 0,8% trong 
kịch bản trung bình và 1,1% trong kịch bản cao.

Khi tác động của sụt lún đất do khai thác nước dưới đất 
quá mức ở Đồng bằng sông Cửu Long cũng được xét đến thì, 
sản lượng lúa bị mất tăng trong tất cả các kịch bản với mức 
tăng đáng kinh ngạc là 900%. Như vậy, sản lượng gạo bị mất 
ở Đồng bằng sông Hồng và sông Cửu Long sẽ tăng từ 5,15% 
đến 11,01% tổng sản lượng gạo của Việt Nam, tùy thuộc vào 
kịch bản (bảng 1).

BẢNG 1: Dự báo tác động của nước biển dâng và sụt lún đất do khai thác nước dưới đất quá mức đến sản xuất lúa vào năm 
2035 so với năm 2012 (tấn mỗi năm)

Vùng
Kịch bản nước biển dâng Kịch bản nước biển dâng và sụt lún đất

Thấp (bách phân  
vị thứ 5) Trung bình Cao (bách phân  

vị thứ 95)
Thấp (bách phân  

vị thứ 5) Trung bình Cao (bách phân  
vị thứ 95)

Đồng bằng sông Hồng 63,837 102,138 140,440 63,837 102,138 140,440

Đồng bằng sông Cửu Long 151,950 243,119 334,289 2,181,561 2,813,440 4,660,238

Tổng 215,786 345,258 474,729 2,245,397 2,915,579 4,800,678

% tổng sản lượng gạo của Việt 
Nam 0.49 0.79 1.09 5.15 6.69 11.01

Nguồn: (Ngân hàng Thế giới 2018g).

Ghi chú: Tác động của sụt lún đất chỉ được phân tích cho Đồng bằng sông Cửu Long vì dữ liệu cho Đồng bằng sông Hồng còn thiếu. Các giá trị trong bảng cho thấy 
sự khác biệt với đường tham chiếu, là đường không có nước biển dâng và sụt lún đất.
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5.2.3 Thách thức thủy văn ở phạm vi khu vực
Các mô hình dòng chảy phân hóa cao theo mùa trên 
các con sông xuyên biên giới của Việt Nam tạo ra cả 
lợi ích và rủi ro. Những thách thức thủy văn trên khu vực 
được minh họa tốt nhất trên sông Mê Công. Mê Công và 
nhiều nhánh của nó có mô hình dòng chảy phân hóa theo 
mùa cao, tạo ra những vùng đầm lầy và cửa sông phong 
phú, hỗ trợ đa dạng sinh học và khai thác thủy sản dồi dào, 
và nuôi dưỡng đất cho trồng lúa và các cây trồng khác với 
nước giàu phù sa. Tuy nhiên, lũ lụt và hạn hán cũng là 
mối đe dọa đến sinh kế, đặc biệt là đối với các cộng đồng 
nông thôn nghèo. Đồng bằng sông Cửu Long – vựa lúa 
của Việt Nam – theo dự báo   sẽ có mưa ít hơn vào mùa khô 
và mưa nhiều hơn vào mùa mưa. Nhìn chung, tổng lượng 
mưa năm tăng 0,3% vào năm 2020 và tăng 0,7-0,8% vào 
năm 2050 so với thời kỳ 1980-1990 (Bộ TNMT, 2010).

Những rủi ro đã trở nên trầm trọng hơn do các hoạt 
động phát triển. Những thách thức gia tăng đang nổi lên, 
bao gồm phát triển thượng nguồn, sẽ ảnh hưởng đến các 
mô hình dòng chảy trên sông và mô hình dòng chảy bùn 
cát, và biến đổi khí hậu, được dự báo sẽ làm tăng tần suất 
các hiện tượng thời tiết cực đoan, thay đổi mô hình nhiệt 
và kết quả là mô hình thời tiết khó dự đoán. Ví dụ trên 
sông Mê Công, tác động của những thay đổi này trên 90% 
lưu vực, phần nằm bên ngoài Việt Nam sẽ có những hậu 
quả lớn đối với các lưu vực hạ lưu trong nước. Cùng với 
đó, biến đổi khí hậu và phát triển thượng nguồn sẽ ảnh 
hưởng đến số lượng và chất lượng nước và phù sa đổ về 
Việt Nam, và làm thay đổi chế độ dòng chảy, gây xâm 
nhập mặn và đe dọa hoạt động sản xuất nông nghiệp và 
hoạt động kinh tế hiện (Ngân hàng Thế giới 2013).1

5.3 Cần tăng cường thể chế quản lý rủi 
ro hiện tại
5.3.1 Ứng phó tổng hợp là cần thiết cho quản lý 
rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu
Rất nhiều hành động đã được thực hiện, nhưng cần 
có một cách tiếp cận toàn diện hơn để thể chế hóa 
quy hoạch cho tính thích ứng và giải quyết những tổn 
thương cụ thể và nguyên nhân của chúng. Một báo cáo 
gần đây cho thấy, mặc dù Việt Nam đã đầu tư đáng kể vào 
quản lý rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu, 
quốc gia này cần một cách tiếp cận tổng hợp không chỉ 
giải quyết khủng hoảng mà còn thể chế hóa các cơ chế 
nhằm thúc đẩy tính thích ứng dài hạn và giải quyết những 
tổn thương của đất nước đối với hạn hán, lũ lụt và các 
hiểm họa khí tượng thủy văn khác (Ngân hàng Thế giới 
2017h).

Tiếp cận tổng hợp có ý nghĩa nhất định đối với việc 
quản lý nước trong quy hoạch lưu vực. Rủi ro thiên tai 

là một yếu tố sẵn có của tài sản và các hoạt động sinh kế  
trước những sự kiện nguy hiểm. Rủi ro có thể được quản 
lý thay vì bị coi là cú sốc mà quốc gia không thể kiểm soát. 
Bài học là luôn phải sẵn sàng. Một cách tiếp cận đa chiều 
toàn diện là cần thiết để tích hợp rủi ro vào hoạch định 
chính sách, lập kế hoạch đầu tư và đặt quản lý rủi ro trong 
bối cảnh lưu vực, kết hợp các biện pháp công trình và phi 
công trình như nâng cao thông tin và cảnh báo sớm. Thực 
tế là, đối với hầu hết các lưu vực, giải pháp công trình 
mới chỉ là một phần nhỏ của khả năng thích ứng cần thiết 
(Ngân hàng Thế giới 2017h).

Cam kết dài hạn về quản lý tổng hợp tài nguyên 
nước và quy hoạch sử dụng đất trong phạm vi lưu vực 
là chìa khóa để xây dựng khả năng thích ứng khí hậu 
cùng với tăng trưởng kinh tế. Quy trình lập kế hoạch 
toàn diện hiện đang bắt đầu cho Đồng bằng sông Cửu 
Long là tấm gương trong vấn đề này, bởi vì nó kết hợp 
quản lý rủi ro vào quy hoạch trong bối cảnh lưu vực ngay 
từ đầu. Kiểu quy hoạch này, ở cả cấp lưu vực và cấp địa 
phương, sẽ giúp các khu dân cư có khả năng chống chịu 
với các sự kiện thiên tai liên quan đến nước cùng với các 
hoạt động sinh kế, kinh tế và cơ sở hạ tầng tại chỗ và do 
đó sẽ giảm tác động đến kinh tế xã hội của các sự kiện thời 
tiết cực đoan, biến đổi lượng mưa và những sự kiện không 
lường trước được. (Ngân hàng Thế giới 2017h).

5.3.2 Lồng ghép quản lý đập, hồ chứa và dòng 
chảy ở cấp lưu vực có thể giảm thiểu rủi ro và 
tăng giá trị từ nước
Một cách tiếp cận lưu vực sông để quản lý đập và hồ 
chứa có thể tối ưu hóa giá trị và đảm bảo bảo vệ hạ lưu. 
Chính phủ đã chỉ thị cách tiếp cận lưu vực sông cho vận 
hành đập để tối ưu hóa giá trị và bảo vệ các khu vực hạ lưu 
khỏi lũ lụt thông qua các quyết định vận hành liên hồ chứa 
ở 11 lưu vực sông. Luật Tài nguyên nước 2012 (xem hộp 
6.3 trong chương 6) giao trách nhiệm cho Bộ Tài nguyên 
và Môi trường đối với các hoạt động liên hồ chứa trên các 
lưu vực có bậc thang đập, bao gồm trách nhiệm bảo đảm 
dòng chảy môi trường. An toàn đập là trách nhiệm của 
người vận hành.2 Mục tiêu của phương pháp tiếp cận lưu 
vực sông là đạt được các lợi ích hiệu quả và cải thiện an 
toàn bằng cách tăng cường hoạt động liên ngành, liên tỉnh 
và liên hồ chứa (Ngân hàng thế giới 2015a). Cách tiếp cận 
này đã được thử nghiệm trên lưu vực sông Cả, sông Thu 
Bồn và sông Vu Gia, và khuôn khổ đa mục tiêu đã được 
xây dựng để xác định những lưu vực khác, những nơi mà 
phương pháp tiếp cận có thể có tác động đáng kể. Cách 
tiếp cận này được chứng minh là đúng và vì vậy đang được 
Bộ TNMT nhân rộng sang các lưu vực sông khác.

An toàn đập là ưu tiên hàng đầu, và vận hành đập 
cần được tối ưu hóa ở quy mô lưu vực. Từ năm 2003, 
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HỘP 5.3: Nỗ lực quản lý rủi ro xuyên biên giới trên lưu vực Sê San-Srêpốk

Thượng nguồn lưu vực sông Sê San-Srêpốk được chia sẻ 
bởi Campuchia và Việt Nam và là một trong những phụ 
lưu quan trọng nhất của lưu vực sông Mê Công đối với 
dòng chảy, bùn cát và đa dạng sinh học. Các vấn đề liên 
quan đến tài nguyên nước chính trong lưu vực này là:

• Quản lý rủi ro hạn hán và lũ lụt
• Xung đột giữa những người sử dụng nước.
• Phát triển thủy điện lớn và nhỏ, vận hành bậc thang thủy 

điện và giảm thiểu tác động.
• Chia sẻ lợi ích giữa các nhà phát triển và người dân địa phương.
• Kiểm soát ô nhiễm nước
• Phối hợp với Campuchia, khu vự chạ lưu ven sông, về 

các vấn đề quản lý tổng hợp tài nguyên nước, như xả 
nước từ các nhà máy thủy điện, chất lượng nước, quản lý 
rủi ro thiên tai và bồi lắng.

Ủy ban sông Mekong đã xác định những vấn đề sau 
đây là các vấn đề quản lý tài nguyên nước xuyên biên 
giới ưu tiên:

• Giám sát và đánh giá dòng chảy.
• Dự báo lũ, kiểm soát lũ lụt và các cơ chế cảnh báo lũ.
• Cơ chế liên lạc và phối hợp về chia sẻ thông tin và dữ liệu.
• Biện pháp giảm thiểu để giải quyết các tác động đến xã 

hội và môi trường.
• Năng lực thể chế và kỹ thuật để nâng cao phối hợp và hợp 

tác xuyên biên giới.

Để giải quyết những vấn đề nêu trên, Bộ Tài nguyên 
và Môi trường đặt mục tiêu thành lập một tổ chức lưu 
vực sông, thiết lập hệ thống giám sát tài nguyên nước 
và phát triển các công cụ mô hình và quản lý.

Nguồn: Ngân hàng Thế giới 2013; Ủy hội sông Mê Công 2017c.

Chính phủ đã thực hiện một chương trình an toàn đập bao 
gồm các biện pháp công trình và phi công trình. Điều quan 
trọng là thiết lập vận hành và an toàn đập trong phạm vi 
lưu vực, giải quyết các vấn đề kỹ thuật, xây dựng quy chế 
hiệu quả, cải thiện công tác thu thập dữ liệu và quản lý 
thông tin liên ngành và điều phối vận hành đập và hồ chứa 
ở quy mô lưu vực (Ngân hàng thế giới 2015a).

Quy hoạch lưu vực cũng có thể góp phần vào các 
giải pháp dài hạn cho an toàn đập. An toàn hồ đập sẽ 
trở thành mối quan ngại nếu các quy định không đầy đủ 
và thiếu hụt tài chính cho vận hành & bảo trì, đặc biệt đối 
với các đập thủy lợi nhỏ và các đập thủy điện tư nhân. 
Chương trình của chính phủ bao gồm một chương trình 
đầu tư nhiều năm để cải thiện nâng cao an toàn hồ đập, 
với cách tiếp cận khung để xác định rủi ro và ưu tiên hành 
động. Tuy nhiên, các giải pháp dài hạn nằm ở việc cải 
thiện cơ chế thể chế để điều tiết và đưa ra các biện pháp 
để tạo ra các khoản thu cần thiết từ người sử dụng nước 
để tài trợ cho vận hành và duy trì ở mức tối ưu (Ngân 
hàng Thế giới 2015a). Hiện tại Bộ TNMT đang xây dựng 
quy hoạch tài nguyên nước chung cho cả nước đến năm 

2025, tầm nhìn đến năm 2035, trong đó có đề cập vấn đề 
an toàn hồ đập.

5.3.3 Quản lý rủi ro là một chức năng chính của 
quản lý tài nguyên nước được phối hợp tốt nhất 
ở quy mô lưu vực, bao gồm quản lý nước xuyên 
biên giới
Những rủi ro dọc theo một con sông cần phải được 
quản lý tổng hợp, với các cơ chế thể chế để phối hợp 
và thực hiện giữa các ngành và các cơ quan. Chính 
phủ đã cố gắng quản lý tổng hợp theo nhiều cách khác 
nhau nhưng kết quả còn chưa được như mong đợi (xem 
chương 1). Hiện tại Bộ TNMT đang nỗ lực áp dụng  
cách tiếp cận tổng hợp cho lưu vực Sê San-Srê pốk 
nhằm giải quyết các rủi ro nội tại cũng như các rủi ro 
thượng lưu và hạ lưu xuyên biên giới (hộp 5.4). Ngoài 
ra, Bộ cũng đang trình Thủ tướng Chính Phủ xem xét 
thành lập các ủy ban lưu vực sông và quy chế hoạt động 
của Hội đồng Tài nguyên nước quốc gia do một Phó 
Thủ tướng làm chủ tịch.

5.4 Hành động ưu tiên
5.4.1 Chính phủ nên tăng cường tích hợp ứng 
phó với biến đổi khí hậu, quản lý rủi ro thiên tai 
và nâng cao khả năng thích ứng
Việt Nam cần tiếp tục đầu tư vào giảm thiểu rủi ro, tính 
sẵn sàng và khả năng thích ứng dài hạn. Kinh nghiệm 
toàn cầu cho thấy thiên tai có tác động đến nền kinh tế vĩ 

mô trong dài hạn và có thể ảnh hưởng đến kết quả phát 
triển; chuẩn bị chu đáo là cách tiếp cận tốt nhất (hộp 5.5). 
Với những rủi ro cao mà Việt Nam đang phải đối mặt, cần 
tiếp tục đầu tư vào giảm thiểu rủi ro, tính sẵn sàng và khả 
năng thích ứng dài hạn. Nếu không, cơ hội cho tiến bộ xã 
hội, kinh tế và môi trường sẽ giảm đi trong những năm tới 
(Ngân hàng Thế giới, 2018j).
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Tiếp cận theo từng giai đoạn là cần thiết cho quản lý 
rủi ro khẩn cấp và rủi ro dài hạn bằng cách xây dựng 
khả năng thích ứng cho tất cả các loại rủi ro. Việt Nam 
cần lập chiến lược và phối hợp thực hiện các biện pháp 
quan trọng và nỗ lực phục hồi giải quyết các tác động của 
hạn hán, lũ lụt và các rủi ro khác liên quan đến khí hậu và 
làm việc hướng tới khả năng thích ứng với khí hậu tốt hơn. 
Mục tiêu là đảm bảo rằng các hoạt động phát triển hiện tại 
và tương lai là bền vững và thích ứng với khí hậu. Việc lập 
kế hoạch phải được hỗ trợ bởi nền tảng kiến   thức và khoa 
học tốt nhằm xác định mục tiêu và ưu tiên đầu tư vào phát 
triển công nghệ và áp dụng, cơ sở hạ tầng và tăng cường 
năng lực.

Tiếp cận theo từng giai đoạn bao gồm những hành 
động trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Bước đầu 
tiên trong ngắn hạn là đánh giá và cố gắng giải quyết các 
thách thức phối hợp và thực thi đa ngành bằng cách nâng 
cao hiệu quả và phối hợp theo chiều ngang giữa các ngành 
cũng như theo chiều dọc ở cấp quốc gia, cấp khu vực và 
cấp tỉnh. Trong trung hạn, Ban chỉ đạo Trung ương về 
phòng chống thiên tai cần phát huy vai trò thúc đẩy phối 
hợp liên bộ và đóng vai trò tư vấn cho quản lý tổng hợp rủi 
ro thiên tai. Về lâu dài, quản lý rủi ro thiên tai và các biện 
pháp thích ứng với biến đổi khí hậu cần được lồng ghép 
vào quy hoạch quản lý tài nguyên và sử dụng đất cho tất cả 
các ngành nhạy cảm với khí hậu.

Cần tăng cường nghiên cứu về các rủi ro để xác định 
giải pháp. Cần tiếp tục nghiên cứu về nguyên nhân và giải 
pháp phòng ngừa sụt lún đất. Ngoài ra, cần tiếp tục nghiên 

HỘP 5.4: Kinh nghiệm toàn cầu và ứng phó với thiên tai trên toàn thế giới và ở Việt Nam

Thiên tai có tác động đến nền kinh tế vĩ mô dài hạn và 
định hình các kết quả phát triển. Mỗi năm, thiên tai làm 
thiệt hại cho nền kinh tế toàn cầu 520 tỷ USD và đẩy khoảng 
26 triệu người vào cảnh nghèo đói. Chúng ảnh hưởng 
nghiêm trọng đến tiềm năng thu nhập của hộ gia đình qua tác 
động lên vốn con người (y tế, giáo dục và dinh dưỡng). Các 
khoản đầu tư vào giảm thiểu rủi ro và sẵn sang cho thảm họa 
có thể cứu được nhiều mạng sống và giảm thiểu tối đa tác 
động. Đầu tư vào giảm thiểu rủi ro thiên tai có thể giảm đáng 
kể thiệt hại và tổn thất kinh tế. Cải thiện hệ thống cảnh báo 
sớm và tiếp cận nhanh đến các quỹ là điều cần thiết. Đảm 
bảo rằng chính phủtiếp cận đủ nguồn lực để ứng phó khẩn 
cấp nhanh chóng là một bước quan trọng để giảm thiểu tác 
động của thiên tai đến con người (Ngân hang thế giới, 2017i)

Để đối phó với các rủi ro thiên tai trên toàn thế giới, 
Ngân hàng Thế giới đang hợp tác với nhiều quốc gia 
về quản lý rủi ro thiên tai. Học hỏi từ kinh nghiệm toàn 
cầu, Ngân hàng đã phát triển một cách tiếp cận tổng hợp để 
quản lý rủi ro thiên tai, bao gồm một khung chính sách vững 
mạnh, đầu tư vào giảm thiểu rủi ro và tài trợ rủi ro thiên tai. 

Trong 5 năm, Ngân hàng Thế giới đã tăng gấp ba tài trợ cho 
quản lý rủi ro thiên tai, cam kết khoảng 6 tỷ USD mỗi năm để 
hỗ trợ khả năng ứng phó (Ngân hàng Thế giới 2017). Ngân 
hàng Thế giới cũng hỗ trợ các quốc gia với một gói hỗ trợ kỹ 
thuật và tài chính đa dạng, kết hợp với kinh nghiệm từ các 
dự án toàn cầu, để nâng cao năng lực của cơ quan thực hiện.

Tại Việt Nam, Ngân hàng Thế giới đã góp phần vào 
quản lý rủi ro thiên tai và khả năng ứng phó. Kể từ năm 
2008, Ngân hàng Thế giới đã đóng góp 1,7 tỷ đô la Mỹ cho 
hiện đại hóa khí tượng thủy văn, hệ thống cảnh báo sớm 
thiên tai, cơ sở hạ tầng phòng chống thiên tai chính và nâng 
cao an toàn đập. Thêm vào đó, Ngân hàng đã huy động 10 
triệu USD vốn ủy thác thông qua chương trình hợp tác: Quỹ 
Toàn cầu cho Giảm thiểu và Cứu trợ thiên tai nhằm tăng 
cường các chính sách và khung pháp lý của chính phủ về 
quản lý rủi ro thiên tai và thúc đẩy trao đổi kiến   thức giữa 
Việt Nam và các quốc gia khác. Lĩnh vực ưu tiên tiếp theo sẽ 
là tích hợp kế hoạch tính thích ứng vào đầu tư cho phát triển 
đô thị, giao thông, nông nghiệp và quản lý tài nguyên nước 
(Ngân hàng Thế giới, 2018j). 

cứu và điều tra cơ bản về tình trạng đất và dự báo, phòng 
chống và ứng phó với xói lở và sạt lở vùng ven biển và 
ven sông.

5.4.2 Cần có cách tiếp cận tổng thể và tổng 
hợp cho các biện pháp công trình và phi công 
trình trong các lĩnh vực then chốt dựa trên tám 
“giải pháp bắt buộc”
Báo cáo Hướng tới Quản lý rủi ro thiên tai tổng hợp ở 
Việt Nam nêu bật bốn “giải pháp bắt buộc” đối với tính 
sẵn sàng, ứng phó và phục hồi sau thiên tai, và bốn giải 
pháp bắt buộc đối với xây dựng khả năng thích ứng 
chống chịu. Cho ngắn hạn, trung hạn và dài hạn (bảng 
5.1; Ngân hàng Thế giới 2017h).

5.4.3 Cải thiện lập kế hoạch tài chính sẽ là cốt 
yếu để thiết lập một hệ thống vững vàng để 
phòng ngừa, chuẩn bị và ứng phó với thiên tai
Bộ Tài chính có thể chủ trì trong việc lập kế hoạch tài 
chính cho thiên tai bằng cách tạo ra một chiến lược tài 
chính quản lý rủi ro thiên tai toàn diện. Mặc dù chính 
phủ đã có một số công cụ tài chính, có quá nhiều phụ thuộc 
vào ngân sách của chính phủ tại tất cả các cấp để tài trợ 
cho phòng ngừa thiên tai và ứng phó và phục hồi sau thiên 
tai. Nâng cao phối hợp các công cụ này có thể giúp chính 
phủ quản lý tốt hơn các chi phí cho thiên tai và đảm bảo 
rằng nguồn vốn sẽ được phân phối hiệu quả và vào đúng 
thời điểm. Ngoài ra, cần rà soát đánh giá lại việc phân bổ 
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HỘP 5.5: Đổi mới trong lập kế hoạch tài chính cho thiên tai

Chương trình Lựa chọn Rút vốn Ứng phó Thảm họa (CAT 
DDO) ở Philippines kết hợp các cải cách trong chính sách quản 
lý rủi ro thiên tai với các công cụ tài chính đổi mới, cho phép 
chính quyền địa phương tiếp cận tài chính một cách kịp thời. 
Nước này đã mở một dòng tiếp cận tín dụng CAT DDO vào 
năm 2017 theo đó đã giúp đạt được cải cách quản lý cơ bản rủi 
ro thiên tai trong khi cung cấp tài chính nhanh chóng cho việc 
khôi phục và tái xây dựng sau thảm họa. Năm 2013, CAT DDO 
đã cho phép chính phủ Philippines huy động 600 triệu USD chỉ 
vài ngày sau cơn bão nhiệt đới Haiyan. Văn phòng quản lý rủi 
ro thiên tai đã được thiết lập ở 80 tỉnh và ở hơn 90% thành phố 
và đô thị, với ngân sách và nhân sự được phân bổ.

Một sự đổi mới khác là thành lập Quỹ Phòng chống 
thiên tai tại Mexico (FONDEN) để hỗ trợ cứu trợ và tái 
thiết khi có thiên tai. Các nguồn của FONDEN, được 
tận dụng với các công cụ dựa vào thị trường, cho phép 
chuyển giao rủi ro thông qua bảo hiểm và các cơ chế khác 
như cam kết đối phó thảm họa. Năm 2011, FONDEN đã 
bảo đảm bồi thường cho tài sản của chính phủ và nhà ở 
thu nhập thấp với một hiệp định tái bảo hiểm lớn hơn 
mức thiệt hại trị giá 400 triệu đô la Mỹ. FONDEN hiện 
cung cấp một trong những phương tiện tài chính thiên tai 
công phu nhất trên thế giới.

Nguồn: Ngân hàng Thế giới 2018j.

BẢNG 5.1: Phòng chống thiên tai và lồng ghép tính thích ứng 

Ngắn hạn: Thiết kế, thí điểm và chuẩn hóa các thực hành đã được chứng minh

Trung/dài hạn: Mở rộng quy mô và thể chế hóa hoạt động

Sẵn sàng, ứng phó và phục hồi thiên tai thông minh hơn 

1. Hệ thống giám sát và cảnh báo hạn hán tích hợp để liên kết 
các hệ thống khí tượng thủy văn cho quy trình sẵn sàng và ứng 
phó thiên tai.

2. Chiến lược bảo vệ tài chính để tài trợ hiệu quả cho ứng phó 
và phục hồi.

3. Các hệ thống hỗ trợ xã hội thích ứng để hỗ trợ các hộ gia đình 
dễ bị tổn thương.

4. Phân tích rủi ro và tính dễ bị tổn thương để cung cấp vị trí 
cụ thể và khả năng phân phối tại điểm cuối cùng cho khu vực 
mục tiêu hỗ trợ và cho dân chúng.

Công cụ xây dựng khả năng chống chịu trong quá trình phát triển

1. Hệ thống cho phép quản lý tổng hợp tài nguyên nước (các khía 
cạnh về cung và cầu cho tài nguyên nước) và quy hoạch sử 
dụng đất nhạy cảm với khí hậu ở cấp lưu vực sông, vùng ven 
biển và các cấp lưu vực.

2. Thực hành nông nghiệp tốt thông minh với khí hậu đối với cây 
trồng, vật nuôi, thủy sản và các tài sản sản xuất khác.

3. Tiếp cận dựa vào cộng đồng để quản lý rủi ro thiên tai và có 
các biện pháp thích ứng với biến đổi khí hậu, và nguồn nhân 
lực có tay nghề để thực hiện.

4. Trao quyền cho những người dễ bị tổn thương tiếp cận các cơ 
hội giảm rủi ro để tăng cường khả năng chống chịu và tăng 
cường sinh kế.

Nguồn: Ngân hàng Thế giới 2017h.

kinh phí giữa ngăn ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả 
rủi ro thiên tai; tập trung vào ngăn ngừa rủi ro. Kết hợp các 
công cụ tài chính có thể cho phép chính phủ và cộng đồng 
huy động, tiếp cận và giải ngân tài chính từ các nguồn 
công và tư một cách nhanh chóng. Với những khó khăn về 
tài chính, chính phủ cũng có thể tìm đến các thị trường vốn 

và bảo hiểm để đảm bảo nguồn vốn từ khu vực tư nhân, 
giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước, và/hoặc kết hợp 
các cơ chế huy động vốn từ khối tư nhân và xã hội dân sự.3 

Ngoài ra, các công cụ cải tiến cần được xây dựng để giúp 
đối phó với những khó lường về thiên tai và biến đổi khí 
hậu (hộp 5.6).

5.4.4 Quản lý rủi ro –vận hành và an toàn đập - 
cần phải được tích hợp trong quy hoạch lưu vực
Cách tiếp cận tổng hợp toàn lưu vực không chỉ có thể 
tăng cường ứng phó và thích ứng với thiên tai mà còn 
thúc đẩy năng suất kinh tế. Báo cáo năm 2017 Hướng tới 
quản lý rủi ro thiên tai tổng hợp ở Việt Nam khuyến nghị 
tìm giải pháp cho thách thức phối hợp và thực hiện liên 
ngành (xem phần 5.4.1), bằng cách “nâng cao hiệu quả và 
phối hợp theo chiều ngang giữa các ngành cũng như theo 
chiều dọc ở cấp quốc gia, cấp khu vực và cấp tỉnh” (Ngân 
hàng Thế giới 2017h). Do đây cũng là thách thức đối với 

việc quản lý tổng hợp tài nguyên nước, giải pháp ở cấp 
lưu vực có thể được thành lập theo cách tương tự, theo đó, 
quy hoạch lưu vực được chỉ đạo bởi một tổ chức lưu vực 
sông hoặc bằng cách tổ chức theo chức năng cho việc phối 
hợp liên ngành, có thể kết hợp với việc phân bổ nguồn vốn 
dựa theo quy hoạch lưu vực.  Việc thiết lập thể chế tương 
tự cũng có thể mang lại sự quản lý phối hợp cho vận hành 
và an toàn các hồ đập trên mỗi lưu vực sông. Thêm vào 
đó, hệ thống thông tin khí tượng-thủy văn và tài nguyên 
nước được thiết lập trên toàn Việt Nam (xem hộp 6.6 trong 
chương 6) có thể phục vụ cho 3 mục đích trong quy hoạch 
lưu vực: cảnh báo lũ lụt và hạn hán; quy hoạch lưu vực;  
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và quản lý sông, bao gồm cả giám sát đập. Một nghiên cứu 
gần đây ở tỉnh Ninh Thuận cho thấy làm thế nào cách tiếp 
cận tổng hợp toàn lưu vực, bao gồm quy hoạch phối hợp 
cho hồ chứa và công nghệ tiết kiệm nước tiên tiến, không 
chỉ tăng cường khả năng thích ứng đối với lũ lụt và hạn 
hán định kỳ mà còn tăng năng suất kinh tế và hỗ trợ quy 
hoạch phát triển kinh tế xã hội tốt hơn (Ngân hàng Thế 
giới 2018a).

Ghi chú:
1. Năm 2013, Chính phủ đã thực hiện một nghiên cứu 

lớn về tác động của phát triển thượng nguồn trên 
Đồng bằng sông Cửu Long. [42.2; Tài liệu 2.7]

2. Điều 53.2 và 60.5 Luật Tài nguyên nước 2012 giao 
cho Bộ Tài nguyên và Môi trường trách nhiệm quản 

lý dòng chảy và phê duyệt vận hành liên hồ chứa 
(Chính phủ 2012). Luật Thủy lợi 2017 giao trách 
nhiệm an toàn đập cho Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn và Uỷ ban nhân dân tỉnh: “Trước 
mùa mưa hằng năm, Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức đánh 
giá an toàn đập, hồ chứa nước; quyết định phương 
án tích nước hồ chứa nước và giải pháp bảo đảm 
an toàn đập, hồ chứa nước thuộc phạm vi quản lý.” 
(Chính phủ 2017, Điều 45)

3. Một ví dụ tốt về cách tiếp cận hợp tác công - tư này 
là nỗ lực gần đây của Bộ Tài chính để áp dụng bảo 
hiểm cho cơ sở hạ tầng công cộng thông qua việc 
sửa đổi Luật quản lý tài sản công.



Phần 3 

Nâng cao quản trị — Khung quản trị, 
Đổi mới   và tài chính

Nâng cao hiệu quả và hoàn thiện quá trình thực thi chính sách sẽ giúp Việt Nam bảo 
vệ tài nguyên nước và duy trì tăng trưởng, bởi vì phần lớn phát triển của Việt Nam 
phụ thuộc vào nguồn nước. Để giải quyết các thách thức mới nảy sinh - như ô nhiễm, 
biến đổi khí hậu và cung cấp dịch vụ cho nông nghiệp và sinh hoạt - cần thực hiện 
cải cách chính sách một cách tổng hợp nhằm giải quyết sự thiếu hiệu quả và phân tán 
lợi ích. Điều này sẽ đòi hỏi phải chú ý nhiều hơn đến khía cạnh không gian của chính 
sách thông qua quy hoạch cấp lưu vực, huy động đủ vốn trong giai đoạn khó khăn về 
tài chính và nhấn mạnh vào trách nhiệm giải trình và các ưu đãi nhằm tuân thủ các  
quy định.
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6

Khung Quản trị Nước  
của Việt Nam

Khung quản trị nước của Việt Nam là hợp lý, nhưng các thể chế đang gặp khó khăn trong giải quyết mức độ căng 
thẳng đang gia tăng

• Khung pháp lý về tài nguyên nước đã được xây dựng và từng bước hoàn thiện.
• Phần lớn cơ cấu thể chế đã được luật quy định rõ ràng. Tuy nhiên, huy động sự phối hợp giữa các cấp, các ngành còn 

là một thách thức lớn. Tất cả các cơ quan quản lý, bao gồm Bộ TNMT-cơ quan chủ trì quản lý tài nguyên nước- đều 
thiếu nguồn lực thực hiện chức năng nhiệm vụ.

• Xây dựng các quy hoạch tài nguyên nước đang được tiến hành nhưng còn khó khăn và chậm tiến độ. Chưa hoàn thành 
điều tra cơ bản tài nguyên nước quốc gia. Chưa có quy hoạch tổng thể chung cho cả nước. Các bộ, ngành và địa phương 
tự xây dựng quy hoạch riêng, dẫn đến nguy cơ phân tán và thiếu đồng bộ.

• Khung quản trị nước của Việt Nam có mục đích lồng ghép quy hoạch và quản lý ở cấp lưu vực song thành công trong 
việc thành lập các tổ chức lưu vực sông và đảm bảo quy hoạch lưu vực còn hạn chế. Cần tăng cường trao quyền cho 
các tổ chức này, phân bổ đủ nguồn lực và đảm bảo các tổ chức này đại diện đầy đủ quyền lợi của các bên liên quan.

• Nguồn tài chính cho quản lý tài nguyên nước còn thiếu, phí và lệ phí liên quan đến tài nguyên nước chưa đủ để bù đắp 
các chi phí hoặc chưa đủ để thay đổi hành vi.

• Các cơ chế khuyến khích bảo tồn và bảo vệ tài nguyên nước đã được pháp luật quy định, nhưng chưa có đánh giá về 
tính hiệu quả của các cơ chế này.

• Giám sát tuân thủ pháp luật trong ngăn ngừa và kiểm soát ô nhiễm còn thấp, gây tác động tiêu cực đến các nguồn nước.
• Các cơ chế giải quyết vấn đề nước xuyên biên giới đã tạo những lợi ích cụ thể, song còn thách thức. Vì Việt Nam phụ 

thuộc nhiều vào các nguồn nước xuyên biên giới, cần thực hiện cơ chế đàm phán với các con sông khác. 
• Vướng mắc chính của việc lập quy hoạch là thiếu thông tin. Mặc dù đã bắt đầu xây dựng hệ thống thông tin để lập quy 

hoạch và quản lý song còn thiếu dữ liệu và đặc biệt là bất cập trong chia sẻ thông tin. Cần hoàn thiện đầu tư vào thu 
thập cơ sở dữ liệu và chuyển dữ liệu thành thông tin.

6.1 Khung pháp lý về tài nguyên nước đã 
được xây dựng và từng bước hoàn thiện
6.1.1 Khung pháp lý về tài nguyên nước đã 
được xây dựng trong hơn hai thập kỷ qua 
và đạt mức độ toàn diện
Khung thể chế và quản trị về tài nguyên nước đã phát 
triển cùng thời gian để đáp ứng các thách thức ngày 
một tăng trong quản lý ngành. Năm 1998, lần đầu tiên 

Luật Tài nguyên nước được ban hành, giao trách nhiệm 
quản lý tài nguyên nước cho Bộ NNPTNT vào sau đó là 
Bộ TNMT khi Bộ này thành lập năm 2002. Luật đã quy 
định các chính sách cơ bản để đạt được cách tiếp cận tổng 
thể. Các chính sách này được cụ thể hóa bởi các Nghị định 
và thông tư (xem Phụ lục B). Năm 2012, Luật Tài nguyên 
nước được sửa đổi nhằm tăng cường cách tiếp cận tổng 
thể về tài nguyên nước và giao trách nhiệm quản lý với sự 
thống nhất quản lý chung bởi Bộ TNMT (hộp 6.1). Một số 



Q UẢ N T R Ị  A N N I N H N G U Ồ N N Ư Ớ C72

nội dung chính của Luật tài nguyên nước 2012 bao gồm:  
i) Quy định về điều tra cơ bản, chiến lược và quy hoạch 
tài nguyên nước; ii) Quy định về bảo vệ và phát triển bền 
vững chất lượng và số lượng tài nguyên nước; iii) Quy 
định về phân bổ và sử dụng nước, bao gồm nước dưới đất; 
iv) Quy định các công cụ kinh tế trong quản lý tài nguyên 
nước ở cấp trung ương và địa phương (Phụ lục B).

Chính phủ và Bộ TNMT đã ban hành nhiều nghị định 
và thông tư hướng dẫn thi hành Luật tài nguyên nước 
(Phụ lục B), bao gồm: đánh giá, quy hoạch và quản lý 
tài nguyên nước; bảo vệ và bảo tồn tài nguyên nước, bao 
gồm quy định về dòng chảy tối thiểu; khuyến khích đầu tư 
trong ngành nước và môi trường; quy định tiền cấp quyền 
khai thác; quy định về hạn chế khai thác nước dưới đất; và 
quy định xử phạt vi phạm pháp luật. 

HỘP 6.1: Tóm tắt trách nhiệm và quyền hạn pháp lý của Bộ TNMT theo Luật Tài nguyên Nước 2012 
và Luật Quy hoạch 2017

Khung pháp lý

• Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, các quy định và 
tiêu chuẩn dựa trên Luật Tài nguyên Nước (70.2 (a))

• Thường trực Hội đồng quốc gia về tài nguyên nước, Ủy 
ban sông Mê Công Việt Nam và các tổ chức lưu vực sông 
(RBOs (70.2 (k))

• Giám sát và tư vấn về các vấn đề nước xuyên biên giới (67.2)

Đánh giá thông tin và tài nguyên

• Thu thập dữ liệu, hệ thống cơ sở dữ liệu và thông tin và chia 
sẻ thông tin dữ liệu (13.2, 70.2 (h))

• Đánh giá tài nguyên nước (10.2–13.1)
• Giám sát tài nguyên nước (28)
• Cảnh báo sớm về các sự kiện cực đoan và có hại (70.2 (g))
• Nhận thức và giáo dục cộng đồng (70.2 (d))

Chiến lược và quy hoạch tài nguyên nước

• Chiến lược tài nguyên nước (14.4)
• Tổ chức lập Quy hoạch ở cấp lưu vực cấp quốc gia và liên 

tỉnh trình Thủ tướng ban hành (15–24)

• Quy định về bảo tồn nước (39–53)
• Bộ TNMT thống nhất chỉ đạo việc phối hợp hoạt động của 

tổ chức lưu vực sông, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, các cơ 
quan, tổ chức có liên quan trong việc điều hòa, phân phối tài 
nguyên nước, giám sát các hoạt động khai thác, sử dụng, bảo 
vệ tài nguyên nước, phòng, chống và khắc phục hậu quả tác 
hại do nước gây ra trên các lưu vực sông (72.2 (c))

Phân bổ và quản lý tài nguyên nước 

• Phân bổ nguồn nước và cấp giấy phép (54–56)
• Quản lý dòng chảy và chủ trì, xây dựng các quy trình vận 

hành liên hồ chứa (53.2, 60.5)
• Quản lý và điều phối nước dưới đất (35–36, 52, 56)
• Vùng bảo vệvà lưu lượng tối thiểu (70.2 (c))
• Xử lý các tranh chấp và vi phạm (70.2 (i))

Kiểm soát ô nhiễm

• Giám sát kiểm soát ô nhiễm và làm sạch các con sông 
lớn (27.4)

• Giấy phép xả thải (37)

Nguồn: Chính phủ Việt Nam (2012); tài liệu tham khảo từ Luật Tài nguyên nước 2012.

Theo Bộ TNMT, một số văn bản pháp lý đang được xây 
dựng nhằm tiếp tục hướng dẫn thi hành Luật Tài nguyên 
nước 2012 (phụ lục B), bao gồm: a) quy hoạch quốc gia 
về điều tra cơ bản và thông tin tài nguyên nước; b) các quy 
hoạch tài nguyên nước lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước 
liên tỉnh, quy hoạch tài nguyên nước tỉnh, thành phố trực 
thuộc trung ương; c) biện pháp hỗ trợ bảo tồn tài nguyên 
nước, các nguồn nước và ven sông; và d) quy định bổ sung 
về quản lý và tái sử dụng nước thải. 

Một số văn bản khác cũng cần được các Bộ tiếp tục 
ban hành, bao gồm: Bộ Khoa học và Công nghệ về tiêu 
chí sản phẩm thiết bị công nghệ sử dụng nước tiết kiệm; 
Bộ NNPTNT về tiêu chí công nghệ, kỹ thuật biện pháp 
tưới tiết kiệm cho nông nghiệp, và phương pháp xác định 
tỉ lệ nước hồi qui; và Bộ Tài chính về các chính sách ưu 
đãi, vay vốn, miễn giảm thuế (xem Phụ lục B).

6.1.2 Khung pháp lý về bảo vệ môi trường bổ 
sung khung pháp lý về tài nguyên nước
Ngoài Luật Tài nguyên nước 2012 còn có Luật Bảo vệ 
môi trường 2014. Chính phủ Việt Nam đã nhận thức được 
tầm quan trọng của bảo vệ môi trường ngay từ những ngày 
đầu của quá trình Đổi mới (xem Chương 1). Luật Bảo vệ 
Môi trường (BVMT) đầu tiên được ban hành vào năm 
1993 và sửa đổi vào 2005 và 2014 nhằm đáp ứng yêu cầu 
thực tiễn. Bảo vệ môi trường nước luôn là nội dung chính 
của các chính sách và văn bản pháp quy.

Luật BVMT trong cả ba phiên bản- 1993, 2005 và 
2014- đều có điều khoản quy định cụ thể về xử lý ô nhiễm 

nước. Các luật này và các nghị định và văn bản hướng 
dẫn thi hành (xem Phụ lục B) tạo một hệ thống công cụ 
chính sách xử lý ô nhiễm nước, bao gồm: đánh giá tác 
động môi trường, tiêu chuẩn môi trường nguồn nước, tiêu 
chuẩn thải, phí xả thải, thanh kiểm tra, quan trắc, ưu đãi 
trong bảo vệ môi trường thông qua vốn vay ưu đãi, miễn 
giảm thuế và ưu đãi về đất đai, xác nhận hoàn thành công 
trình bảo vệ môi trường, tuyên truyền giáo dục về môi 
trường. Nguồn kinh phí cho bảo vệ môi trường, bao gồm 
bảo vệ môi trường nước, đã được phân bổ khoảng 1% chi 
ngân sách hàng năm. 
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6.1.3 Thủy lợi và các lĩnh vực quan trọng 
khác liên quan đến tài nguyên nước thuộc 
trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn (Bộ NNPTNT)
Vai trò của Bộ NNPTNT trong ngành nước được quy 
định bởi một số luật, gần đây nhất là Luật Thủy lợi năm 
2017. Một số luật, nghị định và các văn bản liên quan quy 
định trách nhiệm của Bộ NNPTNT về thủy lợi và các lĩnh 
vực liên quan. Luật Đê điều 2006 quy định trách nhiệm 
của Bộ NNPTNT trong duy trì hệ thống đê điều và phòng 

chống lũ lụt. Luật Phòng chống thiên tai 2013 quy định 
vai trò của Bộ NNPTNT trong điều phối quy hoạch và ứng 
phó với thiên tai. Luật Thủy lợi 2017 quy định trách nhiệm 
của Bộ NNPTNT trong quy hoạch, xây dựng và quản lý 
các công trình thủy lợi và quản lý tài nguyên nước liên 
quan cũng như tài chính và phục hồi chi phí (xem hộp 6.2). 
Luật Thủy lợi 2017 cũng quy định Bộ NNPTNT phối hợp 
với Bộ TNMT và UBND các tỉnh. Chính phủ đã ban hành 
5 nghị định và 3 thông tư về hướng dẫn thi hành Luật Thủy 
lợi 2017 (xem Phụ lục B).

HỘP 6.2: Tóm tắt các trách nhiệm và quyền hạn theo luật định của Bộ NNPTNT theo Luật Thủy 
lợi 2017

QLTNN (phối hợp giữa Bộ TNMT và BỘ NN&PTNT)• Các kế hoạch và công trình theo luật này phải nằm trong 
khuôn khổ QLTHTNN và phù hợp với các quy hoạch 
tổng thể về tài nguyên nước (12)

• Công trình phải hiệu quả và thúc đẩy bảo tồn và năng suất 
sử dụng nước (25)

• Tài nguyên nước cho các công trình thủy lợi được phân 
bổ và cấp phép bởi Bộ TNMT (và UBND cấp tỉnh) (58)

• Bộ TNMT (và UBND tỉnh) cấp giấy phép xả thải nhưng 
xả nước thải vào các công trình thủy lợi phải tuân theo 
Luật Thủy lợi (58)

• Đối với các công trình thủy lợi, Bộ NNPTNT là đầu mối 
cho các quy hoạch, tiêu chuẩn, quy định và các vấn đề về 
hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, lũ lụt, vv… và cho 
các nội dung sau: hệ thống thủy văn và phân phối trợ cấp; 
và hợp tác quốc tế (56)

• UBND tỉnh có cùng trách nhiệm ở cấp tỉnh và phải báo 
cáo hàng năm cho Bộ NNPTNT (57)

Quy hoạch các công trình thủy lợi (Trách nhiệm của Bộ 
NNPTNT và UBND tỉnh)

• Điều tra cơ bản về thủy lợi, bao gồm dự báo biến đổi khí 
hậu, v.v. (9.2)

• Chiến lược thủy lợi (cho 30 năm, cập nhật mỗi thập kỷ) (10)

• Quy hoạch tổng thể thủy lợi cho lưu vực và cho vùng 
(cho 20 năm, được cập nhật sau mỗi 5-10 năm) (11)

• Bộ NNPTNT chịu trách nhiệm về quy hoạch tổng thể và 
các công trình thực hiện trên nhiều tỉnh (UBND tỉnh cho 
các công trình nội tỉnh) (14.1)

• Quy hoạch tổng thể quốc gia được phê duyệt bởi Thủ 
tướng Chính phủ (14.2)

• Bộ NNPTNT phê duyệt quy hoạch liên tỉnh và nội tỉnh 
(14.2)

Quản lý các công trình thủy lợi (Trách nhiệm của Bộ 
NNPTNT và UBND tỉnh)

• Bộ NNPTNT quản lý các công trình lớn và liên tỉnh, 
UBND tỉnh quản lý các công trình nhỏ hơn (21)

• Các tổ chức thủy nông cơ sở (đã đăng ký là các hợp tác 
xã) và liên hiệp của họ có thể quản lý cơ sở hạ tầng và có 
thể nhận hỗ trợ của nhà nước (50–52)

Thu hồi chi phí và tài chính)

• Thu hồi chi phí có thể bao gồm khấu hao và lợi nhuận 
trong mức trần của Bộ Tài chính (34)

• Thu hồi chi phí cho công trình nhà nước cũng dựa trên 
điều kiện kinh tế xã hội và khả năng thanh toán (34)

• Chính phủ có thể trợ cấp cả đầu tư và vận hành (36)

Nguồn: Chính phủ Việt Nam (2017a); tài liệu tham khảo là Luật Thuỷ lợi 2017.

6.1.4 Các văn bản pháp lý liên quan đến 
ngành nước
Có 09 luật cùng các pháp lệnh và nghị định liên quan 
bổ sung cho Luật Tài nguyên nước và Luật Bảo vệ môi 
trường. Các văn bản này quy định về phòng chống lũ lụt, 
quản lý rủi ro thiên tai, an toàn đập và bảo vệ môi trường. 
Chi tiết tại Phụ lục B.

6.2 Cấu trúc thể chế
Trong những năm đầu thành lập đất nước, tài nguyên 
nước và thủy lợi được quản lý chung. Năm 1962, Bộ 
Thủy lợi được thành lập quản lý tài nguyên nước và 
thủy lợi. Năm 1995, Bộ này sáp nhập với một số Bộ 

thành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Năm 
2002, Việt Nam nhận thức được nguyên tắc quản lý 
tổng hợp tài nguyên nước và tách quản lý tài nguyên 
nước riêng với các đối tượng sử dụng nước. Theo cách 
tiếp cận này, Bộ TNMT chịu trách nhiệm quản lý tài 
nguyên nước chung trong khi các Bộ khác chịu trách 
nhiệm trong các ngành sử dụng nước.

6.2.1 Các Bộ và hệ thống quản lý nhà nước ở 
địa phương
Trách nhiệm đối với nguồn nước được chia theo chiều 
ngang giữa các bộ ngành và các sở địa phương. Có bốn bộ 
chính chịu trách nhiệm về nguồn nước (Hình 6.1):
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Bộ Tài nguyên và Môi trường (Bộ TNMT): quản lý 
tài nguyên, bảo vệ môi trường nước, kiểm soát ô nhiễm, 
ban hành và giám sát thực hiện các quy chuẩn kỹ thuật môi 
trường nước, đầu mối quốc gia về các điều ước quốc tế về 
nguồn nước và môi trường, thường trực Hội đồng quốc 
gia Tài nguyên nước, Ủy ban Sông Mekong Việt Nam 
và các tổ chức lưu vực sông. Bộ có 05 đơn vị liên quan 
đến tài nguyên nước: Cục Quản lý tài nguyên nước (Cục 
QLTNN), Trung tâm quy hoạch điều tra tài nguyên nước, 
Viện Khoa học tài nguyên nước, Tổng cục Môi trường 
và Ủy ban Sông Mê Công Việt Nam. Cục QLTNN cũng 
đã thành lập chi cục QLTNN tại ba miền Bắc, Trung và 
Nam. Tại các địa phương là các phòng quản lý tài nguyên 
nước trực thuộc Sở TNMT các tỉnh thành và các phòng tài 
nguyên và môi trường ở quận huyện.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ 
NNPTNT): quản lý thủy lợi và cơ sở hạ tầng thủy lợi liên 
quan, kiểm soát lũ lụt, cấp nước nông thôn, và ứng phó với 
thiên tai, bao gồm quản lý sạt lở bờ biển, bờ sông và đê điều.

Bộ Công Thương (Bộ CT): quản lý thủy điện và nước 
cho công nghiệp. 

Bộ Xây dựng (Bộ XD): chịu trách nhiệm cấp nước đô 
thị và khu công nghiệp; thoát nước và xử lý nước thải đô 
thị và khu dân cư nông thôn tập trung; quản lý chất thải rắn 
sinh hoạt đô thị và khu dân cư nông thôn tập trung. 

Ngoài ra, Bộ Giao thông vận tải (Bộ GTVT) chịu 
trách nhiệm quản lý và phát triển cảng, đường thủy nội 
địa, hàng hải. Bộ Khoa học và Công nghệ (Bộ KHCN) 
chịu trách nhiệm thiết lập các tiêu chuẩn chất lượng 
nước và thúc đẩy đổi mới công nghệ. Bộ Y tế có trách 
nhiệm hướng dẫn kỹ thuật và kiểm tra chất lượng nước 
cấp ở đô thị và nông thôn (bao gồm cả bệnh viện). Bộ 
Tài chính (Bộ TC) có trách nhiệm về thuế, phí về nước, 
nước thải và môi trường. Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Bộ 
KHĐT) tổng hợp các dự án đầu tư về tài nguyên nước, 
lập kế hoạch và trình Thủ tướng phê duyệt. Mỗi bộ có 
các cơ sở ở cấp tỉnh và huyện.

Theo dõi 
giám sát ô 
nhiễm

QLNN trực 
tiếp quan trắc 
chất lượng và 
số lượng nước

QL công trình 
thủy lợi, quản 
lý lũ, cấp và 
thoát nước 
nông thôn, 
nước cho thủy 
sản, phòng 
chống thiên tai, 
quản lý sạt lở 
bờ sông, bờ 
biển

Thủy điện, 
nước cho 
công nghiệp

Đóng góp 
xây dựng 
quy chuẩn 
CLN, bằng 
sáng chế 
công nghệ 
nước

Cấp thoát 
nước cho 
đô thị

QL Giao 
thông thủy

Giám sát  
chất lượng 
nước uống

Ngân sách 
quốc gia 
cho dự án 
về TNN

KH&ĐT 
chung

Theo dõi 
giám sát ô 
nhiễm

Giao thông 
thủy

Ngân sách 
quốc gia cho 
dự án về TNN, 
thuế, phí về 
nước và môi 
trường

KH&ĐT 
chung

Tiêu chuẩn 
chất lượng 
nước uống

ỦY BAN SÔNG MÊ CÔNG Việt Nam

Bộ TNMT

Sở TNMT Sở NN&
PTNT Sở CT Sở XD

ỦY BAN NHÂN QUẬN/HUYỆN

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

Sở KH&CN Sở GT Sở Y Tế Sở TC Sở KHĐT CA Tỉnh/TP

Bộ NN&
PTNT Bộ CT Bộ XD Bộ KH&CN BỘ GTVT BỘ Y Tế Bộ TC Bộ KHĐT Bộ CA

CHÍNH PHỦ TRUNG ƯƠNG
HỘI ĐỒNG QUỐC GIA VỀ TÀI NGUYÊN NƯỚC

Giám sát và bảo vệ TNN, ứng phó với 
các tình huống bất ngờ về TNN

Giám sát và bảo vệ TNN, ứng phó 
với các tình huống bất ngờ về TNN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/THÀNH PHỐ

QLnhà nước chung về tài 
nguyên nước, bảo vệ môi 
trường nước, kiểm soát ô 
nhiễm, ban hành và giám 
sát thực hiện các quy chuẩn 
kỹ thuật môi trường nước, 
đầu mối quốc gia về các 
điều ước quốc tế về nguồn 
nước và môi trường, 
thường trực Hội đồng quốc 
gia Tài nguyên nước, Ủy 
ban Sông Mekong Việt Nam 
và các tổ chức lưu vực sông

QL đê điều và 
công trình 
thủy lợi; Quản 
lý lũ, cấp và 
tiêu thoát 
nước nông 
thôn, nước 
cho thủy sản, 
phòng chống 
thiên tai, 
quản lý sạt lở 
bờ sông, bờ 
biển

Thủy điện, 
nước cho 
công 
nghiệp

Cấp nước đô thị 
và khu CN; thoát 
nước và xử lý 
nước thải đô thị 
và khu dân cư 
nông thôn tập 
trung; quản lý 
chất thải rắn sinh 
hoạt đô thị và 
khu dân cư nông 
thôn tập trung

Thẩm định 
và thiết lập 
quy chuẩn 
CLN, bằng 
sáng chế 
công nghệ 
nước

HÌNH 6.1: Cơ cấu tổ chức và thể chế ngành nước và nước thải Việt Nam

Nguồn: Nhóm Tài nguyên nước (2030WRG, 2017).
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6.2.2 Nhiều trách nhiệm quản lý về nước được 
phân cấp
Trách nhiệm về tài nguyên nước và dịch vụ tại tỉnh 
được phân cấp cho chính quyền địa phương. Việt Nam 
có mức độ ủy quyền đặc biệt cao về trách nhiệm, tài 
chính và nguồn nhân lực cho chính quyền địa phương. 
Chi tiêu địa phương hiện chiếm hơn 70% tổng đầu tư 
công. Sự phân cấp này được phản ánh trong trách nhiệm 
đối với tài nguyên nước. Ở cấp địa phương, UBND tỉnh 
và dưới tỉnh là các UBND huyện - chịu trách nhiệm phát 
triển và quản lý tài nguyên nước và các dịch vụ nước 
và thủy lợi trong phạm vi quyền hạn của họ. Chỉ có 
những trách nhiệm thuộc phạm vi liên tỉnh như các dự 
án lớn được quản lý trực tiếp bởi các Bộ. Ví dụ như, hơn 
70% ngân sách thủy lợi, được quản lý bởi các UBND 
tỉnh chứ không phải bởi Bộ NNPTNT. Chính quyền địa 
phương có các mức năng lực khác nhau về lập kế hoạch 
và quản lý. Các Sở địa phương về nguyên tắc chịu trách 
nhiệm trước chính quyền địa phương nhưng cũng chịu 
trách nhiệm trước các Bộ chủ quản của họ. (Ngân hàng 
Thế giới 2017a).

6.2.3 Quản lý tài nguyên nước gặp một số 
thách thức về mặt thể chế
Để tất các bên lợi ích ở cấp ngành và cấp địa phương 
làm việc cùng nhau là một thách thức lớn về sự phối 
hợp theo chiều ngang và theo chiều dọc. Với cấu trúc 
thể chế phức tạp, đảm bảo cách tiếp cận đa ngành, liên 
thể chế để lập kế hoạch, phát triển và quản lý đặc biệt 
khó khăn cho quản lý nước, một lĩnh vực liên quan đa 
ngành và đa thẩm quyền. Quy mô của thách thức này 
có thể được minh họa qua một phân tích của Nhóm Tài 
nguyên nước 2030 (2017): để giảm mức độ căng thẳng về 
nước trong một lưu vực, cần có 24 biện pháp từ bảy bộ, 
sáu hội đồng tỉnh, nhiều thành phố, nhiều công ty thủy 
lợi và các công ty tư nhân, và hàng triệu nông dân và cư 
dân thành phố.

Năng lực quản lý tài nguyên nước ở các cấp được 
phân quyền còn khá yếu, đặc biệt là dưới cấp tỉnh. Một 
số tỉnh có năng lực lập quy hoạch và quản lý tài nguyên 
nước, nhưng hầu hết các tỉnh chưa có hướng dẫn chi tiết 
về phân cấp cho huyện và xã. Nguồn nhân lực về quản lý 
tài nguyên nước, đặc biệt là ở cấp địa phương còn thiếu 
và yếu về số lượng và chất lượng. Cần tăng cường nỗ lực 
đẩy mạnh quản lý tài nguyên nước và bảo vệ môi trường 
ở cấp cơ sở.

Mặc dù chịu trách nhiệm chính về quản lý tài 
nguyên nước song Bộ TNMT còn thiếu nguồn lực để 
thực hiện. Bộ TNMT thiếu nguồn nhân lực và tài chính 

để thực hiện những nhiệm vụ lớn về tài nguyên nước. Tại 
Bộ TNMT, Cục Quản lý Tài nguyên nước (Cuc QLTNN) 
còn thiếu nguồn nhân lực. Số lượng biên chế hạn chế ở cả 
trung ương (Cục QLTNN có khoảng 157 cán bộ, trong đó 
biên chế là 60) và địa phương (phòng quản lý tài nguyên 
nước thuộc sở TNMT có khoảng 6 người/tỉnh, cán bộ ở 
phòng tài nguyên môi trường huyện chỉ là kiêm nhiệm). 
Nhiều cán bộ không được đào tạo chuyên sâu và thiếu 
kinh nghiệm về tài nguyên nước nên rất khó để có thể 
thực hiện đầy đủ và tốt các nhiệm vụ hiện nay. Đặc biệt 
tại nhiều địa phương chưa có cán bộ chuyên trách về tài 
nguyên nước mà cán bộ làm công tác khí tượng thủy văn 
kiêm quản lý tài nguyên nước. Còn thiếu kinh phí cho 
các hoạt động quản lý tài nguyên nước ở cấp trung ương 
và địa phương.

Mặc dù đã có sự phân công trách nhiệm giữa các 
Bộ ngành về quản lý tài nguyên nước song còn chồng 
chéo về nhiệm vụ và bất cập trong phối hợp giữa các 
cơ quan.

Việc phân quyền trong lập quy hoạch liên quan đến 
tài nguyên nước đã dẫn đến việc các Bộ, ngành đều xây 
dựng quy hoạch phát triển chuyên ngành theo yêu cầu 
của Bộ mình đặt ra. Ví dụ như, Bộ NNPTNT xây dựng 
quy hoạch thủy lợi; Bộ CT xây dựng quy hoạch phát 
triển hệ thống thủy điện; Bộ GTVT xây dựng quy hoạch 
phát triển hệ thống giao thông thủy. Việc thiếu phối hợp 
giữa các ngành dẫn đến những xung đột trong khai thác 
sử dụng nước, làm gia tăng nguy cơ thiếu nước và ô 
nhiễm môi trường nước mặt. Còn mâu thuẫn về lợi ích 
liên quan đến tài nguyên nước như giữa chống lũ với 
phát điện; giữa phát điện với cấp nước tưới; giữa phát 
điện với cấp nước cho hạ du, nước sinh hoạt, nước để 
đẩy mặn cửa sông.

6.3 Xây dựng các quy hoạch tài nguyên 
nước đang được tiến hành nhưng còn 
khó khăn và chậm tiến độ. 
6.3.1 Điều tra cơ bản về tài nguyên nước đang 
được tiến hành nhưng có khó khăn trong thực 
hiện
Mặc dù đã có nhiều chuyển biến kể từ khi Luật Tài 
nguyên nước 2012 được ban hành, song quy hoạch  
điều tra cơ bản tài nguyên nước tổng thể cho cả nước 
chưa được hoàn thành. Luật Tài nguyên nước đã quy 
định Bộ TNMT có trách nhiệm tổ chức lập quy hoạch tổng 
thể điều tra cơ bản tài nguyên nước trình Thủ tướng nhằm 
phục vụ cho công tác chiến lược, quy hoạch, cấp phép, 
quản lý và điều phối tài nguyên nước (hộp 6.3).
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HỘP 6.3: Điều tra cơ bản tài nguyên nước

Bộ TNMT đã triển khai chương trình điều tra cơ bản tài 
nguyên nước ở cấp trung ương, và nhiều tỉnh đã chủ động 
thực hiện điều tra cơ bản. Ở cấp trung ương, các chương 
trình điều tra cơ bản bao gồm đánh giá tài nguyên nước mặt và 
nước dưới đất, hiện trạng khai thác sử dụng nước và xả nước 
thải vào nguồn nước, và lập bản đồ lưu vực sông. Nhiều thông 
tin dữ liệu đã được thu thập phục vụ công tác quản lý. Nhiều 
tỉnh đã chủ động phân bổ kinh phí cho các dự án điều tra, khảo 
sát, đánh giá tài nguyên nước, hiện trạng sử dụng và xả thải 
vào nguồn nước, xây dựng quy hoạch tài nguyên nước, xây 
dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên nước địa phương. 

Tuy nhiên, chưa có Quy hoạch điều tra cơ bản tài 
nguyên nước tổng thể, gây khó khăn trong việc điều phối 
giữa các ngành, các cấp. Mặc dù Luật Tài nguyên nước đã 
quy định Bộ TNMT có trách nhiệm tổ chức lập quy hoạch 
tổng thể điều tra cơ bản tài nguyên nước trình Thủ tướng, tuy 
nhiên, cho đến nay quy hoạch vẫn chưa phê duyệt. Để triển 
khai khai thực hiện đề án tổng thể điều tra cơ bản tài nguyên 
nước, năm 2017 Bộ TNMT đã phê duyệt nhiệm vụ lập Quy 
hoạch tổng thể điều tra cơ bản tài nguyên nước toàn quốc 
(Quyết định số 2057/QĐ-BTNMTT). Cuối năm 2018, Bộ 
TNMT đã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch 
tổng thể điều tra cơ bản tài nguyên nước đến năm 2030, tầm 
nhìn đến 2050. Chương trình hành động của Bộ TNMT thực 

hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 1/1/2019 của Chính phủ (QD 
12/QD-BTNMT của Bộ TNMT) cũng đã chỉ rõ những nhiệm 
vụ cơ bản của lĩnh vực tài nguyên nước trong năm 2019 bao 
gồm hoàn thành quy hoạch điều tra cơ bản tài nguyên nước 
trình Thủ tướng Chính phủ, lập nhiệm vụ và triển khai thực 
hiện quy hoạch điều tra cơ bản tài nguyên nước, quy hoạch tài 
nguyên nước. Việc chưa có Quy hoạch tổng thể điều tra tài 
nguyên nước đã dẫn đến một số các bộ và cơ quan ngang bộ, 
các ủy ban nhân dân các tỉnh thực hiện các chương trình, dự án 
điều tra cơ bản tài nguyên nước theo kế hoạch của riêng mình, 
thiếu tính hệ thống và phối hợp chung.

Chưa thực hiện kiểm kê tài nguyên nước định kỳ 5 năm, 
chưa công bố báo cáo tài nguyên nước định kỳ 5 năm hoặc 
báo cáo chuyên đề tài nguyên nước hàng năm theo quy 
định của Luật. Nhiều cơ quan, địa phương không thực hiện 
thường xuyên hoặc chưa triển khai điều tra lập báo cáo tình 
hình sử dụng nước gửi Bộ TNMT. 

Do chưa có Quy hoạch tổng thể điều tra tài nguyên nước, 
kinh phí được cấp cho các hoạt động điều tra đánh giá quan 
trắc tài nguyên nước hàng năm tại Bộ TNMT từ nguồn sự 
nghiệp kinh tế cũng rất hạn chế và tại các địa phương tình 
hình tài chính cho các hoạt động này cũng tương tự nên rất 
thiếu dữ liệu thông tin về tài nguyên nước, khai thác, sử dụng 
tài nguyên nước trên cả nước.

Nguồn: Bộ TNMT.

Các giải pháp thực hiện đang được triển khai trong khuôn 
khổ Chiến lược quốc gia về Tài nguyên nước 2010 và Kế 
hoạch Hành động quốc gia 2014-2020 (Phụ lục B). Theo Kế 
hoạch hành động quốc gia 2014, Bộ TNMT đã ban hành một 
số thông tư và nhiều thông tin đã được thu thập và tổng hợp 
ở cấp tỉnh. Năm 2018, Bộ TNMT đã trình Thủ tướng Chính 
phủ Quy hoạch tổng thể điều tra cơ bản tài nguyên nước đến 
năm 2030. Chương trình hành động của Bộ TNMT thực hiện 
Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 1/1/2019 của Chính phủ (QD 12/
QD-BTNMT của Bộ TNMT) cũng đã chỉ rõ những nhiệm 
vụ cơ bản của lĩnh vực tài nguyên nước trong năm 2019 bao 
gồm hoàn thành quy hoạch điều tra cơ bản tài nguyên nước 
trình Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, kinh phí cho điều tra 
cơ bản và quan trắc còn hạn chế, dẫn đến thiếu nghiêm trọng 
về thông tin dữ liệu về tài nguyên nước và việc khai thác sử 
dụng nước trên phạm vi cả nước. Hiện chưa công bố báo cáo 
tài nguyên nước định kỳ 5 năm. Các Bộ ngành và UBND tỉnh 
thành vẫn tự tiến hành điều tra cơ bản. 

6.3.2 Xây dựng quy hoạch tài nguyên nước còn 
chậm
Luật tài nguyên nước năm 2012 đã quy định 03 loại 
quy hoạch tài nguyên nước: 1) quy hoạch tài nguyên 
nước chung của cả nước, 2) quy hoạch tài nguyên nước 
lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh, và 3) quy 
hoạch tài nguyên nước của tỉnh. Luật cũng quy định quy 

hoạch cần cập nhật 10 năm một lần, và bao gồm cả nước 
mặt và nước dưới đất. Luật cũng nêu rõ các nguyên tắc căn 
cứ lập quy hoạch, nhiệm vụ nội dung quy hoạch và trách 
nhiệm lập phê duyệt quy hoạch tài nguyên nước, trong đó 
giao Bộ TNMT chủ trì phối hợp với Bộ NNPTNT, Bộ CT, 
Bộ XD và các bộ khác có liên quan xây dựng quy hoạch 
chung cả nước trình Chính phủ phê duyệt.

Tuy nhiên, đến năm 2017 mới bắt đầu xây dựng Quy 
hoạch tài nguyên nước chung của cả nước. Việc xây 
dựng quy hoạch chung của cả nước mới bắt đầu năm 2017. 
Nguyên nhân là do công tác quy hoạch tài nguyên nước 
liên quan đến nhiều ngành, nhiều địa phương, đòi hỏi phải 
có những tính toán dựa trên những số liệu điều tra cơ bản 
cụ thể để đạt được sự đồng thuận, trong khi đó nhiều công 
trình khai thác sử dụng nước lớn đã được xây dựng và đi 
vào sử dụng từ lâu. Việc thiếu nguồn lực cả về con người 
và kinh phí cho công tác lập quy hoạch cũng là một trong 
những nguyên nhân chính gây nên sự chậm trễ này.

Mặc dù chưa có Quy hoạch tài nguyên nước chung 
của cả nước nên nhiều địa phương đã xây dựng, phê 
duyệt quy hoạch tài nguyên nước của tỉnh mình, gây 
nguy cơ phân tán, thiếu đồng bộ. Luật quy định quy 
hoạch tài nguyên nước của tỉnh phải phù hợp với quy hoạch 
tài nguyên nước chung của cả nước và quy hoạch tài nguyên 
nước lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh, đồng 
thời UBND tỉnh khi lập quy hoạch tài nguyên nước phải có 
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ý kiến bằng văn bản của Bộ TNMT. Tuy nhiên, do chưa có 
Quy hoạch tài nguyên nước chung của cả nước nên nhiều 
địa phương đã xây dựng, phê duyệt quy hoạch tài nguyên 
nước của tỉnh mình. Điều này có thể phá vỡ tính tổng thể 
của quy hoạch chung cũng như quy hoạch lưu vực sông, và 
có thể tạo mâu thuẫn giữa quy hoạch của tỉnh thượng nguồn 
và hạ nguồn trong cùng một lưu vực sông.

Tương tự, các ngành cũng tự xây dựng các quy 
hoạch của riêng mình mà thiếu sự điều phối chung, 
đặc biệt là lĩnh vực thủy lợi. Cũng theo Luật tài nguyên 
nước, các loại quy hoạch khác như quy hoạch thủy lợi, 
thủy điện, cấp nước, giao thông thủy nội địa và các quy 
hoạch khác liên quan do các bộ, ngành địa phương lập 
phải phù hợp với quy hoạch tài nguyên nước. Như vậy rất 
nhiều quy hoạch liên quan đến hoạt động khai thác sử dụng 
tài nguyên nước đều phụ thuộc vào Quy hoạch tài nguyên 
nước. Vì quy hoạch này chậm được triển khai xây dựng 
nên các bộ ngành đã xây dựng các quy hoạch của mình. 
Ví dụ, có 22 quy hoạch thủy lợi lưu vực sông đã được Bộ 
NNPTNT phê duyệt nhằm đáp ứng yêu cầu thủy lợi, phục 
vụ tưới tiêu nông nghiệp. Do Quy hoạch tài nguyên nước 
đang trong quá trình xây dựng nên các quy hoạch thủy lợi 
này không dựa trên Quy hoạch tổng thể chung.

Nguy cơ thiếu nhất quán tương tự đối với quy hoạch 
lưu vực sông. Ví dụ, Bộ TNMT lập quy hoạch tài nguyên 
nước tổng hợp lưu vực sông, trong khi đó Bộ NNPTNT 
cũng lập quy hoạch thủy lợi tổng hợp lưu vực sông (ý kiến 
của Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội Vũ Hồng Thanh 
khi phát biểu về Dự thảo Luật Quy hoạch năm 2017). 

6.3.3 Ngành nước hiện đang hòa nhập với cách 
tiếp cận quy hoạch thống nhất do Chính phủ 
mới ban hành
Một thách thức khác là lồng ghép quy hoạch tài nguyên 
nước vào quy hoạch chung của quốc gia. Nhằm khắc 
phục tình trạng tồn tại nhiều loại quy hoạch khác nhau (có 
gần 2000 quy hoạch, xem hộp 6.4), năm 2017 Quốc hội 
đã ban hành Luật quy hoạch 2017. Luật này quy định điều 
chỉnh 37 luật có liên quan đến quy hoạch nhằm tạo khung 
pháp lý đồng bộ, thống nhất về quy hoạch. Nhiều luật cần 
điều chỉnh có liên quan đến tài nguyên nước, bao gồm Luật 
Tài nguyên nước, Luật Khí tượng thủy văn, Luật Quy hoạch 
đô thị, Luật Thủy lợi, Luật Đê điều. Quốc hội đã ban hành 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan 
đến quy hoạch vào tháng 11/2018.

Luật quy hoạch 2017 quy định Quy hoạch tài 
nguyên nước thuộc danh mục quy hoạch ngành quốc 
gia. Các Bộ tổ chức lập quy hoạch ngành quốc gia thời kỳ 
2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, Bộ TNMT 
lập quy hoạch Quy hoạch tài nguyên nước, Quy hoạch bảo 
vệ môi trường và Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học. Bộ 
NNPTNT lập Quy hoạch phòng chống thiên tai và Quy 
hoạch thủy lợi. Do chưa có cơ chế giải quyết nếu có xung 
đột về sử dụng nước giữa các bộ nên giải pháp tạm thời có 
thể là Bộ KHĐT hướng dẫn và trình Thủ tướng quyết định. 
Cách tiếp cận quy hoạch thống nhất này là rất cần thiết và 
đòi hỏi tâm huyết trong thực hiện.

HỘP 6.4. Thu gọn số lượng lớn các quy hoạch

Trong năm 2017 và 2018, Việt Nam đã ban hành 02 Luật 
nhằm rút gọn một số lượng lớn các quy hoạch đã được ban 
hành trong các luật trước đây. Hai Luật này là: Luật Quy 
hoạch 2017 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật 
có liên quan đến quy hoạch.

Sự cần thiết của Luật Quy hoạch 2017

Trước khi Luật Quy hoạch ra đời 2017, có 19.285 bản quy 
hoạch thuộc mọi lĩnh vực (chưa kể các loại quy hoạch sản 
phẩm như quy hoạch sắn, cá rô phi…). Cụ thể số lượng 
quy hoạch tăng gấp 6 lần từ thời kỳ 2001 - 2010 (3.114 quy 
hoạch) đến thời kỳ 2011 – 2020 (19.285 quy hoạch). Trong 
số 19.285 bản quy hoạch thì có 2.326 bản quy hoạch đô thị 
và 9.864 bản quy hoạch xây dựng. Hơn 8.000 tỷ đồng đã chi 
ra để lập các quy hoạch này.

Quy hoạch quá nhiều, nhưng không gắn với nguồn lực 
thực hiện; quy hoạch còn chồng chéo, mâu thuẫn, thiếu gắn 
kết dẫn tới hiệu quả thực hiện rất thấp, thậm chí cản trở sự 
phát triển.

Mục tiêu chính của Luật Quy hoạch 2017

• Đặt tính thống nhất trong quản lý Nhà nước và hiệu quả 
sử dụng nguồn lực quốc gia lên hàng đầu. Chấm dứt tình 
trạng quản lý chia cắt, cục bộ ngành và tính cát cứ địa 
phương.

• Thiết lập cơ chế minh bạch trong công tác quy hoạch, 
nâng cao vai trò của cộng đồng, người dân và nâng cao 
trách nhiệm của người đứng đầu.

• Giảm số lượng phải lập từ tổng số 19.285 quy hoạch 
xuống còn 11.413. Trong đó, giảm 97% từ 4.362 quy 
hoạch được lập cho cấp quốc gia, cấp vùng, cấp tỉnh 
xuống còn 110 quy hoạch. Sẽ chỉ còn 38 quy hoạch 
ngành, lĩnh vực, sản phẩm từ 3.372 quy hoạch hiện có.

• Phương pháp lập quy hoạch tích hợp đa ngành theo xu 
hướng quốc tế, hiện đại, nhất quán và hiệu quả. Tạo 
ra một hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quy hoạch 
quốc gia thống nhất từ Trung ương đến địa phương.

Nguồn: Báo Đại đoàn kết, 25/5/2017.
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6.4 Việt Nam đã thông qua cách tiếp 
cận “quản lý tổng hợp tài nguyên nước”, 
song việc thực hiện còn gặp khó khăn
6.4.1 Khung pháp lý cho quản lý tổng hợp tài 
nguyên nước đã thiết lập, song quy hoạch tổng 
hợp đã bộc lộ những thách thức
Việt Nam từ lâu đã nhận ra tầm quan trọng của quản 
lý tổng hợp tài nguyên nước (QLTHTNN). Hai thập kỷ 
trước, Chính phủ đã quyết định chọn QLTHTNN làm cơ 
sở cho việc lập quy hoạch, phát triển và quản lý tài nguyên 
nước (Hộp 6.5). Luật Tài nguyên Nước 2012 nhấn mạnh 

QLTHTNN và quản lý dựa trên lưu vực sông, quy định 
rằng “Việc quản lý tài nguyên nước phải bảo đảm thống 
nhất theo lưu vực sông” và “Tài nguyên nước phải được 
quản lý tổng hợp, thống nhất về số lượng và chất lượng 
nước; giữa nước mặt và nước dưới đất; nước trên đất liền 
và nước vùng cửa sông, nội thủy, lãnh hải; giữa thượng lưu 
và hạ lưu, kết hợp với quản lý các nguồn tài nguyên thiên 
nhiên khác”. Chiến lược Quốc gia về Tài nguyên nước đến 
năm 2020 và Định hướng Chiến lược Phát triển Thủy lợi 
khẳng định lại rằng quản lý tài nguyên nước “phải được 
thực hiện một cách tổng hợp trên cơ sở lưu vực sông” 
(Quyết định 81/2006/QĐ-TTg).

HỘP 6.5: Quản lý tổng hợp tài nguyên nước (QLTHTNN) là gì?

QLTHTNN cân bằng các mối quan tâm về xã hội, môi 
trường và kinh tế; quan điểm thượng nguồn và hạ nguồn; và 
lợi ích của các lĩnh vực khác nhau. Theo cách quản lý này, 

các bên liên quan khác nhau cùng được tham gia trong quá 
trình ra quyết định minh bạch. QLTHTNN được coi là là 
thực hành tốt nhất toàn cầu trong quản lý lưu vực sông.

Nguồn: các tác giả. 

HỘP 6.6: Thông tư 42 — Biểu mẫu cho quy hoạch lưu vực sông

Tháng 9 năm 2015, Bộ TNMT đã ban hành Thông tư 
42/2015/TT-BTNMT: Quy định kỹ thuật quy hoạch tài 
nguyên nước để giải thích rõ việc thực hiện chức năng quy 
hoạch của Bộ TNMT theo luật định. Thông tư bao gồm:

• Đánh giá và lập bản đồ tài nguyên nước;
• Hiện trạng sử dụng nước, dự báo nhu cầu và phân bổ 

nguồn nước trong tương lai;
• Xác định các ưu tiên phát triển cơ sở hạ tầng;
• Yêu cầu bảo vệ về số lượng và chất lượng nước mặt và 

nước dưới đất;
• Đánh giá rủi ro lũ lụt, hạn hán và xâm nhập mặn và các 

biện pháp giảm thiểu rủi ro;

• Khung giám sát tài nguyên nước; và
• Chuẩn bị các quy hoạch và bản đồ.

Trên cơ sở đó, Bộ TNMT đã bắt đầu thực hiện quy hoạch 
lưu vực, giao nhiệm vụ quy hoạch lưu vực Sê San-Srêpốk 
(được hỗ trợ bởi Dự án QLTHTNN Mê Công của Ngân 
hàng Thế giới) cho Trung tâm Quy hoạch và Điều tra Tài 
nguyên Nước Quốc gia (NAWAPI). Ngoài ra, Bộ cũng đang 
tiến hành xây dựng quy hoạch tài nguyên nước cho cả nước 
và quy hoạch một số lưu vực sông khác như Bắc Giang- Kỳ 
Cùng, Hồng-Thái Bình, Đồng Nai và đồng bằng sông Cửu 
Long. 

Nguồn: Bộ TNMT 2015b.

Khung pháp lý cũng quy định về quy hoạch lưu 
vực sông ở các tỉnh có chung dòng sông. Nghị định 
năm 2008 (NĐ 120/2008/NĐ-CP) về quản lý các lưu 
vực sông quy định việc xây dựng “quy hoạch khung” 
để xác định các mục tiêu chính, các vấn đề quản lý 
và hành động chính cho lưu vực. Nó còn được gọi là 
chuẩn bị cho “quy hoạch thành phần” cụ thể cho một 
con sông hoặc một vùng nước dưới đất. Dưới Luật 
Tài nguyên nước 2012, tháng 9 năm 2015, Bộ TNMT 
đã ban hành Thông tư 42/2015/TT-BTNMT Quy định 
kỹ thuật quy hoạch tài nguyên nước (Hộp 6.6) (Bộ 
TNMT 2015b).

Việc xây dựng quy hoạch lưu vực sông nội tỉnh diễn ra 
chậm. Cho đến nay, nhiều tỉnh đã xây dựng quy hoạch tài 
nguyên nước, nhưng các tỉnh còn gặp khó khăn trong xây 
dựng quy hoạch lưu vực sông nội tỉnh, do thiếu kinh phí và 
nguồn lực. Một số quy hoạch ở cấp lưu vực đã được bắt đầu 
xây dựng, thường với sự hỗ trợ từ bên ngoài. Ví dụ như xây 
dựng quy hoạch đang được thực hiện cho hai lưu vực sông 
sông Kỳ Cùng ở miền Bắc và sông Srêpốk ở Tây Nguyên. Bộ 
NNPTNT đã xây dựng các quy hoạch lưu vực sông nhưng 
chỉ dành cho phát triển thủy lợi. Bộ TNMT đang xây dựng 
quy hoạch tổng thể cho các lưu vực sông : 1) Bằng Giang- Kỳ 
Cung, 2) Hồng- Thái Bình và 3) Sesan- Srepok.
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6.4.2 Việt Nam từ lâu đã cố gắng thiết lập tổ 
chức quy hoạch và quản lý ở cấp lưu vực, nhưng 
kết quả còn hạn chế
Bắt đầu từ hai thập kỷ trước đây, Việt Nam đã thử nghiệm 
03 cách tiếp cận để thành lập tổ chức lưu vực sông.

- Giai đoạn từ năm 2008 trở về trước: Bộ NNPTNT 
thành lập 08 Ban quản lý lưu vực sông và các Ban này vẫn 
còn tồn tại cho đến nay. Luật Tài nguyên nước năm 1998 
(Điều 64) quy định cơ quan quản lý lưu vực sông là cơ 
quan sự nghiệp thuộc Bộ NNPTNT. Về cơ bản, các ban 
quản lý quy hoạch lưu vực sông là tổ chức sự nghiệp, có 
chức năng quản lý quy hoạch lưu vực sông, không phải 
là cơ quan điều phối, giám sát các hoạt động bảo vệ, khai 
thác, sử dụng và phòng, chống, khắc phục hậu quả tác hại 
do nước gây ra trên lưu vực sông. 

- Giai đoạn 2008-2013 đã có quy định pháp lý để 
thành lập tổ chức quản lý lưu vực sông toàn diện: Nghị 
định số 120/2008/NĐ-CP về quản lý lưu vực sông ngày 
01/12/2008 có một chương riêng quy định về tổ chức điều 
phối lưu vực sông và một chương quy định về trách nhiệm 
quản lý lưu vực sông của các bộ, ngành, địa phương. Trong 
giai đoạn này, trách nhiệm quản lý tài nguyên nước nói 
chung và quản lý lưu vực sông nói riêng đã được Chính 
phủ giao Bộ TNMT. Theo quy định của Nghị định 120, 
việc thành lập tổ chức lưu vực sông ở các lưu vực sông lớn 
do Thủ tướng Chính phủ quyết định. Bộ TNMT thành lập 
các tổ chức lưu vực sông liên tỉnh. Các văn phòng lưu vực 
sông do Bộ TNMT thành lập.

Tuy nhiên, Bộ TNMT tập trung thành lập Ủy ban bảo 
vệ môi trường lưu vực sông để giải quyết tình trạng ô 
nhiễm môi trường nước gia tăng nghiêm trọng. Các Đề 
án bảo vệ môi trường cho 03 lưu vực sông Cầu, Đáy-Nhuệ, 
Đồng Nai được Chính phủ phê duyệt và đi cùng với đó là 

việc thành lập 03 Ủy ban bảo vệ môi trường lưu vực sông 
để hỗ trợ triển khai các Đề án bảo vệ môi trường nói trên. 

Các Uỷ ban BVMT lưu vực sông đã đóng vai trò quan 
trọng trong việc triển khai thực hiện các Đề án bảo vệ môi 
trường lưu vực sông như điều phối các hoạt động bảo vệ 
môi trường trong lưu vực sông; xây dựng, phê duyệt và triển 
khai thực hiện 31 dự án tại 6 tỉnh thuộc lưu vực sông Cầu, 55 
dự án tại 5 tỉnh thuộc lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy, 120 dự án 
tại 11 tỉnh thuộc lưu vực sông Đồng Nai. Các địa phương trên 
ba lưu vực sông đều đã ban hành: Kế hoạch triển khai Đề án 
bảo vệ môi trường lưu vực sông; Chương trình quan trắc môi 
trường trên địa bàn; Quy chế bảo vệ môi trường làng nghề, 
cụm công nghiệp; Danh mục và các biện pháp xử lý đối với 
các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Ủy ban đã chỉ 
đạo việc phối hợp xử lý triệt để các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm 
môi trường nghiêm trọng; chỉ đạo việc điều tra, thống kê nguồn 
thải, giám sát chất lượng nước sông, trao đổi thông tin về chất 
lượng nước giữa các địa phương trên các lưu vực sông. 

Từ 2013 đến nay, quản lý lưu vực sông, các vấn đề liên 
quan đến tổ chức, hoạt động và trách nhiệm điều phối, 
giám sát các hoạt động trên lưu vực sông được quy định 
bởi Luật Tài nguyên nước năm 2012. Theo quy định của 
Luật, trách nhiệm điều phối, giám sát trên lưu vực sông liên 
tỉnh do Bộ TNMT và tổ chức lưu vực sông đảm nhiệm, có sự 
phối hợp thực hiện của UBND cấp tỉnh. Vì vậy, Nghị định 
120/2008/NĐ-CP nói trên không còn hiệu lực. Nghị định số 
201/2013/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật 
quy định Thủ tướng Chính phủ quyết định việc thành lập các 
tổ chức lưu vực sông Hồng - Thái Bình, sông Cửu Long (Mê 
Công) theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ TNMT; Bộ trưởng Bộ 
TNMT thành lập các tổ chức lưu vực sông đối với các lưu 
vực sông liên tỉnh khác. Tóm tắt tiến trình hình thành các tổ 
chức lưu vực sông được thể hiện ở Hình 6.2.

HÌNH 6.2: Tiến trình phát triển của tổ chức lưu vực sông tại Việt Nam

8 Ban Quản lý lưu vực 
sông được thành lập bởi 
bộ NNPTNT từ hỗ trợ của 
quốc tế trong giai đoạn 
2001-2006

3 Uỷ ban bảo vệ môi 
trường lưu vực sông 
(tập trung nhiều hơn 
vào khía cạnh môi 
trường) được Bộ TNMT 
thành lập và nằm trong 
Tổng cục Môi trường từ 
năm 2006

Năm 2008, Chính phủ đã 
ban hành Nghị định số 
120/2008/NĐ-CP về 
quản lý lưu vực sông, 
trong đó có quy định về 
chức năng, mô hình tổ 
chức, thành phần Ủy ban 
lưu vực sông và thẩm 
quyền thành lập Ủy ban 
lưu vực sông.

Năm 2014, phòng Quản 
lý lưu vực sông được 
thành lập thuộc Cục 
Quản lý Tài nguyên nước, 
có chức năng tham mưu 
giúp Cục trưởng thực 
hiện công tác quản lý 
điều phối, giám sát trên 
các lưu vực sông trên cả 
nước thuộc phạm vi 
quản lý của Cục

2001

2006

2008 2014

Năm 2017, Phòng Quản lý 
lưu vực sông và Bảo vệ tài 
nguyên nước được thành 
lập thuộc Cục Tài nguyên 
nước , có chức năng tham 
mưu giúp Cục trưởng thực 
hiện công tác quản lý điều 
phối, giám sát và bảo vệ tài 
nguyên nước trên các lưu 
vực sông thuộc phạm vi 
quản lý của Cục

2017

Nguồn: Nhóm tác giả.
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Vấn đề lớn nhất là các tổ chức lưu vực sông hiện 
tại- các Ban Quản lý lưu vực sông và Ủy ban Bảo vệ 
môi trường lưu vực sông- không có đầy đủ thẩm quyền 
vì không phải đơn vị quản lý nhà nước. Các tổ chức này 
phát triển theo thời gian, với các quy định, thẩm quyền, cơ 
quan chủ quản khác nhau. Kết quả là các tổ chức này bị 
chồng chéo về nhiệm vụ và trách nhiệm, thiếu thẩm quyền, 
năng lực thể chế, nguồn lực và tài chính. Phối hợp giữa các 
tổ chức cũng hạn chế.

Chủ tịch của Ủy ban bảo về môi trường lưu vực sông là 
các Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thuộc lưu vực sông 
luân phiên đảm nhiệm nên việc chỉ đạo phối hợp giữa các 
tỉnh còn hạn chế. Các thành viên Ủy ban là lãnh đạo các 
Bộ, ngành, địa phương hoạt động kiêm nhiệm nên việc 
chấp hành Quy chế làm việc chưa đảm bảo (một số thành 
viên không thường xuyên tham gia các Phiên họp của Ủy 
ban). Cơ chế giám sát, đánh giá của Ủy ban còn hạn chế, 
bất cập. Việc thảo luận và thông qua các nghị quyết tại các 
Phiên họp thiếu những đề xuất cụ thể, đặc biệt là các vấn 
đề bức xúc tại địa phương mang tính liên vùng, các đề xuất 
chủ yếu liên quan đến cơ chế tài chính trong khi quyết định 
của Ủy ban chỉ mang tính đồng thuận, không có tính ràng 
buộc pháp lý, không có nguồn lực để điều phối. Sự tham 
gia của các Bộ, ngành vào hoạt động của các Ủy ban Bảo 
vệ môi trường lưu vực sông còn chưa chặt chẽ. 

Các tổ chức lưu vực sông không có nguồn kinh phí 
riêng, phải phụ thuộc các các cơ quan khác. Ban quản lý 
quy hoạch lưu vực sông phụ thuộc kinh phí từ Bộ NNPTNT. 
Ủy ban Bảo vệ môi trường lưu vực sông phụ thuộc kinh phí 
từ Tổng cục Môi trường/Bộ TNMT, Ủy ban lưu vực sông 
phụ thuộc kinh phí từ Cục QLTNN/Bộ TNMT. Đội ngũ cán 
bộ viên chức là kiêm nhiệm từ các cơ quan khác nhau.

Việc triển khai xây dựng các cơ chế chính sách hoặc 
các giải pháp tổng thể theo quan điểm quản lý tổng 
hợp trên toàn lưu vực sông hiện đang gặp nhiều vướng 
mắc, chẳng hạn việc lập quy hoạch bảo vệ môi trường cho 
lưu vực sông hiện còn gặp khó khăn trong việc xác định 
cơ sở pháp lý và vị trí của quy hoạch. Việc xây dựng nghị 
định về một số loại hình sản xuất kinh doanh cần cấm hoặc 
hạn chế đầu tư trên lưu vực sông bị hạn chế do chính sách, 
pháp luật về đầu tư. Việc nâng cao vai trò của các Ủy ban 
Bảo vệ môi trường lưu vực sông gặp khó khăn do hiện nay 
không có căn cứ pháp lý về quyền lực hành chính của tổ 
chức cấp vùng, liên tỉnh. 

Nhìn chung, còn nhiều vấn đề cần giải quyết để tăng 
quyền hạn, phân bổ đủ nguồn lực và đảm bảo tính đại 
diện của các tổ chức lưu vực sông. Một đánh giá đã kết 
luận: “các tổ chức này không phải là các thực thể độc lập 
dưới hình thức như các mô hình được quốc tế đề xướng, 
và không có chức năng quản lý nhà nước để đưa ra và thực 
hiện các quy hoạch lưu vực hay giải quyết các xung đột 
trên lưu vực.” Ngoài ra, còn thiếu đại diện của các bên liên 

quan như, cộng đồng địa phương, tổ chức phi chính phủ 
(NGO) và các cơ quan nghiên cứu trong các tổ chức này. 
Nhìn chung, các tổ chức này thiếu sức mạnh, nguồn lực và 
đặc điểm để lập quy hoạch và quản lý tổng hợp lưu vực 
sông và có ít ảnh hưởng trong việc thúc đẩy cách tiếp cận 
tổng hợp cho QLTNN. [Blake và Robbins 2016]

Để giải quyết vấn đề này, hiện tại Bộ TNMT đang xây 
dựng đề án kiện toàn các mô hình tổ chức lưu vực sông 
theo Luật Tài nguyên nước 2012. Cụ thể là đang đề xuất 
với Thủ tướng Chính phủ xem xét thành lập Ủy ban lưu vực 
tại 04 lưu vực sông: sông Hồng - Thái Bình, Bắc Trung bộ, 
Nam Trung Bộ và Đồng Nai. Đồng thời, kiện toàn Ủy ban 
sông Mê Công Việt Nam trên cơ sở lồng ghép chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu của Ủy ban sông Mê Công 
Việt Nam, Ủy ban lưu vực sông Cửu Long và Ủy ban lưu 
vực sông Sê san - Srê pôk. Chức năng chính của tổ chức lưu 
vực sông theo Luật Tài nguyên Nước là: giám sát sử dụng 
nước; phối hợp giữa các hộ dùng nước; xác định các vấn đề 
liên quan đến tài nguyên nước; và tìm kiếm các giải pháp 
khả thi và đưa ra khuyến nghị cho chính phủ.

6.5 Tài chính cho quản lý tài nguyên nước
6.5.1 Kinh phí cho quản lý tài nguyên nước còn 
thiếu
Nguồn kinh phí cho quản lý tài nguyên nước hiện nay 
chủ yếu là từ ngân sách nhà nước, cả ở trung ương và 
địa phương. Hầu hết các tỉnh đều thiếu kinh phí cho quản 
lý tài nguyên nước. Hàng năm, Hội đồng nhân dân các tỉnh 
dựa trên nguồn ngân sách hạn hẹp của mình sẽ phân bổ 
kinh phí cho các Sở TNMT, tuy nhiên nguồn kinh phí này 
không đủ để hỗ trợ các hoạt động quản lý tài nguyên nước 
cũng như bảo vệ môi trường nước.

Do các nguồn kinh phí hạn hẹp nên các hoạt động 
điều tra cơ bản, quan trắc được thực hiện ở mức 
hạn chế. Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch mạng lưới 
quan trắc tài nguyên và môi trường (QD 16/2007 và QD 
90/2017 của Chính phủ) trong đó bao gồm những trạm, 
điểm thông số quan trắc và các thiết bị cần thiết đầu tư cho 
mạng lưới quan trắc tài nguyên nước, bảo vệ môi trường 
như các trạm quan trắc tự động với hạ tầng công nghệ 
thông tin đi kèm. Tuy nhiên, do thiếu kinh phí nên đầu 
tư kém hiệu quả, không thực hiện được kế hoạch đề ra. 
Nhiều lưu vực sông không có hệ thống giám sát quan trắc 
tự động. Một vấn đề khác là sau khi được đầu tư xây dựng, 
kinh phí để vận hành duy tu bảo dưỡng bảo trì thường 
xuyên luôn không đủ nên một số thiết bị sau vài năm vận 
hành đã hỏng hóc, không có kinh phí để thay thế, sửa chữa 
bảo dưỡng kịp thời. Tình trạng thiếu kinh phí đã cản trở 
việc điều tra thu thập thông tin phục vụ công tác quy hoạch 
cũng như các công tác quản lý khác theo quy định tại Luật 
Tài nguyên nước 2012. 
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6.5.2 Một số loại phí, giá dịch vụ đã được áp 
dụng song chưa tạo đủ nguồn thu phục vụ công 
tác quản lý tài nguyên nước và bảo vệ môi 
trường
Việt Nam đã thực hiện một số công cụ kinh tế trong 
quản lý tài nguyên nước, bao gồm cả phí và trợ cấp. 
Các công cụ kinh tế bao gồm phí cung cấp nước sạch, phí 
bảo vệ môi trường với nước thải và chất thải rắn, phí cấp 
quyền khai thác tài nguyên nước, phí dịch vụ thủy lợi và 
các cơ chế ưu đãi sử dụng nước tiết kiệm trong sản xuất 
công nghiệp và hệ thống thủy lợi nhỏ. 

Tuy nhiên, các công cụ kinh tế chưa tạo đủ nguồn 
thu cho quản lý tài nguyên nước. Mặc dù các phí nói 
trên tạo khoản thu, song chưa được phân bố sử dụng đủ 
cho các hoạt động quản lý tài nguyên nước bền vững. Theo 
Luật Phí và Lệ phí thì phí là khoản thu của nhà nước nhằm 
bù đắp một phần chi phí thường xuyên và không thường 
xuyên hỗ trợ một số hoạt động hoạt động quản lý, bảo 
vệ, khai thác sử dụng tài nguyên nước, bảo vệ môi trường 
song hiện nay, phần lớn các phí thu được trong lĩnh vực 
tài nguyên nước và bảo vệ môi trường đều nộp cho ngân 
sách, không chỉ trả trực tiếp trở lại cho tài nguyên nước và 
bảo vệ môi trường. 

Ngoài ra, mặc dù đã có nền tảng ban đầu song các 
công cụ kinh tế chưa được thiết kế hợp lý nhằm thay 
đổi hành vi của các đối tượng khai thác và sử dụng 
nước theo hướng tích cực để tối ưu hóa lợi ích cho xã 
hội. Các công cụ kinh tế chưa phát huy được tác dụng 
khuyến khích và điều tiết việc khai thác và sử dụng nước 
bền vững cũng như phòng ngừa và kiểm soát ô nhiễm 
nước hiệu quả. Về vai trò của các công cụ kinh tế, xem 
Chương 8 (hộp 8.5).

Các đối tượng được cấp phép khai thác tài nguyên 
nước trực tiếp phải đóng tiền cấp quyền khai thác 
tài nguyên nước, theo quy định tại Nghị định 82/2017/
NĐ-CP quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp 
quyền khai thác tài nguyên nước. Mức thu được tính dựa 
vào mục đích sử dụng nước, chất lượng nước, loại hình 
nước (nước mặt hay nước dưới đất), vị trí khai thác nước 
mặt và chiều sâu của tầng chứa nước được khai thác, quy 
mô và thời gian khai thác. Các trường hợp phải nộp tiền 
cấp quyền khai thác tài nguyên nước bao gồm thủy điện; 
hoạt động kinh doanh, dịch vụ; sản xuất phi nông nghiệp, 
bao gồm cả nước làm mát máy, thiết bị, tạo hơi; khai thác 
nước dưới đất để tưới cây công nghiệp dài ngày, và khai 
thác nước dưới đất để nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi gia 
súc. Hoạt động nông nhiệp phi công nghiệp như canh tác 
lúa không phải đóng khoản phí này.

Đến cuối năm 2018, Bộ TNMT đã phê duyệt tiền cấp 
quyền khai thác tài nguyên nước cho 330 tổ chức, cá nhân 
với tổng số tiền phải thu hơn 7.144 tỷ, trong đó số tiền thu 

được trong năm 2018 là 877 tỷ đồng. Các địa phương đã 
phê duyệt cho gần 750 đơn vị, với số tiền phải thu hơn 106 
tỷ đồng. Trong năm 2018, các địa phương đã thực hiện thu 
gần 20 tỷ đồng (Bộ TNMT 20191) 

Theo Nghị định này, tối đa 15% tổng số tiền thu được 
chi cho bảo vệ tài nguyên nước, giám sát hoạt động khai 
thác, phòng ngừa ứng phó sự cố khắc phục ô nhiễm, còn 
lại phải nộp vào ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, hiện nay 
không có cơ chế để chi cho các hoạt động này nên 100% 
tiền thu được nộp lại cho ngân sách nhà nước mà không 
chi trả trực tiếp cho quản lý tài nguyên nước trong khi kinh 
phí cho quản lý tài nguyên nước đang thiếu trầm trọng. 

Giá tiêu dùng nước sạch cần được tính đúng, tính 
đủ các chi phí. Theo Thông tư liên tịch số 75/2012/TTLT-
BTC-BXD-BNNPTNT, giá tiêu dùng nước sạch cần được 
tính đúng, tính đủ chi phí sản xuất hợp lý, giá thành toàn 
bộ trong quá trình sản xuất, phân phối, tiêu thụ (Điều 3). 
Trong trường hợp nước sạch do Uỷ ban nhân dân tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương quyết định (hoặc phê 
duyệt) thấp hơn phương án giá nước sạch do các đơn vị 
cấp nước lập đã được Sở Tài chính thẩm định theo các 
nguyên tắc tính đúng, tính đủ thì hàng năm Uỷ ban nhân 
dân cấp tỉnh phải xem xét, cấp bù từ ngân sách địa phương 
hoặc có cơ chế hỗ trợ hợp lý phù hợp với thẩm quyền và 
các quy định của pháp luật để bảo đảm cho các đơn vị sản 
xuất, cung ứng nước sạch bù đắp đủ chi phí. Giá được tính 
dựa trên khối lượng nước sử dụng đo bằng đồng hồ nước. 
Mức giá được xác định bởi UBND tỉnh/thành phố trực 
thuộc trung ương và được trả trực tiếp cho công ty cấp 
nước2. Mức giá phải nằm trong khung giá cấp nước đô thị 
và nông thôn:

• Đô thị đặc biệt, đô thị loại 1: tối thiểu 3.500đ/m3, tối 
đa 18.000đ/m3

• Đô thị loại 2,3,4 và 5: tối thiểu 3.000đ/m3, tối đa 
15.000đ/m3

• Nông thôn: tối thiểu 2.000đ/m3, tối đa 11.000đ/m3.

Trước đây được miễn trừ, song từ 2018, nông dân phải 
đóng giá dịch vụ thủy lợi. Nước từ công trình thủy lợi được 
sử dụng cho các hoạt động nông nghiệp, bao gồm thủy sản, 
cũng như sản xuất và công nghiệp. Phí liên quan đến nước 
từ công trình thủy lợi bao gồm phí sử dụng tài nguyên nước 
và chi phí vận hành quản lý công trình thủy lợi.

Năm 2013 Bộ Tài chính ban hành thông tư 41/2013/
TT-BTC miễn phí thủy lợi. Nông dân chỉ phải trả chi phí 
đấu nối với hệ thống thủy lợi. Các công ty quản lý, vận 
hành và bảo dưỡng công trình thủy lợi được chi trả từ ngân 
sách nhà nước thông qua hợp đồng cung cấp dịch vụ thủy 
lợi. Vì vậy, việc quản lý, nạo vét, sửa chữa hệ thống thủy 
lợi, những đầu việc đóng góp cho tăng hiệu suất thủy lợi, 
được chi trả từ ngân sách nhà nước và có đóng góp của 
nông dân.
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Tuy nhiên đã xảy ra một số bất cập. Chính sách bao cấp 
đã ảnh hưởng đến ý thức của người dân trong việc sử dụng 
nước. Do thiếu kinh phí, các công trình thủy lợi không 
được tu bổ, quản lý nâng cấp kịp thời hiệu quả, xuống cấp 
nhanh chóng. Ngoài ra còn gây không công bằng giữa các 
đối tượng hưởng lợi trên cùng địa bàn; không công bằng 
giữa vùng được hưởng lợi. Các đơn vị tham gia quản lý 
công trình thủy lợi chậm nhận được phân bổ kinh phí vận 
hành bảo dưỡng. 

Luật Thủy lợi 2017 quy định rằng các đối tượng sử 
dụng dịch vụ thủy lợi phải trả tiền sử dụng sản phẩm, 
dịch vụ thủy lợi cho các tổ chức cung ứng sản phẩm, dịch 
vụ công ích thủy lợi. Giá dịch vụ thủy lợi được quy định 
theo Luật Giá, bao gồm các chi phí quản lý, vận hành, bảo 
dưỡng, khấu hao và các chi phí khác nhằm tạo lợi nhuận 
hợp lý theo thị trường. Khả năng chi trả của người sử dụng 
dịch vụ được cân nhắc khi xác định mức giá. Nhà nước 
quyết định giá dịch vụ và sản phẩm thủy lợi và lộ trình 
điều chỉnh các mức giá. 

Theo Nghị định 96/2018/NĐ-CP quy định giá sản phẩm 
dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ 
công ích thủy lợi, giá thủy lợi được tính theo đơn vị đồng/
ha/vụ hoặc đồng/m3. Tiêu, thoát nước phục vụ sản xuất 
nông nghiệp, khu vực nông thôn và đô thị trừ vùng nội thị 
được tính theo đồng/nội dung công việc/năm. Trường hợp 
không xác định được cụ thể nội dung công việc thì tính 
theo đồng/ha lưu vực tiêu thoát nước, nhưng mức giá tối 
đa không quá 5% mức giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi của 
tưới đối với đất trồng lúa/vụ. 

Bộ NNPTNT đang xây dựng lộ trình thực hiện Nghị định 
96/2018/ND-CP. Tuy nhiên, có nhiều khó khăn trong việc 
triển khai giá thủy lợi do số lượng lớn nông hộ nhỏ và thiếu 
công nghệ đo nước. Ngoài ra, vấn đề nữa đang phải cân 
nhắc là giá thủy lợi chỉ nhằm mục đích thu hồi chi phí hay 
còn có tác dụng tạo động lực sử dụng nước bền vững hơn.

Phí bảo vệ môi trường với nước thải. Phí này nhằm 
mục đích giảm ô nhiễm môi trường do nước thải sinh 
hoạt và công nghiệp gây ra, sử dụng nước tiết kiệm và 
tạo nguồn thu cho Quỹ Bảo vệ môi trường. Phí được quy 
định tại Nghị định 154/2016/NĐ-CP3. Các đối tượng xả 
nước vào hệ thống xử lý tập trung và đã trả dịch vụ xử lý 
nước thải thì không phải nộp phí (Điều 4). Mức phí với 
nước thải sinh hoạt là 10% giá một m3 nước sạch chưa bao 
gồm VAT (Điều 6). Với nước thải công nghiệp, mức phí 
gồm mức cố định 1,5 triệu đồng/năm và mức biến đổi tính 
theo tổng lượng nước thải và nồng độ và loại chất ô nhiễm 
trong nước thải. Mức phí (đồng/kg) được tính với COD, 
TSS, thủy ngân, chì, asen và cadimi. Cơ sở công nghiệp 
xả dưới 20m3/ngày không phải trả phần phí biến đổi mà 
chỉ trả phí cố định. 

Với nước thải sinh hoạt, phí bảo vệ môi trường do công 
ty cấp nước thu, và nếu là nước tự khai thác thì do UBND 

tỉnh thu. Sở TNMT thu phí với nước thải. Công ty cấp 
nước giữ lại 10% và UBND giữ lại 25% số phí nước thải 
sinh hoạt thu được để sử dụng cho việc thu phí. Sở TNMT 
giữ lại 25% số phí nước thải công nghiệp thu được phục vụ 
công tác thu phí, đo đạc, lấy mẫu, phân tích để xác minh 
mức phí tự khai, và phục vụ thanh kiểm tra định kỳ và đột 
xuất. Phần phí còn lại được nộp vào ngân sách nhà nước 
địa phương để phục vụ bảo vệ môi trường, ngăn ngừa, 
kiểm soát phục hồi ô nhiễm do nước thải gây ra, và xử lý 
nước thải.

Tuy nhiên, trên thực tế, việc thu và sử dụng phí 
thu được có lúc, có nơi không tuân theo quy định. Ví 
dụ ở Bến Tre, trong số phí với nước thải sinh hoạt 5,1 tỷ 
đồng, 4,6 tỷ (90%) được nộp vào ngân sách nhà nước, chỉ 
khoảng 510 triệu đồng (10%) giữ lại cho quỹ bảo vệ môi 
trường địa phương. Số phí nước thải công nghiệp là 1.8 tỷ 
đồng, trong đó 1,47 tỷ (82%) được nộp cho ngân sách nhà 
nước và khoảng 330 triệu đồng (18%) giữ lại cho quỹ bảo 
vệ môi trường địa phương. Vì vậy, không đủ kinh phí cho 
các hoạt động bảo vệ môi trường ở địa phương.

Xử phạt hành vi xả nước thải không qua xử lý vào 
môi trường. Bộ TNMT/Sở TNMT phối hợp với Cảnh sát 
môi trường thuộc Bộ Công an chịu trách nhiệm giám sát 
chất lượng nước và phát hiện vi phạm pháp luật. Khi phát 
hiện vi phạm, UBND Tỉnh được thông báo và xử lý. Tổ 
chức cá nhân vi phạm pháp luật về tài nguyên nước và bảo 
vệ môi trường sẽ bị xử phạt theo Nghị định 155/2016-NĐ-
CP ngày 18/11/2016 về xử phạt vi phạm hành chính trong 
bảo vệ môi trường và Nghị định 33/2017/NĐ-CP ngày 
3/4/2017 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài 
nguyên nước và khoáng sản. Tùy tính chất vi phạm, tiền 
phạt và các hình thức bổ sung, bao gồm yêu cầu khôi phục 
hiện trạng ban đầu và ngừng hoạt động, tịch thu giấy phép 
có thể được áp dụng. Theo Điều 4 Nghị định 155/2016/
NĐ-CP mức phạt tối đa về bảo vệ môi trường là 1 tỷ đồng 
với cá nhân và 2 tỷ đồng với tổ chức. Theo Nghị định 
33/2017/NĐ-CP, mức phạt tối đa trong tài nguyên nước là 
250 triệu đồng với cá nhân và 500 triệu đồng với tổ chức.

Phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn còn 
thấp, dẫn đến tỉ lệ thu gom thấp và chôn lấp thiếu vệ 
sinh, gây ô nhiễm nghiêm trọng các nguồn nước mặt và 
nước dưới đất. Đối tượng phát sinh chất thải phải nộp 
phí, giá dịch vụ cho hoạt động thu gom, vận chuyển, xử 
lý chất thải theo quy định của pháp luật (theo Nghị định 
38/2015/NĐ-CP về Quản lý Chất thải và Phế liệu). Tuy 
nhiên, chi phí thu gom, vận chuyển, lưu giữ chất thải rắn 
sinh hoạt phát sinh từ các cá nhân, hộ gia đình, nơi công 
cộng được bù đắp thông qua ngân sách địa phương (Điều 
25). Tùy thuộc điều kiện cụ thể về thu gom và xử lý chất 
thải tại địa phương, UBND tỉnh quyết định mức giá phù 
hợp. Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành quy định mức 
giá dịch vụ chất thải rắn đối với các hộ/cá nhân nhằm bù 
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đắp một phần chi phí thu gom rác đến nơi chung chuyển. 
Còn lại, chi phí vận chuyển từ nơi chung chuyển đến 
nơi xử lý và xử lý do nhà nước chi trả. Với mức phí 
thấp hiện tại (ví dụ ở Hà Nội, 6.000 đồng/người/tháng ở 
khu vực thành thị và 3.000 đồng/người/tháng ở khu vực 
nông thôn), nhà nước phải bao cấp cho vận chuyển và 
xử lý rác thải nên chỉ thu gom được 85% rác sinh hoạt 
độ thị, 40-55% rác sinh hoạt nông thôn. Tuy nhiên, các 
công nghệ xử lý chất thải thân thiện với môi trường được 
khuyến khích áp dụng (Điều 4).

Việt Nam là nước đầu tiên ở khu vực Đông Nam Á, 
có luật về chi trả dịch vụ hệ sinh thái (PES) và áp dụng 
trong lĩnh vực thủy điện và cấp nước4. Theo quy định 
tại điều 74 Luật Đa dạng sinh học 2008, “các tổ chức cá 
nhân sử dụng dịch vụ hệ sinh thái liên quan đến đa dạng 
sinh học có trách nhiệm chi trả cho người cung cấp dịch 
vụ.” Vì vậy, các công ty cấp nước, thủy điện và du lịch chi 
trả cho các nông hộ trên đất rừng để nhận được dịch vụ hệ 
sinh thái. Năm 2016, nghị định về chi trả dịch vụ hệ sinh 
thái được chỉnh sửa, theo đó tăng mức chi trả với thủy điện 
và cấp nước5. 

Việc thực hiện cơ chế này cần các thủ tục rõ ràng. 
UNEP (2015) tóm tắt rằng mặc dù PES thành công trong 
việc tạo nguồn thu cho nhà nước để bảo vệ rừng, còn khó 
khăn do chi phí giao dịch cao, phân bổ nguồn thu và địa 
vị pháp lý của cộng đồng tham gia cơ chế (To và cộng sự, 
2012; Suhardiman et al., 2013; de Silva, 2014). Ngoài ra, 
do công ty chi trả trực tiếp cho chính phủ, cần tiếp tục làm 
rõ cơ chế chia sẻ lợi ích với cộng đồng và các hộ dân bị 
ảnh hưởng (To và cộng sự, 2012). 

6.5.3 Cơ chế khuyến khích bảo tồn và bảo vệ 
nguồn nước đã được luật quy định song cần 
tiếp tục triển khai thực hiện. 
Nghị định 54/2015/NĐ-CP quy định về ưu đãi đối với 
hoạt động sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả. Nghị định 
quy định ưu đãi về vay vốn, miễn, giảm thuế đối với các 
hoạt động sử dụng nước hiệu quả như: tái sử dụng nước, 
sử dụng nước tuần hoàn; thu gom nước mưa để sử dụng 
cho sinh hoạt; khử muối từ nước lợ, nước mặn thành nước 
ngọt; sản xuất nhập khẩu sản phẩm, thiết bị công nghệ 
nước tiết kiệm; áp dụng công nghệ kỹ thuật biện pháp tiết 
kiệm nước trong sản xuất nông nghiệp. 

Chính phủ cũng giao cho các bộ ban hành văn bản 
thực hiện nhưng việc ban hành văn bản còn chậm. Ví 
dụ như Bộ Tài chính cần xây dựng các văn bản hướng dẫn 
ưu đãi vay vốn, miễn giảm thuế; Bộ Khoa học công nghệ: 
ban hành tiêu chí sản phẩm thiết bị công nghệ sử dụng 
nước tiết kiệm; Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn: ban 
hành tiêu chí công nghệ kỹ thuật, biện pháp tưới tiết kiệm 
cho sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, Nghị định có hiệu 

lực đã 3 năm nhưng các văn bản này chưa được ban hành. 
Vì vậy, chưa khuyến khích được các hoạt động tiết kiệm 
nước. 

Ngoài ra, việc tái sử dụng nước, sử dụng nước tuần 
hoàn vẫn còn không thống nhất giữa các văn bản trong 
tài nguyên nước và bảo vệ môi trường. Các doanh nghiệp 
không dám tái sử dụng nước do sợ bị phạt theo các quy 
định của bảo vệ môi trường. Tương tự, chưa có văn bản 
hướng dân thực hiện chính sách ưu đãi đối, hỗ trợ đối 
với xây dựng hệ thống nước thải sinh hoạt, sản xuất kinh 
doanh sản phẩm thân thiện môi trường, xây dựng trạm 
quan trắc, xây dựng cơ sở tái chế như quy định trong Luật 
Bảo vệ môi trường. Do đó, chưa khuyến khích được các 
hoạt động bảo vệ nguồn nước, không gây ô nhiễm môi 
trường, tái sử dụng nước.

Ngoài Nghị định 54/2015/NĐ-CP, Chính phủ đã ban 
hành Nghị định 77/2018/NĐ-CP về hỗ trợ phát triển thủy 
lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước. 
Tuy nhiên, do mới ban hành, Nghị định này chưa được 
triển khai thực hiện.

6.6 Tuân thủ pháp luật về ngăn ngừa 
và kiểm soát ô nhiễm còn thấp, gây tác 
động tiêu cực đến nguồn nước 
Mặc dù việc lắp đặt hệ thống quan trắc tự động này là 
bắt buộc, chưa đến một nửa số khu công công nghiệp 
đã đã lắp đặt hệ thống quan trắc tự động. Các doanh 
nghiệp cần tự thực hiện quan trắc và báo cáo kết quả quan 
trắc cho Tổng cục Môi trường/các Sở TNMT. Các khu 
công nghiệp, cụm công nghiệp và các cơ sở nằm ngoài khu 
công nghiệp, cụm công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải 
tập trung với lưu lượng ít nhất 1000m3/ngày đêm phải lắp 
đặt hệ thống quan trắc tự động thường xuyên (Điều 5 và 
18, Thông tư 31/2016/TT-BTNMT). Mặc dù việc lắp đặt 
hệ thống quan trắc tự động này là bắt buộc, vẫn còn cơ sở 
chưa lắp đặt và bị xử phạt nếu bị phát hiện. Đến năm 2018 
ước tính có 42% khu công nghiệp đã lắp đặt hệ thống quan 
trắc tự động (Thời báo Tài chính 2018). Dữ liệu quan trắc 
phải được chia sẻ với các Sở TNMT (Điều 26, Thông tư 
31/2016/TT-BTNMT), tuy nhiên, không phải Sở nào cũng 
có đủ cơ sở vật chất kỹ thuật và nhân lực để tiếp nhận, 
đánh giá và quản lý kết quả quan trắc.

Cần tăng cường mức độ và chất lượng thanh tra 
nhằm phòng ngừa vi phạm các quy định xả nước thải. 
Hiện tại các cuộc thanh tra định kỳ cần thực hiện theo Luật 
Thanh tra, với tần suất tối đa là một lần một năm. Hơn nữa, 
các cuộc thanh tra này cần lập kế hoạch trước và chính 
quyền địa phương và doanh nghiệp được thông báo trước. 
Vì vậy, ngay cả khi doanh nghiệp không tuân thủ trong 
các thời gian khác của năm, họ vẫn không bị phát hiện vi 
phạm nếu như trong ngày được thanh tra, họ tuân thủ các 
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quy định. Việc này tạo động lực cho doanh nghiệp không 
vận hành hệ thống xử lý chất thải trong các ngày không có 
thanh tra, để giảm chi phí vận hành.

Ngoài thanh tra định kỳ còn có thanh tra đột xuất khi 
phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật, hoặc theo yêu 
cầu của việc giải quyết khiếu nại, tố cáo hoặc phòng, 
chống tham nhũng hoặc theo yêu cầu của cấp lãnh đạo có 
thẩm quyền. Tuy nhiên, để hạn chế tình trạng chồng chéo 
nhiều đoàn thanh tra các ngành khác nhau gây phiền hà 
cho doanh nghiệp, thanh tra đột xuất chỉ được thực hiện 
trong một số ít trường hợp và vì vậy chưa phát huy hiệu 
quả rộng rãi. Mặc dù người dân có thể khiếu nại về môi 
trường đến UBND tỉnh, hiện chưa có cơ chế rõ ràng hỗ 
trợ việc khiếu nại lên cấp cao hơn, nếu không được giải 
quyết ở cấp dưới.

Hệ thống giám sát trực tuyến các hoạt động xả thải 
đang được hoàn thiện dự báo sẽ giải quyết đáng kể tình 
trạng vi phạm này.

Hoạt động của cảnh sát môi trường chủ yếu là xử lý 
tình huống. Ngoài Sở TNMT còn có cảnh sát môi trường 
thuộc lực lượng cảnh sát nhân dân với chức năng ngăn 
ngừa, phát hiện và ngăn chặn, đấu tránh với tội phạm 
môi trường và vi phạm hành chính về môi trường, chủ 
động và phối hợp với các lực lượng khác phòng chống tội 
phạm liên quan đến an toàn thực phẩm, môi trường và tài 
nguyên. Cảnh sát môi trường và Sở TNMT cần phối hợp 
với nhau. Tuy nhiên, Cảnh sát môi trường chỉ xử lý khi 
phát hiện vi phạm hành chính có dấu hiệu tội phạm hoặc 
khi nhận báo cáo về tội phạm hoặc vi phạm hành chính 
(Điều 7, Pháp lệnh Cảnh sát môi trường). Vì vậy, để Cảnh 
sát môi trường xử lý, cần có dấu hiệu vi phạm từ các kết 
quả quan trắc chất lượng nước thải của Sở TNMT (với các 
thách thức đã thảo luận ở trên) hoặc các tác động đến môi 
trường cần rõ ràng để khiếu nại nhìn chung có thể đưa ra 
bởi dân chúng, hoặc bởi các cán bộ nhà nước.

Ở một số địa phương, cấu trúc thể chế hiện tại có 
thể chưa tạo điều kiện để các Sở TNMT thực hiện đầy 
đủ chức năng nhiệm vụ về phòng ngừa và kiểm soát ô 
nhiễm. Các Sở TNMT cần báo cáo cho cả Bộ TNMT và 
UBND tỉnh chủ quản. Sở cần báo cáo cho Bộ về nội dung 
chuyên môn kỹ thuật, đồng thời cần báo cáo cho UBND 
tỉnh chủ quản về các vi phạm của doanh nghiệp để UBND 
tỉnh xử lý. Hiện tại các tỉnh ngày càng chú trọng hơn đến 
bảo vệ môi trường. Việc này cần tiếp tục phát huy để tránh 
tình trạng xảy ra xung đột về lợi ích trong thực thi tuân thủ 
pháp luật môi trường, theo đó UBND tỉnh có thể coi trọng 
phát triển kinh tế hơn bảo vệ môi trường. Vì UBND tỉnh 
trực tiếp phân bổ kinh phí hoạt động và bổ nhiệm nhân sự 
của Sở nên Sở có thể sẽ không ở vị thế thuận lợi để thực 
hiện nghiêm các quy định về môi trường. Cần tăng cường 
vài trò và trách nhiệm của các Sở trong viêc giám sát tuân 

thủ pháp luật về môi trường và xử lý kịp thời các trường 
hợp vi phạm.

Hạn chế về các trạm và dữ liệu quan trắc nước 
mặt và nước dưới đất cũng gây khó khăn cho việc 
phát hiện vi phạm có hệ thống. Hệ thống quan trắc chất 
lượng nước hiện thiếu kinh phí nghiêm trọng. Do thiếu 
kinh phí, quan trắc chất lượng nước được thực hiện chỉ 
hai lần trong một năm, một lần vào mùa khô và một lần 
vào mùa mưa. Hạn chế trong quan trắc cũng gây hạn 
chế trong đánh giá việc thuân thủ xả nước thải cũng như 
trong tính toán khả năng chịu tải của nguồn nước và tối 
ưu hóa việc cấp phép xả thải. 

Một số chức năng nhiệm vụ giữa các Bộ còn chồng 
chéo, gây khó khăn trong thực thi pháp luật. Bộ TNMT 
cấp phép xả thải vào nguồn nước trong khi Bộ NTPTNT 
và các Sở NNPTNT cấp phép xả thải vào hệ thống thủy lợi. 
Bộ TNMT có chức năng kiểm soát ô nhiễm ở các nguồn 
nước, trong khi không kiểm soát được một số nguồn thải. 
Việc phối hợp và chia sẻ dư liệu về vấn đề này giữa Bộ 
TNMT và NNPTNT còn hạn chế. 

Một số quy định pháp luật còn chồng chéo hoặc 
gây trở ngại cho việc thực thi pháp luật hiệu quả. 
Nghị định 03/2015/ND-CP về xác định bồi thường thiệt 
hại môi trường nhưng vì các thức tính toán quá phức 
tạp nên đến nay chưa áp dụng được. Ngoài ra, Điều 
101 Luật Bảo vệ môi trường quy định rằng các doanh 
nghiệp không đấu nối với hệ thống xử lý nước thải tập 
trung cần có hệ thống xử lý nước thải riêng. Với các 
doanh nghiệp vừa và nhỏ, yêu cầu cần có hệ thống xử lý 
nước thải riêng chứ không được chung nhau xử lý nước 
thải hoặc thuê doanh nghiệp lớn hơn xử lý nước thải cho 
mình đỏi hỏi chi phí quá cao cho doanh nghiệp, dẫn đến 
tỉ lệ tuân thủ thấp.

Nguồn vốn cho Quỹ Bảo vệ môi trường cần được 
tăng cường. Điều 149 Luật Bảo vệ môi trường quy định 
nguồn vốn cho Quỹ Bảo vệ môi trường bao gồm ngân sách 
nhà nước, phí bảo vệ môi trường và bồi thường thiệt hại 
môi trường (xem phần 6.5). Tuy nhiên, theo Luật Ngân 
sách nhà nước, Quỹ Bảo vệ môi trường không thuộc đối 
tượng nhận ngân sách nhà nước. Vì vậy Quỹ gặp khó khăn 
trong việc sử dụng ngân sách nhà nước. Dự kiến là Luật 
Bảo vệ môi trường 2014 sẽ được sửa đổi vào năm 2020, 
theo đó, cần điều chỉnh các bất cập này. 

6.7 Khó khăn trong xử lý các vấn đề 
nước xuyên biên giới
Trong khi Việt Nam là quốc gia ven sông ở cả hạ nguồn 
và thượng nguồn, thì sông Mê Công là còn sông xuyên 
biên giới duy nhất trên lãnh thổ Việt Nam có thỏa 
thuận chung với các quốc gia ven sông khác. Việt Nam 
phụ thuộc rất nhiều vào các con sông quốc tế, với hơn 60% 
tổng lượng nước mặt trung bình hàng năm được sinh ra 
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bên ngoài lãnh thổ (Hình 6.3). Tất cả các con sông xuyên 
biên giới Việt Nam trừ sông Mê Công, có rất ít hoặc không 
có quy hoạch hay quản lý chung để tối ưu hóa ở quy mô 
lưu vực và ít tham vấn giữa các quốc gia ven sông về các 
đề xuất hoặc về các tác động. Chỉ sông Mê Công là có thỏa 
thuận xuyên biên giới với Cam-pu-chia, Lào, Thái Lan và 
Việt Nam về hợp tác sử dụng nước và có tổ chức Ủy hội 
sông Mê Công (MRC) và các Ủy ban sông Mê Công Quốc 
gia để hỗ trợ thực hiện. Hiệp định Mê Công được ký kết 
năm 1995, và cam kết giữa các quốc gia nhằm “hợp tác 
trên mọi lĩnh vực về phát triển bền vững, sử dụng, quản 
lý và bảo tồn nguồn nước và các tài nguyên liên quan trên 
lưu vực sông Mê Công.” Hiệp định cũng bao gồm các điều 
khoản quan trọng về quy hoạch chiến lược chung, cũng 
như thông báo và tham vấn trước về các dự án đã được 
lên kế hoạch.

HÌNH 6.3: Tỉ lệ % dòng chảy mặt trung bình hàng năm ở các 
lưu vực sông phát sinh từ ngoài lãnh thổ Việt Nam
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Nguồn: Nhóm Tài nguyên nước 2030 (2030WRG, 2017).

Thực hiện hiệp định Mê Công đã mang lại những lợi 
ích rõ ràng cho các quốc gia ven sông về mặt thông 
tin và quản lý rủi ro. Ví dụ, vào tháng 8 năm 2000, 
xả nước từ Đập Yali trên sông Sê San đã gây ra lũ lụt 
gây thiệt hại ở Campuchia. Kết quả là, Việt Nam đồng 
ý thay đổi chế độ xả lũ, xây dựng Hồ điều hòa Sê San 
4A để điều hòa dòng chảy xuống hạ du Campuchia và 
hiện giờ cũng chia sẻ thường xuyên kế hoạch xả nước từ 
các hồ thủy điện cho phía Campuchia và kế hoạch xả lũ 
với Campuchia nhằm phòng chống và giảm thiểu các tác 
động có thể xảy ra cho phía Campuchia. Ngoài ra còn có 
chia sẻ thông tin khí tượng thủy văn để dự báo lũ và sử 
dụng trong quy hoạch lưu vực sông thông qua mô hình 
lưu vực chung. Thông qua MRC, Việt Nam và các quốc 
gia ven sông khác đã tham gia vào xây dựng các quy 
hoạch lưu vực chung, cũng như nghiên cứu về tác động 
của các đề xuất xây dựng cơ sở hạ tầng dọc theo sông Mê 
Công. Campuchia và Việt Nam cũng tham gia vào quá 
trình xác định các vấn đề quản lý nước chung dọc theo 
khu vực biên giới ở khu vực Sê San, Srêpốk và ĐBSCL, 
và có kế hoạch nhất trí về cơ chế thể chế mà qua đó các 
vấn đề có thể được tiếp tục xác định và giải quyết.

Tuy nhiên, ngay cả với cách thức tổ chức hiện có 
cho sông Mê Công, thách thức vẫn còn tồn tại. Hai 
quốc gia thượng nguồn, Trung Quốc và Myanmar, tham 
gia vào MRC với tư cách “Đối tác đối thoại” chứ không 
phải là thành viên chính thức. Việc xây dựng các đập 
thủy điện trên dòng chính sông Mê Công đã gây ra nhiều 
lo ngại về tác động đến kinh tế, xã hội và môi trường của 
các quốc gia ven sông, đặc biệt là hai nước hạ nguồn là 
Campuchia và Việt Nam. Ủy hội sông Mê Công quốc tế 
đã tiến hành quá trình tham vấn trước theo quy định của 
Hiệp định Mê Công 1995 (MRC 1995) và Thủ tục thông 
báo, tham vấn trước và thỏa thuận cho các công trình này 
nhằm giải quyết các tác động xuyên biên giới. Có nguy 
cơ rằng phát triển thêm ở thượng nguồn sẽ ảnh hưởng 
đến quản lý tài nguyên nước ở Việt Nam (Hộp 6.7), đặc 
biệt là sự thay đổi và tính không chắc chắn về thời gian 
của dòng chảy. Trong dài hạn, việc mở rộng phát triển 
có thể tác động bất lợi đáng kể đến sinh thái sông Mê 
Công- con sông có mức độ đa dạng sinh học đứng thứ 
hai trên toàn cầu - và tác động lớn hơn đến các dịch vụ 
hệ sinh thái. Cần tăng cường các cơ chế hợp tác giữa các 
quốc gia Mê Công và xác định những cách thức mới để 
mở rộng đối thoại với tất cả các quốc gia ven sông, cũng 
như chia sẻ lợi ích và giảm thiểu các tác động bất lợi. Nội 
dung này cũng bao gồm các công việc song phương khác 
giữa Việt Nam và Campuchia để tìm cách giải quyết các 
vấn đề QLTNN địa phương trên sông Mê Kong, với vai 
trò độc đáo của Việt Nam như là một nước láng giềng ở 
thượng và hạ nguồn Campuchia. Khi phát triển trên sông 
tăng lên, quản lý và vận hành chung dòng sông sẽ ngày 
càng quan trọng và các cơ chế quản lý chung cũng cần 
được nghiên cứu. (MRC 2017a).

Thỏa thuận bổ sung giữa các quốc gia ven sông Mê 
Công cũng có thể giải quyết được những thách thức 
liên quan đến tài nguyên nước. Cơ chế hợp tác Lan 
Thương-Mê Công, bao gồm Trung Quốc, Campuchia, 
Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam, đã chính thức ra 
mắt vào năm 2016 và đã thiết lập cơ chế “ba+năm” cho 
hợp tác, liên quan đến ba trụ cột hợp tác- nội dung về 
chính trị và an ninh, phát triển kinh tế bền vững và giao 
lưu xã hội, văn hóa và giữa con người với con người 
– và năm lĩnh vực ưu tiên gồm kết nối, năng suất lao 
động, hợp tác kinh tế vùng biên giới, tài nguyên nước và 
nông nghiệp và giảm thiểu đói nghèo. Dựa trên khu vực 
Lan Thương- Mê Công, cơ chế đã thành lập Trung tâm 
hợp tác tài nguyên nước, Trung tâm Hợp tác Môi trường 
Lan Thương Mê Công và Trung tâm nghiên cứu sông 
Mê Công toàn cầu, nhằm bảo vệ nguồn tài nguyên nước 
và môi trường trong khu vực (CSIS 2018; Xinhua Net, 
2018). Ngoài ra, Việt Nam cũng đã tham gia Công ước về 
Luật sử dụng các nguồn nước liên quốc gia cho các mục 
đích phi giao thông thủy từ năm 2014.
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Do Việt Nam phụ thuộc lớn vào dòng chảy xuyên biên 
giới, tổ chức hợp tác trên các con sông khác cũng nên 
được thiết lập. Đối với Việt Nam, nguy cơ phụ thuộc vào 
các nước khác là lớn nhất trên lưu vực sông Mê Công và 
sông Hồng-Thái Bình vì lượng lớn nước sông nằm ngoài 
tầm kiểm soát của Việt Nam. Cần thiết lập cơ chế xuyên 

HỘP 6.7: Kế hoạch xây dựng đập thủy điện thượng lưu sông Mê Công

Các quốc gia thượng nguồn ven sông Mê Công đã đầu tư vào 
các dự án cơ sở hạ tầng và đang lên kế hoạch xây dựng nhiều 
hơn nữa, đặc biệt là các dự án thủy điện làm thay đổi chế độ 
dòng chảy và giảm lượng nước bởi bốc hơi. 11 đập thủy điện 
đã được lên kế hoạch tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào 
và Campuchia, ngoài những công trình đã được lên kế hoạch 
ở Trung Quốc, sẽ có những tác động gia tăng bất lợi đối với 
dòng chảy trên sông, lưu lượng bùn cát và giảm sinh khối cá.

Ngoài bốc hơi từ hồ chứa, nguy cơ từ các đập thủy điện 
không phải là giảm tổng lượng dòng chảy trên sông, vì các 
đập này này không lấy nước ra khỏi dòng chính. Trên thực 
tế, sản xuất thủy điện có thể gây ngập ở hạ lưu.

Ủy hội sông Mê Công (MRC) đã hoàn thành nghiên cứu 
tác động tích lũy về hậu quả của các dự án phát triển tài 
nguyên nước hiện có và theo kế hoạch ở hạ lưu sông Mê 
Công. Báo cáo đánh giá ba kịch bản phát triển tài nguyên 
nước chính trong giai đoạn 24 năm: Kịch bản phát triển ban 
đầu năm 2007 (cơ sở); kịch bản chắc chắn xảy ra trong tương 
lai 2020, bao gồm tất cả các phát triển hiện có, đang xây 
dựng và chắc chắn xây dựng; và kịch bản phát triển theo kế 
hoạch 2040, bao gồm các dự án phát triển theo kế hoạch thực 
hiện vào năm 2040, ngoài các dự án ở năm 2020.

Nghiên cứu dự báo các kế hoạch phát triển thủy điện sẽ 
tăng cường an ninh năng lượng và đóng góp vào tăng trưởng 
kinh tế, nhưng những lợi ích này cũng được dự đoán sẽ gây 
thiệt hại đáng kể cho các dịch vụ hệ sinh thái, mà nhiều 
hệ sinh thái là xuyên biên giới. Mức tăng trưởng GDP của 
ngành cao nhất đến từ phát triển thủy điện, thúc đẩy 43–49% 
lợi ích kinh tế của các hoạt động phát triển. Tuy nhiên, tác 
động tiêu cực đến nghề cá đã làm giảm những gì đạt được 
nhờ thủy điện trong kịch bản 2020 khoảng 26% và khoảng 
41% trong kịch bản năm 2040. Các biện pháp giảm thiểu có 
khả năng cho tất cả các đập được lên kế hoạch có thể giảm 
11% tác động tiêu cực đến thủy sản.

Báo cáo của Bộ TNMT do Henningson, Durham và 
Richardson (HDR) & Viện thủy lực Đan Mạch (DHI) xây 
dựng năm 2015 đã định lượng các tác động của 11 dự án 
thủy điện đề xuất trên dòng chính Mê Công đến hạ lưu lưu 
vực sông Mê Công như sau (HDR&DHI, 2015):

• Trong khi các thay đổi chế độ dòng chảy từ thấp đến 
trung bình được dự đoán xảy ra trong năm thủy văn bình 
thường, các tác động bất lợi cao đến rất cao trong ngắn 
hạn được dự đoán sẽ xảy ra trong mùa khô do sụt giảm 

sản lượng điện tối đa và do chế độ vận hành phủ đỉnh 
của đập.

• Việc lắng đọng bùn cát và chất dinh dưỡng được dự đoán 
sẽ tăng lên 65% tại Kratie và Tân Châu-Châu Đốc, hạ lưu 
đập Sambor - và lắng lượng nhỏ hơn trên dòng chính. 
Điều này có thể làm giảm đáng kể năng suất sinh học, 
sản lượng nông nghiệp, tăng xói lở, và giảm bồi lắng ven 
bờ sông và ven biển. Kết quả là, xâm nhập mặn được dự 
đoán sẽ tăng ở một số vùng ven biển.

• Tuyến sông chính và sông nhánh cho cá di cư có thể 
bị gián đoạn, dẫn đến hiện tượng tuyệt chủng hoặc sụt 
giảm đến mức không được coi là một hoạt động đánh 
bắt quan trọng của ngành thủy sản. Những loại cá này 
chiếm khoảng 74% sản lượng đánh bắt của 10 loài cá 
thương mại quan trọng nhất. Kết hợp với các tác động 
khác từ bậc thang thủy điện, sẽ làm mất khoảng 50% 
sản lượng cá Campuchia và Việt Nam, gây những tác 
động đối với an ninh lương thực và sinh kế của phần 
đông dân số. Ngoài ra, một số loài sẽ chết trên sông, 
bao gồm các cá thể cuối cùng trong khoảng 100 con cá 
heo Irrawaddy còn lại, loài cá đặc trưng cho sức khỏe 
của dòng sông.

• Năng suất nông nghiệp dự đoán sẽ bị ảnh hưởng ở các 
khu vực dọc theo nhánh chính của sông Mê Công do 
phù sa và chất dinh dưỡng giữ lại trên các đập thủy 
điện.

• Thiệt hại từ nông nghiệp và thủy sản sẽ lên hơn 760 triệu 
đô la Mỹ (15,8 nghìn tỷ đồng) mỗi năm tính riêng ở Việt 
Nam. Hộ gia đình dự kiến sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp do 
thu nhập giảm, như nông dân và ngư dân; hoặc gián tiếp 
do giảm lượng protein (cá) hoặc bởi tăng giá. Tác động 
đến thu nhập của người sản xuất bị ảnh hưởng ước tính 
khoảng 50%.

Hợp tác chặt chẽ giữa các quốc gia thành viên MRC là chìa 
khóa để giảm thiểu tác động tiêu cực tiềm ẩn. Đánh giá dự 
án cụ thể là rất cần thiết. Hơn nữa, các quốc gia MRC tuyên 
bố rằng các thỏa thuận chia sẻ lợi ích nên được xây dựng như 
các cơ chế liên ngành chứ không phải là các kế hoạch bồi 
thường giữa các quốc gia, bởi vì những người hưởng lợi (ví 
dụ, các công ty năng lượng) và người chịu thiệt hại (ví dụ, 
các hộ ngư dân) đều ở bốn quốc gia. 

Nguồn: Ủy hội sông Mê Công (MRC) 2017a; Ủy hội sông Mê Công (MRC) 2017b; HDR và DHI 2015.

biên giới trên sông Hồng-Thái Bình và các lưu vực sông 
chung khác, xem xét các thỏa thuận chia sẻ lợi ích liên 
quan đến tính sẵn có của nguồn nước (số lượng) và “lợi 
ích hơn cả con sông” (bao gồm kiểm soát dòng chảy và 
kiểm soát lũ).
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6.8 Nền tảng cơ bản cho xây dựng quy 
hoạch là thông tin, mặc dù đã bước đầu 
xây dựng, nhưng vẫn còn thiếu
6.8.1 Cơ sở dữ liệu về tài nguyên nước đã bước 
đầu hình thành
Năm 2017, Bộ TNMT đã ban hành Thông tư 47/2017 
về giám sát hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên 
nước, theo đó quy định việc xây dựng cơ sở dữ liệu chia sẻ 
thông tin giữa trung ương và địa phương và trong các lưu 
vực sông. Thông tư này quy định tính hệ thống, kịp thời, 
liên tục và thống nhất về số liệu giữa trung ương và địa 
phương, đảm bảo chia sẻ thông tin dữ liệu giữa các tổ chức 
cá nhân khai thác, sử dụng và cơ quan quản lý nhà nước. 

Bộ TNMT chịu trách nhiệm đầu tư xây dựng hệ 
thống quản lý dữ liệu quan trắc ở cấp trung ương, 
UBND tỉnh chịu trách nhiệm về cơ sở dữ liệu ở cấp 
địa phương. Hiện tại Bộ TNMT đang xây dựng hệ thống 
trực tuyến theo dõi và quản lý diễn biến nguồn nước mặt, 
nước dưới đất và hoạt động khai thác, sử dụng nước, xả 
nước thải vào nguồn nước phục vụ giám sát việc tuân thủ 
giấy phép tài nguyên nước và công tác chỉ đạo điều hành 
dự kiến đưa vào vận hành cuối năm 2019. UBND tỉnh chịu 
trách nhiệm về cơ sở dữ liệu ở cấp địa phương. Cơ sở có 
công trình khai thác tài nguyên nước có trách nhiệm đầu 
tư, lắp đặt các thiết bị đo đạc, kết nối, truyền trực tiếp, cập 
nhật số liệu từ cơ sở có công trình khai thác tài nguyên 
nước vào cơ sở dữ liệu của hệ thống giám sát.

Cơ sở dữ liệu về số lượng, chất lượng nguồn nước 
đang được hình thành. Trong giai đoạn 2013 – 2018, 
hoạt động quan trắc môi trường nước liên tục được đẩy 
mạnh ở cả cấp quốc gia và địa phương. Ở cấp quốc gia, 
Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục duy trì chương trình 
quan trắc môi trường nước mặt định kỳ với tổng số khoảng 
360 điểm quan trắc, tần suất 4-5 đợt quan trắc/năm tại 9 
lưu vực sông gồm: lưu vực sông Cầu, Nhuệ - Đáy, Hồng 
– Thái Bình, Mã Chu, Cả - La, Vu Gia – Thu Bồn, Sesan 
– Srepok, Đồng Nai, Tây Nam Bộ. Có 07 trạm quan trắc 
TNN xuyên biên giới giữa Việt Nam Trung Quốc. Ngoài 
ra Bộ TNMT quản lý khoảng 820 công trình quan trắc 
tài nguyên nước dưới đất (Bộ TNMT 2019b). Tại các Bộ 
ngành, vẫn tiếp tục duy trì chương trình quan trắc chất 
lượng môi trường hàng năm với khoảng gần 100 điểm 
quan trắc môi trường nước mặt tại các khu vực đô thị, 
các khu vực chịu tác động bởi các hoạt động sản xuất 
công nghiệp với tần suất 3 – 6 đợt quan trắc/năm. Ở cấp 
địa phương, hầu hết các tỉnh, thành phố trực thuộc trung 
ương đều đã phê duyệt quy hoạch mạng lưới quan trắc 
môi trường hoặc kế hoạch quan trắc môi trường trên địa 
bàn với các thành phần môi trường, bao gồm nước mặt và 
nước dưới đất. Bên cạnh các hoạt động quan trắc định kỳ, 
hệ thống quan trắc tự động liên tục cũng đã được đầu tư, 

mở rộng hoạt động cả ở cấp trung ương và địa phương. 
Ở cấp trung ương hiện có tổng số 23 trạm quan trắc môi 
trường nước mặt tự động và ở cấp địa phương là khoảng 
hơn 80 trạm. 

Đã xây dựng cơ sở dữ liệu về nguồn thải đối với các 
lưu vực sông Cầu, Nhuệ - Đáy, Đồng Nai, và đang có 
kế hoạch mở rộng với các lưu vực sông khác. Bộ Tài 
nguyên và Môi trường (Tổng cục Môi trường) đã xây 
dựng, vận hành cơ sở dữ liệu môi trường, quy chế quản 
lý, chia sẻ thông tin, dữ liệu môi trường lưu vực sông trên 
cổng thông tin điện tử và hệ thống thông tin giám sát môi 
trường cho 03 lưu vực sông này6 Đối với các lưu vực sông 
liên tỉnh khác, thông tin, cơ sở dữ liệu về nguồn thải hiện 
cũng cơ bản đã được hình thành nhưng chưa xây dựng, 
vận hành cơ sở dữ liệu và thiết lập cơ chế quản lý, chia sẻ 
thông tin, dữ liệu như 03 lưu vực sông trên. Năm 2018, 
Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 140/
QĐ-TTg (ngày 26/01/2018) phê duyệt Dự án Điều tra, 
đánh giá, phân loại và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về 
nguồn thải với thời gian thực hiện từ năm 2018 đến 2021. 
Một trong những mục tiêu cơ bản của Dự án là xây dựng 
cơ sở dữ liệu về nguồn thải đảm bảo cập nhật, lưu trữ đầy 
đủ, chính xác, khoa học, kịp thời, thống nhất các thông tin, 
dữ liệu về nguồn thải trên phạm vi toàn quốc; có tích hợp, 
kết nối với cơ sở dữ liệu về môi trường, phục vụ cung cấp 
dữ liệu cho hoạt động nghiên cứu khoa học, quản lý nhà 
nước về môi trường và các nhu cầu khác.

Cơ sở dữ liệu khác cũng được duy trì, về công trình 
khai thác, sử dụng nước, xả nước thải vào nguồn nước; 
giấy phép (giấy phép khai thác sử dụng nước, giấy phép 
xả nước thải vào nguồn nước); các dự án trên sông, ven 
sông hiện cũng cơ bản đã được xây dựng và đang dần hoàn 
thiện. 

6.8.2 Nhu cầu gia tăng về thông tin dữ liệu 
phục vụ quản lý tài nguyên nước
QLTNN là một hoạt động dựa trên tri thức nhưng bị 
hạn chế bởi thiếu thông tin và không tiếp cận được 
thông tin. Việt Nam thiếu dữ liệu và các công cụ quản lý 
và mô hình hiện đại cần thiết cho quản lý tài nguyên nước. 
Hầu như tất cả các nhiệm vụ quy hoạch tài nguyên nước 
đều được thực hiện trong hoàn cảnh thiếu dữ liệu tin cậy 
và các kỹ năng và công cụ để biến dữ liệu thành thông tin 
và kiến thức cần thiết để hỗ trợ lập quy hoạch và ra quyết 
định. Luật Tài nguyên Nước 2012 giao cho Bộ TNMT một 
số nhiệm vụ liên quan đến dữ liệu (xem Hộp 6.2).

Ngay cả khi có dữ liệu thì chia sẻ thông tin vẫn là 
một thách thức. Hai trở ngại chính là: các tổ chức thường 
không sẵn sàng chia sẻ dữ liệu họ có; và theo yêu cầu tại 
Luật Tài nguyên nước (đoạn 8.3) người sử dụng thông tin 
về tài nguyên nước phải trả tiền mua thông tin. Chưa có 
một hệ thống cơ sở dữ liệu thống nhất phục vụ công tác 
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quản lý tài nguyên nước từ trung ương tới địa phương. 
Nhiều dữ liệu tài nguyên nước vẫn nằm phân tán ở các Bộ, 
ngành, địa phương, gây khó khăn cho công tác quản lý và 
khai thác sử dụng tài nguyên nước. Ngoài hệ thống lưu trữ, 
báo cáo, chia sẻ thông tin về tình hình vận hành hồ chứa 
đã được xây dựng giữa Cục Quản lý tài nguyên nước với 
các công trình hồ chứa nằm trong quy trình vận hành liên 
hồ; còn lại hiện chưa xây dựng và chưa có cơ chế cụ thể về 
việc chia sẻ thông tin, cơ sở dữ liệu về tình hình khai thác, 
sử dụng nước, xả nước thải, tình hình cấp giấy phép tài 
nguyên nước, kế hoạch và quyết định đầu tư các dự án trên 
sông, ven sông... giữa các bên liên quan. Cơ sở kiến thức 
vững chắc, các công cụ quản lý và quyền truy cập mở hơn 
cần phải được phát triển cho QLTNN trên quy mô lưu vực.

Đầu tư vào thu thập dữ liệu cần được hoàn thành và 
dữ liệu cần được chuyển đổi thành thông tin và có sẵn 
cho tất cả những ai cần. Đã có hỗ trợ từ bên ngoài để thiết 
lập dữ liệu, cho mạng lưới và trung tâm khí tượng thủy văn 
của Bộ TNMT (Hộp 6.6). Tuy nhiên, các mạng này vẫn 
không đầy đủ và không có đủ các yêu cầu giám sát về khí 
tượng thủy văn, tài nguyên nước mặt và nước dưới đất. Do 
thiếu kinh phí hoạt động thường xuyên nên cho đến nay 
phần lớn các cơ sở dữ liệu không cập nhật số liệu thường 
xuyên, thiếu nhiều loại dữ liệu số liệu cần thiết, phần mềm 
cũ, không đáp ứng được yêu cầu sử dụng dữ liệu thông 
tin cho các cơ quan quản lý cũng như yêu cầu của xã hội. 
Chương 7 (mục 7.4.2) thảo luận các khuyến nghị về tăng 
cường thông tin về tài nguyên nước.

HỘP 6.8: Ngân hàng Thế giới hỗ trợ thông tin tài nguyên nước

Tại Dự án QLTHTNN Mê Công năm 2012 với 26,59 
triệu đô la Mỹ, đầu tư đáng kể đang được thực hiện để xây 
dựng mạng lưới giám sát tài nguyên nước và cơ sở dữ liệu 
QLTNN cho lưu vực Sê San-Srêpốk, để đo lưu lượng và chất 
lượng nước. Đầu tư này cho dòng chính Mê Công, Sê San, 
và Srêpốk cũng như 10 nhánh chính khác chia sẻ chung với 
Campuchia. Dự án cũng đang thiết lập một hệ thống thông 
tin tài nguyên nước cho vùng biên giới với Campuchia thuộc 
Đồng bằng sông Cửu Long và hỗ trợ hội nhập khu vực cho 
dự báo và cảnh báo sớm ở hạ lưu sông Mê Công.

Dựán Quản lý Rủi ro thiên tai năm 2012 (trị giá 150 
triệu đô la Mỹ) đang hỗ trợ Trung tâm khí tượng thủy văn 
quốc gia và tất cả 09 trung tâm khí tượng thủy văn khu vực. 
Kiến trúc và thiết kế cho một hệ thống khí tượng thủy văn 
tổng hợp đã được phát triển (2016) và thiết bị đang được 
trang bị (trạm khí tượng, thiết bị đo mưa và đồng hồ đo nước, 

thiết bị quan trắc dòng chảy và bùn cát). Hệ thống máy tính 
có dung lượng cao đang được cài đặt và mô hình dự báo và 
dự báo tổng hợp và các công cụ cảnh báo sớm đang được 
phát triển.

Dự án Nâng cao An toàn Đập dự kiến sẽ lắp đặt các 
trạm khí tượng thủy văn ở lưu vực sông Vu Gia-Thu Bồn và 
lưu vực sông Cả.

Dự án Quản lý nguồn Nước và Rủi ro Lũ lụt Vĩnh 
Phúc sẽ thiết lập hệ thống quan trắc tài nguyên nước và khí 
tượng thủy văn trong lưu vực sông Phan.

Dự án Chống chịu khí hậu tổng hợp Đồng bằng sông 
Cửu Long sẽ hỗ trợ Bộ TNMT giám sát nước mặt và nước 
dưới đất cũng như chức năng thông tin tài nguyên nước được 
đưa vào đề xuất xây dựng Trung tâm ĐBSCL trong khuôn 
khổ dự án.

Nguồn: Ngân hàng Thế giới 2013, 2018c.
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7

Các sáng kiến tăng cường Quản lý 
tài nguyên nước

Vấn đề chủ chốt

• Theo kịch bản phát triển thông thường, các căng thẳng chỉ gia tăng thêm và làm tình trạng xấu đi, với các thiệt hại do 
không có các hoạt động can thiệp sẽ tăng lên tới 5-6% GDP vào năm 2035

Các hành động, tính khả thi và các ưu tiên

• QLTHTNN đã được thực thi như là phương pháp tiếp cận để giải quyết các rủi ro lớn ở vùng ĐBSCL, nơi vốn dễ bị 
tổn thương. Hiện nay, Viêt Nam cần hướng đến quản lý tổng hợp và phương pháp tiếp cận theo lưu vực, thích ứng với 
các thách thức tại từng lưu vực.

• Việt Nam hiện nay cần hướng đến quản lý tổng hợp và phương pháp tiếp cận lưu vực, thích ứng vơí các thách thức 
tại từng lưu vực

• Khoa học, thông tin và năng lực thể chế cần được tăng cường, với sự tham gia của tất cả các bên liên quan
• Phương pháp tiếp cận quy hoạch tích hợp theo vùng mà Chính phủ đang theo đuổi cho vùng ĐBSCL có thế rút ra được 

các bài học giá trị cho các lưu vực khác
• Trên toàn quốc gia, quản lý đa nhu cầu có thể giúp giảm căng thẳng về tài nguyên nước và giúp cân bằng cung và cầu
• Điều chỉnh chi tiêu công theo quy hoạch lưu vực giúp hỗ trợ phương pháp tiếp cận tổng hợp 

7.1 Các sáng kiến về quy hoạch lưu vực 
có thể chỉ ra giải pháp cho tương lai
Việt Nam đã nhận thức rõ tầm quan trọng của 
QLTHTNN từ lâu. Khung thể chế và quản trị về quản 
lý tài nguyên nước đã phát triển để đáp ứng với các thách 
thức đang ngày càng gia tăng. Hai thập kỉ trước, Chính phủ 
đã thông qua QLTHTNN là nền tảng cho quy hoạch, phát 
triển và quản lý tài nguyên nước (xem Hộp 6.2 chương 
6). Khung pháp lý hỗ trợ cho quản lý tổng hợp. Một điển 
hình áp dụng tốt đó là Luật Tài nguyên nước (2012) đã 
quy định về quản lý tổng hợp nguồn tài nguyên này. Chiến 
lược quốc gia về tài nguyên nước đến năm 2020 xác nhận 
rằng “quản lý tài nguyên nước phải được thực hiện theo 
phương thức tổng hợp và thống nhất trên cơ sở lưu vực 
sông, không phân chia theo địa giới hành chính”. Các sáng 
kiến thử nghiệm gần đây ở vùng ĐBSCL đang hướng tới 

cách tiếp cận QLTHTNN đa ngành tuy nhiên cũng bộc lộ 
các thách thức đáng kể. (Ngân hàng Thế giới 2016a; Chính 
phủ Việt Nam 2017b).

7.1.1 Ưu tiên vùng Đồng bằng sông Cửu Long
QLTHTNN đã được áp dụng như là phương pháp tiếp 
cận để giải quyết các nguy cơ cực đoan liên quan đến tài 
nguyên nước tại vùng ĐBSCL vốn dễ bị tổn thương. Vùng 
ĐBSCL rộng lớn với diện tích khoảng 40,000 km2, tương 
đương diện tích của Thụy Sĩ hoặc Hà Lan, là nơi sinh sống 
của 17 triệu người. Là khu vực sản xuất hầu hết lúa gạo cho 
Việt Nam cũng như là một trong những vùng sản xuất lúa 
gạo lớn nhất trên thế giới. Nhưng vùng Đồng bằng cũng dễ 
bị tổn thương bới các nguy cơ liên quan đến nước như hạn 
hán, ô nhiễm, sạt lở đất, sói lở bờ sông bờ biển và các tác 
động của biến đổi khí hậu. Khu vực này đang đối mặt với 
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mực nước biển dâng, giảm dòng chảy trên sông, xâm nhập 
mặn, sụt giảm mực nước dưới đất và các thời điểm khô hạn 
và thiếu nước (2030WRG, 2017). Chính phủ đã xác định rõ 
QLTHTNN có thể giải quyết được vấn đề và đã tiến hành xây 
dựng một tầm nhìn tổng thể và tích hợp về mặt không gian 
thông qua việc xây dựng các kế hoạch dài hạn đa ngành về 
quản lý tài nguyên đất và nước ở vùng đồng bằng (Ngân hàng 
Thế giới 2016a; Chính phủ Việt Nam 2017b).

Quy hoạch đang được triển khai từ năm 2011. Nhận 
thức rõ mức độ của các thách thức, Chính phủ đã bắt đầu 
Kế hoạch Đồng bằng sông Cửu Long từ năm 2011 (Chính 
phủ Việt Nam 2014). Trong vòng 2 năm (2011-2013), một 
đoàn chuyên gia trong và ngoài nước do Chính phủ Hà 
Lan tài trợ đã làm việc dưới sự chỉ dẫn của Ủy Ban Đồng 
bằng và Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải để 
xây dựng Kế hoạch. Với tổng chi phí 1.3 triệu €, Kế hoạch 
trình bày một tầm nhìn chiến lược cho vùng Đồng bằng 
đến năm 2100 và các nội dung về “công nghiệp hóa” nông 
nghiệp, sử dụng bền vững đất và nước và quy hoạch trên 
cơ sở một khung phát triển chung. Kế hoạch này đã được 
thông qua như là tài liệu tham khảo, nghĩa là bản Kế hoạch 
không mang tính ràng buộc về mặt pháp lý. 

7.1.2 Thực thi Kế hoạch Đồng bằng sông Cửu Long
Do những khó khăn về thiếu kiến thức và khó khăn về cách 
tiếp cận đa ngành, Chính phủ đã đàm phán một khoản vay 
387 triệu USD cho Dự án Chống chịu khí hậu và sinh kế 
bền vững cho ĐBSCL với Ngân hàng Thế giới trong năm 
2016 để hỗ trợ lập kế hoạch và đầu tư cho ngành nước, 
song song với quy trình lập kế hoạch cho cả vùng đồng 
bằng rộng lớn. Một thách thức khác là vùng ĐBSCL có các 
vấn đề rất khác nhau tại ba vùng sinh thái-thủy văn:

• Ở vùng thượng lưu của đồng bằng, vấn đề là quản lý 
lũ. Mục tiêu chính là bảo vệ và thu được các lợi ích 
từ việc kiểm soát lũ trong khi gia tăng thu nhập nông 
thôn và bảo vệ các tài sản có giá trị cao.

• Ở vùng cửa sông của đồng bằng, hệ thống ô bao hiện 
này nhằm kiểm soát mặn trở nên không bền vững do 
việc giảm lượng nước vào mùa khô và gia tăng mực 
nước biển dâng. Mục tiêu chính là giải quyết vấn đề 
xâm nhập mặn và xói lở bờ biển trong khi thúc đẩy 
nuôi trồng thủy sản bền vững và nông nghiệp thông 
minh với biến đổi khí hậu.

• Tại vùng bán đảo của đồng bằng, ưu tiên cho bảo vệ 
vùng ven biển. Mục tiêu là giải quyết các thách thức 
về xói lở bờ biển, quản lý nước dưới đất, nuôi trồng 
thủy sản bền vững và cải thiện sinh kế [Tài liệu 2]

Dự án Chống chịu khí hậu và sinh kế bền vững cho 
ĐBSCL có cách tiếp cận thực tế. Các hợp phần liên quan 
đến nước của Dự án này có phương pháp tiếp cận có sự 
tham gia, đa ngành và các mô hình ứng dụng tốt dựa trên 

nền tảng khoa học chứng minh được làm thế nào các giải 
pháp chiến lược đa ngành, trên cơ sở thực tế có thể được 
hoạch định và thực thi từ góc nhìn cấp đồng bằng. Bộ 
TNMT sẽ thực hiện hợp phần tri thức và phần mềm để tăng 
cường hệ thống thông tin và nền tảng kiến thức cần thiết để 
hỗ trợ quy hoạch và ra quyết định trên cơ sở căn cứ thực tế. 
Hợp phần này bao gồm các hệ thống giám sát và các công 
cụ hỗ trợ ra quyết định. Thông qua việc xây dựng nền tảng 
kiến thức này, Bộ TNMT sẽ xây dựng các sắp xếp về thể 
chế và lộ trình cải thiện năng lực quy hoạch cấp huyện và 
cấp tỉnh về phát triển và quản lý tài nguyên nước bền vững 
cấp đồng bằng. Bộ NNPTNT sẽ thực hiện các dự án kinh tế 
thích ứng với biến đổi khí hậu, tìm kiếm các cơ hội về đầu 
tư “ít hối tiếc” và mở rộng hoặc thu hẹp các mô hình thành 
công. Phương pháp tiếp cận này được mong đợi sẽ đưa ra 
các phương án phát triển dài hạn (sẽ được cấp vốn tại các 
giai đoạn trong tương lai) và chứng minh làm thế nào các 
giải pháp đa ngành có thể được thực hiện. 

Việc thực thi đã được bắt đầu. Các tư vấn và Bộ 
TNMT đang chuẩn bị hệ thống hỗ trợ quyết định và kiểm 
kê tài nguyên nước toàn diện (Delta Atlas). Các tư vấn 
thuộc Bộ NNPTNT đang xác định các dự án thí điểm. Tuy 
nhiên, quá trình bị chậm do các khó khăn về ngân sách liên 
quan đến trần nợ công quốc gia.

7.2 Mở rộng phương pháp tiếp cận quy 
hoạch
Chính phủ đã đưa ra các thỏa thuận mới về điều phối và 
thúc đẩy phát triển thông qua các tỉnh. Vào tháng 4.2014, 
để cải thiện việc phối hợp phát triển đồng bằng, Thủ tướng 
Chính phủ ban hành Quyết định 593, quy định quy hoạch cấp 
vùng và thực hiện đầu tư liên vùng, với mức khuyến khích bổ 
sung 10% ngân sách đầu tư cho các dự án liên vùng.

Sau đó, Chính phủ chỉ định Bộ KHĐT điều phối 
quy hoạch phát triển cho vùng Đồng bằng. Vào tháng 
11.2017, Chính phủ ban hành Nghị quyết 120 với nội dung 
các chính sách chủ chốt cho việc phát triển của vùng Đồng 
bằng “tăng trưởng xanh” và huy động nguồn vốn từ khối 
tư nhân cho các dự án cơ sở hạ tầng và sản xuất, theo đó 
ngân sách công để dành cho tài sản công và các dự án liên 
tỉnh (Hộp 7.1). Một yếu tố mới là việc quy định rõ vai trò 
của từng bộ ngành và vai trò điều phối của Bộ KHĐT.

Bộ KHĐT đang thực hiện vai trò điều phối và chủ trì 
xây dựng một quy hoạch đa ngành tổng hợp cho vùng 
đồng bằng. Theo như yêu cầu của Bộ KHĐT, Ngân hàng 
Thế giới tài trợ 10 triệu đô thuộc Dự án Chống chịu với biến 
đổi khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững vùng ĐBSCL để 
tài trợ cho quy hoạch tổng thể cho toàn vùng đồng bằng trên 
tất cả các ngành. Bộ KHĐT là cơ quan thực hiện hợp phần 
này của Dự án. Tam vấn về Quy hoạch tổng thể đã được bắt 
đầu thông qua một hội thảo và một điều khoản tham chiếu 
cho tư vấn lập quy hoạch đang được soạn thảo. 
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HỘP 7.1: Nghị quyết 120 đưa ra các chính sách phát triển ĐBSCL

Bộ KHĐT xây dựng khuôn khổ thúc đẩy đầu tư tư nhân 
và lập ưu tiên cho đầu tư công. Nhằm hỗ trợ huy động tài 
chính tư nhân Bộ KHĐT sẽ xây dựng cơ chế huy động nguồn 
lực như cơ chế vay vốn, phát hành trái phiếu, hợp tác công 
tư và sẽ khuyến khích sự tham gia của các doanh nghiệp và 
người dân về phát triển cơ sở hạ tầng. Điều này đòi hỏi ưu 
tiên nguồn vốn công cho các dự án liên tỉnh và liên vùng, các 
dự án đa mục tiêu, các dự án kết hợp thủy lợi và giao thông, 
và các dự án thúc đẩy sử dụng tài nguyên nước thông minh, 
giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và ứng phó với các 
thảm họa tự nhiên liên quan tới nước.

Bộ NNPTNT đang xây dựng kế hoạch hỗ trợ hiện đại 
hóa nông nghiệp và thu hút đầu tư tư nhân. Dự kiến kế hoạch 
gồm các chính sách và chương trình mang tính “đột phá” để 
phát triển sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, hiện đạng và 
mang tính cạnh tranh cao; khuyến khích đầu tư tư nhân; phát 

triển chuỗi giá trị và nâng cao giá trị gia tăng trước và sau thu 
hoạch. Ngoài ra, Bộ NNPTNT sẽ xây dựng các kế hoạch sau: 

• Kế hoạch bảo vệ bờ biển, bao gồm gia cố và nâng cấp hệ 
thống đê biển, phòng chống xói lở bờ biển, tập trung xử 
lý sạt lở bờ sông nghiêm trọng và xói lở bờ biển. 

• Quy hoạch chỉnh trị sông, kết hợp với Quy hoạch sử dụng 
đất ven sông nhằm tạo không gian thoát lũ và xây dựng 
công trình giao thông trên đê. 

• Xây dựng nông thôn mới nhằm giảm thiệt hại do lũ và sạt 
lở bờ sông nghiêm trọng.

Bộ Công thương hỗ trợ công nghiệp xanh, các bon thấp 
và năng lượng tái tạo. Bộ CT sẽ ưu tiên phát triển công 
nghiệp xanh, ít phát thải; giới hạn các nhà máy nhiệt điện 
than mới tại vùng Đồng bằng; chuyển đổi các nhà máy hiện 
có sang công nghệ sạch hơn và thúc đẩy năng lượng tái tạo. 

Nguồn: Chính phủ Việt Nam 2014b, Chính phủ Việt Nam 2017b.

Cách tiếp cận theo vùng mang lại nhiều hứa hẹn cho 
quy hoạch và quản lý tài nguyên nước tổng hợp. Các 
sáng kiến bao gồm:

• Quy hoạch liên vùng và liên ngành đang được triển 
khai thử nghiệm bởi Bộ KHĐT vốn trực tiếp liên 
quan đến việc phân bổ nguồn lực tài chính của 
Chính phủ.

• Các ưu đãi cho các Ủy ban nhân dân 13 tỉnh tại vùng 
đồng bằng để đạt được các đầu tư liên tỉnh.

• Quy hoạch tài nguyên nước được thiết lập với một 
khuôn khổ mở rộng trong quy hoạch kinh tế xã hội 
và ở không gian cấp vùng. 

7.3 Hướng đến các ưu tiên
7.3.1 Các phương pháp tiếp cận cấp lưu vực và 
quản lý tổng hợp cần được tăng cường
Mặc dù các mô hình tổ chức lưu vực sông đã có trong 
quá khứ mặc dù có hiệu quả thấp nhưng chúng vẫn là 
những mô hình tốt để hình thành các tổ chức lưu vực 
sông có đủ thẩm quyền: lưu vực sông Sesan Srepok. 
Các sáng kiến trước đây về việc thành lập các tổ chức 
này đã có thành công nhất định. Hiện tại, do việc gia tăng 
nhanh chóng các vấn đề và nguy cơ, thì một mô hình tốt 
về thiết lập các tổ chức lưu vực sông có đủ thẩm quyền là 
cần thiết và Chính phủ đã có kế hoạch sẵn sàng để thảo 
luận về vấn đề này. Đề xuất sẵn sàng nhất là cho lưu vực 
sông Sesan Srepok, được thực hiện từ năm 2013 và được 
hỗ trợ trong khuôn khổ một dự án do Ngân hàng Thế giới 
tài trợ. Cơ cấu tổ chức của các Tổ chức lưu vực sông đề 
xuất đã được hoàn thiện và một nghị định quy định khuôn 

khổ cho các tổ chức lưu vực sông đã được chuẩn bị và 
đang đợi phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ. Bước tiếp 
theo là triển khai.1

Các bài học từ ĐBSCL về quy hoạch tổng hợp có 
thể được áp dụng cho các lưu vực khác. Với sự hỗ trợ 
của Ngân hàng Thế giới, Chính phủ đang đón nhận thách 
thức lớn về quy hoạch lưu vực tại vùng ĐBSCL. Nếu giải 
quyết được thách thức này, sẽ có giải pháp để giải quyết 
các thách thức nhỏ hơn. Sáng kiến ĐBSCL (cùng với Sê 
San Srêpốk) cần phải được theo dõi chặt chẽ, rút ra các bài 
học và áp dụng ở các khu vực khác.

Khoa học cần được cải thiện – “bạn sẽ không thể 
quản lý những gì bạn không thể đo lường được”. Dữ 
liệu và thông tin tài nguyên nước chất lượng cao và cập 
nhật cần được xây dựng để hỗ trợ việc ra quyết định và 
quy hoạch. Các lĩnh vực cần được xem xét gồm tăng 
cường hệ thống khí tượng thuỷ văn và kết nối với hệ 
thống thông tin tài nguyên nước cấp quốc gia và cấp lưu 
vực với cách tiếp cận mở; một chương trình thông tin 
và dữ liệu cho biến đổi khí hậu (bao gồm cả phối hợp 
cấp vùng); và một kế hoạch nghiên cứu tài nguyên nước 
cấp quốc gia. Kiến thức này nên được tăng cường thông 
qua các công cụ hỗ trợ ra quyết định, bao gồm các mô 
hình và công cụ về quản lý tổng hợp dòng chảy sông. 
Có nhiều nội dung đã được thực hiện. Điều cần thiết là 
phải hoàn thiện các mạng lưới hệ thống, ít nhất là ở các 
lĩnh vực ưu tiên, giám sát trực tuyến và nâng cấp các 
trung tâm khí tượng thủy văn cấp vùng và cấp quốc gia, 
cùng với việc quản lý thông tin và tiếp cận mở - ví dụ 
như cổng thông tin điện tử mở.
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Cần phải tăng cường năng lực thể chế với sự tham 
gia của tất cả các bên liên quan về nước ở cấp trung 
ương và địa phương. Các tổ chức lưu vực sông, bất kể 
hình thức của các tổ chức này là gì, cần được thiết lập với 
nguồn tài chính và nhân lực phù hợp. Năng lực của các tổ 
chức công về quy hoạch cấp lưu vực cần được xây dựng ở 
cấp trung ương và địa phương. Năng lực của các bên liên 
quan ở cấp địa phương để tham gia, cụ thể là chính quyền 
và cộng đồng địa phương, cũng cần được xây dựng, và cần 
cung cấp các phương tiện, vận động và trao quyền cho họ 
để tham gia vào việc quản lý và phát triển tài nguyên nước 
bền vững.

7.3.2 Các thách thức đa dạng cần phải có các 
phương pháp tiếp cận tổng hợp và thích ứng
Ba con sông lớn nhất của Việt Nam – Cửu Long, 
Hồng –Thái Bình, nhóm sông Đông Nam Bộ và Đồng 
Nai, vốn chiếm 80% tài nguyên nước của cả nước – đối 
mặt với các thách thức và nguy cơ vô cùng phức tạp. 
Tăng trưởng ở mức cao, gia tăng dân số nhanh, và sự 
phụ thuộc lớn của hoạt động kinnh tế xã hội vào sông Mê 
Công làm gia tăng yêu cầu về hợp tác quốc tế, quản lý 
lưu vực, quy hoạch không gian, bậc thang thủy điện phức 
tạp (có khoảng hơn 7.000 đập trên sông), việc chuyển 
nước lớn để đáp ứng cho các nhu cầu về định cư, nông 
nghiệp và công nghiệp, các vấn đề lớn về quản lý chất 
lượng nước do nước thải ra bị ô nhiểm và nhiễm tạp chất 
và các nguy cơ môi trường đang phát sinh như xâm nhập 
mặn, và suy giảm mực nước dưới đất.

Các thể chế để quản lý sự phức tạp này cũng không 
kém phần phức tạp. Có hàng loạt các cơ quan thực thi và 
chính phủ cấp trung ương và địa phương, mỗi cơ quan có 
chức năng và quyền hạn riêng. Thách thức của việc xây 
dựng một phương pháp tiếp cận tổng hợp cho tài nguyên 
đất và nước tại một lưu vực như sông Mê Công vốn trải dài 
qua 6 quốc gia và 13 tỉnh của Việt Nam là khá cao. 

Nhiều thách thức không phải phát sinh từ các yếu 
tố bên ngoài như biến đổi khí hậu mà từ các sự lựa 
chọn trong quá khứ về phát triển và quản lý nguồn 
tài nguyên thiên nhiên. Trong các lưu vực rộng lớn này, 
có một tác động đến từ những thay đổi đang diễn ra một 
cách tự nhiên, ví dụ như sự thay đổi ngày càng gia tăng 
về cường độ và thời điểm mưa. Tuy nhiên, các thách thức 
và nguy cơ chủ yếu do con người gây ra, là hậu quả của 
các lựa chọn về phát triển và quản lý tài nguyên và các 
cơ chế thể chế được thiết lập để thực hiện việc phát triển 
và quản lý này. Điển hình là đợt lũ lụt nghiêm trọng ở 
vùng ĐBSCL năm 2008 diễn ra trong năm mà lượng mưa 
trong lưu vực không thay đổi so với lượng mưa trung 
bình nhiều năm. Lũ lụt là hậu quả không phải do biến đổi 

khí hậu mà do các mô hình phát triển đất và nước và các 
công cụ thể chế thất bại trong việc quản lý các rủi ro do 
các mô hình phát triển đất và nước này mang lại (Ngân 
hàng Thế giới 2013).

Các lưu vực nhỏ đối mặt với các vấn đề ít phức 
tạp hơn nhưng lại dễ bị tổn thương do rủi ro từ sự 
khan hiếm nước và các sự kiện cực đoan. Nhiều con 
sông của Việt Nam có diện tích lưu vực nhỏ hơn nhiều 
so với sông Mê Công. Mặc dù ít phức tạp hơn, nhưng 
những thách thức và rủi ro đối với các lưu vực này cũng 
gây áp lực không nhỏ cho người dân địa phương và sinh 
kế của họ. Hộp 7.2 làm rõ thách thức ở lưu vực sông 
Cái, một lưu vực tương đối nhỏ (4.000 km2, bằng khoảng 
kích thước của đảo Rhode). Vì đây là một lưu vực dốc 
đứng, giảm từ độ cao 1.600 mét xuống mực nước biển 
với khoảng cách ngắn, lượng mưa tập trung chủ yếu ở 
thượng nguồn của lưu vực, khu vực hạ du rất nhạy cảm 
với sự thay đổi về lượng mưa và dòng chảy. Sự biến đổi 
trong các mô hình mưa đã dẫn đến một loạt các hạn hán 
và lũ lụt đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh kế và tài 
sản ở hạ lưu (WPP 2017).

Các lưu vực nhỏ hơn phải đối mặt với những thách 
thức về thể chế khác nhau. Hầu hết diện tích lưu vực 
sông Cái chỉ nằm trong nội tỉnh Ninh Thuận. Vì vậy, nhận 
thức cộng đồng về các vấn đề đều liên quan trực tiếp đến 
nguyên nhân vật lý gây nên các vấn đề này. Ủy ban nhân 
dân tỉnh, chịu trách nhiệm về quản lý nước, rất được hỗ 
trợ, thúc đẩy nhưng lại thiếu các kĩ năng và nguồn lực để 
đáp ứng với sự hỗ trợ này. Các Sở tại địa phương, đơn vị 
theo ngành dọc của các Bộ: TNMT, NNPTNT và XD đưa 
ra các cấp hỗ trợ và phối hợp giữa các đơn vị. Kể cả trong 
một lưu vực nhỏ như thế, cac giải pháp cũng tương đối 
phức tạp và UBND tỉnh sẽ cần sự hỗ trợ đáng kể để thực 
hiện các giải pháp này. 

Bài học ở đây là quản lý tổng hợp là phương pháp 
tiếp cập phù hợp cho mọi trường hợp nhưng phải được 
thích ứng theo từng thách thức. Ở mức độ các lưu vực 
rất lớn, phương pháp tiếp cận phải làm việc trên tất cả các 
phạm vi quyền hạn pháp lý cả ở mức độ quốc tế và liên 
tỉnh để phản hồi với các thách thức vô cùng phức tạp về 
phát triển và quản lý đất và nước. Với các lưu vực nhỏ 
hơn, các thách thức, phản hồi kĩ thuật, và cung cấp các 
dịch vụ hành chính ít phức tạp hơn nhưng không kém phần 
quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội. 

Trong mọi trường hợp, sự cân bằng giữa các phản 
hồi về thể chế và cơ sở hạ tầng cần phải được duy 
trì. Cơ sở hạ tầng có thể chỉ là một phần của giải pháp, 
và không cần thiết phải có các đập và hồ chứa lớn, giữ 
nước nhiều năm. Trong trường hợp của Ninh Thuận, 
ví dụ, mô hình tối ưu là giải pháp trữ nước nhiều năm 
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HỘP 7.2: Quản lý tài nguyên nước và các nguy cơ cấp lưu vực tại tỉnh Ninh Thuận

Con sông chính ở tỉnh Ninh Thuận là sông Cái (hay sông 
Dinh) với tổng diện tích lưu vực là 3,958 km2. Lưu vực sông 
nằm hoàn toàn trong tỉnh Ninh Thuận với độ dốc từ 1,600m 
đến mực nước biển trong một khoảng cách rất ngắn. Phát triển 
được thúc đẩy với 6 nhà máy thủy điện và 21 đập thủy lượi 
và hồ chứa cung cấp nước tưới cho 77.500 héc ta diện tích đất 
nông nghiệp. 

Không đủ nước trong lưu vực để đáp ứng nhu cầu đang 
ngày càng gia tăng. Khu vực này cũng dễ bị tổn thương bơi 
hai nguy cơ liên quan đến khí hậu hoàn toàn tương phản với 
nhau. Dòng chảy mùa lũ cao dẫn đến lũ quét ở khu vực có địa 
hình thấp của lưu vực dây tổn thất nặng nề về cơ sở hạ tầng ở 
các khu đô thị mong manh và những vùng tái định cư có rủi 
ro cao dọc vùng ven biển. Từ năm 2014, tỉnh cũng hứng chịu 
các đợt hạn hán nghiêm trọng ảnh hưởng tiêu cực dến sản 
xuất nông nghiệp, phát triển kinh tế và cuộc sống hang ngày 
của người dân. Vào năm 2015, các hồ chứa hầu như cạn kiệt, 
mực nước sụt giảm dưới mức 10% công suất thiết kế. Người 
nông dân đã bỏ không canh tác vụ lúa hè thu với tổng diện 
tích hơn 10.000 héc ta, chết nhiều gia súc, gia cầm chăn nuôi 
và hang ngàn hộ gia đình thiếu nước cho mục đích ăn uống. 

Với sự hỗ trợ của Ngân hàng Thế giới, tỉnh đã nghiên 
cứu nhiều cách để cải thiện tình hình. Các đề xuất đang được 
khởi xướng (tạm thời) gồm:

• Tăng cường công tác quản trị nước thông qua việc xác định 
rõ hơn vai trò và trách nhiệm của các cơ quan và giúp các 
cơ quan này phối hợp với nhau trong một kế hoạch tổng hợp

• Cải thiện giám sát tài nguyên nước và xây dựng hệ thống 
thông tin tài nguyên nước và dự báo và cảnh báo sớm lũ 
và hạn 

• Cải thiện năng lực vận hành của các hồ chứa đang có 
nhằm đảm bảo sự chuẩn bị tốt hơn cho lũ và hạn và phát 
triển các khu vực có khả năng giữ nước ở thượng nguồn 
để quản lý tốt hơn các nguy cơ từ lũ và hạn

• Tăng cường tính thích ứng với biến đổi khí hậu của nông 
nghiệp và tăng cường thu nhập của người nông dân bằng 
cách cải thiện hiệu suất sử dụng tài nguyên nước và quản lý 
các nguy cơ do thiếu nước. Việc này đòi hỏi phải có sự thay 
đổi về cơ cấu cây trồng, cung cấp nước ít hơn cho lúa gạo và 
cấp nhiều nước cho các cây trồng có giá trị cao hơn, và áp 
dụng các công nghệ tiết kiệm nước, cụ thể là tưới nhỏ giọt. 

Nguồn: Chương trình hợp tác về nước 2017.

tương đối lớn ở thượng nguồn và giải pháp giữ nước 
theo mùa cục bộ ở các khu vực thủy lợi ở các nhánh nhỏ 
ở hạ lưu. Ở các khu vực khác, gia tăng sử dụng kết hợp 
với bổ cập các tầng chứa nước có thể là các giải pháp có 
chi phí thấp nhất.

7.3.3 Các giải pháp quản lý đa nhu cầu có thể 
giúp giảm căng thẳng về tài nguyên nước và 
giúp cân bằng cung và cầu
Nghiên cứu của Nhóm Tài nguyên nước 2030 
(2030WRG, 2017) nhận thấy rằng phương pháp tiếp 
cận QLTHTNN có thể áp dụng đến 24 biện pháp quản 
lý nhu cầu giúp giảm khoảng cách về cung cầu và căng 
thẳng tài nguyên nước cấp lưu vực (2030WRG, 2017). 
Nghiên cứu xác định bốn lưu vực chính nơi mà nhu cầu 
đang gia tăng và có thời điểm nhu cầu đang vượt quá khả 
năng cung cấp (mùa khô) vào năm 2030: Đông Nam bộ, 
Hồng-Thái Bình, Cửu Long và Đồng Nai. Nghiên cứu 
cũng rà soát tác động của 24 biện pháp nông nghiệp, công 
nghiệp và đô thị để xác định được các giải pháp hiệu quả 
nhất về chí phí giúp rút ngắn khoảng cách về cung và cầu 
ở lưu vực Đông Nam bộ và giảm căng thẳng về tài nguyên 
nước ở 4 lưu vực. Nghiên cứu cũng ước tính chi phí cần 
thiết (Hình 7.1). Nghiên cứu nhận thấy rằng có 3 trên 4 lưu 

vực, các biện pháp quản lý nhu cầu có thể giúp tài nguyên 
tại lưu vực được cân bằng đến năm 2030, chỉ có lưu vực 
Đông Nam bộ cần phải có thêm các biện pháp tăng cường 
(Hộp 7.3). Nghiên cứu cũng miêu tả bốn phương án kĩ 
thuật có tác động đặc biệt cao (hộp 7.4).

HÌNH 7.1: Tổng quan các yêu cầu giảm nhu cầu về nước của 
một số lưu vực kinh tế chủ chốt và chi phí liên quan ở cấp cao.
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HỘP 7.3: Khoảng cách ngày càng lớn về cung và cầu ở lưu vực sông Hồng-Thái bình có thể 
được xóa bỏ bởi các biện pháp quản lý nhu cầu về sử dụng tài nguyên nước ở lĩnh vực nông 
nghiệp, đô thị và công nghiệp

Lưu vực sông Hồng-Thái bình là một lưu vực có nền kinh tế 
đa dạng đóng góp 15% diện tích lúa có tưới của Việt Nam. 
Đây là nơi có các khu công nghiệp, làng nghề và các khu đô 
thị lớn như thủ đô Hà Nội. 

Nghiên cứu của Nhóm tài nguyên nước 2030 (2030WRG, 
2017) dự đoán rằng với hoạt động phát triển kinh tế như hiện 
tại thì lưu vực này sẽ đối mặt với căng thẳng về tài nguyên 
nước (Chỉ số khai thác tài nguyên nước = 27%) vào mùa khô 
đến năm 2030. Nghiên cứu dự báo rằng cần phải giảm giảm 
nhu cầu về nước hằng năm xuống 4.9 tỉ mét khối để hạ mức 
căng thẳng về nước xuống mức thấp.

Nghiên cứu này đã tính toán đường cong chi phí và xếp 
hạng các biện pháp khả thi để giảm nhu cầu dùng nước ở 
lưu vực. Các biện pháp tốn ít chi phí nhất nằm bên trái và 
các biện pháp tốn kém nhất nằm bên phải. Chiều rộng của 
mỗi cột cho thấy lượng nước mà mỗi biện pháp tiết kiệm 
được và chiều cao của cột cho thấy chi phí (theo đồng đô 
la Mỹ) cho mỗi mét khối nước tiết kiệm được. Đường cong 

chi phí giúp các nhà hoạch định chính sách lập ưu tiên cho 
các giải pháp quản lý nhu cầu giúp tiết kiệm nước với chi 
phí thấp nhất. 

Ở lưu vực sông Hồng – Thái Bình, các biện pháp nông 
nghiệp có hiệu quả chi phí cao nhất (với chi phí vào khoảng 
từ 0 đến ít hơn 0,1 USD mỗi m3), bao gồm tưới phun, các 
biện pháp trồng lúa áp dụng tưới ngập khô xen kẽ, các 
phương án lập trình tưới, làm đất, quản lý việc bốc hơi nước 
thông qua việc sử dụng hạn ngạch và các hệ thống canh tác 
lúa cải tiến. Các phương pháp này nếu được áp dụng tại lưu 
vực, nghiên cứu ước tính sẽ giảm được phân nửa khoảng 
cách về cung cầu. Các biện pháp can thiệp công nghiệp và đô 
thị chi phí thấp hơn (khoảng 0,2-0,4 USD/m3) sẽ cần để xóa 
khoảng cách cung cầu về nước trong mùa khô. Giảm mức 
căng thẳng về nước của lưu vực xuống mức thấp sẽ tiêu tốn 
tổng cộng khoảng 2 tỉ đô la. 

Đường cong chi phí của các giải pháp giảm căng thẳng nguồn nước vào mùa khô năm 2030 trên Lưu vực sông 
Hồng – Thái Bình

Ch
i p

hí
 c

ủa
 c

un
g 

cấ
p 

nư
ớc

 b
ổ 

su
ng

Thiêu hụt WEI 2030= 4.860 triệu m3

Chi phí bù đắp thiếu hụt = 2.000 triệu USD

Căng thẳng 
về nước

Khu CN không 
nước thải

Lập trình tưới

Vòi nước (mới và bổ sung)

Quản lý áp suất

Ðo nước CN và 
phi doanh thu

Lập trình tưới 
(dữ liệu vệ tinh)

Sử dụng hạn ngạch

Kỹ thuật  làm đất

Quản lý lúa khô ướt xen kẽ

2,500
Tuần hoàn nước 
(khu công nghiệp)

Nông nghiệp 
chính xác

5,000

Thâm canh lúa

Lót kênh mương

Thu hồi nước mưa và 
tưới kết hợp bón phân nhỏ giọt

Tái sử dụng nước thải sinh hoạt

Xử lý nước thải công nghiệp

Gia tăng cung cấp 
nước (triệu m3)

Phun tưới thủy lợi

-0.4

-0.2

0

-0.2

-0.4

-0.6

-0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

2.0

2.2

2.4

2.6

2.8

3.0

S/m3

Tưới nhỏ giọt

Nâng cao năng lực 
cho cơ sở công nghiệp

Xả nước 2 mức (Bổ sung bổ trợ)

Xử lý nước thải sinh hoạt

Thất thoát 
nước đô thị

Nông nghiệp

Công nghiệp

Sinh hoạt

Phủ đất

Nguồn: Điều chỉnh từ Nhóm Tài nguyên nước 2030 (2030WRG, 2017).

Chú thích: WEI là chie số Khai thác Tài nguyên nước.
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HỘP 7.4: Các giải pháp kĩ thuật có tác động mạnh

Nghiên cứu của Nhóm tài nguyên nước 2030 (2030WRG, 
2017) rà soát chuyên sâu bốn giải pháp kĩ thuật dự kiến sẽ có 
tác động mạnh đến việc giảm căng thẳng về nước:

• Phân lịch tưới cải tiến, ví dụ như “tạo căng thẳng cưỡng 
bức về nước” cho cây cà phê. Giải pháp này có thể giúp 
giảm tổng lượng nước cần cho cây cà phê đến 25% trong 
khi vẫn duy trì hoặc thậm chí tăng sản lượng và thu nhập 
của người dân.

• Áp dụng kỹ thuật canh tác tưới ngập khô xen kẽ, giúp 
giảm 30% lượng nước cho cây trồng tiêu tốn nhiều nước 

nhất của cả nước (tiết kiệm lên đến 20 triệu mét khối 
hằng năm), trong khi vẫn tăng thu nhập cho nông dân.

• Tái sử dụng nước thải đô thị, vốn có tiềm năng giúp tăng 
cấp nước đô thị và giảm ô nhiễm và căng thẳng về nước 
ở một số thành phố. 

• Xử lý nước thải ở khu công nghiệp tại một số “điểm 
nóng” cụ thể, vốn giúp cải thiện đáng kể chất lượng nước 
mặt, và cũng tạo cơ hội cho hợp tác công tư, ví dụ như 
dịch vụ hóa hệ thống tái sử dụng nước công nghiệp và 
nhà máy xử lý nước thải trung tâm.

Nguồn: chỉnh sửa từ Nhóm Tài nguyên nước 2030 (2030WRG, 2017).

7.3.4 Gắn chi tiêu công với quy hoạch lưu vực
Chi tiêu công cho tài nguyên nước nếu được gắn với 
các kế hoạch cấp lưu vực có thể giúp vượt qua những 
thách thức trong điều phối giữa các ngành và giữa trung 
ương với các tỉnh. Việc áp dụng các công cụ dùng cho lập 
kế hoạch chi tiêu công gần đây vào ngành nước sẽ giúp 
thúc đẩy phương pháp tiếp cận đa ngành, đặc biệt ở các kế 
hoạch lưu vực có thiết kế tốt. Chính phủ đang áp dụng các 
kế hoạch và các quy trình tài chính thống nhất hơn và đây là 
một bước tiến hướng đến việc giải quyết các thách thức về 
việc tích hợp các ngành ngang và dọc trong quy hoạch và 
quản lý. Cụ thể, các kế hoạch đầu tư giai đoạn trung hạn 5 
năm có thể giúp tích hợp các ưu tiên của ngành và của các 
tỉnh với các ưu tiên ở cấp quốc gia trong các kế hoạch lưu 
vực. Kinh nghiệm cho thấy các công cụ này sẽ phát huy tốt 
nhất khi có các chiến lược ngành rõ ràng, khuôn khổ đầu tư 
đồng nhất (cùng với các ưu tiên cấp ngành rõ ràng) và các 
nguyên tắc và hướng dẫn lập ưu tiên tốt. 

Phương pháp tiếp cận này có thể giúp phân loại ưu tiên 
các quy hoạch đầu tư. Mặc dù quản lý tài nguyên nước tốt 
hơn còn phụ thuộc nhiều vào các hình thức cải thiện về quản trị 
(đã được thảo luận ở phần trên), đầu tư có tính chiến lược cũng 
rất cần thiết. Trong trường hợp của Ninh Thuận (xem Hộp 7.2), 
bên cạnh các biện pháp quản lý thì có thể còn cần năng lực dự 
trữ nước mới. Gắn chi tiêu công vào kế hoạch lưu vực là thực 
sự cần thiết bởi nó sẽ giúp cho việc xác định các ưu tiên đầu tư 
về cơ sở hạ tầng trong giai đoạn tiếp theo.

7.4 Các hành động ưu tiên để Chính 
phủ xem xét
Chính phủ có thể xem xét các ưu tiên sau đây, được chia 
thành 4 nội dung chính.

7.4.1 Xây dựng các phương pháp tiếp cận thể 
chế cấp lưu vực
Nhiều kinh nghiệm tại các lưu vực sông có thể cho thấy 
cách tổ chức quản trị lưu vực hiệu quả. Việt Nam đang 

thu được các kinh nghiệm về thể chế và quy hoạch lưu 
vực, ở cấp độ lớn hơn đó là Vùng Đồng bằng sông Cửu 
Long, ở cấp trung gian là Lưu vực sông Sesan – Srepokvà 
ở cấp nội tỉnh là sông Cái ở Ninh Thuận. Việc đánh giá các 
kinh nghiệm này giúp Việt Nam có thể xác định phương 
pháp luận về thể chế và kĩ thuật cho các sắp xếp thể chế và 
quy hoạch hiệu quả ở cấp lưu vực, có thể bắt đầu tại các 
điểm nóng và các lưu vực ưu tiên. 

Các thể chế quản trị cấp lưu vực hiệu quả hơn có thể 
được xây dựng dựa trên các kinh nghiệm này. Việc đạt 
được các thể chế về quản trị cấp lưu vực đóng vai trò quan 
trọng giúp tạo ra các diễn đàn và khuôn khổ giúp giải 
quyết các vấn đề liên ngành và liên tỉnh như quy hoạch cơ 
sở hạ tầng, phân bổ tài nguyên nước, quản lý dòng chảy, ô 
nhiễm và ngập lụt. Các Tổ chức quản lý lưu vực sông hiện 
tại đóng vai trò đáng kể tại các lĩnh vực này, nhưng cần mở 
rộng xây dựng thể chể hơn để tăng cường hiệu quả tại các 
lĩnh vực quan trọng. 

Đã có các mô hình tốt của quốc tế trong việc xây dựng 
một khuôn khổ có sự tham gia đa bên để tích hợp quy 
hoạch tổng hợp ngành ngang và dọc. Về cơ bản, một cơ 
cấu thể chế cần phải được xây dựng để phục vụ như là một 
diễn đàn để cải thiện điều phối chính sách và hành động 
hợp tác – giữa các cơ quan liên ngành theo chiều dọc và 
ngang, giữa trung ương và địa phương để đạt được các 
mục tiêu và đích đến cấp lưu vực chung. Việt Nam có thể 
xem xét 6 điểm chính sau trong việc xây dựng cơ cấu thể 
chế này:

• Thiết lập hoặc tái cấu trúc các tổ chức lưu vực sông có 
sự tham gia của nhiều bên: các cấu trúc hiện có (xem 
chương 6) có thể được tăng cường năng lực hoặc xây 
dựng một cấu trúc mới mở rộng các đại diện tham gia, 
ví dụ, bao gồm đại diện các tỉnh và cấp địa phương, 
các bên liên quan ngành công nghiệp, dịch vụ, thủy 
lợi và các tổ chức xã hội dân sự tham gia, tổ chức phi 
chính phủ về môi trường (Hộp 7.5). Vai trò của các 
tổ chức này liên quan đến phạm vi chức năng hiện có 
theo phân vùng quản lý không gian: cấp tỉnh, huyện, 
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Một yếu tố thiết yếu cho thể chế quản lý lưu vực sông là phải 
có đại diện từ nhiều ngành, và thường là lãnh đạo của các cơ 
quan chức năng trong lưu vực. 

Ví dụ, Cơ quan lưu vực sông Murray Darling Úc được 
quản trị bởi một hội đồng gồm các đại diện từ 6 bang lưu vực 
cũng như chính phủ liên bang. Tổ chức thực hiện được trình 
bày trong Luật Nước liên bang (2007). Cấu trúc này đảm bảo 

các phạm vi pháp lý trong lưu vực đều được tham gia và có 
một khuôn khổ để xây dựng sự đồng thuận.

Tương tự, luật Tài nguyên nước Brazil (1997) mô tả lưu vực 
sông là một đơn vị lãnh thổ để quản lý. Ủy ban lưu vực sông 
bao gồm các đại diện của công đoàn, các bang, quận, thành phố, 
người dùng nước và tổ chức dân sự xã hội. Thêm nữa, luật cho 
phép sự tham gia của các ngành dọc và ngành ngang

Nguồn: Jaspers 2003.

HỘP 7.5: Thể chế lưu vực sông hoạt động tốt nhất khi có sự tham gia của các đại diện các 
ngành và cấp quản lý.

HỘP 7.6: Kinh nghiệm quốc tế với các đơn vị hỗ trợ kĩ thuật và các đơn vị cấp tiểu lưu vực

Quản lý tài nguyên nước thường mang tính kỹ thuật và tính 
địa phương. Vì vậy nhiều ủy ban quản lý nước trên thế giới 
được hỗ trợ bởi các đơn vị kỹ thuật mạnh ở cấp tiểu lưu 
vực. Tại Pháp, ví dụ, Ủy ban lưu vực sông Seine-Normandy 
có bốn ủy ban kỹ thuật làm việc về môi trường thủy sinh, 
bờ biển và đại dương, chính sách lãnh thổ và quy hoạch sử 
dụng đất. Từ năm 2004, ủy ban cũng đã thiết lập một hội 
đồng khoa học, một hội đồng gồm 21 chuyên gia kỹ thuật đa 
ngành bên ngoài, để tư vấn về các vấn đề liên quan đến các 
dự án dài hạn được lập trong lưu vực. 

Tại Mỹ, Hiệp hội vùng thượng lưu vực sông Mississippi 
cho thấy một ví dụ về một tổ chức cấp tiểu lưu vực (nằm 

trong Ủy ban sông Mississippi lớn) được xây dựng để có 
thể có sự tham gia nhiều hơn của địa phương. Hiệp hội 
được thành lập năm 1981 để hỗ trợ đối thoại và hợp tác về 
nước và các vấn đề về tài nguyên đất có liên quan tại khu 
vực vùng thượng của lưu vực sông Mississippi. Hiệp hội 
đóng vai trò như một diễn đàn cho quy hoạch và quản lý 
có sự hợp tác về các vấn đề chung liên quan đến dòng sông 
với các bang thuộc khu vực vùng thượng của lưu vực sông. 
Hiệp hội cũng hoạt động như một diễn đàn để xây dựng các 
vị thế cấp vùng về các vấn đề tài nguyên của sông và đóng 
góp cho lợi ích tập thể của các bang thuộc lưu vực trước 
các cơ quan liên bang 

Nguồn: Ngân hàng Thế giới 2017p.

thành phố cần phải được làm rõ và vị thế và quyền 
hạn về pháp lý tại lưu vực của các tổ chức cũng phải 
được xác định và tăng cường. 

• Xác định vai trò của các bộ khác nhau trong tổ chức 
lưu vực sông: trong khuôn khổ cấu trúc lưu vực và 
thể chế, cần làm rõ vai trò và trách nhiệm của các 
bộ, cụ thể liên quan đến việc quản lý tổng hợp chất 
lượng, số lượng nước và sức khỏe môi trường.

• Cung cấp hỗ trợ kĩ thuật cho các tổ chức: Một tổ 
chức lưu vực sông cần hỗ trợ kĩ thuật và chuyên 
môn để hỗ trợ quy hoạch, quan trắc, ra quyết định 
và giám sát và điều chỉnh (xem Hộp 7.5). Ví dụ, một 
chức năng kĩ thuật cần phải có để đảm bảo đạt được 
các mục đích cải thiện chất lượng nước. 

• Thiết lập các cơ cấu ra quyết định cấp dưới lưu vực 
hoặc cấp tỉnh: mỗi thể chế cấp lưu vực cần được kết 
nối với chính sách quốc gia và các tổ chức lập quy 
hoạch. Nhờ đó các chính sách và kế hoạch lưu vực 
có thể phản ánh được các chiến lược quốc gia. Điều 
này giúp cải thiện thể chế cấp lưu vực hoạt động 
theo hướng đa ngành hơn và giúp phân xử và giải 
quyết các vấn đề liên ngành và liên tỉnh. 

• Xây dựng các kế hoạch tổng hợp cho từng lưu vực: 
Bộ TNMT đang lập quy hoạch tổng hợp cho lưu vực 
sông Sê San-Srêpốk. Sáng kiến này giúp mở ra lộ 
trình quy hoạch cấp lưu vực cho cả Việt Nam trong 
khuôn khổ quản trị lưu vực có nhiều bên tham gia. 

7.4.2 Xây dựng hệ thống thông tin tài nguyên 
nước quốc gia
Việt Nam cần phải hiện đại hóa công tác giám sát tài 
nguyên nước, tăng cường công cụ phân tích và đầu tư 
vào kiến thức ngành nước. Để củng cố các quy hoạch tài 
nguyên nước và quản lý rủi ro, Việt Nam cần tăng cường 
thông tin tài nguyên nước, củng cố và mở rộng thu thập dữ 
liệu và xây dựng hệ thống thông tin tài nguyên nước2. Hộp 

7.7 đưa ra một cách tiếp cận ở Ấn Độ, đóng vai trò như 
một mô hình áp dụng tốt.

Thu thập tất cả các dữ liệu về tài nguyên nước vào 
một hệ thống thông tin tài nguyên nước quốc gia đầy 
đủ, dễ tiếp cận và minh bạch là ưu tiên hàng đầu. Hiện 
tại, một số dữ liệu không được thu thập theo cách tiêu 
chuẩn, thường nằm rải rác trong một số cơ sở dữ liệu và 
không ở vị trí trung tâm thuận tiện cho cán bộ, cơ quan và 
công chúng cấp tỉnh tiếp cận được. Một hệ thống thông 
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Việt Nam phải đối mặt với nhiều thách thức về tài nguyên 
nước tương tự như Ấn Độ, hướng đến những bài học từ việc 
xây dựng mạng lưới quan trắc thủy văn tại Ấn Độ thuộc Dự 
án Thủy văn Quốc gia.

Ấn Độ coi đây là điểm khởi đầu của kiến thức về tài 
nguyên nước và là nền tảng cho quản lý tổng hợp tài nguyên 
nước cấp lưu vực sông. Đầu tư cho đến nay cho việc phát 
triển hệ thống thông tin thủy văn cấp nhà nước: giám sát 
trực tuyến và truyền dữ liệu tự động; sử dụng số liệu cho quy 
hoạch lưu vực sông, thiết kế cơ sở hạ tầng và vận hành các 
hồ chứa lớn; và truyền cơ sở dữ liệu thông qua các hệ thống 
thông tin trực tuyến trực tuyến.

Những lợi ích đã được thấy rõ. Các hệ thống thông tin 
thủy văn, với các công cụ phần mềm hiện đại, đã hỗ trợ 
quy hoạch và phát triển lưu vực sông và cải thiện thiết kế 
kết cấu cơ sở hạ tầng. Thông tin trực tuyến về hoạt động 
hồ chứa và quản lý lũ đã giúp đưa ra các cảnh báo sớm hơn 
nhiều và tránh mất mát về vật chất và con người. Các nhà 
hoạch định chính sách đã bị thuyết phục về sự cần thiết 
về vai trò quan trọng của việc có thể truy cập thông tin tài 
nguyên nước và năng lực về thể chế theo phương pháp tiếp 
cận cấp lưu vực 

Giai đoạn đầu tư mới nhất - Dự án thủy văn quốc gia 
(đàm phán năm 2017) – đã mở rộng phương pháp tiếp cận 
sang cấp quốc gia, hỗ trợ điều phối nhiều bang cho quy 
hoạch lưu vực sông, quản lý lũ và vận hành hồ chứa ở các 
lưu vực lớn cũng như quản lý tầng chứa nước xuyên biên 
giới. Một chiến lược bốn trụ cột đã được áp dụng:

• Hiện đại hoá việc giám sát, thiết lập hệ thống giám sát 
và quản lý dữ liệu toàn diện, hiện đại, tự động, trực tuyến 
trên toàn quốc cho nước mặt và nước dưới đất, cả về chất 
lượng lẫn số lượng

• Tăng cường các công cụ phân tích giúp đánh giá tài 
nguyên nước, dự báo ngập lụt do lũ và khi tượng thủy văn, 
cơ sở hạ tầng tài nguyên nước nước, mô hình nước dưới 
đất và quy hoạch lưu vực sông và lập kế hoạch đầu tư

• Chuyển đổi việc tiếp cận với kiến thức, sử dụng inter-
net, thiết bị di động, phương tiện truyền thông xã hội và 
các công cụ truyền thông khác để hỗ trợ hệ thống không 
gian về thông tin tài nguyên nước với khả năng tiếp cận 
và trực quan hóa các thông tin tài nguyên nước được tùy 
chỉnh bởi các bên liên quan. 

• Hiện đại hoá các thể chế thông qua đầu tư vào con người 
và năng lực thể chế.

Nguồn: World Bank 2016f.

HỘP 7.7: Đầu tư vào thông tin tài nguyên nước - Dự án thủy văn quốc gia Ấn Độ

tin tài nguyên nước quốc gia duy nhất với sự truy cập theo 
thời gian thực và mở thông qua cổng dữ liệu và trực tuyến 
có thể được tạo ra, và các cơ quan chính phủ thu thập dữ 
liệu về tài nguyên nước có thể có đặc quyền chia sẻ dữ liệu 
của họ trên nền tảng này.

Một hệ thống thông tin giúp hỗ trợ quản lý nước tốt, 
dựa trên câu châm ngôn “bạn không thể quản lý những gì 
bạn không thể đo lường”. Hộp 7.8 và 7.9 (cũng như 7.7) 
đưa ra ví dụ từ các nước khác nhau về cách thức thông tin 
hỗ trợ quản lý nước tốt. Việc tạo ra hệ thống sẽ: giúp chia 
sẻ thông tin giữa các cơ quan chính phủ và tăng cường 
quản lý tổng hợp tài nguyên nước, cải thiện cơ sở chứng 

cứ củng cố các chính sách về tài nguyên nước và các quyết 
định đầu tư và quản lý; giúp các cơ quan và các bên liên 
quan phối hợp hiệu quả hơn, cung cấp cho các nhà hoạch 
định chính sách một cái nhìn tổng hợp hơn về những thách 
thức và các giải pháp tiềm năng về quản lý tài nguyên 
nước; cung cấp thông tin nhất quán để đánh giá hiệu suất 
của các hệ thống tài nguyên nước đang được quản lý theo 
không gian và thời gian; và hỗ trợ dự báo thời tiết và hạn 
hán theo thời gian thực. Tất cả điều này sẽ dẫn đến sự chắc 
chắn hơn trong việc lập kế hoạch tài nguyên nước và cải 
thiện sự hiểu biết của cộng đồng về quản lý tài nguyên 
nước.

HỘP 7.8: Cải thiện thông tin tài nguyên nước ở Úc

Năm 2004, Hội đồng Chính phủ Úc đã đưa chỉ thị vào 
Sáng kiến Nước Quốc gia (2004) để xây dựng kiểm toán tài 
nguyên nước, yêu cầu xác định, định lượng, báo cáo và công 
bố cho công chúng dữ liệu tài nguyên nước.

Luật tài nguyên nước của Úc (2007) đã quy định rõ 
trách nhiệm pháp lý của Cục Khí tượng về thu thập và phổ 
biến các dữ liệu liên quan đến tài nguyên nước trên khắp 
nước Úc. Cùng năm đó, Úc đã chi 450 triệu đô-la Úc trong 
vòng 10 năm để triển khai Chương trình cải thiện thông 
tin tài nguyên nước. Điều này bao gồm việc ban hành các 

tiêu chuẩn thông tin tài nguyên nước quốc gia, thu thập và 
xuất bản thông tin về tài nguyên nước, thường xuyên tiến 
hành đánh giá tài nguyên nước quốc gia, xuất bản Kiểm 
toán tài nguyên nước quốc gia hàng năm, cung cấp các 
dự báo lượng tài nguyên nước có sẵn, tư vấn về các vấn 
đề liên quan đến thông tin tài nguyên nước và tăng cường 
kiến thức về tài nguyên nước của Úc. Luật này cũng yêu 
cầu Cục “hằng năm xuất bản báo cáo kiểm toán tài nguyên 
nước quốc gia dưới hình thức mà công chúng có thể dễ 
dàng truy cập”.

Nguồn: Cục Khí tượng của Chính phủ Australian n.d.
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HỘP 7.9: Mỹ có cơ sở dữ liệu quốc gia có thể truy cập được thông qua một website duy nhất

Cục Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ (USGS) vận hành một mạng lưới 
các máy chủ để thu thập, xử lý, rà soát và lưu trữ dài hạn dữ liệu 
tài nguyên nước, gọi là Hệ thống thông tin Tài nguyên nước quốc 
gia (NWIS). NWIS là kho lưu trữ chính dữ liệu tài nguyên nước 
của Mỹ, bao gồm dữ liệu từ hơn 1,5 triệu trang web ở 50 tiểu 
bang. Một số trang web này đã hoạt động được hơn 100 năm.

NWIS tích hợp thông tin dòng chảy với nhiều loại dữ 
liệu về tài nguyên nước nước, bao gồm dữ liệu lịch sử về 
chất lượng nước của sông và tầng nước dưới đất, dữ liệu lịch 
sử về mực nước dưới đất và chất lượng nước theo thời gian 
thực, lượng mưa và mực nước dưới đất. Các dữ liệu thu thập 
bao gồm độ cao (theo mức độ) và dòng chảy (dòng xả), nhiệt 
độ, độ dẫn điện riêng, pH, chất dinh dưỡng, thuốc trừ sâu và 
các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi.

Dữ liệu tài nguyên nước quốc gia là giao diện web 
công khai của USGS theo đó phần lớn dữ liệu được lưu 
trữ và quản lý bởi NWIS. Mục tiêu của trang web là cung 
cấp hầu hết các dữ liệu tài nguyên nước của USGS do 
NWIS vận hành cho bản thân USGS, đối tác của USGS và 
công chúng với giao diện dễ sử dụng và không giới hạn 
về địa lý. 

USGS cũng đã phát triển trang web WaterWatch hiển thị 
bản đồ, đồ thị và bảng mô tả điều kiện của dòng chảy trực 
tuyến, thời gian gần nhất và trong quá khứ tại Mỹ. Các bản 
đồ dòng chảy theo thời gian thực chỉ rõ điều kiện lũ lụt và 
dòng chảy cao. Bản đồ dòng chảy trung bình bảy ngày cho 
thấy điều kiện dưới mức bình thường và khô hạn. 

Nguồn: USGS 2016, 2018.

7.4.3 Quy hoạch cho các biện pháp quản lý nhu 
cầu
Khi nhu cầu tăng và tài nguyên nước tại địa phương bị 
khan hiếm, các giải pháp quản lý nhu cầu sẽ ngày càng 
trở nên cần thiết. Báo cáo gần đây của Nhóm Tài nguyên 
nước 2030 (2030WRG, 2017) nhấn mạnh rằng bốn lưu 
vực chính, tạo ra 80% GDP của Việt Nam, dự kiến   sẽ phải 
đối mặt với căng thẳng nguồn nước, hoặc thậm chí căng 
thẳng nghiêm trọng về nguồn nước vào năm 2030. Như đề 
cập ở mục 7.3.3, báo cáo này kết luận rằng mức độ căng 
thẳng cao về nguồn nước không chỉ cho một mà trên tất cả 
các lưu vực sông có thể giảm xuống mức thấp hoặc không 
có căng thẳng về nguồn nước chỉ bằng biện pháp quản lý 
nhu cầu về nước có thể sinh lời. Tổng chi phí dịch chuyển 
theo hướng giảm hoặc không có áp lực nước dự kiến   sẽ lên 
tới khoảng 2 tỷ USD cho lưu vực sông Hồng-Thái Bình 
và khoảng 650 triệu USD cho lưu vực sông Đồng Nai. Ở 
lưu vực sông Mê Công, các biện pháp quản lý nhu cầu về 
nước, ngoài việc chuyển sang mức căng thẳng nước thấp - 
thậm chí còn cho phép tiết kiệm 650 triệu USD. Tuy nhiên, 
trên khu vực nhóm sông Đông Nam Bộ, biện pháp quản lý 
nhu cầu nguồn nước cần được bổ trợ bằng các biện pháp 
tăng cường đầu tư cho cấp nước để đạt được mức độ căng 
thẳng thấp hoặc không có căng thẳng. Phương pháp đường 
cong chi phí được thảo luận trong hộp 7.3 chỉ ra các điểm 
bắt đầu cho chiến lược quản lý nhu cầu.

Quy hoạch liên quan đến phòng chống rủi ro thiên 
tai cần được cập nhật và lồng ghép trong các quy hoạch 
hiện tại. Cần có quy hoạch quản lý sông và bảo vệ bờ sông 
ở những dòng chảy thiết yếu. Quy hoạch này cần được 
lồng ghép với quy hoạch dân cư để đảm bảo bảo vệ các 
khu dân cư khỏi lũ và xói lở. Ngoài ra, quy hoạch thủy lợi 
và công trình phòng chống thiên tai cần tính đến biến đổi 
khí hậu, nước biển dâng và sụt lún đất. Quy hoạch không 

gian, khai thác cát, quản lý bờ biển, rừng ngập mặn cần 
được đưa vào quy hoạch này và lồng ghép với Kế hoạch 
phát triển ngành và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội.

Quy hoạch trong định hướng phát triển thủy lợi cần 
phù hợp với các quy hoạch khác về tài nguyên nước để 
tránh xung đột trong sử dụng nước. 

Liên quan đến quy hoạch thủy lợi, Bộ NN&PTNN đang 
soạn thảo sửa đổi Định hướng Chiến lược phát triển thủy 
lợi, dự kiến trình Chính phủ phê duyệt vào quý 3/2019. Bộ 
NNPTNT được giao trách nhiệm chính trong: a) hướng 
dẫn, thanh tra và đôn đốc địa phương thực hiện Định 
hướng chiến lược, đầu mối với các tổ chức quốc tế trong 
lĩnh vực thủy lợi, b) lập các kế hoạch hành động cụ thể xác 
định nội dung ưu tiên và giao nhiệm vụ thực hiện cho các 
ngành và địa phương, và c) tổ chức thanh kiểm tra việc 
thực hiện định hướng chiến lược, rà soát việc thực hiện sau 
5 năm, kiến nghị điều chỉnh với Chính phủ để phù hợp với 
tình hình mới (Điều 2, Quyết định số 1590/QĐ-TTg ngày 
9/10/2009). Phối hợp với các kế hoạch khác là rất cần thiết 
nhằm tránh các xung đột về chia sẻ nguồn nước.

7.4.4 Phạm vi đánh giá cho việc phân bổ tài 
nguyên hiệu quả hơn
Vào thời điểm khi các nguồn lực công suy giảm, tăng 
hiệu quả sử dụng nguồn lực công để đáp ứng nhu cầu 
đầu tư và cho phép cung cấp nguồn lực cho vận hành 
và bảo dưỡng O&M dài hạn là bắt buộc.

Đánh giá chi tiêu công năm 2017 (Ngân hàng Thế giới, 
2017a) ghi nhận nhu cầu chi tiêu hiệu quả hơn và xác định 
một số công cụ ngân sách có thể giúp được.

Như đã thảo luận trong phần 2.3, Chương 2, Báo cáo 
Đánh giá chi tiêu công 2017 đã xác định Kế hoạch đầu tư 
công trung hạn (MTIP) được giới thiệu vào năm 2014 và 
Khung tài chính trung hạn (MTFP) được giới thiệu vào 
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năm 2015 là các công cụ chính để cải thiện phân bổ nguồn 
lực. Chúng cho phép phân bổ vốn đầu tư được liên kết với 
MTIPs đã đồng ý trên cơ sở khoảng cách về phát triển và cơ 
sở hạ tầng. Chúng cũng cho phép lập trình cho nhiều năm 
và tăng dần chi tiêu cho vận hành và bảo dưỡng O&M thiết 
yếu để giữ gìn và sử dụng hiệu quả tài sản. Những cải tiến 
này trong lập kế hoạch cuối cùng có thể được song hành với 
những cải tiến trong quy trình ngân sách, đặc biệt là việc 
chuyển sang lập ngân sách dựa trên kết quả. Cuối cùng, Báo 
cáo nhấn mạnh sự cần thiết của một chiến lược ngành tốt để 
củng cố cả kế hoạch tài chính dài hạn và các yêu cầu ngân 
sách ngắn hạn. Nghị định 84 (2015) có mục đích cải thiện 
giám sát và đánh giá đầu tư. Trong khi vẫn phải thực hiện 
đầy đủ hoạt động, quản lý dựa trên kết quả có khả năng cải 
thiện đáng kể hiệu quả của các can thiệp công.

Những cách tiếp cận mới này có thể tạo cơ hội cho hành 
động chung giữa Bộ TNMT và Bộ NNPTNT về phát triển 
và quản lý thủy lợi để lồng ghép việc sử dụng nước cho 
nông nghiệp trong quy hoạch tổng thể ở cấp lưu vực.

Hơn nữa, Chiến lược thủy lợi mới tìm cách nâng cao 
hiệu quả và năng suất tưới tiêu cho nông nghiệp, thu nhập 
của nông dân và tối đa hóa giá trị gia tăng. Chiến lược đề 
xuất mô hình quản trị có sự tham gia của các bên liên quan 
và mô hình quản lý tài sản. Triết lý cơ bản là các dịch vụ 

tưới tiêu càng hiệu quả và bền vững thì nền kinh tế nông 
nghiệp càng đa dạng hơn, qua đó gia tăng giá trị và thúc 
đẩy thu nhập của cả nông dân và tăng trưởng quốc gia. 
Thay đổi quan trọng được đề xuất phù hợp với thay đổi 
ngân sách được đề xuất trong Báo cáo Đánh giá chi tiêu 
công - một bước dịch chuyển sang mô hình được trợ cấp ít 
hơn với cách tiếp cận tự chủ và có sự tham gia của các bên 
liên quan để cung cấp dịch vụ, chú trọng hơn vào quản lý 
tài sản hiệu quả và ít mở rộng mạng lưới.

Ghi chú:
1. Có thể có xung đột lợi ích với Bộ NNPTNT, điều 

này cần được giải quyết.
2. Một nghiên cứu toàn cầu đã xác định khoảng 1 tỷ 

đô la Mỹ đầu tư vào hệ thống ký tượng thuỷ văn sẽ 
mang lại tổng lợi ích khoảng 4 tỷ - 36 tỷ đô la mỗi 
năm, với tỉ lệ chi phí lợi ích từ 4 đến 36. Nguồn: 
Stéphane Hallegatte. “Giải pháp hiệu quả về chi phí 
để giảm thiệt hạ về thiên tai ở các nước đang phát 
triển - Dịch vụ khí tượng thuỷ văn, cảnh báo sớm và 
sơ tán”. Tài liệu nghiên cứu chính sách Ngân hàng 
Thế giới 6058.
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Thực hiện đầu tư và tài chính hiệu 
quả hơn và điều chỉnh các ưu đãi 

phù hợp với các mục tiêu

Đầu tư vào tài nguyên nước đang thiếu hụt, tài chính công suy giảm, nhiên vẫn phải đạt được thêm nhiều giá trị

• Sự thiếu hụt tài chính đầu tư vào ngành nước cần phải được giải quyết bằng cách tăng hiệu quả của đầu tư công và tài 
chính cải thiện hơn. 

Có nhiều cơ hội gia tăng tài chính tư nhân nhưng cần phải có chính sách điều phối

• Mặc dù trong quá khứ cơ hội cho tài chính tư nhân bị hạn chế, nhưng hiện nay tài chính tư nhân cho ngành nước đang 
rộng mở. 

• Vấn đề then chốt là cần phải có một chính sách điều phối để giải quyết khó khăn và nguy cơ phải đối mặt trong việc 
huy động tài chính tư nhân tham gia vào ngành nước và mở rộng cửa cho tài chính tư nhân trong thủy lợi. 

Ưu đãi trong ngành nước cần thúc đẩy “các hành vi tốt” để đáp ứng các mục tiêu chính sách và tài chính

• Phản hồi với các áp lực ngày càng gia tăng, mâu thuẫn và rủi ro cần thay đổi hành vi cá nhân và thể chế. Các ưu đãi – 
tích cực và tiêu cực – cần để định hướng các thay đổi này và để điều chỉnh hành vi với các chính sách ngành và mục 
tiêu tài chính 

• Chính sách doanh thu cần phải phù hợp với các mục tiêu này. 

Các ưu tiên cần hành động

• Trong ngắn hạn, các Bộ và Tỉnh cần nỗ lực nhiều để cải thiện chất lượng và hiệu quả chi tiêu và huy động nguồn ODA 
mới 

• Về lâu dài, các công cụ phân bổ và hoạch định tài nguyên mới có thể cải thiện việc lập chương trình nhiều năm, tăng 
cường sự phù hợp giữa đầu tư, nhu cầu và hỗ trợ thực thi Vận hành và bảo dưỡng về lâu dài. 

• Việt Nam nên xác định phạm vi chiến lược tài chính ngành nước mới, gồm phạm vị mở rộng hợp tác công tư trên tất 
cả các lĩnh vực của ngành nước

• Mở rộng tài chính tư nhân và có nhiều sự tham gia hơn của người sử dụng nên được hiểu như là một phần của chiến 
lược hiện đại hóa nông nghiệp có tưới.

• Đánh giá cấu trúc ưu đãi trong ngành nước giúp xác định các phương thức quan trọng và thực tiễn nhất để giúp điều 
chỉnh hành vi đối với các chính sách và mục tiêu tài chính. 



Q UẢ N T R Ị  A N N I N H N G U Ồ N N Ư Ớ C102

8.1 Đầu tư đang bị thiếu hụt so với nhu 
cầu do suy giảm tài chính công
Ngành nước đã được đầu tư mạnh mẽ chủ yếu là từ 
nguồn tài chính công trong thời gian gần đây1. Trong 
thập kỷ 2006-2015, Việt Nam đã đầu tư hơn 6.4 tỷ USD 
vào 140 chương trình và dự án trong ngành nước, phần 
lớn trong lĩnh vực nước sạch và vệ sinh môi trường (55%), 
thủy lợi (21%), Các khoản đầu tư này chủ yếu được cấp 
vốn bởi ngân sách trung ương, các cơ quan phát triển nhà 
nước và hỗ trợ quốc tế. Một số khoản đầu tư được cấp vốn 
bởi tư nhân, phần lớn trong lĩnh vực cấp nước và vệ sinh 
môi trường. (ODI 2015).

Sự cần thiết để đầu tư vẫn cao, đặc biệt là trong 
lĩnh vực kiểm soát ô nhiễm, nước sạch và vệ sinh môi 
trường và giao thông đường thủy nội địa, nhưng thực 
tế là tài chính hiện đang thiếu hụt so với nhu cầu. Việt 
Nam cần đầu tư vào khoảng 2.7 tỉ đô la mỗi năm cho 
ngành tài nguyên nước và vệ sinh môi trường. Cũng cần 
đầu tư nhiều hơn để mở rộng mạng lưới thoát nước và xử 
lý nước thải, xử lý bùn thải bể phốt và cải thiện vệ sinh môi 
trường tại chỗ Đa số đều nằm ở dưới mức đầu tư: mức độ 
đầu tư ở hiện tại vào ngành nước và vệ sinh môi trường 
(cho các cơ sở hạ tầng mới và duy tu) ở mức ít hơn phân 
nửa so với “nhu cầu” – khoảng 1 tỉ đô la Mỹ hằng năm, 
tương đương khoảng 4% của tổng đầu tư cho nền kinh tế 
Việt Nam. Tương tự với các nước đang phát triển khác và 
ứng phó với mức độ ô nhiễm đang ở mức báo động, áp lực 
lớn về cơ sở hạ tầng trong thời gian tới nên tập trung vào 
kiểm soát chất lượng nước thải, bao gồm xử lý nước thải 
đô thị và nước thải công nghiệp (xem Chương 4). Nhu cầu 
đầu tư cũng tăng nhanh cho thủy điện, đường thủy nội địa, 
và các giải pháp giữ nước và kiểm soát nước đa mục tiêu, 
tạo lợi nhuận về kinh tế (Điện, thủy lợi) và giúp bảo vệ 
khỏi các nguy cơ như lũ lụt và hạn hán.

Trong bối cảnh tài chính hạn chế như hiện tại, cần 
tăng hiệu quả đầu tư và các cải cách tài chính. Các 
thách thức về đầu tư gồm phân loại ưu tiên đầu tư và thực 
hiện chúng một cách hiệu quả về mặt chi phí; tìm các giải 
pháp và công nghệ cải tiến giúp giảm chi phí đầu tư (cho 
đến hết giai đoạn hoàn vốn) và để nâng cao hiệu quả của 
các khoản đầu tư hiện có. Về mặt tài chính, cần phải cải 
thiện chất lượng chi tiêu công, để đảm bảo rằng có doanh 
thu để trả nợ; huy động tài chính tư nhân tối đa có thể.

8.2 Quy hoạch và phân bổ tốt hơn giúp 
thu hút nhiều nguồn tài chính tư nhân hơn
8.2.1 “Tăng giá trị và giảm đầu vào”— cải thiện 
hiệu quả tài chính công trong ngành nước
Với nguồn ngân sách thu hẹp, ngành nước vẫn có thể 
cải thiện hiệu quả về chi tiêu công. Tài chính công cho 
ngành nước đang được đặt trong bối cảnh thu hẹp nguồn 

lực công, trong khi thâm hụt ngân tăng sách cao, nợ công 
tăng và ODA giảm. Đồng thời, nhu cầu từ các lĩnh vực 
khác cho tài chính công tăng mạnh. Do đó thách thức với 
ngành nước là cải thiện hiệu quả và chất lượng chi tiêu, 
thay vì khối lượng – Tăng chất lượng đầu ra và giảm khối 
lượng đầu vào.

Một giải pháp cho việc này là tập trung đầu tư vốn 
và dựa vào khối tư nhân để đề xuất các giải pháp dựa 
trên kết quả đầu ra cho toàn vòng đời của dự án để đạt 
được hiệu quả vận hành. Chi tiêu đầu tư hiện nay có xu 
hướng phân bổ mỏng và dàn trải cho quá nhiều dự án cùng 
một thời gian. Việc cân bằng chi tiêu đầu tư cần phải được 
chuyển từ đầu tư cho cơ sở hạ tầng mới sang  khai thác lợi 
ích nhiều hơn từ những cơ sở hạ tầng có sẵn, cụ thể là tăng 
chi tiêu cho vận hành và duy tu và đầu tư để đạt hiệu suất 
cao hơn (xem chương 2). 

Một giải pháp khác là cân bằng lại ngân sách giữa 
chi đầu tư và chi thường xuyên. Ưu tiên cho việc đảm 
bảo duy tu tài sản hiện có để tối đa hóa giá trị và nâng cao 
hiệu quả đầu tư. Trong thủy lợi, thêm một ưu tiên nữa liên 
quan đến cân bằng chi tiêu giữa phát triển cơ sở hạ tầng 
để cải thiện tài sản và năng suất của tài nguyên nước, bao 
gồm thúc đẩy các dịch vụ nông nghiệp và sửa đổi cơ chế 
ưu đãi để khuyến khích đa dạng hóa cây trồng và gia tăng 
“giá trị trên mỗi đơn vị nước sử dụng” (xem chương 2). 
Với giao thông thủy nội địa, kinh phí duy tu và vận hành 
mới chỉ đủ 50% nhu cầu cần để truy trì ngành vận tải thủy 
có tính cạnh tranh. Cần có hệ thống giao thông thủy đáng 
tin cậy để tiếp tục đầu tư và tăng tính cạnh tranh của Việt 
Nam trên thị trường quốc tế (xem Chương 5).

Mặc dù vậy, đầu tư vào cơ sở hạ tầng công cộng 
trong ngành tài nguyên nước vẫn rất thiết yếu và cần 
phải được quản lý trong bối cảnh phân cấp quản lý 
ngân sách sâu rộng. Bảo vệ và xây dựng một nguồn tài 
nguyên như tài nguyên nước vẫn là trách nhiệm chính của 
khu vực công và đòi hỏi có những đầu tư căn cơ vào cơ sở 
hạ tầng quy mô lớn và công tác vận hành và duy tu. Tuy 
nhiên, Việt Nam đang phải đối mặt với thách thức về ngân 
sách theo đó cần phải điều chỉnh chi tiêu ở cấp địa phương 
ch so hài hoà với các ưu tiên ở cấp quốc gia, bởi vì gần như 
¾ của chi tiêu đầu tư đã được phân cấp về địa phương. Ví 
dụ như Bộ NNPTNT chỉ kiểm soát 1/5 chi tiêu ngành thủy 
lợi, 4/5 của đầu tư công vào nông nghiệp và thủy lợi đang 
được quản lý trực tiếp bởi chính quyền cấp tỉnh. Việc phân 
cấp mạnh đã dẫn đến việc chuyển hướng đầu tư từ các dự 
án cơ sở hạ tầng lớn sang các dự án nhỏ hơn và có tính địa 
phương hơn và có thể gây hạn chế quy mô đầu tư cho cơ sở 
hạ tầng ngành nước (Ngân hàng Thế giới 2017a).

Kế hoạch đầu tư tổng hợp đang gặp khó khăn do sự 
phân cấp và thiếu tiếp cận điều phối liên ngành. Việc 
phân cấp rộng rãi của các nguồn đầu tư – và rộng hơn là, 
thiếu sự phối hợp giữa các cơ quan với nhau gây khó khăn 
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cho việc lập kế hoạch và đầu tư vào cơ sở hạ tầng và quản 
lý trong ngành nước một cách tổng hợp hoặc ở quy mô lưu 
vực sông.

8.2.2 Cải thiện chất lượng chi tiêu thông qua 
những đổi mới trong việc lập quy hoạch và lên 
lập ngân sách tài nguyên
Các công cụ phân bổ và quy hoạch tài nguyên mới sẽ, 
về lâu dài, cho phép lập trình nhiều năm, cải thiện sự 
phù hợp của đầu tư với nhu cầu và tạo điều kiện cho 
vận hành và duy tu bảo dưỡng (O&M) lâu dài. Một lần 
nữa, trong thời gian dài hạn hơn, các cải thiện trong việc 
quy hoạch có thể được hỗ trợ bởi việc cải thiện quy trình 
ngân sách. Chính phủ đang dần áp dụng việc lập ngân sách 
dựa trên kết quả và đề xuất rằng mỗi ngành chuẩn bị một 
“lộ trình” cho việc áp dụng này. Tuy nhiên, hiện có hơn 
19.000 kế hoạch và kế hoạch tổng thể và có quá nhiều 
mục đích và chương trình chắc hẳn dẫn đến việc trùng lặp, 
thiếu tính dự đoán và hiệu quả quản lý thấp. Bài học cho 
ngành nước là sắp xếp hợp lý các kế hoạch và tăng tính 
thực tiễn của các kế hoạch này.

Trong tầm ngắn hạn, các bộ và UBND tỉnh cần phải 
nỗ lực hơn nữa để cải thiện hiệu quả và chất lượng chi 
tiêu, bao gồm các phương pháp tiếp cận tổng hợp. Cải 
thiện từ trên xuống về quy trình quy hoạch và ngân sách 
nói chung có thể cho thấy một viễn cảnh mà phân bổ tài 
nguyên và giá trị tiền tệ được cải thiện nhưng kết quả có 
vẻ như chỉ có thể đạt được ở tầm trung hoặc dài hạn. Trong 
tầm ngắn hạn, phương án tốt nhất cho ngành nước là theo 
hướng từ dưới lên:

• Tập trung vào kế hoạch đa ngành tổng hợp tại địa 
phương (UBND tỉnh) và cấp lưu vực

• Chuẩn bị các chương trình đầu tư để thực thi các quy 
hoạch lưu vực và địa phương theo hướng được phân 
kỳ và phân loại ưu tiên.

• Điều chỉnh cân bằng giữa chi đầu tư và chi phí vận 
hành và bảo dưỡng để có thể tận dụng được tốt nhất 
tài sản. 

• Chuẩn bị các dự án đầu tư chất lượng và cải thiện 
quy trình mua sắm và thực thi

Chất lượng của đầu tư có thể được cải thiện bằng cách 
trả lại cho trung ương một số quyền ra quyết định và 
kiểm soát chất lượng. Việc phân quyền đã giao trách 
nhiệm chuẩn bị dự án và ra quyết định cho các bộ chuyên 
ngành và UBND tỉnh, tạo ra các thách về mặt năng lực 
trong xây và thực hiện dựng dự án và tạo ra mâu thuẫn lợi 
ích. Một đề xuất cho rằng cần kết hợp đánh giá độc lập của 
công tác thẩm định dự án và ra quyết định phê duyệt cho 
Bộ  KHĐT thực hiện. Sắp xếp thể chế này đã được chứng 
minh là có lợi ở nhiều quốc gia bao gồm Canada và Chile 
(Jenkins và các tác giả 2017). Điều này giúp giải quyết 

thách thức về năng lực thấp của các cơ quan thẩm định ở 
các bộ liên quan và chính quyền địa phương, như đã được 
nhấn mạnh tại báo cáo của Ngân hàng Thế giới (2017a).

8.3 Có nhiều cơ hội để thu hút tài chính 
tư nhân hơn nữa, nhưng cần phải có 
chính sách phối hợp
8.3.1 Nguồn tài chính tư nhân trong ngành nước
Ngày nay tài chính trong ngành nước phần lớn từ khối 
công. Mô hình hỗ trợ tài chính truyền thống của Việt Nam 
chủ yếu dựa vào đầu tư công, hoặc đầu tư trực tiếp bởi 
Chính phủ và UBND tỉnh, hoặc bằng cách vay của DNNN 
được Chính phủ đảm bảo. Phần lớn nhu cầu đầu tư vẫn 
được bảo trợ bởi Nhà nước theo cách chuyển giao trực 
tiếp hoặc gián tiếp, thường được hỗ trợ thông qua ODA. 
Ước tính khoảng 90% đầu tư của ngành nước do tài chính 
công hỗ trợ.

Mặc dù tài chính công vẫn đóng vai trò quan trọng, 
nhưng vẫn có cơ hội cho lĩnh vực tư nhân có thể tham 
gia nhiều hơn. Do chính sách quốc gia, Việt Nam đang 
dần hướng đến giảm dần đầu tư công trong tổng vốn đầu 
tư và dần dần tăng sự tham gia của khối tư nhân tại các lĩnh 
vực như: cung cấp dịch vụ, huy động kinh phí từ việc chi 
trả của người sử dụng cho các dịch vụ công, tăng đầu tư cổ 
phần tư nhân trong các đơn vị cấp nước thông qua cổ phần 
hóa, giảm hỗ trợ cho các dịch vụ công. Các định hướng 
chính sách này không nên bỏ qua sự thật là các đầu tư công 
có quy mô lớn mang tính chiến lược đóng vai trò thiết yếu 
giúp bảo vệ nguồn vốn tự nhiên quý giá của Việt Nam và 
giúp các nguồn tài nguyên này được đưa vào sử dụng theo 
cách tốt nhất để phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, cần 
phải huy động hỗ trợ tài chính tư nhân trong ngành nước. 
Tiềm năng cơ bản là thủy điện, cấp nước và vệ sinh, bao 
gồm các dự án ở khu vực nông thôn và thị trấn nhỏ và cả 
tưới cho nông nghiệp.

Mặc dù đã cổ phần hóa một phần các đơn vị cấp 
nước trong thời gian gần đây và đã có đầu tư nước 
ngoài trực tiếp vào tài nguyên nước thô, việc khối tư 
nhân cung cấp tài chính cho cơ sở hạ tầng tài nguyên 
nước và dịch vụ cấp nước còn hạn chế. Trước đây, sự 
tham gia của các nhà đầu tư tư nhân quốc tế và trong nước 
là rất ít. Đổi mới quan trọng nhất trong hai thập kỷ vừa 
qua là việc khối tư nhân đầu tư vào các hệ thống cung cấp 
nước. Sau một quá trình lịch sử dài (xem chương 3), quá 
trình cổ phần hóa đã tăng tốc đáng kể trong thời gian gần 
đây, phần lớn vốn tư nhân trong nước hiện nay đã được 
đầu tư vào một số hệ thống cấp nước. Nhưng tiến độ bị 
chậm lại do mức phí nước thu từ người sử dụng tương 
đối thấp, thiếu thông tin trong việc đánh giá giá trị tài sản 
và quá trình cổ phần hóa, và thiếu giám sát việc vận hành 
của các hệ thống này khiến các nhà đầu tư phải suy nghĩ 
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kỹ trước khi đầu tư Mặc dù Chính phủ đặt ra ra mục tiêu 
cao cho việc cổ phần hóa và bán bớt cổ phần của UBND 
tỉnh trong các công ty cung cấp dịch vụ cấp nước nhưng 
vẫn chưa đạt được thống nhất để triển khai. Một số công 
ty cung cấp dịch vụ nước đô thị, bao gồm cả công ty chưa 
được cổ phần hóa vốn đang hoạt động tốt, đã sẵn sàng sử 
dụng các khoản vay thương mại và đã có một số đầu tư tư 
nhân vào các công trình nước thô và các công trình cấp 
nước nông thôn. Tuy nhiên, các ngân hàng thường yêu 
cầu quyền sở hữu tài sản bởi vì họ không yên tâm rằng 
khoản thu từ phí dùng nước sẽ đảm bảo đủ doanh thu (ODI 
2015).

Tuy nhiên, số lượng Hợp tác công tư trong cấp nước 
ngày càng gia tăng. Trong lĩnh vực nước đô thị, đã có 5 hệ 
thống cấp nướccó sự tham gia của khối tư nhân được thực 
hiện, tất cả đều là xử lý nước thô phục vụ cấp nước, theo 
đó nhà nước hoặc công ty trả tiền trực tiếp cho nhà đầu tư/
nhà điều hành cho việc sản xuất hoặc cấp nước. Các ngân 
hàng thương mại nước ngoài đã cho vay cho một số dự án 
BOT trong khuôn khổ Hợp tác công tư. Trong lĩnh vực cấp 
nước nông thôn, đã triển khai được các khoản đầu tư quan 
trọng thông qua tài chính tư nhân và các công trình đã vận 
hành. Các công trình có sự hợp tác công tư hoặc cấp vốn 
bởi nhà nước được chuyển giao cho các nhà vận hành tư 
nhân thông qua kế hoạch vận hành và duy tu và các khoản 
nợ cũng được chuyển giao cho người vận hành.

Nước thải, ngược lại, vẫn được xem là hàng hóa 
công cộng. Theo luật pháp, dịch vụ xử lý nước thải được 
nhìn nhận là hàng hóa công cộng và do đó đủ điều kiện 
được trợ cấp. Các dịch vụ nước thải hầu hết vẫn được hỗ 
trợ tài chính bởi ngân sách nhà nước hoặc ODA, nhưng có 
một vài trường hợp được tài chính hoá thông qua hợp tác 
công tư. Đối với nước thải công nghiệp thì công ty gây ra 
ô nhiễm phải trả tiền, có thể tìm thấy những dẫn chứng về 
hợp tác công tư trong lĩnh vực này.

8.3.2 Môi trường đang thay đổi thu hút tài 
chính tư nhân trong ngành nước
Kinh tế vĩ mô và bối cảnh ngành thay đổi có nghĩa 
là cách tiếp cận truyền thống để hỗ trợ tài chính cho 
ngành nước không còn bền vững và cần được xem xét 
lại. Trần nợ công của Việt Nam đang tiến gần tới mức 
giới hạn 65% GDP [được đặt ra tại Kỳ họp Quốc hội năm 
2016] (Nghị quyết 25/2016/QH14). Trong một vài năm tới 
sẽ giới hạn vay nợ công trực tiếp hoặc vay với sự đảm bảo 
của chính phủ tránh chạm đến mức trần quy định. Đồng 
thời, Việt Nam chuyển sang là quốc gia có thu nhập trung 
bình cũng làm giảm khả năng nhận tài trợ ưu đãi.

Tuy nhiên, cải cách ngành nước có thể tạo ra các cơ 
hội mới. Việc cổ phần hóa các công ty cấp nước đô thị 
hiện nay không chỉ là một lần bơm vốn mà nó còn giao 
trách nhiệm cho khối tư nhân trong việc tài chính hoá cho 

các phát triển dịch vụ nước, tạo ra cơ hội tìm hiểu cách 
tiếp cận mới để hỗ trợ tài chính và phát triển lĩnh vực cấp 
nước và nước thô, cũng như các giải pháp vệ sinh và thu 
gom, xử lý và tái sử dụng nước thải. Chính phủ đang tìm 
cách cải thiện môi trường cho phép sự tham gia khu vực 
tư nhân trong lĩnh vực cấp nước nông thôn. Trong lĩnh vực 
thủy lợi, việc tái áp dụng phí nước có thể tạo cơ hội để xây 
dựng các nguồn thu giúp thu hút hỗ trợ tài chính và/hoặc 
quản lý tư nhân.

Chính phủ đã chuẩn bị cho sự tham gia của khu 
vực tư nhân trong lĩnh vực cấp nước và vệ sinh và một 
khung chính sách cho hợp tác công tư (PPP). Ngoài 
việc cổ phần hóa các doanh nghiệp, ưu đãi đầu tư cũng bao 
gồm miễn thuế thu nhập và tiếp cận hỗ trợ tài chính ưu đãi 
từ Ngân hàng Phát triển Việt Nam. Năm 2015, Chính phủ 
đã ban hành Nghị định 15 và thành lập cơ quan hợp tác 
công tư đầy tham vọng để đồng tài trợ các dự án cơ sở hạ 
tầng lớn. Vào ngày 4 tháng 5 năm 2018, Nghị định 15 đã 
được thay thế bằng Nghị định 63, nhằm tăng cường khung 
hợp tác công tư. Ngoài ra, Chính Phủ cũng đã ban hành 
Nghị định 54/2015 về khuyến khích, ưu đãi sử dụng nước 
tiết kiệm, hiệu quả nhằm thúc đẩy sự tham gia của khu vực 
tư nhân trong quản lý tài nguyên nước.

8.3.3 Cần giải quyết các bất cập để thu hút các 
nguồn tài chính mới cho ngành nước
Một vài hạn chế sau đây có thể áp dụng chung cho tất 
cả các ngành, bao gồm cả những hạn chế ảnh hưởng tới 
hợp tác công tư (Ngân hàng Thế giới 2018d):

• Khung pháp lý nhiều tham vọng. Việt Nam đã 
thông qua khung pháp lý tổng hợp cho hợp tác công 
tư: Nghị định số 63/2018 / NĐ-CP. Tuy nhiên, cho 
đến nay, trong các lĩnh vực khác (ví dụ như lĩnh vực 
năng lượng), các cơ quan Chính phủ vẫn ưa thích sử 
dụng các quy định của Luật Đầu tư công vốn không 
chặt chẽ về việc lập báo cáo nghiên cứu khả thi và áp 
dụng đấu thầu mua sắm cạnh tranh trong thực hiện.

• Hỗ trợ của Chính phủ hay thay đổi. Mặc dù khung 
pháp lý cho phép Chính phủ đồng tài trợ và trợ cấp, thậm 
chí không tính đến việc các sự hỗ trợ này có thể dẫn đến 
tăng trần nợ công của quốc gia, Chính phủ vẫn có thể 
không sẵn sàng cung cấp những khoản hỗ trợ theo yêu 
cầu của nhà đầu tư. Hiện tại các chính sách vẫn chưa rõ 
ràng và không minh bạch trong việc cung cấp các hỗ trợ 
của chính phủ và trong các hỗ trợ về tài chính

• Vấn đề về chuyển đổi ngoại hối. Mặc dù Việt Nam 
đã loại bỏ quyền kiểm soát về việc chuyển đổi tiền 
tệ, các nhà đầu tư nước ngoài vẫn lo ngại về sự 
sẵn có của ngoại tệ và thường đòi hỏi các cam kết 
chuyển đổi tỉ giá của Chính phủ. [Ngân hàng Thế 
giới 2018d]
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Ngoài ra còn có những khó khăn về kinh tế ảnh hưởng 
đến thị trường vốn địa phương. Mặc dù hàng năm tiết 
kiệm nội địa khá lớn khoảng 60 tỷ đô la Mỹ, nhưng thiếu 
hụt trong lĩnh vực ngân hàng địa phương và thị trường 
vốn làm hạn chế việc mở rộng các nguồn lực, và hạn chế 
việc chuyển các nguồn lực này vào các dự án trong ngành 
nước, mà những nguồn lực này thường là các khoản nợ dài 
hạn và có lãi suất cố định. Báo cáo gần đây của Ngân hàng 
Thế giới (2018d) nhấn mạnh những nội dung sau:

• Các ngân hàng thương mại trong nước. Có những 
khoản vay vượt 250 tỷ USD, nhưng những khoản 
này thiên về vốn vay ngắn và trung hạn (tối đa ba 
năm) phản ánh việc thiếu tiền thế chấp dài hạn và 
đường cong hiệu suất bị kéo thẳng do khoảng thời 
gian ký quỹ kéo dài. Ngoài ra còn thiếu năng lực về 
mặt kỹ thuật trong lĩnh vực ngân hàng để đánh giá 
các dự án ngành nước và xem xét cho vay đối với 
các dòng doanh thu. Trường hợp cung cấp được các 
khoản vay, thì thường phải yêu cầu có tài sản thế 
chấp và đối với những khỏan vay nhỏ thì áp dụng 
lãi suất cao.

• Thị trường chứng khoán. Mặc dù ở Việt Nam vẫn 
có thị trường chứng khoán nhưng thanh khoản thị 
trường thấp và thị trường bị chi phối bởi các công ty 
do nhà nước kiểm soát.

• Thị trường trái phiếu. Khu vực trái phiếu công ty 
vẫn còn trong giai đoạn sơ khai với tổng số tiền phát 
hành dưới 1% GDP và thiếu các công ty lớn phù hợp 
để có thể phát hành trái phiếu.

• Các nhà đầu tư thể chế. Các nguồn lực được kiểm 
soát bởi các nhà đầu tư dài hạn, như các quỹ hưu trí 
và các công ty bảo hiểm, vẫn còn khiêm tốn (25 tỷ 
USD), và các khoản đầu tư của họ chủ yếu bị giới 
hạn trong các trái phiếu chính phủ.

Có những rủi ro cụ thể trong việc đầu tư vào ngành 
nước. Rủi ro này bao gồm:

• Rủi ro bởi tài nguyên nước được coi là quyền cơ 
bản của con người và con người đương nhiên được 
hưởng lợi từ đó, dẫn đến việc thiết lập và thu thuế, 
phí thường gây ra mâu thuẫn hoặc tranh cãi. 

• Rủi ro nữa là số lượng và chất lượng nước cần thiết 
sẽ không có đủ và không có các phương án thay thế 
nên việc tiếp cận và xử lý tài nguyên nước trở nên 
tốn kém hơn. 

• Rủi ro nữa là các doanh nghiệp (hay công ty quản 
lý thủy lợi) có thể không đủ tiêu chuẩn về huy động 
vốn hợp tác. Một vài đơn vị này đủ lớn và về nguyên 
tắc có thể tăng tài sản thông qua huy động vốn hợp 

tác của mình dựa trên sức mạnh của bảng cân đối 
kế toán của đơn vị mà không trông cần dựa vào bảo 
lãnh của Chính phủ. Tuy nhiên, có ít đơn vị trong số 
đó có mức xếp hạng tín dụng chưa tốt tuy nhiên các 
đơn vị này có thể khó huy động vốn do có mức độ 
rủi ro tín dụng cao.

Những rủi ro này cần phải được giải quyết thông qua 
các biện pháp giảm thiểu. Để thu hút các kinh nghiệm 
quốc tế và các nguồn vốn tiềm năng rẻ hơn từ nước 
ngoài về Việt Nam, Chính phủ sẽ phải phân bổ rủi ro dựa 
theo các thông lệ/tiêu chuẩn quốc tế. [Ngân hàng Thế  
giới 2018d]

Thêm vào đó, có những hạn chế đặc biệt khi đầu tư 
vào các công ty cổ phần hóa. Mặc dù các công ty cổ phần 
hóa có nhiều khả năng để thu hút các nhà đầu tư tư nhân, 
nhưng các công ty này lại có những điểm yếu đáng kể.

• Rủi ro tài chính do việc giảm doanh thu xuất phát từ 
mức phí/giá thấp tới các quyết định chính trị và từ tỉ 
lệ thu phí giảm sút.

• Các hạn chế về tỉ lệ vốn chủ sở hữu mà nhà đầu tư tư 
nhân có thể nắm giữ

• Thiếu quan hệ hợp đồng rõ ràng giữa các doanh 
nghiệp ngành nước và chính quyền địa phương 
(hoặc cơ chế cấp phép với một cơ quan điều hành 
độc lập)

• Thiếu thông tin trong cổ phần hóa
• Thiếu các quy định độc lập hoặc các cơ chế tương tự 

để giám sát việc cung cấp dịch vụ và tài chính của 
các doanh nghiệp.

Vẫn tồn tại cơ chế bảo hộ mặc dù hạn chế nhằm đảm 
bảo rằng các công ty cổ phần hóa có thể cung cấp được 
các dịch vụ, trong bối cảnh chế độ vận hành không rõ 
ràng và công tác giám sát việc cung cấp dịch vụ bị hạn 
chế. Việc kiểm tra và cân đối tài chính là rất ít (không 
giống như ở Anh và xứ Wales, hoặc Chile nơi có các công 
ty nước được tư nhân hóa), để đảm bảo rằng các công ty 
chỉ tập trung vào việc kinh doanh cốt lõi của họ, không đầu 
tư vào các lĩnh vực rủi ro, và không bán giảm giá các tài 
sản quan trọng đối với dịch vụ về cấp nước và nước thải.

Nguy cơ lớn nhất và phổ biến nhất là sự không đảm 
bảo đối với các nguồn thu. Nhiều nhà đầu tư e ngại bởi 
chính sách về thuế và môi trường biến động. Mặc dù chính 
sách chung của nhà nước là tạo điều kiện để các nhà đầu tư 
thu hồi vốn, song chính quyền địa phương thường dè dặt 
trong việc tăng giá nước. Các nhà đầu tư tư nhân bản thân 
họ đã có cơ hội thể hiện quan điểm của mình về những lợi 
thế và khó khăn trong việc đầu tư vào ngành nước Việt 
Nam (Hộp 8.1).
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HỘP 8.1: Quan điểm của nhà đầu tư tiềm năng đầu tư vào ngành nước Việt Nam

Các nhà đầu tư nhận thức rõ về thuận lợi và khó khăn 
trong việc đầu tư vào ngành nước Việt Nam

Trong một hội thảo tổ chức bởi AusAid, trong triển lãm 
Vietwater 2016, các nhà đầu tư tiềm năng đã xác định được 
một loạt các thuận lợi và bất lợi xung quanh môi trường 
kinh doanh tại Việt Nam. Các thuận lợi bao gồm cơ hội kinh 
doanh, tăng trưởng thị trường mong đợi trong tương lai, chi 
phí lao động thấp, khu vực chiến lược, ổn định chính trị- xã 
hội, cam kết cải tổ. Các bất lợi bao gồm cơ sở hạ tầng chưa 
đầy đủ, tham nhũng, năng suất thấp, pháp luật và chính sách 
còn yếu, thiếu tính minh bạch và quan liêu.

Hội thảo cũng xác định những thách thức cho việc đầu tư 
vào ngành nước xoay quanh tính hợp lý của chính sách điều 

hành kinh tế, thiếu thông tin, nguồn nhân lực và những rủi ro 
đầu tư vào ngành nước ở Việt Nam.

Các nhà đầu tư cũng xác định các lĩnh vực mà Việt Nam 
có thể hành động để thu hút đầu tư tư nhân nhiều hơn 
trong ngành nước

Tại hội thảo, các nhà đầu tư tiềm năng đã xác định được một 
loạt các nhu cầu xung quanh ba chủ đề: các quy định có hiệu 
quả, cơ cấu thị trường và thể chế rõ ràng, và phạm vi đổi mới 
và hợp tác. Một thông điệp mạnh mẽ đó là thông tin bị hạn chế 
và tính minh bạch về lĩnh vực này thường làm giảm niềm tin 
của nhà đầu tư. Kết luận là nếu có hành động về các vấn  đề này 
sẽ giúp thu hút đầu tư tư nhân nhiều hơn nữa cho ngành nước.

Nguồn: Austrade 2016.

HỘP 8.2: Tối đa hóa huy động vốn cho phát triển ngành năng lượng Việt Nam

Báo cáo của Ngân hàng Thế giới gần đây về Tối đa hóa huy 
động vốn cho phát triển ngành năng lượng của Việt Nam đã 
đề xuất một kế hoạch gồm ba phần để khai thác các nguồn tài 
chính tư nhân mới và lớn hơn đầu tư vào lĩnh vực năng lượng.

Chương trình sản xuất điện độc lập (IPP)/đối tác công tư 
(PPP) để xây dựng niềm tin của nhà đầu tư

Để mở rộng quy mô IPP/PPP, cần có phương pháp tiếp cận 
theo chương trình trình được thiết kế tốt và phải được triển 
khai trong vài năm tới. Trong khi Việt Nam gần đây đã đạt 
được tiến bộ trong việc hài hòa và lồng ghép khung pháp lý 
cho hợp tác công tư, tuy nhiên nỗ lực vẫn chưa được hiệu quả 
do thiếu những yếu tố cần thiết để khởi động một chương 
trình PPP/IPP mới và đủ lớn để giải quyết nhu cầu đầu tư của 
ngành năng lượng. Vẫn còn thiếu các yếu tố quan trọng để 
thiết lập một môi trường cho phép triển khai. 

Hơn thế nữa, để tối đa hóa lợi ích, Chính phủ nên xem 
xét thiết lập một chương trình PPP/IPP nhiều năm dựa trên 
sự chuẩn bị dự án áp dụng đấu thầu cạnh tranh. Điều này sẽ 
thiết lập một hồ sơ theo dõi rõ ràng các dự án PPP/IPP được 
triển khai một cách nhanh chóng và cạnh tranh và sẽ giảm 
dần nhu cầu hỗ trợ của Chính phủ theo thời gian khi niềm tin 
của nhà đầu tư tăng lên.

Giúp các công ty chuẩn bị tiếp cận với tài chính thương mại

Huy động tài chính sẽ vẫn là phương pháp thiết yếu để đầu tư 
kinh phí vào lĩnh vực này, nhưng điều này sẽ ngày càng cần 

phải dựa trên thực lực cân đối tài chính của chính công ty mà 
không trông cậy vào Nhà nước. 

Các công ty có thể tập trung vào cải thiện hiệu quả tài 
chính của mình. Họ có thể có được xếp hạng tín dụng với mục 
tiêu dần dần tăng tài chính nợ của mình mà không cần sự hỗ 
trợ của Nhà nước, nhờ việc chuyển sang huy động tài chính 
khối tư nhân thông qua tư nhân hóa một phần hoặc toàn bộ.

Việc hợp lý hóa các chính sách giá cả, cũng như giới 
thiệu các khung pháp lý và quản lý sẽ rất quan trọng để đạt 
được sự tín nhiệm tín dụng như vậy. Trong giai đoạn chuyển 
tiếp, tài chính của tổ chức tài chính ưu đãi và phát triển mục 
tiêu sẽ tiếp tục được yêu cầu hỗ trợ tài chính cho các khoản 
đầu tư cơ sở hạ tầng quan trọng.

Cải thiện tính sẵn có của đầu tư bằng nội tệ 

Nhu cầu bức thiết phải thúc đẩy ngân hàng thương mại 
trong nước khi tăng cường và mở rộng thêm thị trường vốn 
trong nước. Cả hai cơ cấu tài chính dự án và tài chính doanh 
nghiệp có thể được hưởng lợi từ sự sẵn có lớn hơn của hỗ trợ 
tài chính bằng đồng nội tệ với chi phí thấp hơn và thời hạn 
lâu hơn thông qua thị trường vốn trong nước.

Tuy nhiên, hiện tại, những lợi thế này bị ảnh hưởng bởi lãi 
suất cao và những hạn chế về sự sẵn có của nguồn vốn trong 
ngành ngân hàng. Giải quyết những trở ngại này sẽ kêu gọi nỗ 
lực phối hợp để làm tăng thêm và mở rộng thị trường vốn của 
Việt Nam, đặc biệt là làm tăng thêm thị trường trái phiếu doanh 
nghiệp trong nước như một kênh hỗ trợ tài chính thay thế.

Nguồn: Ngân hàng Thế giới 2018d.

8.3.4 Khai thác nguồn tài chính mới lớn hơn 
cho cơ sở hạ tầng nước
Huy động tài chính đáng kể của tư nhân cho ngành 
nước sẽ cần nỗ lực phối hợp các chính sách. Điều này 
có thể được mô hình hóa giống như chương trình nhiều 

năm đề xuất cho ngành năng lượng, cần chuẩn bị và khởi 
động các dự án hợp tác công tư, nên làm việc với các công 
ty để giúp họ chuẩn bị tiếp cận nguồn tài chính thương 
mại và thực hiện các bước cải thiện huy động vốn nội tệ 
(Hộp 8.2).
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Bảng. Mức độ tuân thủ của các khu công nghiệp ở bốn tỉnh dự án khi dự án bắt đầu và kết thúc

Năm Số khu công nghiệp hoạt 
động

Khu công nghiệp với hệ thống 
xử lý nước thải tập trung (%)

Khu công nghiệp tuân thủ 
(%)

2012 34 60% < 30%
2018 43 98% 72%

Dự án đã giúp thay đổi cách thức từ dựa trên cưỡng chế thực 
thi trước đây khi Sở TNMT có nhiệm vụ phát hiện vi phạm, 
chuyển sang phương thức tự quan trắc, theo đó các khu công 
nghiệp có nhiệm vụ chứng minh sự tuân thủ pháp luật của 
mình. Phương thức tiếp cận dựa trên cưỡng chế thực thị với 
việc Sở TNMT đến các khu công nghiệp lấy mẫu nước thải 
bằng phương pháp thủ công là có vấn đề, do dễ thay đổi lưu 
lượng dòng chảy và các cuộc thanh kiểm tra phải báo trước. 

Cách tiếp cận tự quan trắc yêu cầu quan trắc thường xuyên 
24 giờ với dữ liệu được truyền tải trực tiếp đến các cơ quan 
quản lý của tỉnh, đồng thời dựa vào phân tích và xác nhận 
kết quả phân tích độc lập, giúp cải tiến tối ưu việc tuân thủ 
và chống ô nhiễm các lưu vực sông.

Các khu công nghiệp đã dành 25% kinh phí đầu tư 
cho hệ thống xử lý nước thải tập trung, vì vậy đã đóng 
góp vào tài chính khu vực tư nhân.

HỘP 8.3: Dự án Ngân hàng Thế giới về Quản lý Ô nhiễm công nghiệp ở Việt Nam 

Dự án Quản lý ô nhiễm công nghiệp của Ngân hàng 
Thế giới hỗ trợ Việt Nam quản lý các vấn đề ô nhiễm 
công nghiệp thông qua cải thiện tuẩn thủ với các quy 
định xử lý nước thải công nghiệp ở bốn tỉnh công 
nghiệp hóa cao nhất ở Việt Nam.

Dự án giúp giải quyết nhiều mặt của vấn đề ô nhiễm 
nước thải công nghiệp bằng việc thí điểm phương pháp 
tổng hợp không chỉ tập trung vào khung pháp lý và thể 
chế mà còn giải quyết: i) cấp vốn ưu đãi và hỗ trợ kỹ 
thuật cho thiết kế hệ thống xử lý nước thải tập trung, 

xây dựng và vận hành, giám sát môi trường và tăng 
cường thực thi, ii) đầu tư vào mạng lưới quan trắc tự 
động; iii) hỗ trợ nâng cao năng lực giám sát và thực 
thi, iv) thúc đẩy công bố thông tin giữa các cơ quan và 
cộng đồng, và v) ủng hộ việc áp dụng mức phạt lớn với 
trường hợp vi phạm.

Tuân thủ các quy định về xử lý nước thải ở các khu 
công nghiệp ở Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Hà Nam 
và Nam Định đã cải thiện đáng kể từ năm 2012 đến 
2018 khi dự án kết thúc (xem bảng dưới đây).

Nguồn:FAO / EBRD 2017.

Sử dụng vốn vay dựa trên kết quả hoạt động- kết hợp với 
hỗ trợ về pháp lý và thể chế- để cấp vốn cho xây dựng 
và mở rộng hệ thống xử lý nước thải tập trung nhằm tối 
đa hóa tác động của các nguồn lực khan hiếm. Cách thức 
cấp vốn hệ thống xử lý nước thải tập trung truyền thống 
(thương mại hoặc ưu đãi) chỉ tập trung vào việc xây dựng 
hệ thống xử lý nước thải tập trung mà hầu như không chú 
ý đến kết quả hoạt động của những hệ thống này. Kế hoạch 
hoàn trả khoản vay dựa trên kết quả hoạt động có thể được 

sử dụng để tạo động lực cho các nhà đầu tư hệ thống xử lý 
nước thải tập trung tuân thủ pháp luật trong giai đoạn hoạt 
động. Việc không tuân thủ sẽ dẫn đến giảm mức hoàn trả 
vốn nếu xảy ra vi phạm trong xả thải. Cùng với cải thiện 
các áp lực cưỡng chế thi hành luật pháp và tăng cường 
năng lực của các nhà đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập 
trung, việc cấp vốn ưu đãi dựa trên kết quả hoạt động sẽ 
giúp nâng cao hiệu quả tuân thủ pháp luật về xả thải của 
các khu công nghiệp (xem hộp 8.3).

8.4 Nguồn tài chính tư nhân trong thủy 
lợi giúp mở ra nhiều cơ hội mặc dù có 
nhiều thách thức
Mặc dù tài chính tư nhân đổ vào ít nhất phân nửa đầu 
tư thủy lợi trên toàn cầu, nhưng ngành thủy lợi như ở 
Việt Nam - chủ yếu là tưới tiêu quy mô lớn cho các hộ 
sản xuất nhỏ - khó thu hút hỗ trợ tài chính tư nhân tính 
tới thời điểm hiện tại. Nông nghiệp có tưới trên toàn thế 
giới và ở Việt Nam – là một hoạt động chủ yếu của khối tư 
nhân và trên thế giới có hơn một nửa vốn đầu tư vào thủy 

lợi là từ khối tư nhân (Hộp 8.4). Tuy nhiên, đầu tư thủy lợi 
quy mô lớn cho các hộ sản xuất nhỏ luôn bị chi phối bởi 
Nhà nước, vì 4 lý do (FAO/EBRD 2017). 

• Thủy lợi quy mô lớn có nhiều khía cạnh tốt về mặt 
tài sản công cộng: phân bổ nguồn nước; bản chất đa 
chức năng của nhiều dự án thường bao gồm thủy 
điện, cấp nước và quản lý lũ lụt; và nhiều yếu tố 
ngoại sinh vốn khó quản lý như tác động ở hạ lưu, 
ngập úng và ô nhiễm.



Q UẢ N T R Ị  A N N I N H N G U Ồ N N Ư Ớ C108

HỘP 8.4: Trên toàn cầu, đầu tư tư nhân đóng vai trò quan trọng đối với ngành thủy lợi và là động lực 
để tăng hiệu suất, thu nhập và xuất khẩu 

Các công trình được quản lý bởi tư nhân chiếm hơn 
một nửa diện tích được tưới trên toàn thế giới và các 
khoản đầu tư tư nhân chiếm ít nhất một nửa tổng mức 
đầu tư. Trong lịch sử, đầu tư tư nhân đã trở thành quy 
tắc trong thủy lợi quy mô nhỏ, trong khi đó nông dân 
trên thế giới đã đầu tư vào khai thác nước dưới đất (khi 
mà không có nguồn nước mặt) dẫn đến hoạt động thủy 
lợi phát triển nhanh nhất trong những năm gần đây. Ở 
các nước Ả Rập, Ấn Độ và Mexico, hơn hai phần ba 
đầu tư phát triển nguồn nước dưới đất được khối tư 
nhân cấp tài chính hoàn toàn. Ở Mỹ La Tinh, đầu tư 
khu vực tư nhân đóng vai trò quan trọng từ trước đến 
nay. Ở Mexico, khoảng 40% diện tích được tưới do tư 

nhân sở hữu thậm chí ngay cả trước khi cải tổ các tổ 
chức thủy lợi cấp quận/huyện được cấp tài chính công 
đã chuyển sự kiểm soát các hệ thống thủy lợi sang cho 
hiệp hội dùng nước ngay từ những năm đầu 1990. Tiếp 
theo cải tổ này, đầu tư tư nhân tăng một cách đột ngột. 
Ở Chile, vốn là một trong những quốc gia có ngành 
thủy lợi tư nhân hóa lớn nhất ở Châu Mỹ La Tinh, theo 
luật, nông dân phải đóng góp 75% cho các sự phát 
triển xây mới, và do đó chỉ có các công trình mang lại 
lợi nhuận nhiều nhất mới được đầu tư và xây dựng. 
Đầu tư tư nhân trong thủy lợi ở Chile đã tăng hiệu quả 
sử dụng nước và đóng góp vào sự phát triển vượt bậc 
về xuất khẩu nông sản.

Nguồn: FAO / EBRD 2017.

• Hầu hết các công trình thủy lợi quy mô lớn được 
phát triển cho các hộ sản xuất nhỏ, thường là các 
nông trại rất nhỏ. Mức phí thủy lợi thường dựa vào 
khả năng chi trả hơn là là nhu cầu tạo ra doanh thu 
để chi trả cho các chi phí dịch vụ và công lao động.

• Thủy lợi quy mô lớn thường có đầu tư lớn, dài hạn và 
tương đối chậm hoàn vốn, vượt ra ngoài các điều khoản 
đặc thù của lãi suất đối với thị trường vốn tư nhân.

• Có nhiều rủi ro kèm theo như sự khan hiếm nước, 
tác động môi trường, v.v.

Do đó, một vài đầu tư tư nhân hoặc hợp tác công tư trong 
thủy lợi quy mô lớn được dựa trên các thỏa thuận chia sẻ 
rủi ro vốn phụ thuộc phần lớn vào sự hỗ trợ của Chính 
phủ. Hộp 2.6 ở Chương 2 có ví dụ về sự thành công ở 
Maroc.

Dẫu vậy, vẫn có nhiều lối vào cho tài chính tư nhân 
trong thủy lợi – và cho hợp tác công tư trong đầu tư 
các hệ thống tưới tiêu quy mô lớn (xem Bảng 8.1, Hộp 
8.4, 8.5). Trong thực tế, trên toàn cầu, thủy lợi đã thu hút 
khối tư nhân với nhiều hình thức tham gia đa dạng, từ việc 
người nông dân tự xây dựng công trình thủy lợi của riêng 
họ đến các công trình quy mô lớn. Các loại hình chính có 
sự tham gia của tư nhân bao gồm (Hình 8.1) (Đối tác Nước 
Toàn cầu 2017):

• Ký kết hợp đồng (thuê khoán bên ngoài). Các 
chức năng đặc biệt được ký hợp đồng phụ với các 
công ty tư nhân, như bảo trì kênh. Đây là hình thức 
đơn giản nhất, thường được sử dụng nhiều nhất và ít 
gây tranh cãi nhất về sự tham gia của khối tư nhân.

• Chuyển giao quản lý thủy lợi. Trách nhiệm và 
quyền sở hữu cuối cùng các công trình thủy lợi được 
chuyển giao cho các nhóm nông dân (Hộp 8.5).

• Cho thuê. Hệ thống thủy lợi vẫn thuộc sở hữu Nhà 
nước nhưng do các nhà tư nhân vận hành. Hình thức 

cho thuê là mô hình phổ biến ở khối các nước nói 
tiếng Pháp.

• Nhượng quyền. Tài sản vẫn thuộc về sở hữu 
công, nhưng việc sử dụng hệ thống này được 
chuyển giao cho các nhà vận hành tư nhân trong 
một thời gian dài, ví dụ, 20-25 năm. Thông 
thường hợp đồng sẽ yêu cầu đối tác tư nhân đầu 
tư vào công tác nâng cấp cụ thể hoặc có thể là 
mở rộng. 

• Xây dựng - sở hữu - vận hành – chuyển giao và 
xây dựng – vận hành – chuyển giao là sự nhượng 
quyền, thường là dành cho các công trình mới. Sau 
một vài năm cụ thể, công trình được bàn giao cho 
một cơ quan thuộc nhà nước.

• Cổ phần hóa hoặc tư nhân hóa, trong đó quyền 
sở hữu toàn bộ tài sản được chuyển giao cho các cổ 
đông tư nhân với điều kiện các quy định ràng buộc 
của nhà nước phải được tuận thủ. 
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Xây dựng, chuyển giao, vận hành
• Các nhà thầu thiết kế, 
   xây dựng, vận hành tài sản
• Nhận thanh toán từ 
   người sử dụng dịch vụ
• Tài sản được hỗ trợ tài 
   chính bởi Chính phủ
• Quyền sở hữu được chuyển  
   giao cho nhà thầu

Hợp đồng thiết kế, xây dựng 
tài chính và bảo dưỡng
• Ví dụ về xây một ngôi  
   trường mới 
• Chính phủ trả tiền
• Các điều kiện về tính sẵn sàng

Cho thuê
• Nhà thầu tiếp quản 
   tài sản hiện tại và 
   cung cấp dịch vụ 
• Nhận doanh thu từ thu 
  phí người sử dụng cộng 
  thêm bất kỳ hỗ trợ nào hoặc 
  ít  hơn  bất kỳ phí cho thuê nào
• Trách nhiệm trong vận hành
   và bảo dưỡng
 

Hợp đồng quản lý

Tư nhân hóa và các quy địnhHợp đồng dịch vụ

Giấy phép và quy định

Ghi chú Loại hợp tác công tư chính

Hợp đồng chìa khóa trao tay

Hợp đồng xây dựng

Hoàn toàn là công Hoàn toàn là tư nhân

Tà
i s
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n 

tạ
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 m
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Loại tham gia tư nhân khác

Hợp đồng bảo dưỡng 
dựa vào kết quả
• Ví dụ về một con 
   đường hiện có
• Chính phủ chi trả
• Điều kiện về chất 
   lượng đường

Hợp đồng vận 
hành và bảo 
dưỡng (O&M)
• Ví dụ về nhà máy thủy 
   điện hiện có
• Chính phủ sở hữu và 
   chi trả cho điện 
   được cấp 

Nhượng bộ
• Nhà thầu tiếp 
   quản tài sản và 
   cung cấp dịch vụ
• Nhận doanh thu từ thu phí
    người sử dụng cộng thêm
    bất kỳ hỗ trợ nào hoặc ít 
   hơn bất kỳ phí cho thuê nào
• Trách nhiệm trong vận
   hành và bảo dưỡng

Xây dựng, sở hữu, chuyển giao,  
vận hành
•   Các nhà thầu thiết kế, hỗ trợ tài 
    chính, xây dựng, vận hành tài
    sản mới
•  Nhận thanh toán từ  
   người sử dụng dịch vụ
• Tài sản được chuyển giao 
   cho Chính phủ để kết thúc hợp đồng

Nguồn: Ngân hàng Thế giới 2012; 

HÌNH 8.1 Hình thức hợp tác công tư

HỘP 8.5: Trường hợp thành công của Thổ Nhĩ Kỳ trong việc chuyển giao 2 triệu ha đất được 
tưới cho nông dân

Thổ Nhĩ Kỳ đã nổi lên như là một quốc gia đi đầu trên 
thế giới về các phương pháp tiếp cận mới trong thủy 
lợi và đã thực hiện một chương trình tương đối thành 
công, đó là chuyển giao trách nhiệm quản lý hơn 2 
triệu ha đất được tưới cho cộng đồng người sử dụng 
từ những năm 1980. Các kết quả phần lớn là tích cực: 
chi tiêu tài chính cho các công trình này là bằng không 
và hiệu quả tưới trên các công trình được chuyển giao 
trung bình là 59%, so với 23% trong các công trình 
không được chuyển giao (Ngân hàng Thế giới 2013).

Để chuyển giao quản lý thủy lợi thành công, cần có 
cam kết chính trị mạnh mẽ và sự đồng thuận của cơ 
quan thủy lợi của Chính phủ. Một khung pháp lý rõ 
ràng là điều cần thiết, và cũng cần các quỹ và nguồn 
lực để thiết lập và hỗ trợ các hiệp hội người dùng 
nước. Các sáng kiến   gần đây đã tìm cách giới thiệu các 
phương pháp quản lý chuyên nghiệp hơn thông qua 
khu vực tư nhân.

Nguồn: FAO/EBRD 2017.

Khi mà nông nghiệp có tưới được thương mại hóa, 
việc huy động hỗ trợ tài chính tư nhân trở nên dễ 
dàng hơn. Và khi thủy lợi ngày càng trở nên thương mại 
hóa, điều này tạo ra thu nhập có thể thu hút tài chính, cả 

ở cấp độ công trình nhỏ – hay cho các công trình lớn, 
được hoàn vốn tốt hơn bởi phí sử dụng nước tăng - và ở 
cấp độ trang trại, nơi có thể có nhiều nguồn tài chính sẵn 
có (Bảng 8.1).
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HỘP 8.6: Các công cụ chính sách pháp luật và kinh tế 

Nhìn chung, có ba loại công cụ chính sách nhằm thay đổi 
hành vi của doanh nghiệp và cá nhân trong việc sử dụng 
nước: công cụ luật pháp, công cụ kinh tế và công cụ giáo 
dục/tạo ảnh hưởng. 

Công cụ luật pháp, hay còn gọi là “mệnh lệnh và kiểm 
soát” bắt buộc các đối tượng tuân thủ theo các mục tiêu do 
quy định luật pháp đặt ra, bất kể hoàn cảnh và với chi phí 
tuân thủ thế nào. Khi đã đạt được mục tiêu, không còn động 
lực để tiếp tục cải tiến các hoạt động hơn nữa. Các công cụ 
luật pháp bao gồm tiêu chuẩn/hạn mức phát thải, các quy 
định kỹ thuật đầu vào, yêu cầu công nghệ, vị trí, thời điểm 
hoạt động.

Các công cụ kinh tế là các cơ chế dựa trên động cơ hành 
vi, với mục đích thay đổi hành vi thông qua tạo động cơ thực 
hiện để đạt được mục tiêu mà xã hội mong muốn. Công cụ 
kinh tế được coi là hiệu quả hơn công cụ luật pháp vì 1) thúc 
đẩy hiệu quả bằng việc tạo động cơ cho công ty/cá nhân tiếp 
tục cải tiến các hoạt động của mình (như giảm phát thải ô 
nhiễm) để giảm chi phí hoặc đạt lợi ích, và 2) các hoạt động 
(như nỗ lực giảm ô nhiễm) được thực hiện bởi các công ty 
có hiệu suất cao hơn và vì vậy đạt được mục tiêu giống như 
công cụ luật pháp nhưng giảm tổng chi phí tuân thủ (dẫn đến 
các công ty hoạt động kém hiệu quả sẽ bị thải loại do chi phí 

tuân thủ cao). Công cụ kinh tế có thể đạt được các lợi ích này 
nếu được thiết kế nhằm thay đổi hành vi, ngoài mục đích tạo 
nguồn thu. Công cụ kinh tế bao gồm phí/giá cấp nước, thuế 
môi trường, trợ cấp sản phẩm hoặc hoạt động, giấy phép xả 
thải hoặc khai thác được chuyển nhượng.

Công cụ giáo dục/tạo ảnh hưởng bao gồm các công cụ 
nhằm thay đổi hành vi, bao gồm 1) hành vi do tấm gương 
tiêu biểu xây dựng, 2) vận động/ủng hộ do người lãnh đạo 
hoặc các nhóm chung lợi ích thực hiện và 3) Quảng bá/sử 
dụng truyền thông xã hội. Nếu thiết kế hợp lý, công cụ này 
sẽ có tác động lớn.

Ở Việt Nam, các công cụ kinh tế sau đây được sử dụng: 

• Giá cấp nước (giá tiêu dùng nước sạch): (Nghị định 
117/2007/ND-CP, Thông tư liên tịch 75/2012/TTLT-
BTC-BXD-BNNPTNT, Thông tư 88/2012/TT-BTC);

• Phí bảo vệ môi trường với nước thải (trước đây là Nghị 
định 67/2003; nay là Nghị định 154/2016)

• Tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước (Nghị định 
82/2017/NĐ-CP)

• Giá dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tài chính cho thủy lợi công 
(Nghị định 96/2018/ND-CP)

(Hộp tiếp tục trang tiếp theo)

8.5 Cần khuyến khích hỗ trợ hành vi tốt 
để đạt được mục tiêu tài chính và mục 
tiêu chính sách
Đáp ứng với những căng thẳng, xung đột và rủi ro ngày 
càng tăng, cần thay đổi thể chế và hành vi cá nhân, và 
cần có những ưu đãi – tích cực và tiêu cực để định hướng 
các thay đổi này. Ưu đãi ảnh hưởng đến hành vi của con 

BẢNG 8.1: Hỗ trợ tài chính trong thủy lợi

Các loại thủy lợi
Nguồn tài chính điển hình

Dành cho vốn hoạt động Dành cho đầu tư

Thủy lợi thương mại quy mô 
lớn hơn

• Ngân hàng thương mại địa phương
•  Các cơ quan tín dụng nông nghiệp chuyên 

môn
• Tín dụng của nhà cung cấp
• Tín dụng của người mua (ví dụ, sắp xếp 

lớn hơn)

• Ngân hàng thương mại địa phương
• Các cơ quan tín dụng nông nghiệp chuyên môn
• Tín dụng của người mua (ví dụ, sắp xếp lớn hơn)

Phát triển và hiện đại hóa hệ 
thống cho thủy lợi quy mô lớn

• Phí dịch vụ thủy lợi, hỗ trợ công • Hỗ trợ
• Vốn vay và đảm bảo của các tổ chức tài chính quốc tế 
• Tài trợ
• Các vấn đề trái phiếu đô thị
• Chia sẻ chi phí
• Hợp đồng Hợp tác công tư

Thủy lợi cho các hộ quy mô nhỏ • Hiệp hội tín dụng
• Tiết kiệm và vốn vay hợp tác xã
• Tổ chức NGO
• Người cho vay và nhà thương mại
• Tín dụng cụ thể theo dự án
• Tín dụng vi mô

• Giống như vốn hoạt động
• Các chương trình đặc biệt của Chính phủ (ví dụ, vốn 

xã hội)

Nguồn: FAO/EBRD 2017; Winpenny 2005; Ngân hàng Thế giới 2006.

người, và là công cụ chính để khuyến khích những hành vi 
của công dân và doanh nghiệp phù hợp với các chính sách 
của Chính phủ (xem hộp 8.6). Ví dụ, các cơ quan công và tư 
cần được khuyến khích hợp tác trong các kế hoạch lưu vực 
tổng hợp; nông dân, áp dụng các biện pháp quản lý nước 
bền vững; và các cán bộ quản lý vận hành hồ đập, để quản 
lý các đập thuộc lưu vực (liên hồ chứa).
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HỘP 8.6: (tiếp tục) 

• Cơ chế khuyến khích sử dụng nước tiết kiệm (Nghị định 
54/2015)

• Cơ chế hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và 
tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (Nghị định 77/2018/NĐ-CP)

• Giá thu gom xử lý chất thải rắn (Nghị định 38/2015/
NĐ-CP)

• Chi trả dịch vụ môi trường trong thủy điện và cấp nước

Mặc dù các công cụ kinh tế đã được ban hành nhưng chưa 
được thiết kế để tạo động lực khuyến khích và điều chỉnh 
hành vi của đối tượng sử dụng nước theo các mục tiêu tối ưu. 
Phần 6.5 sẽ thảo luận chi tiết về các công cụ kinh tế.

Các khuyến khích ưu đãi về kinh tế thường là hiệu 
quả nhất. Ưu đãi kinh tế có nhiều loại khác nhau và một 
số loại trong đó nằm trong tầm kiểm soát của Chính phủ 
hơn số còn lại Công cụ kinh tế là hiệu quả nhất bởi chúng 
không tốn kém và dễ dàng nắm bắt. Hầu hết khuyến 
khích kinh tế được dẫn dắt bởi thị trường – giá cả của sản 
phẩm và dịch vụ trong nền kinh tế thị trường tự do. Tuy 
nhiên, Chính phủ có thể có những ảnh hưởng đáng kể về 
khuyến khích kinh tế, tích cực và tiêu cực, ví dụ bằng 
cách đưa ra các trợ cấp hoặc miễn giảm thuế, hoặc bằng 
cách tăng hoặc giảm phí và lệ phí đã đặt ra. Một trong 
những khuyến khích kinh tế phổ biến nhất trong ngành 
nước đó là áp dụng (hoặc không áp dụng) phí nước, như 
là phí khai thác nước dưới đất, phí dịch vụ thủy lợi, và 
phí nước đô thị.

Ít hiệu quả hơn nhưng cũng rất cần thiết đó là các 
ưu đãi về chính sách. Trong ngành nước, đó là các quy 
định về khai thác nước, chất lượng nước, ô nhiễm, môi 
trường, và các tiêu chuẩn cung cấp dịch vụ. Do các ưu 
đãi chính sách phần lớn gắn với tiêu cực và gian dối đạo 
đức do các chính sách bắt buộc các cá nhân và tổ chức 
tuân thủ những quy định mà họ sẽ không làm nếu không 
có ưu đãi– chính vì thế các ưu đãi này ít hiệu quả hơn ưu 
đãi về kinh tế và cần thiết phải có các thiết chế điều tiết 
và xử phạt. 

Ngành nước của Việt Nam là minh họa cho những 
thách thức của việc sử dụng các ưu đãi để điều 
chỉnh hành vi phù hợp với các mục tiêu chính sách. 
Xây dựng và áp dụng các ưu đãi đang là thách thức 
như trường hợp ngăn ngừa ô nhiễm công nghiệp ở Việt 
Nam đã cho thấy, vì việc thực thi yếu kém và tiền phạt 
ô nhiễm có thể ít hơn chi phí xử lý nguồn nước bị ô 
nhiễm. Để có các thay đổi về nông nghiệp phải có các 
ưu đãi về kinh tế tích cực, lý tưởng nhất là thông qua 
tín hiệu thị trường, vì các ưu đãi và quy định tiêu cực 
phần lớn là không thực tế. Trong lĩnh vực cấp nước đô 
thị, phí cấp nước có thể hỗ trợ tài chính cho các dịch vụ, 
đầu tư, và thúc đẩy các hành vi và đầu tư về tiết kiệm 
nước, nhưng đây chỉ là sự thận trọng về mặt chính trị 
nói chung để tăng phí tới mức yêu cầu.

Một khung ưu đãi là cần thiết, phù hợp với mục tiêu 
chính sách và tài chính và có thể dẫn đến những thay 
đổi hành vi. Các chính sách về doanh thu trong ngành 
nước có thể được thiết kế để bảo vệ nguồn tài nguyên thiên 
nhiên và làm tăng gía trị sử dụng và tạo ra các nguồn lực 
tài chính. Ví dụ: bằng việc tăng giá nước trong lĩnh vực 
thủy lợi, cũng sẽ giúp làm tăng giá trị tài nguyên nước và 
bảo tồn tài nguyên này tốt hơn, cũng như đảm bảo vận 
hành và bảo dưỡng an toàn hồ đập và cung cấp các dịch 
vụ thủy lợi. Chính sách này có thể áp dụng cho phí môi 
trường, phí tăng cao hơn và quy định hiệu quả sẽ làm giảm 
các hành vi gây hại và làm tăng các nguồn lực bảo vệ môi 
trường.

8.6 Phương án và hành động
Việt Nam nên  có đánh giá về phạm vi của chiến lược 
mới về hỗ trợ tài chính cho ngành nước. Một chiến lược 
mới nhằm tối đa hóa tài chính cho phát triển, bao gồm đầu 
tư tư nhân, đặc biệt tại lĩnh vực dịch vụ cấp nước và thủy 
lợi, nhưng có thể áp dụng cho cả lĩnh vực nước thải. Chiến 
lược cũng sẽ tập trung vào các nguồn lực thay thế cho 
nguồn tài chính công như tài chính tăng trưởng xanh, tăng 
tài trợ cho cải tổ chính sách và phát triển thể chế (hơn là 
vay mượn trong thị trường vốn). Đề xuất xây dựng chiến 
lược tối đa hóa tài chính để phát triển ngành năng lượng 
có thể giúp thành lập một khuôn khổ cho đánh giá này 
(xem Hộp 8.2). Thêm vào đó, cơ chế tài chính cho các hộ 
nhỏ - ví dụ, để chuyển đổi sang tưới có áp, nông nghiệp 
nhà kính, sản xuất cây trồng thương phẩm giá trị cao (xem 
chương 2).

Quy mô nhân rộng Hợp tác công tư trong tất cả 
các lĩnh vực thuộc ngành nước nên được khảo sát. 
Việc cổ phần hóa nhanh gần đây của các doanh nghiệp 
cấp nước cho thấy tính khả thi của Hợp tác công tư 
trong ngành nước. Đối với các dự án nước thải và cấp 
nước, một vài trở ngại đã được khắc phục nhờ hỗ trợ về 
cơ sở hạ tầng và ưu đãi từ phát triển quỹ đất. Việt Nam 
có thể học hỏi các chương trình hiện có của Trung Quốc 
để mở rộng quy mô Hợp tác công tư trong toàn ngành 
nước. (Hộp 8.7)
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Hỗ trợ tài chính tư nhân lớn hơn và sự tham gia nhiều 
hơn của người sử dụng sẽ được khai thác như là một 
phần chiến lược hiện đại hóa ngành nông nghiệp có 
tưới. Các định hướng chính sách mới của Chính phủ và 
nội dung của Luật  các công trình thủy lợi 2017 gợi ý xây 
dựng trên cơ sở hiện tại theo hướng có sự tham gia của 
nhiều bên dùng nước hơn. Luật các công trình về thủy 

HỘP 8.7: Xây dựng thành công, Trung Quốc nhân rộng Hợp tác công tư trong cơ sở hạ tầng tài 
nguyên nước, kiểm soát ô nhiễm tài nguyên nước, cấp nước đô thị và thủy lợi

Một vài cải tổ về hợp tác công tư đã bị chỉ trích trong phát 
triển ngành nước Trung Quốc trong suốt hơn 20 năm qua. 
Kể tử khi Trung Quốc mở cửa ngành nước cho sự tham gia 
của khu vực tư nhân vào năm 1995, các công ty tư nhân 
trong nước và quốc tế cũng như các DNNN đã có quyền mở 
rộng một các nhanh chóng dịch vụ cấp nước và nước thải, 
từ phục vụ dưới 1% dân số vào năm 1990 đến khoảng 40% 
trong năm 2015.

Những hợp tác này, bao gồm các hợp đồng vận hành và 
bảo dưỡng, xây dựng - vận hành - chuyển giao, và cơ chế 
liên doanh, ban đầu bị chi phối bởi các công ty đa quốc gia, 
nhưng thị trường đã dần được nội địa hoá như các công ty tư 
nhân địa phương và DNNN hiện nay góp mặt 9 trong số 10 
công ty lớn nhất.

Trong một vài trường hợp, Hợp tác công tư đã giới thiệu 
công nghệ mới và thực tiễn, do đó giúp cải thiện việc chuyển 
giao dịch vụ nước thải và cấp nước. Ví dụ, nhà máy xử lý nước 
thải Nanxiang Thượng Hải, đã cấp tài chính một phần thông 
qua thỏa thuận Hợp tác công tư với Nhóm Môi trường nước 
Trung Quốc (một công ty đầu tư tư nhân thuộc Hiệp hội Công 
nghiệp Hợp tác Đầu tư Tin cậy Quốc tế Trung Quốc), đã sử 
dụng công nghệ xử lý kỵ khí, hiếm khí và hiếu khí tiên tiến 
để làm sạch nước và đáp ứng các tiêu chuẩn nước thải. Chính 
quyền thành phố đã áp dụng mô hình Hợp tác công tư để nâng 
cao năng lực quản lý của chính quyền và thử nghiệm phương 
pháp tiếp cận mới hơn là các lý do tài chính. 

Một nghiên cứu của Ngân hàng Phát triển Châu Á năm 
2016 đã khảo sát 300 đơn vị do nhà nước quản lý và các đơn 
vị Hợp tác công tư và thấy rằng các đơn vị theo hình thức 
hợp tác công tư hiệu quả đáng kể hơn các đơn vị do nhà nước 
quản lý. Các đơn vị thực hiện hợp tác công tư có tài chính 

bền vững hơn, hiệu suất cao hơn từ 5-16%, tỉ lệ nhận trợ cấp 
ít hơn 1%, và chi phí lao động thấp hơn 6%.

Các đơn vị thực hiện Hợp tác công tư cũng có những chỉ 
số đầu ra tốt hơn như quy mô dịch vụ lớn hơn, tỉ lệ thất thoát 
nước thấp hơn, tỉ lệ thu hóa đơn tốt hơn, và tỉ lệ tiêu dùng 
năng lượng thấp hơn. Mặc dù những chỉ số hoạt động này rất 
thuyết phục, tuy nhiên tỉ lệ thuế suất vẫn thấp hơn tỉ lệ thu 
hồi chi phí, do đó làm giảm tính hấp dẫn của Hợp tác công tư 
đối với các nhà đầu tư tư nhân. 

Để cho thấy tầm quan trọng của Hợp tác công tư trong 
ngành nước, Chính phủ Trung Quốc đã xác định 4 ưu tiên 
cho đầu tư Hợp tác công tư:

• Đập và hồ chứa. 12 dự án cơ sở hạ tầng nước lớn đang 
trong quá trình xây dựng. 

• Kiểm soát ô nhiễm nước. Tháng 9 năm 2016, Ủy ban 
Cải tổ và Phát triển Quốc gia đã ban hành danh sách 17 
dự án cải thiện chất lượng nước, với tổng trị giá là 20 tỷ  
Nhân dân tệ. Việc nhấn mạnh vào kiểm soát ô nhiễm đã 
được thúc đẩy thông qua Chỉ thị tháng 7 năm 2017 về 
thiết kế kiểm soát ô nhiễm nước như là một lĩnh vực ưu 
tiên cho Hợp tác công tư và đề xuất các giải pháp để thúc 
đẩy đầu tư tư nhân. 

• Cấp nước đô thị, lĩnh vực mà trước đó đã có mức đầu tư tư 
nhân cao. Năm 2011, 309 đơn vị cấp nước đô thị đã có một 
phần đầu tư tư nhân với tổng số là 8.2 tỷ USD, và do đó còn 
có tiềm năng để gia tăng đầu tư tư nhân vào lĩnh vực này.

• Thủy lợi. Thậm chí thiếu giá nước cao là một trở ngại 
cho Hợp tác công tư trong thủy lợi. Hợp tác công tư 
đầu tiên của Trung Quốc vẫn đang trong giai đoạn thử 
nghiệm, được tài trợ bởi Tập đoàn Bảo vệ nước Dayu.

Nguồn: DRCSC 2017.

HỘP 8.8: Hiện đại hóa nông nghệp thông qua hợp tác công tư

Ngân hàng Thế giới có kinh nghiệm toàn cầu trong hỗ trợ các liên 
minh sản xuất theo nhu cầu: các chương trình đầu tư tạo điều kiện 
kết nối giữa các hiệp hội nông dân và các tổ chức (các chương 
trình, nhà chế biến, nhà xuất khẩu, tổ chức tài chính, v.v.), nơi mà 
các khoản trợ cấp có thể tận dụng từ các quỹ tư nhân để yêu cầu 
đầu tư thúc đẩy kế hoạch nâng cao giá trị vụ mùa.

Tại Karnataka (Ấn Độ), Nhóm Tài nguyên nước 2030 đã 
giúp tạo nên một “Hành lang nông nghiệp từ tưới nhỏ giọt tới 

thị trường”, hỗ trợ việc thực hiện tưới nhỏ giọt trên cây mía. 
Một nhóm các bên liên quan bao gồm khối tư nhân và khối 
nhà nước cũng như tổ chức xã hội dân sự được thành lập 
dưới sự lãnh đạo của lãnh đạo cao nhất của Karnataka. Hành 
lang này là một sáng kiến lớn kết nối người nông dân thông 
qua kết nối diện tích được sản xuất bằng công nghệ tưới nhỏ 
giọt với thị trường được đảm bảo cho sản phẩm có trị cao.

(Hộp tiếp tục trang tiếp theo)

lợi (điều khoản 50-52) quy định về mở rộng sự tham gia 
của nông dân và khu vực tư nhân trong lĩnh vực thủy lợi. 
Nội dung này giúp dần hướng tới việc chuyển giao quản 
lý thủy lợi. Thêm vào đó, đó là cơ hội kết nối các khu sản 
xuất được tưới quy mô nhỏ với thị trường thông qua cách 
tiếp cận Hợp tác công tư sáng tạo (Hộp 8.8).
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HỘP 8.8: (tiếp tục)

HỘP 8.9: Điểm mạnh và yếu của công cụ kinh tế mà Trung Quốc sử dụng để thúc đẩy chỉnh sách tài 
nguyên nước hiệu quả

Sáng kiến này bắt đầu thí điểm với 24.000 ha ở Ramthal, 
nơi mà 15.000 nông dân được trợ giúp chuyển đổi tưới nhỏ 
giọt thông qua cơ chế tổ chức theo hình thức thiết kế- xây 
dựng- hợp tác- chuyển giao - trả phí theo năm. Hợp đồng 
này được trao cho 2 công ty tư nhân với chi phí 130 triệu 
USD. Khoảng 70% hợp đồng đã được trả trên cơ sở hoàn 
thành công việc xây lắp, và số tiền còn lại sẽ được trả ở 
mức 6% hàng năm trong vòng 5 năm. Trong thời gian này, 
các công ty nhận thầu phải bảo đảm cả phần vận hành và 

bảo dưỡng công trình. Theo biên bản ghi nhớ, 14 công ty 
tư nhân mua sản phẩm giá trị cao và xây dựng năng lực 
cho nông dân với các mô hình thực tiễn tốt nhất. Hiện tại 
Ramthal là một hệ thống tưới nhỏ giọt mang tính cộng đồng 
lớn nhất trên thế giới. 

Sau thí điểm thành công, dự án này đang được mở rộng. 
Cả nhà đầu tư tư nhân và người nông dân đều đang cùng đi 
trên “một con tàu”, cả hai bên đều đang được hưởng lợi đáng 
kể từ thu nhập với ít rủi ro hơn.

Trung Quốc đã đạt được những thành công đáng kể trong 
việc tận dụng các công cụ chính sách kinh tế để theo đuổi 
các mục tiêu chính sách về nước. Những cải cách này đang 
đi đúng hướng và cần được mở rộng. Giá nước, thuế và phí 
được cấu trúc tốt hơn để thúc đẩy bảo tồn, đặc biệt trong lĩnh 
vực nông nghiệp, và thúc đẩy phục hồi chi phí lớn hơn.

Cơ cấu ưu đãi tổng thể được căn cứ vào các chính sách 
bảo tồn tài nguyên nước, bảo về môi trường, và giảm thiểu ô 
nhiễm môi trường cũng như ổn định tài chính. Giá nước phải 
trả ở Trung Quốc được thiết kế để thúc đẩy hiệu quả và bảo 
tồn, với tầm nhìn “xã hội tiết kiệm nước”. Ngoài việc định 
giá, nhiều loại thuế và phí cũng được sử dụng để khuyến 
khích bảo tồn nguồn nước và tài chính hoá cho cơ sở hạ tầng 
ngành nước.

• Nhìn chung, phí tài nguyên nước được áp dụng để trang 
trải vốn và chi phí vận hành và bảo dưỡng O&M liên 
quan đến cấp nước và phân phối.

• Thuế tài nguyên nước (shuiziyuanshui) nhằm vào các yếu 
tố ngoại biên liên quan đến việc sử dụng tài nguyên nước 
cho những theo mục đích cụ thể và thường được áp dụng 
với việc khai thác tài nguyên nước dưới đất.

• Phí xử lý nước thải giúp hỗ trợ vốn và chi phí vận hành 
và bảo dưỡng (O&M) liên quan đến nhà máy xử lý nước 
thải.

Giá thay đổi theo mục tiêu chính sách. Rất nhiều vùng ở 
Trung Quốc sử dụng công cụ kinh tế để thúc đẩy sử dụng 
nước bền vững, kiểm soát ô nhiễm, và giảm nghèo. Ví dụ 
như Bắc Kinh, đã thiết lập một cơ cấu giá theo bậc để tính 
phí với mức thuế cao dần dần để khuyến khích bảo tồn nước. 
Giá khác nhau được thiết lập với mục đích sử dụng khác 
nhau, với việc sử dụng tài nguyên nước cho các mục đích 
đặc biệt như sân gôn sẽ bị đánh thuế cao hơn nhiều. Cơ cấu 
trên trực tiếp giúp nước được sử dụng với giá trị cao nhất.

Những người sử dụng nước ở thành phố và nông thôn 
cũng bị đánh thuế ở những cấp độ khác nhau, giúp giảm bớt 
gánh nặng cho những người nông dân nghèo và người dân 
nông thôn. Để thúc đẩy tái sử dụng nước thải, năm 2010, 37 
thành phố và quận trong 18 tỉnh đã đưa ra một mức giá ưu 
đãi cho nước tái sử dụng.

Hệ thống tuy vậy, cần tiếp tục được đẩy mạnh. Các tín 
hiệu hiện tại chưa đủ mạnh để đạt được mục tiêu kiểm soát, 
phân bổ tài nguyên nước và mục tiêu sử dụng hiệu quả tài 

(Hộp tiếp tục trang tiếp theo)

Nguồn: Ngân hàng Thế giới 2018e; 2030WRG, 2017. Ngân hàng Thế giới 2017l.

Đánh giá về cơ cấu ưu đãi tổng thể trong nước giúp xác 
định được những phương thức thực tế và quan trọng 
nhất để điều chỉnh hành động phù hợp với những mục 
tiêu tài khoá và chính sách. Chính sách của Chính phủ 
nhằm giảm vai trò quản lý nhà nước trong hầu hết các lĩnh 
vực chính sách, bao gồm quản lý tài nguyên nước, đòi hỏi 
các công cụ chính sách dựa trên thị trường phải có vai trò 
ngày càng lớn hơn. Những công cụ này giúp phát đi các tín 
hiệu về giá cả đối với tầm quan trọng của bảo tồn, sử dụng 
hiệu quả và những tác động ngoại biên của các mục đích sử 
dụng tài nguyên nước khác nhau. Hàng loạt công cụ chính 

sách kinh tế có thể thúc đẩy phân bổ hiệu quả, phát triển và 
sử dụng bền vững tài nguyên nước, bao gồm cải cách về 
giá nước (để thúc đẩy tiết kiệm nước) và trao quyền và đổi 
quyền sử dụng nước (để tạo thuận lợi cho việc tái phân bổ 
nước  cho người dùng nước mang lại giá trị cao nhất). Có 
các khuyến khích hợp tác công tư thông qua một kế hoạch 
toàn diện là rất quan trọng (xem mục 2.3, 4.2, 6.5 và 8.5). 
Sẽ rất hiệu quả nếu như có một đánh giá tổng thể về cơ cấu 
ưu đãi hiện tại và các phương án sử dụng các ưu đãi này phù 
hợp với các mục tiêu chính sách. Hộp 8.9 miêu tả Trung 
Quốc đang dần dần tạo ra sự hợp tác này như thế nào.
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Ghi chú:
1. 1 Chương này dựa trên tài liệu Rà soát Chi tiêu công của 

Việt nam (Word Bank 2017a); Báo cáo 2017 của Ngân 
hàng Thế giới về Hiện trạng Dịch vụ cơ sở hạ tầng ở Đông 
Nam Á và Thái Bình Dương (World Bank 2017e); bài báo 

HỘP 8.9: (tiếp tục)

nguyên nước. được nêu trong “Ba đường đỏ” (Phụ lục A). 
Trong nhiều trường hợp, điều này đòi hỏi phải tăng thêm giá, 
phí và thuế để gửi tín hiệu mạnh hơn và cải thiện tính bền 
vững tài chính cho các nhà cung cấp dịch vụ nước và các nhà 
khai thác dịch vụ xử lý nước thải

Sự tăng cường này hướng đến kiểm soát ô nhiễm và bảo 
vệ môi trường tốt hơn. Gần đây, định hướng thay thế việc 

tách biệt phí xử lý nước thải và thuế tài nguyên nước bằng 
thuế bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên để nắm 
bắt được các tác động môi trường ngoại biên đang thấy có 
nhiều hứa hẹn và cần được mở rộng. Đặc biệt giá nước nông 
nghiệp cần được tăng lên.

Nguồn: Moore 2013; Moore 2015.

năm 2015 của ODI về tài chính tư nhân (ODI 2015); và 
bài báo về tài chính ngành năng lượng của Việt Nam: tối 
đa tài chính cho phát triển (World Bank 2018d). Các tài 
liệu tham khảo khác đã được ghi chú trong bài.
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9 

Định hướng cho tương lai

Để cảm nhận tính cấp thiết của các hành động, 
chương 9 tóm tắt lại các mối đe doạ cũng như 
thiệt hại chính có liên quan đến nước mà Việt 

Nam đang gặp phải (mục 9.1). Tiếp đó, mục 9.2 tóm tắt 
bảy đề xuất chính và các hành động để Chính phủ cân 
nhắc. Cuối cùng mục 9.3 sắp xếp các hành động theo thứ 
tự: khi nào có thể bắt đầu và khi nào thì có tác động.

9.1 Tính cấp thiết của hành động
Như các chương ở phần trên đã trình bày, Việt Nam đang 
đối mặt với nhiều thách thức liên quan đến tài nguyên 
nước, tất cả các thách thức này dự đoán sẽ trở nên nghiêm 
trọng hơn nếu không có bất kì hành động nào được đưa ra 
(kịch bản thông thường trong điều kiện có các dự báo về 
xu hướng biến đổi khí hậu. Các dấu hiệu chính cho thấy 
bóng dáng của khủng hoảng sắp tới của là:

• Bốn lưu vực sông của Việt Nam: lưu vực sông Hồng 
- Thái Bình, sông Cửu Long, Đồng Nai và Đông 
Nam Bộ vốn đóng góp 80% GDP đến năm 2030 
đều phải đối mặt với căng thẳng về tài nguyên nước 
vào mùa khô. Lưu vực sông Đông Nam Bộ dự kiến 
sẽ đối mặt với căng thẳng tài nguyên nước nghiêm 
trọng, thậm chí không đạt được mức 28% nhu cầu 
dùng nước mùa khô tới năm 2030.

• Khai thác quá mức và thiếu quan trắc đầy đủ tài 
nguyên nước dưới đất làm suy giảm mực nước dưới 
đất, là một trong những nguyên nhân dẫn đến sụt lún 
đất ở Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh và Đà Nẵng cũng 
như thiếu nước cục bộ vào mùa khô, ví dụ như vùng 
ĐBSCL (nơi sản xuất 50% lúa gạo cho Việt Nam) 
và ở vùng Tây Nguyên (nơi có 88% diện tích cà phê 
so với toàn quốc). Xâm nhập mặn vào các tầng nước 
dưới đất làm giảm sản lượng nông nghiệp dọc các 

sông ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long và sông 
Hồng. 

• Nước mặt có nguy cơ bị ô nhiễm nghiêm trọng với 
chỉ với khoảng trên 10% nước thải đô thị và công 
nghiệp được xử lý. Một số đoạn sông gần các thành 
phố lớn bị ô nhiễm nặng, dẫn đến phụ thuộc nhiều 
hơn vào tài nguyên nước dưới đất và nguy cơ khai 
thác quá mức nguồn nước này. Nước thải không 
được xử lý được sử dụng cho thủy lợi ở vùng hạ du 
dẫn đến tiềm ẩn nguy cơ cho sức khỏe cộng đồng.

• Hạ tầng cấp nước máy và vệ sinh cũng như các dịch 
vụ tương ứng mới chỉ bao phủ được một bộ phận 
của người dân

• Thủy điện được mở rộng một cách nhanh chóng dẫn đến 
các vấn đề về an toàn về hồ đập, đặc biệt là các đập nhỏ, 
có tiềm năng làm gia tăng căng thẳng về tài nguyên nước 
vào mùa khô và các mâu thuẫn về chia sẻ tài nguyên 
nước. Hơn nữa, thủy điện cũng làm giảm lượng phù sa 
trong sông làm ảnh hưởng đến năng suất nông nghiệp.

• Các đợt hạn hán ngày càng gia tăng về tần suất lẫn 
cường độ, ảnh hưởng sinh kế và sản lượng nông nghiệp. 
Đợt El Niño năm 2014 và 2016 gây nên hạn hán nghiêm 
trọng mà Việt Nam phải đối mặt trong vòng 90 năm qua 
ảnh hưởng nặng nề đến sinh kế và nền kinh tế.

• Đánh giá gần đây về nguy cơ lũ (Phân tích biến đổi 
khí hậu của lũ, Ngân hàng Thế giới 2018) cho thấy 
lưu lượng đỉnh lũ lịch sử vốn xuất hiện một lần trong 
5 thế kỉ được dự kiến đến năm 2026–2045 sẽ quay 
lại trên một nửa đất nước chỉ trong vòng 20 năm 
hoặc thậm chí ngắn hơn.

Với mục đích cung cấp thông tin chi tiết về chi phí kinh tế 
của những thách thức liên quan đến tài nguyên nước này, 
6 mối đe dọa được lựa chọn để đánh giá tác động kinh tế 
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thông qua mô hình Mô hình Cân bằng tổng thể (CGE) 
(xem hộp 1.1). Sáu mối đe dọa này dự kiến sẽ làm giảm 
6% GDP hàng năm vào năm 2035. Đây là con số theo 
phương án ước tính thấp, vì vậy, tác động thực tế đến GDP 
sẽ có thể vượt quá 6% hàng năm.

Vì vậy phải có các hành động kiên quyết là hết sức thiết 
yếu cho sự phát triển bền vững kinh tế xã hội Việt Nam, 
đặc biệt các giải pháp quản lý cơ sở hạ tầng và nhu cầu để 
ngăn chặn cuộc khủng hoảng nước sắp diễn ra. Các hành 
động này có thể thực hiện được trong ngắn hạn và khả thi. 
Nghiên cứu của nhóm 2030WRG (2017) đã đánh giá các 
giải pháp hiệu quả về chi phí, nhất là về khía cạnh nhu cầu, 
để giảm căng thẳng tài nguyên nước tại bốn lưu vực sông 
lớn nhất (Bảng 9.1). Các can thiệp về nhu cầu của ngành 
nông nghiệp, công nghiệp và đô thị được ưu tiên dựa trên 
hiệu quả chi phí tính bằng USD cho mỗi mét khối nước. 
Tuy nhiên, việc triển khai các giải pháp này đòi hỏi một 
môi trường thuận lợi cho quản trị và huy động tài chính.

BẢNG 9.1: Ước lượng thiếu hụt trong cung cầu về 
nước và chi phí của các can thiệp để giảm căng thẳng 
về tài nguyên nước đến năm 2030.

Lưu vực sông Ước tính khoảng cách cung 
cầu nước (2030), triệu mét 

khối nước

Tổng chi phí ước tính 
của các can thiệp để 
thu hẹp khoảng cách 
cung cầu (triệu USD)

Hồng – Thái Bình 4.860 2.000

Đồng Nai 1.850 650

Cửu Long 2.520 (−650)b

Cụm sông Đông 
Nam Bộ

1.170 3.000 (+)c

Nguồn: 2030WRG, 2017.

a. Khoảng cách nước được định nghĩa là lượng nước cần thiết để tăng mức căng 
thẳng về tài nguyên nước từ ngiêm trọng hoặc cao xuống mức bình thường (như 
được định nghĩa bởi Chỉ số Khai thác Nước).
b. Do các biện pháp can thiệp hiệu quả nhất về chi phí trong lưu vực sông Cửu
Long giúp tiết kiệm chi phí, các can thiệp cần thiết dẫn đến tiết kiệm tổng thể.
c. Các giải pháp quản lý nhu cầu nước được đánh giá trong nghiên cứu này là 
không đủ để giảm căng thẳng về tài nguyên nước thấp – cần phải có các biện pháp 
can thiệp bổ sung với chi phí bổ sung.

9.2 Những khuyến nghị chính và đề 
xuất các hành động cụ thể
Dựa trên các phân tích trên, báo cáo có 7 khuyến nghị 
chính như sau:

1. Hoàn thiện thể chế quản lý tài nguyên nước
2. Quản lý nước ở quy mô lưu vực thông qua các giải 

pháp quản trị tổng hợp.
3. Tăng cường giá trị và thu nhập từ nước trong nông 

nghiệp
4. Ưu tiên hàng đầu cho giảm thiểu mức độ ô nhiễm
5. Cải thiện quản lý rủi ro, ứng phó thiên tai, và tăng 

cường khả năng thích ứng.
6. Phát triển tài chính và ưu đãi dựa trên thị trường 
7. Tăng cường an ninh nước cho các khu dân cư

Khuyến nghị 1. Hoàn thiện thể chế quản lý tài 
nguyên nước

1.1 Tiếp tục hoàn thiện các văn bản pháp lý để 
quản lý hiệu quả tài nguyên nước. 
Cần sửa đổi bổ sung Luật Tài nguyên nước 2012 và Luật 
Bảo vệ môi trường 2014 nhằm hoàn thiện, thống nhất quản 
lý nhà nước về tài nguyên nước, phân công phân cấp rõ ràng 
giữa các bộ ngành và địa phương, loại bỏ những điểm còn 
chồng chéo so với luật khác, bổ sung những nội dung đã rõ 
cần thiết phải quy định ở mức luật, như quy định về Ủy ban 
lưu vực sông. Nhanh chóng cụ thể hóa các chính sách đã 
được quy định trong luật, nghị định để các chính sách này 
có thể được triển khai trên thực tế, ví dụ như các chính sách 
ưu đãi về tài chính đối với các hoạt động tiết kiệm nước, sử 
dụng hiệu quả tài nguyên nước. Sửa đổi cơ chế tài chính để 
các khoản thu được từ các loại phí phải được dùng trực tiếp 
cho quản lý tài nguyên nước. Các công cụ kinh tế cần được 
rà soát, điểu chỉnh bổ sung để phát huy tối đa tác dụng thay 
đổi hành vi của đối tượng sử dụng nước theo hướng quản lý 
tài nguyên nước bền vững, đồng thời thực hiện nghiêm các 
công cụ này. Cần tiếp tục nghiên cứu và ban hành các công 
cụ kinh tế dựa trên thị trường để cho phép người tiêu dùng 
lựa chọn các sản phẩm sử dụng nước hợp lý. Các cơ chế 
chứng nhận và tuyên truyền giáo dục cho người tiêu dùng là 
yếu tố cốt lõi của các công cụ quản lý này. 

Hành động đề xuất: Sửa đổi Luật Tài nguyên nước 
năm 2012 và Luật Bảo vệ Môi trường năm 2014 để cải 
thiện sự điều phối và hợp tác giữa các cơ quan, để phù 
hợp với các quy định pháp lý khác và để giải quyết các 
vấn đề còn tồn tại từ các quy định năm 2012. Thực thi 
các điều khoản chính của các văn bản luật hiện hành 
về tiết kiệm và sử dụng hiệu quả tài nguyên nước. Áp 
dụng các ưu đãi kinh tế để thúc đẩy hơn nữa tính bền 
vững, và sửa đổi các quy định về tài chính để cho phép 
khoanh vùng nguồn thu từ nước để dùng hỗ trợ các hoạt 
động quản lý tài nguyên nước.

1.2 Tăng cường hiệu quả thực thi các quy định 
pháp luật, đặc biệt là các quy định liên quan đến 
xả nước thải. 
Tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát, 
đặc biệt là thanh tra đột xuất, xử lý nghiêm các trường hợp 
vi phạm. Ban hành cơ chế chính sách và quy định hỗ trợ, 
khuyến khích sự tham gia của các bên liên quan, đặc biệt 
là xã hội dân sự, trong các hoạt động quản lý tài nguyên 
nước, bao gồm giám sát, quan trắc.

Hành động đề xuất: Tăng cường thể chế, đặc biệt cho các 
nhiệm vụ thanh tra và giám sát, việc áp dụng các ưu đãi – cả 
tích cực và tiêu cực, và sự tham gia của xã hội dân sự nhằm 
cải thiện quản lý tài nguyên nước và giảm ô nhiễm.
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1.3 Tăng cường các nguồn nhân lực và tài chính 
để thực thi những biện pháp chính sách quan 
trọng
Chính sách và quy định pháp lý đã đưa ra đầy đủ các công cụ 
để quản lý tài nguyên nước tổng hợp, tuy nhiên việc vận dụng 
thực hiện bị chậm chễ. Thêm vào đó, thu thập dữ liệu và chia 
sẻ thông tin hiện nay không hỗ trợ được một cách đầy đủ cho 
việc lập kế hoạch và quản lý. 

Hành động đề xuất: Xây dựng và thực hiện kế hoạch 
tổng thể về điều tra cơ bản tài nguyên nước, quy hoạch 
tổng thể tài nguyên nước, quy hoạch lưu vực sông. 
Thiết lập các tổ chức lưu vực sông và vận hành liên hồ 
chứa. Tăng cường điều tra cơ bản, mở rộng các trạm 
quan trắc, gia tăng thu thập thông tin và quản lý cơ sở 
dữ liệu, tăng cường chia sẻ thông tin giữa các bộ ngành 
và địa phương.

1.4 Tăng cường sự tham gia của xã hội dân sự. 
Các chiến dịch tuyên truyền giáo dục giúp nâng cao nhận 
thức của người dân về các thách thức về tài nguyên nước 
và đưa ra các hướng dẫn về hỗ trợ quản lý tài nguyên nước 
bền vững. Mặc khác, để giúp giải quyết vấn đề nguồn lực 
hạn chế, xã hội dân sự có thể tham gia tích cực hơn vào 
các hoạt động quản lý tài nguyên nước như giám sát chất 
lượng nước và xả nước thải chưa qua xử lý. 

Hành động đề xuất: Thúc đẩy và khuyến khích sự 
tham gia tích cực của các bên liên quan, đặc biệt là các 
tổ chức xã hội dân sự. 

Khuyến nghị 2. Quản lý nước ở quy mô lưu vực 
thông qua các giải pháp quản trị tổng hợp.

2.1 Hướng đến phương pháp tiếp cận lưu vực 
và quản lý tổng hợp bằng cách thiết lập quản trị 
nước ở cấp lưu vực sông
Luật Tài nguyên nước 2012 đã đặt ra các yêu cầu về quản 
lý tổng hợp, quy hoạch theo lưu vực và vai trò của Bộ 
TNMT. Luật Các công trình Thuỷ lợi cũng chỉ ra trách 
nhiệm của Bộ NNPTNT. Tuy nhiên, hiện nay, nhiều cơ 
quan, chính quyền trung ương, tỉnh, và địa phương đưa ra 
những quyết định về phát triển và quản lý nước mà thiếu 
sự phối hợp đầy đủ ở cấp quyết định-cấp lưu vực. Việc xây 
dựng các quy chế quản lý lưu vực là rất cần thiết nhằm đưa 
ra một diễn đàn và khuôn khổ cho giải quyết các vấn đề 
liên ngành như quy hoạch cơ sở hạ tầng, cấp nước, quản lý 
dòng chảy, ô nhiễm, lũ lụt và khả năng chịu hạn. 

Việc thành lập các tổ chức lưu vực sông theo quy định 
tại Luật Tài nguyên nước đang được Bộ tài nguyên và Môi 
trường đệ trình lên Thủ tướng Chính phủ. Ngoài ra, các bài 
học về quy hoạch tổng hợp ở ĐBSCL có thể được áp dụng 
cho các lưu vực khác.

Đề xuất hành động cụ thể: Xây dựng một lộ trình với 
các bước đi cụ thể để thực hiện quản lý tổng hợp và 
Luật Tài nguyên nước 2012 phù hợp với điều kiện tại 
mỗi lưu vực sông. Đánh giá những kinh nghiệm phát 
triển: ở quy mô lớn nhất, ĐBSCL; ở quy mô vừa, Sê 
San-Srêpốk; và ở quy mô nội tỉnh, sông Cái (hoặc sông 
Dinh) ở Ninh Thuận; và chuẩn bị các kế hoạch thực tế 
để sắp xếp quản lý lưu vực hiệu quả tại tất cả các lưu 
vực chính, được xây dựng dựa trên kinh nghiệm địa 
phương và quốc tế.

2.2 Xây dựng hệ thống thông tin nguồn nước 
quốc gia để hỗ trợ quản lý nước hiệu quả.
Quản lý tài nguyên nước là một hoạt động dựa trên kiến 
thức nhưng hiện tại còn gặp khó khăn bởi thiếu thông tin 
và tiếp cận thông tin. Dữ liệu/thông tin chất lượng cao và 
kịp thời cần được xây dựng để hỗ trợ lập kế hoạch và ra 
quyết định. Dựa trên dữ liệu và thông tin này, các tác động 
tiềm ẩn của việc không có giải pháp hành động cần được 
đánh giá và theo đó xác định các giải pháp ưu tiên. Đầu tư 
thu thập dữ liệu cần được hoàn thành và dữ liệu cần phải 
được chuyển đổi thành thông tin và được cung cấp cho tất 
cả những đối tác có nhu cầu.

Đề xuất hành động cụ thể: Hiện đại hóa hệ thống 
quan trắc nước, tăng cường công cụ phân tích và đầu tư 
cho tri thức về nước. Thu thập tất cả dữ liệu tài nguyên 
nước vào một hệ thống thông tin đầy đủ, dễ tiếp cận, 
minh bạch, và đồng nhất để quản lý nước tốt.

2.3 Nâng cao hiệu quả chi tiêu công cho tài 
nguyên nước trong phạm vi lưu vực sông 
Việc điều chỉnh chi tiêu công cho tài nguyên nước với các 
kế hoạch lưu vực có thể giúp giải quyết các thách thức 
phối hợp giữa các ngành, giữa trung ương và địa phương. 
Cách tiếp cận này cũng có thể giúp tái cân bằng chi tiêu 
công theo hướng dành nhiều hơn cho vận hành - duy tu 
(O&M), thay vì chỉ quan tâm đến chi tiêu đầu tư mới như 
hiện tại. Đầu tư nhiều hơn vào cơ sở hạ tầng không phải 
lúc nào cũng là giải pháp cần thiết, đặc biệt là trong thời 
điểm hạn chế về tài chính công. Nghiên cứu của nhóm 
TNN 2030 (2030WRG, 2017) cho thấy rằng ba trong bốn 
lưu vực sông chính, căng thẳng nước có thể giảm và tính 
chống chịu có thể được tăng cường mà không cần bất kỳ 
cơ sở hạ tầng mới nào để tăng nguồn cung. 

Đề xuất hành động cụ thể: Xem lại các đặc điểm và 
quy trình phân bổ nguồn lực công thông qua đánh giá 
chi tiêu công về tài nguyên nước nhằm giúp ưu tiên sử 
dụng nguồn nước khan hiếm, liên kết tốt hơn trong việc 
sử dụng vốn giữa trung ương và địa phương, cân đối 
lại ngân sách giữa nguồn chi đầu tư và chi phí cho vận 
hành bảo dưỡng. Sử dụng kế hoạch đầu tư trung hạn 5 
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năm mới để tích hợp các ưu tiên của ngành và các ưu 
tiên của địa phương với các ưu tiên quốc gia trong kế 
hoạch lưu vực, để khuyến khích lập chương trình nhiều 
năm, cải thiện sự phù hợp với nhu cầu đầu tư, và tạo 
điều kiện cho vận hành bảo dưỡng lâu dài.

2.4 Tăng cường sắp xếp cho quy hoạch và các 
hoạt động vận hành nước xuyên biên giới
Thực hiện thỏa thuận Mê Kông đã và đang mang đến 
những lợi ích cho các nước trong lưu vực về mặt thông 
tin và quản lý rủi ro nhưng vẫn còn nhiều vấn đề, và các 
vấn đề xuyên biên giới đang nổi lên tại các con sông khác.

Đề xuất hành động cụ thể: Tăng cường cơ chế hiện có 
giữa các quốc gia thuộc lưu vực sông Mê Kông và tìm 
ra những cách khác để chia sẻ lợi ích và giảm thiểu tác 
động bất lợi. Ưu tiên hoạt động song phương giữa Việt 
Nam và Campuchia, với vị trí độc đáo của Việt Nam ở 
cả hai phía thượng lưu và hạ lưu.

Khuyến nghị 3. Tăng cường giá trị và thu nhập 
từ nước trong nông nghiệp

3.1 Tăng cường và đẩy nhanh tiến độ thực hiện 
Kế hoạch tái cấu trúc ngành nông nghiệp và 
Chiến lược thủy lợi mới
Sử dụng 92% nguồn nước quốc gia, thành công của ngành 
nông nghiệp và thủy sản phụ thuộc vào dịch vụ nước tốt, 
nhưng đối mặt với khó khăn đang gia tăng. Chú trọng mở 
rộng cơ sở hạ tầng, chưa quan tâm đến vận hành và duy tu, 
đã dẫn đến hiệu suất sử dụng ngày càng giảm đi, kèm với 
những khó khăn và rủi ro mới phát sinh, đặc biệt là thiếu 
hụt nước theo mùa, biến đổi khí hậu, và các hiện tượng khí 
hậu cực đoan. Tăng trưởng nông nghiệp đã chậm lại, trong 
khi đa dạng hóa vẫn ở mức độ thấp, dẫn đến sự nghèo đói 
tiếp diễn ở khu vực nông thôn. Nông nghiệp Việt Nam đang 
ở bước ngoặt, đây là thời điểm cần phải tái cơ cấu để tăng 
giá trị, giảm đầu vào thông qua đổi mới, nông nghiệp thông 
minh với biến đổi khí hậu và bền vững về môi trường. Để 
đạt được điều này, cần phải liên kết chính sách nông nghiệp 
và chính sách nước, ở cấp quốc gia và cấp lưu vực sông.

Đề xuất hành động cụ thể: Tăng cường và đẩy nhanh 
việc thực hiện Kế hoạch tái cơ cấu nông nghiệp của 
Chính phủ (2014) và Chiến lược thủy lợi đáp ứng nhu 
cầu mới (2017), cải thiện dịch vụ nước để tối đa hóa thu 
nhập của nông dân và giá trị gia tăng.

3.2 Tích hợp thủy lợi và quản lý cở hạ tầng thủy 
lợi trong kế hoạch tổng hợp lưu vực.
Có nhiều thách thức trong quản lý nước nông nghiệp, căng 
thẳng về nước và dịch vụ nước, giảm lũ lụt và hạn hán, và 
ô nhiễm nghiêm trọng. Nông dân có thể tạo được nhiều 

giá trị hơn từ sử dụng nguồn nước. Đầu tư nông nghiệp và 
quản lý nước cần được tích hợp tốt hơn trong quy hoạch 
và khung quản lý lưu vực. Các rủi ro biến đổi khí hậu cần 
được lên kế hoạch. Ví dụ, quản lý rủi ro lũ lụt và hạn hán 
có thể yêu cầu trữ nước nhiều hơn và quản lý trữ nước tốt 
hơn, với kế hoạch rủi ro thiên tai quốc gia và địa phương 
để đối phó với những rủi ro đối với nông nghiệp có tưới. 
Là đối tượng sử dụng nước chính, ngành thủy lợi cần tham 
gia tích cực trong quy hoạch tổng hợp lưu vực sông. [2.4.4]

Đề xuất hành động cụ thể: Kết hợp nông nghiệp và 
nuôi trồng thủy sản vào các kế hoạch lưu vực đã được 
chuẩn bị và thực hiện hợp tác, quản lý theo ngành giữa 
Bộ NNPTNT và Bộ TNMT, và với UBND các tỉnh. Tích 
hợp đầu tư nông nghiệp vào các kế hoạch để tối ưu hóa 
giá trị, cấp nước, và sử dụng nước ở quy mô lưu vực, 
và các yếu tố tác động đến biến đổi khí hậu. Thí điểm 
phương pháp tiếp cận ở Ninh Thuận, nơi quy hoạch cho 
nông nghiệp trong khuôn khổ lưu vực có thể thúc đẩy thu 
nhập của nông dân và tăng khả năng phục hồi hạn hán.

3.3 Đẩy mạnh việc áp dụng các hệ thống canh 
tác lúa cải tiến
Người nông dân có thể thu được giá trị lớn hơn nhiều và 
thu nhập tăng lên khi chuyển sang tưới ngập – khô xen kẽ 
để sản xuất lúa, một phần của qui tắc “1 phải – 5 giảm” 
hoặc hệ thống thâm canh lúa cải tiến. Việc áp dụng tưới 
ngập– khô xen kẽ có thể tiết kiệm 30-40 phần trăm lượng 
nước trên đất trồng lúa. Nhu cầu đầu tư không quá lớn và 
tỉ lệ hoàn vốn cũng như tăng thu nhập của nông dân khá 
cao. Việc áp dụng tưới ngập– khô xen kẽ và cải tiến thủy 
lợi cho ngành cà phê là một nội dung của Kế hoạch Đóng 
góp Giảm phát thải do quốc gia tự quyết định (NDC) và vì 
vậy góp phần ứng phó với biến đổi khí hậu.

Đề xuất hành động cụ thể: Tăng cường áp dụng “1 
phải-5 giảm” và chương trình SRI - hệ thống thâm canh 
lúa cải tiến, bao gồm kỹ thuật tưới ngập – khô xen kẽ, 
hỗ trợ cải thiện thủy lợi, làm phẳng măt ruộng và các 
hành động tập thể của nông dân.

3.4 Thúc đẩy hiệu quả nước và năng suất nước, 
và tăng cường khả năng phục hồi sau hạn hán
Kinh nghiệm của Việt Nam cho thấy cây trồng có giá 
trị cao hơn sẽ có hiệu suất sử dụng nước cao hơn, và cải 
thiện tưới tiêu có thể tăng sản lượng và thu nhập. Giá trị 
tăng lên gấp 25 lần và thu nhập của nông dân có thể đạt 
được nếu nông dân chuyển một phần vụ mùa của họ sang 
cây trồng có giá trị cao hơn, mang lại giá trị nhiều hơn 
cho mỗi m3 nước.

Đề xuất hành động cụ thể: Hỗ trợ đầu tư vào hệ thống 
thủy lợi và chăn nuôi, và trong các liên kết thị trường 
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và phát triển chuỗi giá trị, với nông dân và khu vực tư 
nhân là đối tác hàng đầu.

3.5 Điều chỉnh phân bổ nguồn lực công trong 
nông nghiệp có tưới với các mục tiêu chính sách, 
trong phạm vi lưu vực
Cải thiện việc phân bổ và hiệu quả của các nguồn lực công 
trong nông nghiệp và việc tăng cường cơ cấu khuyến khích 
cho nông dân sẽ giúp thúc đẩy tăng trưởng nông nghiệp và 
thu nhập của nông dân. Đặc biệt, cân đối phân bổ ngân 
sách nhiều hơn cho công tác sửa chữa nâng cấp, quản lý 
tài sản và vận hành. Ngoài ra, yêu cầu người sử dụng nước 
trả nhiều hơn cho chi phí vận hành và duy tu bảo dưỡng 
(O & M) sẽ giúp làm tăng các động lực, trách nhiệm và 
giúp đảm bảo các hoạt động được cung cấp đủ tài chính. 
Các công cụ phân bổ và lập qui hoạch tài nguyên mới nay 
có thể giúp việc cân đối lại ngân sách này. Kế hoạch đầu 
tư trung hạn và kế hoạch ngân sách và tài chính trung hạn 
có thể cho phép lập trình nhiều năm ở quy mô lưu vực, cải 
thiện sự phù hợp của đầu tư với nhu cầu và tạo điều kiện 
cho việc cung cấp O & M dài hạn. Ngoài ra, có thể thay thế 
diện tích đất trồng bằng đất nông nghiệp trong công thức 
phân bổ ngân sách để thúc đẩy đa dạng hóa và năng suất 
nước tốt hơn và thu nhập cao hơn cho nông dân.

Đề xuất hành động cụ thể: Chuyển dần tài chính công 
cấp cho xây dựng các hệ thống thủy lợi mới sang cải 
tạo, nâng cấp các hệ thống tưới hiện có, và cho vận 
hành bảo dưỡng, đồng thời tăng cường các dịch vụ 
nông nghiệp. Thí điểm những cải tiến này trong việc 
chuẩn bị ngân sách cho năm 2019, bắt đầu với hai tỉnh 
là Đồng Tháp và Lâm Đồng).

3.6 Phát triển tài chính tư nhân cho nông nghiệp 
tưới tiêu và chuỗi giá trị, và trao quyền cho nông 
dân chịu trách nhiệm nhiều hơn cho sự phát 
triển của chính họ
Vai trò của Chính phủ sẽ dần chuyển sang vai trò như một 
người điều hành hơn là một nhà đầu tư, do đó đây sẽ là cơ 
hội tốt để tăng tài chính tư nhân. Điều này có thể kết hợp 
vốn tư nhân hoặc quản lý thủy lợi quy mô lớn thông qua 
các thỏa thuận PPP, Cùng tài trợ để nâng cấp công trình 
thủy lợi và hỗ trợ nhiều hơn nữa cho nông dân, và tăng 
cường liên kết theo chuỗi giá trị.

Đề xuất hành động cụ thể: Xây dựng chiến lược chung 
với người nông dân và khu vực tư nhân để tăng cường 
PPP và cho liên minh và liên kết giữa các hiệp hội nông 
dân và đơn vị trung gian. Tạo điều kiện thuận lợi cho 
mối liên kết giữa nông dân có quy mô tưới tiêu nhỏ 
và thị trường thông qua các phương pháp tiếp cận PPP 
sáng tạo. Khám phá các tùy chọn để chuyển giao quản 

lý tưới tiêu. Để giúp thương mại hóa nông nghiệp, nên 
xem xét sửa đổi luật đất đai hiện tại, ví dụ, nâng trần tối 
đa quy mô đất đai, cho phép chuyển đất trồng lúa sang 
cho những đối tượng không phải là người nông dân và 
xóa bỏ thời hạn sử dụng đất nông nghiệp 50 năm.

3.7 Đánh giá lại cơ cấu khuyến khích chung cho 
người nông dân
Để thay đổi hành vi của người nông dân cho phù hợp với 
các mục tiêu kinh tế và tài chính, và với các mục tiêu chính 
sách khác như bền vững môi trường, kiểm soát ô nhiễm và 
thích ứng trước những cú sốc, đòi hỏi sự cân bằng giữa các 
ưu đãi phi thị trường và thị trường.

Đề xuất hành động cụ thể: Tiến hành đánh giá để xác 
định sự kết hợp tối ưu giữa các khuyến khích ưu đãi 
và giải pháp phòng ngừa để giúp nông dân hướng tới 
nông nghiệp sạch và hiệu quả về nước. Sử dụng cách 
tiếp cận toàn diện này để xác định các phương án tính 
phí dịch vụ tưới tiêu, theo đó phí này không chỉ là một 
biện pháp tài chính, mà còn là động lực để thực hành 
canh tác tối ưu. 

Khuyến nghị 4. Ưu tiên hàng đầu để giảm mức 
độ ô nhiễm

4.1 Xem xét khung pháp lý và khuyến khích đối 
với nước thải công nghiệp
Rủi ro từ ô nhiễm nước đang gia tăng;tác động đến sức 
khỏe con người, nền kinh tế, và môi trường là mối đe dọa 
lớn, có thể gây tổn thất ở mức gần 6% GDP vào năm 2035 
nếu không có các giải pháp quản lý. Việt Nam cần ưu 
tiên cải tiến cơ sở hạ tầng, ban hành các quy định khuyến 
khích, ưu đãi và hoàn thiện quy định pháp luật để tập trung 
nỗ lực quốc gia và đẩy mạnh đầu tư.

Đề xuất hành động cụ thể: Đánh giá các quy định và 
cơ chế khuyến khích trong giảm ô nhiễm công nghiệp 
để xác định các vướng mắc, bất cập và xác định những 
hành động giải pháp ưu tiên. Tăng cường quan trắc chất 
lượng nước và giám sát việc tuân thủ pháp luật để kiểm 
soát ô nhiễm công nghiệp.

4.2 Thử nghiệm các cách tiếp cận sáng tạo để 
kiểm soát ô nhiễm nước đã được áp dụng thành 
công ở các quốc gia khác
Việt Nam có thể học hỏi từ các cách tiếp cận sáng tạo trong 
kiểm soát ô nhiễm nước ở các nước trên thế giới với những 
thách thức ô nhiễm tương tự.

Đề xuất hành động cụ thể: Nghiên cứu và thử nghiệm 
các phương pháp cải tiến cho giám sát và chịu trách 
nhiệm, như quan trắc ô nhiễm theo thời gian thực, xây 
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dựng chỉ số sức khỏe nước, tăng cường trách nhiệm 
quản lý ô nhiễm địa phương và cho phép xã hội dân 
sự khởi kiện. Đồng thời nghiên cứu và thử nghiệm các 
cách tiếp cận sáng tạo về tài chính hoá và khuyến khích 
thí điểm một thị trường kinh doanh giấy phép xả thải, 
quy định kiểm soát ô nhiễm nước là ưu tiên cho đầu tư 
PPP và các ưu đãi nhằm hướng vào các kết quả giảm ô 
nhiễm cụ thể.

4.3 Ban hành chính sách để ưu tiên đầu tư và tạo 
cơ hội kinh doanh cho thu gom, xử lý và tái sử 
dụng nước thải sinh hoạt 
Hiệu suất thu gom, xử lý và tái sử dụng nước thải của Việt 
Nam hiện rất thấp trong khu vực. Chỉ 46% hộ gia đình 
thành thị có đấu nối với hệ thống thoát nước và chỉ 12,5 
% lượng nước thải đô thị được xử lý (Bộ XD 2019). Tuy 
nhiên, mặc dù đầu tư vào thu gom, xử lý và tái sử dụng 
nước thải sinh hoạt là hoạt động cần được khuyến khích vì 
giúp tạo ra lợi ích cho cộng đồng - nhưng còn bất cập trong 
thu hút các nhà đầu tư khu vực tư nhân vào lĩnh vực này.

Đề xuất hành động cụ thể: Định hướng lại đầu tư công 
và các nỗ lực pháp lý cần hướng đến những thách thức 
phát triển ưu tiên này. Phối hợp với khu vực tư nhân để 
phát triển các mô hình tài chính, đảm bảo nguồn thu 
nhập, và các thiết kế phương án tạo nguồn thu từ nước 
thải đã qua xử lý sẽ làm cho nước thải sinh hoạt hấp dẫn 
đối với các nhà đầu tư.

4.4 Giảm thiểu ô nhiễm nông nghiệp
Kế hoạch tái cơ cấu nông nghiệp của Bộ NN PTNT (2014) 
đã nhận thấy sự cần thiết phải giảm các tác động môi 
trường của ngành. Với các định hướng cho nông dân một 
cách phù hợp, việc điều chỉnh liều lượng sử dụng phân bón 
và thuốc trừ sâu có thể dẫn đến hiệu quả cao hơn, làm giảm 
ô nhiễm và cho thu nhập cao hơn.

Đề xuất hành động cụ thể: Thực hiện các khuyến nghị 
của báo cáo Ngân hàng Thế giới gần đây về ô nhiễm 
nông nghiệp để: thúc đẩy và mở rộng quy mô sản xuất 
nông nghiệp, tuyên truyền giáo dục nông dân và cung 
cấp các lựa chọn kỹ thuật tốt hơn; thực hiện khung pháp 
lý thông qua giám sát và thực thi và được hỗ trợ bởi sự 
hợp tác giữa các cơ quan; và sửa đổi cơ cấu khuyến 
khích để khuyến khích các hành vi thân thiện với môi 
trường (Ngân hàng Thế giới 2017m).

4.5 Sử dụng các cơ chế tài chính sáng tạo để hỗ trợ 
đầu tư vốn tự nhiên và giảm ô nhiễm phân tán
Mặc dù ô nhiễm phân tán là rất khó kiểm soát, một số quốc 
gia đã đưa ra các cơ chế tài chính sáng tạo, đặc biệt là các 
phương pháp định hướng thị trường tạo điều kiện thuận lợi 

cho các khoản thanh toán giữa các nhà cung cấp dịch vụ hệ 
sinh thái và người hưởng lợi.

Đề xuất hành động cụ thể: Nghiên cứu và thử nghiệm 
các cách tiếp cận thị trường sáng tạo bao gồm: kinh doanh 
chất lượng nước, theo đó có thể đạt được các tiêu chuẩn 
chất lượng cao hơn với chi phí tuân thủ các tiêu chuẩn 
giảm đi; phương pháp tiếp cận chi trả dịch vụ môi trường; 
quỹ quay vòng và quỹ bảo vệ nguồn nước để giúp tài trợ 
các giải pháp xử lý nước dựa vào thiên nhiên thay thế cho 
công nghệ xử lý nước thông thường; và hợp đồng chất 
lượng môi trường, nhằm giúp doanh nghiệp và chính 
quyền địa phương đạt được mục tiêu chất lượng nước.

Khuyến nghị 5. Cải thiện quản lý rủi ro và 
ứng phó với thiên tai và tăng cường khả năng 
phục hồi

5.1 Áp dụng cách tiếp cận từng giai đoạn để 
giải quyết các nhu cầu cấp thiết về quản lý rủi 
ro và nhu cầu dài hạn để xây dựng khả năng 
phục hồi cho tất cả các loại rủi ro trong các lĩnh 
vực then chốt
Thiên tai có tác động kinh tế vĩ mô dài hạn và ảnh hưởng 
đến kết quả phát triển. Chuẩn bị kỹ thuật là cách tiếp cận 
tốt nhất. Với những rủi ro cao mà Việt Nam phải đối mặt, 
cần tiếp tục đầu tư vào giảm thiểu rủi ro, chuẩn bị và khả 
năng phục hồi lâu dài (Ngân hàng Thế giới 2018j).

Đề xuất hành động cụ thể: Trong ngắn hạn, giải quyết 
vấn đề phối hợp và thực thi đa ngành, nâng cao hiệu 
quả và phối hợp theo chiều ngang giữa các ngành và 
theo chiều dọc ở cấp quốc gia, khu vực và cấp tỉnh. 
Trong trung hạn, trao quyền cho Ban chỉ đạo Trung 
ương về Phòng chống Thiên tai nhằm thúc đẩy sự phối 
hợp liên bộ và tham mưu cho quản lý rủi ro thiên tai 
tổng hợp. Về lâu dài, tích hợp quản lý rủi ro thiên tai và 
thích ứng với biến đổi khí hậu vào quy hoạch quản lý 
tài nguyên thiên nhiên và sử dụng đất trên tất cả các 
lĩnh vực nhạy cảm với khí hậu.

5.2 Thực hiện cách tiếp cận toàn diện và tích 
hợp để quản lý rủi ro thiên tai
Báo cáo Hướng tới Quản lý rủi ro thiên tai tổng hợp ở 
Việt Nam nêu bật bốn “cơ hội” cho quản lý rủi ro thiên tai 
ở Việt Nam, được tổng hợp và xem như hành động được 
kiến nghị.

Đề xuất hành động cụ thể: Hoàn thành và vận hành hệ 
thống giám sát và cảnh báo hạn hán và lũ lụt tích hợp; 
phát triển chiến lược bảo vệ tài chính; tăng cường hệ 
thống hỗ trợ xã hội; và tiến hành phân tích rủi ro và lỗ 
hổng cụ thể tại địa phương.
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5.3 Xây dựng khả năng thích ứng thông qua các 
biện pháp công trình và phi công trình trong các 
lĩnh vực then chốt
Báo cáo tương tự cũng nêu rõ để xây dựng khả năng thích 
ứng, cần phải có bốn yếu tố “bắt buộc”.

Các hành động được đề xuất: Quản lý tổng hợp tài 
nguyên nước và quy hoạch sử dụng đất nhạy cảm với khí 
hậu; áp dụng các thực hành nông nghiệp tốt thông minh với 
biến đổi khí hậu; các phương pháp tiếp cận toàn diện dựa 
trên sự tham gia của cộng đồng; và trao quyền cho những 
người dễ bị tổn thương tiếp cận các cơ hội ít rủi ro sẵn có để 
tăng cường khả năng thích ứng với rủi ro và sinh kế. [5.4.2]

5.4 Xây dựng chiến lược tài chính toàn diện ứng 
phó với rủi ro thiên tai
Việc quy hoạch tài chính được cải thiện sẽ rất quan trọng để 
thiết lập một hệ thống vững vàng giúp chuẩn bị sẵn sàng và 
ứng phó với thiên tai. Bộ Tài chính có thể chủ trì trong quy 
hoạch tài chính cho thiên tai bằng cách xây dựng một chiến 
lược tài chính toàn diện ứng phó với rủi ro thiên tai.

Các hành động được đề xuất: Cải thiện sự phối hợp các 
công cụ hiện có và kết hợp các công cụ tài chính để cho 
phép chính phủ và cộng đồng huy động, tiếp cận và giải 
ngân tài chính từ các nguồn công cộng và tư nhân một 
cách nhanh chóng để đáp ứng và phục hồi ngay lập tức. 
Dựa vào thị trường vốn và bảo hiểm để đảm bảo nguồn tài 
trợ bổ sung từ khu vực tư nhân, giảm gánh nặng cho ngân 
sách nhà nước. Nghiên cứu và thử nghiệm các công cụ 
sáng tạo như Chương trình cho vay chậm trả lãi sau thiên 
tai được sử dụng tại Philippines hoặc Quỹ thiên tai của 
Mexico.

Khuyến nghị 6. Phát triển tài chính và ưu đãi 
dựa trên thị trường

6.1 Xây dựng chiến lược tài chính mới cho 
ngành nước
Xây dựng chiến lược tài chính mới cho ngành nước. 
Trong bối cảnh cắt giảm tài chính công trong ngành nước, 
nhu cầu đầu tư và vận hành phải được đáp ứng bởi khối tư 
nhân. Một chiến lược tài chính mới của ngành nên hướng 
đến tối đa hóa tài chính tư nhân cho phát triển và hướng 
đến hoạt động tự chủ về tài chính. Có thể tham khảo các đề 
xuất gần đây về phát triển chiến lược tài chính cho ngành 
năng lượng (Ngân hàng Thế giới 2018f). Nghị định mới 
(Nghị định 63/2018/NĐ-CP) về Quan hệ đối tác công - tư 
(19/6/2018) được ban hành nhằm tìm kiếm giải pháp cải 
thiện và quy định rõ những mảng, khu vực cho phép thực 
hiện đối tác công tư. Tuy nhiên, có một số vấn đề còn chưa 
được giải quyết, bao gồm thủ tục rườm rà và phức tạp 
trong xem xét và phê duyệt dự án đối tác công tư và chia 
sẻ rủi ro giữa các đối tác nhà nước và đối tác tư nhân. Hy 

vọng là các vấn đề này sẽ được giải quyết bằng Luật Đầu 
tư sửa đổi, dự kiến được Quốc hội xem xét thông qua vào 
năm 2020 hoặc 2021 (KPMG 2018). Tương tự như vậy, 
Chính phủ cần chuyển sang vai trò là người điều hành chứ 
không phải là nhà đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp. Do 
không đủ ngân sách cấp cho mảng vận hành, bảo trì các 
công trình thủy lợi, cần huy động sự tham gia của người 
nông dân và các đối tác chuyên nghiệp vào quá trình vận 
hành và bảo trì cơ sở vật chất của hệ thống thủy lợi, cách 
làm này cũng góp phần nâng cao độ tin cậy và nâng cao 
tuổi thọ của các công trình này.

Đề xuất hành động cụ thể: Xây dựng chiến lược tài 
chính ngành nước, ưu tiên: đầu tư tư nhân và năng lực 
chuyên môn kỹ thuật; trách nhiệm của công dân về thanh 
toán cho các dịch vụ; cơ chế tài trợ đặc biệt cho các hộ 
gia đình nhỏ lẻ, nước và vệ sinh nông thôn và người dân 
nghèo và cận nghèo; các nguồn tài chính thay thế như tài 
trợ tăng trưởng xanh; và một vai trò chiến lược cho tài 
chính công nói chung, tập trung nhiều hơn vào cải cách 
chính sách và phát triển thể chế hơn là đầu tư vốn.

6.2 Mở rộng PPP trên tất cả các lĩnh vực của 
ngành nước
Xu hướng gần đây trong việc cổ phần hóa các công trình 
cấp nước và phát triển các hệ thống cấp nước lớn do tư 
nhân tài trợ đã chứng minh tiềm năng thu hút nguồn tài 
chính tư nhân cũng như chuyên môn, kỹ thuật ở cả trong 
và ngoài nước cho ngành nước. Dù vẫn cònó tồn tại nhiều 
vấn đề hạn chế song vẫn có cơ hội để ứng dụng quan hệ 
đối tác công tư trong ngành nước nếu có các gói phù hợp 
(có sự phân bổ rủi ro và ưu đãi) được thiết lập. Trong thủy 
lợi, Luật Thủy lợi mới (Điều 50-52) khuyến khích sự tham 
gia rộng rãi của người nông dân và khu vực tư nhân. 

Đề xuất hành động cụ thể: Xây dựng chiến lược PPP 
cho từng lĩnh vực của ngành nước: cơ sở hạ tầng tài 
nguyên nước, kiểm soát ô nhiễm nguồn nước, cấp nước 
đô thị và nông thôn, nước thải và tưới tiêu. Tìm hiểu từ 
các chiến lược PPP thành công của các nước khác, ví 
dụ như Trung Quốc.

6.3 Tiến hành đánh giá toàn diện về cơ cấu ưu 
đãi tổng thể trong ngành nước
Đánh giá tổng thể về cơ cấu ưu đãi trong ngành nước sẽ 
giúp xác định định hướng quan trọng và thiết thực nhất để 
điều chỉnh hành vi với các mục tiêu chính sách và tài chính. 
Chính sách của Chính phủ hướng tới mục tiêu giảm mệnh 
lệnh hành chính của nhà nước trong hầu hết các lĩnh vực 
chính sách, bao gồm quản lý tài nguyên nước, tiến tới chủ 
yếu áp dụng các công cụ chính sách theo nguyên tắc thị 
trường. Các công cụ này phát đi những tín hiệu về giá cả 
có liên quan đến tầm quan trọng của bảo tồn và tiết kiệm 
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nước, sử dụng hiệu quả tài nguyên nước và các yếu tố ngoại 
biên trong mỗi ngành sử dụng nước khác nhau. Các công cụ 
chính sách kinh tế này góp phần thúc đẩy việc phân bổ, phát 
triển và sử dụng bền vững nguồn nước, bao gồm cả cải cách 
giá nước để thúc đẩy việc bảo tồn, giao quyền khai thác 
nước và giao dịch thương mại nước để tạo thuận lợi cho 
việc phân bổ lại nguồn nước nhằm tối ưu hóa giá trị sử dụng 
nước. Ưu đãi thúc đẩy sự hợp tác giữa khu vực công và khu 
vực tư nhân trong các kế hoạch toàn diện là rất quan trọng. 

Đề xuất hành động cụ thể: Tiến hành đánh giá toàn 
diện về cơ cấu ưu đãi tổng thể hiện có và các phương 
án điều chỉnh ưu đãi để song hành tốt hơn với các mục 
tiêu chính sách.

Khuyến nghị 7. Tăng cường an ninh nước cho 
các khu định cư

7.1 An ninh tài nguyên nước tổng hợp cho các 
khu định cư trong khuôn khổ quy hoạch không 
gian mở rộng hơn
Tốc độ đô thị hóa và công nghiệp hóa ở Việt Nam đã vượt 
nhanh quy hoạch, cơ sở hạ tầng và quy định cần thiết để 
hỗ trợ. An ninh nước cho các khu định cư đòi hỏi quản lý 
rủi ro, bao gồm khả năng thích ứng với các rủi ro liên quan 
đến khí hậu như lũ lụt và xâm nhập mặn, và khả năng thích 
ứng với các mối đe dọa về số lượng và chất lượng nước; 
phát triển và bảo vệ nguồn nước; và cung cấp các dịch vụ 
nước sạch và vệ sinh môi trường chất lượng.

Đề xuất hành động cụ thể: Dựa trên quy hoạch hiện 
có cho vùng ĐBSCL, tích hợp quy hoạch đô thị cho quản 
lý tài nguyên nước, giảm thiểu thảm họa, cấp nước, thoát 
nước và nước thải vào quy hoạch không gian rộng hơn ở 
cả cấp địa phương và lưu vực.

7.2 Hoàn thành cải cách ngành và cải thiện cung 
cấp dịch vụ cấp nước đô thị
Các dịch vụ và khả năng tiếp cận mạng lưới cấp nước đô 
thị đã được cải thiện rất nhiều, nhưng vẫn cần tiếp tục tăng 
cường khả năng tiếp cận, thu đủ bù chi, khả năng chi trả và 
tính bền vững về tài chính. Cổ phần hóa và tư nhân hóa một 
phần các công ty cấp nước đã tăng tốc, đặt ra những rủi ro 
mới, trong khi năng lực quản trị nước đô thị chưa tương ứng.

Đề xuất hành động cụ thể: Tập trung vào chiến lược và 
lập kế hoạch cho các dịch vụ cấp nước đô thị về tiếp cận 
100%, về chất lượng và hiệu quả của các dịch vụ, bao gồm 
cả ở các thị trấn nhỏ hơn. Cải thiện quản trị và tăng cường 
quyền tự chủ và tính trách nhiệm với phương thức hợp 
đồng, phát triển thể chế và đầu tư theo mục tiêu xác định. 
Thiết lập các quy định độc lập.

9.3 Thứ tự các hành động và thời gian 
tác động
Bảng 9.2 sắp xếp các hành động được liệt kê trong phần 
trước, dựa theo khả năng có thể thực hiện trong ngắn và 
dài hạn. Thực tiễn mà nói là sự kết hợp của tính sẵn sàng 
- Liệu hành động có thể được thực hiện trong các khuôn 
khổ thể chế và tài chính hiện tại? - và về mặt kinh tế chính 
trị - Liệu đã có thể chế chắc chắn cho sự thay đổi, và liệu 
có những quan ngại về chính trị, thể chế hoặc quan ngại 
của công chúng có thể cản trở thay đổi hay không?”2

Bảng này cũng xem xét thời điểm tác động, như là một 
dấu hiệu cho thấy hành động cần thực hiện ngay lập tức để 
đảm bảo một tương lai tài nguyên nước tốt hơn trong thời 
gian năm hoặc năm mươi năm, và như một hướng dẫn về 
độ trễ giữa thời điểm hành động và dòng chảy lợi ích, đem 
lại cân nhắc quan trọng trong tư duy của các nhà hoạch 
định chính sách và của công chúng.

BẢNG 9.2: Chuyển thành hành động: theo thứ tự, thời gian, tính khả thi, kinh tế chính trị

Hành động ngay lập tức với tác động 
nhanh

Hành động ngay lập tức với tác 
động lâu dài hơn

Hành động dài hạn với tác động 
nhanh

Hành động dài hạn với tác động 
lâu dài

1: Hoàn thiện thể chế quản lý tài nguyên nước

Xây dựng và thực hiện quy hoạch 
điều tra tài nguyên nước, các quy 
hoạch tài nguyên nước, quy hoạch lưu 
vực sông, quản lý tổng hợp tài nguyên 
nước [1.3]

Tăng cường thanh tra, kiểm tra giám 
sát trong công tác quản lý tài nguyên 
nước. [1.2]

Tăng cường sự tham gia của các bên 
liên quan trong quản lý tài nguyên 
nước đặc biệt là sự tham gia của cộng 
đồng dân cư [1.3]

Thành lập và hoạt động có hiệu 
quả các ủy ban lưu vực sông, vận 
hành hồ chứa [1.3]

Cụ thể hóa các chính sách đã 
được quy định trong luật, nghị 
định để các chính sách này có thể 
được triển khai trên thực tế [1.1]

Sửa đổi các quy định về tài chính 
nhằm dành riêng nguồn kinh phí 
thu được từ các công cụ kinh tế cho 
các hoạt động quản lý tài nguyên 
nước. [1.1]

Nghiên cứu ban hành các công cụ 
kinh tế, ban hành chứng nhận sử 
dụng nước hiệu quả, tuyên truyền 
giáo dục người sử dụng nước [1.1]

Tăng cường điều tra cơ bản, xây 
dựng các trạm quan trắc, thu thập 
dữ liệu thông tin, xây dựng hệ 
thống thông tin, cơ sở dữ liệu về tài 
nguyên nước, lưu vực sông, chia sẻ 
dữ liệu thông tin giữa các bộ ngành 
và địa phương. [1.3]

Sửa đổi bổ sung Luật tài nguyên 
nước 2012 nhằm hoàn thiện, 
thống nhất quản lý nhà nước về 
tài nguyên nước, phân công phân 
cấp rõ ràng giữa các bộ ngành 
và địa phương, loại bỏ những 
điểm còn chồng chéo so với Luật 
khác, bổ sung những nội dung đã 
rõ cần thiết phải quy định ở mức 
luật (như quy định về Ủy ban lưu 
vực sông). [1.1]
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2: Quản lý tài nguyên nước của Việt Nam ở quy mô lưu vực sông thông qua các thỏa thuận quản trị tổng hợp

Bắt đầu thiết lập quản trị nước cấp 
lưu vực sông [2.1]

Xây dựng hệ thống thông tin nước 
quốc gia [2.2]

Cải thiện hiệu quả chi tiêu công 
trong ngành nước ở cấp lưu vực 
[2.3]

Tăng cường quy hoạch và vận 
hành xuyên biên giới [2.4]

3: Tăng giá trị và thu nhập từ nước trong nông nghiệp

Tích hợp Quản lý cơ sở hạ tầng thủy 
lợi và thủy lợi vào quy hoạch tổng 
hợp lưu vực [3.2]

Thúc đẩy hiệu quả và năng suất tài 
nguyên nước và tăng cường khả năng 
phục chống chịu và thích ứng với hạn 
hán [3.4]

Điều chỉnh phân bổ nguồn lực công 
trong nông nghiệp có tưới với các 
mục tiêu chính sách trong khuôn khổ 
lưu vực [3.5]

Tăng cường và đẩy nhanh tiến 
độ thực hiện Kế hoạch tái cơ cấu 
nông nghiệp và Chiến lược thủy 
lợi mới [3.1]

Đẩy nhanh việc áp dụng các hệ 
thống canh tác lúa cải tiến [3.3]

Đánh giá lại cơ cấu ưu đãi chung 
cho người nông dân [3.7]

Phát triển tài chính tư nhân cho 
nông nghiệp có tưới tiêu và 
chuỗi giá trị và trao quyền cho 
nông dân chịu trách nhiệm nhiều 
hơn cho sự phát triển của chính 
họ [3.6]

4: Giảm mức độ ô nhiễm cao là ưu tiên hàng đầu

Kiểm tra các sáng kiến về kiểm soát ô 
nhiễm tài nguyên nước đã được phát triển 
ở các nước khác [4.2]

Xem công tác thu gom, xử lý và tái sử 
dụng nước thải sinh hoạt như là cơ hội
kinh doanh [4.3]

Sử dụng các cơ chế tài chính sáng tạo để 
hỗ trợ đầu tư vốn tự nhiên và giảm nguồn 
ô nhiễm phân tán [4.5]

Xem xét cơ cấu và quy định về ưu 
đãi đối với nước thải công nghiệp 
[4.1]

Cắt giảm ô nhiễm nông nghiệp 
[4.4]

5: Cải thiện quản lý rủi ro và ứng phó với thiên tai và tăng cường khả năng thích ứng

Áp dụng kế hoạch được phân theo từng 
giai đoạn để quản lý rủi ro và xây dựng 
khả năng thích ứng [5.1]

Xây dựng chiến lược tài chính rủi ro thiên 
tai toàn diện [5.4]

Thực hiện một cách tiếp cận tổng 
thể và tích hợp cho quản lý nguy cơ 
thiên tai [5.2]

Xây dựng khả năng thích ứng thông 
qua các các biện pháp công trình và 
phi công trình tại các lĩnh vực then 
chốt [5.3]

6: Phát triển tài chính và ưu đãi dựa trên thị trường

Xây dựng chiến lược tài chính mới cho 
ngành nước. [6.1]

Tiến hành đánh giá cấu trúc ưu đãi tổng 
thể về tài nguyên nước [6.3]

Tăng quy mô hợp tác công 
tư trên tất cả các lĩnh vực 
của ngành nước [6.2]

7: Tăng cường an ninh nước cho các khu dân cư

Hoàn thành cải cách ngành nước đô thị 
[7.2]

Tích hợp an ninh nước cho các khu 
định cư trong quy hoạch không gian 
mở rộng hơn [7.1]

Ghi chú:
1. Thông tin bổ sung, cũng như đường cong chi phí 

chi tiết, có sẵn trong báo cáo của Nhóm Tài nguyên 
nước 2030 (2030WRG, 2017)

2. Xem Phụ lục A.2 về thảo luận cho những thay đổi 
kinh tế chính trị ngành nước của Việt Nam.
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Phụ lục A: 

Cải cách quản trị nước ở Việt Nam: 
Bài học từ các nước khác

Mặc dù các quá trình cải cách và kết quả cải 
cách quản trị trên toàn thế giới đã thay đổi, 
thay đổi ở khắp mọi nơi đã được thúc đẩy 

bởi sự kết hợp giữa gia tàng về nhu cầu và nâng cao 
nhận thức

Tại Úc, cải cách đã được thúc đẩy bởi tình trạng nước 
đang xuống cấp nhanh và theo một quá trình nghiên cứu và 
thảo luận toàn diện có kiểm chứng. Dựa vào các phương 
pháp khoa học, quốc gia này đã phát triển một chương 
trình cải cách toàn diện thông qua các cuộc tranh luận dẫn 
đến sự đồng thuận. Chương trình kết quả của sự thay đổi 
đã được chấp nhận vì sự gắn kết chính sách của nó và các 
thỏa thuận cải thiện quản lý nước được đề xuất.

Tại Israel, cải cách được xây dựng trên một nền văn hóa 
tôn trọng nước, thoả thuận cấp quốc gia và quan hệ đối tác 
giữa chính phủ và công dân, điều đó được ghi nhận trong 
luật pháp rằng nước thuộc về quốc gia. Cải cách đã được 
bắt đầu khi thiếu nước nghiêm trọng trong thời gian ngắn 
và được thúc đẩy bởi sự hỗ trợ phổ biến các yếu tố đầu vào 
kỹ thuật và khoa học mạnh mẽ. Thông tin và quy hoạch 
là chìa khóa để quản lý nước tốt, với cam kết đo lường và 
giám sát để thực hiện kế hoạch 30 năm. Các lĩnh vực công 
và tư được khuyến khích hợp tác để thúc đẩy sự đổi mới 
và làm cho có lợi nhuận.

Một ví dụ khác về cải cách là Hệ thống nghiêm ngặt 
nhất của Trung Quốc về Quản lý tài nguyên nước (được 
gọi là Ba dòng màu đỏ). Việc thiếu nước và ô nhiễm làm 
giảm mục tiêu từ trên xuống nhằm hạn chế sử dụng nước 
toàn quốc, xác định các tiêu chuẩn tối thiểu về hiệu quả sử 
dụng nước và thiết lập các giới hạn rõ ràng về tải lượng ô 
nhiễm. Sử dụng giám sát và đánh giá toàn diện, hệ thống 
đã tạo ra kết quả có thể chứng minh được.

Một bài học tổng thể là cải cách được thúc đẩy bởi 
sự kết hợp các vấn đề gắn kết và hiểu biết ngày càng 
tăng trong cả chính phủ và xã hội về nhu cầu thay đổi, 
các yếu tố hiện diện tại Việt Nam hiện nay

Nước hiện đang là mối bận tâm lớn đối với tất cả người 
Việt Nam và bây giờ có thể là thời điểm thuận lợi để thúc 
đẩy trước sự thay đổi. Khi các vấn đề và rủi ro tăng lên, có 
mối quan tâm đáng kể trong chính phủ về các vấn đề về 
nước ở cấp trung ương, ủy ban nhân dân cấp tỉnh và cấp 
địa phương. Chính phủ cam kết với các chương trình lớn 
và nỗ lực cải cách đã được tiến hành trên toàn ngành nước 
và với mối quan tâm ngày càng tăng về biến đổi khí hậu và 
những thách thức rủi ro thiên tai. Ngoài ra, nước đã được 
đưa vào chương trình nghị sự quốc gia. Có phạm vi phủ 
sóng đa phương tiện, với nhận thức ngày càng tăng về các 
vấn đề và ngày càng nhiều người tham gia tích cực trong 
cuộc tranh luận. Cách tiếp cận toàn diện đa bên có thể hoạt 
động tốt, tập hợp tất cả các cấp chính quyền và các bên liên 
quan từ mọi lĩnh vực của xã hội, xây dựng trên cơ sở vốn 
xã hội hiện có, giới chuyên môn học thuật, truyền thông 
và những người ủng hộ có liên quan. Cải cách nước cũng 
là cơ hội để cung cấp thêm tiếng nói cho phụ nữ, người 
nghèo, và dân tộc thiểu số.

Bài học thứ hai là sự cần thiết cho một quá trình có cấu 
trúc và dựa trên bằng chứng

Việt Nam có năng lực thể chế ấn tượng trong chính phủ, 
các trường đại học và xã hội dân sự có thể phân tích các 
cải cách cần thiết, có thể được nêu rõ thông qua một cuộc 
thảo luận quốc gia dẫn đến sự đồng thuận về chương trình 
cải cách.
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Để tạo động lực cho cải cách quản trị nước, trước hết 
là sự hiểu biết về các yếu tố thúc đẩy sự thay đổi và lợi 
ích của các bên khác nhau. Nhiều quá trình như vậy dựa 
trên bằng chứng, sử dụng có hệ thống dữ liệu, khoa học 
và kiến thức, ứng dụng thực tế của kinh tế học. Một quá 
trình như vậy, được xây dựng với sự tham gia đầy đủ về  
nghiên cứu và tranh luận, có thể dẫn đến sự đồng thuận 
về một chương trình nghị sự cải cách nước và các chính 
sách mạch lạc.

Phần A.1 mô tả động lực cho sự thay đổi có thể được 
tạo ra như thế nào, trước hết là các biến đổi điển hình về 
sự thay đổi trong quản trị nước trên thế giới, và sau đó 
tại các quá trình thay đổi ở một quốc gia đã hoàn thành 
thành công một cải cách ngành nước khó khăn là nước 
Úc. Phần này cũng xem xét các yếu tố quan trọng đã 
làm cho Israel trở thành một trong những nước hàng đầu 
trong phát triển và quản lý nước, họ đã củng cố vị thế của 
mình như một nhà sáng tạo công nghệ hàng đầu thế giới 
và phương pháp tiếp cận từ trên xuống được sử dụng ở 
Trung Quốc. Phần A.2 sau đó nhìn vào nền kinh tế chính 
trị cải cách quản trị nước ở Việt Nam, đặt ra những câu 
hỏi như các quyết định được đưa ra như thế nào, các tác 
nhân nào có thể giúp cải cách và sẽ là thời điểm thích hợp 
cũng như chất xúc tác hiện tại cho cải cách.

A.1 Động lực thay đổi: Tạo đà cải cách 
quản trị nước ở Việt Nam
A.1.1 Động lực thay đổi điển hình trong quản 
trị nước trên toàn thế giới
Động lực thay đổi phát sinh từ nhiều nguồn gốc. Mặc 
dù mỗi bối cảnh quốc gia khác nhau, có thể xác định được 
một số thay đổi về thái độ, nhận thức về các vấn đề, các thể 
chế và quan hệ quyền lực với nhau, đã tạo ra một bối cảnh 
thay đổi trong quản trị nước.

Sự tiến hóa của tư duy và nhận thức về sự cần thiết 
phải thay đổi cả trong dân số nói chung và trong chính 
phủ là một động lực phổ biến. Ở nhiều nước, nhân khẩu 
học và tăng trưởng kinh tế đã dẫn đến đô thị hóa nhanh 
chóng, điều này tăng tiêu thụ nước và các sản phẩm thực 
phẩm có nhiều nước. Kết quả là, nước là một trong những  
lĩnh vực quan trọng nhất của khu vực đô thị. Cùng với sự 
thay đổi, giáo dục và thay đổi xã hội rộng lớn hơn, bao 
gồm cả tình trạng của phụ nữ, đã dẫn đến sự chú trọng 
hơn về nước uống và vệ sinh an toàn, và ít nhấn mạnh vào 
nước cho nông nghiệp. Suy nghĩ của chính phủ thường 
phát triển song song. Các chính sách cho rằng nguồn cung 
trong quá khứ tăng lên và có xu hướng làm giảm nhu cầu 
thông qua trợ cấp và bảo hộ đã chuyển hướng nhiều hơn 
sang những lo ngại về hiệu quả, bảo vệ môi trường và 
giảm gánh nặng tài chính.

Trên toàn cầu các vấn đề nghiêm trọng về nước, 
từng chút một, dần trở thành chủ đề được quan tâm 
và thảo luận mở. Các vấn đề khác nhau ở khắp mọi nơi, 
nhưng chúng có lại khá phổ biến. Đối với nhiều nước, vấn 
đề chủ yếu là sự khan hiếm; ở những người khác, đó là 
những sự kiện cực đoan như lũ lụt và hạn hán. Tiến bô 
về nước dưới đất thường dẫn đến việc khai thác đến mức 
không thể quản lý được. Ở nhiều nước, việc mở rộng đầu 
tư cung cấp nhanh chóng đã tạo ra một mô hình không 
đúng đắn về các quyền và kỳ vọng, với sự phân bổ cho 
nông nghiệp và thách thức của các thành phố có ít nước. 
Ở khắp mọi nơi, biến đổi khí hậu đã cho thấy chi phí và 
rủi ro rất khó quản lý. Có nhận định cho rằng việc quản 
lý suy thoái môi trường đã bị bỏ qua. Đầu tư công và tư 
nhân trong cơ sở hạ tầng nước đang làm thay đổi quyền sử 
dụng nước hiện có, trong một số trường hợp làm tăng sự 
bất bình đẳng. Hầu như mọi sự thiếu hụt trong các dịch vụ 
cấp nước, vệ sinh và ô nhiễm xấu đi đều được nhìn thấy.

Cũng có một nhận định rằng các thể chế ngành nước 
không phải lúc nào cũng thích nghi với bối cảnh thay 
đổi này. Công nghệ mới và sự phát triển của các nguồn 
lực đã vượt xa các cơ chế quản trị và cần phải điều chỉnh 
chúng. Nói chung, các chính phủ đã phát triển nguồn lực 
và phân bổ nước giữa các ngành và cho người dùng nhưng 
chưa phát triển cơ chế thể chế linh hoạt và có sự tham gia 
cần thiết để đáp ứng nhu cầu thay đổi, tạo trách nhiệm giải 
trình hoặc giải quyết xung đột. Cũng có một nhận định 
rằng việc tiếp cận với nước không phải lúc nào cũng công 
bằng và các nhóm dễ bị tổn thương và bị thiệt thòi có nguy 
cơ cao nhất vì họ thiếu nguồn lực để quản lý các yếu tố ảnh 
hưởng đến hệ thống đói nghèo. 

Tất cả những phát triển này tạo ra một bối cảnh dễ   tiếp 
thu để thay đổi, và điều này có thể được thúc đẩy tại một 
thời điểm quyết định. Khủng hoảng có thể tập trung sự 
chú ý vào các vấn đề kéo dài và kích hoạt sự thay đổi có 
lợi bằng các sự kiện bất ngờ, kịch tính. Ví dụ, các cuộc 
bạo động ở Algeria trong giai đoạn 2002-2004 là một sự 
kích thích để chấp nhận cải cách nước. Xung đột ở Iran đã 
chứng minh sự cần thiết cho một cách tiếp cận tư vấn hơn 
đối với các vấn đề di dời. Hạn hán nghiêm trọng liên tiếp ở 
Morocco vào đầu những năm 1980 đã kích thích cải cách 
chính sách nước, bao gồm cả việc thông qua Luật Nước 
năm 1995. Sự gián đoạn lâu dài trong việc cung cấp nước 
đô thị ở Ta’iz, Yemen, vào năm 1995 đã gây ra một cuộc 
tranh luận quốc gia và bắt đầu cải cách ngành nước.

A.1.2 Giới thiệu về thực hành chính sách nước 
tốt nhất: Úc
Úc đã phát triển một chương trình cải cách toàn diện 
thông qua khoa học và tranh luận dẫn đến sự đồng thuận. 
Kinh nghiệm từ các nơi khác trên thế giới có thể cho thấy 
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HỘP A.1: Cải cách toàn diện quản lý nước ở một nước khô cằn: Sáng kiến Nước cấp Quốc gia của Úc

Do sự căng thẳng và xung đột ngày càng tăng, Úc đã tiến 
hành một quá trình nghiên cứu và tranh luận toàn diện để đi 
đến sự đồng thuận về Sáng kiến Nước Quốc gia. Kế hoạch 
cải cách toàn diện này nêu rõ những điều sau đây:

Quản lý nguồn tài nguyên

• Trả lại cho tất cả các hệ thống nước ở mức khai thác 
bền vững

• Quản lý nước dưới đất bền vững
• Tôn trọng nhu cầu về môi trường nước 

Cấp nước

• Cung cấp các quyền lợi nước an toàn cho các thiết bị 
tưới tiêu

• Cung cấp các quyền lợi nước an toàn cho môi trường
• Đưa ra các kế hoạch chia sẻ nước có sức mạnh pháp lý

Quản lý nhu cầu

• Khuyến khích mở giao dịch quyền lợi về nước
• Đưa ra giá nước dựa trên cơ sở kinh tế
• Đảm bảo hỗ trợ cho các cộng đồng bị ảnh hưởng nơi 

nguồn cung cấp thủy lợi bị giảm

Quản trị và thể chế

• Đầu tư kiến thức về nước và xây dựng năng lực quản 
lý nước tốt

• Cải thiện thu thập dữ liệu nước và kế toán nước

Dịch vụ nước

• Cải thiện quản lý và an ninh nguồn cung cấp nước 
đô thị

• Sáng kiến này đã giúp cải thiện quản lý nước trong 
các toà nhà

• Sự chắc chắn đối với các nhà đầu tư và cộng đồng 
nước,

• Khoa học và bằng chứng về quản lý nước,
• Thị trường trong ngành nước,
• Môi trường là trung tâm trong quản lý nước,
• Khu vực tư nhân tham gia vào ngành nước,
• Năng lực quản lý nước tốt,
• Chương trình hạ tầng quốc gia đống góp vào quản lý 

nước và
• Đưa ra cơ sở ở tầm quốc gia về cải cách nước.

Nguồn: Chuyển thể từ cải cách nước ở Úc - các yếu tố thành công chính, một bài thuyết trình của Ken Matthews AO, nguyên Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành, Ủy ban quốc 
gia về nước của Úc. Ngày 8 tháng 6 năm 2011.

một chương trình thay đổi thực hành tốt nhất trong ngành 
nước có thể được quyết định và thực hiện bằng sự đồng 
thuận như thế nào. Vào cuối thế kỷ trước, nước Úc đang 
gặp phải những vấn đề nghiêm trọng về nước, đặc biệt là 
thiếu nước, và căng thẳng giữa các ngành cạnh tranh dùng 
nước. Hơn một thập kỷ, Úc đã tranh luận về các vấn đề 

về nước và phát triển một chương trình cải cách toàn diện 
về quản lý nước. Hộp A.1 cho thấy các yếu tố chính trong 
chương trình cải cách của Úc và xác định các yếu tố cải 
cách đã góp phần vào sự thành công trong việc cải thiện 
quản lý nước.

Câu hỏi đặt ra là, các yếu tố trong quá trình này đã 
giúp Úc mang lại những cải cách sâu rộng như thế 
nào? Có năm yếu tố then chốt trong thành công này:

• Một yêu cầu cải cách. Úc đã trải qua tình trạng 
thiếu nước nghiêm trọng và phân bổ cho nông 
nghiệp và tình hình đang xấu đi với biến đổi khí hậu. 
Những thực tế này đã trở thành động lực của sự thay 
đổi - những yếu tố thúc đẩy hành động chính sách 
và dẫn đến sự đồng thuận rằng một cái gì đó phải 
được thực hiện.

• Một quá trình bao gồm nghiên cứu và tranh luận 
dẫn đến sự đồng thuận về chương trình cải cách 
nước của quốc gia. Một quá trình nghiên cứu dài, 
tranh luận quốc gia, và thảo luận chính trị đã dẫn đến 
thỏa thuận về các mục tiêu và chương trình cải cách 

nước quốc gia, Sáng kiến   Nước Quốc gia, đóng vai 
trò là kế hoạch chi tiết cho những thay đổi.

• Hợp nhất chính sách. Sáng kiến   Nước Quốc gia 
có bộ chính sách phù hợp để đạt được các mục tiêu 
chính sách và các biện pháp đúng đắn để giải quyết 
nhiều thách thức về nước trong một kế hoạch quốc 
gia gắn kết chặt chẽ.

• Sắp xếp quản lý nước tốt. Các cải cách đã thiết lập 
các thể chế phù hợp, với thẩm quyền rõ ràng, các 
nguồn lực cần thiết và sự ổn định (Hộp A.2).

• Một quy trình dựa trên bằng chứng. Sáng kiến 
Nước Quốc gia dựa trên việc sử dụng có hệ thống 
các dữ liệu, khoa học, kiến thức và ứng dụng thực 
tiễn về kinh tế, xem xét các mối quan tâm chính như 
quyền tài sản và đưa vào kỷ cương thị trường.
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HỘP A.2: Quản trị và các thể chế: Kinh nghiệm của Úc thiết lập các thể chế phù hợp, với thẩm quyền 
rõ ràng, các nguồn lực cần thiết và sự ổn định

Sáng kiến nước quốc gia của Úc đã thông qua nguyên tắc 
“Quản trị và thể chế luôn quan trọng đối với việc quản lý nước 
tốt và thành công của cải cách”. Kết quả là thay đổi và tăng 
cường thể chế là trọng tâm của cải cách ngành nước của Úc.

Cải cách cơ quan chính phủ

• Trước đây không có Cục nước liên bang và luật riêng,
• Một cơ quan độc lập mới cho lưu vực sông Murray 

Darling,
• Ủy ban điều phối liên chính phủ,
• Giám sát bởi Hội đồng Chính phủ Úc (Thủ tướng và 

Thủ hiến các bang), và
• Một cơ quan đánh giá công khai độc lập về tiến độ cải 

cách (Ủy ban Nước Quốc gia).

Ủy ban Nước Quốc gia, là bên đánh giá độc lập,

• Luật pháp yêu cầu phải báo cáo về tiến trình cải cách;
• Báo cáo Thủ tướng Chính phủ;
• Xuất bản các đánh giá và báo cáo;
• Có thể đề xuất các nhu cầu cải cách mới (ví dụ, nước 

dưới đất, dữ liệu nước, khoa học nước);

• Vận động cải cách và thay đổi;
• Đầu tư cải cách và quản lý nước tốt hơn

Các tổ chức chuyên môn khác được thành lập hoặc tăng 
cường, hoàn toàn tách biệt về mặt hành chính:

• Cơ quan quản lý lưu vực
• Quản lý môi trường nước 
• Các công ty thủy lợi và cấp nước đô thị 
• Nhà quản lý môi trường
• Quản lý y tế
• Nhà quản lý thị trường nước

Có sự nhấn mạnh về các thể chế để xây dựng năng lực 
cho dữ liệu, thông tin và kiến thức:

• Một cơ quan mới và tài trợ cho dữ liệu nước (Cục 
Khí tượng)

• Các khoản đầu tư lớn vào khoa học nước
• Ủy ban Nước Quốc gia đóng góp ý kiến để tranh luận 

công khai và tăng thêm hiểu biết về nước

Nguồn: Chuyển thể từ cải cách nước ở Úc - các yếu tố thành công chính, một bài thuyết trình của Ken Matthews AO, nguyên Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành, Ủy ban quốc 
gia về nước của Úc. Ngày 8 tháng 6 năm 2011.ken.matthews100@gmail.com.

A.1.3 Giới thiệu chính sách thực hành nước tốt 
nhất: Israel
Một phân tích năm 2017 về quản trị nước của Israel kết 
luận rằng một số lựa chọn chính sách được xem là đã giúp 
thúc đẩy hiệu suất tuyệt vời.

Quản lý nước tốt phản ánh thái độ chính trị và thái 
độ công khai của Israel. Israel có một nền văn hóa tôn 
trọng nước: có một ý thức cam kết quốc gia và quan hệ đối 
tác giữa chính phủ và công dân về nước. Từ thực tế này, 
nước đã được đưa vào luật như một tài sản quốc gia, và ở 
Israel nước được coi là hàng hóa công, không phải tài sản 
tư nhân, cho phép quốc gia lập kế hoạch cho nước và phân 
bổ nó dựa trên giá trị cao nhất, sử dụng tốt nhất. Sự đoàn kết 
quốc gia này cũng thúc đẩy ưu tiên cho các nhà quản lý, chứ 
không phải chính trị gia: Israel coi vấn đề quy hoạch nước 
là các vấn đề dài hạn, và thuế nước là vấn đề kinh doanh, 
chứ không phải lựa chọn chính trị. Israel đã thành lập một 
Cơ quan Quản lý Nước với tư cách là bên ra quyết định kỹ 
thuật, điều hành và cũng thành lập một đơn vị cung cấp 
nước số lượng lớn phi chính trị độc lập và các công ty cấp 
nước địa phương. Khái niệm về nước là mối quan tâm của 
tất cả, không chỉ của chính phủ, đã tạo ra những người ủng 
hộ mạnh mẽ: những người kêu gọi ủng hộ nước và thuyết 
phục các chính trị gia cung cấp nước tập trung và tài trợ cần 
thiết. Cuối cùng, mức độ cao của nhận thức và cam kết của 

công chúng tạo ra một cảm giác cấp bách - đã đến lúc phải 
hành động - nhu cầu về nước đang phát triển và tài nguyên 
thiên nhiên đang bị đe dọa. Không hành động sẽ là lựa chọn 
có thể để lại các hậu quả môi trường tồi tệ.

Cơ chế khuyến khích cũng có lợi cho việc quản lý nước 
tốt. Quan trọng nhất là nghịch lý rằng nước giá rẻ lại đắt tiền - 
theo quan điểm của Israel, nước có chi phí thực tế và người 
dùng phải trả - do đó chi phí cung cấp được bảo hiểm nhưng 
quan trọng hơn, Israel trở thành quốc gia bảo tồn nước, với 
các nhà khoa học và các doanh nhân tập trung tìm cách để sử 
dụng nước hiệu quả hơn bao giờ hết. Phản ánh điều này là 
chính sách sử dụng nước cho chi phí nước - phải trả toàn bộ 
chi phí nhưng vẫn đặt nguồn thu để tài trợ cho các hoạt động 
cải thiện và mở rộng hệ thống nước. Ngoài ra, các khu vực 
công và tư nhân làm việc cùng nhau để thúc đẩy sự đổi mới 
và làm cho nó có lãi - với một vườn ươm do chính phủ tài trợ 
đã đưa ra hơn 200 công ty khởi nghiệp nước và một ngành 
công nghiệp xuất khẩu hàng tỷ đô la.

Thông tin và quy hoạch được xem là chìa khóa để 
quản lý nước tốt. Có một thực hành mạnh mẽ về đo lường 
và giám sát: lắp đồng hồ đo nước cho phép tính toán hoá 
đơn được đúng và phát hiện rò rỉ nhanh chóng, và đo lường 
là rất quan trọng cho quy hoạch lưu vực, quản lý dòng chảy 
sông, kiểm soát lũ lụt và quản lý hạn hán. Cuối cùng, Israel  
nhận thức được sự cần thiết phải có kế hoạch từ bây giờ cho 
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HỘP A.3: Một quá trình đa bên giới thiệu một cách tiếp cận hợp tác công-tư để phục hồi Sông  
Ganga của Ấn Độ

Trong nhiều năm, Chính phủ Ấn Độ đã cố gắng làm hồi sinh 
dòng Sông Ganga. Lưu vực này chiếm hơn một phần tư diện 
tích của Ấn Độ và là nơi sinh sống của 450 triệu người, hơn 
một phần ba dân số. Sông bị ô nhiễm nặng và ngày càng dễ 
bị thiếu nước theo mùa.

Trong năm 2015, với sự hỗ trợ từ Nhóm Tài nguyên nước 
2030, Ấn Độ đã bắt đầu sự hợp tác đa bên liên quan giữa các 
cơ quan trung ương, tiểu bang và chính quyền địa phương, 
khu vực tư nhân và xã hội dân sự. Một nền tảng đa bên liên 
quan đã được thiết lập để chẩn đoán vấn đề và đánh giá các 
tùy chọn. Quá trình theo một mô hình hoà nhập có sự tham gia 
được phát triển bởi Nhóm  Tài nguyên nước 2030:

• Phân tích: Các bên liên quan phân tích vấn đề cần được 
giải quyết làm cơ sở cho các cuộc thảo luận tiếp theo.

• Tập hợp: Các bên liên quan từ khu vực công và tư cũng 
như từ xã hội dân sự đến với nhau trên một nền tảng 
chung để xây dựng nhận thức, kích hoạt hành động và tạo 
đà cho sự thay đổi. Các bên liên quan xác định, đồng ý về 
các ưu tiên và hướng đến quan hệ đối tác dựa trên sự tin 
tưởng và cam kết chung để biến đổi ngành nước.

• Chuyển đổi: Các bên liên quan soạn thảo các đề xuất cụ 
thể, xây dựng các chính sách mới, ưu tiên đầu tư, v.v., phù 
hợp với vấn đề và tình hình quốc gia.

Trong trường hợp Ấn Độ, sau những cuộc tranh luận dài, 
các nghiên cứu đã được đưa ra để xác định phạm vi của các 
can thiệp cần thiết và để phát triển các phương pháp hợp tác. 

Lựa chọn được đánh giá tốt nhất là để xử lý nước thải và tái 
sử dụng cơ sở hạ tầng theo hình thức PPP với việc chi trả 
dần hàng năm. Theo mô hình được đề xuất, chính phủ sẽ trả 
40% chi phí dự án dựa trên các mốc xây dựng, 60% còn lại 
phải trả trong vòng 15 năm để thanh toán cho tư nhân, cùng 
với chi phí vận hành và bảo trì. Sự cân bằng giữa việc thanh 
toán khi hoàn thành sản phẩm công việc và các khoản  chi 
trả tiếp theo gắn với ưu đãi khi dự án có lợi nhuận, trong khi  
đó các chi trả dựa trên kết quả đảm bảo trách nhiệm và tính 
bền vững của khoản đầu tư.

Với tất cả sự đồng ý của các bên liên quan rằng mô hình 
này là tốt nhất, Chính phủ Ấn Độ đã thông qua các giải pháp 
PPP làm cơ sở cho Chương trình làm sạch Ganga, đấu thầu 
ba bên PPP đầu tiên tại Mathura, Varanasi và Haridwar. Đấu 
thầu dẫn đến một phản ứng thị trường mạnh mẽ với nhiều hồ 
sơ dự thầu. Hai thỏa thuận nhượng quyền đầu tiên đã được 
ký kết với các công ty tư nhân trong tháng 10/2017, cung cấp 
khả năng xử lý nước thải là 132 triệu lít mỗi ngày.

Chìa khóa cho sự thành công của sáng kiến này là sự phát 
triển chung của chương trình giữa nhiều bên liên quan, cho 
phép tất cả các lợi ích được cân bằng, dẫn đến một mô hình 
theo định hướng kết quả có tính đến cả thực tế thị trường của 
khu vực tư nhân và mối quan tâm của xã hội dân sự. Tất cả 
các bên, thông qua quá trình này  đều cảm nhận được rằng 
mình có sở hữu và nhận được kết quả của dự án tạo cơ sở cho 
một dự án bền vững. 

Nguồn: 2030WRG, 2017.

tương lai, họ đã tiến hành một kế hoạch 30 năm cho quản lý 
tài nguyên nước.

A.1.4 Cách tiếp cận từ trên xuống: Ba đường đỏ 
của Trung Quốc
Ba dòng màu đỏ của Trung Quốc đã có hiệu quả, nhưng 
liệu chúng có thể thích ứng với nền kinh tế chính trị rất 
khác nhau của Việt Nam?

Yếu tố quan trọng nhất của hệ thống quản trị nước hiện 
tại của Trung Quốc là hệ thống quản lý tài nguyên nước 
nghiêm ngặt nhất, còn được gọi là Ba dòng màu đỏ. Cốt 
lõi của hệ thống này bao gồm các mục tiêu hạn chế tổng 
lượng nước sử dụng của quốc gia, xác định các tiêu chuẩn 
tối thiểu cho hiệu quả sử dụng nước và thiết lập các giới 
hạn rõ ràng về tải lượng ô nhiễm.

Kinh nghiệm cho đến nay với hệ thống này đã phần 
lớn tích cực với kết quả có thể chứng minh được. Dưới 
hệ thống quản lý cấp nước phân cấp của Trung Quốc, các 
mục tiêu này được phân chia theo tỉnh và các khu vực 
pháp lý địa phương theo một quy trình chi tiết, công thức. 

Bộ Tài nguyên nước cũng đặt mục tiêu cho sáu lưu vực 
sông chính của Trung Quốc.

Quá trình thiết lập mục tiêu dựa trên một hệ thống giám 
sát và đánh giá toàn diện được thiết lập vào năm 2014 để 
đo lường sự tiến bộ của một số chỉ số chính: tổng lượng 
nước sử dụng, năng suất nước công nghiệp, hiệu quả sử 
dụng nước nông nghiệp và chất lượng nước. Trong năm 
2016, thêm hai nhân tố được bổ sung: năng suất sử dụng 
nước sinh hoạt và tổng tải lượng ô nhiễm. [DRCSC 2017]

A.1.5 Sự tham gia của nhiều bên liên quan có 
thể tạo xúc tác cho sự thay đổi như thế nào
Kinh nghiệm từ khắp nơi trên thế giới cho thấy cách tiếp cận 
có sự tham gia của các bên cũng rất hữu ích trong việc xác 
định các vấn đề để tìm ra giải pháp thực hiện. Một ví dụ đó là 
cách tiếp cận quan hệ đối tác công – tư để giải quyết các thách 
thức về phát triển gai góc nhất – vấn đề ô nhiễm trên các sông 
chính (xem Hộp A.3). Quá trình này đi theo mô hình có sự 
tham gia do Nhóm Tài nguyên Nước 2030 thiết kế.
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HỘP A.4: Trao quyền cho phụ nữ, người nghèo và người dân tộc thiểu số trong ngành nước

Phụ nữ có trách nhiệm hàng đầu về dinh dưỡng, nuôi con, vệ 
sinh môi trường, giám sát việc nuôi dưỡng và giáo dục con 
cái của mình và nhiều công việc nông nghiệp. Nguồn vốn 
chính là mối quan tâm của phụ nữ đến nước, sức khỏe vệ 
sinh môi trường, và quản lý tài nguyên nông nghiệp. Phụ nữ 
và người nghèo dễ bị tổn thương hơn so với đàn ông đối mặt 
với các cú sốc về nước như thiệt hại và tổn thương do lũ lụt. 
Người nghèo và dân tộc thiểu số chủ yếu làm việc trong lĩnh 
vực nông nghiệp và các lĩnh vực liên quan nơi mà vai trò của 
họ không mang tính đại diện. Cũng như phụ nữ, người nghèo 
và dân tộc thiểu số thường không có mặt trong quá trình đưa 
ra quyết định. 

Cải tổ ngành tài nguyên nước là cơ hội cải thiện nhận 
thức, tăng cường chiến lược về bình đẳng giới. trong bối 
cảnh quản lý liên quan đến nước trên cơ sở cộng đồng, cần 

tăng cường nhận thức cho lãnh đạo cộng đồng, công chức 
địa phương, các cán bộ sức khỏe và cán bộ khuyến nôngv.v. 
Cần phải hướng các dịch vụ công cộng và thông điệp về 
nước cho phụ nữ và cần lập bản đồ nhạy cảm về giới và xác 
định nhóm bị tổn thương để tăng cười nhận thức về các vấn 
đề nhạy cảm về giới, phát triển kế hoạch phản hồi về giới cụ 
thể cho các nhóm đối tượng của người dân và lồng ghép giới 
trong cung cấp dịch vụ.

Một số lĩnh vực pháp lý cung cấp trợ cấp rõ ràng hoặc 
ngầm từ các quỹ công để giải quyết những lo ngại cụ thể về 
khả năng cung cấp nước và xử lý nước thải của các hộ nghèo. 
Một cách tiếp cận được quan sát thấy là thiết lập mức thuế cụ 
thể áp dụng cho tất cả người dùng ở khu vực hoặc khu vực 
có thu nhập thấp, chẳng hạn như ở tỉnh Bình Thuận. Các quá 
trình này có thể được lồng ghép cho tất cả các tỉnh.

A.2 Ở Việt Nam, sự kết hợp giữa việc gia 
tăng các vấn đề và nhận thức ngày một 
nâng cao chính là thời điểm thuận lợi 
cho sự thay đổi
A.2.1 Quyết định được thực hiện như thế nào?
Việc ra quyết định ở Việt Nam được thực hiện sâu rộng 
ở các cấp. Kể từ khi bắt đầu Đổi mới, việc ra quyết định 
đã ngày càng được giao cho các cơ quan chuyên trách 
và cũng đã chuyển từ trung ương về phía cấp tỉnh và địa 
phương. Đặc biệt, việc chuyển giao quyền quản lý ngân 
sách trực tiếp cho các tỉnh cùng với việc nhà nước giảm 
quản lý trực tiếp đã góp phần làm tăng phân cấp trong quá 
trình ra quyết định. Ngoài ra, bản thân công dân cũng có 
nhiều quyền tự do lựa chọn và hành động. Về cơ bản, quản 
trị đã chuyển từ một hệ thống quyền lực tập trung sang một 
hệ thống phân quyền hơn.

Sự phân cấp trách nhiệm ra quyết định này tạo điều 
kiện cho việc cộng đồng tham gia giải quyết các vấn đề 
cụ thể, nhưng cũng đặt ra những thách thức. Sự phân cấp 
trách nhiệm trong việc ra quyết định tạo ra điều kiện cho 
các tổ chức chính trị xã hội và cộng đồng. Ví dụ, cộng 
đồng đã tham gia phát hiện các vi phạm và tạo áp lực tuân 
thủ đối với các doanh nghiệp công nghiệp gây ô nhiễm 
(Vedan, Sonadezi). Tuy nhiên, sự phân cấp cũng có thể tạo 
ra những trở ngại và rủi ro. Ví dụ, không phải lúc nào cũng 
biết rõ ràng ai là người ra quyết định chính hoặc làm thế 
nào để tiếp cận họ.

A.2.2 Tầm quan trọng ngày càng tăng của xã 
hội dân sự
Xã hội dân sự Việt Nam bao gồm các tổ chức, cá nhân 
làm việc hợp tác để thay đổi các vấn đề quan tâm của 

công chúng. Xã hội dân sự ở Việt Nam không chỉ bao 
gồm các tổ chức phi chính phủ mà còn cả các hiệp hội làng 
nghề truyền thống, các nhóm tôn giáo, phương tiện truyền 
thông in ấn và trực tuyến, trí thức và học giả. Mỗi cấu trúc 
này có tiềm năng ảnh hưởng đến các quyết định về nước, 
phối hợp với các quan chức chính phủ và khu vực tư nhân.

Các tổ chức phi chính phủ Việt Nam đã hình thành 
từ những năm 1990, với sự tăng trưởng đáng kể trong 
thập kỷ qua. Hiện tại có hơn 2.000 tổ chức xã hội ở Hà 
Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Các tổ chức phi chính 
phủ NGO cũng đã hình thành ở các tỉnh khác. Một số tổ 
chức còn thiết lập mạng lưới riêng của họ, với mức độ hiệu 
quả khác nhau; có mạng lưới mạnh đã phát triển ở các địa 
phương khác của Việt Nam. Ví dụ, Mạng lưới sông ngòi 
Việt Nam hiện đang được điều phối bởi một nhóm có trụ 
sở tại một trường đại học ở Huế và bao gồm một mạng 
lưới hỗ trợ mạnh mẽ ở đồng bằng sông Cửu Long.

Truyền thông là chìa khóa để thu hút sự hỗ trợ từ 
dư luận. Phương tiện truyền thông Việt Nam thuộc sở hữu 
nhà nước, nhưng khá đa dạng và đã phát triển nhanh chóng 
với khoảng 800 tờ báo và tạp chí. Những nhà hoạt động xã 
hội có thể tác động thông qua các nhà báo và các phương 
tiện truyền thông. Sử dụng Internet và phương tiện truyền 
thông xã hội đang mở ra những không gian mới trong giới 
truyền thông. Internet, đặc biệt, cung cấp nhiều cơ hội, đặc 
biệt là blog.

Các tổ chức học thuật có thể là các đối tác quan 
trọng. Các trường đại học lớn thuộc sở hữu nhà nước và 
nằm ở các thành phố lớn. Các giáo sư, giống như các nhà 
trí thức khác, được coi trọng trong xã hội Việt Nam. Các 
viện nghiên cứu có thể là những đối tác quan trọng trong 
các nhóm hoạt động xã hội, vì họ có kiến thức kỹ thuật và 
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BẢNG A.1: Hành động về các vấn đề nước có phải là một vận động cải cách hàng đầu hay không?

Cải cách quản trị nước có tiềm năng tác động tích cực đến một số lượng 
lớn người dân không?

Nước là một nhân tố cơ bản và quan trọng đối với sự phát triển của con 
người, xã hội và kinh tế.

Cải cách nước có thể có tác động tích cực đến công bằng xã hội (bao 
gồm cả bình đẳng giới và nhóm bị thiệt thòi) và do đó phù hợp với các 
mục tiêu xã hội rộng lớn hay không?

Hành động về cấp thoát nước (WSS), tưới tiêu và giảm ô nhiễm sẽ mang 
lại lợi ích cho người nghèo và người bị thiệt thòi.

Cải cách quản trị nước có liên quan đến chính sách, mối quan tâm và 
thực hành của chính quyền trung ương hoặc chính quyền địa phương 
không?

Chính phủ có các chương trình lớn, nỗ lực cải cách đã được tiến hành 
trên toàn ngành nước và đang quan tâm tới những thách thức về biến đổi 
khí hậu và rủi ro thiên tai. Luật pháp gần đây thể hiện thái độ chủ động 
của chính phủ đối với các vấn đề về nước. Tại địa phương và trên toàn 
quốc, các sự kiện cực đoan, khan hiếm nước đang nổi lên và đã trở thành 
vấn đề lớn.

Tổ chức xã hội vận động chính sách có khả năng ảnh hưởng đến chính 
sách không?

Nước đã được đưa lên chương trình nghị sự quốc gia và vận động có thể 
giúp kích hoạt cải cách quan trọng hơn nữa.

Các bên liên quan xã hội dân sự hiện có đang quan tâm và tham gia 
không?

Một số tổ chức phi chính phủ, bao gồm cả Mạng lưới song ngòi Việt 
Nam có ảnh hưởng, tham gia vào các vấn đề về nước

Các bên liên quan trong chính phủ, khu vực tư nhân và dân chúng hiện 
tại có quan tâm và tham gia đa dạng không?

Trong chính phủ, có mối quan tâm đáng kể về vấn đề nước ở cấp trung 
ương, UBND tỉnh và địa phương. Trong khu vực tư nhân và dân chúng 
nói chung có sự quan tâm mạnh mẽ, đặc biệt là trong cấp thoát nước, 
kiểm soát ô nhiễm và tưới tiêu cho nông nghiệp.

Có tiềm năng để xúc tiến hoặc tăng cường một liên minh trên diện rộng 
không?

Có khả năng, trong phạm vi phủ sóng truyền thông, nhận thức về các vấn 
đề và số lượng người tham gia tích cực trong cuộc tranh luận

Có cần thêm nguồn tài trợ, quỹ tài trợ khác không? Sự tham gia của các nhà tài trợ cho đến nay phần lớn trong phát triển cơ 
sở hạ tầng. Tại thời điểm này, hỗ trợ của nhà tài trợ sẽ rất quan trọng, đặc 
biệt là các khoản không hoàn lại, để giúp cải cách và tăng cường quản trị.

liên kết với chính quyền trong khi vẫn tách biệt với các cấu 
trúc chính thức.

Ý kiến công chúng cũng là một sức mạnh. Quan điểm 
của công chúng rất quan trọng ở Việt Nam khi các nhà 
chức trách được xem là muốn đáp ứng với các mối quan 
tâm của công chúng.

Cải cách nước là một cơ hội để cung cấp tiếng nói 
nhiều hơn cho phụ nữ, người nghèo, và dân tộc thiểu 
số. Phụ nữ tham gia chặt chẽ vào các vấn đề về nước ở cả 
cấp hộ gia đình, nông trại và cộng đồng, nhưng họ chưa có 
nhiều điều kiện để nêu vấn đề quan tâm (Hộp A.4). Tương 
tự đối với người nghèo và người dân tộc thiểu số. Quá 
trình cải cách nước là cơ hội để sửa đổi ngoại lệ này và cải 
thiện kết quả bằng cách tiếp cận toàn diện hơn ở tất cả các 
cấp, từ hộ gia đình đến cấp chính sách.

A.2.3 Cơ hội hiện tại để thay đổi
Nước là mối quan tâm lớn đối với tất cả người Việt 
Nam. Bảng A.1 nêu ra lý do tại sao hành động về các vấn 
đề nước có thể là một vận động cải cách hàng đầu.

Bây giờ có thể là thời điểm tốt để đẩy cao vấn đề. 
Trong tình hình hiện tại có những cơ hội đáng kể (cũng 
như thách thức) cho các tổ chức hoạt động xã hội. Xã hội 
dân sự đang phát triển, mặc dù vẫn có một số giới hạn. 
Sự phân cấp của việc ra quyết định giữa nhiều tổ chức 
đảm bảo rằng các tổ chức hoạt động xã hội có thể có mặt 
trong ít nhất một số cấu trúc chính thức. Khi các quan chức 
chính phủ và các đại biểu Quốc hội có thêm kinh nghiệm 
làm việc với các nhóm xã hội dân sự và các tổ chức hoạt 
động xã hội, số lượng hợp tác có khả năng tăng lên.
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Phụ lục B: 

Khung pháp lý về Quản trị nước ở 
Việt Nam 

B.1 Khung pháp lý về quản lý và sử dụng tài nguyên nước
B.1.1 Các Luật có liên quan đến nước

STT Tên Số hiệu Thời gian ban hành Thời gian có hiệu lực từ Nội dung chính

1 Luật Tài nguyên nước 17/2012/QH13 21/6/2012 1/1/2013 Thay thế Luật Tài nguyên nước 
năm 1998

2 Luật Giao thông đường thủy nội 
địa

23/2004/QH11 15/6/2004 1/1/2005

3 Luật Đa dạng sinh học 20/2008/QH12 13/11/2008 1/7/2009

4 Luật Bảo vệ môi trường 55/2014/QH13 26/6/2014 1/1/2015 Thay thế Luật Bảo vệ môi trường 
2005

5 Luật Xây dựng 50/2014/QH13 18/6/2014 1/1/2015 Thay thế Luật Xây dựng 2003

7 Luật Khí tượng thủy văn 90/2015/QH13 23/1/2015 1/7/2016

8 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật giao thông đường thủy 
nội địa

48/2014/QH13 1/1/2015

9 Luật Phí và lệ phí 97/2015/QH13 25/11/2015 1/1/2017 Thay thế Pháp lệnh phí và lệ phí 
2001

10 Luật Thủy lợi 08/2017/QH14 19/6/2017 1/7/2018

11 Luật Quy hoạch 21/2017/QH14 24/11/2017 1/1/2019. Các quy định của Luật này về lập, 
thẩm định quy hoạch cấp quốc 
gia, quy hoạch vùng, quy hoạch 
tỉnh có hiệu lực thi hành từ ngày 
01/3/2018

12 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 
của 37 Luật có liên quan đến quy 
hoach

35/2018/QH14 20/11/2018 1/1/2019

13 Luật Đê điều [79.2006; 
1.2.11]

29/11/2006 1/7/2007

14 Luật Phòng chống thiên tai 33/2013/QH13 19/6/2013 1/5/2014

15 Luật Đầu tư 67/2014/QH13 26/11/2014 1/7/2015
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B.1.2 Nghị đinh dưới Luật
B.1.2.1 Luật Tài nguyên nước (TNN) 2012:
B.1.2.1.1 Các nghị định (Bộ Tài nguyên và môi trường chủ trì thực hiên)

STT Tên nghị định Số hiệu Thời gian ban hành Thời gian hiệu lực Nội dung chính

1 Quy định chi tiết thi hành một 
số điều của Luật Tài nguyên 
nước

201/2013/NĐ-CP 27/11/2013 1/2/2014 Quy định chi tiết một số điều của 
Luật TNN

2 Quy định lập, quản lý hành 
lang bảo vệ nguồn nước

43/2015/NĐ-CP 6/5/2015 1/7/2015 Quy định lập, quản lý hành lang 
bảo vệ nguồn nước đối với các 
nguồn nước quy định tại điều 31 
Luật TNN

3 Quy định về ưu đãi đối với 
hoạt động sử dụng nước tiết 
kiệm, hiệu quả

54/2015/NĐ-CP 8/6/2015 1/8/2015 Quy định  ưu đãi về vay vốn, miễn 
giảm thuế đối với hoạt động sử 
dụng nước tiết kiệm hiệu quả

4 Quy định một số điều kiện 
đầu tư kinh doanh trong lĩnh 
vực TNMT (Chương II. Điều 
kiện đầu tư kinh doanh trong 
lĩnh vực TNN)

60/2016/NĐ-CP 1/7/2016 1/7/2016 Quy định một số điều kiện đầu 
tư kinh doanh trong lĩnh vực tài 
nguyên nước, khoáng sản và bảo 
vệ môi trường gồm:
a)  Điều kiện để được cấp giấy 

phép hành nghề khoan nước 
dưới đất;

b)  Điều kiện về năng lực của tổ 
chức thực hiện điều tra cơ bản 
tài nguyên nước, tư vấn lập quy 
hoạch tài nguyên nước; điều 
kiện về năng lực của tổ chức, cá 
nhân tư vấn lập đề án, báo cáo 
trong hồ sơ đề nghị cấp giấy 
phép tài nguyên nước;

5 Quy định vê phương pháp 
tính, mức  thu tiền, cấp quyền 
khai thác TNN

82/2017/NĐ-CP 17/7/2017 1/9/2017 Quy định về phương pháp tính, 
mức thu tiến, câp quyền khai thác 
TNN đối với cơ quan quản lý nhà 
nước và các tổ chức, cá nhân có 
liên quan

6 Xử phạt vi phạm hành chính 
trong TNN và khoáng sản

33/2017/NĐ-CP 3/4/2017 20/5/2017 Quy định hành vi bị phạt và mức 
xử phạt trong lĩnh vực tài nguyên 
nước và khoáng sản

7 Quy định việc hạn chế khai 
thác nước dưới đất

167/2018/NĐ-CP 26/12/2018 1/2/2019 Quy định việc hạn chế khai thác 
nước dưới đất ở các vùng chứa 
nước ngọt thuộc lãnh thổ của nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam.

8 Sửa một số điều của các nghị 
định liên quan đến điều kiện 
đầu tư kinh doanh trong lĩnh 
vức TNMT (trong đó có sửa 
Điều 4 và Điều 6 của ND 
60/2016 liên quan đến TNN)

136/2018/ND-CP 5/10/2018 5/10/2018 Sửa đổi, bãi bỏ một số điều của 
Nghị định số 60/2016/NĐ-CP ngày 
01 tháng 7 năm 2016 của Chính 
phủ quy định một số điều kiện đầu 
tư kinh doanh trong lĩnh vực tài 
nguyên và môi trường: Điều kiện 
để được cấp giấy phép hành nghề 
khoan nước dưới đất; Điều kiện đối 
với đội ngũ cán bộ chuyên môn của 
tổ chức tham gia thực hiện đề án, 
dự án điều tra cơ bản, tư vấn lập 
các quy hoạch tài nguyên nước

B.1.2.1.2 Các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ:
Danh sách các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ đối với qui trình vận hành liên hồ chứa

STT Tên sông Số QĐ Thời gian ban hành Thời gian có hiệu lực từ

1 Sông Srepok QĐ 1201/2014-TTg 23/7/2014 15/8/2014

2 Sông Vu Gia Thu Bồn QĐ 1537/2015-TTg 7/9/2015 7/9/2015

3 Sông Hồng QĐ 1622/2015-TTg 7/9/2015 7/9/2015

4 Sông Cả QĐ 2125/2015-TTg 1/12/2015 1/12/2015

5 Sông Hương QĐ 2482/2015-TTg 30/12/2015 30/12/2015

6 Sông Mã QĐ 214/2018-TTg 13/2/2018 1/3/2018
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7 Sông SeSan QĐ 215/2018-TTg 13/2/2018 13/2/2018

8 Sông Đồng Nai QĐ 305/2017-TTg, 
QĐ 471/2016-TTg

24/3/2016 24/3/2016

9 Sông Ba QĐ 787/2018-TTg 18/7/2018 1/9/2018

10 Sông Trà Khúc QĐ 911/2018-TTg 25/7/2018 1/9/2018

11 Sông Kon – Hà Thanh QĐ 936/2018-TTg 30/7/2018 1/9/2018

B.1.2.1.3 Các thông tư:

STT Tên thông tư Số hiệu Thời gian 
ban hành

Thời gian hiệu 
lực

Nội dung chính

1 Quy định kỹ thuật điều tra, đánh 
giá tài nguyên nước mặt

12/2014/TT-BTNMT 17/2/2014 7/4/2014 Quy định nội dung điều tra, đánh giá 
tài nguyên nước mặt và hướng dẫn kỹ 
thuật công tác điều tra, đánh giá tài 
nguyên nước mặt

2 Quy định điều kiện về năng lực 
của tổ chức, cá nhân thực hiện 
điều tra cơ bản TNN, tư vấn lập 
qui hoạch TNN, lập đề án, báo cáo 
trong hồ sơ đề nghị cấp phép TNN

56/2014/TT-BTNMT 24/9/2014 10/11/2014 Thông tư này quy định điều kiện về 
năng lực của đơn vị thực hiện điều 
tra cơ bản tài nguyên nước theo quy 
định tại Khoản 4 Điều 13; điều kiện về 
năng lực của đơn vị tư vấn lập các quy 
hoạch tài nguyên nước theo quy định 
tại Điều 23 của Luật tài nguyên nước 
và quy định điều kiện về năng lực của 
tổ chức, cá nhân lập đề án, báo cáo 
trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tài 
nguyên nước theo quy định tại Khoản 
2 Điều 20 của Nghị định số 201/2013/
NĐ-CP 

3 Quy định kỹ thuật quy hoạch TNN 42/2015/TT-BTNMT 29/9/2015 1/1/2016 Quy định nội dung kỹ thuật, sản phẩm 
của việc lập nhiệm vụ quy hoạch 
tài nguyên nước; lập quy hoạch tài 
nguyên nước đối với: Lưu vực sông 
liên tỉnh;  Nguồn nước liên tỉnh; Tài 
nguyên nước của tỉnh, thành phố trực 
thuộc trung ương

4 Quy định việc xác định và công 
bố vùng bảo hộ vệ sinh khu vực 
lấy nước sinh hoạt.

24/2016/TT-BTNMT 9/9/2016 25/10/2016 Quy định việc xác định và công bố 
vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước 
sinh hoạt, trách nhiệm của các tổ chức 
cá nhân khi thực hiện

5 Quy định vè giám sát khai thác, sử 
dụng TNN

47/2017/TT-BTNMT 7/11/2017 22/12/2017 Quy định việc giám sát khai thác, sử 
dụng tài nguyên nước: hình thức giám 
sát, hệ thống giám sát, trách nhiệm của 
các bên liên quan

6 Quy định về xác định dòng chảy 
tổi thiểu trên sông suối và hạ lưu 
các hồ chứa, đập dâng

64/2017/TT-BTNMT 22/12/2017 5/2/2018 Quy định về phương pháp xác định và 
công bố dòng chảy tối thiểu trên các 
sông, suối, kênh, rạch (sau đây gọi 
chung là sông, suối) và hạ lưu các hồ 
chứa, đập dâng (sau đây gọi chung là 
hồ chứa

7 Quy định kỹ thuật xác định dòng 
chảy tối thiểu trên sông, suối và  
xây dựng qui trình vận hành liên 
hồ chứa

65/2017/TT-BTNMT 22/12/2017 2/2/2018 Quy định về kỹ thuật xác định, rà soát, 
điều chỉnh dòng chảy tối thiểu trên các 
sông, suối chưa có hồ chứa, đập dâng; 
sau hồ chứa, đập dâng và xây dựng, 
rà soát, điều chỉnh quy trình vận hành 
liên hồ chứa.

8 Quy định về đánh giá khả năng 
tiếp nhận nước thải, sức chịu tải 
của nguồn nước sông hồ

76/2017/TT-BTNMT 29/12/2017 1/3/2018 Quy định về đánh giá khả năng tiếp 
nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn 
nước sông, suối, kênh, rạch, đầm, hồ 
(gọi chung là đánh giá khả năng tiếp 
nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn 
nước sông, hồ).

9 Quy định nội dung, biểu mẫu, 
báo cáo trong lĩnh vực tài nguyên 
nước 

31/2018/TT-BTNMT 26/12/2018 10/2/2019 Quy định nội dung, biểu mẫu báo cáo 
tài nguyên nước, bao gồm: báo cáo tài 
nguyên nước quốc gia, báo cáo chuyên 
đề về tài nguyên nước, báo cáo sử 
dụng tài nguyên nước và báo cáo hoạt 
động khai thác, sử dụng tài nguyên 
nước, xả nước thải vào nguồn nước.



Q UẢ N T R Ị  A N N I N H N G U Ồ N N Ư Ớ C136

10 Ban hành quy định tiêu chí chỉ 
số đánh giá chất lượng dịch vụ 
sự nghiệp công lập quy trình vận 
hành liên hồ chứa trên lưu vực 
sông liên tỉnh

19/2018/TT-BTNMT 5/11/2018 1/1/2019

11 Ban hành định mức Kinh tế kỹ 
thuật quan trắc và dự báo TNN

01/2015/TT-BTNMT 9/1/2015 24/2/2015

12 Ban hành định mức kinh tế kỹ 
thuật lập qui hoạch, điều chỉnh qui 
hoạch TNN

15/2017/TT-BTNMT 21/7/2017 7/9/2017

13 Ban hành quy định kỹ thuật và 
định mức kinh tế kỹ thuật điều tra, 
đánh giá hiện trạng khai thác, sử 
dụng TNN

16/2017/TT-BTNMT 25/7/2017 15/9/2017

14 Ban hành định mức KTKT điều 
tra, đánh giá TNN

30/2017/TT-BTNMT 11/9/2017 26/10/2017

15 Ban hành quy định kỹ thuật và 
định mức kinh tế kỹ thuật khảo 
sát, đo đạc TNN và đánh giá, dự 
báo TNN bằng mô hình dòng chảy

36/2017/TT-BTNMT 6/10/2017 21/11/2017

16 Ban hành quy định kỹ thuật và 
định mức kinh tế kỹ thuật điều tra, 
đánh giá hiện trạng xả nước thải 
vào nguồn nước

37/2017/TT-BTNMT 6/10/2017 21/11/2017

17 Ban hành định mức kinh tế kỹ 
thuật xác định dòng chảy tối thiểu 
trên sông, suối và xây dựng qui 
trình vận hành liên hồ chứa

71/2017/TT-BTNMT 2/2/2017 12/2/2017

18 Quy định kỹ thuật lập bản đồ 
tài nguyên nước dưới đất tỉ lệ 
1/50.000

15/2013/TT-BTNMT 21/6/2013 5/8/2013

19 Quy định kỹ thuật lập bản đồ 
tài nguyên nước dưới đất tỉ lệ 
1/100.000

16/2013/TT-BTNMT 21/6/2013 5/8/2013

20 Quy định kỹ thuật lập bản đồ 
tài nguyên nước dưới đất tỉ lệ 
1/200.000

17/2013/TT-BTNMT 21/6/2013 5/8/2013

21 Quy định kỹ thuật quan trắc tài 
nguyên nước dưới đất

19/2013/TT-BTNMT 18/7/2013 3/9/2013

22 Quy định kỹ thuật lập bàn đồ chất 
lượng nước dưới đất tỉ lệ 1:25.000

08/2014/TT-BTNMT 17/2/2014 7/4/2014

23 Quy định kỹ thuật lập bản đồ chất 
lượng nước dưới đất tỉ lệ 1:50.000 

09/2014/TT-BTNMT 17/2/2014 7/4/2014

24 Quy định kỹ thuật lập bản đồ 
chất lượng nước dưới đất tỉ lệ 
1:100.000

10/2014/TT-BTNMT 17/2/2014 7/4/2014

25 Quy định kỹ thuật lập bản đồ 
chất lượng nước dưới đất tỉ lệ 
1:200.000

11/2014/TT-BTNMT 17/2/2014 7/4/2014

26 Kỹ thuật điều tra đánh giá tài 
nguyên nước dưới đât

13/2014/TT-BTNMT 17/2/2014 /4/2014

27 Quy định việc đăng ký khai thác 
nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia 
hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép 
TNN

27/2014/TT-BTNMT 30/5/2014 15/7/2014

28 Quy định việc hàny nghề khoan 
nước dưới đất

40/2014/TT-BTNMT 11/72014 26/8/2014
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29 Bảo vệ nước dưới đất trong khai 
thác, khoan

25/2015/ TT-BTNMT TT 25/2015/TT-BTNMT: ban hành 
Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, 
thủy văn, KTXH phục vụ công tác lập 
bản đồ phần đất liền tỉnh Phú Yên

30 Quy định về  xử lý trám lấp giếng 
không xử dụng

72/2017/TT-BTNMT 29/12/2017 12/2/2018

31 Quy định về bảo vệ nước dưới đất 
trong các hoạt động khoan, đào, 
thăm dò, khai thác nước dưới đất

75/2017/TT-BTNMT 29/12/2017 12/2/2018

32 Quy định về điều tra, đánh giá tài 
nguyên nước dưới đất.

34/2018/TT-BTNMT 26/12/2018 10/2/2018

33 Quy định kỹ thuật bơm nước thí 
nghiệm trong điều tra, đánh giá tài 
nguyên nước dưới đất

08/2015/T-BTNMT 26/02/2015 15/4/2015

34 Quy định kỹ thuật khoan điều tra, 
đánh giá và thăm dò nước dưới 
đất

59/2015/TT-BTNMT 14/12/2015 05/02/2016

35 Quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá 
chất lượng dịch vụ sự nghiệp công  
về lập, điều chỉnh quy trình vận 
hành liên hồ chứa trên lưu vực 
sông liên tỉnh

19/2018/TT-BTNMT 5/11/2018 20/12/2018

B.1.2.2 Luật Thủy lợi 2017:
B.1.2.2.1 Các nghị định về thủy lợi (Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn chủ trì)

Tên Nghị định Số hiệu Thời gian ban hành Thời gian hiệu lực Nội dung chính

1 Quy định việc quản lý, sử dụng và 
khai thác tài sản kết cấu hạ tầng 
thủy lợi

129/2017/NĐ-CP 16/11/2017 1/1/2018 Quy định việc quản lý, sử dụng 
và khai thác tài sản kết cấu hạ 
tầng thủy lợi do Nhà nước đầu tư, 
quản lý.

2 Quy định xử phạt  vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực phòng chông 
thiên tai; khai thác và bảo vệ công 
trình thủy lợi; đê điều

104/2017/ND-CP 14/9/2017 1/11/2017

3 Quy định về hỗ trợ kinh phí sử 
dụng sàn phẩm, dịch vụ công ích 
thủy lợi

62/2018/NĐ-CP 02/5/2018 2/5/2018.Thời hạn 
hỗ trợ kinh phí sử 
dụng sản phẩm, 
dịch vụ công ích 
thủy lợi từ ngày 
01/ 01/2017 đến 
hết ngày 30/ 6/ 
2018

4 Quy đinh chi tiết một số điều của 
Luật Thủy lợi

67/2018/NĐ-CP 14/5/2018 1/7/2018

5 Quy định hỗ trợ phát triển thủy lợi 
nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên 
tiến, tiết kiệm nước

77/2018/NĐ-CP 16/5/2018 1/7/2018 Quy định hỗ trợ phát triển thủy 
lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới 
tiên tiến, tiết kiệm nước, bao gồm: 
Đầu tư xây dựng mới công trình 
tích trữ nước, hệ thống tưới tiên 
tiến, tiết kiệm nước, trạm bơm 
điện, cống và kiên cố kênh mương 
đáp ứng yêu cầu tái cơ cấu nông 
nghiệp, gắn với xây dựng nông 
thôn mới.

6 Về quản lý an toàn đập, hồ chứa 
nước

114/2018/ND-CP 4/9/2018 4/9/2018 quy định về quản lý an toàn đập, 
hồ chứa nước đối với đập có 
chiều cao từ 5 m trở lên hoặc hồ 
chứa nước có dung tích toàn bộ từ 
50.000 m2 trở lên và an toàn cho 
vùng hạ du đập.
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B.1.2.2.2 Thông tư về thủy lợi:

STT Tên Số hiệu Thời gian ban hành Thời gian hiệu lực Nội dung chính

1 Quy định chi tiết một số điều 
của Luật Thủy lợi

05/2018/TT-BNNPTNT 15/5/2018 1/7/2018 Thông tư này quy định về lập, 
ban hành và thực hiện quy trình 
vận hành công trình thủy lợi; 
điểm giao nhận sản phẩm, dịch 
vụ thủy lợi; cắm mốc chỉ giới 
phạm vi bảo vệ công trình thủy 
lợi; quản lý, khai thác công trình 
thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng.

B.1.2.3 Luật Bảo vệ Môi trường 2014:
B.1.2.3.1 Các Nghị định (Bộ TNMT chủ trì):

STT Tên Nghị định Số hiệu Thời gian 
ban hành

Thời gian hiệu lực Nội dung chính

1 Quy định điều kiện của tổ chức 
hoạt động dịch vụ quan trắc môi 
trường.

127/2014/NĐ-CP 31/12/2014 15/2/2015 Nghị định này quy định về điều kiện hoạt 
động dịch vụ quan trắc môi trường; hồ sơ 
và thủ tục cấp, gia hạn, điều chỉnh nội dung, 
cấp lại, tạm thời đình chỉ hiệu lực, thu hồi và 
hủy bỏ Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt 
động dịch vụ quan trắc môi trường, trong đó 
có quan trắc và phân tích chất lượng nước 
mặt, nước thải

2 Quy định về quy hoạch bảo vệ 
môi trường, đánh giá môi trường 
chiến lược, đánh giá tác động 
môi trường và kế hoạch bảo vệ 
môi trường

18/2015/NĐ-CP 14/2/2015 1/4/2015

3 Quy định chi tiết thi hành một số 
điều của Luật Bảo vệ môi trường

19/2015 14/2/2015 1/4/2015 Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo 
vệ môi trường trong đó có điều liên quan 
đến bảo vệ môi trường làng nghề; ưu đãi hỗ 
trợ bảo vệ môi trường; cộng đồng tham gia 
bảo vệ môi trường

4 Về quản lý chất thải và phế liệu 38/2015/NĐ-CP 24/4/2015 15/6/2015 Quy định về quản lý các loại  chất thải, 
trong đó có sản phẩm thải lỏng, nước thải.

5 Quy định về xử phạt vi phạm 
hành chính trong lĩnh vực bảo vệ 
môi trường.

155/2016/NĐ-CP 18/11/2016 1/2/2017 Quy định các hành vi vi phạm hành chính, 
hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp 
khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm 
hành chính, thẩm quyền lập biên bản vi 
phạm hành chính, thẩm quyền xử phạt vi 
phạm hành chính; trách nhiệm và cơ chế 
phối hợp trong hoạt động kiểm tra, thanh tra 
và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 
vực bảo vệ môi trường, trong đó có nước 
thải

6 Quy định xác định bồi thường 
thiệt hại về môi trường

03/2015/QH13 6/1/2015 1/3/2015 Quy định trách nhiệm yêu cầu bồi thường 
thiệt hại và xác định thiệt hại môi trường, 
bao gồm: thu thập dữ liệu, chứng cứ xác 
định thiệt hại, tính toán thiệt hại và xác định 
trách nhiệm bồi thường do ô nhiễm và suy 
thoái môi trường gây ra trong các trường 
hợp:
a) Môi trường nước phục vụ mục đích bảo 
tồn, sinh hoạt, giải trí, sản xuất và mục đích 
khác bị ô nhiễm, bị ô nhiễm ở mức nghiêm 
trọng, bị ô nhiễm ở mức đặc biệt nghiêm 
trọng;
b) Môi trường đất phục vụ cho các mục 
đích bảo tồn, sản xuất và mục đích khác bị ô 
nhiễm, bị ô nhiễm ở mức nghiêm trọng, bị ô 
nhiễm ở mức đặc biệt nghiêm trọng;
c) Hệ sinh thái tự nhiên thuộc và không 
thuộc khu bảo tồn thiên nhiên bị suy thoái;
d) Loài được ưu tiên bảo vệ theo quy định 
của pháp luật bị chết, bị thương.
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B.1.2.3.2 Các thông tư môi trường:

STT Tên Thông tư Ký hiệu THời gian ban hành Thời gian hiệu lực

1 Quy định chi tiết việc thẩm định 
điều kiện hoạt động dịch vụ 
quan trắc môi trường và mẫu 
giấy chứng nhận

19/2015/TT-BTNMT 23/4/2015 9/6/2015

2 Về đánh giá môi trường chiến 
lược, đánh giá tác động môi 
trường và kế hoạch bảo vệ môi 
trường

27/2015/TT-BTNMT 29/5/2015 15/7/2015 Quy đinh chi tiết nội dung, 
trình tự thủ tục đánh giá môi 
trường chiến lược, đánh giá tác 
động môi trường và kế hoạch 
bảo vệ môi trường, trong đó có 
các yêu cầu về chất lượng nước

3 Bảo vệ môi trường khu kinh tế, 
khu công nghiệp, khu chế xuất, 
khu công nghệ cao

35/2015/TT-BTNMT 30/6/2015 17/8/2015 Quy định về bảo vệ môi trường 
trong đó có quy định về nước 
thải của khu kinh tế, khu công 
nghiệp, khu chế xuất, khu công 
nghệ cao

4 Về quản lý chất thải nguy hại. 36/2015/TT-BTNMT 30/6/2015 1/9/2015 Quy định về quản lý chất thải 
nguy hại, trong đó có nước thải

5 Báo cáo hiện trạng môi trường, 
bộ chỉ thị môi trường và quản lý 
số liệu quan trắc môi trường

43/2015/TT-BTNMT 23/9/2015 1/12/2015 Quy định cấu trúc nội dung các 
báo cáo hiện trạng môi trường, 
bộ chỉ thị môi trường và quản 
lý số liệu quan trắc môi trường, 
trong đó có môi trường nước

6 Về bảo vệ môi trường cụm công 
nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ 
tập trung, làng nghề và cơ sở sản 
xuất, kinh doanh, dịch vụ

31/2016/TT-BTNMT 4/10/2016 1/12/2016 Quy dịnh chi tiết về Bảo vệ môi 
trường, trong đó có nước thải 
của cụm công nghiệp; khu kinh 
doanh, dịch vụ tập trung; 2. 
Bảo vệ môi trường làng nghề; 
Bảo vệ môi trường cơ sở sản 
xuất, kinh doanh, dịch vụ. 

7 Ban hành Định mức kinh tế - kỹ 
thuật hoạt động quan trắc môi 
trường

20 /2017/TT-BTNMT 8/8/2017 1/10/2017 Định mức kinh tế kỹ thuật hoạt 
động quan trắc môi trường, 
trong đó có quan trắc môi 
trường nước mặt lục địa, nước 
dưới đất, nước mưa, nước biển

8 Quy định kỹ thuật quan trắc môi 
trường

24/2017/TT-BTNMT 1/9/2017 15/10/2017 quy định kỹ thuật quan trắc môi 
trường, trong đó bao gồm quan 
trắc môi trường định kỳ nước 
mặt lục địa; nước dưới đất; 
nước biển; nước mưa; nước 
thải. Quy định về bảo đảm chất 
lượng và kiểm soát chất lượng 
trong quan trắc môi trường định 
kỳ. Quy định về các yêu cầu cơ 
bản và đặc tính kỹ thuật của hệ 
thống quan trắc nước thải  tự 
động, liên tục. Yêu cầu về việc 
nhận, truyền và quản lý dữ liệu 
đối với hệ thống quan trắc môi 
trường tự động, liên tục. Quy 
định về quản lý và sử dụng 
thiết bị quan trắc môi trường.

B.1.2.3.3 Qui chuẩn môi trường:

STT Tên Số hiệu Thời gian ban hành Thời gian hiệu lực Nội dung chính

1 Qui chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
nước thải sơ chế cao su thiên 
nhiên

QCVN 01:2015 31/3/2015 1/6/2015

2 Qui chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
chất lượng nước mặt

QCVN 08:2015 21/12/2015 1/3/2016

3 Qui chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
chất lượng nước dưới đất

QCVN 09:2015 21/12/2015 1/3/2016

4 Qui chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
chất lượng nước biển

QCVN 10:2015 21/12/2015 1/3/2016

5 Qui chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
nước thải chế biến thủy sản

QCVN 11:2015 21/12/2015 1/3/2016
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6 Qui chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
nước thải công nghiệp giấy và 
bột giấy

QCVN 12:2015 31/3/2015 1/6/2015

7 Qui chuẩn kỹ thuật quốc gia 
về nước thải công nghiệp dệt 
nhuộm

QCVN 13:2015 31/3/2015 1/6/2015

8 Qui chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
nước thải sinh hoạt

QCVN 14:2015

9 Qui chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
nước thải của bãi chôn lấp chất 
thải rắn

QCVN 25:2009 16/11/2009 1/1/2010

10 Qui chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
nước thai y tế

QCVN 28:2010 16/12/2010 6/2/2011

11 Qui chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
nước thải của kho và cửa hàng 
xăng dầu

QCVN 29:2010 16/12/2010 6/2/2011

12 Qui chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
nước thải công nghiệp

QCVN 40:2011 26/12/2011 15/2/2012

13 Qui chuẩn kỹ thuật quốc gia 
về nước thải công nghiệp sản 
xuất thép

QCVN 52:2013 25/10/2013 1/1/2013

14 Qui chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
nước thải chăn nuôi

QCVN 62:2016 29/4/2016 15/6/2016

B.1.2.4 Luật giao thông đường thủy nội địa 2004 và Luật sửa đổi bổ sung một số 
điều Luật giao thông đường thủy nội địa:
B.1.2.4.1 Các nghị định (Bộ Giao thông vận tải chủ trì)

STT Tên nghị định Ký hiệu Thời gian  ban 
hành 

Thời gian hiệu lực Nội dung chính

1 Nghị định quy định chi tiết và biện 
pháp thi hành một số điều của Luật 
Giao thông đường thủy nội địa và 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Giao thông đường thủy 
nội địa.

24/2015 27/2/2015 1/5/2015 Quy định chi tiết và biện pháp thi 
hành một số điều của Luật Giao thông 
đường thủy nội địa và Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Giao thông 
đường thủy nội địa, trong đó bao 
gồm: Phạm vi hành lang bảo vệ luồng 
đường thủy nội địa.

2 Quy định xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực giao thông 
đường thủy nội địa

132/2015 25/12/2015 1/7/2016

B.1.2.4.2 Các thông tư: 

STT Tên thông tư Ký hiệu Thời gian ban 
hành

Thời gian hiệu lực Nội dung chính

1 Quy định về quản lý đường 
thủy nội địa.

15/2016/TT-BGTVT 30/6/2016 15/9/2016 quy định về quản lý đường thủy nội 
địa, bao gồm: phân loại, thẩm quyền 
quyết định cấp kỹ thuật đường thủy 
nội địa; công bố mở, đóng luồng, 
tuyến đường thủy nội địa chuyên 
dùng; mốc chỉ giới bảo vệ kết cấu hạ 
tầng giao thông đường thủy nội địa; 
dự án đầu tư xây dựng công trình 
liên quan đến giao thông đường thủy 
nội địa và hạn chế giao thông đường 
thủy nội địa
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B.1.2.5 Luật Khí tượng thủy văn 2015
B.1.2.5.1 Các nghị định (Bộ TNMT chủ trì)

STT Tên nghị định Ký hiệu Thời gian ban hành Thời gian hiệu lực Nội dung chính

1 Quy định chi tiết một số điều của 
Luật khí tượng thủy văn

38/2016 15/5/2106 1/7/2016 Quy định chi tiết một số điều của Luật khí 
tượng thủy văn, bao gồm:
1.  Quan trắc khí tượng thủy văn của chủ 

công trình và việc cung cấp thông tin, 
dữ liệu quan trắc khí tượng thủy văn.

2.  Hành lang kỹ thuật công trình khí tượng 
thủy văn.

3.  Dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn 
của tổ chức, cá nhân không thuộc hệ 
thống dự báo, cảnh báo khí tượng thủy 
văn quốc gia.

4.  Khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu 
khí tượng thủy văn.

5.  Trao đổi thông tin, dữ liệu khí tượng 
thủy văn, giám sát biến đổi khí hậu với 
tổ chức quốc tế, tổ chức, cá nhân nước 
ngoài không thuộc điều ước quốc tế mà 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam là thành viên.

B.1.2.5.2 Các thông tư:

STT Tên thông tư Ký hiệu Thời gian ban 
hành

Thời gian hiệu lực Nội dung chính

1 Nội dung quan trắc khí tượng 
thủy văn đối với trạm thuộc 
mạng lưới trạm khí tượng thủy 
văn quốc gia

05/2016/TT-BTNMT 13/5/2016 1/7/2016

2 Quy định Định mức kinh tế - kỹ 
thuật hoạt động của mạng lưới 
trạm khí tượng thủy văn.

36/2016/TT-BTNMT 8/12/2016 26/1/2017

3 Định mức kinh tế - kỹ thuật công 
tác dự báo, cảnh báo khí tượng 
thủy văn.

52/2017/TT-BTNMT 30/11/2017 15/1/2018

4 Quy định kỹ thuật về quan trắc 
và cung cấp thông tin, dữ liệu 
khí tượng thủy văn đối với trạm 
khí tượng thủy văn chuyên dùng

30/2018/TT-BTNMT 26/12/2018 11/2/2019 quy định kỹ thuật về quan trắc và 
cung cấp thông tin, dữ liệu đối với 
trạm khí tượng thủy văn chuyên 
dùng.

B.1.2.6 Luật xây dựng:
B.1.2.6.1 Các nghị định

STT Tên nghị định Ký hiệu Thời gian ban 
hành

Thời gian hiệu lực Nội dung chính

1 Về sản xuât, cung cấp và tiêu thụ 
nước sạch

117/2007/NĐ-CP 11/7/2007 1/8/2007 Quy định về các hoạt động trong lĩnh vực 
sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch 
theo hệ thống cấp nước tập trung hoàn 
chỉnh tại khu vực đô thị, khu vực nông 
thôn và các khu công nghiệp, khu chế 
xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế (gọi 
tắt là khu công nghiệp); quyền và nghĩa 
vụ của tổ chức, cá nhân và hộ gia đình có 
hoạt động liên quan đến sản xuất, cung 
cấp và tiêu thụ nước sạch trên lãnh thổ 
Việt Nam.

2 Sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 117/2007/NĐ-CP 
ngày 11 tháng 7 năm 2007 của 
Chính phủ về sản xuất, cung cấp 
và tiêu thụ nước sạch

124/2011/NĐ-CP 28/12/2011 20/2/2012
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B.1.2.6.2 Các thông tư:

B.1.2.7 Luật phí và lệ phí:
B.1.2.7.1 Các nghị định

STT Tên nghị định Ký hiệu Thời gian ban 
hành

Thời gian 
hiệu lực

Nội dung chính

1 Về phí bảo vệ môi trường 
đối với nước thải.

154/2016 16/11/2016 1/1/2017 Quy định về đối tượng chịu phí, các trường hợp miễn phí, 
người nộp phí, mức thu, kê khai, nộp, quản lý và sử dụng 
phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.

2 Quy định chi tiết về giá 
sản phẩm, dịch vụ thủy lợi 
và hỗ trợ tiền sử dụng sản 
phẩm, dịch vụ công ích 
thủy lợi

96/2018/NĐ-CP 30/6/2018 1/7/2018 Quy định chi tiết về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi, lộ trình 
thực hiện giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi (bao gồm giá sản 
phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi và giá sản phẩm, dịch vụ 
thủy lợi khác); đối tượng, phạm vi, phương thức; mức hỗ 
trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi.

B.1.2.7.2 Các thông tư:

111 Hướng dẫn về phí và lệ phí 
thuộc thẩm quyền quyết 
định của HDND tỉnh, 
thành thuộc Trung ương.

 02/2014/TT-BTC 12/1/2014 17/2/2104 Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định 
của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh), trong đó có Danh 
mục các khoản phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân 
dân cấp tỉnh (bao gồm Phí thẩm định đề án, báo cáo thăm 
dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác, sử dụng 
nước mặt; xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy 
lợi (đối với hoạt động thẩm định do cơ quan địa phương 
thực hiện); Phí thẩm định báo cáo kết quả thăm dò đánh 
giá trữ lượng nước dưới đất (đối với hoạt động thẩm định 
do cơ quan địa phương thực hiện); Phí thẩm định hồ sơ, 
điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất (đối với hoạt 
động thẩm định do cơ quan địa phương thực hiện);

2 Hướng dẫn sử dụng nguồn 
tài chính trong quản lý khai 
thác công trình thủy lợi sử 
dụng vốn nhà nước

73/2018/TT-BTC 15/8/2018 1/10/2018 Hướng dẫn về nguồn tài chính, quản lý, sử dụng nguồn 
tài chính, hạch toán kế toán và chế độ báo cáo, kiểm tra, 
giám sát tài chính đối với các đơn vị khai thác công trình 
thủy lợi sử dụng vốn nhà nước theo quy định tại Điều 38 
Luật Thủy lợi.

B.1.2.8 Luật Đa dạng sinh học:
B.1.2.8.1 Các nghị định: chưa có
B.1.2.8.2 Các thông tư: chưa có

B.1.2.9 Y tế: (nước sạch)
B.1.2.9.1 Các nghị định: chưa có
B.1.2.9.2 Các thông tư:

STT Tên thông tư Ký hiệu Thời gian ban hành Thời gian hiệu lực Nội dung chính

 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm 
tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho 
mục đích sinh hoạt

41/2018/TT-BYT 14/12/2018 15/6/2019 Thay thế TT 50

B.1.2.10 Công thương (Thủy điện)
B.1.2.10.1 Các nghị định: chưa có
B.1.2.10.2 Các thông tư

STT Tên thông tư Ký hiệu Thời gian ban 
hành

Thời gian 
hiệu lực

Nội dung chính

1 quy định về quản lý quy hoạch, đầu tư xây 
dựng dự án thủy điện và vận hành khai thác 
công trình thủy điện

43/2012/TT-BCT 27/12/2012 10/2/2013 Quy định một số nội dung về quản 
lý quy hoạch thủy điện, quản lý đầu 
tư xây dựng dự án thủy điện và quản 
lý vận hành khai thác công trình 
thủy điện trên lãnh thổ Việt Nam.
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1.2.10.3 Đang chuẩn bị:
Bộ Công Thương đang dự thảo Thông tư quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện có chiều cao từ 05 m trở lên, 
hồ chứa thủy điện có dung tích toàn bộ từ 50.000 m3 trở lên.

1.2.11 Tài chính:
1.2.11.1 Các nghị định
1.2.11.2 Các thông tư:

Số TT Tên thông tư Ký hiệu Thời gian ban 
hành

Thời gian 
hiệu lực

Nội dung chính

1 Khung giá tiêu thụ nước sạch 
sinh hoạt

88/2012/TT-BTC 28/5/2012 11/7/2012 Căn cứ khung giá tiêu thụ nước sạch, Ủy ban 
nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung 
ương quyết định mức giá tiêu thụ nước sạch 
sinh hoạt cụ thể phù hợp với quy định

2 Quy định việc quản lý, sử dụng 
và khai thác công trình cấp nước 
sạch nông thôn tập trung

54/2013/TT-BTC 4/5/2013 1/7/2013 quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác 
công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung, 
gồm:
a)  Công trình cung cấp nước sạch cho dân cư 

nông thôn được đầu tư toàn bộ hoặc một 
phần từ ngân sách nhà nước, có nguồn gốc 
ngân sách nhà nước; công trình được xác 
lập sở hữu nhà nước.

b)  Công trình đồng thời cung cấp nước sạch 
cho dân cư đô thị và dân cư nông thôn được 
đầu tư từ các nguồn vốn:
-  Chương trình Mục tiêu quốc gia về nước 

sạch và vệ sinh môi trường nông thôn;
-  Chương trình Hỗ trợ đất sản xuất, đất 

ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng 
bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó 
khăn (viết tắt là Chương trình 134);

-  Chương trình Phát triển kinh tế xã hội 
các xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc 
thiểu số và miền núi (viết tắt là Chương 
trình 135);

-  Chương trình Mục tiêu quốc gia về nông 
thôn mới;

-  Chiến lược quốc gia về tài nguyên nước.

3 Sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Thông tư số 54/2013/TT-BTC 
ngày 04 tháng 5 năm 2013 của 
Bộ Tài chính quy định việc quản 
lý, sử dụng và khai thác công 
trình cấp nước sạch nông thôn 
tập trung

76/2017/TT-BTC 26/7/2017 10/9/2017

4 Về giá tối đa sản phẩm dịch 
vụ công ích thủy lợi giai đoạn 
2018-2020

1050a/QĐ-BTC 30/6/2018 1/7/2018 Giá tối đa sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi 
giai đoạn 2018- 2020 trong thời kỳ ổn định 
ngân sách nhà nước giai đoạn 2017-2020 như 
sau:
1.  Biểu giá tối đa sản phẩm, dịch vụ công ích 

thủy lợi đối với đất trồng lúa.
2.  Mức giá tối đa đối với diện tích trồng mạ, 

rau, màu, cây công nghiệp ngắn ngày kể cả 
cây vụ đông được tính bằng 40% mức giá 
tối đa đối với đất trồng lúa.

3.  Mức giá tối đa áp dụng đối với sản xuất 
muối được tính bằng 2% giá trị muối thành 
phẩm.

4.  Mức giá tối đa đối với cấp nước để chăn 
nuôi, nuôi trồng thủy sản và cấp nước tưới 
cho cây công nghiệp dài ngày, cây ăn quả, 
hoa và cây dược liệu 
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B.1.2.12 Luật Qui hoạch:
B.1.2.12.1  Các nghị định (Bộ Kế hoạch đầu tư chủ trì): 

chưa có
B.1.2.12.2  Các thông tư: chưa có
B.1.2.12.3  Đang chuẩn bị: Bộ KHDT đang dự thảo 

nghị định

B.2 Các văn bản quy phạm pháp luật 
cần ban hành
Chính phủ đã thống kê một số văn bản quy phạm pháp luật 
cần được ban hành để thực hiện các quy định tron Luật Tài 
nguyên nước 2012 và các Nghị định liên quan.

Bộ TNMT

Các văn bản quy phạm pháp luật sau thuộc trách nhiệm 
của Bộ TNMT vẫn chưa được ban hành: 

Sáu nội dụng quy định trong Luật Tài nguyên nước 
2012: 

• Yêu cầu có “quy hoạch tổng thể điều tra cơ bản tài 
nguyên nước” trong Điều 10.  Thực tế đây là một 
đánh giá tài nguyên nước quốc gia.  Bộ TNMT đã 
soạn một dự thảo và các bộ khác hiện đang được 
tham gia góp ý kiến. Đánh giá này chưa được hoàn 
thiện và trình lên Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 
(theo Điều 10). Tới nay, mới chỉ có một vài cuộc 
điều tra tài nguyên nước riêng rẽ được thực hiện, 
phụ thuộc vào hạn chế ngân sách, nhưng chưa phải 
là Quy hoạch tổng thể.

• Một kế hoạch bảo vệ, khai thác, và sử dụng nguồn 
nước xuyên biên giới.  Đánh giá này hiện đang được 
Bộ TNMT soạn thảo và sẽ được trình lên Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt (theo Điều 21 (1a)). 

• Lập quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh: Bộ 
TNMT đã xây dựng và phê duyệt quy hoạch này 
cho hai lưu vực sông là Hồng - Thái Bình và Sesan 
- Srepok. Quy hoạch cho các lưu vực sông còn lại 
sẽ cần xây dựng và phê duyệt (theo Điều 21 (1b)).  

• Kế hoạch khôi phục nước: Việc ban hành bởi Thủ 
tướng Chính phủ vẫn chưa hoàn thành (theo Điều 7). 

• Danh sách sông, hồ, đầm chưa được phép lấp: Danh 
mục này chưa được ban hành. 

• Bảo vệ bờ sông liên tỉnh: Bộ TNMT đã trình Chính 
phủ Dự thảo Nghị định về quản lý cát, sỏi lòng sông 
và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông và đang lấy ý kiến các 
thành viên Chính phủ.  

Hai nội dung quy định trong Nghị định 201/2013: 

• Kiểm kê tài nguyên nước.  Nghị định 201/2013 yêu 
cầu Bộ TNMT tiến hành kiểm kê tài nguyên nước 
5 năm một lần và chuẩn bị báo cáo kiểm kê dựa 
trên mẫu biểu do Bộ TNMT ban hành. Thông tư số 

31/2018 quy định hình thức báo cáo về tài nguyên 
nước, bao gồm báo cáo về tài nguyên nước quốc gia 
5 năm. Tuy vậy, báo cáo kiểm kê vẫn cần được hoàn 
thành. 

• Tiêu chuẩn Dữ liệu tài nguyên nước: Nội dung này 
chưa được ban hành.  

Một nội dung quy định trong Nghị định 43/2015:

• Hướng dẫn về hành lang bảo hộ nước chưa được 
ban hành 

Một nội dung quy định trong Nghị định 54/2015:

• Xác định vùng khan hiếm nước ngọt và vùng bị xâm 
nhập mặn chưa được ban hành 

Các Bộ khác
Các văn bản quy phạm pháp luật sau đây thuộc trách 
nhiệm của các bộ khác cũng cần được ban hành (quy định 
trong Nghị định 54/2015 - Phụ lục 9): 

• Bộ KHCN: một vấn đề liên quan đến tiêu chuẩn 
công nghệ tiết kiệm nước

• Bộ NN-PTNT: hai vấn đề liên quan đến: (i) tiêu 
chuẩn công nghệ tiết kiệm nước nông nghiệp và (ii) 
các phương pháp xác định tái chế nước  

• Bộ TC: ba nội dung về (i) điều kiện ưu đãi; (ii) 
khoản vay ưu đãi; và (iii) miễn giảm thuế.

B.3 Chiến lược quốc gia về nước 
và thủy lợi
Năm 2006, Chiến lược quốc gia về Tài nguyên nước cho 
2020 đã được phê chuẩn.

Chiến lược này được phê chuẩn trong Quyết định của 
Thủ tướng Chính phủ (81/2006/QD-TTG). Để đạt được 
mục tiêu đặt ra trong chiến lược này, Thủ tướng Chính phủ 
sau đó đã phê duyệt Kế hoạch Hành động Quốc gia 2014-
2020 (Quyết định 182/2014).  Kế hoạch nhằm cải thiện 
hiệu quả của quản lý tài nguyên nước tổng hợp, bảo vệ và 
sử dụng tài nguyên nước. Quyết định chỉ rõ bảy chương 
trình ưu tiên, trong đó 4 chương trình được giao cho Bộ 
TNMT chủ trì:

• Xây dựng kế hoạch tài nguyên nước
• Đề án tổng kiểm kê tài nguyên nước quốc gia (cho 

ban hành năm 2015, cập nhật lại năm 2010)
• Điều tra, đánh giá, lập bản đồ tài nguyên nước các 

lưu vực sông, các vùng khan hiếm nước, thiếu nước 
và các vùng trọng điểm 

• Đề án Xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tài 
nguyên nước và hệ thống giám sát tài nguyên nước 
trên các lưu vực sông

Năm 2009 định hướng chiến lược cho Chiến lược Thủy 
lợi Quốc gia đã được phê duyệt.
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Chiến lược được phê chuẩn trong Quyết định số 1590/
QD-TTg, ngày 9/10/2009.  Trong đó, Bộ NN-PTNT được 
giao chịu trách nhiệm chính bảo đảm việc thực hiện Chiến 
lược, với trách nhiệm cụ thể là:

• Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện định 
hướng Chiến lược

• làm đầu mối quốc gia liên hệ với các tổ chức quốc 
tế về lĩnh vực này

• xây dựng kế hoạch hành động cụ thể, xác định rõ 
những nội dung cần ưu tiên, phân định nhiệm vụ cho 
các ngành và địa phương thực hiện

• thanh tra, kiểm tra việc thực hiện định hướng Chiến 
lược, định kỳ 5 năm sơ kết, đánh giá rút kinh nghiệm 
và đề xuất kiến nghị, trình Thủ tướng Chính phủ việc 
điều chỉnh nội dung, giải pháp trong định hướng 
Chiến lược cho phù hợp

Dự kiến Bộ NN-PTNT sẽ nộp dự thảo đề xuất điều chỉnh 
định hướng chiến lược cho Chiến lược Thủy Lợi Quốc gia 
lên Chính phủ trong quý 3 năm 2019. 

B.4 Lập quy hoạch tài nguyên nước
Năm 2017, Viet Nam phê chuẩn hai luật được thiết kế 
nhằm thống nhất lại các quy hoạch đã được xây dựng từ 
trước: Luật Quy hoạch và Luật Điều chỉnh bổ sung một 
số Điều của các Luật liên quan tới Luật Quy hoạch 2017.

Sự cần thiết của Luật Quy hoạch 2017 

Trước khi Luật Quy hoạch 2017 được phê chuẩn, có 
19.285 quy hoạch trong tất cả các ngành - chưa kể các quy 
hoạch phát triển sản phẩm như quy hoạch phát triển cây 
sắn, cá rô phi. Số quy hoạch tăng lên sáu lần từ 2001 đến 
2011. Trong giai đoạn 2001-2010 đã có 3.114 quy hoạch, 
và con số này tăng lên 19.285 trong giai đoạn 2011-2020. 
Trong số 19.285 quy hoạch, có 2.326 là quy hoạch đô thị 
và 9.864 quy hoạch xây dựng. Trên 8.000 tỷ VND đã được 
chi tiêu để xây dựng các quy hoạch này. (Nguồn: Báo Đại 
Đoàn Kết, 25/5/2017).

Các quy hoạch này trùng lặp, đôi khi mâu thuẫn nhau 
và thiếu sự gắn kết. Đôi khi các quy hoạch không liên 
hệ với nguồn lực thực hiện. Do đó, một tỉ lệ lớn các quy 
hoạch đã hoàn thành không có giá trị thực tiễn; và thậm 
chí làm cho kết quả hoạt động của ngành thấp đi, thực sự 
cản trở phát triển.

Mục tiêu chính của Luật Quy hoạch 2017

• Ưu tiên hàng đầu là thống nhất quản lý nhà nước và 
hiệu quả của việc sử dụng nguồn lực quốc gia. Chấm 
dứt sự quản lý địa phương, ngành tản mạn.

• Xây dựng một cơ chế minh bạch trong lập kế hoạch, 
tăng cường vai trò của cộng đồng và người dân, tăng 
cường trách nhiệm của lãnh đạo.

• Giảm tổng số quy hoạch từ 19.285 xuống 11.413. 
Trong đó, giảm 97% các quy hoạch cấp quốc gia, 
khu vực và cấp tỉnh  (từ 4.362 quy hoạch xuống 110 
quy hoạch). Các quy hoạch ngành, công nghiệp và 
sản phẩm sẽ giảm từ 3.372 xuống 38 quy hoạch.

• Áp dụng các phương pháp hiện đại, nhất quán và 
hiệu quả trong lập kế hoạch tổng hợp đa ngành, tuân 
theo xu hướng quốc tế. Tạo ra một hệ thống thông 
tin thống nhất và cơ sở dữ liệu quy hoạch quốc gia, 
từ trung ương tới địa phương.

Tổng quan về lập quy hoạch quốc gia trong khuôn khổ 
Luật Quy hoạch 2017

• Quy hoạch cấp quốc gia bao gồm: 1) Quy hoạch 
tổng thể quốc gia, 2) Quy hoạch không gian biển 
quốc gia, 3) Quy hoạch sử dụng đất quốc gia, 4) Quy 
hoạch ngành quốc gia.

• Quy hoạch ngành quốc gia phải phù hợp với quy 
hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch không gian biển 
quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia. Trường 
hợp quy hoạch ngành quốc gia có mâu thuẫn với 
các quy hoạch đã đề cập này, cần điều chỉnh và thực 
hiện theo các quy hoạch này.

• Các Bộ và cơ quan ngang bộ xây dựng các hợp phần 
của Quy hoạch ngành quốc gia và trình nộp lên Thủ 
tướng Chính phủ để phê duyệt.

• Bộ TNMT chịu trách nhiệm về Quy hoạch Tài 
nguyên Nước, Quy hoạch Bảo vệ Môi trường 
và Quy hoạch Bảo tồn Đa dạng Sinh học.

• Bộ NNPTNT chịu trách nhiệm về Quy hoạch 
Phòng chống Thiên tai và Quy hoạch Thủy 
lợi. 

Tổng quan về lập quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên 
ngành trong khuôn khổ Luật Quy hoạch 2017

• Quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành là 
quy hoạch cụ thể hóa quy hoạch cấp quốc gia, quy 
hoạch vùng, quy hoạch tỉnh. 

• Bảng trình bày tổng quan về các quy hoạch có tính 
chất kỹ thuật, chuyên ngành cụ thể hóa Quy hoạch 
Tài nguyên nước và Quy hoạch Phòng chống Thiên 
tai và Thủy Lợi 

BẢNG B.1: Tổng quan về Quy hoạch có tính chất kỹ thuật và 
chuyên ngành 

Tên Quy hoạch Văn bản pháp lý

Quy hoạch lưu vực sông liên tỉnh 
và tài nguyên nước liên tỉnh

Luật sửa đổi một số điều liên 
quan tới Luật Quy hoạch 2017 
Số 35/2018/QH14

Quy hoạch bảo vệ, khai thác và sử 
dụng tài nguyên nước quốc tế 

Luật sửa đổi một số điều liên 
quan tới Luật Quy hoạch 2017 
Số 35/2018/QH14
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Quy hoạch điều tra cơ bản tài 
nguyên nước 

Luật sửa đổi một số điều liên 
quan tới Luật Quy hoạch 2017 
Số 35/2018/QH14

Quy hoạch Thủy lợi Luật Thủy lợi số 08/2017/
QH14

Luật sửa đổi và bổ sung một số điều của 37 Luật liên 
quan tới Luật Quy hoạch 2017

Để triển khai Luật Quy hoạch 2017, một số điều của 37 
luật liên quan phải được sửa đổi và bổ sung. Điều này 
được quy định trong Luật sửa đổi và bổ sung một số điều 
của 37 Luật liên quan tới Luật Quy hoạch 2017.

• Các điều khoản sửa đổi của Luật Tài nguyên nước 
2012 bao gồm: 

• Quy hoạch Tài nguyên nước giờ được định 
nghĩa là Quy hoạch Ngành quốc gia

• Quy hoạch Điều tra cơ bản Tài nguyên nước 
giờ được định nghĩa là Quy hoạch có tính chất 
kỹ thuật và chuyên ngành. 

• Quy hoạch lưu vực sông liên tỉnh và nguồn 
nước liên tỉnh sẽ dựa vào: Chiến lược Tài 

nguyên nước (do Bộ TNMT trình Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt); Quy hoạch Tài nguyên 
nước; các đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội, 
cũng như các điều kiện cụ thể của mỗi lưu vực 
sông và mỗi khu vực; tiềm năng thực sự của 
tài nguyên nước; dự báo tác động của biến đổi 
khí hậu đối với tài nguyên nước; nhu cầu nước 
của từng ngành, địa phương và bảo vệ môi 
trường; và kết quả của Điều tra cơ bản Tài 
nguyên nước

• Các điều khoản sửa đổi của Luật Thủy lợi 2017 bao 
gồm:

• Quy hoạch Thủy lợi được định nghĩa là Quy 
hoạch có tính chất kỹ thuật và chuyên ngành, 
cụ thể hóa quy hoạch quốc gia và quy hoạch 
vùng do Bộ NN-PTNT xây dựng và trình Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt.

Quy hoạch Thủy lợi bao gồm: Quy hoạch thủy lợi cho Lưu 
vực sông liên tỉnh; các quy hoạch thủy lợi về cơ sở hạ tầng 
thủy lợi liên quan tới từ 2 tỉnh thành trở lên.
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