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Miễn trừ Trách nhiệm, Bản quyền và Cấp phép
Đây là tài liệu có bản quyền. Do 2030 WRG khuyến khích chia sẻ tri thức của mình, tài liệu này có thể
được sử dụng lại một phần hoặc toàn bộ, không vì mục đích thương mại với điều kiện phải tuân thủ dẫn
chiếu đầy đủ về tài liệu này.
Ấn phẩm này có thể chứa đựng các ý kiến, khuyến nghị và tuyên bố của những người cung cấp thông tin
và nội dung cho ấn phẩm. 2030 WRG không đảm bảo tính chính xác của các ý kiến, tuyên bố, khuyến
nghị hoặc các thông tin khác do các bên cung cấp thông tin mang lại, hay bởi bất cứ ai sử dụng ấn phẩm
này, bởi cá nhân hay tổ chức nào.
Mọi yêu cầu về bản quyền và giấy phép, bao gồm bản quyền phụ, cần được gửi tới địa chỉ thư điện tử
2030wrg@ifc.org hoặc gửi qua thư tới địa chỉ 2121 Pennsylvania Avenue N.W., Washington D.C.,
20433, USA
Về Nhóm Tài nguyên Nước 2030
Nhóm Tài nguyên Nước 2030 là một đối tác đặc biệt giữa nhà nước – khối tư nhân – và các tổ chức xã
hội dân sự nhằm giúp các chính phủ thúc đẩy những cải cách nhằm đảm bảo quản lý tài nguyên nước một
cách bền vững cho sự phát triển kinh tế xã hội lâu dài của quốc gia. Điều này đạt được nhờ sự hỗ trợ tạo
ra thay đổi về “kinh tế chính trị” để cải tổ ngành nước thông qua quá trình tham vấn rộng khắp với các
bên liên quan và đưa ra các phân tích về tài nguyên nước theo cách mà lãnh đạo doanh nghiệp và các nhà
chính trị có thể dễ dàng hiểu được. Nhóm 2030 WRG được công bố thành lập vào năm 2008 tại Diễn đàn
Kinh tế Thế giới và được Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) chủ trì từ năm 2012.
Lời Cảm ơn
Báo cáo này được Liên minh Tài nguyên nước (2030 WRG) hỗ trợ thực hiện, với sự cộng tác của Ove
Arup và Partners International Ltd (ARUP), Viện Nghiên cứu Chuyển đổi Môi trường và Xã hội cùng các
chuyên gia về nước của Việt Nam. Chúng tôi xin gửi lời cám ơn tới các công ty, tổ chức, các cơ quan và
các cá nhân đã chia sẻ thông tin và tri thức về tài nguyên nước ở Việt Nam trong quá trình thực hiện báo
cáo này. Đặc biệt, chúng tôi trân trọng sự đóng góp của các cá nhân dưới đây:
Với sự hỗ trợ của Chính phủ Hungary

2030 Water Resources Group: Christoph Jakob; Rochi Khemka
Các tác giả chính: Thomas Sagris (ARUP); Siraj Tahir (ARUP); Jennifer Möller-Gulland (Tư vấn); Tiến
sỹ Nguyễn Vinh Quang (ISET); Justin Abbott (ARUP); Lu Yang (ARUP);
Những người đóng góp: Tiến sỹ Đào Trọng Tứ (Trung tâm Phát triển Tài nguyên Nước Bền vững và
Thích ứng với Biến đổi Khí hậu); Tiến sỹ Nguyễn Văn Tuấn (Viện Quy hoạch Thủy lợi)); Tiến sỹ
Nguyễn Ngọc Huy (ISET); Tiến sỹ Trần Văn Giải Phóng (ISET); Tùng Nguyễn (ARUP)
Góp ý phản biện: Lê Thị Kim Cúc (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Chính phủ Việt Nam)
Nguyễn Viết Vinh (Hiệp hội Cà phê Việt Nam); Bas Rozemuller (IFC); Lê Duy Hưng (Ngân hàng Thế
giới); Trịnh Thị Long (WWF)
Các cá nhân đã tham gia trong quá trình tham vấn với các bên liên quan: Xem chi tiết tại Phụ lục A
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Tóm tắt tổng quan
Tăng trưởng kinh tế và những thay đổi về mặt xã hội ở Việt Nam trong những thập kỷ qua đã diễn ra đầy
ấn tượng và đã giúp đưa một phần lớn xã hội thoát khỏi tình trạng đói nghèo. Mặc dù vậy, nỗ lực tăng
trưởng kinh tế đã gây áp lực đến việc sử dụng tài nguyên bền vững và bảo vệ môi trường và điều này dự
kiến sẽ hạn chế mức tăng trưởng trong tương lai.
Dựa trên Kế hoạch Quản lý Tổng hợp Tài nguyên Nước (IWRM), báo cáo này trình bày đánh giá tổng
hợp về ngành nước Việt Nam với mục tiêu xác định các phương án giảm nhu cầu tiêu thụ nước nhằm thúc
đẩy sự chuyển đổi ngành nước ở Việt Nam liên quan đến an ninh nước phục vụ tăng trưởng kinh tế trong
dài hạn, đáp ứng các đòi hỏi về môi trường và dân sinh cũng như tạo điều kiện cho chia sẻ thịnh vượng
chung. Báo cáo phân tích này tập trung vào bốn lưu vực sông là các lưu vực sông Hồng-Thái Bình, Cửu
Long, các sông vùng Đông Nam Bộ SERC và Đồng Nai, là khu vực đóng góp khoảng 80% GDP của Việt
Nam.
Các thách thức chính được xác định bao gồm:
Các lưu vực sông này đóng góp khoảng 80% GDP của Việt Nam và được dự đoán sẽ phải đối mặt
với “căng thẳng về nước” trong mùa khô vào năm 2030. Đối với lưu vực sông vùng Đông Nam Bộ
SERC, là một lưu vực chịu căng thẳng về nước nghiêm trọng, dự báo rằng đến năm 2030 sẽ không
thể đáp ứng được trên 28% nhu cầu nước vào mùa khô (Hình 1).

1.

Hình 1.Bên trái: Chỉ số khai thác nước (WEI) cho bốn lưu vực kinh tế trọng điểm của Việt Nam;
Bên phải: Thiếu hụt giữa cung và cầu về nước ở các sông vùng Đông Nam Bộ, SERC

2.

Việc khai thác quá mức tài nguyên nước ngầm chưa được quan trắc đầy đủ của Việt Nam đang
làm giảm mực nước ngầm, đã gây ra hiện tượng sụt lún đất ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và
Đà Nẵng, và gây nên tình trạng thiếu nước cục bộ trong mùa khô, ví dụ ở vùng đồng bằng sông
Cửu Long, nơi sản xuất 50% sản lượng gạo của Việt Nam, và ở Tây Nguyên, nơi phát triển 88%
cà phê của Việt Nam. Xâm nhập mặn là một vấn đề quan trọng ảnh hưởng tới năng suất cây trồng
tại của các lưu vực sông Cửu Long và sông Hồng.

3.

Với việc chỉ có 10% lượng nước thải đô thị và nước thải công nghiệp được xử lý, nước mặt của
Việt Nam đang phải hứng chịu sự ô nhiễm nghiêm trọng. Nhiều con sông trong và xung quanh các
thành phố lớn bị coi là 'các con sông chết' - do đó làm gia tăng sự phụ thuộc và nước ngầm và khai
thác quá mức nguồn tài nguyên này. Nước thải chưa qua xử lý được sử dụng cho việc tưới tiêu ở
dưới hạ lưu sẽ tiềm ẩn các nguy cơ ảnh hưởng tới sức khoẻ cộng đồng.

4.

Hạ tầng cấp nước đã cũ và đấu nối nước bất hợp pháp làm giảm sự sẵn có của nguồn cấp nước
uống trong các thành phố.

5.

Việc mở rộng nhanh các nhà máy thuỷ điện tại Việt Nam tạo ra các xung đột về chia sẻ nguồn
nước và các vấn đề về an toàn đập tại các đập nhỏ, có khả năng làm trầm trọng hoá tình trạng căng
thẳng nước trong mùa khô. Ngoài ra, sự sụt giảm tải lượng phù sa trên các con sông gây ảnh
hưởng đến năng suất nông nghiệp của Việt Nam.
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Các đợt hạn hán đang gia tăng về tần suất và độ nghiêm trọng, gây ảnh hưởng tới sinh kế và sản
xuất nông nghiệp. Sự kiện El Nino gần đây giữa năm 2014 và năm 2016 đã gây ra nạn hạn hán
nghiêm trọng nhất trong hơn 90 năm của Việt Nam, tác động rất lớn tới sinh kế và nền kinh tế.

6.

Với mục tiêu xác định các phương án hiệu quả nhất về chi phí để thu hẹp sự chênh lệch cung-cầu nước tại
các sông vùng Đông Nam Bộ SERC, và chuyển lưu vực sông Hồng Thái Bình, Cửu Long, các sông vùng
Đông Nam Bộ SERC và Đồng Nai sang tình trạng căng thẳng nước thấp và đưa ra được mức ước tính về
chi phí chung, 24 biện pháp nhằm vào các ngành nông nghiệp, công nghiệp và thành phố đã được xem xét
cho từng lưu vực sông (Hình 2). Phân tích tập trung vào các biện pháp về hiệu quả nước; không đánh giá
các giải pháp làm gia tăng nguồn cung nước.

Hình 1: Tổng quan về yêu cầu
giảm nhu cầu nước ở các lưu
vực kinh tế trọng điểm và các
chi phí chung kèm theo

Tại lưu vực sông Cửu Long, các biện pháp nông nghiệp như canh tác lúa tưới ngập khô xen kẽ (AWD) và
sử dụng hạn ngạch được đặt ra nhằm giúp giảm căng thẳng về nước ở mức độ mong muốn. Kết hợp các
biện pháp nông nghiệp như quản lý tưới AWD, biện pháp trong đô thị như giảm thất thoát nước, và biện
pháp công nghiệp như xử lý nước thải công nghiệp, được cho là sự kết hợp hiệu quả nhất về chi phí tại
các lưu vực sông Đồng Nai và sông Hồng Thái Bình. Tuy vậy, tình trạng tại lưu vực sông vùng Đông
Nam Bộ SERC hiện nghiêm trọng tới mức tất cả 24 biện pháp phân tích đều không đủ để giúp đạt được
mức giảm về căng thẳng nước như mong muốn. Cần phải nghiên cứu thêm các biện pháp tiềm năng về bổ
cập nước.
Ngoài ra, dựa vào tham vấn với các bên liên quan, các biện pháp được cho là sẽ mang lại tác động nhiều
nhất đã được nghiên cứu sâu, với các phát hiện sau:

•

•

Lập kế hoạch tưới để “gây hạn có chủ ý”: đối với cây cà phê có khả năng giúp giảm tổng nhu cầu
nước tưới cho cà phê ở khu vực Tây Nguyên vốn đã bị báo động về sụt giảm nước ngầm lên đến 25%
hoặc 577 triệu m3 / năm. Cần khuyến khích hơn nữa sự điều phối với các bên liên quan, với những
bên vốn đã hoạt động rất tích cực để vượt qua những thách thức trong việc áp dụng rộng rãi biện
pháp này.
Các biện pháp canh tác lúa tưới ngập khô xen kẽ (AWD) làm giảm nhu cầu nước của cây lúa, là
cây trồng tiêu tốn nhiều nước nhất ở Việt Nam lên đến 30% (20 tỷ m3) đồng thời đây cũng là một
biện pháp giúp tăng lợi nhuận cho người nông dân. Cách thức hỗ trợ cho Chính phủ nhằm đạt được
và vượt mục tiêu áp dụng biện pháp tưới ngập khô xen kẽ AWD trên diện tích 1 triệu ha có thể được
tìm hiểu.
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•

Tái sử dụng nước thải đô thị đã qua xử lý có tiềm năng giúp thành phố Hồ Chí Minh giảm tình
trạng căng thẳng về nước xuống mức “ít căng thẳng” vào năm 2030. Khả năng tái sử dụng nguồn
nước đầu ra đã qua xử lý cho các mục đích khác ngoài nước uống là 3,7 triệu m3 /ngày. Chi phí bổ
sung cho việc nâng cấp các công trình xử lý nước thải theo kế hoạch để đáp ứng các tiêu chuẩn nước
cho mục đích sử dụng khác với việc dùng làm nước uống là khoảng 0,25 USD/m3. Các giải pháp có
thể được nghiên cứu tìm hiểu về các lĩnh vực hỗ trợ chính phủ trong soạn thảo các quy định pháp lý
cần thiết và trong việc tạo môi trường đầu tư thuận lợi cho các tổ chức công và tư như trong mô hình
đối tác công tư PPP.
Xử lý nước thải từ các cụm công nghiệp ven sông Nhuệ - sông Đáy gần Hà Nội có thể cải thiện
đáng kể chất lượng nước mặt. Điều này liên quan đến việc xử lý 22 triệu m3 / năm nước thải công
nghiệp; Chi phí kèm theo cho việc đầu tư một Nhà máy xử lý nước thải tập trung, CETP đã được ước
tính trước đây là 97 triệu USD (năm 2010). Cần tìm hiểu các cơ hội với Bộ Tài nguyên và Môi
trường, Bộ NN&PTNT, Bộ Xây dựng và Bộ Công thương trong việc hỗ trợ cải thiện khuôn khổ pháp
lý và hiệu lực thực thi pháp luật cũng như với các công ty phát triển cơ sở hạ tầng về thương mại hóa
nhà máy xử lý nước thải tập trung CETP và các hệ thống tái sử dụng nước công nghiệp.

•

Việc thực hiện các phương pháp khuyến nghị đòi hỏi có sự đáp ứng tổng hợp từ Bộ NN&PTNT, Bộ Tài
nguyên và Môi trường, các UBND, các Hiệp hội Nông dân, cũng như của các doanh nghiệp tư nhân và tổ
chức quốc tế. Việc triển khai các giải pháp một cách tuỳ hứng có thể gây ra sự kém hiệu quả về cơ cấu và
các kết quả xung đột với nhau. Trụ cột của việc chuyển đổi ngành nước Việt Nam nằm ở việc giải quyết
các thách thức quản trị chủ chốt để tạo ra động lực và hiệu lực thực hiện đối với các yêu cầu cơ bản đối
của công tác quản lý tài nguyên nước bền vững, bao gồm:
Củng cố IWRM thông qua việc xây dựng và triển khai các kế hoạch IWRM ở cấp lưu vực sông;
Sửa đổi các công cụ kinh tế và pháp lý, ví dụ như giá nước, phí môi trường và mức phạt, để tạo
động lực cho quản lý nguồn nước bền vững;
Điều chỉnh các quy định pháp luận hiện hành để thu hẹp những lỗ hổng pháp lý đối với người sử
dụng nước và người gây ô nhiễm, và để mở cửa cho các giải pháp mới như tái sử dụng nước thải
đã qua xử lý;
Tăng cường hiệu lực thực thi pháp luật thông qua ý chí chính trị, xây dựng năng lực của các
chính quyền tỉnh và thực hiện sáng kiến của Chính phủ về thực hiện quan trắc xả thải trực tuyến;
Tăng cường điều phối về vai trò và trách nhiệm giữa các Bộ, ban ngành để tránh trùng chéo, cho
phép quản lý ở cấp độ lưu vực sông và tạo điều kiện thuận lợi cho việc chia sẻ dữ liệu trong các
cơ quan chính phủ và với công chúng để giúp quá trình ra quyết định được thông tin trước; và
Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và xây dựng năng lực ở địa phương để đảm bảo thực hiện các giải pháp
một cách bền vững và dài hạn.

1.
2.
3.

4.
5.

6.

Theo các nguyên tắc IWRM, đòi hỏi phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa khối tư nhân và nhà nước, cũng
như của xã hội dân sự. Trong khi khối nhà nước sẽ chủ trì các thay đổi thể chế như sửa đổi pháp luật và
các công cụ kinh tế và pháp lý, cũng cần phải xem xét đến các đóng góp của khối tư nhân và xã hội dân
sự. Hai đối tượng này có thể đóng vai trò dẫn dắt trong việc cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và xây dựng năng
lực ở cấp địa phương, ví dụ, thông qua các sáng kiến chuỗi cung ứng bền vững. Ngoài ra, khối tư nhân
cũng sẽ là yếu tố then chốt đóng góp vào các cơ chế tài chính sáng tạo, cung cấp hạ tầng và công nghệ
thông tin.
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Giới thiệu

2030WRG (www.2030wrg.org) là một một quan hệ đối tác giữa các cơ quan nhà nước-khu vực tư nhân –
các tổ chức xã hội dân sự nhằm hỗ trợ các chính phủ thúc đẩy cải cách để đảm bảo quản lý tài nguyên
nước bền vững cho sự phát triển và tăng trưởng kinh tế lâu dài của các quốc gia đối tác. 2030WRG hỗ trợ
những thay đổi trong ngành nước thông qua việc tập hợp tham vấn rộng rãi các bên liên quan và cung cấp
các phân tích về tài nguyên nước theo cách mà lãnh đạo doanh nghiệp và các nhà chính trị có thể dễ dàng
hiểu được.
Việt Nam là một nước đang phải đối mặt với nhiều thách thức liên quan đến nước trong bối cảnh đất nước
đang tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ. Để đối phó với những thách thức này, một quan hệ đối tác giữa Chính
phủ Việt Nam, 2030WRG và khu vực tư nhân hiện đang được nghiên cứu.
Để hỗ trợ tất cả các bên quan tâm trong việc xác định và thực hiện các sáng kiến chung để hướng tới quản
lý tài nguyên nước bền vững, tạo điều kiện cho tăng trưởng kinh tế dài hạn, một "Phân tích ngành nước ở
Việt Nam" đã được 2030 WRG giao cho một nhóm tư vấn quốc tế bao gồm Arup, Viện Nghiên cứu
Chuyển tiếp Môi trường và Xã hội (ISET) – và các chuyên gia về nước của Việt Nam thực hiện.

1.1

Mục tiêu nhiệm vụ

Mục đích của nhiệm vụ là tiến hành đánh giá tổng quan về ngành nước của Việt Nam nhằm xác định các
giải pháp cắt giảm nhu cầu nước để đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế (trong các lĩnh vực nông nghiệp, công
nghiệp, phát triển đô thị).
2030 WRG có mục tiêu thúc đẩy các cải cách ngành nước ở Việt Nam thông qua đảm bảo an ninh nước
hướng đến tăng trưởng kinh tế dài hạn, đáp ứng các nhu cầu về môi trường và dân sinh và tạo điều kiện
cho sự thịnh vượng chung. Với mục tiêu này, một Ban Cố vấn với nhiều bên liên quan đã được thành lập
để hướng dẫn cho phân tích này, nhằm xác định thiếu hụt trong cung-và cầu về nước, các sáng kiến về
nước hiện có, các giải pháp khả thi về chi phí và kỹ thuật để giải quyết vấn đề thiếu hụt nước nêu trên.

1.2

Cách tiếp cận

Mục đích của nhiệm vụ là tiến hành đánh giá tổng quan về ngành nước của Việt Nam nhằm xác định các
giải pháp cắt giảm nhu cầu nước để đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế (trong các lĩnh vực nông nghiệp, công
nghiệp, phát triển đô thị).
2030 WRG có mục tiêu thúc đẩy các cải cách ngành nước ở Việt Nam thông qua đảm bảo an ninh nước
hướng đến tăng trưởng kinh tế dài hạn, đáp ứng các nhu cầu về môi trường và dân sinh và tạo điều kiện
cho sự thịnh vượng chung. Với mục tiêu này, một Ban Cố vấn với nhiều bên liên quan đã được thành lập
để hướng dẫn cho phân tích này, nhằm xác định thiếu hụt trong cung-và cầu về nước, các sáng kiến về
nước hiện có, các giải pháp khả thi về chi phí và kỹ thuật để giải quyết vấn đề thiếu hụt nước nêu trên.

1.3

Tham vấn các bên liên quan

Công việc nghiên cứu thực địa đã được tiến hành rộng rãi bao gồm các cuộc phỏng vấn và thảo luận với
khoảng 30 bên liên quan chính. Các bên liên quan bao gồm các Bộ, các tổ chức chính phủ, khu vực tư
nhân, các tổ chức phi chính phủ (NGO), các tổ chức quốc tế và các viện nghiên cứu. Các bên liên quan
được xác định dựa trên ảnh hưởng của họ đối với ngành nước ở Việt Nam và tính dễ tổn thương trước các
thách thức về tài nguyên nước trong tương lai.
Các cuộc phỏng vấn tập trung để xác định:
• Vai trò và trách nhiệm của các bên liên quan đến quản lý tài nguyên nước
• Các chương trình và sáng kiến về nước hiện tại và gần đây
• Rủi ro, rào cản và cơ hội liên quan đến quản lý tài nguyên nước và nhu cầu nước ở Việt Nam
• Quan điểm của các bên liên quan về các giải pháp có thể đối với những rủi ro được xác định.
Danh sách các bên liên quan được tham vấn được nêu trong Phụ lục A.
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Sau khi hoàn thành báo cáo này, một hội nghị tham vấn sẽ được tổ chức với sự tham gia các nhà hoạch
định chính sách quan trọng từ khu vực nhà nước, tư nhân và xã hội dân sự, để xây dựng lộ trình cho các
bước tiếp theo về sự tham gia của 2030WRG tại Việt Nam.
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2

Bối cảnh Việt Nam

Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là một quốc gia với dân số là 92 triệu người, có GDP đạt
159,2 tỷ USD vào năm 2015, tương đương 1.735 USD/đầu người, và tốc độ tăng trưởng GDP ước tính là
10,6%. 1
Năm 1986, Chính phủ Việt Nam thực hiện quá trình “Đổi Mới” và đã ban hành chính sách tự do hóa kinh
tế bao gồm cải cách cơ cấu để phát triển các ngành thương mại và xuất khẩu có tính cạnh tranh cao hơn. 2
Kể từ đó, đất nước đã có những bước tiến lớn trong việc xóa đói giảm nghèo và hiện nay đã vươn lên là
một nước có mức thu nhập trung bình. Chính phủ trung ương vẫn nắm quyền kiểm soát chặt chẽ nền kinh
tế với 40% GDP từ các doanh nghiệp nhà nước, mặc dù đến cuối năm 2015, 500 doanh nghiệp nhà nước
đã được cổ phần hóa. 3 Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới từ năm 2007 và tham
gia các cuộc đàm phán Hiệp định về Quan hệ thương mại tự do xuyên Thái Bình Dương vào năm 2010. 4
Vị thế địa lý của Việt Nam gần các chuỗi cung ứng toàn cầu, thị trường tiêu dùng ngày càng tăng, cải
cách kinh tế doanh nghiệp và lợi ích kỳ vọng từ việc hoàn thành Quan hệ đối tác xuyên Thái Bình Dương
cùng với việc các nhà đầu tư nước ngoài mong muốn đa dạng hoá và chuyển dịch sản xuất ra bên ngoài
Trung Quốc đã tạo nên một sự gia tăng ổn định lên đến 17 tỷ USD/ năm về đầu tư trực tiếp nước ngoài
(FDI) trong vòng 5 năm qua. Các công ty Hàn Quốc và Nhật Bản là các quốc gia đầu tư lớn nhất vào Việt
Nam. Tuy vậy, những thách thức về đầu tư và phát triển kinh tế vẫn còn rất lớn, bao gồm cơ sở pháp luật
còn lỏng lẻo, năng lực kỹ thuật thấp, thiếu lao động có tay nghề, hạn chế sử dụng đất, đưa ra quyết định
không minh bạch và quan liêu, nhu cầu cơ sở hạ tầng và sự không chắc chắn về tiếp cận năng lượng đáng
tin cậy và khả năng chi trả cho năng lượng trong tương lai.
Xu hướng đầu tư nước ngoài tập trung cho các ngành sản xuất với công nghệ cao. Đầu tư vào cơ sở hạ
tầng cũng tăng lên, bao gồm phát điện, đường bộ, đường sắt, và xử lý nước. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng
của Việt Nam trong những năm gần đây đã tăng nhanh hơn sự phát triển của cơ sở hạ tầng, tạo ra những
trở ngại lớn cho sự tăng trưởng và đầu tư tiếp theo. Ước tính cần khoảng 200 tỷ USD đầu tư vào cầu
đường, cảng biển mới, vệ sinh nước sạch, điện, và các hạ tầng khác để hỗ trợ tăng trưởng từ nay cho đến
năm 2020. 5 Trong khi dân số đang chuyển dịch từ nông thôn ra thành thị và đầu tư trực tiếp nước ngoài là
động lực chính dẫn đến sự tăng trưởng của công nghiệp, thì 48% lực lượng lao động vẫn làm trong ngành
nông nghiệp, 21% trong ngành công nghiệp và 31% trong ngành dịch vụ (năm 2012). 6
Sự tăng trưởng kinh tế ấn tượng và những thay đổi mạnh mẽ trong xã hội đã dẫn đến những cách biệt về
tăng trưởng và các thách thức đáng kể, mà nếu không được xem xét chú trọng, sẽ có thể tác động nghiêm
trọng đến sự phát triển bền vững của đất nước. Chiến lược Phát triển Kinh tế - Xã hội cho giai đoạn 20112020 kêu gọi những 'đột phá' trong cải cách cơ cấu, bền vững môi trường, công bằng xã hội và ổn định
kinh tế vĩ mô tạo nền móng cho Việt Nam hướng đến trở thành một xã hội hiện đại hoá và công nghiệp
hóa vào năm 2020. 7
Liên quan đến công tác quản lý nước, Việt Nam được chia thành 16 lưu vực sông chính. Phát triển tại bốn
lưu vực sông chính đóng góp vào khoảng 80% GDP của Việt Nam, đó là vùng lưu vực sông Hồng -Thái
Bình (25%), vùng Đồng bằng sông Cửu Long (17%), vùng Đồng Nai (28%) và nhóm các sông miền
Đông Nam Bộ SERC (10%). 8 Bản đồ vị trí của tất cả các lưu vực được để cập ở Phụ lục B.
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Bức tranh Quản lý Nước ở Việt Nam

3.1

Thể chế và Quản trị

Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam được thành lập vào năm 1945 và do một
Đảng lãnh đạo. Về hành chính, Việt Nam được chia thành 63 tỉnh, thành phố với Hà
Nội là thủ đô. Quốc hội, "cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất" theo Hiến pháp của đất
nước, cứ năm năm lại được bầu lại một lần.

3.1.1

Tổ chức thể chế

Việt Nam đã chuyển cách tiếp cận sang Kế hoạch Quản lý Tổng hợp Tài nguyên Nước (IWRM) khi Luật
Tài nguyên nước được ban hành vào năm 1998. Do bộ luật này đã cho thấy nhiều yếu kém, ví dụ, nó chưa
điều chỉnh các vấn đề chính trong quản lý nguồn nước, như bảo vệ nguồn nước, bộ luật này đã được sửa
đổi vào năm 2012 để phù hợp với chính sách phát triển mới của Việt Nam và phù hợp với tình hình phát
triển toàn cầu. i
Cam kết thực hiện IWRM cũng đồng thời được thể hiện trong việc phê duyệt Chiến lược Quốc gia về Tài
nguyên nước đến năm 2020 (Quyết định 81/2006/QĐ-TTg) trong đó nêu rõ ‘Quản lý tài nguyên nước
phải được thực hiện theo phương thức tổng hợp và thống nhất trên cơ sở lưu vực sông’.
Tuy vậy, tài nguyên nước chủ yếu vẫn được quản lý theo phạm vi của từng ngàn và theo ranh giới từng
tỉnh; mà không được quản lý một cách một cách tổng hợp theo lưu vực sông. Việt Nam đã chính thức
thành lập Ủy ban sông Cửu Long – là một phần của Uỷ hội sông Cửu Long. 9 Từ năm 2016, chính phủ và
các bộ ngành liên quan đã thảo luận về việc thành lập sáu ủy ban quản lý lưu vực sông lớn khác. Tuy
nhiên chưa có ủy ban nào chính thức được thành lập cho đến nay, trong đó Ủy ban quản lý lưu vực sông
Sesan Srepok, đang được Bộ TNMT thí điểm. Gần đây, thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam cũng
thành lập một ủy ban chung để khởi động đối thoại lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn.

i
DWR (2015) IWRM và Chính sách bảo vệ tài nguyên nước quốc gia. Truy cập tại:
http://dwrm.gov.vn/index.php?language=vi&nv=news&op=Hoat-dong-cua-Cuc-Tin-lien-quan/QUAN-LY-TONG-HOP-TAINGUYEN-NUOC-VA-CHINH-SACH-BAO-VE-NGUON-NUOC-QUOC-GIA-4172
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3.1.2

Cơ cấu tổ chức quản lý tài nguyên nước của Việt Nam

Quản lý tài nguyên nước ở Việt Nam được tổ chức ở bốn cấp hành chính của quốc gia, tỉnh/ thành phố
trực thuôc Trung ương, huyện và xã. Cơ cấu thể chế và cơ cấu tổ chức cơ bản về quản lý tài nguyên nước
ở Việt Nam được thể hiện trong Hình 3 với các chi tiết về từng cơ quan thể hiện trong Phụ lục C.
Hình 2. Cơ cấu thể chế tổ chức ngành nước và xử lý nước thải của Việt Nam

Tóm lại, các Bộ, cơ quan ngang Bộ và các cơ quan khác thuộc Chính phủ chịu trách nhiệm quản lý tài
nguyên nước ở cấp quốc gia và quản lý nước ở các lưu vực sông lớn, hồ chứa, khu công nghiệp, nhà máy.
Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố và quận, các đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm quản lý tài nguyên
nước trong phạm vi địa phương, quản lý nước tại các khu công nghiệp, doanh nghiệp vừa và ứng phó với
sự cố nước.
Các công ty cấp nước, thoát nước, thủy lợi, các hiệp hội ngành nước và các nhóm người sử dụng nước
cũng là các bên liên quan trong quản lý nước và nước thải.

3.1.3

Các quy định pháp luật và giấy phép, cấp phép có liên quan

Các chính sách và khung pháp lý về tài nguyên nước của Việt Nam và sự phát triển của chúng theo thời
gian đã được đưa ra trong bảng 1. Luật đầu tiên về tài nguyên nước, văn bản pháp luật quan trọng nhất về
tài nguyên nước được ban hành năm 1998, có hiệu lực vào năm 1999 và được sửa đổi vào năm 2012 /13.
Đã có hơn 300 quy định được sử dụng để thiết lập chính sách về nước ở cấp quốc gia và cấp địa
phương. 10
Bảng 1. Khung pháp lý và các quy định về tài nguyên nước của Việt Nam
Mốc thời
gian
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Mốc thời
gian
1999
2000
2001
2004
2005
2006
2009
2011
2012
2013
2014
2015

2016
2017

Mô tả
Luật Tài nguyên nước
Chiến lược cấp nước và vệ sinh nông thôn đến năm 2020
Luật sử dụng và bảo vệ hệ thống thủy lợi
Nghị định về cấp phép khai thác tài nguyên nước
Luật Bảo vệ Môi trường
Chiến lược quốc gia về tài nguyên nước đến năm 2020
Thành lập Cảnh sát Môi trường
Tư nhân hóa một phần nguồn cung cấp nước (xã hội hóa hoặc cổ phần hoá)
Chỉnh sửa lần thứ 3 cho Chiến lược Vệ sinh và Tài nguyên Nước đến năm 2020 và
Tầm nhìn đến năm 2050
Nguyên tắc và phương pháp tính phí cấp nước
Luật sửa đổi về Tài nguyên nước
Chính sách, biện pháp huy động vốn đầu tư cấp nước, thoát nước thải
Luật sửa đổi về bảo vệ môi trường
Nghị định về thoát nước, xử lý nước thải, nước thải
Nghị định về quản lý chất thải và vật liệu
Nghị định đã được điều chỉnh về thanh toán dịch vụ môi trường: tăng chi phí PES
cho thủy điện và cấp nước
Luật Thuỷ lợi (đã được soạn thảo và chia sẻ cho ý kiến từ tháng 3 năm 2015) 11
Luật Thuỷ lợi (phê duyệt vào ngày 19/06/2017)

Nguồn: Các tác giả và trích dẫn theo Nella Canales Trujillo el al (2015). 12

Các hoạt động xả chất thải và các hệ thống công trình thủy lợi (IWS) phải được cơ quan có thẩm quyền
của chính phủ cấp phép (Điều 37 Luật Thuỷ lợi, Điều 26 Pháp lệnh về Khai thác vào Bảo vệ các công
trinh thuỷ lợi OEPIW) và được điều chỉnh bởi Luật Thuỷ lợi (WRL), Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ
Công trình Thủy lợi (OEPIW) và các Nghị định về quản lý công tác thoát nước, xả nước và nước thải và
về quản lý chất thải và vật liệu. Các nghị định chỉ ra rằng nước thải phải được thu gom, xử lý, tái sử dụng
hoặc chuyển sang các đơn vị chức năng thích hợp để tái sử dụng hoặc xử lý đạt các tiêu chuẩn kỹ thuật về
môi trường trước khi thải ra môi trường (Điều 4). Các khu công nghiệp có nghĩa vụ phải có hệ thống xử
lý nước thải để xử lý toàn bộ nước thải phát sinh từ hoạt động của khu công nghiệp. Các công ty bên
ngoài các khu công nghiệp cũng phải có hệ thống thu gom và xử lý nước thải (Điều 37).
Cho đến năm 2011, quy hoạch tài nguyên nước ở Việt Nam tập trung vào các nguồn nước mặt mà ít xem
xét vấn đề nước ngầm và bảo vệ nguồn nước ngầm. Theo Luật Tài nguyên Nước năm 1999, các đơn vị
cấp nước từ nước ngầm và giếng khoan công nghiệp cần phải có giấy phép hoạt động. Nhận thức được
vấn đề về nguồn nước cung cấp ngày càng giảm về số lượng và chất lượng đã khiến Thủ tướng Chính phủ
ban hành Quyết định 1251 / QĐ-TTg vào tháng 9 năm 2008 và Quyết định 2065 / QĐ-TTg vào tháng 11
năm 2010. 13 Quyết định 1251 phê duyệt quy hoạch cấp nước ở các vùng kinh tế trọng điểm 14 ở miền Bắc
trong ba vùng sinh thái miền Bắc, Trung và Nam, kêu gọi sử dụng hợp lý nguồn nước ngầm. Quyết định
2065 cũng phê duyệt quy hoạch cấp nước ở các khu kinh tế trọng điểm ở khu vực sông Cửu Long, bao
gồm việc giảm dần nhu cầu sử dụng nước ngầm, chấm dứt hoạt động khai thác nước ngầm ở các vùng
kinh tế trọng điểm vào năm 2020.
Chính phủ Việt Nam cấp giấy phép về tài nguyên nước và cấp phép khai thác nước như sau: 1) Giấy phép
thăm dò nước ngầm; 2) Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt; 3) Giấy phép khai thác, sử dụng nước
ngầm; 4) Giấy phép khai thác, sử dụng nước biển; và 5) Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước (Điều 15,
Nghị định 201/2013 / NĐ-CP).

3.1.4

Các công cụ pháp lý và kinh tế

Các công cụ kinh tế của Việt Nam để tính phí các tổ chức, cá nhân sử dụng nước và diện tích mặt nước,
xả nước thải vào nguồn nước và vi phạm các quy định liên quan đến nước được mô tả dưới đây. Việc áp
dụng các công cụ này thay đổi ở các quy mô khác nhau (quốc gia, địa phương) và mục đích sử dụng
nước.
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Phí nước sạch sinh hoạt: Thông tư 88/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định các tổ chức, cá nhân sử
dụng nước sạch sinh hoạt do công ty cấp nước cung cấp được tính dựa trên khối lượng nước đo được
bằng đồng hồ nước. Mức phí được trả trực tiếp cho công ty.
Phí sử dụng nước công nghiệp: Các tổ chức và ngành nghề có thể - tùy thuộc vào vị trí của họ - nhận
nước từ công ty cấp nước hoặc từ các công trình thủy lợi. Nếu nhận được nước từ công ty cấp nước,
UBND tỉnh sẽ - sau khi tham vấn với công ty - quyết định mức thu (Thông tư 75/2012/TTLT-BTC-BXDBNNPTNT). Nếu nước được cung cấp từ các công trình thủy lợi, mức phí được quy định tại Nghị định số
67/2012/NĐ-CP.
Lệ phí sử dụng nước từ các công trình thủy lợi: Nước từ các công trình thủy lợi được sử dụng cho các
hoạt động nông nghiệp, bao gồm nuôi trồng thủy sản, sản xuất phi lương thực hoặc công nghiệp. Lệ phí
liên quan đến nguồn nước này bao gồm phí / lệ phí sử dụng tài nguyên nước và chi phí cho việc vận hành
và quản lý các công trình thủy lợi.
Người sử dụng nước từ công trình thủy lợi cho các hoạt động nông nghiệp phải trả cho công ty quản lý
thuỷ lợi dựa trên diện tích đất hoa màu được tưới; Những người sử dụng nước từ các công trình thủy lợi
cho các mục đích sản xuất phi lương thực hoặc công nghiệp phải trả dựa trên khối lượng nước tiêu thụ.
Đây là những quy định trong Nghị định 67/2012/NĐ-CP của Chính phủ.
Tuy nhiên, trong năm 2013, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 41/2013/TT-BTC 15, về cơ bản miễn cho
tất cả người sử dụng phí thủy lợi, tức là được dùng nước miễn phí. 16 Người nông dân hiện nay chỉ phải trả
phí quản lý và trả tiền để kết nối ruộng của họ với hệ thống thủy lợi.
Sau nhiều cuộc thảo luận giữa các nhà khoa học và các bộ liên quan về sự thiếu hiệu quả của chính sách
phí tưới tiêu gần đây (các vấn đề về tham nhũng và gánh nặng đối với ngân sách nhà nước) ii17, Luật Thủy
lợi mới đã được Quốc hội thông qua vào ngày 19/06/2017. iii
Luật này quy định rằng các dịch vụ thuỷ lợi nay phải được chi trả bởi người tiêu dùng. Giá sản phẩm,
dịch vụ thuỷ lợi sẽ tuân theo các điều khoản trong Luật Giá và sẽ bao gồm chi phí quản lý, vận hành, bảo
trì, chi phí khấu hao, chi phí thực tế hợp lý khác và lợi nhuận phù hợp với mặt bằng thị trường. Khả năng
thanh toán của người sử dụng sản phẩm, dịch vụ thuỷ lợi cũng sẽ được xét tới khi định giá. Nhà nước sẽ
định giá sản phẩm, dịch vụ thuỷ lợi và lộ trình sửa đổi các mức giá này hiện đã được cơ quan nhà nước có
thẩm quyền ban hành (Điều 34).
Lệ phí xả nước thải và bảo vệ môi trường: Các tổ chức, cá nhân, ngoài các trường hợp được miễn phí
đã xác định 18, phải nộp phí xử lý nước thải. Khoản phí thanh toán, ngoài số tiền cố định hàng năm, được
tính toán dựa trên khối lượng nước sử dụng (đối với nước sinh hoạt) và hàm lượng ô nhiễm trong nước
thải, đặc biệt đối với các hoạt động công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ. Các công ty cấp thoát nước
cùng với ủy ban nhân dân cấp tỉnh, huyện và xã có trách nhiệm thu phí. Sau đó nộp cho kho bạc nhà nước
và sử dụng cho các hoạt động bảo vệ môi trường. Nghị định này được ban hành theo Nghị định
154/2016/NĐ-CP của Chính phủ.
Xử phạt đối với ô nhiễm nguồn nước: Bộ TNMT / Sở TNMT phối hợp với Cảnh sát môi trường được
thành lập trực thuộc Bộ Công an có trách nhiệm giám sát chất lượng nước và xác định các vi phạm đối
với các quy định. Khi đã xác định được một hành vi vi phạm, Uỷ ban Nhân dân tỉnh được thông báo và có
hành động. Phạt tiền đối với tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về tài nguyên nước, bảo vệ môi
trường. Tuỳ theo tính chất của hành vi vi phạm, cảnh cáo, bồi thường, yêu cầu khôi phục, tước giấy phép,
hoặc kết hợp các biện pháp đó, được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và huyện thực thi. Điều này được quy
định trong Nghị định 155/2016/NĐ-CP.
ii
Chi phí vận hành - bao gồm cả tiền lương nhân viên, phí quản lý, phí bảo dưỡng hệ thống tưới tiêu (và xả), chi phí bơm, vv ... của
các công ty dịch vụ tưới chiếm phần lớn trong ngân sách nhà nước. Chi phí cho mỗi công ty được tính toán dựa trên diện tích đất
nông nghiệp mà công ty có thể cung cấp đủ nước để trồng. Nhưng trên thực tế, các công ty không cung cấp đủ nước theo kế hoạch
và / hoặc chất lượng dịch vụ thấp hơn ngân sách phân bổ cho họ. Cơ chế hỏi đáp, hệ thống giám sát yếu kém / yếu và thông đồng
(giữa nhà cung cấp ngân sách và các công ty tưới tiêu) cho phép các công ty đòi hỏi nhiều hơn những gì họ cung cấp. Các trường
hợp đã bị phơi nhiễm tại Hà Nội, Thanh Hóa, Gia Lai và Quảng Ngãi.
iii
Luật Thuỷ lợi số 08/2017/QH14
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3.2

Việt Nam: Tổng quan quốc gia

3.2.1

Tài nguyên nước

Việt Nam có mạng lưới sông ngòi dày đặc và
Điểm nổi bật:
phức tạp, với hầu hết các hệ thống sông ngòi lớn.
• Tổng nguồn nước tái tạo đạt 884 tỷ m3 / năm,
Hệ thống sông bao gồm khoảng 2.360 con sông
trong khi chỉ 42% được khai thác bền vững
có chiều dài lớn hơn 10 km. Việt Nam có mười
• 63% tài nguyên nước bắt nguồn từ bên ngoài
sáu lưu vực sông chính, trong đó chín lưu vực
Việt Nam
sông góp phần chiếm 90% tổng lưu vực sông
• Các công trình thủy điện trong nước và của
trong nước. 19 Các lưu vực sông như sau: Hồng,
các nước láng giềng đặt ra những thách thức để
Thái Bình, Bằng Giang-Kỳ Cung, Mã, Cả La,
cấp nước đầy đủ và ổn định
Thu Bồn, Ba, Đồng Nai và lưu vực sông Cửu
• Các nhà máy nước đô thị chỉ đáp ứng được
Long. Lượng mưa trung bình hàng năm ở Việt
55-70% nhu cầu cấp nước sinh hoạt
Nam khoảng 1940-1960mm. 20 Tổng dòng chảy
mặt hàng năm của Việt Nam ước đạt 830-840 tỷ m3, trong đó khoảng 59% là ở lưu vực sông Cửu Long và
17% ở lưu vực Hồng-Thái Bình.
Theo ước tính của FAO, 43% lượng nước mặt trên toàn quốc có thể được khai thác bền vững. Mùa khô
kéo dài từ 6 đến 9 tháng tùy nơi (thường từ tháng 1 đến tháng 6), trong đó dòng chảy và lượng mưa tự
nhiên chỉ chiếm từ 20-30% tổng lượng nước cả năm.
Năng lực trữ nước tưới của Việt Nam đạt khoảng 12,48 tỷ m3 trong đó 80% các hồ chứa này là các hồ
chứa đa chức năng. 21 Hồ chứa có trữ lượng lớn (chiếm 57%) nằm ở phía Bắc và Duyên hải miền Trung.
Ngoài ra, trữ lượng hồ chứa thủy điện ước đạt 56,8 tỷ m3. Thủy điện được thảo luận riêng trong phần
đánh giá về nhu cầu nước ở mục 3.2.2.5.
Tổng tiềm năng nước ngầm của Việt Nam là 63 tỷ m3 / năm, tức là chiếm 8,4% lượng nước sẵn có hàng
năm. 22 Theo ước tính của FAO, chỉ có 7% nước ngầm được khai thác bền vững. Nước ngầm ở Việt Nam
được đánh giá ở cấp vùng chứ không phải ở lưu vực sông. Đối với mục đích của nghiên cứu này, sử dụng
ước tính phân bổ nước ngầm trên mỗi lưu vực sông.
Biến đổi khí hậu dự kiến sẽ làm tăng tổng lượng nước thoát ra hàng năm khoảng 15 tỷ m3, tức là 1,5%
lượng nước chảy vào năm 2030. 23 Tuy nhiên, dự báo phân bố theo mùa sẽ thay đổi khi mùa khô giảm
xuống 10 tỷ m3/năm. Trong khi mùa mưa giảm 25 tỷ m3/năm. Tổng quan về tổng nguồn nước cho các lưu
vực chính của Việt Nam được trình bày trong Hình 4.
Hình 3. Bên trái: Bên trái: Dòng chảy mặt của quốc gia trong mùa khô và mùa mưa, 2016-2030; Bên phải:
Tổng quan về tài nguyên nước có thể khai thác vào mùa khô, theo lưu vực sông (2016)

Nguồn: Viện Quy hoạch thuỷ lợi (bên trái); Nghiên cứu hiện tại (bên phải)
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Sự phụ thuộc lớn vào nguồn nước xuyên biên giới làm tăng tính không chắc chắn của sản lượng kinh tế
trong tương lai ở các vùng kinh tế trọng điểm của Việt Nam. Với 63% tổng lượng nước mặt đến từ bên
ngoài như Campuchia, Trung Quốc và Lào, Việt Nam phụ thuộc rất nhiều vào các nước láng giềng. 24 Ví
dụ như các lưu vực sông Cửu Long và Sông Hồng, đóng góp khoảng 42% GDP của Việt Nam, nhận 95%
và 40% lưu lượng hàng năm tương ứng từ bên ngoài của Việt Nam (xem Hình 5). Vì các hoạt động kinh
tế trong các lưu vực này, nghĩa là chủ yếu là sản xuất công nghiệp và sản xuất gạo, có mức độ sử dụng
nước cao, điều này đặt ra một nguy cơ đáng kể cho tương lai của Việt Nam.
Hình 4. Tỷ lệ lưu lượng nước mặt trung bình hàng năm ở các lưu vực sông có nguồn khởi thủy từ bên
ngoài Việt Nam

Nguồn: Đánh giá Ngành Nước của ADB (năm 2009)
Xây dựng các đập thuỷ điện trên thượng lưu, đặc biệt là ở các lưu vực sông Cửu Long và sông Hồng Thái Bình, được xem là có nguy cơ đáng kể đối với lưu lượng nước trong tương lai. 11 đập thủy điện, dự
kiến sẽ được xây dựng ở Lào và Campuchia, cùng với các công trình đã lên kế hoạch của Trung Quốc
được xem là có tác động tiêu cực đến lưu lượng dòng và tải lượng phù sa.
Sự không tuân thủ gần đây về thủ tục báo cáo với Ủy hội sông Mê Kông của Cộng hoà dân chủ nhân dân
Lào, theo đó nước này đã không tham vấn với Uỷ hội về việc xây dựng đập thủy điện mới Don Sahong
cùng với sự gia tăng ảnh hưởng của Trung Quốc trong cung cấp tài chính cho các dự án thuỷ điện ở Lào
đã và đang làm dấy lên những lo ngại từ các nước dưới hạ lưu. 25

3.2.2

Nhu cầu nước

Dự báo nhu cầu nước, hiện tại và tương lai, khác nhau giữa các nghiên cứu. Về vấn đề này, ADB ước tính
tổng nhu cầu nước là 80,2 tỷ m3/năm trong năm 2009. 26 Báo cáo của Viện Quy hoạch Thuỷ lợi (2015) 27
dự báo nhu cầu nước hiện tại ở mức 80,6 tỷ m3/năm và 95 tỷ m3/năm vào năm 2030. Một nghiên cứu của
Trường Đại học Nông nghiệp và Lâm nghiệp (năm 2013) ước lượng nhu cầu nước năm 2013 là 115,4 tỷ
m3/năm. 28 Để hiểu mức nhu cầu nước năm 2016 và 2030 trên mỗi lưu vực, nghiên cứu này sử dụng dữ
liệu từ nghiên cứu của ADB để dự báo nhu cầu nước vào năm 2016 và 2030 dựa trên các giả định được
nêu dưới đây. Thông tin được bổ sung với thông tin hiện tại về trữ lượng hồ chứa để chạy thủy điện. Các
chi tiết khác về các giả định đã được đưa ra trong Phụ lục D.

3.2.2.1

Nông nghiệp

Trong khi lĩnh vực nông nghiệp chỉ đóng góp 18% vào GDP, nhưng ngành này thu hút đến 48% lực
lượng lao động và tiếp tục phát triển như một ngành kinh tế. 29 Việt Nam là nước sản xuất hồ tiêu lớn nhất
thế giới, nước sản xuất cà phê lớn thứ hai trên thế giới sau Brazil, nước sản xuất thủy sản lớn thứ 3 thế
giới và là nhà sản xuất chè lớn thứ năm thế giới. Việt Nam cũng là nước xuất khẩu gạo lớn thứ hai, và lúa
gạo vẫn là cây trồng được thâm canh cao. 30
Ở Việt Nam, 35% diện tích đất được sử dụng cho nông nghiệp; 20,6% (11,8 triệu ha) là đất canh tác, 12%
dành cho cây trồng lâu năm và 2,1% cho đồng cỏ lâu năm. Khoảng 55% đất canh tác (3,9 triệu ha) được
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trang bị cơ sở hạ tầng tưới tiêu. Các lưu vực sông Cửu Long và sông Hồng - Thái Bình là các vùng nông
nghiệp trọng điểm của Việt Nam, với 56% và 15% số công trình thủy lợi được xây dựng tương ứng.
Gạo là cây trồng chủ yếu được trồng và tưới tại Việt Nam; 58% diện tích tưới được sử dụng cho sản xuất
lúa gạo và 96% diện tích lúa được tưới tiêu. Sản lượng lúa gạo chiếm ưu thế ở ba vùng: Đồng bằng Nam
Bộ, bao gồm đồng bằng sông Cửu Long và chiếm khoảng 50% tổng sản lượng gạo, phần còn lại chủ yếu
được sản xuất ở Đồng bằng Bắc Bộ và Tây Nguyên. 31
Ở Việt Nam, lúa gạo có thể được sản xuất quanh năm và lên đến 3 vụ mỗi năm ở đồng bằng sông Cửu
Long. Tổng sản lượng gạo năm 2002 là 45 triệu tấn. Các loại cây trồng quan trọng khác bao gồm ngô (1,2
triệu ha, 5 triệu tấn), rau (0,89 triệu ha, 16 triệu tấn), cà phê (0,59 triệu ha, 1,4 triệu tấn), cao su (0,6 triệu
ha, 1 triệu tấn), sắn (0,6 triệu ha, 10 triệu tấn) và mía (0,3 triệu ha, 20 triệu tấn). 32
Nhu cầu về nước đối với gạo ở Việt Nam dao động trong khoảng từ 10.000-12.000 m3/ha vào vụ đông
xuân (mùa khô) và khoảng 5.000 m3/ha vào vụ hè thu (mùa mưa). 33 Gần 45% nước tưới của Việt Nam
được sử dụng ở lưu vực sông Cửu Long, phục vụ chủ yếu cho cây lúa. 34 Theo Quy hoạch tổng thể ngành
nông nghiệp đến năm 2020, diện tích sản xuất lúa đươc giữ ở 3,8 triệu ha. Mục tiêu là sản xuất từ 41 đến
43 triệu tấn / năm vào năm 2020 và 44 triệu tấn / năm vào năm 2030 để đảm bảo an ninh lương thực và
phần còn lại để xuất khẩu. 35
Cà phê được trồng chủ yếu ở Tây Nguyên (90%), với tỉnh Đắk Lắk chiếm gần một nửa diện tích trồng cà
phê. Người dân phải tưới bổ sung dùng nguồn nước mặt hoặc nước ngầm trong mùa khô (từ tháng 1 đến
tháng 4). Nhu cầu nước trung bình là 4.000 m3/ha.
Một nghiên cứu của đại học từ năm 2013 cho biết "hệ thống thủy lợi ở Việt Nam đang bị xuống cấp
nghiêm trọng, chỉ đáp ứng được 50-60% công suất thiết kế". Nó cũng cho thấy chi phí tưới tiêu ở Việt
Nam cao nhất ở Đông Nam Á. 36
Tổng lượng nước sử dụng nông nghiệp năm 2016 ước đạt 76 tỷ m3 và dự kiến sẽ tăng lên 91 tỷ m3 vào
năm 2030 (xem Hình 6). Việc tăng nhu cầu nước tưới dự kiến sẽ giảm sau năm 2020 do diện tích sản xuất
lúa gạo sẽ bị giới hạn.

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030

Nhu cầu nước (tỉ m3)

Hình 5. Bên trái: Những điểm nổi bật về nhu cầu nước nông nghiệp; bên phải: nhu cầu nước nông nghiệp
ước tính vào năm 2030
95
Điểm nổi bật:
1.0% tăng trưởng hàng năm
• Nhu cầu nước (2016): 76 tỷ
đến 2030
m3/năm
90
• Nhu cầu nước (2030): 91 tỷ
m3/năm
tăng trưởng
85 2.25%
• Các loại cây trồng chính: Gạo, ngô,
hàng năm
đến 2020
cà phê, mía
• 58% diện tích tưới được sử dụng
80
cho sản xuất lúa gạo
• 96% diện tích lúa được tưới
75
• Các vùng trồng lúa chính là Cửu
Long (50% tổng sản lượng), đồng
bằng sông Hồng và Bắc Tây Nguyên
70

3.2.2.2

Nuôi trồng thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đóng góp 2,5% đến 3,5% cho GDP của Việt Nam và chiếm 65% tổng giá trị xuất
khẩu của Việt Nam. Ngành này đang ngày càng trở nên quan trọng với tỷ lệ tăng trưởng bình quân hàng
năm là 12%.
Mặc dù xuất khẩu thủy sản đem lại nguồn ngoại hối lớn, vấn đề an toàn thực phẩm thuỷ sản ngày càng trở
nên quan ngại khi có nhiều lô hàng bị các nước nhập khẩu từ chối vì tồn dư kháng sinh và các chất gây ô
nhiễm khác. 37
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Nuôi trồng thủy sản được coi là một sự thay thế khả thi cho sản xuất lúa gạo ở các vùng đã bị nhiễm mặn
và khó có thể canh tác lúa – điều này lý giải cho sự gia tăng sản xuất nhanh chóng hàng năm. Tuy nhiên,
theo Bộ NNPTNT, diện tích nuôi tôm nước lợ phải giảm tạm thời xuống 50%, do mức độ mặn cao trong
các đợt khô hạn gần đây. 38 Tương tự, việc gia tăng sử dụng nước tại lưu vực sông sẽ làm giảm dòng chảy
nước ngọt và gây thiệt hại lớn cho ngành thuỷ sản.
Sản xuất nuôi trồng thuỷ sản tập trung ở lưu vực sông Cửu Long, đòi hỏi 65% nhu cầu nước nuôi trồng
thuỷ sản quốc gia. Các lưu vực sông khác với các trang trại nuôi cá gồm Hồng-Thái Bình (9%), SERC
(8%), Mã (4%) và Cả (3%).
Tổng lượng nước sử dụng cho nuôi trồng thủy sản ước đạt 10 tỷ m3/năm vào năm 2016 và dự kiến sẽ tăng
lên 12 tỷ m3/năm vào năm 2030 (xem Hình 7).
Hình 6. Bên trái: Những điểm nổi bật về nhu cầu về nước nuôi thuỷ sản; bên phải: Nhu cầu về nuôi trồng
thuỷ sản ước tính đến năm 2030.
14

3.2.2.3

13
Nhu cầu nước (tỉ m3)

12

Tăng hàng năm 2.25%
đên năm 2020

Tăng trưởng hàng năm 1.0%
đến năm 2030
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Điểm nổi bật:
• Nhu cầu nước (năm 2016): 10 tỷ
m3/năm
• Nhu cầu nước (năm 2030): 12 tỷ
m3/năm
• Nuôi trồng thủy sản tạo nên 65%
cho kim ngạch xuất khẩu thủy
sản của Việt Nam
• Tốc độ tăng trưởng hàng năm hiện
tại là 12%

Công nghiệp

Việt Nam đã phát triển các ngành sản xuất cạnh tranh với lao động chi phí thấp và các ngành công nghiệp
lắp ráp, đều là các ngành có nhu cầu dùng nước cao. Ngành công nghiệp hiện đóng góp 39% GDP và
đang tăng trưởng nhanh (ước tính khoảng 7% vào năm 2016). Các lĩnh vực hoạt động chính bao gồm chế
biến thực phẩm (9% GDP), công nghiệp hóa chất (2%), dệt nhuộm (6%), sản xuất da, giấy và bột giấy và
sửa chữa ô tô và cơ khí (6%).
Các ngành công nghiệp tập trung ở ba lưu vực chính là sông Hồng - Thái Bình, cụm sông Đông Nam Bộ
(SERC) và Đồng Nai, chiếm 80% sản lượng công nghiệp. Khoảng 65% làng nghề nằm trong lưu vực
sông Hồng-Thái Bình. Lưu vực sông Hồng-Thái Bình chiếm gần một nửa tổng số nước sử dụng trong cả
nước, trong khi các lưu vực sông Đồng Nai, sông Cửu Long và SERC lần lượt chiếm 25%, 10% và 7%.
Mặc dù nhu cầu sử dụng nước công nghiệp không được tiết lộ hoặc báo cáo nhưng tiêu chuẩn xây dựng
số 33: 2006 (TCXDVN33: 2006) của Việt Nam cho thấy các ngành công nghiệp như chất lỏng, sữa, chế
biến thực phẩm và giấy có nhu cầu nước ước tính là 45 m3/ha/ngày. Số liệu công bố cho thấy nhu cầu sử
dụng nước của khu công nghiệp có thể cao hơn đáng kể ở mức 75 m3/ha ngày.
Tổng lượng nước sử dụng hàng năm ước đạt 6 tỷ m3 vào năm 2016 và dự kiến sẽ tăng lên 15,6 tỷ m3 vào
năm 2030 (xem Hình 8).
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2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030

Nhu cầu nước (tỉ m3)

Hình 7. Bên trái: Những điểm nổi bật về nhu cầu nước công nghiệp; Bên phải: nhu cầu nước công nghiệp
ước tính vào năm 2030
20
Điểm nổi bật:
18
• Nhu cầu nước (2016): 6 tỷ m3 /
16
năm
3
14
• Nhu cầu nước (2030): 15,6 tỷ m /
Tăng trưởng 7% hàng năm
năm
12
đến năm 2030
• Đóng góp 39% vào GDP; tốc độ
10
tăng trưởng trung bình 7%;
8
• 80% sản lượng công nghiệp ở Lưu
vực sông Hồng – Thái Bình, SERC
6
và Sông Đồng Nai
4
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3.2.2.4

Đô thị

Mặc dù tốc độ tăng dân số của Việt Nam đã ổn định ở mức 1,03% (2017) từ mức cao 3% (1960), dân số
đô thị tăng nhanh do di cư trong nước. Đây là kết quả của các cơ hội việc làm trong khu vực công nghiệp
đang phát triển ở các thành phố và giảm việc làm trong lĩnh vực nông nghiệp do cơ giới hóa. Việt Nam có
tốc độ đô thị hoá nhanh nhất trên thế giới, với gần 43% dân số cả nước dự kiến sẽ sống ở các thành phố
vào năm 2030. 39 Mặc dù hơn 2/3 dân số vẫn sống và làm việc ở các thị trấn và và vùng nông thôn, Thành
phố Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Hải Phòng đang ngày một phát triển nhanh chóng.
Việt Nam là một nền kinh tế mới nổi có thể tăng trưởng 5% hoặc nhiều hơn cho đến năm 2030. 40 Điều
này có thể dẫn đến việc cải thiện mức sống, cấp nước và vệ sinh. Hiện có khoảng 300 trong số 635 thị
trấn và thành phố đang có kế hoạch xây dựng các hệ thống cấp nước mới. Nhu cầu sử dụng nước hiện tại
khoảng 30 triệu người sống ở các khu vực thành thị về nước uống, vệ sinh, kinh doanh và dịch vụ ước
tính từ 8 đến 10 triệu m3 mỗi ngày. Tổng công suất thiết kế của các nhà máy xử lý nước ở khu vực thành
thị là khoảng 5,4 triệu m3/ngày, đáp ứng ít hơn 70% nhu cầu nước đô thị.
Có tới 62% dân số nông thôn được cung cấp nước hợp vệ sinh và lên đến 30% dân số được cung cấp
nước uống. Cấp nước cho sinh hoạt và hoạt động vệ sinh của người dân ở nhiều khu vực thành thị và
nông thôn phần lớn là từ nguồn nước ngầm. 41
Số liệu từ hơn 90 công trình cấp nước ở Việt Nam chỉ ra mức sử dụng nước trung bình 110-120 lít / người
/ngày. Tổng mức sử dụng nước đô thị hàng năm ước đạt 3,1 tỷ m3 vào năm 2016 và dự kiến sẽ tăng lên
5,7 tỷ m3 vào năm 2030 (xem Hình 9).

Điểm nổi bật:
• Nhu cầu nước (2016): 3 tỷ m3 / năm
• Nhu cầu nước (2030): 5,7 tỷ m3 /
năm
• Một trong những tỷ lệ đô thị hoá
nhanh trên thế giới
• Hiện nay, việc xử lý nước đáp ứng
dưới 70% nhu cầu nước đô thị

Nhu cầu nước (tỉ m3)

Hình 8. Bên trái: Những điểm nổi bật về nhu cầu về nước ở thành phố; bên phải: nhu cầu cấp nước thành
phố được ước tính đến năm 2030
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đến 2030
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3.2.2.5

Thủy điện

Thủy điện là một yếu tố quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đặc biệt thúc đẩy quá trình công
nghiệp hóa và hiện đại hóa của Việt Nam từ những năm 1990. Công suất thủy điện của Việt Nam vào
năm 2016 là 16.982 MW. Phần lớn công suất nhà máy thủy điện nằm ở lưu vực Sông Hồng-Bình Dương
(47%), tiếp theo là các lưu vực sông Đồng Nai (16%) và Sê San (12%). Tổng dung tích hồ chứa được cho
biết là 57 tỷ m3, tuy nhiên trên thực tế nó có thể sẽ cao hơn.
Theo Kế hoạch phát triển điện lực giai đoạn 2011-2020, tổng công suất thủy điện sẽ tăng lên 21.600 MW
vào năm 2020 và 27.800 MW vào năm 2030. 42 Mặc dù Cơ sở Dữ liệu Mở Mekong đã liệt kê 29 nhà máy
thủy điện đang được xây dựng (814 MW), tuy nhiên công suất lưu trữ nước cho 10 GW điện còn lại để
mở rộng theo kế hoạch vẫn chưa có. Do đó, công suất lưu trữ nước trong tương lai dự kiến sẽ cao hơn
đáng kể so với kịch bản năm 2030.
Theo đánh giá của chúng tôi, tổng nhu cầu thủy điện ước đạt 57 tỷ m3 trong năm 2016 và ước tính là 63 tỷ
m3 vào năm 2030 (xem Hình 10). Tổng quan chi tiết về từng khu vực, lưu vực sông và quy mô nhà máy
hiện có trong Phụ lục D.
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Highlights:
• Water storage capacity (2016):
56.8 bn m3/yr
• Water storage capacity (2030):
62.7 bn m3/yr
• Hydropower is a key enabler to
economic development and
industrialisation
• Capacity is expected to increase
significantly by 2030

Công suất nước (tỉ m3)

Hình 9. Bên trái: Những điểm nổi bật về thủy điện; Bên phải: Công suất thủy điện ước tính đến 2030

4

Các thách thức chính và hàm ý

Phần này đưa ra những thách thức chính trong công tác quản lý nước ở Việt Nam, bao gồm căng thẳng về
nước, ô nhiễm nguồn nước, biến đổi khí hậu cũng như các vấn đề về thể chế. Sau đó, tóm tắt những hàm
ý và tác động của những thách thức này cả ở cấp quốc gia và ở cấp lưu vực sông.

Tình trạng căng thẳng về nước và thiếu nước

4.1

Sự khan hiếm nước, theo nhiều tài liệu đã được đúc kết sẽ gây ra những tác động đáng kể về môi trường,
xã hội và kinh tế. Phân tích này tập trung chủ yếu vào bốn lưu vực sông, khu vực đóng góp khoảng 80%
GDP của Việt Nam, cụ thể là Sông Hồng - Thái Bình (25%), Đồng Nai (28%), sông Cửu Long (17%) và
nhóm các sông ở Nam Trung Bộ SERC (10%). Các lưu vực sông Cửu Long và Sông Hồng -Thái Bình
còn là chìa khóa để đạt được an ninh lương thực của Việt Nam, vì phần lớn lúa gạo được sản xuất ở các
đồng bằng này.

4.1.1

Nhu cầu và sự sẵn về nước ở hiện tại và trong tương lai

4.1.1.1

Cấp quốc gia

On Trên bình diện quốc gia, Việt Nam không phải đối mặt với thiếu hụt cung cấp và
nhu cầu nước hàng năm vào năm 2016 hay năm 2030. Việc so sánh các nguồn nước có
thể khai thác iv và nhu cầu nước vào mùa khô cũng cho thấy Việt Nam có đủ nguồn lực
để đáp ứng nhu cầu nước ở hiện tại và tương lai (xem Hình 11).

iv
Đối với mục đích phân tích này, tài nguyên nước khai thác được xác định là tổng tài nguyên nước mặt tái tạo, tiềm năng nước
ngầm và các hồ chứa thủy lợi
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Hình 10. Nhu cầu nước mùa khô theo ngành ở Việt Nam

Nguồn: Trong nghiên cứu này

4.1.1.2

Cấp lưu vực sông

Tuy nhiên, đánh giá cung và cầu về nước có ý nghĩa hơn ở cấp lưu vực sông. Sự thiếu hụt cung cầu về
nước cho thấy sự khác biệt giữa nhu cầu nước của tất cả các ngành và tổng lượng cung cấp nước cho lưu
vực, theo mùa hoặc hàng năm và như nghiên cứu này đưa ra đánh giá cung cầu và thiết hụt nước trong
mùa khô.
Phân tích cho thấy, đến năm 2030, các lưu vực sông Hồng - Thái Bình, Đồng Nai và sông Cửu Long sẽ
không phải đối mặt với thiếu hụt cung cầu nước mùa khô. Tuy nhiên, lưu vực các sông vùng Đông Nam
Bộ SERC dự kiến sẽ phải đối mặt với tình trạng thiếu nước khoảng 770 triệu m3 / năm (28% tổng nhu cầu)
vào năm 2030 (xem Hình 12). Nhu cầu về nước ở vùng SERC không phải là điển hình của Việt Nam vì
kết quả này được tính toán cho cả ba lĩnh vực: nông nghiệp (36%), thủy sản (29%) và công nghiệp (27%)
chứ không thuần tuý là nông nghiệp. v
Hình 11. Dự báo nhu cầu nước (chỉ trong mùa khô) đối với các lưu vực sông Cửu Long, Sông Hồng-Thái
Bình, Đồng Nai và các sông Đông Nam Bộ SERC

Xin lưu ý rằng bên cạnh SERC, lưu vực sông Mã cũng phải đối mặt với tình trạng thiếu nước 310 triệu m3 (8% nhu cầu nước). Tuy
nhiên, do lưu vực sông Mã - chủ yếu là nông nghiệp - tương đối không đáng kể về mặt kinh tế như bốn lưu vực sông đã đề cập ở
trên, nhưng không được phân tích sâu hơn trong báo cáo chính. Chi tiết có thể tìm thấy trong Phụ lục I.
v
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Nguồn: Trong nghiên cứu này

4.1.2

Chỉ số khai thác nước

Chỉ số khai thác nước (WEI), hay tỷ lệ khai thác, được định nghĩa là tổng lượng nước ngọt khai thác trung
bình hàng năm chia cho tài nguyên nước ngọt sẵn có trong dài hạn. Tỉ lệ này cho phép đánh giá sự căng
thẳng về nước trong từng lưu vực sông. vi Các nguồn tái tạo này bao gồm sông và các nguồn nước ngầm
được bổ cập, và chỉ số WEI giúp cho biết liệu tỷ lệ khai thác nước có cân bằng giữa nhu cầu nước cho
người dân, cho các ngành công nghiệp, nông nghiệp và môi trường.
Trong khi đánh giá thiếu hụt cung cầu nước là một chỉ số tốt cho thấy các lưu vực sông đối mặt với tình
trạng thiếu nước, thì WEI cung cấp một bức tranh chi tiết hơn về tổng nhu cầu nước gây ra áp lực như thế
nào đối với tài nguyên nước sẵn có và liệu tỷ lệ khai thác nước có bền vững trong dài hạn hay không. Các
ngưỡng tới hạn này dựa trên quan điểm cho rằng các hệ sinh thái nước ngọt không thể duy trì được trạng
thái lành mạnh trong các điều kiện căng thẳng về nước.
Đối với đánh giá này, các giá trị / khoảng giá trị của ngưỡng tới hạn sau đây cho chỉ số khai thác nước
được dùng để chỉ thị mức độ căng thẳng về nước: vii
(a) các lưu vực sông không bị căng thẳng về nước, có giá trị <10%; màu xanh lá cây
(b) tình trạng ít bị căng thẳng về nước, có giá trị từ 10 đến <20%; Màu hổ phách
(c) trong tình trạng căng thẳng vế nước, có giá trị từ 20% đến <40%; và Màu nâu
(d) căng thẳng nghiêm trọng về nước, có giá trị ≥ 40%. Đỏ
Bảng 2 minh họa mức căng thẳng về nước cho các lưu vực sông trong mùa khô, giả sử rằng nước từ các
hồ chứa thủy điện sẽ được cung cấp cho người sử dụng nước dưới hạ lưu theo yêu cầu.

vi
Xin lưu ý rằng phương pháp luận ban đầu đề xuất coi mục tóm tắt trừ đi lưu lượng trở lại. Tuy nhiên, vì thông tin này không có
sẵn, nên xem xét tổng lượng nước cạn kiệt.
vii
Các giá trị / dải ngưỡng phía trên là trung bình và dự kiến sẽ có các khu vực có chỉ số khai thác nước trên 20% cũng sẽ bị căng
thẳng nước trầm trọng trong điều kiện hạn hán hoặc lưu lượng dòng chảy thấp.
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Table 2. Mức độ căng thẳng nước vào mùa khô năm 2016 và năm 2030, không tính đến trữ lượng hồ chứa
các công trình thủy điện
Basin

2016

2030

Bang Giang - Ky Cung

1%

2%

Red - Thai Binh

19%

27%

Ma

35%

44%

Ca

9%

12%

Gianh

2%

3%

Thach Han

5%

6%

Huong

23%

28%

Thu Bon & Vu Gia

11%

15%

Tra Khuc

13%

16%

Kone

19%

23%

Ba

19%

24%

Dong Nai

19%

28%

SERC

41%

58%

Se San

<1%

1%

Sre Pok

5%

6%

Mekong

19%

22%

Nguồn: Trong nghiên cứu này
Lưu vực các cụm sông ở khu vực Đông Nam Bộ được đánh giá là “căng thăng nước nghiêm trọng” cả
trong năm 2016 và năm 2030. Đến năm 2030, tất cả năm lưu vực sông đều phải đối mặt với mức độ căng
thẳng về nước. Ba lưu vực dự kiến sẽ phải đối mặt với tình trạng ' ít căng thẳng', sáu lưu vực phải đối mặt
với tình trạng 'căng thẳng' và hai lưu vực rơi vào tình trạng 'căng thẳng nước trầm trọng'.
Các lưu vực sông, khu vực đóng góp 80% GDP của Việt Nam, sẽ gặp phải tình trạng "căng thẳng nước
nghiêm trọng" (lưu vực nhóm sông Đông Nam Bộ) hoặc "căng thẳng về nước" (ở lưu vực sông Hồng Thái Bình, sông Đồng Nai và sông Cửu Long).
Trong khi nông nghiệp vẫn là ngành sử dụng nước chiếm ưu thế trong các lưu vực sông Hồng-Thái Bình,
Đồng Nai và SERC, việc sử dụng nước công nghiệp cũng chiếm phần quan trọng (25%, 35% và 28% vào
năm 2030) và dự kiến sẽ tăng khoảng 160% trong khoảng thời gian giữa năm 2016 và năm 2030. Như
vậy, nhu cầu sử dụng nước cho công nghiệp, được ước tính gia tăng khoảng 160%, và nhu cầu nước của
đô thị, được ước tính tăng 85%, là các yếu tố chính làm tăng nhu cầu sử dụng nước đến năm 2030 tại tất
cả các lưu vực sông.
Như đã thảo luận trước đây, lưu vực sông Cửu Long sản xuất 50% lượng lúa gạo của Việt Nam và tình
trạng căng thẳng về nước có thể đặt ra mối đe dọa quốc gia cho an ninh lương thực và xuất khẩu.
Mâu thuẫn trong phân bổ nước giữa thủy điện và các mục đích sử dụng nước khác trong mùa khô có thể
làm gia tăng căng thẳng nước. Hình 13 cho thấy các lưu vực sông Hồng - Thái Bình và Đồng Nai, đóng
góp hơn 50% GDP của Việt Nam, rất nhạy cảm đối với các hồ chứa của thủy điện. Lưu vực sông Hồng Thái Bình rất dễ bị tổn thương, mặc dù không có thiếu hụt về cung cầu nước vào năm 2030.
Phân tích chi tiết về mức độ căng thẳng cụ thể của lưu vực sông, cũng như nhu cầu nước cho mỗi ngành
(nông nghiệp, công nghiệp, đô thị) có trong Phụ lục E.
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Hình 12. Chỉ số Khai thác Nước cho các lưu vực chính - có và không có bể chứa thủy điện, trong giai
đoạn 2016-2030

Nguồn: Trong nghiên cứu này

Ô nhiễm nước

4.2

Nhìn chung, chất lượng nước mặt, cùng với đa dạng sinh học, ở đầu nguồn các con sông của Việt Nam
còn tương đối tốt. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, chất lượng nước của sông chảy qua các khu đô thị,
các khu công nghiệp và các làng nghề thủ công bị suy giảm, vì hầu hết các nước thải đô thị và công
nghiệp thải trực tiếp vào nguồn nước tiếp nhận mà không qua xử lý. Nước chảy mặt từ hoạt động nông
nghiệp bị suy giảm do sự gia tăng sử dụng phân bón và thuốc trừ sâu đã làm giảm chất lượng nước bề mặt
và nước ngầm.
Đến cuối năm 2015, tổng công suất của 35 nhà máy xử lý nước thải tập trung ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí
Minh, Đà Nẵng và các thành phố lớn khác là khoảng 850.000 m3/ngày, tương đương 12-13% nhu cầu của
Việt Nam. 43 Ngoài ra, người ta ước tính đã xây dựng và lắp đặt hàng chục nghìn nhà máy xử lý nước thải
không tập trung trên khắp cả nước 44 để xử lý nước thải sinh hoạt từ khu dân cư, bệnh viện, khách sạn và
cao ốc văn phòng. Mặc dù vậy, chỉ có 50% bệnh viện và 7% trong số 23.500 trang trại chăn nuôi ở Việt
Nam có hệ thống xử lý nước thải vào năm 2014. 45
Nước thải thải ra từ các nhà máy công nghiệp và các khu công nghiệp cũng gây ra áp lực lớn đối với môi
trường nước mặt trong nước. Mặc dù luật pháp bắt buộc các ngành phải xử lý nước thải, nhưng chỉ có 10%
nước thải công nghiệp được xử lý. 46
Một đánh giá chi tiết của ngành công nghiệp năm 2008 chỉ ra rằng 3 ngành công nghiệp gây ô nhiễm
hàng đầu tại Việt Nam là sản xuất giấy và gỗ, sản xuất và chế biến hóa chất và kim loại. Từ đó đến nay,
ngành công nghiệp thực phẩm và đồ uống đã và đang phát triển nhanh chóng và chịu trách nhiệm cho một
phần lớn tải lượng ô nhiễm công nghiệp.
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Xử lý nước thải công nghiệp

Xả thải công nghiệp

• Khu Công nghiệp:
Tổng lượng nước xả
thải 450,000 m3/day.

• Cụm công nghiệp: 610
cụm đang hoạt động.
Không có dữ liệu về xả
thải
• Làng nghề:
5,000
làng nghề; không có dữ
liệu về xả thải.

• Khu Công nghiệp:
60% nước thải từ 212
trên tổng số 283 khu
công nghiệp đang hoạt
động được xử lý với
một số loại chất ô
nhiễm. Chỉ 35% được
xử lý theo tiêu chuẩn
yêu cầu.
• Cụm công nghiệp: 5%
cụm đang hoạt động có
xử lý nước thải đầu ra
• Làng nghề:
Không được xử lý, xả
thẳng ra môi trường.

Hệ thống quan trắc tự động

Hình 14. Tình hình quản lý nước thải công nghiệp ở Việt Nam 47

• Khu Công nghiệp
• Gần 40% trong số 212
khu công nghiệp có hệ
thống quan trắc tự
động.
• Cụm công nghiệp :
Không có quan trắc tự
động.

• Làng nghề:
Không có quan trắc tự
động.

Ngoài ra, có 5.000 làng nghề ở Việt Nam với hơn 65% trong số đó nằm trong lưu vực sông Hồng-Thái
Bình. Các làng nghề này thường xả nước thải không qua xử lý trực tiếp vào các nguồn nước tiếp nhận mà
không qua xử lý. 48
Tổng quan về những thách thức về ô nhiễm nước ở Việt Nam có thể thấy trong Bảng 3. Thông tin chi tiết
hơn về các điểm nóng ô nhiễm nguồn nước và tình hình xử lý nước thải đô thị và công nghiệp ở Việt
Nam có tại Phụ lục F.
Bảng 3. Tình trạng chất lượng nước ở Việt Nam

Thượng nguồn

Hạ nguồn

Nước ngầm

Đôt hị

Công nghiệp

5
5

4
2

5
4

X
X

X

4

2

3

X

X

Duyên hải Bắc Trung Bộ

4

3

4

X

Duyên hải Nam Trung Bộ

5

2

4

X

Tây Nguyên

5

4

5

Đông Bắc Mê Kong

4

1

3

X

X

ĐBSCL

4

2

3

X

X

Khu vực Tây Bắc
Khu vực Đông Bắc
Đồng bằng sông Hồng

Ngập mặn

Ô nhiễm

Sông

Nông nghiệp

Khu vực

X
X

X

X
X
X
X
X

X
Ghi chú:
• 5: chất lượng tốt 1: chất lượng rất kém
• Đánh giá và ghi điểm dựa trên các thông tin chi tiết được cung cấp trong Phụ lục F.

Biến đổi khí hậu

4.3

Việt Nam dự kiến sẽ là một trong năm quốc gia bị ảnh hưởng nhiều nhất do biến đổi khí hậu. 49 ADB ước
tính rằng chi phí do biến đổi khí hậu có thể lên đến 7% GDP hàng năm của Việt Nam vào năm 2100, cao
hơn đáng kể so với mức trung bình toàn cầu. 50 Khu vực Tây Nguyên sẽ bị ảnh hưởng nặng nhất do giá trị
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nông nghiệp bị sụt giảm tới 30%, 51 theo một báo cáo của Ngân hàng Thế giới về thích ứng với biến đổi
khí hậu.
Lượng mưa sẽ bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu, với lượng mưa nhiều hơn ở miền Trung và ít mưa hơn
ở phía Bắc và Nam. Các lưu vực sông ven biển thường nhỏ và lượng mưa biến thiên nhiều hơn (xem hình
15).
Đồng bằng sông Cửu Long, vựa lúa gạo của Việt Nam dự kiến sẽ nhận được lượng mưa ít hơn 20% so
với những năm 1980 và mùa mưa đến muộn hơn. Ngoài các thay đổi về lượng mưa, các mô hình khí hậu
dự báo rằng vào năm 2070, nhiệt độ có thể tăng lên 1,5 oC và 2,0 oC ở các vùng biển và đất liền, làm tăng
lượng bốc hơi lên 7,7% - 8,4%. Cùng với nhu cầu tưới tiêu cao, nhiều khả năng dòng nước mặt chảy tràn
và dòng chảy vào sống suối sẽ giảm.
Biến đổi khí hậu cũng được dự đoán sẽ làm tăng các hiện tượng khí hậu cực đoan, ví dụ như gia tăng về
tần suất và cường độ của bão dẫn đến lũ lụt thường xuyên và nghiêm trọng hơn, cũng như sự biến đổi và
cường độ của hạn hán lớn hơn 52. Chương trình UN-REDD ước tính những thay đổi sử dụng đất liên quan
đến việc giảm về số lượng các hệ thống sản xuất khác nhau và sự thay thế rừng tự nhiên cho sản xuất
nông nghiệp sẽ khiến Việt Nam dễ bị hạn hán và các tác động khác của biến đổi khí hậu.
Hình 15. Kết quả của hai mô hình khí hậu đối với sự thay đổi về lượng mưa vào năm 2050

Các vùng chịu ảnh hưởng của hạn hán do hiện tượng El Nino gây ra trong giai đoạn 2014-2016, như ở
Tây Nguyên, duyên hải phía Nam và Đồng bằng sông Cửu Long, dự kiến sẽ chịu những ảnh hưởng hạn
cũng như lũ lụt thường xuyên và lâu dài hơn. Dự kiến rằng các vùng đất thấp, như đồng bằng sông Cửu
Long và các vùng ven biển sẽ bị ảnh hưởng bởi mực nước biển dâng 30 cm vào năm 2050. 53 Trong kịch
bản này, 13% diện tích sản xuất lúa ở sông Cửu Long sẽ bị mất do ngập nước và sự gia tăng diện tích
ngập mặn. 54 Mực nước biển dâng sẽ có tác động đáng kể đến việc cung cấp nước, thoát nước và suy thoái
nước. 55
Theo ước tính của ADB, mực nước biển dâng một mét sẽ làm ngập một phần tư thành phố Hồ Chí Minh,
nơi có tới 6 triệu người, và sẽ làm ngập 11.000 km đường. 56 Trong trường hợp xấu nhất được đánh giá
bởi WEPA, mực nước biển dâng 5 mét sẽ làm mất 16% diện tích đất, giảm 35% GDP và ảnh hưởng đến
35% dân số. 57

Các vấn đề thể chế

4.4

Mặc dù có một khung chính sách phức tạp bao gồm hơn 300 quy định, công tác quản lý ngành nước ở
Việt Nam vẫn đầy thách thức do việc khai thác và sử dụng tài nguyên nước không bền vững, ô nhiễm
nước, sự không đồng bộ giữa các chính sách ban hành ở cấp quốc gia và các thực hành ở cấp địa phương,
cũng như thiếu sự điều phối về chính sách và điều phối giữa các cơ quan trong ngành nước. 58
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Mặc dù tồn tại các công cụ kinh tế (xin xem mục 3.1.4), tình trạng môi trường hiện nay cho thấy rằng các
công cụ này không được thiết kế và thực thi hoặc khuyến khích việc sử dụng nước bền vững và phân bổ
nước tối ưu. Trước tình hình nhu cầu sử dụng nước cho nông nghiệp chiếm tới 80% tổng nhu cầu nước,
và việc khai thác quá mức nguồn nước ngầm dẫn đến vỡ mặt nước ngầm, ví dụ ở vùng đồng bằng sông
Cửu Long và Tây Nguyên, các cơ chế khuyến khích việc sử dụng nước nông nghiệp bền vững là vô cùng
cần thiết.
Trong khi Luật Thuỷ lợi mới được thông qua vào tháng 6/2017, trong đó lại đưa vào các điều khoản về
chi trả cho dịch vụ thuỷ lợi, giá nước chỉ có thể được xác định dựa trên chi phí tài chính của nước thuỷ lợi,
cụ thể là chi phí quản lý, vận hành, bảo trì, chi phí khấu hao, chi phí quản lý và một phần lợi nhuận cho
nhà cung cấp. Trong trường hợp này, giá nước sẽ không phân biệt giữa khu vực khan hiếm và khu vực dư
thừa nước, do đó, thiếu tác động khuyến khích việc sử dụng nước tiết kiệm và khả năng phân bổ lại nước
cho các mục đích năng suất hơn. Mặc dù việc đưa vào lại cơ chế trả phí cho dịch vụ thuỷ lợi là một bước
tiến bộ lớn, nó vẫn sẽ thiếu vai trò khích lệ - là yêu cầu cần thiết cho việc sử dụng nước nông nghiệp bền
vững.
Có sự chồng chéo và không thống nhất về chức năng quản lý tài nguyên nước ở cấp trung ương (Bộ
TNMT, Bộ NN&PTNT, Bộ Công thương, Bộ Thương mại và Bộ Y tế). 59 Bộ TNMT chịu trách nhiệm về
quản lý tổng thể tài nguyên nước, nhưng nước nông thôn và các sự cố thiên tai về nước (ngập lụt và hạn
hán) lại thuộc quản lý của Bộ NN&PTNT, và nước đô thị do Bộ Xây dựng quản lý. 60 Ví dụ Nghị định
91/2002/NĐ-CP 61 nêu rõ Bộ TNMT là cơ quan chính phủ chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về tài
nguyên nước. Tuy nhiên, Nghị định 86/2002/NĐ-CP 62 lại giao cho Bộ NN&PTNT quản lý lưu vực sông.
Gần đây, Văn phòng Chính phủ đã công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ chuyển nhiệm vụ quản
lý lưu vực sông từ Bộ NN&PTNT trở lại cho Bộ TN& MT. 63
Trách nhiệm chồng chéo giữa Bộ TNMT, Bộ NN&PTNT và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tạo ra những thách
thức về quản lý giấy phép và các hoạt động giám sát. Ví dụ, các đơn vị tưới tiêu ở mỗi tỉnh có trách
nhiệm cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống thủy lợi nhưng họ không có khả năng giám sát chất lượng
nước tại điểm phát thải.
Một số tỉnh vẫn ưu tiên cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế và đánh giá thấp việc bảo vệ môi trường. 64 Kết
quả kiểm tra của Bộ TN & MT cho thấy nhiều khu công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải riêng nhưng
phần lớn không hoạt động. Theo Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà, trong năm 2016,
các sự cố môi trường xảy ra ở mọi loại tài nguyên nước, bao gồm cả biển, sông và hồ. Cùng với quá trình
phát triển kinh tế, môi trường đã đạt tới "ngưỡng không thể chịu đựng thêm”. 65
Giám sát, kiểm tra, kiểm soát và quản lý việc xả không minh bạch và thiếu tính nhất quán. Thiếu nguồn
lực, công nghệ và sự phối hợp, dẫn đến việc thực thi các tiêu chuẩn môi trường yếu kém. Thực hiện các
biện pháp chống lại tội phạm môi trường là một thách thức vì quyền hạn và các quyền của Cảnh sát
phòng ngừa tội phạm về môi trường được quy định phân tán trong nhiều văn bản pháp luật. 66 Các tổ
chức, cá nhân lợi dụng sơ hở hoặc sẵn sàng trả tiền phạt vi phạm hơn là tuân thủ luật pháp. 67 Các thảm
họa môi trường gần đây, ví dụ như trường hợp Formosa, đã cho thấy những điểm yếu trong hệ thống hiện
tại. 68

Những hàm ý đối với các thách thức về nước của Việt Nam

4.5

Các đợt hạn hán ngày càng gia tăng về tần suất và mức độ nghiêm trọng ảnh hưởng đến sinh kế và
sản xuất nông nghiệp.
Việt Nam bị ảnh hưởng bởi các sự kiện El Nino và La Nina với tần suất quay lại khoảng hai đến bảy năm
và với cường độ khác nhau. Các sự kiện El Nino trước đây có ảnh hưởng nghiêm trọng đến các lĩnh vực
môi trường và kinh tế xã hội ở Việt Nam xảy ra vào những năm 1982-82, 1997-98 và 2003. Năm 2003,
sản lượng cà phê giảm 25%. 69 Sự kiện El Nino gần đây giữa năm 2014 và 2016 là đợt hạn hán nặng nề
nhất mà Việt Nam đã trải qua trong 90 năm. 70 Những khu vực bị ảnh hưởng nhiều nhất bao gồm Tây
Nguyên và Duyên hải miền Trung, đặc biệt là các tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận, nơi thiếu nước trầm
trọng và vùng ĐBSCL bị xâm nhập mặn. 71 Bộ Kế hoạch và Đầu tư ước tính tác động kinh tế của hạn hán
năm 2016 là 15 nghìn tỷ đồng (660 triệu USD).
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CGIAR (2016) báo cáo rằng vào Tây Nguyên vào đầu tháng 4 năm 2016, lượng nước thải của các con
sông chính giảm 20-90%, lượng nước ở hầu hết các hồ chứa giảm xuống còn 10-50% công suất thiết kế,
70% diện tích canh tác (mưa và tưới tiêu) trải qua tình trạng hạn hán nghiêm trọng đã ảnh hưởng đến
khoảng 170.000 ha cây trồng. Riêng ở Ðăk Lăk, việc giảm diện tích cây trồng trên 42.400 ha ước tính
tương đương thất thu khoảng 60 triệu USD. Hai triệu người dân trong khu vực bị thiếu nước sinh hoạt,
1,75 triệu người bị ảnh hưởng tới cuộc sống, và 1,1 triệu người phải xin trợ cấp lương thực. 72 Ngày nay,
mức nước trong các hồ chứa đã lại dâng lên ở mức 70% công suất thiết kế. Tác động của hạn hán ở Tây
Nguyên vẫn còn có ảnh hưởng ngay cả sau khi hạn kết thúc, vì nó có ảnh hưởng đến cây cà phê, là một
cây trồng quanh năm, rất nhạy cảm với tình trạng khô hạn.
Hạn hán xảy ra ở đồng bằng sông Cửu Long đúng vào giai đoạn tăng trưởng quan trọng của cây lúa, đòi
hỏi nông dân phải bổ sung nước tưới bằng nước ngầm để cứu vụ lúa. Dòng chảy mặt giảm khiến cho
nước mặn xâm nhập lên đến 70-90 km trên phía thượng lưu, vào sâu trong đất liền tới 20-30 km so với
thông thường, làm cho nước không còn phù hợp cho mục đích tưới. 13 tỉnh có diện tích tưới tiêu khoảng
180.000 ha ở đồng bằng sông Cửu Long (10% tổng diện tích tưới tiêu) bị ảnh hưởng nghiêm trọng do hạn
hán và xâm nhập mặn. 73 Theo FAO, hậu quả là sản lượng lúa giảm 1,1 triệu tấn (2,2% sản lượng quốc
gia). Tác động lâu dài do xâm nhập mặn hiện nay đang được chính phủ đánh giá.
Hình 16. Các thách thức chính tại các lưu vực sông của Việt Nam.
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Khai thác quá mức nước ngầm đặt ra mối đe dọa đối với an ninh nước trong tương lai của Việt
Nam và dự kiến sẽ làm tăng đáng kể chi phí cơ sở hạ tầng do sụt lún đất
Sự phụ thuộc vào nước ngầm trong mùa khô đối với nông nghiệp và tình trạng khai thác nước ngầm thiếu
kiểm soát cho sử dụng công nghiệp và đô thị gây ra một áp lực nghiêm trọng đến nguồn nước ngầm của
Việt Nam. Tác động bất lợi của việc khai thác quá mức nước ngầm đã thể hiện ở:
Các khu đô thị chính như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng đều ghi nhận hiện có hiện
tượng sụt lún đất. Ví dụ ở Hà Nội mực nước ngầm có mức giảm tối đa từ 18 đến 32 mét từ năm
2008 ở các huyện trung tâm và độ lún đất trung bình 30-90 cm với độ sụt tối đa 104 cm đo được tại
trạm cấp nước Pháp Vân. Hệ quả là nhiều tòa nhà đã phải phá đi và xây lại. Trong điều kiện bình
thường, các khu vực của Hà Nội dự kiến sẽ bị lún xuống đến 120 cm trong khoảng từ nay đến năm
2030, đặc biệt là các trạm cấp nước là khu vực dễ bị tổn thương. 74 Mực nước ngầm ở thành phố Hồ
Chí Minh, là thành phố đầu tàu trong nền tế của Việt Nam, đã giảm trung bình từ 1,5-2 mét mỗi năm
giữa 2000 và 2006. 75
Tại đồng bằng sông Cửu Long, vựa lúa gạo của Việt Nam, khai thác quá mức nước ngầm là một vấn
đề nghiêm trọng, và đây được cho là nguyên nhân làm tăng hiện tượng xâm nhập mặn và sụt lún ở
các vùng nông thôn từ 10 mm /năm đến 20 mm /năm và ở các khu vực đô thị và công nghiệp khoảng
25 mm /năm. 76
Tại Tây Nguyên, vùng sản xuất cà phê và các cây cộng nghiệp của Việt Nam, mực nước ngầm ở Đắk
Lắk và Đăk Nông đã giảm 20% trong 10 năm qua. Vào mùa khô, mực nước ngầm trung bình thấp
hơn 4-5 mét so với những năm 1980, không đủ nước cho các trang trại và thậm chí cho mục đích sinh
hoạt. Tưới cà phê dày và việc chuyển đổi sử dụng đất liên quan từ rừng sang trồng cà phê được cho
là nguyên nhân của vấn đề này. 77

•

•

•

Việc phát triển nhanh thủy điện ở Việt Nam gây ra xung đột về chia sẻ nguồn nước và các vấn đề
liên quan đến an toàn đập của các con đập nhỏ.
Các hồ chứa của các đập thủy điện nhỏ được xây dựng chủ yếu để sản xuất thủy điện, tức là chúng không
phục vụ tưới tiêu hoặc kiểm soát ngập, trong khi các nhà máy thủy điện quy mô vừa và lớn thường sử
dụng các đập đa năng. Viện Năng lượng đã phát hiện ra rằng các thiết kế đã được phê duyệt cho các hồ
chứa đã được sửa đổi trong quá trình xây dựng và giảm công suất chứa của hồ chứa dẫn đến việc xả nước
ngày càng tăng trong mùa mưa làm trầm trọng thêm tình trạng ngập lụt ở hạ nguồn. 78 Năm 2013, vùng
duyên hải miền Trung, trong đó có thành phố Đà Nẵng, đã phải đối mặt với tình trạng thiếu nước trầm
trọng, ảnh hưởng đến 1,7 triệu người và 10.000 ha đất nông nghiệp. Đơn vị vận hành của Công ty Cổ
phần Thủy điện Đăk Mi 4 đã từ chối xả nước để giảm nhẹ tác động của hạn hán vì điều này sẽ ảnh
hưởng đến hoạt động sản xuất điện của họ mặc dù Thủ tướng Chính phủ đã ban hành chỉ thị yêu cầu các
đơn vị điều hành xả nước cứu hạn. 79
Theo Báo cáo của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, 30% số đập thủy điện nhỏ
không được kiểm chứng kỹ thuật. Năm 2016, 66% số đập nhỏ và vừa không có kế hoạch an toàn,
trong khi 55% thiếu kế hoạch phòng chống lụt. Trong khi các dự án thủy điện lớn và trung bình (công
suất lắp đặt >31 MW) phải được Bộ Công Thương phê duyệt thì các đập nhỏ (công suất lắp đặt <30 MW)
thuộc trách nhiệm của UBND tỉnh, mà cơ quan này thường không có khả năng đánh giá các đề xuất kỹ
thuật. 80 Việc thiếu tuân thủ gây ra nhiều sự cố về đập, như vỡ đập Dak Mek 3 vào năm 2012, làm thiệt
mạng một người và làm bị thương nhiều người khác. Sự cố đập Ian Krel 2 đã phá huỷ 200 ha đất trồng
trọt. 81
Giảm tải lượng phù sa trên các con sông gây ảnh hưởng đến năng suất nông nghiệp của Việt Nam
Qua nhiều thế kỷ, đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long được hình thành bởi phù sa do các
dòng sông vận chuyển xuống hạ lưu. Phát triển thủy điện gần đây, ngoài các hoạt động khai thác cát hợp
pháp và bất hợp pháp ở Việt Nam và ở các nước thượng lưu, đang làm giảm đáng kể lượng phù sa và ảnh
hưởng đến độ phì nhiêu của đất.
WWF ước tính khoảng 50 triệu tấn cát đã được khai thác từ dòng chính ở hạ lưu sông Mê Kông vào năm
2011, vượt xa lượng cát mà sông tạo ra trong một năm. Những sự gián đoạn nghiêm trọng của chế độ bồi
lắng đã làm thay đổi cảnh quan ở hạ lưu. 82
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Lòng sông của hai dòng chính ở đồng bằng sông Cửu Long đã bị thu hẹp hơn một mét giữa năm 1998 và
2008, dẫn đến tình trạng xâm nhập mặn vào sâu hơn trong đất liền và ảnh hưởng đến đất canh tác màu mỡ.
Trung bình 12 mét đất ven biển bị mất hàng năm và lượng trầm tích giảm cũng góp phần làm sụt lún
đất. 83
Việc phá rừng và thay đổi sử dụng đất nhanh chóng làm trầm trọng thêm tình trạng thiên tai
Để tăng diện tích canh tác cà phê, từ năm 1997, rừng đã nhanh chóng bị tàn phá theo đó diện tích che phủ
rừng giảm từ 65% xuống còn 42% ở Tây Nguyên trong suốt 10 năm qua. 84
Khả năng thẩm thấu của đất bị giảm đã góp phần gia tăng tần suất và mức độ nghiêm trọng của lũ lụt do
mưa và làm tăng mức độ nghiêm trọng của các sự kiện hạn hán. 85
Ô nhiễm nước nghiêm trọng làm giảm nguồn nước mặt
Chất lượng nước mặt kém làm giảm lượng nước sẵn có cho người sử dụng hạ lưu và tăng chi phí xử lý
nước. Kết quả là, nước ngầm bị khai thác quá mức (đặc biệt ở các thành phố lớn) dẫn đến những vấn đề
được phân tích trước đó.
Nông nghiệp trong nhiều trường hợp sử dụng nước sông bị ô nhiễm để tưới tiêu, làm giảm sản lượng 86 và
gây ra một nguy cơ đáng kể về sức khoẻ cộng đồng.
Tác động tài chính của việc tưới tiêu bằng nước thải công nghiệp chưa được xử lý
Nước thải công nghiệp chưa qua xử lý xả vào khu vực đất nông nghiệp làm ảnh hưởng đáng kể đến sản
lượng cây trồng. Kai và Yabe (2013) đánh giá các vùng lúa bị ảnh hưởng bởi nước thải công nghiệp chưa
được xử lý ở Cần Thơ, một trong những vùng sản xuất lúa gạo lớn nhất ở vùng đồng bằng sông Cửu Long.
Họ thấy rằng năng suất giảm 0,67 tấn /ha (12%) và chi phí bổ sung tăng 0,97 triệu đồng / ha (9%) dẫn đến
mất 3,2 triệu đồng / ha (26%) về lợi nhuận. Ngoài ra, nông dân được báo cáo là đã bị mắc bệnh về da và
họ chỉ trồng được 1-2 vụ lúa mỗi năm (thay vì ba vụ). Việc đánh giá không bao gồm ảnh hưởng đến chất
lượng lúa gạo và những ý nghĩa về sức khoẻ có thể nghiêm trọng, đặc biệt là về lâu dài.
Cơ sở hạ tầng cung cấp nước cũ kỹ và sự đấu nối nước bất hợp pháp làm giảm lượng nước sạch cấp
cho các thành phố.
Nước thất thoát dao động từ 11,8-28,1% trên phạm vi toàn quốc, trong khi các thành phố lớn thường có tỷ
lệ thất thoát là 22-28%. Chính phủ Việt Nam đã nhận ra sự cần thiết phải giải quyết vấn đề này và đã bắt
tay vào một chương trình giảm thiểu tỷ lệ thất thoát trung bình xuống 15% vào năm 2025. 87 88
Chương trình giảm thất thoát nước (NRW) ở Việt Nam
Chương trình bao gồm: các hoạt động nâng cao nhận thức cộng đồng; Xây dựng năng lực cho chính
quyền địa phương và các công ty cấp nước; Xây dựng và hoàn thiện khung chính sách về giảm thất thoát
nước và; cải tiến kỹ thuật cho việc giám sát và bảo trì mạng lưới đường ống cấp nước. Phương pháp áp
dụng cho chương trình giảm NRW phù hợp với "Sản phẩm Kiến thức" do Ngân hàng Phát triển Châu Á
soạn thảo "Các vấn đề và thách thức trong giảm nước thất thoát".
Chi phí cho chương trình ước tính khoảng 500 triệu đô la được tài trợ chủ yếu bằng nguồn hỗ trợ phát
triển chính thức (98% ODA, 2% ngân sách nhà nước). Bằng cách giải quyết vấn đề thất thoát nước, chính
phủ nhằm hướng tới giảm đáng kể yêu cầu đầu tư. Người ta ước tính rằng giảm nước thuất thoát NRW
xuống 15% sẽ làm tăng doanh thu hàng năm lên 800 triệu USD và cung cấp thêm 1,3 triệu m3 nước /
ngày.

Các sáng kiến hiện có trong lĩnh vực nước

5

Tính từ năm 2006, đã có hơn 140 sáng kiến, chương trình và dự án liên quan đến nước hoặc đã hoàn
thành hoặc vẫn đang diễn ra, theo các phỏng vấn các bên liên quan hoặc từ việc rà soát tài liệu thứ cấp.
Theo OECD, ngành nước ở Việt Nam từ năm 2006 đã nhận được 6.4 tỉ đô-la Mỹ là khoản Đầu tư Phát
triển Chính thức. Trong đó, trên 55% đã được đầu tư cho việc cải thiện hệ thống cấp nước và vệ sinh
trong nước, 21% dành cho quản lý tài nguyên nước nông nghiệp và 7% về xây dựng năng lực cho thể chế
và cho chính phủ (xem hình 17 và phụ lục G).
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Các sáng kiến và các chương trình về nước được tài trợ bởi các cơ quan phát triển của các nước và các cơ
quan quốc tế đa phương. Trong thập kỷ qua, các quốc gia thuộc Uỷ ban Hỗ trợ Phát triển (DAC) đã tài trợ
3,4 tỷ đô la cho các sáng kiến liên quan đến nước, trong đó JICA cung cấp kinh phí hơn 1,8 tỷ đô la.
Nhóm Ngân hàng Thế giới, bao gồm Ngân hàng Thế giới, IDA và IFC, cũng trở thành một nguồn tài
chính quan trọng, với khoản đầu tư lên tới 2,3 tỉ đô la kể từ năm 2006.
Các tổ chức phi chính phủ khác, như IRRI, IUCN, WWF, và Viện Tăng trưởng Xanh Toàn cầu, có nhiều
chương trình hỗ trợ kỹ thuật và tài chính cho các ngành nông nghiệp, công nghiệp vi mô và các khu vực
dân sự. Một số doanh nghiệp tư nhân, nhiều công ty ngành nước giải khát, cũng tham gia tích cực vào
việc phát triển các dự án liên quan đến nước bền vững, hợp tác với các tổ chức phi chính phủ và các tổ
chức đa phương quốc tế.
Hình 13. Tổng quan về phân bổ nguồn tài trợ cho các sáng kiến ngành nước ở Việt Nam từ năm 2006 đến
năm 2015

Nguồn: OECD

Lĩnh vực trọng tâm: cấp nước

5.1

12 trong số 16 lưu vực sông ở Việt Nam, bao gồm sông Cửu Long, cụm sông Đông Nam Bộ, Đồng Nai
và Sông Hồng-Thái Bình đang phải đối mặt với những thách thức từ tình trạng thiếu nước, khai thác quá
mức nước ngầm và cạnh tranh về tài nguyên nước. Những thách thức hiện tại được phản ánh trong các
sáng kiến về cấp nước (xem Hình 18).
Hơn một nửa các sáng kiến cấp nước được cung cấp thông qua cải thiện cơ sở hạ tầng. Dự án Cấp nước
và Xử lý nước thải đô thị của Ngân hàng thế giới (2012-2019) nhằm tăng cường khả năng tiếp cận các
dịch vụ nước sạch và vệ sinh môi trường bền vững tại các khu vực đô thị được lựa chọn trong lưu vực
Sông Hồng-Thái Bình. ADB đang liên doanh với Quỹ Dự trữ Nhà nước của Oman, Tổng công ty Đầu tư
và Kinh doanh vốn nhà nước Việt Nam, công ty công nghệ quốc doanh Newtatco, Quỹ Đầu tư của
VietinBank, và Công ty TNHH Nước Hà Nội, mở rộng nhà máy xử lý nước trên sông Đà để cung cấp
nước uống cho Hà Nội. JICA đang tiến hành dự án cải tạo nhà máy xử lý nước An Dương tại thành phố
Hải Phòng. Tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) đã thực hiện dự án
Phước Hòa và Sông Sài Gòn (2003-2012), bao gồm việc xây dựng đập Phước Hòa và kênh rạch liên quan,
cung cấp phân phối nước tốt hơn giữa các tỉnh và giữa các hoạt động cạnh tranh từ nông nghiệp, công
nghiệp, thủy điện và nhu cầu công dân.
Ngoài việc phân phối cơ sở hạ tầng, 15% các sáng kiến cung cấp nước đã được xem xét tập trung vào xây
dựng năng lực, cải thiện cơ cấu quản lý quốc gia và tiến bộ công nghệ. Ví dụ, ADB đang giúp tăng khả
năng tiếp cận nước sạch ở Việt Nam bằng cách nâng cao hiệu quả của các công ty cấp nước (kể từ năm
2013), với đợt đầu tiên ở thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình hiện đang ở giai đoạn 4 và đã được mở
rộng sang 4 tỉnh khác ở Sông Hồng - Thái Bình.
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5.1.1

Các sáng kiến của khu vực tư nhân và xã hội dân sự

Coca Cola đang kết hợp với Trung tâm Nghiên cứu Sức khoẻ Gia đình & Phát triển Cộng đồng
(CEFACOM) để tăng cường cung cấp nước sạch thông qua hỗ trợ các thiết bị cấp nước ở Đồng Nai
(2004). Chương trình Water2Life của Grundfos (2013-2016) đã phân phối trên 80.000 mét đường ống
dẫn nước an toàn cho mười cộng đồng ở đồng bằng sông Cửu Long. Đối tác Nước Việt Nam, một mạng
lưới phi lợi nhuận của Đối tác nước toàn cầu (GWP), được thành lập vào năm 2002 nhằm thúc đẩy quản
lý tài nguyên nước tổng hợp, tập trung vào quản trị và nâng cao năng lực. UNDP phối hợp với Giám đốc
điều hành của Water Mandate và một số doanh nghiệp tư nhân trong ngành chế tạo để cải thiện công tác
quản lý nước, giảm thiểu rủi ro và căng thẳng về nước của cộng đồng (2011-2012).
Hình 18. Phân bố theo ngành và địa lý các sáng kiến về nước ở Việt Nam

Khu vực ưu tiên: xử lý nước thải

5.2

ADB đang làm việc với UBND thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan chính quyền để tài trợ cho hệ
thống thoát nước và xử lý nước thải hiện đại đảm bảo về mặt hạ tầng tương lai cho sự phát triển kinh tế xã
hội của thành phố (dự án bắt dầu từ 2016). Cơ quan Phát triển Thụy Sỹ (SDC), phối hợp với nhóm ngân
hàng KfW và BUSADCO, tổ chức các dự án cải thiện vệ sinh tại 4 trung tâm cấp tỉnh ở lưu vực Sông
Hồng- Thái Bình (2010- 2018) và các sông miền Đông Nam Bộ SERC (2009-2016) thông qua việc xây
dựng các nhà máy xử lý nước thải, và nâng cấp hệ thống thoát nước. Một số sáng kiến xử lý nước thải
cũng tập trung vào xây dựng năng lực và quản lý. Ví dụ, Ngân hàng Thế giới và IFC đang cải thiện việc
tuân thủ các quy định về xử lý nước thải công nghiệp ở bốn tỉnh ở lưu vực Sông Hồng-Thái Bình và
Đồng Nai, thông qua việc phát triển phương pháp đánh giá và công bố công khai về xử lý nước thải công
nghiệp (2013-2019).

5.2.1

Các sáng kiến của khu vực tư nhân và xã hội dân sự

Viện Phát triển Xanh Toàn cầu (GGGI) đang làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng, UNDP,
Ủy ban Nhân dân các tỉnh và thành phố (UBND và CPC), UN-Habitat và Uỷ ban sông Mê Kông Việt
Nam (VNMC) để thúc đẩy sự phát triển xanh ở ĐBSCL thông qua việc hỗ trợ thực hiện các chính sách
tăng trưởng xanh của ngành nước, tập trung vào quản lý nước thải.
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Lĩnh vực trọng tâm: Nông nghiệp

5.3

Cải thiện và phục hồi cơ sở hạ tầng là trọng tâm của các sáng kiến về nước trong lĩnh vực nông nghiệp.
Một số dự án do AFD phối hợp với các đối tác như Viện khoa học nông nghiệp và nông nghiệp miền núi
(NOMAFSI) và Trung tâm nghiên cứu nông nghiệp quốc tế của Pháp (CIRAD), tập trung vào việc khôi
phục nguồn nước nông nghiệp và xây dựng năng lực tại Đồng Nai (2006), SERC (2008), và Sông Hồng Thái Bình (2010-2016). Các dự án này nhằm cải thiện hệ thống thoát nước, hệ thống thủy lợi và năng suất
cây trồng thông qua việc xây dựng và cải tạo các công trình thuỷ lợi như đê, trạm bơm và kênh rạch.
Ngân hàng Thế giới và ADB cũng đang tích cực trong việc khôi phục các hệ thống sản xuất nông nghiệp
ở vùng đồng bằng sông Hồng-Thái Bình và Đồng Nai thông qua các dự án như Dự án Cải thiện Nông
nghiệp Nông thôn Việt Nam, Dự án Phát triển Cơ sở Hạ tầng Nông thôn Bền vững và Dự án Cơ sở Hạ
tầng Nông thôn. Tại Mê Kông, Ngân hàng Thế giới và IFC đang làm việc để cải tiến các hoạt động trồng
lúa và cà phê và hỗ trợ thực hiện kế hoạch tái cấu trúc nông nghiệp thông qua việc cải thiện các liên kết
thị trường, tiếp cận công nghệ và tạo điều kiện thuận lợi cho tài chính (2015-2020).

5.3.1

Các sáng kiến của khu vực tư nhân và xã hội dân sự

Công ty thực phẩm và nước uống Nestlé đang làm việc với SDC và chính quyền Việt Nam để khuyến
khích người trồng cà phê tại địa phương tối ưu hóa việc sử dụng nước thông qua việc đánh giá nhu cầu
nước sản xuất cà phê và đào tạo về tối ưu hoá tiêu thụ nước theo mùa (2014-2017). Tại đồng bằng sông
Cửu Long, Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) đang làm việc với SDC, AFD và các tổ chức
phi chính phủ địa phương về quản lý tài nguyên nước tổng hợp cho nông nghiệp. Coca Cola và WWF đã
tham gia vào một dự án phục hồi đất ngập nước ở Cửu Long (2007-2010) nhằm cải thiện công tác quản lý
tài nguyên nước trong ngành ngư nghiệp và nông nghiệp.
Một trong những tổ chức phi chính phủ chủ chốt là IRRI đã hỗ trợ Việt Nam từ năm 1963 trong một loạt
các hoạt động hợp tác trong lĩnh vực trao đổi giống lúa, cải tiến giống lúa, quản lý tài nguyên và xây dựng
năng lực. Gần đây nhất, tổ chức này đã và đang hỗ trợ thực hành canh tác lúa tưới ngập khô xen kẽ
(AWD) và Hệ thống thâm canh lúa cải tiến (SRI) nhằm tăng năng suất và sản lượng cây trồng.

Lĩnh vực trọng tâm: biến đổi khí hậu

5.4

Các sáng kiến về nước liên quan đến biến đổi khí hậu phần lớn tập trung vào giáo dục và nâng cao năng
lực để cải thiện khả năng tính chống chịu đối với rủi ro khí hậu và thiên tai. Cơ quan Phát triển Bỉ (BTC)
đang thúc đẩy quản lý tổng hợp nguồn nước và phát triển đô thị liên quan đến biến đổi khí hậu ở một số
tỉnh trong lưu vực các sông vùng Đông Nam Bộ SERC thông qua việc xây dựng mô hình hóa biến đổi khí
hậu hoạt động thích hợp và năng lực thể chế để áp dụng chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu tại khu
vực vùng. USAID đang làm việc với Trung tâm Thiên tai và Thảm họa Thái Bình Dương và Bộ Nông
nghiệp và Phát triển Nông thôn để xây dựng và triển khai hệ thống hỗ trợ ra quyết định ban đầu của
VinAWARE đối với các cán bộ ở cấp trung ương ngoài Hà Nội và các văn phòng quản lý ngập lụt tại cấp
tỉnh ở miền Trung Việt Nam (2012 - 2015).

5.4.1

Các sáng kiến từ khu vực tư nhân và xã hội dân sự

Một số ít các dự án cải thiện cơ sở hạ tầng đã được xác định, tất cả đều tập trung vào việc cải thiện khả
năng chống chịu trước ngập lụt của cơ sở hạ tầng. Ví dụ như chương trình phòng chống ngập lụt của
UNDP ở đồng bằng sông Cửu Long và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu cho các cộng đồng dân cư
ven biển ở khu vực Sông Hồng Thái Bình. Về xây dựng năng lực, UNDP đang dẫn đầu với một số dự án
liên quan đến biến đổi khí hậu ở lưu vực sông Hồng Thái Bình, bao gồm xây dựng khả năng thích ứng
của cộng đồng đối với các thảm họa liên quan đến khí hậu thông qua tập huấn đào tạo (2007-2008) và
tính đến các rủi ro về khí hậu đối với các tài sản là cơ sở hạ tầng then chốt thông qua kiện toàn chính sách
và chia sẻ kiến thức (2012-2017). Hiện chưa xác định được có sáng kiến nào ở khu vực tư nhân liên quan
đến biến đổi khí hậu.
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6

Các lĩnh vực giải pháp chính

6.1

Các giải pháp quản trị và thể chế tốt

Nền tảng cho sự chuyển mình thay đổi của ngành nước Việt Nam nằm ở việc quản trị tốt và tuân thủ theo
các nguyên tắc về Quản lý Tổng hợp Tài nguyên Nước (IWRM). Hình 19 mô tả Các nguyên tắc của
OECD về quản trị nước. Các nguyên tắc này được chia thành ba nhóm: Hiệu suất, Hiệu quả, và Niềm tin
& Sự tham gia. Để thực hiện các giải pháp, cần phải xác định, triển khai các mục tiêu chính sách rõ ràng
về sử dụng nước bền vững, và đạt được các mục tiêu mong muốn (hiệu quả). Ngoài ra, các lợi ích của
việc quản lý nước bền vững và phúc lợi cần phải được mở rộng tối đa với chi phí thấp nhất cho xã hội
(hiệu suất). Cuối cùng, cần phải xây dựng niềm tin trong dân, đồng thời cần đảm bảo sự tham gia của tất
cả các bên liên quan thông qua sự công khai dân chủ và công bằng cho toàn xã hội.
Hình 14. Các Nguyên tắc của OECD về quản trị nước (Nguồn: OECD) 89

Ở Việt Nam, quản trị nước hiện vẫn chưa đáp ứng các tiêu chuẩn cần thiết để có thể triển khai công tác
quản lý nước tổng hợp và bền vững.
Mặc dù IWRM được nêu trong nhiều tài liệu chính sách, hiện vẫn chưa có một đánh giá nào về sự sẵn có
của nước ngầm ở cấp lưu vực sông, hay chưa có bất kỳ kế hoạch IWRM nào, do vậy, không có cơ sở nào
để phục vụ cho việc quản lý tài nguyên nước bền vững. Các nhà xây dựng chính sách và các nhóm ngành
công nghiệp cần phải hợp tác với các cơ quan chính phủ, nhà tài trợ, các tổ chức phi chính phủ và cộng
đồng để cùng nhau tiến tới triển khai kế hoạch IWRM ở cấp lưu vực sông.
Để cho phép tất cả các bên liên quan đưa ra quyết định dựa trên thông tin được báo trước, yêu cầu phải có
cơ sở dữ liệu về thông tin nguồn nước được truy cập mở, chắc chắn và đã được kiểm chứng. Hiện tại,
ngay cả các cơ quan chính phủ cũng gặp khó khăn trong việc truy cập dữ liệu có liên quan như, ví dụ:
Trung tâm Tài nguyên và Quy hoạch Thuỷ lợi của Bộ TNMT thu thập dữ liệu về nước ngầm; Cục Khí
tượng thủy văn của Bộ TN& MT thu thập số liệu về nước mặt và lưu vực sông; trong khi Bộ Thuỷ lợi của
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý số liệu về hệ thống / công trình thủy lợi. 90
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Trong các cuộc phỏng vấn các bên liên quan, các dữ liệu công khai có thể đã được điều chỉnh để phản ánh
một số quan điểm hơn là thực tế. Với Luật Tiếp cận Thông tin được ban hành vào cuối năm 2016, và
Thông tư Hướng dẫn thực hiện được ban hành vào tháng 3 năm 2017, có cơ hội giải quyết vấn đề này và
xây dựng lòng tin và tăng sự tin tưởng giữa các bên liên quan.
Phản ứng trước các cuộc biểu tình trên toàn quốc về sự cố Formosa, trong đó công ty thép Đài Loan bị
quy trách nhiệm đối với việc xả các chất thải độc hại vào môi trường và giết chết khoảng 70 tấn cá và làm
ảnh hưởng đến sinh kế của rất nhiều người trong năm 2016, 91 Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì một cuộc
họp với các Bộ, trong đó, nhấn mạnh nghiêm túc việc thực thi quy định về nước thải. Tiếp thu chỉ đạo này,
một hệ thống quan trắc trực tuyến cho phép truy cập công khai việc xả thải của các công ty sẽ được đưa
ra.
Một Biên bản ghi nhớ đã được ký kết giữa Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (MONRE) và
Microsoft để hỗ trợ phát triển chính phủ điện tử và kiến trúc cơ sở dữ liệu quốc gia về tài nguyên thiên
nhiên và môi trường. 92 Mặc dù hệ thống giám sát này có thể, khi được thực hiện, được xem như một công
cụ mạnh mẽ để làm cho những người gây ô nhiễm có trách nhiệm về hành động của họ, rõ ràng cơ quan
chính phủ có thể cung cấp giấy phép cho phép xả thải và theo những điều kiện và yêu cầu tối thiểu, cũng
như cách xử phạt những người vi phạm sẽ được thực hiện là những câu hỏi quan trọng không kém cần
được giải quyết.
Thiếu một khung pháp lý rõ ràng và thực thi, thiếu năng lực của các cơ quan chính quyền tỉnh viii 93 và
thiếu các biện pháp khuyến khích để quản lý tài nguyên nước bền vững là những thách thức chính cần
được giải quyết.
Xét rằng nước ngầm mới được khai thác dưới 10% tuy nhiên khai thác nước ngầm hiện không được kiểm
soát quản lý trong tất cả các lĩnh vực dùng nước đang gây ra những lo ngại nghiêm trọng. Để giải quyết
vấn đề này, quy hoạch tài nguyên nước của Việt Nam phải được điều chỉnh để trong đó phải đưa nước
ngầm là một nguồn tài nguyên chủ yếu. Mặc dù Quyết định 2065 94 nhằm mục đích giảm bớt việc rút
nước ngầm trong các khu công nghiệp và ngăn chặn nó vào các vùng trọng điểm vào năm 2020, cần áp
dụng các biện pháp để quản lý bền vững nguồn nước ngầm trong khu nông nghiệp và đô thị.
Luật Thuỷ lợi 2017 mới ban hành là cơ hội để sửa đổi các ưu đãi đối với nước ngầm dùng cho nông
nghiệp. Mặc dù vẫn chưa được xác định, có vẻ như mức giá sẽ được định với mục tiêu thu hồi vốn, thay
vì tạo cơ chế khuyến khích cho khai thác nước bền vững.
Một thách thức chính đó là về các quy định liên quan đến tưới tiêu lúa, lĩnh vực sử dụng nước chính ở
Việt Nam. Các cuộc thảo luận trước đó dường như cho thấy nông dân trồng lúa sẽ được miễn thuỷ lợi phí.
Hơn nữa, các cải cách nông nghiệp hiện nay có thể làm giảm các yêu cầu sử dụng đất do chính phủ quy
định, cho phép nông dân tối đa hóa cây trồng/mùa vụ. Điều quan trọng là hai thay đổi chính sách đang
diễn ra này xem xét tầm quan trọng của việc quản lý tài nguyên nước bền vững.
Ngoài ra, thách thức còn nằm ở sự thiếu hụt năng lực kỹ thuật ở cấp địa phương, nơi đưa ra phần lớn các
quyết định. Tăng cường đào tạo và hỗ trợ ở cấp địa phương có thể cải thiện công tác quản lý tài nguyên
nước và ô nhiễm ở các lưu vực sông địa phương. Cuộc thảo luận về việc thành lập các ủy ban quản lý lưu
vực sông cần được đẩy nhanh và thực hiện.
Tại cuộc họp của chính phủ trung ương vào tháng 4 năm 2017, Bộ TN &MT đã đề xuất một số giải pháp
nhằm giải quyết các vấn đề môi trường như thúc đẩy quy hoạch môi trường, ban hành các tiêu chí sàng
lọc và công khai các ngành công nghiệp gây ô nhiễm và không đủ điều kiện. Cụ thể, các vấn đề cấp bách
là rà soát và điều chỉnh cơ chế tài chính, huy động các nguồn lực để bảo vệ môi trường, đặc biệt là
cơ chế huy động theo nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền.

viii
Hiện nay, ở nhiều tỉnh không có cán bộ chuyên trách về quản lý tài nguyên nước, chỉ có các kỹ sư tưới tiêu được giao quản lý tài
nguyên nước. Đây là một trong những bất cập trong việc tư vấn về quản lý tài nguyên nước trong khu vực cho chính quyền tỉnh.
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Các giải pháp kỹ thuật cho lưu vực sông

6.2

Dựa trên các nguyên tắc của IWRM, các giải pháp chính trong khuôn khổ lưu vực sông được đánh giá, có
xét tới các lĩnh vực giải pháp nông nghiệp, công nghiệp và đô thị.
Có nhiều cơ hội để giải quyết các vấn đề quản lý tài nguyên nước của Việt Nam thông qua việc xác định
và thực hiện các biện pháp giảm nhu cầu nước hiệu quả ở bốn lưu vực chính, nơi tạo ra 80% GDP của đất
nước. Phần này đánh giá:
• Các biện pháp để thu hẹp các thiếu hụt cung-cầu về nước được xác định cho lưu vực các cụm sông
vùng Đông Nam Bộ SERC
• Các biện pháp để làm thay đổi trạng thái căng thẳng về nước của các lưu vực Sông Hồng - Thái Bình,
sông Cửu Long, cụm sông Đông Nam Bộ và sông Đồng Nai xuống trạng thái ít căng thẳng hơn về
nước (WEI <20%) vào năm 2030.
Việc thực hiện 24 biện pháp nhằm vào các ngành nông nghiệp, công nghiệp và thành phố đã được xem
xét cho từng lưu vực sông. Để cho phép ưu tiên các biện pháp, hiệu quả về chi phí (ví dụ chi phí tạo ra
một đơn vị nước) cũng như tác động tổng thể (tức là lượng nước mà biện pháp này có thể có trong mỗi
lưu vực sông) của mỗi biện pháp đã được đánh giá. Danh sách các biện pháp, cũng như tổng quan về các
giả định liên quan đến quy mô, tác động và chi phí của từng biện pháp có thể được tìm thấy trong Phụ lục
H.
Do trọng tâm của phân tích là về các biện pháp sử dụng nước hiệu quả, các phương án bổ sung cấp nước
(như lưu trữ hồ chứa và bổ cập nước ngầm, và khử mặn) không được đưa vào phương pháp luận. Tuy
nhiên, ghi nhận rằng chúng có thể là một phần giải pháp cho các lưu vực sông nhất định.
Nhu cầu nước nông nghiệp góp phần chính trong tổng nhu cầu nước. Điều này được thể hiện trong các
phương pháp được trình bày tại các tiểu mục sau đây.

6.2.1

Phương pháp luận

Đường cong chi phí được sử dụng để đánh giá các can thiệp khác nhau và sự thiếu hụt về nhu cầu nước
và lượng nước hiện có. Quá trình đánh giá này không thay thế cho các công cụ và biện pháp phân tích
kinh tế khác, cũng không thay thế cho quy hoạch ở cấp lưu vực. Tuy nhiên, nó cung cấp một bức tranh
tương đối đơn giản về các giải pháp cơ bản sẵn có và những được-mất quan trọng của các giải pháp. Các
biện pháp đã xác định được tham khảo với các chuyên gia địa phương và cho thấy các cơ hội có tiềm
năng cao nhất để giảm nhu cầu nước. Do nhu cầu về nước của Việt Nam bị chi phối bởi nông nghiệp nên
nghiên cứu tập trung chủ yếu cho các giải pháp trong lĩnh vực này.
Hình 17 cung cấp tổng quan về phương pháp luận được sử dụng cho đánh giá. Trục hoành của đồ thị biểu
diễn lượng nước có trong mỗi biện pháp. Trục tung của đồ thị biểu diễn chi phí cho mỗi đơn vị nước của
từng biện pháp trong các năm tương ứng của đường cong chi phí. Đây là chi phí vốn hàng năm, cộng với
chi phí hoạt động ròng so với kịch bản thông thường.
Thước đo càng rộng theo trục hoành, thì tác động về sự sẵn có của nước để thu hẹp khoảng cách cung-cầu
càng lớn. Chiều cao độ của phép đo theo trục tung cho thấy chi phí tài chính của biện pháp.
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Hình 15. Phương pháp đường cong chi phí cho nguồn nước có sẵn

Trong khi các đường cong chi phí được ước tính cụ thể cho bốn lưu vực sông chính dựa trên các thông tin
sẵn có, cần phải phân tích thêm để đánh giá việc thực hiện và chi phí và tác động chính xác của chúng.
Trong bất kỳ trường hợp nào, đường cong chi phí cung cấp cái nhìn sâu sắc hữu ích về mức độ của các
biện pháp tiềm năng về tác động và chi phí.

Đánh giá các giải pháp có hiệu quả về chi phí ở các lưu vực
sông chính

6.3

Phần này trình bày các biện pháp có hiệu quả về chi phí để thu hẹp khoảng cách cung – cầu nước cho lưu
vực sông các cụm sông vùng Đông Nam Bộ, SERC, và cách thức cho mỗi lưu vực chính được phân tích
đi từ tình trạng căng thẳng về nước (nghiêm trọng) sang ít bị căng thẳng về nước hơn, tức là lượng nước
khai thác chỉ ở khoảng 10-20% của tài nguyên nước ngọt sẵn có.

6.3.1

Lưu vực các cụm sông Đông Nam Bộ SERC

Đến năm 2030, vào mùa khô, lưu vực SERC có thể có nhu cầu nước vượt quá tổng lượng cung cấp nước
hiện có 28% hoặc 770 triệu m3 / năm ('thiếu hụt nước'). Nhu cầu nước sẽ cần phải giảm đúng bằng lượng
này để đáp ứng nhu cầu của tất cả người dùng.
Thêm vào đó, do lưu vực SERC được đánh giá là "căng thẳng nước nghiêm trọng" (WEI = 58%) vào mùa
khô nên cần phải giảm 1,76 tỷ m3 / năm để chuyển trạng thái của lưu vực xuống ở mức ít căng thăng về
nước (thiếu hụt WEI). Mức độ này đại diện cho 65% tổng nhu cầu nước vào năm 2030. Phân tích các khả
năng tập trung vào cả hai mục nói trên là thu hẹp cung cầu về nước và chuyển trạng thái căng thẳng về
nước của lưu vực.
Lưu vực SERC chỉ chiếm khoảng 1% lượng nước của Việt Nam nhưng khu vực này tạo ra khoảng 10%
GDP và đại diện cho 2% tiêu dùng về nước tưới. Việc sử dụng nước trong lưu vực SERC cũng không
phải là điển hình cho Việt Nam vì bên cạnh tưới cho nông nghiệp, khu vực còn có các hoạt động tiêu
dùng nước khác rất đáng kể là nuôi trồng thuỷ sản và phục vụ cho công nghiệp.
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Như chỉ ra trong Hình 21, sự sẵn có về nước thấp trong khi có nhu cầu về nước cao cho thấy phải sử dụng
đến các giải pháp hỗn hợp cũng như phải vận dụng hàng loạt các biện pháp cho từng lĩnh vực để giúp thu
hẹp thiếu hụt cung cầu về nước. Các biện pháp can thiệp trong lĩnh vực đô thị và công nghiệp có thể có
thể tạo ảnh hưởng đáng kể về thể tích với chi phí đơn vị tương đối cao. Tuy nhiên, các biện pháp được
đánh giá là không đủ để thu hẹp cung cầu về nước như mục tiêu đặt ra vào năm 2030.
Hình 16. Lưu vực các cụm sông Đông Nam Bộ, SERC - đường cong chi phí của các giải pháp để thu hẹp
thiếu hụt nước vào mùa khô và giảm trạng thái căng thẳng về nước xuống “ít căng thẳng' vào năm 2030

Mặc dù bài phân tích chỉ tập trung vào các biện pháp về hiệu quả nước, rõ ràng là các biện pháp bổ sung
nguồn cấp nước sẽ cần phải được đánh giá trong tương lai để xem chúng có đủ để đảm bảo an ninh nước
tại lưu vực sông SERC hay không. Ví dụ, việc bổ cập nước ngầm với chi phí ước tính khoảng 0,5-1 USD
/m3 có thể là giải pháp hiệu quả về chi phí và tăng khả năng lưu trữ hồ chứa với chi phí ước tính khoảng
2-5 USD/m3 cũng có thể được khai thác. Ngọt hóa nước biển cũng là một nguồn nước bổ sung tiềm năng
khác, tuy vậy, chi phí cho việc này 95 còn cao hơn các phương án được xác định khác, sử dụng nhiều năng
lượng hơn, và gây ảnh hưởng tới môi trường nhiều hơn. Tính khả thi của bất kỳ can thiệp bổ sung cấp
nước nào cũng đòi hỏi phải được đánh giá chi tiết về kỹ thuật.
Giả sử các biện pháp bổ cập nước là khả thi, chi phí thực hiện để thu hẹp thiếu hụt cung - cầu nước vào
năm 2030 là 900 triệu USD. Giảm mực căng thẳng nước xuống mức thấp của lưu vực sẽ đòi hỏi tổng chi
phí ước tính ít nhất là 3 tỷ USD.
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6.3.2

Lưu vực sông Hồng – Thái Bình

Lưu vực sông Hồng-Thái Bình được đánh giá là "căng thẳng nước" (WEI = 27%) vào mùa khô đến năm
2030 và nhu cầu nước giảm 4,9 tỷ m3/năm sẽ được yêu cầu chuyển sang trạng thái “căng thẳng nước
thấp”. Đây là mục tiêu cho các phân tích lựa chọn ở lưu vực sông Hồng – Thái Bình.
Đây là một lưu vực có sự đa dạng về ngành nghề bao gồm sản xuất lúa gạo đáng kể (chiếm 15% sản
lượng lúa gạo của Việt Nam), các khu công nghiệp phát triển, các làng nghề và các khu đô thị lớn như thủ
đô Hà Nội.
Hình 22 cho thấy rằng các biện pháp can thiệp nông nghiệp, bao gồm tưới phun, canh tác tưới ngập khô
xen kẽ (AWD), ít cày xới đất, tưới tiêu theo lịch, kiểm soát sự bốc thoát hơi nước, và hệ thống thâm canh
lúa gạo cải tiến (SRI) là các biện pháp có hiệu quả về chi phí có nhất và có thể thu hẹp gần 50% thiếu hụt
về nước. Các biện pháp can thiệp ở đô thị và khu công nghiệp tốn kém chi phí hơn một chút khoảng 0,20,4 USD /m3 cần được thực hiện để thu hẹp thiếu hụt nước 4,9 tỷ m3 / năm.
Phân tích sâu cho biện pháp xử lý và tái sử dụng nước thải công nghiệp ở khu vực Hà Nội được trình bày
trong Chương 7.
Hình 22. Lưu vực sông Hồng-Thái Bình - đường cong chi phí của các giải pháp để giảm căng thẳng nước
vào mùa khô năm 2030

Ước tính rằng việc làm giảm mức căng thẳng nước của lưu vực xuống mức 'thấp' sẽ đòi hỏi tổng chi phí
là 2 tỷ USD.

6.3.3

Lưu vực Sông Đồng Nai

Lưu vực sông Đồng Nai được đánh giá là ‘căng thẳng nước’ (WEI = 28%) trong mùa khô vào năm 2030
và đòi hỏi nhu cầu nước phải giảm 1,85 tỷ m3/năm để chuyển sang trạng thái ‘căng thẳng nước thấp”. Đây
là mức 'thiếu hụt WEI' mục tiêu cho các phương án phân tích cho lưu vực sông Đồng Nai.
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Đồng Nai là nơi sát thành phố Hồ Chí Minh và rất phát triển về công nghiệp. Lưu vực chứa khoảng 4%
lượng nước của quốc gia và tạo ra 28% GDP.
Như Hình 23 minh họa, trong khi các biện pháp nông nghiệp có hiệu quả về chi phí, chúng chỉ có thể thu
hẹp khoảng 30% thiếu hụt nước 1,8 tỷ m3 / năm. Các biện pháp can thiệp tại khu vực đô thị và công
nghiệp, bao gồm giảm hiện tượng rò rỉ thất thoát nước và xử lý nước thải phải là một phần của bộ giải
pháp. Do sự tập trung của các nhà máy trong các khu công nghiệp và các khu trong lưu vực, chi phí thực
hiện các biện pháp công nghiệp có thể được lợi từ tính kinh tế theo quy mô.
Phân tích sâu về biện pháp tái sử dụng lại nước thải đô thị đã qua xử lý ở thành phố Hồ Chí Minh được
thực hiện trong Chương 7.
Hình 23. Lưu vực sông Đồng Nai - đường cong chi phí của các giải pháp để giảm căng thẳng nước vào
mùa khô năm 2030

Ước tính rằng việc giảm mức căng thẳng nước của lưu vực xuống mức 'thấp' sẽ đòi hỏi tổng chi phí là
650 triệu USD.

6.3.4

Lưu vực sông Cửu Long

The Lưu vực sông Cửu Long được đánh giá là ‘căng thẳng nước’ (WEI = 22%) vào mùa khô đến năm
2030 và cần giảm nhu cầu nước ở mức 2,5 tỷ m3/năm chuyển sang phân loại ‘căng thẳng nước thấp’, là
cơ sở phân tích 'thiếu hụt nước' cho lưu vực sông Cửu Long.
Lưu vực sông Cửu Long lưu trữ khoảng 60% lượng nước của Việt Nam và tạo ra 17% GDP và 50% sản
lượng gạo của cả nước. Khoảng 75% nhu cầu nước của lưu vực là dành cho nông nghiệp.
Do diện tích canh tác lúa lớn nên các biện pháp can thiệp vào hiệu quả sử dụng nước nông nghiệp như
tưới ngập khô xen kẽ (AWD) thay thế có thể làm giảm đáng kể nhu cầu về nước. Hình 24 cho thấy rằng
việc thực hiện một số ít các biện pháp can thiệp nông nghiệp có hiệu quả là đủ để thu hẹp thiếu hụt nước.
Phân tích sâu về Biện pháp tưới ngập khô xen kẽ, AWD được trình bày trong Chương 7.
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Hình 17. Lưu vực sông Mêkông - đường cong chi phí của các giải pháp để căng thẳng nước vào mùa khô
năm 2030

Do chi phí thấp và lợi ích tài chính tiềm tàng của các can thiệp được đánh giá (như tăng năng suất), ước
tính rằng giảm mực căng thẳng nước xuống mức 'thấp' của lưu vực có thể giúp tiết kiệm được 650 triệu
USD.

6.4

Triển khai các giải pháp

Mặc dù Mục 6.3 đã trình bày các phương pháp hiệu quả nhất về chi phí để giảm tình trạng căng thẳng
nước tại các lưu vực sông được phân tích tới mức mong muốn, cần phải hiểu rõ về những điều cần thực
hiện để triển khai các giải pháp này trong khuôn khổ IWRM.
Việc triển khai thành công các giải pháp đã được xác định phụ thuộc vào một hoặc tập hợp các yếu tố sau
đây:
• Cơ chế khuyến khích: Các đối tượng sử dụng nước (nông dân, ngành công nghiệp, khối công lập
hoặc người dân) cần phải có động lực để thay đổi hành vi của họ và hướng tới quản lý tài nguyên
nước bền vững
• Quy định (thực thi): Các quy định hiện tại cần phải được thực thi một cách mạnh mẽ và thống nhất
hơn để các đối tượng sử dụng nước có thể hình dung các quyết định của họ trong bối cảnh pháp lý
• Quy định (mới): Cần phải triển khai một quy định mới để cho phép thực hiện giải pháp
• Tài chính: Cần phải có hỗ trợ tài chính để triển khai giải pháp
• Hỗ trợ kỹ thuật/Xây dựng năng lực: Nếu công nghệ là một phần của giải pháp, cần phải có hỗ trợ để
giúp lựa chọn và vận hành các công nghệ này. Nếu không cần sử dụng đến công nghiệp, việc thay
đổi hành vi và thông lệ đòi hỏi phải có xây dựng năng lực.
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Cơ quan chịu trách nhiệm

Quy định (thực thi)

1

Nông
nghiệp

Quản lý bốc
thoát hơi nước
bằng cách sử
dụng hạn ngạch

Bộ NN&PTNT, UBND tỉnh, các công ty thuỷ lợi

x

x

2

Nông
nghiệp

Thu hoạch nước
mưa để tưới

Bộ NN&PTNT, UBND tỉnh, các công ty thuỷ lợi, cộng đồng nông dân

x

x

x

3

Nông
nghiệp

Chống thấm cho
kênh

Bộ NN&PTNT, UBND tỉnh, các công ty thuỷ lợi, cộng đồng nông dân

x

x

x

4

Nông
nghiệp

Tưới nhỏ giọt

Bộ NN&PTNT, UBND tỉnh, các công ty thuỷ lợi, các hộ nông dân

x

x

x

5

Nông
nghiệp

Tưới nước theo
lịch

Bộ NN&PTNT, UBND tỉnh, các công ty thuỷ lợi, các hộ nông dân

x

x

x

6

Nông
nghiệp

Tưới nước theo
lịch sử dụng
thông tin vệ tinh

Bộ NN&PTNT, UBND tỉnh, các công ty thuỷ lợi

x

x

x

7

Nông
nghiệp

Màng phủ nông
nghiệp

Bộ NN&PTNT, UBND tỉnh, các hộ nông dân

x

8

Nông
nghiệp

Canh tác chính
xác

Bộ NN&PTNT, Bộ KHCN, UBND tỉnh, các hộ nông dân

x

x

x

9

Nông
nghiệp

Kỹ thuật
đất/không cày
xới

Bộ NN&PTNT, Bộ KHCN, UBND tỉnh, các hộ nông dân

x

10

Nông
nghiệp

Tưới phun

Bộ NN&PTNT, UBND tỉnh, các công ty thuỷ lợi, các hộ nông dân

x

x

11

Nông
nghiệp

Bộ NN&PTNT (các cơ quan mở rộng), UBND tỉnh, các hộ nông dân

x

x

x

12

Nông
nghiệp

Bộ NN&PTNT (các cơ quan mở rộng), UBND tỉnh, các hộ nông dân

x

x

x

13

Nông
nghiệp

Bộ NN&PTNT (các cơ quan mở rộng), UBND tỉnh, các hộ nông dân

x

x

x

14

Công
nghiệp

Bộ NN&PTNT, Bộ Công Thương, Bộ TNMT, Bộ Công an (cảnh sát môi
trường, UBND tỉnh

x

x

15

Công
nghiệp

16

Công
nghiệp

17

Công
nghiệp

18

Công
nghiệp

19

Hệ thống thâm
canh lúa cải tiến
(SRI)
Thực hành tưới
ngập khô xen kẽ
(AWD)
Thay đổi thực
hành tưới (tạo
căng thẳng nước
cố ý)
Đo lường Nước
thất thoát
Xây dựng năng
lực thể chế để
quản lý việc sử
dụng nước công
nghiệp
Tái chế nước từ
các khu công
nghiệp
Không xả thải từ
các khu công
nghiệp

Tài chính

Giải pháp lựa
chọn

Hỗ trợ kỹ thuật,
Xây dựng năng lực

Lĩnh vực

Quy định (mới)

ST
T

Cơ chế khuyến khích

Bảng 4 Yêu cầu đối với việc triển khai thành công cả 24 biện pháp

x

x

x

x
x

x

Bộ Công Thương, Bộ Y tế, Bộ KHCN, Bộ TNMT, UBND tỉnh

x

x

x

Bộ Công Thương, Bộ Y tế, Bộ KHCN, Bộ TNMT, UBND tỉnh

x

x

(x
)

x

x

Bộ Công Thương, Bộ Y tế, Bộ KHCN, Bộ TNMT, UBND tỉnh

x

x

(x
)

x

x

Xử lý nước thải
công nghiệp

Bộ Công Thương, Bộ Y tế, Bộ KHCN, Bộ TNMT, UBND tỉnh

x

x

x

x

Thành
phố

Nhà vệ sinh giật
nước (cải tiến)

Bộ Xây dựng, các nhà phát triển đô thị (nhà đầu tư), UBND tỉnh, UBND thành
phố, cư dân thành phố

x

x

(x
)

x

x

20

Thành
phố

Vòi nước (mới
và cải tiến)

Bộ Xây dựng, các nhà phát triển đô thị (nhà đầu tư), UBND tỉnh, UBND thành
phố, cư dân thành phố

x

x

(x
)

x

x

21

Thành
phố

Thất thoát nước
đô thị

Bộ Xây dựng, các công ty cấp nước, các nhà phát triển đô thị (nhà đầu tư),
doanh nghiệp, UBND tỉnh, UBND thành phố, cư dân thành phố

x

x

x

x
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22

Thành
phố

Quản lý áp lực
nước
(tại mạng lưới
cấp nước)

Bộ Công Thương, Bộ Y tế, Bộ KHCN, Bộ TNMT, UBND thành phố

x

x

x

x

23

Thành
phố

Xử lý nước thải
đô thị

Bộ Công Thương, Bộ Y tế, Bộ KHCN, Bộ TNMT,
Bộ Công an (cảnh sát môi trường, UBND tỉnh, UBND thành phố

x

x

x

x

24

Thành
phố

Tái sử dụng
nước thải

Bộ Công Thương, Bộ Y tế, Bộ KHCN, Bộ TNMT, UBND tỉnh, UBND thành
phố

x

x

x

x

x

Như Bảng 4 cho thấy, các cơ chế khuyến khích và quy định được thực thi là chìa khoá để triển khai tất cả
các giải pháp. Các đối tượng sử dụng nước cần phải được khuyến khích áp dụng các phương pháp quản lý
nước hiệu quả, ví dụ như AWD, tái chế nước công nghiệp, lắp đặt các thiết bị tiết kiệm nước trong gia
đình, do những việc này đòi hỏi bỏ thêm nỗ lực, thay đổi thói quen, một sự đầu tư, hoặc kết hợp tất cả các
hoạt động trên.
Như đã đề cập tại mục 6.1, các công cụ kinh tế như giá nước, phí xả thải và các khoản phí phải trả cho
dịch vụ hệ sinh thái, cần phải được thiết kế sao cho có thể khuyến khích người sử dụng hành động một
cách bền vững. Ví dụ, các biện pháp làm tăng hiệu quả sử dụng nước sẽ chỉ được áp dụng (nếu không bị
ép buộc) khi chi phí tiết kiệm nước từ các biện pháp này lớn hơn chi phí phải bỏ ra để đầu tư vào chúng.
Ngoài ra, các công cụ pháp lý, như xử phạt cho hành vi gây ô nhiễm môi trường, cần phải được thiết kế
sao cho mức phạt phải chịu sẽ lớn hơn chi phí xử lý nước thải. Trong cả hai trường hợp, việc thực thi các
công cụ này là quan trọng hơn cả. Hiện nay, mức phạt cho hành vi gây ô nhiễm môi trường được cho là
còn quá thấp để thúc đẩy các bên tuân thủ các yêu cầu pháp luật, trong khi đó, năng lực của chính quyền
tỉnh cũng quá thấp để có thể đánh giá các sai phạm. Tình hình thực thi thể chế cũng thấp đến mức chỉ có 7%
ngành công nghiệp được đăng ký và cấp phép xả thải tại Sở TNMT. Giá nước hiện nay cho sản xuất công
nghiệp dao động từ 0,2-0,26 USD/m3, thấp hơn so với chi phí tái sử dụng nước thải đã qua xử lý. Cần
phải tìm hiểu các cơ hội mới ở Bộ TNMT, Bộ NN&PTNT và Bộ Công Thương để cải thiện khung pháp
lý và tạo cơ chế khuyến khích trong công tác quản lý tài nguyên nước bền vững.
Trong một vài trường hợp, đòi hỏi phải xây dựng các quy định mới để có thể triển khai các giải pháp. Tái
sử dụng nước thải là một trong số đó. Cần phải thiết kế các quy định và tiêu chuẩn liên quan đến việc sử
dụng nước thải đã qua xử lý trước khi có thể thực hiện giải pháp. Đối với các giải pháp khác, ví dụ như tái
chế nước của các khu công nghiệp, không xả thải từ các nhà máy sản xuất công nghiệp, sử dụng các nhà
vệ sinh giật nước kép và vòi nước, việc sửa đổi các quy định hiện hành có thể sẽ có ích trong quá trình
cập nhật các giải pháp.
Việc thực hiện các giải pháp nông nghiệp có thể được hưởng lợi nếu được tích hợp với các chiến lược của
Bộ NN&PTNT. Ví dụ hiện nay, Bộ NN&PTNT đặt ra mục tiêu áp dụng thực hành AWD cho 1 triệu ha
lúa vào năm 2020, trong khi IRRI ước tính rằng có thể áp dụng thực hành AWD cho 4,08 triệu ha. Việc
sửa đổi mục tiêu này có thể thúc đẩy tỷ lệ áp dụng AWD cao hơn.
Tuỳ vào biện pháp áp dụng, có thể sẽ phải cần đến nguồn tài chính. Đối với các biện pháp đô thị quy mô
lớn, ví dụ như giảm thất thoát ở đô thị hoặc xử lý nước thải, có thể hướng đến các thoả thuận hợp tác
công-tư hoặc các nhà tài trợ quốc tế. Hiện nay, vẫn còn thiếu một khung pháp lý rõ ràng và hỗ trợ cần
thiết cho các tổ chức tư nhân và công lập có quan tâm, do đó, làm giảm đi tiềm năng của các cơ chế hợp
tác công-tư. Đối với các khoản đầu tư nhỏ hơn, ví dụ như trong nông nghiệp, các thách thức về tài chính
do các chi phí vốn trả trước có thể được giải quyết bằng cách hợp tác với các bên trung gian trên thị
trường, như các nhà máy cà phê, để đảm bảo cho các hộ nông dân. Cần phải tìm hiểu các cơ hội hợp tác
với các tổ chức đã hoạt động trong lĩnh vực này, cũng như với các cơ quan chính quyền địa phương (Sở
TNMT, Sở NN&PTNT, UBND tỉnh), các công ty cung cấp giải pháp thuỷ lợi, các ngân hàng nông nghiệp
và hiệp hội cà phê, hiệp hội nông dân.
Một rào cản chính đối với việc thực hiện giải pháp là việc không có đủ hướng dẫn về các kỹ thuật phù
hợp và xây dựng năng lực trong các lĩnh vực. Có nhiều cơ hội để khối công lập hợp tác với lĩnh vực tư
nhân và xã hội dân dự để đưa ra các bí quyết và xây dựng năng lực cần thiết. Như vậy, các doanh nghiệp
(quốc tế/trong nước) với các chuỗi cung ứng nông nghiệp có thể làm việc với các nhà cung cấp và hỗ trợ
họ với các kiến thức và bí quyết cần thiết. Ngoài ra, họ cũng có thể cung cấp các gói tài chính để mua sắm
các thiết bị cần thiết (nếu có) và cho phép người nông dân thụ hưởng các lợi ích phát sinh.
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6.4.1

Khối tư nhân

Dữ liệu trong báo cáo Tổng quan về Nước của OECD cho thấy rằng hầu hết các quốc gia phát triển, trong
đó có Việt Nam, đã cố gắng lôi kéo sự tham gia của khối tư nhân ở nhiều mức độ khác nhau, với tư cách
là một nguồn tài chính, nhưng cũng đồng thời để cải thiện tính hiệu quả trong cung ứng dịch vụ, giảm chi
phí, góp phần vào sự bền vững trong dài hạn và thúc đẩy chuyển giao công nghệ.
Sự tham gia của khối tư nhân vào ngành nước và vệ sinh môi trường ở Việt Nam rất đa dạng, với các mối
quan tâm và nền tảng khác nhau. Nó bao gồm các nhà đầu tư quốc tế, các doanh nghiệp vận hành nước,
các ngành và khu công nghiệp, các doanh nghiệp vận hành nông nghiệp, các đối tượng sử dụng lớn (ví dụ
như các công ty đồ uống và khai thác mỏ) và cộng đồng các nhà cung cấp tài chính, cũng như các liên
doanh của các công ty nhà nước và tư nhân.
Các đối tượng tư nhân, dưới dạng là các nhà cung cấp quy mô nhỏ, đã góp phần làm giảm những thiếu
hụt trong việc cung ứng dịch vụ khi các dịch vụ này đã không còn bắt kịp tốc độ gia tăng dân số và làn
sóng di cư về các đô thị, ví dụ, sự tham gia của các doanh nghiệp quốc tế theo mô hình Xây dựng-Vận
hành-Chuyển giao (BOT) nhằm hỗ trợ các công ty cấp nước của nhà nước.
Có cơ hội để mở rộng hơn nữa sự tham gia của khối tư nhân vào việc cung ứng nước sạch vệ sinh. Tuy
nhiên, khối tư nhân hiện tham gia rất ít vào các dự án hạ tầng do nhà nước cấp vốn. Chủ yếu họ tham vào
các dự án được cấp vốn bởi các thể chế tài chính quốc tế như ADB, hoặc các đơn vị công nghiệp liên kết
với các tổ chức quốc tế. Nhà máy xử lý nước thải đô thị mới đây ở TP. Hồ Chí Minh được cấp vốn bởi
Chính phủ Nhật Bản và trao cho tổ hợp các công ty Veolia, Hitachi, và POSCO E&C (của Hàn Quốc) là
một ví dụ như vậy.
Mặc dù việc kiểm soát ngoại hối đã bị dỡ bỏ, nhờ đó cải thiện được tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài,
các yếu tố như việc thiếu các bảo đảm về lợi nhuận tối thiểu, bảo đảm an toàn cho vay không đầy đủ, và
thiếu các quy trình chung và hợp đồng chuẩn vẫn là các trở ngại cho sự tham gia của khối tư nhân quốc
tế, do họ sẽ có thể phải đối mặt với cạnh tranh từ các doanh nghiệp nhà nước. 96
Các động thái từ phía khối tư nhân, bao gồm cả trong nước và quốc tế, là yếu tố then chốt để thực hiện
các giải pháp được xác định trong các phần trước của báo cáo này. Một số ví dụ về sự tham gia của họ
được liệt kê dưới đây (danh sách này không đầy đủ):
•

Cung cấp hạ tầng cho đô thị, cho các ngành nông nghiệp và công nghiệp phục vụ việc cấp nước và
sử dụng nước hiệu quả (ví dụ, chống thấm kênh, tươi nước nhỏ giọt, quản lý thất thoát nước ở đô thị,
đo đạc, quản lý áp lực nước)

•

Cung cấp hạ tầng cho đô thị, cho các ngành nông nghiệp và công nghiệp phục vụ việc xử lý xả thải
và tái sử dụng nước (ví dụ, xử lý và tái chế nước thải công nghiệp, xử lý nước thải đô thị)

•

Tập huấn và xây dựng năng lực cho các thực hành quản lý nước bền vững hơn (ví dụ, thực hành tưới
nước cải tiến như SRI và AWD, xây dựng năng lực cho các ngành về sử dụng nước hiệu quả và
ngăn chặn ô nhiễm)

•

Cung cấp công nghệ thông tin và thông tin (ví dụ, dữ liệu vệ tinh phục vụ tưới nước theo lịch và
canh tác chính xác)

Phần đánh giá thể chế đã nhấn mạnh rằng việc phân công trách nhiệm không rõ ràng giữa các cấp và cơ
quan chính quyền khác nhau, và sự chồng chéo trách nhiệm của các cơ quan chính phủ cho việc triển khai
và giám sát, đã tạo ra sự thiếu rõ ràng cho khối tư nhân. Ngoài ra, việc thực thi kém các quy định hiện
hành cũng như việc thiếu hụt các cơ chế khuyến khích tài chính đã dẫn đến sự thiếu tuân thủ của khối tư
nhân, ví dụ, mức phạt cho hành vi gây ô nhiễm nhiều khi thấp hơn chi phí tuân thủ xử lý nước thải và xả
thải đúng quy định.
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Có thể có nhiều tiềm năng cho sự tham gia của ngành nước quốc tế vào việc xử lý nước thải công nghiệp
tại các khu công nghiệp – theo quy định pháp luật hiện hành là phải xử lý nước thải công nghiệp trước khi
xả thải. Việc thực thi luật pháp hiện tại, có thể đòi hỏi xây dựng năng lực thể chế, có thể đóng vai trò là
cơ chế tài chính khuyến khích các ngành công nghiệp này cải thiện năng lực xử lý nước thải và qua đó là
cải thiện chất lượng nước của các cơ sở tiếp nhận.
Luật Thuỷ lợi mới, coi nước là một hàng hoá, mặc dù có vẻ chỉ có mục đích thu hồi chi phí hơn là tạo ra
cơ chế khuyến khích, có thể tăng cường động lực kinh tế cho khối tư nhân trong nước (bao gồm cả công
nghiệp và nông nghiệp) thực hiện các biện pháp để nâng cao hiệu quả sử dụng nước và giảm ô nhiễm môi
trường trong quá trình vận hành.
Khối tư nhân nước ngoài cũng có một vai trò cụ thể trong việc nâng cao năng lực cho các đối tác trong
nước, hỗ trợ tài chính, hoặc thông qua các hợp đồng mua sắm đáp ứng các chính sách về trách nhiệm xã
hội doanh nghiệp và môi trường về quản lý nước bền vững. Một vài tập đoàn quốc tế hiện đã thực hiện
các giải pháp này ở cả hai lĩnh vực công nghiệp và nông nghiệp, ví dụ, yêu cầu các nhà cung cấp trong
nước phải đạt các tiêu chuẩn về môi trường và tiết kiệm nước trong vận hành, và cung cấp hỗ trợ kỹ thuật
và tài chính. Các ví dụ điển hình này rất nên được khuyến khích và nhân rộng.
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7

Phân tích sâu

Dựa trên cơ sở chương trước trình bày các giải pháp để thu hẹp thiếu hụt nước và chuyển các lưu vực
sông căng thẳng về nước sang trạng thái 'căng thẳng nước thấp', ba giải pháp đã được lựa chọn để phân
tích sâu hơn.
Theo tham vấn với các bên liên quan, các lĩnh vực giải pháp đã được lựa chọn dựa trên tác động tiềm ẩn
của chúng, sự liên quan của khu vực và tính khả thi của việc thực hiện. Phân tích chi tiết bao gồm:
• Thực hành tưới ngập khô xen kẽ (AWD);
• Xử lý và tái sử dụng nước thải tại thành phố Hồ Chí Minh; và
• Xử lý nước thải công nghiệp quanh Hà Nội.
Một lĩnh vực giải pháp thứ tư đã được điều tra để đối phó với tình trạng giảm mực nước ngầm ở Tây
Nguyên:
• Tạo thuận lợi cho sử dụng nước hiệu quả trong sản xuất cà phê ở Tây Nguyên;
Do 80% nhu cầu sử dụng nước ở Việt Nam đến từ ngành nông nghiệp, hai nội dung phân tích chi tiết
được thực hiện với lĩnh vực này. Việc phân tích chi tiết giúp hiểu rõ hơn tác động, chi phí và rào cản đối
với việc thực hiện các biện pháp được phân tích. Chúng cũng giúp đưa ra lộ trình triển khai và các bên có
liên quan.

7.1

Thực hành quản lý tưới ngập khô xen kẽ cho cây lúa

7.1.1

Thách thức

Lúa là cây trồng chiếm ưu thế ở Việt Nam và chiếm 58% tổng diện tích được tưới tiêu. Phần lớn lúa được
trồng ở ba vùng: Đồng bằng miền Nam (bao gồm cả đồng bằng sông Cửu Long) chiếm khoảng 50% tổng
sản lượng lúa, tiếp đến là đồng bằng Bắc Bộ và Tây Nguyên 97. Khí hậu ở Việt Nam cho phép trồng lúa
gần như quanh năm, có thể tới ba vụ một năm trồng ở đồng bằng sông Cửu Long.
Với nhu cầu nước khoảng 10.000-12.000 m3 / ha, lúa cần lượng nước rất lớn. Vấn đề này trở nên trầm
trọng hơn do hệ thống thủy lợi đã cũ và kém hiệu quả và các thực hành canh tác lãng phí nước trong sản
xuất lúa gạo. Việc không quản lý được về khai thác nước ngầm trong các vùng sản xuất lúa gạo quan
trọng của sông Cửu Long và Sông Hồng càng làm sụt giảm mực nước ngầm. Điều này không chỉ dẫn đến
xâm nhập mặn mà còn làm giảm hiệu quả tưới tiêu trong thời kỳ sinh trưởng của cây lúa.

7.1.2

Giải pháp

Phương pháp Quản lý tưới ngập khô xen kẽ (AWD) có tiềm năng làm giảm mức sử dụng nước xuống 30%
so với lũ lụt liên tục. Nghiên cứu của Hà (2014) đã phát hiện ra rằng việc áp dụng AWD ở Việt Nam có
thể giảm 40-50% lượng nước sử dụng.
Sử dụng phương pháp AWD có thể tăng năng suất lên đến 12% (hoặc 0,7 t/ha) đồng thời giảm chi phí cho
nông dân (38 USD/ha) và do đó làm tăng lợi nhuận cho nông dân từ 25 đến 37%. Nó cũng có thêm lợi ích
của việc giảm phát thải khí mê-tan (CH4) trung bình 48%. 98
Thực hành tưới ngập khô xen kẽ đã được Viện Nghiên cứu Lúa Quốc tế (IRRI) xây dựng với sự hợp tác
của các cơ quan nghiên cứu quốc gia và đã được thí điểm ở một số nước, trong đó có Việt Nam. Thực
hành này dựa trên một nghiên cứu cho thấy rằng cây lúa có thể chịu được đến 30% sự cắt giảm về nước
trong giai đoạn sinh trưởng chính so với thực hành tưới truyền thống mà vẫn không ảnh hưởng đến năng
suất. Mục tiêu của thực hành này là để quản lý độ ẩm của đất ở lớp đất trên cùng để giúp cây trồng tăng
trưởng. Canh tác này được tiến hành làm ngập đồng sau đó rút nước phơi ruộng theo chu kỳ 2 tuần và
được lặp lại trong suốt các giai đoạn sinh trưởng của cây lúa trừ giai đoạn trổ bông vì giai đoạn này cây
cần nước và không chịu được hạn. 99
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Chính phủ Việt Nam đã đưa AWD vào các chương trình của nông dân, như kỹ thuật ‘1 phải, 6 giảm’ đã
được Bộ NN&PTNN thông qua vào năm 2012 cho vùng đồng bằng sông Cửu Long. 100 Theo Bộ
NN&PTNT, tưới ngập khô luân phiên đã được thực hiện đầy đủ trên 60.000 ha và một phần trên 300.000
ha ruộng lúa ở lưu vực sông Cửu Long và lưu vực sông Hồng. Bộ NN&PTNT đặt mục tiêu bao phủ ít
nhất 1.000.000 ha ruộng lúa với AWD vào năm 2020. 101 Theo IRRI, có thể tăng diện tích lúa theo AWD
lên 1,14 triệu ha ở đồng bằng sông Hồng và lên 4,08 triệu ha ở đồng bằng sông Cửu Long. 102 Tổ chức
WWF Việt Nam cũng đã áp dụng mô hình ‘1 phải, 6 giảm’ và đưa kỹ thuật AWD vào một trong các dự
án về nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu tại Khu bảo tồn đất ngập nước Láng Sen
(tỉnh Long An).

7.1.3

Tác động và chi phí của giải pháp

Ước tính tác động của AWD đối với việc sử dụng nước, năng suất cây trồng, khả năng sinh lời và khí thải
nhà kính được trình bày trong Bảng 6. Ước tính này áp dụng cho mục tiêu của Bộ NN&PTNT là 1 triệu
ha (tăng 0,94 triệu ha) và tiềm năng theo ước tính của IRRI là 4,08 triệu ha. Dữ liệu về tác động đơn vị
của AWD đã được rút ra từ nghiên cứu điển hình của Basak (2016), trong khi ước tính thận trọng hơn về
công tác giảm nước 30% (thay vì 40-50%) được dựa trên kinh nghiệm của IRRI giữa các quốc gia, bao
gồm Việt Nam.
Các ước tính giả định rằng AWD sẽ được áp dụng cho vụ lúa hè và mùa đông. Nhu cầu tưới tiêu cho sản
xuất lúa truyền thống ước đạt 10.000 m3/ha - 12.000 m3/ha vào mùa đông-xuân (mùa khô) và 5.000 m3/ha
vào mùa hè-thu (mùa mưa). 103 Tại hầu hết các khu vực nông dân có thể trồng lúa hai vụ một năm trong
khi ở đồng bằng sông Cửu Long, nông dân có thể trồng ba vụ lúa một năm.
Bảng 5. Tổng quan về các tác động của biện pháp tưới ngập khô xen kẽ
Thay đổi từ áp dụng thực hành AWD
Chi phí sản xuất thay
đổi (USD/ha)
Năng suất (t/ha)

(-38) $/ha
0-0.7 (t/ha)

Lợi nhuận (USD/ha)
Giảm phát thải khí
nhà kính (CO 2 /ha)
Sử dụng nước (m3)

Mục tiêu của Bộ NN&PTNT
(nghìn)
Tối thiểu
Tối đa
(35,720)

Tiềm năng (nghìn)
Tối đa

Tối thiểu
(152,760)

0

658

0

2,814

170-391 $/ha

159,800

367,540

683,400

1,571,820

1.8-4 CO 2 /ha

1,692

3,760

7,236

16,080

4,230,000

4,794,000

18,090,000

20,502,000

(-30%)

Những ước tính trên cho thấy rằng việc áp dụng thực hành AWD có thể giúp tăng lợi nhuận, và do đó
chắc chắn là một đề xuất hấp dẫn đối với nông dân.

7.1.4

Các rào cản

Theo nghiên cứu của Basak (2016) 104 ở Việt Nam và theo Bộ NN&PTNT, những thách thức chính trong
việc triển khai AWD là:
• Nông dân không thấy được lợi ích kinh tế rõ ràng của AWD, chủ yếu là vì chi phí tưới không tính
trên khối lượng nước sử dụng.
• Cánh đồng không bằng phẳng khiến việc kiểm soát mực nước và kiểm soát độ ẩm của đất khó khăn
• Hệ thống tưới và tiêu không đầy đủ
• Đất nông nghiệp bị phân mảnh và không được dồn thửa khiến việc áp dụng trở nên khó khăn hơn
• Nông dân thiếu năng lực để thực hiện AWD một cách chính xác (và thiếu hiểu biết để tin tưởng
phương pháp tiếp cận này)
• Thiếu chính sách khuyến khích nông dân áp dụng AWD.
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7.1.5

Lộ trình

Currently Hiện tại, Luật về Tài nguyên nước đang được sửa đổi và dự kiến sẽ có hiệu lực vào tháng 5
năm 2017. Sau đó, Bộ NN&PTNT sẽ có chỉ đạo kỹ thuật về định giá nước cho thủy lợi cũng như hướng
dẫn thực hiện. Trong các cuộc thảo luận của các bên liên quan, Bộ NN&PTNT đã bày tỏ sự quan tâm đến
việc nhận được hỗ trợ từ bên ngoài để sửa đổi giá nước tưới để khuyến khích nông dân áp dụng các biện
pháp hiệu quả về nước, ví dụ AWD.
Bộ NN & PTNT cũng đã bày tỏ sự quan tâm đến việc hỗ trợ kỹ thuật cho các biện pháp khác cần thiết để
mở rộng AWD, chẳng hạn như làm bằng phẳng mặt ruộng (ví dụ công nghệ làm phẳng mặt ruộng bằng
laser), nâng cao nhận thức và năng lực (ví dụ như đào tạo nông dân) cũng như đầu tư cơ sở hạ tầng để cải
thiện hệ thống thủy lợi.
Các biện pháp bổ sung khác có thể cũng được dung để hỗ trợ cho các hoạt động này, chẳng hạn như xây
dựng một diễn đàn cho các bên liên quan, bao gồm các tổ chức làm việc trong lĩnh vực AWD, như các tổ
chức nông dân, các tổ chức phi chính phủ trong nước, các tổ chức phi chính phủ quốc tế, các cơ quan bên
dưới của chính phủ có cơ hội kết nối, nhân rộng ý tưởng và triển khai thực hiện. Định hướng chi tiết cho
việc mở rộng quy mô áp dụng AWD đòi hỏi phải có sự thực hiện phối hợp từ cấp quốc gia đến cấp tỉnh,
huyện và xã. Các cơ quan của nhà nước có thể thu nhiều lợi ích từ sự hợp tác với các tổ chức phi chính
phủ địa phương trong việc nâng cao nhận thức và năng lực của nông dân.
Vì 50% sản lượng lúa gạo được sản xuất ở đồng bằng sông Cửu Long, nên chúng tôi khuyến nghị ban đầu
nên tập trung triển khai AWD ở khu vực này. Khi canh tác này được thực hiện thành công ở đó thì nó có
thể được tiếp nối ở miền Bắc và Tây Nguyên. Quy mô ruộng nhỏ ở miền Bắc và miền Trung của Việt
Nam (trung bình 0,13 ha / hộ) là một một thách thức đối với việc ứng dụng AWD và sẽ đòi hỏi cần có
mức hỗ trợ nhiều hơn cho việc giới thiệu và ứng dụng AWD (IRRI và cộng sự) 105
Ngoài ra, cũng có thể áp dụng cách tiếp cận ‘1 phải, 6 giảm’. Phương pháp này đòi hỏi người nông dân
phải sử dụng hạt giống được chứng nhận (1 phải) và giảm giống, phân bón, thuốc diệt cỏ, nước, thất thoát
sau thu hoạch, và phát thải khí nhà kính (6 giảm). Cách tiếp cận này có tính toàn diện hơn kỹ thuật AWD
và do vậy, tạo ra tác động tích cực hơn về môi trường, trên cả việc tiết kiệm nước. Các bên liên quan cần
được khuyến khích tham gia để họ có thể hiểu được phương án tối ưu.
Phân tích mục tiêu có thể cụ thể hoá hơn nữa các lĩnh vực được xác định ở đồng bằng sông Cửu Long cần
được ưu tiên, có tính đến các tiêu chí như cơ sở hạ tầng hiện có, quy mô trang trại và quy mô nông trại.

7.1.6
•
•

Các bên liên quan chủ chốt và tạo điều kiện có thể thực hiện

Bộ NN&PTNT và Bộ TNMT
Trung tâm khuyến nông miền Trung (Bộ NN&PTNT): Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật ở cấp tỉnh, huyện và
xã
Sở NN&PTNT và Sở TNMT
Viện Nghiên cứu Lúa Quốc tế (IRRI)
Hiệp hội người sử dụng nước
Các công ty quản lý thuỷ lợi và thoát nước
Các tổ chức của nông dân
Tổ chức Phát triển nông thôn bền vững: 106 Một tổ chức phi chính phủ theo phương pháp tiếp cận có
sự tham gia đối với phát triển nông thôn bền vững, các lớp tập huấn nông dân, các nhóm tập trung,
các tổ chức dựa vào cộng đồng và đào tạo cán bộ đào tạo (ToT) các khoá đào tạo về trồng trọt, quản
lý nước, tưới tiêu

•
•
•
•
•
•
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7.2

Thúc đẩy sử dụng nước hiệu quả trong sản xuất cà phê ở Tây
Nguyên

7.2.1

Thách thức

Mực nước ngầm đã giảm 20% trong 10 năm qua ở Tây Nguyên, đặc biệt là ở những vùng sản xuất cà phê
chính của Việt Nam ở Đăk Lăk và Đắk Nông. Vào mùa khô, mực nước ngầm trung bình thấp hơn trung
bình 4-5 mét so với những năm 1980, làm tăng chi phí khai thác và làm giảm lượng nước sẵn có không
chỉ cho nông nghiệp và sinh hoạt. Việc khai thác nước ngầm để tưới tiêu cho cà phê được cho là nguyên
nhân chính, vì mực nước ngầm tương đối thấp hơn ở các vùng trồng cà phê dày đặc. 107 Những thay đổi về
sử dụng đất, cụ thể là chuyển đổi từ rừng sang trồng cà phê, được cho là đã góp phần làm trầm trọng hoá
tình hình, do nhu cầu nước phục vụ trồng cà phê cao hơn so với trồng rừng và do giảm thấm nước từ dòng
chảy mặt xuống các tầm nước ngầm.
Tây Nguyên bị ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng trong đợt hạn hán gần đây từ năm 2014 đến năm 2015.
Điều này có ý nghĩa quan trọng vì 88% sản lượng cà phê được sản xuất ở các vùng này, với Đăk Lăk
(32%), Lâm Đồng (24%) và Đăk Nông (19%) chiếm phần lớn sản lượng cà phê. 108 Vào mùa khô từ tháng
1 đến tháng 4, cà phê cần phải được tưới bổ sung, 109 trong đó thường lấy từ nguồn nước ngầm. 110
Hơn nữa, D'haeze 111 phát hiện ra rằng do sự mở rộng nhanh chóng, ‘vùng cà phê ở tỉnh Đăk Lăk vượt quá
phạm vi không gian về tính bền vững’ và rằng có "sự chênh lệch giữa mô hình sử dụng đất hiện tại và nền
tài nguyên tự nhiên". Vấn đề này cũng đã được Bộ NN&PTNT xác định, và đạt mục tiêu giảm diện tích
sản xuất cà phê ở Tây Nguyên từ 577.121 ha xuống còn 542.500 ha, một mức giảm 6%. Việc này có thể
ảnh hưởng đến phần lớn 600.000 nông dân trồng cà phê ở Việt Nam.
Hiện chỉ thấy một vài trang trại lớn sử dụng tưới nhỏ giọt cho sản xuất cà phê, mang lại tiềm năng để tăng
hiệu quả sử dụng nước. 112 Tuy nhiên, do 75% nông dân nơi đây là các hộ nông dân nhỏ, có cả những
thách thức về nâng cao nhận thức, vốn ban đầu cao và các rào cản tiếp cận tín dụng.

7.2.2

Giải pháp

Gây hạn một cách cưỡng bức cho cây, nghĩa là hạn chế nước tưới vào rễ, có tác động đến sinh trưởng và
phát triển của cây trồng. Đối với cây cà phê, Amarasinghe và cộng sự 113 đã xác định rằng việc thay đổi
chu trình tưới để “gây hạn có chủ ý” trong khoảng thời gian giữa tháng 1 và tháng 4 có thể làm giảm việc
sử dụng nước nhưng lại làm tăng sản lượng hạt cà phê. Tưới theo lịch và tưới có mục tiêu có thể đạt được
với sự hỗ trợ của hệ thống tưới chính xác.
Bộ NN & PTNT đề nghị áp dụng mức tưới 650 lít/cây/đợt trong ba đợt. 114 Tuy nhiên, do thiếu thông tin,
nhiều hộ nông dân nhỏ đã tưới gấp đôi mức khuyến cáo này. 115 Amarasinghe và cộng sự cũng phát hiện
ra rằng việc giảm lượng nước xuống 150-300 lít/cây/đợt có thể tiết kiệm từ 500 đến 1000 m3/ha/năm
nước tưới, trong khi còn có thể làm tăng năng suất.
Ngoài các biện pháp trên, để đạt được mục tiêu Bộ NN&PTNT đặt ra về mức sản xuất cà phê bền vững
cũng sẽ giúp giảm mức khai thác nước ngầm.

7.2.3

Tác động

Theo ADB (2009), 20% nguồn nước ngầm của Việt Nam nằm ở Tây Nguyên (12,6 triệu m3 / năm). Tuy
nhiên, theo FAO, chỉ có 7% (hoặc 0,824 triệu m3 / năm) các nguồn nước ngầm này có thể được khai thác
ở Việt Nam một cách bền vững.
Cần có một đánh giá cụ thể ở một địa phương nhất định, tuy nhiên, tính toán sau đây cho phép hình dung
được một hiện thực đầy khó khăn. Nhu cầu nước trung bình hiện tại cho sản xuất cà phê ước tính 4.000
m3 / ha, do đó nhu cầu sử dụng nước hàng năm là cho café lên tới 2,3 tỉ m3 / năm, mà chỉ 1% trong số đó
có thể được đáp ứng từ việc khai thác bền vững nước ngầm.
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Tùy thuộc vào tỷ lệ phần trăm diện tích cà phê áp dụng phương pháp tưới chính xác, tiềm năng tiết kiệm
nước có thể đạt được như sau (xem Bảng 6 dưới đây):
Bảng 6. Các kịch bản tiết kiệm nước khi áp dụng phương pháp “gây hạn có chủ ý” để tưới cà phê
Tiết kiệm nước nếu % diện tích sử dụng phương pháp
% Diện tích sử dụng phương
pháp gây hạn có chủ ý
10%

Tối thiểu
(triệu m3)
29

Tối đa
(triệu m3)
58

30%

87

173

50%

144

289

70%

202

404

90%

260

520

100%

289

577

Giả sử trường hợp tốt nhất với việc ứng dụng toàn bộ 100% diện tích và tiết kiệm nước tối đa, thì có thể
giảm được 25% nhu cầu nước. Giả sử tỷ lệ ứng dụng 50% diện tích và trong trường hợp tiết kiệm nước ít
hơn, ta vẫn có thể giảm được 6% nhu cầu dung nước.
Hơn nữa, năng suất tăng lên đến 4.000 kg / ha đã được quan sát thấy ở các khu vực áp dụng phương pháp
gây hạn chủ ý này. Năng suất trung bình của hạt cà phê dao động từ 2,161 kg / ha (năm 2009) đến 3.458
kg / ha (2006). Điều này cũng có thể giải thích rằng nông dân tham gia vào phương pháp này chú ý nhiều
hơn đến các đầu vào khác như phân bón. Do sản xuất cà phê hiện nay không đem lại lợi nhuận cho người
nông dân, và nông dân đang chuyển sang các loại cây công nghiệp khác, thay đổi phương pháp tưới có
thể đem lại lợi nhuận cao hơn từ việc tăng năng suất và giảm giá thành đầu tư. 116
Bảng 7 cho thấy việc giảm diện tích trồng cà phê để đáp ứng mục tiêu của Bộ NN&PTNT có thể tiết kiệm
được 6% (138 triệu m3/năm) tổng lượng nước tưới cà phê ở Tây Nguyên.
Bảng 7. Tiết kiệm nước cho mục tiêu giảm diện tích cà phê của Bộ NN&PTNT
Diện tích hiện tại (ha)
Diện tích mục tiêu (ha)
Sử dụng nước năm 2014 (triệu
m3/năm)
Sử dụng nước mục tiêu (triệu
m3/năm)
Giảm nước (triệu m3/năm)
% giảm

577.121
542.500
2.308
2.107
138
6%

Phân tích trên đây chứng minh rằng tiêu dùng nước có thể giảm nếu áp dụng việc mở rộng diện tích café
với phương pháp tạo hạn có chủ ý.

7.2.4

Các rào cản

Với 75% người trồng cà phê là các hộ nông dân nhỏ, việc tăng chi phí giao dịch để thực hiện bất kỳ
chương trình nào là rào cản lớn đối với bất kỳ sáng kiến nào đòi hỏi chi phí vốn lên cao. Hơn nữa, có thể
giả định rằng các hộ sản xuất nhỏ được dành nhiều thời gian hơn để áp dụng các phương pháp mới, lo sợ
nguy cơ mất sinh kế. Những lo ngại này có thể được giảm bớt bằng cách bắt đầu các dự án thí điểm, trong
đó các kết quả tích cực được chứng minh và đào tạo đầy đủ và nâng cao năng lực của nông dân để đảm
bảo rằng những phương pháp này được áp dụng đúng.
Một hệ thống tưới tiêu đích là cần thiết để thực hiện các biện pháp căng thẳng nước gây ra. Điều này cũng
đòi hỏi phải có sự tham vấn của các bên liên quan và đánh giá khu vực để xác định liệu cần tưới nhỏ giọt
hay liệu những kết quả tương tự có thể đạt được nhờ các công trình thủy lợi kém hiệu quả như tưới phun
nước.
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Nếu yêu cầu tưới nhỏ giọt là cần thiết, chi phí đầu tư ban đầu khoảng từ 2.250 USD đến 2.450 USD/ha đã
bị cấm đối với các hộ nông dân n75% người trồng cà phê là nông dân nhỏ, tăng chi phí giao dịch để thực
hiện bất kỳ chương trình nào đều là rào cản lớn đối với mỗi sáng kiến đòi hỏi phải bỏ vốn đầu vào lớn.
Hơn nữa, có thể giả định rằng các hộ sản xuất nhỏ khá bảo thủ trong việc tiếp nhận các phương pháp mới
vì họ sợ mất đi sinh kế. Những lo ngại này có thể được giảm bớt bằng cách bắt đầu thực hiện các dự án
thí điểm, trong đó các kết quả tích cực được chứng minh và năng lực của nông dân được nâng cao để đảm
bảo rằng những phương pháp này được áp dụng đúng.
Một hệ thống tưới mục tiêu là cần thiết để thực hiện các biện pháp tạo hạn có chủ ý. Điều này cũng đòi
hỏi phải có sự tham vấn của các bên liên quan và đánh giá khu vực để xác định liệu cần tưới nhỏ giọt hay
liệu những kết quả tương tự có thể đạt được nhờ các biện pháp tưới ít hiệu quả hơn như tưới phun sương.
Nếu ứng dụng tưới nhỏ giọt là cần thiết, chi phí đầu tư ban đầu khoảng từ 2.250 USD đến 2.450 USD / ha
vượt khả năng chi trả đối với các hộ nông dân nhỏ. 117 Ngay cả khi cân nhắc về chi phí lợi ích có thể thấy
rằng chi phí ban đầu có thể thu lại nhờ mức lợi nhuận gia tăng tuy vậy, các hộ sản xuất nhỏ có thể vẫn
phải đối mặt với những thách thức trong tiếp cận tín dụng do thiếu tài sản thế chấp. 118
Thách thức thứ hai có thể khắc phục bằng cách thiết lập một mô hình hợp tác có sự tham gia của chính
phủ, các ngân hàng nông nghiệp chủ chốt và các cơ sở xay xát cà phê, trong đó các cơ sở này có thể trả
tiền cho ngân hàng trong trường hợp nông dân không trả đúng hạn. Người trồng cà phê mang sản phẩm
thu hoạch đến cơ sở xay xát để chế biến, do đó có thể coi là tài sản thế chấp gián tiếp cho ngân hàng. Mô
hình tài chính tương tự đang được áp dụng ở Karnataka (Ấn Độ) và đã cho phép nông dân trồng mía tiếp
cận tài chính cho việc tưới nhỏ giọt.

7.2.5

Lộ trình

Các bước sau được khuyến cáo để đánh giá tác động tiềm năng của các dự án được đề xuất:
Sự tham gia của các bên liên quan, bao gồm các nhà nghiên cứu về các nghiên cứu điển hình, các
nhóm thực hiện khu vực tư nhân, các tổ chức nông dân, vv để có được những hiểu biết sâu sắc hơn
về các yêu cầu của dự án và các lựa chọn để nhân rộng
Thảo luận với các công ty thủy nông, ngân hàng, chủ sở hữu nhà máy được lựa chọn (hoặc hiệp hội
nhà máy cà phê) và hiệp hội nông dân về các chương trình tín dụng tiềm năng cho tưới nhỏ giọt
Khởi động một dự án thí điểm / minh hoạ các dự án đã triển khai của Nestlé.
Tập trung giới thiệu về phương pháp gây căng thẳng nước cho café như là một thương vụ kinh doanh
cho nông dân, do năng suất tăng còn đầu như phân bón giảm, dẫn đến lợi nhuận cao hơn.
Thiết kế và thực hiện các chương trình nâng cao năng lực cho nông dân để áp dụng chính xác phương
pháp tưới
Nâng cao nhận thức thông qua UBND tỉnh và phát thanh, truyền hình và truyền thông xã hội.

•
•
•
•
•
•

7.2.6
•

Các bên liên quan và tạo điều kiện thực hiện chính

Các nhà nghiên cứu bao gồm Upali A. Amarasinghe (IWMI), Chu Thái Hoành (IWMI), Dave
D'haeze (Tư vấn Embden Drishaus và Epping (EDE)), Trần Quốc Hùng (Tây Nguyên Nông Lâm
Khoa học và Kỹ thuật, Việt Nam)
Mạng lưới Nestlé / Nestlé Farmer Connect ở Việt Nam
Cơ quan Hợp tác và Phát triển Thụy Sĩ
Hội nông dân
Ngân hàng Nông nghiệp
Các Hiệp hội cà phê, như Hiệp hội Cà phê và Ca cao Việt Nam
Các công ty thủy nông
Sở TNMT và Sở NN&PTNN
UBND tỉnh

•
•
•
•
•
•
•
•
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7.3

Xử lý nước thải và tái sử dụng nước thải đã qua xử lý ở
Thành phố Hồ Chí Minh

7.3.1

Thách thức

Thành phố Hồ Chí Minh là một thành phố đồng bằng và là thành phố lớn nhất ở Việt Nam. Thành phố có
dân số xấp xỉ 8,5 triệu người, dự kiến sẽ tăng lên 10 triệu người vào năm 2025, và là trung tâm kinh tế
của Việt Nam với tổng sản phẩm quốc nội (GDP) ước tính đạt 43,7 tỷ USD.
Nhu cầu nước sinh hoạt và sản xuất công nghiệp ước tính khoảng 3.500.000m3/ngày. Mặc dù phần lớn
nước được lấy từ các nguồn nước mặt, việc khai thác quá mức nước ngầm đã làm giảm mực nước ngầm,
giảm chất lượng nước do xâm nhập mặn và lún đất. Chất lượng nước mặt bị ảnh hưởng bởi các hoạt động
nông nghiệp và nuôi trồng thuỷ sản thải ra nước thải đầu nguồn và không được xử lý.
Hiện tại, tất cả các khu công nghiệp ở TP. Hồ Chí Minh được báo cáo là có các nhà máy xử lý nước thải
trung tâm có thể xử lý khoảng 240.000 m3/ngày. 119
Lượng nước thải của thành phố hiện được xử lý chỉ dưới 10% và chính phủ đang tích cực khai thác các cơ
hội để mở rộng mạng lưới hiện có và nâng tỉ lệ xử lý nước thải đến 70% vào năm 2020 và 100% vào năm
2030. Các kế hoạch đầu tư hiện tại để đầu tư xử lý nước thải của thành phố được tóm tắt trong Bảng 8.
Bảng 8. Công suất xử lý nước thải hiện tại và theo kế hoạch tại TP. Hồ Chí Minh
Nhà máy xử lý nước thải

Công suất (m3/ngày)

Tình trạng

Giá trị dự án
(USDm)

Bình Hưng

Giai đoạn 1: 141.000

Đã
hoàn
thành
Đang thực
hiện

131,5

Giai đoạn 2: Nâng cấp lên 459.000
Bình Hưng Hòa

30.000

Đã hoàn
thành

-

Nhiêu Lộc – Thị Nghê

Giai đoạn 1: 480.000 (2020)

Đang thực
hiện
Theo
kế
hoạch
Theo kế
hoạch

495 (Vốn vay
Ngân hàng Thế
giới)
Không đề cập

Theo
kế
hoạch
Theo kế
hoạch

85

Giai đoạn 2: Nâng cấp lên 600.000
(2025)
Giai đoạn 3: Nâng cấp lên 830.000
(2040)
Tham Lương – Bến Cát

Giai đoạn 1: 131.000
Giai đoạn 2: Nâng cấp lên 250.000

Không đề cập

Không đề cập

Tây Sài Gòn W wTW

150.000

Theo kế
hoạch

80

Bắc Sài Gòn 1

170.000

Theo kế
hoạch

Không đề cập

Tân Hoá – Lò Gốm

300.000

Theo kế
hoạch

Không đề cập

Bình Tân

180.000

Theo kế
hoạch

Không đề cập

Khu vực khác (6 nơi)

850.000

Theo kế
hoạch

Không đề cập
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7.3.2

Giải pháp

Tăng trưởng dự kiến trong ngành xử lý nước thải sẽ tạo cơ hội cho việc tái sử dụng lại nước thải đã qua
xử lý cho các mục đích dùng nước ngoài nước uống và làm giảm sự phụ thuộc vào các nguồn nước ngọt.
Tiêu chuẩn đầu ra của nước thải của Việt Nam có thể đạt được thông qua xử lý thứ cấp và các tiêu chuẩn
này được trình bày trong Bảng 9. Nếu quy trình được thiết kế phù hợp, các nhà máy xử lý nước thải dự
kiến sẽ xử lý và đạt kết quả đầu ra tốt hơn so với tiêu chuẩn nước thải.
Bảng 9. Tiêu chuẩn đầu ra của nước thải đã qua xử lý ở Việt Nam
Đơn vị

Thông số
pH

Tiêu chuẩn đầu ra
(QCVN 14-2008 Cột A)
5-9

BOD (20oC)

mg/l

30

TSS

mg/l

50

Tổng chất rắn hòa tan

mg/l

500

Lưu huỳnh

mg/l

1

Ammoniac

mg/l

5

Nitrat (NO3)

mg/l

30

Dầu

mg/l

10

Tổng các chất hoạt động bề mặt

mg/l

5

Phốt phát (PO4)

mg/l

6

Tổng Coliform

MPN/100 ml

3,000

Liên quan đến tái sử dụng nước, Cơ quan Bảo vệ Môi trường của Hoa Kỳ, US EPA (năm 2012) 120 đưa ra
hướng dẫn cho việc sử dụng nước thải đã qua xử lý cho các mục đích khác nhau (xem Bảng 10). Mặc dù
việc tưới tiêu cho cây lương thực bằng nước thải đã qua xử lý là phổ biến trên toàn cầu, hướng dẫn của
WHO cung cấp các quy trình để giảm thiểu rủi ro ô nhiễm vi sinh vật đối với cây trồng, đặc biệt đối với
rau và hoa quả có thể dùng trực tiếp không qua chế biến.
Bảng 10. Đề xuất xử lý nước thải để tái sử dụng và cho các mục đích sử dụng khác nhau
Xử lý sơ cấp
Lắng lọc

•

Không nên sử dụng ở mức này

•
•
•
•

•
•

7.3.3

Xử lý thứ cấp
Oxy hóa sinh học và khử trùng
Dùng làm nước tưới cho vườn
cây ăn trái và vườn nho
tưới cho cây trồng phi lương
thực
Tưới cho cây cảnh
Bổ cập nước ngầm tại các tầng
nước ngầm không dùng để
khai thác làm nước uống/ sinh
hoạt
Bổ sung nước cho các vùng
đất ngập nước, môi trường
sống động vật hoang dã, suối
Quy trình làm mát công nghiệp

Xử lý bậc cao/tiên tiến
Kết tủa, lọc và khử trùng hóa chất
•
Tưới cây cảnh và sân gôn
•
Nước để xả nhà vệ sinh
•
Rửa xe
•
Tưới cho cây lương thực
•
Dùng cho các hoạt động giải
trí

Tác động và chi phí của giải pháp

Xử lý nước thải với công nghệ xử lý thứ cấp kết hợp có khử trùng cho phép sử dụng nước thải đã qua xử
lý trong một số ứng dụng nhất định trong đô thị và trong công nghiệp. Việc xử lý và khử trùng thêm một
lần nữa sẽ cho phép tái sử dụng nước thải đã qua xử lý rộng rãi hơn. Nhu cầu nước không dùng để uống ở
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thành phố Hồ Chí Minh năm 2025 ước tính trên 4.000.000 m3 / ngày. 121 Việc sử dụng lại nước thải đã qua
xử lý có thể đáp ứng khoảng 500.000 đến 3.700.000m3 /ngày.

Bảng 11. Tiềm năng sử dụng lại nước thải cho các mục đích không phải là nước uống tại TP. Hồ Chí
Minh (ước tính vào năm 2025)
Bên sử dụng

Mô tả

Đô thị

Rửa đường và chữa cháy
Tưới công viên và vườn

Nhu cầu
(m3/ngày)
340.000

Tùy chọn 1 – Xử
lý sơ cấp và khử
trùng
Không

Tùy chọn 2 – Xử
lý cấp cao và khử
trùng
Có

199.000

Không

Có

1.020.000

Không

Có

Tưới sân gôn và cơ sở thể thao

19.000

Không

Có

Hệ thống cây xanh

58.000

Có

Có

Sử dụng trong công nghiệp:

623.000

Không

Nước làm mát

160.000

Có

Tùy thuộc vào mục
đích sử dụng *
Có

Khác

249.000

Không

Giặt quần áo và rửa vệ sinh

Công nghiệp

Nông nghiệp

Thủy lợi và nuôi trồng thủy hải
sản

Cảnh quan và
vui chơi giải
trí
Tổng

Công viên nước và ao hồ

1.391.000

46.000

Chỉ dùng cho
cây phi lương thực
**
Không

4.105.000

496.200

Tùy thuộc vào mục
đích sử dụng *
Có

Có

3.669.000

* Giả định rằng 50% việc sử dụng có thể được đáp ứng thông qua tái sử dụng nước thải
** Giả định rằng 20% việc sử dụng có thể được đáp ứng thông qua tái sử dụng nước thải
Chi phí cho các công trình xử lý nước thải theo kế hoạch có thể nằm trong khoảng 0,25 $/ m3 nước được
xử lý. Chi phí bổ sung để đáp ứng các yêu cầu về xử lý nước thải Tùy chọn 1 và 2 ước tính 0,1$ / m3 và
0,25$ / m3 nước được xử lý tương ứng. 122 Do đó, tổng chi phí cho Lựa chọn 1 và 2 là 0,35 USD / m3 và
0,45 USD / m3 nước được xử lý tương ứng.
Chi phí cho hệ thống phân phối tái sử dụng nước thải không tính đến do nhiều yếu tố chi phối, bao gồm vị
trí cho cơ sở tái sử dụng trong tương quan với những người sử dụng tiềm năng, các điều kiện về địa hình,
đất đai và địa chất, sử dụng đất, độ rộng của các tuyến đường hiện có và trong quy hoạch.

7.3.4

Các rào cản khi thực hiện

Tổng chi phí để xử lý và tái sử dụng nước thải đã qua xử lý là (0,35-0,45 USD / m3) không có lợi thế so
sánh với giá thành xử lý nước nước uống là 0,4 USD /m3. Ngoài ra, lượng nước thải được xử lý hiện nay
còn thấp và sẽ không tăng đáng kể cho tơi 2020. Lượng nước thải xử lý phải đủ lớn để có thể bắt đầu thí
điểm mô hình này.
Việc bổ sung thu phí và nâng cấp hệ thống đường ống truyền tải cho nước thải tái sử dụng sẽ trở nên tốn
kém và có thể gây ra sự gián đoạn nghiêm trọng đối với một đô thị lớn như thành phố Hồ Chí Minh. Do
đó, cơ hội lớn nhất cho các dự án tái sử dụng nước thải có thể là để phục vụ các khu đô thị và công nghiệp
mới và nông nghiệp /khu vực xanh gần thành phố.
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Quyết định 1930 / QĐ-TTg (20/11/2009) đưa ra lộ trình phát triển ngành cấp thoát nước đô thị đến năm
2025 và tầm nhìn đến năm 2050. Quy hoạch cũng nêu rõ 20-30% lượng nước thải sinh hoạt sẽ được xử lý
và được tái sử dụng cho các mục đích như tưới cây, rửa đường, hoặc các mục đích khác. Khôi phục và tái
sử dụng tài nguyên, như trường hợp xử lý và tái sử dụng nước thải này cũng được quy định trong các văn
bản pháp luật khác. Mặc dù có một số mâu thuẫn trong các văn bản pháp luật 123 nhưng tựu chung lại thì
vấn đề quan trọng nhất là chưa có các hướng dẫn một cách đầy đủ về công nghệ xử lý nước thải và cơ chế
tài chính phù hợp. Hệ quả dẫn đến việc thiếu những hỗ trợ thực hiện cho các dự án và chương trình mà
chính ra chúng có thể đưa ra hỗ trợ cho các tổ chức thuộc khu vực công và tư nhân có cùng quan tâm. 124

7.3.5

Lộ trình

Có cơ hội để hỗ trợ những giải pháp tiềm năng nhằm tái sử dụng nước của thành phố thông qua các cách:
• Làm việc với các bộ ngành như Bộ TN&MT, Bộ NN&PTNT và Bộ Xây dựng để cải thiện khuôn khổ
pháp lý, xây dựng các hướng dẫn kỹ thuật về tiêu chuẩn chất lượng nước và tư vấn tài chính.
• Tham gia với Sở KH&ĐT Thành phố Hồ Chí Minh nhằm xem xét các chương trình xử lý nước thải
hiện tại và khẳng định lại mong muốn của thành phố
• Rà soát các tiêu chuẩn quy hoạch của Thành phố Hồ Chí Minh để thúc đẩy việc lắp đặt các mạng
lưới đường ống phân phối nước hai chiều cho các công trình xây mới.
• Tìm kiếm cơ hội với khối tư nhân và các nhà phát triển liên quan đến việc xây dựng, vận hành và
thương mại hóa mạng lưới cấp nước cho các mục đích khác không phải nước uống.

7.3.6

Các bên liên quan và tạo điều kiện thực hiện chủ chốt

JICA và Ngân hàng thế giới là những đối tác chính trong các dự án xử lý nước thải tại Thành phố Hồ
Chí Minh
Sở KH&ĐT Thành phố Hồ Chí Minh
Bộ TN&MT
Bộ NN&PTNT (nếu nước xử lý được dùng cho nông nghiệp)
Bộ Xây dựng
Các cấp thẩm quyền ở địa phương
Các nhà phát triển cao ốc và địa điểm thương mại và nhà ở dân cư
Hội nông dân

•
•
•
•
•
•
•
•
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7.4

Xử lý nước thải công nghiệp quanh Hà Nội

7.4.1

Thách thức

Hà Nội là thành phố lớn thứ hai của Việt Nam với dân số 7,6 triệu người vào năm 2016, dự kiến sẽ tăng
lên 9 triệu vào năm 2030. 125 28% sản lượng công nghiệp của cả nước (theo giá trị) được tạo ra ở đồng
bằng sông Hồng, phần lớn sản xuất trong và quanh Hà Nội .
Sáu ngành nghề chính của Hà Nội - dệt may, chế biến thức ăn, hóa chất, sản xuất cơ khí, thiết bị điện tử
và công nghệ thông tin - đóng vai trò quan trọng đối với phát triển công nghiệp của thành phố; đóng góp
60% tổng giá trị sản xuất công nghiệp của thành phố và sử dụng 50% lực lượng lao động công nghiệp
(Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam). 126 Ngoài các ngành công nghiệp ở Hà Nội, có rất nhiều
làng nghề ở các tỉnh lân cận là Hà Tây và Bắc Ninh. Các ngành này bao gồm những ngành sử dụng nhiều
nước, như chế biến thực phẩm, đồ kim khí, giấy và hàng dệt.
Nguồn ô nhiễm chủ yếu là nước thải sinh hoạt không qua xử lý từ các huyện Bắc và Nam Từ Liêm và
quận Hà Đông, tiếp theo là nước thải công nghiệp từ các cơ sở sản xuất và cụm công nghiệp Từ Liêm và
làng nghề Phú Đô. Trong số 550.000 m3 nước thải xả ra sông, cả nước đã qua xử lý và không xử lý, các
ngành công nghiệp chiếm 24% lượng nước thải và các làng nghề chiếm 4% lượng nước thải xả ra sông
Nhuệ - sông Đáy. 127
Mặc dù có những yêu cầu pháp lý đối với tất cả các khu công nghiệp của Chính phủ và KCN do tư nhân
quản lý để xử lý nước thải công nghiệp trước khi xả thải, việc thực thi các quy định này vẫn còn lỏng lẻo.
Bảng 12 dưới đây chỉ ra việc thiếu biện pháp xử lý thích hợp ở hầu hết các cơ sở công nghiệp ở lưu vực
sông Nhuệ - sông Đáy. 128
Bảng 12. Hiện trạng xử lý nước thải công nghiệp ở lưu vực sông Nhuệ- Sông Đáy năm 2010
Thành phố

Khu công nghiệp

Cụm công nghiệp

Điểm công nghiệp

Làng nghề

Tổng

Tổng

Tổng
43

Không có
CETP
43

Không xử lý nước thải

37

Không có
CETP
35

Hà Nội

13

Không có
CETP
12

Hà Nam

11

10

6

6

5

5

14

Nam Định

11

10

16

16

-

-

75

257

Nguồn: Ngân hàng Thế giới 2010
Nước bị ô nhiễm nặng từ sông Nhuệ được sử dụng để tưới cho hơn 80.000 ha đất canh tác. Một phần
đáng kể lượng nước sông ngấm vào nước ngầm và được sử dụng làm nguồn cung cấp nước cho hàng
triệu cư dân dọc sông Nhuệ (IWRP, 2010). Mức ô nhiễm trong nước cung cấp từ Nhà máy Mỹ Đình II đã
khiến nhà máy này bị Tổng cục Môi trường Việt Nam buộc đóng cửa vào năm 2014 129, và các trường hợp
tương tự chắc chắn sẽ tăng lên trừ khi chất lượng nước trong lưu vực được cải thiện.

7.4.2

Giải pháp

7.4.2.1

Xử lý nước thải đô thị

Hầu hết các ngành công nghiệp và khu công nghiệp đều nằm ở các huyện ven đô, khu vực hầu như
không có hệ thống cống thoát nước của thành phố hay hệ thống xử lý nước thải tập trung. Tuy nhiên, sự
mở rộng của hệ thống thoát nước và các nhà máy xử lý nước thải ở các đô thị mới cũng có thể thu gom và
xử lý nước thải công nghiệp. Hà Nội có bốn nhà máy xử lý nước thải hiện đang hoạt động với công suất
thiết kế là 248.000 m3/ngày, nhưng hiện tại theo Bộ TN&MT hiện đang hoạt động ở mức 133.300
m3/ngày do thiếu cơ sở hạ tầng thoát nước. 130
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Cần mở rộng mạng lưới thoát nước và bổ sung thêm năng lực xử lý nước thải ít nhất là 650.000 m3/ngày
đêm vào năm 2030 để thoát nước và xử lý nước thải ở Hà Nội. Chính phủ thành phố đã có ý định đầu tư
42 nghìn tỷ đồng (2 tỷ đô la Mỹ) vào năm 2020 để nâng cấp cả khả năng thoát nước và xử lý nước
thải. 131

7.4.2.2

Nhà máy xử lý nước thải tập trung tại các khu công nghiệp
và tái sử dụng nước thải

Các KCN nhà nước và tư nhân (KCN), cụm công nghiệp và các cơ sở công nghiệp ở các làng nghề ở Hà
Nội, Hà Nam, và Bắc Ninh đã thải ra 60.000 m3 nước thải chưa xử lý vào lưu vực Nhuệ - sông Đáy. Có
cơ hội thực hiện nhà máy xử lý nước thải tập trung (CETP) tại các cụm và làng nghề này, cùng với việc
đào tạo để thực hành quản lý nước thải tốt hơn. Hiện tại, Ngân hàng Thế giới và IFC đang làm việc tại
bốn tỉnh công nghiệp, bao gồm 3 KCN ở Nam Định và 4 KCN ở Hà Nam nhằm cải thiện việc tuân thủ
các quy định về xử lý nước thải công nghiệp. Công việc được thực hiện bao gồm xây dựng cơ sở hạ tầng
về quan trắc môi trường và cải thiện các hoạt động thực thi pháp luật về môi trường.
Bảng 13. Chi phí cho các nhà máy xử lý nước thải tập trung (CETP) để xử lý nước thải công nghiệp
Thành phố

Khu công nghiệp

Cụm công nghiệp

Điểm công nghiệp

Hà Nội

Lưu lượng
(m3/ngày)
63.900

Chi phí vốn
(triệu $)
33,0

Lưu lượng
(m3/ngày)
37.900

Capital Cost
($ mn)
Hà Nội

Lưu lượng
(m3/ngày)
63.900

Chi phí vốn
(triệu $)
33,0

Hà Nam

17.530

9,5

1.670

Hà Nam

17.530

9,5

Nam Định

3.170

22,8

9.600

Nam Định

3.170

22,8

Tổng

65,3

Tổng

65,3

Nguồn: Ngân hàng Thế giới 2010
Mức phí sử dụng nước công nghiệp tại Hà Nội từ 4.500 đến 6.000 đồng /m3 (hay 0,2 đến 0,26 đô la) thấp
hơn đáng kể so với chi phí bổ sung để xử lý nước thải công nghiệp để tái sử dụng. Để khuyến khích việc
tái sử dụng nước thải ở cấp Khu công nghiệp, cần phải tăng phí xả thải để tạo ra các động lực tài chính
thích hợp.
Trong bối cảnh thiếu các biện pháp khuyến khích như vậy, giải pháp phù hợp nhất là phải đảm bảo rằng
nước xả thải được xử lý phải đáp ứng các hướng dẫn về chất lượng nước của WHO và FAO cho mục đích
tưới tiêu.

7.4.2.3

Các làng nghề – xử lý nước thải tại chỗ

Đối với các ngành nằm ngoài các cụm công nghiệp, xử lý nước tại chỗ là không khả thi trong phần lớn
các trường hợp. Tuy nhiên, có thể có cơ hội để thực hiện ETP được phân cấp để xử lý cả nước thải từ các
cơ sở công nghiệp và nước sinh hoạt.

7.4.3

Tác động của giải pháp

Bộ TN&MT ước lượng nước thải công nghiệp chiếm khoảng 61 tấn BOD/ngày trong lưu vực Nhuệ- Đáy
và nước thải đô thị chiếm 162 tấn BOD/ngày, chiếm 27% và 73% tổng lượng BOD.132
Việc xử lý nước thải sẽ cải thiện tình trạng các thủy vực trong lưu vực sông Nhuệ - Đáy, tăng cường sử
dụng nước đã xử lý cho tưới tiêu và nuôi trồng thuỷ sản, giảm các rủi ro và mối nguy hại về sức khoẻ cho
người dân sống gần các vùng nước bị ô nhiễm.
Ngoài ra, các nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng việc cải thiện chất lượng nước có thể cho phép giảm 1012% lượng nước sử dụng mà năng suất màu vụ không đổi. 132 Do đó, xử lý nước thải có thể làm giảm 10%
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lượng nước thiếu hụt trong lưu vực sông Nhuệ - Đáy nếu các biện pháp kiểm soát quản lý khai thác nước
hợp lý được đưa ra.

7.4.4

Các rào cản

Tính đến năm 2010, chỉ có 7% số ngành cần giấy cấp phép Xả Nước thải (WWDP) đăng ký với Sở
TN&MT về giấy phép xả nước thải của họ. 133 Nếu không có các biện pháp khuyến khích thích hợp,
chẳng hạn hỗ trợ thi hành bởi Sở Tài nguyên và Môi trường, con số này sẽ thấp và thông tin về mức độ ô
nhiễm sẽ không thể nắm bắt được.
Nghị định 67 về phí bảo vệ môi trường quy định phí nước thải dựa trên ba chỉ tiêu cơ bản (BOD, COD,
TSS) và bốn chỉ số kim loại nặng (thuỷ ngân, chì, asen và cadimi). Tuy nhiên, các phép đo lấy mẫu này
rất tốn kém và năng lực thực hiện còn hạn chế ở cấp địa phương.
Nghị định 81 cho phép xử phạt vi phạm các quy định về môi trường. Thật không may, mức phạt thấp
không đủ tính chất răn đe vi phạm. Các ngành công nghiệp thường chịu trả tiền phạt hơn là giải quyết vấn
đề môi trường.
Theo quy định, một nhà máy xử lý nước thải tập trung CETP không cần phải được xây dựng trước khi bắt
đầu hoạt động một khu công nghiệp mới. Điều này có thể dẫn đến có một giai đoạn mà nước thải không
được xử lý vẫn được thải vào môi trường.
Quy định này không đòi hỏi một ngành công nghiệp trong Khu Công nghiệp phải được kết nối với một
CETP có sẵn và đơn vị công nghiệp có thể chọn để tự xử lý nước thải và có giấy phép xả thải. Đối với các
công ty phát triển hạ tầng (IDC), cung cấp, sở hữu và vận hành CETP, đây là một vấn đề vì việc thiết kế
CETP mà không có kiến thức về lưu lượng và tải lượng ô nhiễm là rất khó. Đây cũng là một rủi ro tài
chính đối với IDC nếu một số ngành công nghiệp không xử lý nước thải thông qua CETP.
Mức phí (4000 đồng / m2 và 3000-5000 đồng / m3 nước thải) quá thấp để thu hồi đầy đủ chi phí và không
cung cấp các ưu đãi về tài chính cho IDC đầu tư vào CETP. Các tỉnh đang miễn cưỡng tăng lệ phí vì sợ
mất nhà đầu tư. Ngay cả với mức giá thấp, các ngành công nghiệp thường không muốn trả mức phí này.
Các làng nghề hiện nay hầu như không có quản lý và kiểm soát môi trường.

7.4.5

Lộ trình

Có cơ hội để hỗ trợ các biện pháp tiềm năng cho xử lý nước và tái sử dụng nước công nghiệp bằng cách:
Làm việc với các bộ, ngành như Bộ TN&MT, Bộ NN & PTNT và Bộ Công thương để hoàn thiện
khung pháp lý về đấu nối với CETP khu công nghiệp.
Làm việc với Bộ TN & MT, Bộ Công thương và Cục Bảo vệ Môi trường để cải thiện khung pháp lý
và cơ chế xử phạt vi phạm các quy định về môi trường, liên kết với các sáng kiến của Ngân hàng Thế
giới / IFC về quản lý ô nhiễm công nghiệp.
Tham gia với Sở Xây dựng, Sở TN & MT và Sở NN & PTNT để xem xét lại cơ cấu phí nước thải và
nước công nghiệp.
Hỗ trợ các công ty phát triển cơ sở hạ tầng về tài chính của CETP và các hệ thống tái sử dụng nước
công nghiệp.

•
•
•
•

Ngoài ra, các cơ hội có thể được khám phá với khu vực tư nhân và các nhà phát triển liên quan đến việc
xây dựng, vận hành và thương mại hoá CETP và các mạng lưới phân phối nước đã qua xử lý để tái sử
dụng trong các khu công nghiệp và cụm công nghiệp.
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7.4.6

Các bên liên quan và tạo điều kiện thực hiện chính

Các bên liên quan chính cho quản lý nước công nghiệp ở Việt Nam được liệt kê trong Bảng 14.
Bảng 14. Danh sách các bên liên quan và tạo thuận lợi cho thực hiện quản lý nước thải trong các đơn vị
công nghiệp ở Việt Nam
Khu công nghiệp

Ngành đơn lẻ

Bộ TN&MT





Sở Kế hoạch Đầu tư



Các bên liên quan

Sở Công nghệ Thông tin



Sở TN &MT



Làng nghề thủ
công (Hà Nội và
Hà Tây)

Làng nghề thủ
công (Hà Nam và
Nam Định)



Sở NNPTNT
Ban quản lý các khu công
nghiệp




Cơ quan chính quyền cấp
huyện
Cơ quan chính quyền khu
công nghiệp cấp tỉnh



Ủy ban lưu vực sông



UBND cấp tỉnh



Công ty phát triển hạ tầng
(IDC)



Tổng cục Môi trường



|

|





















52

8

Các kết luận và khuyến nghị

Phân tích cho thấy vào năm 2030, tất cả các lưu vực trừ năm lưu vực sông ở Việt Nam đều phải đối mặt
với một số mức độ căng thẳng về nước trong mùa khô. Các lưu vực sông chính đóng góp cho nền kinh tế
Việt Nam sẽ phải đối mặt với "căng thẳng về nước" hoặc thậm chí là "căng thẳng nước nghiêm trọng" ở
cùng thời điểm. Tình hình có thể xấu đi do việc phát triển thủy điện - động lực của quá trình công nghiệp
hóa và hiện đại hóa của Việt Nam - đã ở mức đủ lớn, gây ra xung đột dùng nước giữa các ngành thủy điện,
nông nghiệp, công nghiệp và đô thị trong thời kỳ khô hạn.
Nước ngầm giảm do khai thác quá mức đang gây ra những thách thức trong việc đáp ứng nhu cầu nước
trong mùa khô, đặc biệt ở đồng bằng sông Cửu Long, nơi có 50% sản lượng gạo của Việt Nam, và ở Tây
Nguyên, nơi 88% cà phê của Việt Nam được trồng. Sụt giảm mực nước ngầm cũng liên quan đến hiện
tượng lún đất đai tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Nước thải đô thị và nước thải công
nghiệp chỉ được xử lý ở mức dưới 10% khiến nước mặt của Việt Nam phải chịu các vấn đề ô nhiễm
nghiêm trọng. Nhiều con sông bên trong và xung quanh các thành phố lớn được xem là 'các con sông
chết' dẫn đến sự gia tăng phụ thuộc vào nước ngầm. Do thiếu nguồn nước sạch, nước bị ô nhiễm được sử
dụng cho việc tưới ở hạ lưu có thể gây những ảnh hưởng không lường trước về sức khoẻ cộng đồng.
Báo cáo đề xuất ưu tiên hóa các biện pháp can thiệp có hiệu quả về chi phí để giảm căng thẳng về nước
và giải quyết các vấn đề ô nhiễm ở các lưu vực chính:
Lưu vực các cụm sông Đông Nam Bộ (SERC): Cần phải giảm mức tiêu dùng nước xuống 770triệu
m3 / năm để thu hẹp thiếu hụt cung cầu về nước vào năm 2030, trong khi cần giảm 1,8 tỷ m3 nước để
chuyển lưu vực từ trạng thái ‘căng thẳng về nước nghiêm trọng’ xuống mức ‘căng thẳng nước thấp’.
Đây là một thách thức lớn, vì nó chiếm tới 65% tổng nhu cầu nước trong lưu vực. Cùng với việc thực
hiện các biện pháp quản lý nhu cầu có hiệu quả về chi phí, cân nhắc các biện pháp bổ cập nước (như
bổ cập nước ngầm và tăng trữ lượng hồ chứa) để thu hẹp thiếu hụt về nước. Chi phí để xoá bỏ tình
trạng thiếu hụt nước ước tính khoảng 900 triệu đô la, trong khi để đạt được tình trạng “ít căng thẳng
về nước” sẽ đòi hỏi tổng chi phí ước tính ít nhất là 3 tỷ đô la.
Lưu vực Sông Hồng – Thái Bình: Để chuyển trạng thái của lưu vực từ “căng thẳng nước” đến trạng
thái “ít căng thẳng nước” trong suốt mùa khô đến năm 2030, nhu cầu nước cần giảm là 4,9 tỷ m3 /
năm. Giải pháp kết hợp giữa nông nghiệp, đô thị và công nghiệp có thể đạt được mục tiêu cắt giảm
nước với chi phí ước tính là 2 tỷ đô la.
Lưu vực sông Đồng Nai: Để chuyển lưu vực từ trạng thái "căng thẳng nước" đến trạng thái “ít căng
thẳng về nước” trong mùa khô vào năm 2030, nhu cầu nước cần giảm 1,85 tỷ m3/năm. Giải pháp can
thiệp hòa trộn giữa nông nghiệp, đô thị và công nghiệp có thể đạt được mục tiêu đề ra với chi phí ước
tính là 650 triệu đô la.
Lưu vực sông Mê-Kông: Để chuyển lưu vực từ trạng thái "căng thẳng nước" sang tình trạng “ít căng
thẳng nước” trong mùa khô vào năm 2030, nhu cầu tiêu dùng nước cần giảm 2,5 tỷ m3 / năm. Với 76%
nhu cầu nước của lưu vực là từ nông nghiệp, việc áp dụng một số các biện pháp can thiệp nông
nghiệp có hiệu quả là đủ để đạt được mục tiêu này. Việc thực hiện các biện pháp tối ưu có thể giúp
tiết kiệm tổng thể 650 triệu đô la.

•

•

•

•

Phân tích sâu được thực hiện nhằm cung cấp một cái nhìn chi tiết hơn về các can thiệp đã lựa chọn được
cho là có 'tác động cao' cho kế hoạch hoạt động trong tương lai ở Việt Nam. Đó là:
Thực hành canh tác tưới ngập khô xen kẽ trên cây lúa (AWD): Các biện pháp sử dụng nước hiệu
quả trong sản xuất lúa có thể có tác động lớn đến việc giảm nhu cầu nước nông nghiệp. AWD có khả
năng giảm 30% nhu cầu nước tưới và đã được Chính phủ Việt Nam công nhận. Mục tiêu của Bộ NN
& PTNT đối với AWD là áp dụng trên 1 triệu ha vào năm 2020, trong khi IRRI ước tính rằng AWD
có thể được ứng dụng trên 4,08 triệu ha. Nếu mục tiêu của Bộ NN & PTNT đạt được có thể giúp
giảm nhu cầu nước tới 4,79 tỷ m3/năm. AWD cũng làm tăng năng suất và có thể là một khả năng có
lời cho nông dân. Cùng tham gia hợp tác với Bộ NN & PTNT là hành động được khuyến nghị nhằm
sửa đổi các ưu đãi về thủy lợi như là một phần trong việc xây dựng nghị định hướng dẫn thực hiện
luật mới về thủy lợi. Ngoài ra, có thể có cơ hội hợp tác để cùng đối thoại với các tổ chức phi chính
phủ hàng đầu hoạt động về tưới AWD ở đồng bằng sông Cửu Long như IRRI và các hiệp hội nông
dân, các hiệp hội sử dụng nước và các công ty quản lý thủy lợi.
Xử lý nước thải đô thị và tái sử dụng nước thải tại thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM): TP Hồ
Chí Minh dự báo “căng thẳng nước” vào năm 2030. Hiện tại chỉ mới 10% nước thải đô thị của thành

•

•
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phố Hồ Chí Minh được xử lý. Tuy nhiên, chính phủ có kế hoạch nâng tỉ lệ xử lý lên 100% vào năm
2030. Ước tính thành phố có thể đáp ứng trong khoảng 0,18 tỷ m3/năm đến 1,35 tỷ m3 /năm trong
tổng số 1,46 tỷ m3 /năm (2025) lượng nước thải được xử lý theo các tiêu chuẩn phù hợp để dùng cho
các mục đích ngoài nước uống. Điều này có thể làm giảm tình trạng căng thẳng nước của thành phố
Hồ Chí Minh xuống mức "ít căng thẳng nước". Rào cản chủ yếu đối với việc thực hiện là thiếu
hướng dẫn đầy đủ về các công nghệ xử lý nước thải phù hợp, các tiêu chuẩn nước thải được xử lý để
tái sử dụng và thiếu cơ chế tài chính. Sự thiếu hỗ trợ cho các tổ chức công và tư cũng làm giảm tiềm
năng cho các dự án PPP. Khuyến nghị khảo sát các lĩnh vực để hỗ trợ Chính phủ Việt Nam trong việc
thiết kế các quy định về sử dụng lại nước thải đã được xử lý và xác định các công cụ cần thiết để thu
hút mô hình PPP. JICA nên được tư vấn với các chuyên gia dự án có liên quan tại Việt Nam, trong
khi các nhà đầu tư tư nhân và nhà nước tiềm năng có thể tham khảo ý kiến để hiểu rõ các rào cản đối
với các dự án PPP trong lĩnh vực này.
Xử lý nước thải công nghiệp và tái sử dụng nước công nghiệp ở Hà Nội (lưu vực Nhuệ - Đáy):
Mặc dù có các qui định pháp luật, tuy nhiên hầu hết các cơ sở sản xuất không có nhà máy xử lý nước
thải. Các nhà máy xử lý nước thải trung tâm (CETPs) có thể được thực hiện tại các khu, cụm công
nghiệp nhà nước và tư nhân làm chủ, ở các làng nghề ở Hà Nội, Hà Nam và Bắc Ninh. Một thách
thức lớn đó là thiếu hiệu lực thi hành, chỉ có 7% cơ sở công nghiệp đăng ký tại Sở TN&MT để xin
giấy phép xả thải. Các khoản tiền phạt được coi là quá thấp để buộc các cơ sở tuân thủ, trong khi
năng lực của các cơ quan chính phủ cấp tỉnh còn yếu trong đánh giá các vi phạm pháp luật. Giá cấp
nước hiện tại vào khoảng 0,2 - 0,26 $ /m3 cũng thấp hơn chi phí tái sử dụng nước thải được xử lý.
Cùng hợp tác làm việc với các Bộ TN & MT, Bộ NN & PTNT, Bộ Xây dựng và Bộ Công thương
được khuyến nghị để cải thiện khuôn khổ pháp lý và tạo động lực cho việc quản lý tài nguyên nước
bền vững. Cơ hội làm việc với các công ty phát triển cơ sở hạ tầng xung quanh việc thu xếp tài chính
và thương mại hoá CETPs và các hệ thống phân phối tái sử dụng nước công nghiệp cũng cần được
tìm hiểu nhiều hơn.
Tạo điều kiện cho sử dụng nước hiệu quả đối với sản xuất cà phê ở Tây Nguyên: Khai thác nước
ngầm quá mức cho sản xuất cà phê đang làm giảm các mực nước ngầm và gây tình trạng thiếu nước.
Tổng nhu cầu nước cà phê ở Tây Nguyên là 2,3 tỷ m3 /năm. Áp dụng tưới theo lịch, để “tạo hạn
cưỡng bức” đối với cây café, có thể làm giảm đến 25% (577 triệu m3 / năm) nhu cầu nước, trong khi
có tiềm năng tăng năng suất và giảm chi phí đầu vào. Do chính phủ có kế hoạch giảm diện tích sản
xuất cà phê nên biện pháp này chỉ làm giảm tổng nhu cầu nước khoảng 6% (138,5 triệu m3 / năm). Vì
hầu hết (75%) nông dân là những hộ nông nhỏ, chi phí giao dịch có thể khá cao để tiếp cận với người
nông dân. Kỹ thuật tưới nhỏ nhỏ giọt cũng chưa chắc chắn dùng được cho biện pháp này. Nếu vậy,
những thách thức về tài chính do chi phí đầu vào cao (khoảng 2.200 USD / ha) có thể được khắc
phục bằng cách hợp tác với các cơ sở chế biến cà phê để đảm bảo cho người nông dân. Cơ hội hợp
tác với các tổ chức đã làm việc trong lĩnh vực này, cũng như với các cơ quan chính quyền địa phương
(Sở TN&MT, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), các nhà cung cấp giải pháp tưới, các ngân
hàng nông nghiệp và hiệp hội cà phê cần được tiếp tục tìm hiểu.

•

•

Để thực hiện các giải pháp này, cần tạo ra các động lực thông qua các công cụ kinh tế và pháp lý và tăng
cường thực thi pháp luật. Ngoài ra, đối với một số giải pháp, cần có những quy định mới, ví dụ như việc
tái sử dụng nước đã qua xử lý. Hỗ trợ tài chính cho các giải pháp thực thi trên quy mô toàn thành phố,
như giảm mức thất thoát của cả thành phố, có thể được triển khai thông qua các dự án hợp tác công tư
PPP hoặc với sự hỗ trợ của các nhà tài trợ quốc tế. Có thể cung cấp hỗ trợ tài chính cho các dự án nhỏ,
như là dự án tưới tiêu nhỏ giọt, thông qua các quan hệ đối tác sáng tạo giữa khu vực tư nhân, ngân hàng
và nông dân. Có thể cung cấp các hỗ trợ kỹ thuật và/hoặc nâng cao năng lực thông qua các quan hệ đối
tác giữa khu vực xã hội dân sự, khu vực công và khu vực tư.
Với hệ thống chính trị của Việt Nam, sự tham gia chặt chẽ và hợp tác với chính phủ là điều tối quan trọng
trong việc tạo điều kiện cho việc thực hiện các ý tưởng dự án.
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Phụ lục A
Danh sách các bên liên quan
được tham vấn

Danh sách các bên liên quan được tham vấn

A1

Cơ quan, tổ chức

Tên họ

Chức vụ

Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và
Cộng đồng (CECR)

Ông Nguyễn Tiến Dũng

Điều phối viên dự án

Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và
Cộng đồng (CECR)

Bà Đinh Thu Hằng

Cán bộ dự án

Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và
Cộng đồng (CECR)

Bà Lộ Thanh Hoa

Trưởng nhóm

Cô-ca Cô-la

Bà Nguyễn Thị Y Nhu

Quản lý Quan hệ Chính phủ

Đại sứ quán Canada

Bà Lê Thị Mai Hương

Cán bộ phát triển

Đại sứ quán Canada

Ông Robert Foote

Giám đốc dự án

Đại sứ Israel

Bà Nguyễn Thị Bảo An

Cán bộ Mashav

Tổng cục Thủy lợi, Bộ NN & PTNT

Ông Nguyễn Viết Anh

Phó giám đốc

Tổng cục Thủy lợi, Bộ NN & PTNT

Ông Nguyễn Văn Hùng

Chuyên gia

Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà
Nội (HUNRE)

Bà Hoàng Thị Nguyệt Minh

Phó giám đốc

JICA

Ông Hiroshi Anzo

Cố vấn

JICA

Ông Nguyễn Vũ Tiệp

Cán bộ chương trình

Tập đoàn Khang Thịnh (đối tác
Netafim)

Ông Võ Trung

Giám đốc

Bộ NNPTNT

Ông Trương Đức Toàn

Nhân viên kỹ thuật

Tập đoàn MASAN

Ông Phan Nhật Long

Giám đốc

Bộ Xây dựng

Ông Trần Biền Trung

Nhân viên kỹ thuật

Bộ TNMT

Ông Thuận

Phó giám đốc

Bộ TNMT

Bà lê Thị Viết Hoa

Giám đốc

Bộ TNMT

Chị Vũ Hoài Thu

Chánh văn phòng kiêm giám
đốc

Bộ TNMT

Bà Nguyễn Thu Phương

Chuyên gia

Bộ TNMT

Ông Hoàng Minh Tuyên

Giám đốc

Công ty TNHH Nestlé Việt Nam

Bà Huỳnh Thị Thanh Trúc

Quản lý Quan hệ Chính phủ

Netafim

Bà Vũ Hà

Đại diện quốc gia
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Cơ quan, tổ chức

Tên họ

Chức vụ

Ban Thư ký Nhà nước về Kinh tế SECO

Ông Roman Windisch

Phó Giám đốc quốc gia

Quỹ Châu Á

Ông Michael DiGregorio

Đại diện quốc gia tại Việt
Nam

Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc
(UNDP)

Bà Bùi Việt Hiền

Cán bộ DRR

Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn
Việt Nam (VIUP), Bộ Xây dựng

Ông Lưu Đức Minh

Giám đốc

Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn
Việt Nam (VIUP), Bộ Xây dựng

Ông Nguyễn Việt Dũng

Phó giám đốc

Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn
Việt Nam (VIUP), Bộ Xây dựng

Ông Vũ Tuấn Vinh

Phó giám đốc

Tập đoàn Việt An

Ông Nguyễn Hoài Thi

Giám đốc điều hành
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Trang A2

Phụ lục B
Bản đồ các lưu vực sông

Bảng 15. Bản đồ các lưu vực sông chính ở Việt Nam
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Trang A4

Phụ lục C
Quản trị và thể chế

C1 Quản trị và thể chế
Bảng 16. Cơ cấu tổ chức và thể chế ngành nước Việt Nam
Cấp hành
chính

Tổ chức

Trách nhiệm

Cấp trung ương

Hội đồng quốc gia về tài
nguyên nước

Hỗ trợ Thủ tướng Chính phủ thực hiện các biện pháp bảo vệ,
khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên nước; Phòng, chống
và khắc phục các tác hại đối với tài nguyên nước 134

Bộ Tài nguyên và Môi
trường - Bộ TNMT

Quản lý nhà nước về tài nguyên nước nói chung
Xây dựng chiến lược, kế hoạch
Theo dõi lượng nước và nguồn nước
Xây dựng các mô hình sử dụng nước hợp lý và hiệu quả;
Kiểm soát việc xả nước thải (sông, hồ, vv.)

Bộ Nông nghiệp và Phát
triển Nông thôn - Bộ
NNPTNT

Quản lý nhà nước về hoạt động cấp nước ở nông thôn;
Quản lý và phát triển các hạ tầng thuỷ lợi nông nghiệp chính;
Chế biến thực phẩm

Bộ Công Thương – BCT

Thủy điện, nước phục vụ sản xuất công nghiệp

Bộ Xây dựng - BXD

Cấp thoát nước đô thị và công nghiệp

Bộ Khoa học và Công
nghệ - Bộ BKHCN

Các tiêu chuẩn chất lượng nước nói chung

Bộ Giao thông - Vận tải

Vận tải đường thủy

Bộ Y tế - BYT

Chất lượng nước uống

Bộ Tài Chính – BTC

Thống nhất quản lý tài chính các nguồn vốn ODA trong đầu
tư phát triển cho cấp nước; Quản lý ngân sách nhà nước cho
các dự án về nước; Phối hợp các phương pháp xác định biểu
giá nước sạch, khung giá và công tác triển khai
Thuế/phí/lệ phí môi trường liên quan đến tài nguyên nước

Bộ Kế hoạch và Đầu tư –
Bộ KHĐT

Khuyến khích, huy động các nguồn vốn đầu tư trong và
ngoài nước cho các công trình cấp nước, xử lý nước thải;
Điều phối việc huy động các nguồn vốn ODA phục vụ đầu tư
phát triển cho cấp nước

Bộ Công an

Điều tra và giám sát ô nhiễm nước

Cấp khu vực

Ủy ban lưu vực sông
Mêkông Việt Nam

Hỗ trợ Thủ tướng Chính phủ đưa ra các biện pháp phát triển,
quản lý và sử dụng tài nguyên nước ở lưu vực sông Mêkông
ở Việt Nam 135

Cấp tỉnh

UBND tỉnh

Nhà đầu tư công của hệ thống thủy lợi và chất lượng nước
cấp tỉnh; Cấp nước cho các tỉnh và huyện; Xử lý các sự cố
liên quan về nước

Sở Tài nguyên và Môi
trường – Sở TNMT

Trực tiếp quản lý và kiểm soát chất lượng nước ở cấp tỉnh và
huyện, theo dõi lượng nước

Sở Nông nghiệp và Phát
triển Nông thôn - Sở
NNPTNT

Thực hiện quản lý nhà nước đối với hệ thống tươi tiêu nông
nghiệp trong phạm vi trách nhiệm của tỉnh; Cấp nước cho
nông thôn;
Kênh thuỷ lợi, hồ trữ nước trong địa bàn tỉnh, đê; Chế biến
thực phẩm

Sở Công Thương – Sở
CT

Thủy điện; Nước phục vụ sản xuất công nghiệp
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Sở Xây dựng – Sở XD

Cấp, thoát nước đô thị trên địa bàn tỉnh

Sở Khoa học và Công
nghệ - Sở KHCN

Quản lý trực tiếp các tiêu chuẩn về chất lượng nước

Page B1

Cấp hành
chính

Tổ chức

Trách nhiệm

Sở Giao thông vận tải –
Sở GTVT

Giao thông đường thủy

Sở Y tế - Sở YT

Tiêu chuẩn chất lượng nước uống và giám sát

Sở Tài chính – Sở TC

ODA/ngân sách nhà nước cho các dự án về nước

Sở Kế hoạch và Đầu tư Sở KHĐT

Khuyến khích, huy động đầu tư trong nước và nước ngoài,
nguồn vốn ODA cho phát triển cấp nước

Sở Tài nguyên và Môi
trường - Sở TNMT

Điều tra và giám sát ô nhiễm nguồn nước trên địa bàn tỉnh

Cấp huyện

UBND huyện 136

Theo dõi và bảo vệ tài nguyên nước; Xử lý các sự cố liên
quan đến nước

Cấp xã

UBND xã

Theo dõi và bảo vệ tài nguyên nước; Đáp ứng các sự cố về
nước

Các đơn vị cung
cấp dịch vụ và
các hiệp hội

Công ty cấp nước

Doanh nghiệp cấp nước đô thị, đôi khi có phụ trách cả xử lý
nước

Công ty thoát nước

Doanh nghiệp công ích

Hiệp hội Cấp thoát nước
Việt Nam

Hiệp hội nghề nghiệp, tập trung chủ yếu vào các công ty cấp
nước đô thị

Công ty Quản lý Thủy lợi

Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thủy lợi

Công ty môi trường đô
thị

Thu gom, xử lý nước thải đô thị

Hiệp hội người sử dụng
nước

Nhóm nông dân chăm sóc hệ thống thuỷ lợi nội đồng
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Phụ lục D
Dữ liệu sử dụng trong đánh giá
nhu cầu nước

D1 Nhu cầu nước
D1.1 Ước tinh và dự báo nhu cầu nước
Bảng 17. Các giả định được sử dụng để dự đoán nhu cầu nước đến năm 2030
Ngành

Fiar định về mức tăng trưởng

Tưới tiêu nông
nghiệp

•

•
•

Tăng trưởng nông nghiệp (cao gồm cả lâm
nghiệp và thuỷ sản) từ năm 2009 ước tính
đạt 3,5%. 137 Một phần ba tăng trưởng là do
rừng và thủy sản. Sau năm 2020 diện tích
đất trồng lúa không còn tăng nữa. Có thể
chuyển hướng sang hoa màu và các loại
cây trồng.
2009-2020: tăng trưởng 3,5% GDP mỗi
năm cho nông nghiệp, lâm nghiệp và
thuỷ sản
2020-2030: tăng trưởng 3% GDP mỗi năm
3% cho nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy
sản
Tăng trung bình 7% mỗi năm

Công nghiệp

•

Đô thị

Giả định năm 2030:
•
Dân số Việt Nam đạt 105 triệu người;
•
Lượng nước tiêu thụ hàng ngày là 150
l/người/ngày
•
Giả định tăng theo ngành thủy lợi

Nuôi trồng thuỷ
sản
Sản xuất thuỷ
điện

•

Các hồ chứa đang được xây dựng bổ sung
ước đạt 5,9 tỷ m3

Dự đoán mức tăng về nhu cầu nước đến
năm 2030
•
2009-2020: nhu cầu nước tăng 2,25% mỗi
năm
•
2020-2030: nhu cầu nước mỗi năm tăng
1. Mức tăng sẽ giảm xuống một nửa cho
diện tích trồng lúa giữ ổn định, trong khi
đây là bên sử dụng nước nhiều nhất. Các
loại hoa màu và cây trồng khác đòi hỏi ít
nước hơn (m3/ha).

•

Tăng trung bình năm 7% về nhu cầu nước

•

Tương đương 4,5% tăng hàng năm về nhu
cầu nước

•

Giả thiết tăng phù hợp ngành thủy lợi

•

Tương đương với mức tăng nhu cầu nước
lũy kế là 10%. Giả định này có thể đánh
giá thấp mức tăng lượng nước trữ trong
các hồ chứa dùng để sản xuất thuỷ điện

D1.2 Thuỷ điện
Bảng 18. Tổng quan về công suất thủy điện và dung tích hồ chứa tương ứng, theo quy mô và khu vực và
lưu vực sông, tại các nhà máy đang hoạt động (năm 2016)
Tổng công suất MW

% tổng công suất

Hồ chứa (triệu
m3)

% tổng hồ chứa

Thủy điện
Vận hành

16,981.47

56,836.44

Nhỏ

1,365.97

8%

2,796.51

5%

Trung bình

2,204.50

13%

5,914.54

10%

13,389.00

79%

48,125.39

85%

22.00

0%

-

0%

525.49

3%

2,669.91

5%

Tây Bắc

7,536.50

44%

25,245.27

44%

Ven biển Bắc Trung Bộ

1,121.30

7%

11,171.36

20%

Ven biển Nam Trung Bộ

2,320.55

14%

5,310.16

9%

Tây Nguyên

4,775.23

28%

8,022.26

14%

Lớn
Không rõ
Khu vực
Đông Bắc
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Tổng công suất MW

% tổng công suất

Hồ chứa (triệu
m3)

% tổng hồ chứa

702.40

4%

4,417.48

8%

712.93

4%

1,512.30

3%

35.90

0%

0.37

0%

440.30

3%

2,223.16

4%

Đồng Nai

2,722.30

16%

8,091.07

14%

Sông Hồng – Thái Bình

7,992.79

47%

27,904.98

49%

Hương

316.00

2%

1,949.20

3%

Kone

141.90

1%

310.00

1%

Mã

377.00

2%

6,950.83

12%

Sê San

1,980.20

12%

3,371.43

6%

SERC

126.00

1%

42.89

0%

Sre Pok

869.20

5%

1,222.94

2%

6.00

0%

58.00

0%

1,059.60

6%

2,661.65

5%

Trà Khúc

186.05

1%

537.63

1%

Mê Kông

15.30

Đông Nam
Lưu vực sông
Ba
Bằng Giang – Kỳ Cùng
Cả

Thạch Hãn
Thu Bồn và Vu Gia

Bảng19. Tổng quan về công suất thủy điện và dung tích hồ chứa tương ứng, theo quy mô và khu vực và
lưu vực sông, tại một số nhà máy thủy điện trong tương lai (năm 2030)
Thuỷ điện

Tổng công suất MW

Đang xây dựng
Mã

% trên tổng
công suất

Hồ chứa
(triệu m3)

% tổng hồ chứa

549.4
422

77%

971.55
412.15

42%

SERC

5.5

1%

0.4

0%

Sesan

49.9

9%

1.7

0%

Sre Pok, Ia Lop, Ia H'leo

30

5%

9.3

1%

Trà Khúc, Ve, Trà Bồng

42

8%

548

56%

Nguồn: Cơ sở dữ liệu mở Mekong 138
Lưu ý: Không có đầy đủ thông tin về dung tích hồ chứa của tất cả các nhà máy thủy điện; Có khả năng
dung tích trên thực tế sẽ cao hơn.
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Hình 18. Dung tích hồ chứa các nhà máy thuỷ điện ở Việt Nam

2

Dân số

Việt Nam là một trong những nước có tốc độ đô thị hoá nhanh nhất trên thế giới, với gần 43% dân số
trong nước dự kiến sẽ sinh sống tại các đô thị vào năm 2030. 139 Trong khi hơn 2/3 dân số vẫn đang sinh
sống và làm việc ở các thị trấn và làng thuộc tỉnh, các thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Hải
Phòng đang phát triển nhanh chóng, như thể hiện trong Hình 26.
Quá trình đô thị hoá nhanh chóng nhưng thiếu các cơ sở hạ tầng đầy đủ, như cấp nước và vệ sinh, đã dẫn
đến những tác động tiêu cực đối với môi trường nước do việc xả nước thải sinh hoạt và công nghiệp chưa
qua xử lý.

Hình 19. Mật độ dân số ở Việt Nam (Nguồn: Agroviet)
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D3 Nông nghiệp và nuôi trồng thuỷ sản
Mặc dù nông nghiệp đang mất dần vai trò là ngành kinh tế quan trọng nhất ở Việt Nam, đây vẫn là nguồn
cung cấp nguyên liệu chính cho các ngành công nghiệp chế biến và đóng góp lớn cho xuất khẩu. Đặc biệt,
sản xuất lúa gạo đóng vai trò quan trọng đối với an ninh lương thực và kinh tế nông thôn của Việt Nam.
Các cây trồng chính khác bao gồm ngô và mía. Các vùng nông nghiệp chính là đồng bằng sông Cửu Long
và đồng bằng sông Hồng; hai lưu vực này chiếm tới 70% lượng nước sử dụng trên cả nước. 140
Nuôi trồng thuỷ sản đã tăng đáng kể trong những năm gần đây, trung bình ở mức trên 12% mỗi năm kể
từ năm 1990. 141 Các lưu vực sông có nhu cầu nước cao nhất để phục vụ nuôi trồng thủy sản là sông Mê
Kông, sông Hồng - Thái Bình, Đồng Nai và Mã.
Hình 20. Phân bố khu vực trồng
lúa ở Việt Nam 142
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Hình 21. Phân bố khu vực trồng cà
phê ở Việt Nam 143

Hình 22. Phân bố khu vực trồng
mía ở Việt Nam

Trang D4

D4 Công nghiệp
Phần lớn sản xuất công nghiệp nằm ở các khu công nghiệp và cụm công nghiệp xác định, vị trí của các
khu công nghiệp này được thể hiện tại Hình 30.
Hình 23. Bản đồ các khu công nghiệp

D5

Các dữ liệu khác

Số liệu xuất khẩu của Việt Nam (2015). Xem tại: http://wits.worldbank.org/detailed-country-analysisvisualization.html [8 May 2017]
Cơ sở dữ liệu mở về viện trợ, Open Aid Data database (2015). Xem tại: http://www.openaiddata.org/ [8
May 2017]
Cơ sở dữ liệu mở Mekong, Open Development Mekong. (2017). [trực tuyến] Truy cập tại:
https://opendevelopmentmekong.net/ [Ngày truy cập 10 tháng 4 năm 2017].
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Phụ lục E
Nhu cầu nước, thiếu hụt nước và
chỉ số khai thác nước

Thiếu hụt cung-cầu nước

E1

Bảng dưới đây thể hiện các nguồn nước sẵn có có thể khai thác và nhu cầu nước theo lĩnh vực vào mùa
khô năm 2016 và năm 2030. Thiếu hụt nước xảy ra khi lượng nước khai thác không đủ để đáp ứng nhu
cầu nước, nghĩa là giá trị trong cột thiếu hụt nước là âm (được bôi đỏ). Các giá trị dương có nghĩa là
không có sự thiếu hụt nước.

E1.1 Mùa khô 2016 (không bao gồm lưu trữ nước cho sản xuất thuỷ
điện)
Bảng 20. Sử dụng nước và thiếu hụt nước trong mùa khô (2016)
Mùa khô 2016
Lưu vực

Nước sẵn
có cho khai
thác

Bằng Giang – Kỳ
Cùng
Sông Hồng – Thái
Bình
Mã
Cả
Giành
Thạch Hãn
Hương
Thu Bồn và Vũ Gia
Trà Khúc
Ba
Đồng Nai
SERC
Sê San
Sre Pok
Mê Kông
Tổng

Nhu cầu nước (triệu m3)
Thuỷ lợi

Công
nghiệp

Nuôi trồng
thuỷ sản

Đô thị

Thiếu hụt
nước

Thỷ điện

2,157

178

15

8

19

-

1,937

24,240

9,947

1,730

652

504

-

11,408

3,701

2,792

89

76

279

-

464

5,642

1,048

19

82

219

-

4,275

1,075

38

12

7

7

-

1,011

703

62

12

6

15

-

609

2,555

1,005

16

54

87

-

1,393

4,662

1,040

128

46

112

-

3,335

2,139

630

9

8

28

-

1,464

2,129

804

35

20

18

-

1,251

3,341

1,270

18

31

27

-

1,995

8,606

2,522

854

414

229

-

4,587

1,903

818

288

111

665

-

22

3,253

35

11

6

3

-

3,199

3,276

432

14

29

38

-

2,763

47,416

15,995

285

241

3,937

-

26,957

116,795

38,614

3,535

1,790

6,187

-

Nguồn: Từ nghiên cứu này
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E1.2 Mùa khô năm 2030 (không bao gồm sản xuất thuỷ điện)
Bảng 21. Sử dụng nước và thiếu hụt nước trong mùa khô (2030)
2030 Dry Season
Lưu vực

Nước sẵn
có để khai
thác

Bằng Giang – Kỳ Cùng

Water Demand (in mn m3)
Thuỷ lợi

Công
nghiệp

Nuôi trồng
thuỷ sản

Đô thị

Thiếu hụt
nước

Thuỷ điện

2,182

213

39

14

22

-

1,892

24,783

11,984

4,461

1,207

607

-

6,525

Mã
Cả

3,756

3,359

231

140

336

-

-310

5,735

1,263

50

152

264

-

4,006

Giành

1,098

49

27

11

10

-

1,000

717

77

27

9

19

-

585

2,585

1,225

36

87

106

-

1,131

4,741

1,336

256

67

144

-

2,937

Trà Khúc

2,172

771

18

11

34

-

1,338

Kone

2,157

995

71

29

22

-

1,041

Ba

3,382

1,541

42

51

33

-

1,716

8,766

2,998

2,202

766

273

-

2,527

SERC

1,933

969

742

205

787

-

-770

Se San

3,315

55

28

11

4

-

3,217

Sre Pok

3,317

505

42

64

44

-

2,662

Mekong

48,542

19,068

856

521

4,694

-

23,403

119,181

46,409

9,127

3,346

7,399

-

Hồng-Thái Bình

Thạch Hãn
Hương
Thu Bồn và Vũ Gia

Đồng Nai

Tổng

Nguồn:Trong nghiên cứu này
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Chỉ số khai thác nước

E2

Các chỉ số WEI được trình bày bên dưới không bao gồm lượng nước trữ phục vụ sản xuất thủy điện.

E2.1

WEI (không bao gồm tác động của lưu trữ thuỷ điện)

Bảng 22. Chỉ số khai thác nước cho lưu vực sông
2016
Lưu vực
Bằng Giang – Kỳ Cùng
Sông Hồng – Thái Bình
Mã
Cả
Giành
Thạch Hãn
Hương
Thu Bồn và Vũ Gia
Trà Khúc
Kone
Ba
Đồng Nai
SERC
Sê San
Sre Pok
Mê Kông

Mùa khô (triệu m3)
Nhu cầu
Nước sẵn
nước
có

2030
WEI
Nhu cầu
nước

Mùa khô (triệu m3)
Nhu cầu
nước
Nước sẵn có

WEI
Nhu cầu
nước

220

18,117

1%

289

18,175

2%

12,832

65,740

20%

18,258

66,993

27%

3,236

9,226

35%

4,066

9,355

43%

1,368

13,905

10%

1,729

14,117

12%

64

3,345

2%

98

3,397

3%

94

2,035

5%

132

2,067

6%

1,162

5,144

23%

1,454

5,214

28%

1,327

11,777

11%

1,803

11,960

15%

675

5,243

13%

834

5,320

16%

877

4,754

18%

1,117

4,821

23%

1,346

6,915

19%

1,666

7,009

24%

4,019

21,603

19%

6,239

21,972

28%

1,881

4,628

41%

2,703

4,699

58%

54

12,344

0%

98

12,486

1%

513

11,502

4%

655

11,598

6%

20,458

110,510

19%

25,139

113,111

22%

Nguồn: Từ nghiên cứu này
Lưu ý: Nhu cầu nước ở đây là nhu cầu cấp nước, không phải tiêu thụ
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Phụ lục F
Các thách thức ô nhiễm nước và
chất lượng lượng nước của vùng

Xử lý nước thải

F1

F1.1 Quản lý nước thải đô thị
Hầu hết các hệ thống thoát nước tại các thành phố lớn của Việt Nam
Điểm nổi bật:
là hệ thống thoát nước kết hợp, chủ yếu phục vụ thoát nước mưa, chỉ
• Chỉ có 12-13% nước thải
có một vài khu đô thị mới xây dựng là có hệ thống tách riêng nước
đô thị được xử lý
mưa và nước thải. Mặc dù 60% số hộ gia đình xả nước thải vào hệ
thống thu gom, nhưng phần lớn lượng nước nảy chảy thẳng vào hệ
thống thoát nước và chỉ có 10% được qua xử lý. 144 Trong khi 90% số hộ xả nước thải vào bể tự hoại, chỉ
có 4% lượng nước thải này được xử lý. Công tác quản lý bùn thải nhìn chung còn yếu kém ở hầu hết các
thành phố (xem Hình 31).
Đến cuối năm 2015, tổng công suất của 35 nhà máy xử lý nước thải tập trung ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí
Minh, Đà Nẵng và các thành phố lớn khác là khoảng 850.000 m3/ngày, tương đương với 12-13% nhu cầu
của Việt Nam. 145 Chi tiêu chủ yếu cho ngành nước thải đến nay là xây dựng các cơ sở xử lý nước thải,
nhưng không phải lúc nào nhà máy cũng được xây dựng kèm với các hệ thống thu gom hợp lý.
Hình 24. Thực trạng quản lý nước thải đô thị ở Việt Nam 146

Bên cạnh đó, ước tính có hàng ngàn nhà máy xử lý nước thải phân tán đã được xây dựng và lắp đặt trên
toàn quốc 147 với mục đích xử lý nước thải sinh hoạt từ các khu dân cư, bệnh viện, khách sạn và toà nhà
văn phòng. Mặc dù vậy, chỉ có 50% số bệnh viện và 7% trong số 23.500 trang trại chăn nuôi ở Việt Nam
có hệ thống xử lý nước thải, tính đến năm 2014. 148

F1.2 Quản lý nước thải công nghiệp
Việt Nam hiện có hơn 500.000 cơ sở sản xuất phát thải hơn 630.000
tấn rác thải công nghiệp nguy hại và 17.000 tấn chất thải y tế nguy
hại. Ngoài ra, mỗi năm có hơn 100.000 tấn thuốc trừ sâu được tiêu
thụ, trong khi Bộ Tài nguyên và Môi trường kiểm tra trên 100 lò đốt
rác sinh hoạt quy mô nhỏ mà chúng có khả năng phát thải dioxin,
furan và các chất gây ô nhiễm không khí 149

Điểm nổi bật:
• Chỉ 10% nước thải công
nghiệp được xử lý

Nước thải từ các nhà máy công nghiệp và các khu công nghiệp đang tạo ra áp lực rất lớn đối với môi
trường nước mặt trong nước.
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Một đánh giá chi tiết đối với ngành công nghiệp năm 2008 chỉ ra rằng 3 ngành công nghiệp gây ô nhiễm
hàng đầu tại Việt Nam là sản xuất giấy và gỗ, sản xuất và chế biến hóa chất và kim loại. Kể từ đó đến
nay, ngành công nghiệp thực phẩm, đồ uống, và dệt may đã và đang phát triển nhanh chóng và đóng góp
phần lớn trong ô nhiễm công nghiệp. Mỗi ngành này đều thải ra một số chất ô nhiễm cụ thể. Ví dụ, nước
thải từ:
Ngành cơ khí và luyện kim có chứa kim loại nặng và dầu khoáng;
Ngành dệt, nhuộm và giấy có chứa chất rắn và ô nhiễm hữu cơ;
Ngành công nghiệp thực phẩm chứa chất rắn và đặc biệt tác động đến nhu cầu oxy sinh hóa
(BOD) cũng như thải các chất dinh dưỡng như hợp chất nitơ và phốt pho và các chất khác. 150

•
•
•

Mặc dù pháp luật bắt buộc các ngành sản xuất công nghiệp phải xử lý nước thải của họ, trên thực tế chỉ có
10% nước thải công nghiệp được qua xử lý 151 Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, trong số 283 khu công
nghiệp, khoảng 70% đã đầu tư vào các hệ thống thu gom và xử lý nước thải. Tuy nhiên, theo những lần
thanh tra gần đây, đã xác định 137 cơ sở gây ô nhiễm có công suất xả hơn 200 mét khối một ngày.
Hình 25. Ước tính lượng BOD 5 và tổng chất rắn lơ lửng (TSS) đóng góp bởi các ngành công nghiệp 152

Cuối cùng, có 5.000 làng nghề thủ công truyền thống ở Việt Nam với trên 65% trong số đó nằm ở lưu vực
sông Hồng-Thái Bình. Các làng nghề này thường xả nước thải không qua xử lý trực tiếp vào các vùng
nước mà không qua xử lý. 153
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Ô nhiễm nước

F2

F2.1 Ô nhiễm nước ngầm
Ô nhiễm nước ngầm đang ngày càng trở thành vấn đề lớn ở Việt Nam, đặc biệt là ở các làng nghề thủ
công và khu công nghiệp, cũng như tại các vùng sản xuất nông nghiệp. Bên cạnh đó, nước ngầm cũng
phải đối mặt với những thách thức lớn liên quan đến ô nhiễm hữu cơ và coliform ở mức hàng trăm hoặc
hàng ngàn lần cao hơn tiêu chuẩn hiện tại, và gia tăng ô nhiễm phốt phát. Tại lưu vực sông Đồng Nai, các
hoạt động sử dụng đất gây ô nhiễm và tình trạng xả nước thải và nước thải công nghiệp chưa qua xử lý đã
ảnh hưởng đến chất lượng nước ngầm và mang lại nhiều rủi ro lớn đối với người sử dụng. 154

F2.2 Ô nhiễm ở các sông
Tình trạng ô nhiễm chất hữu cơ, vượt mức tiêu chuẩn, hiện đang là phổ biến nhất. Ô nhiễm kim loại nặng
chủ yếu tập trung ở các nhánh sông gần các cơ sở khai thác mỏ và cơ sở sản xuất công nghiệp. Tương tự,
ô nhiễm dầu chủ yếu xảy ra ở các khu vực có hoạt động khai thác và những nơi tiếp nhận nước thải công
nghiệp từ các cơ sở sản xuất và cảng. Nước thải từ các ngành công nghiệp dệt may và giấy có nồng độ
cyanide và amoniac có thể cao gấp 84 lần so với tiêu chuẩn cho phép.
Những con sông bị ô nhiễm nặng nhất bao gồm những con sông chảy qua các khu công nghiệp, khu đô thị
và các làng nghề thủ công có mật độ dày đặc. Theo các bản báo cáo tóm tắt chính sách (2016) của Trung
tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng, ba con sông chảy qua Hà Nội làm nhiệm vụ "thoát nước",
gồm Tô Lịch (Hà Nội), Sông Sét (Hà Nội), Kim Ngưu (Hà Nội), trong khi ở phạm vi toàn quốc, các con
sông sau đây có thể được coi là các 'con sông chết': Ngũ Huyền Khuê (Bắc Ninh), Bưởi (Thanh Hoá),
Nhuệ - Đáy (Hà Nội và Hà Nam), Thị Vải (Đồng Nai), Đá Đỗ (Hải Phòng), Gò (Cao Bằng), Nam Cát
(Bắc Cạn). 155
Hơn nữa, chất lượng nước là mối lo lớn đối với các con sống có giá trị kinh tế lớn bao gồm Sông Cầu và
sông Nhuệ ở lưu vực sông Hồng-Thái Bình chảy qua Hà Nội, Sông Sài Gòn và lưu vực sông Đồng Nai
rộng lớn chảy qua Thành phố Hồ Chí Minh và sông Hậu ở lưu vực sông Mê Kông. 65% làng nghề thủ
công, thường không có nhà máy xử lý nước thải, nằm ở sông Hồng - Thái Bình. Mức độ ô nhiễm trong
các con sông này được coi là "nghiêm trọng" và thường trở nên trầm trọng hơn vào mùa khô.
Bên cạnh đó, tình trạng xâm nhập mặn ở các cửa sông đang ngày càng trở nên phổ biến ở các tỉnh Tây
Nam, Đông Nam Bộ và duyên hải miền Trung.

F2.3 Ô nhiễm nước mặt đô thị
Mặc dù đã có những biện pháp cải thiện chất lượng nước mặt đô thị, các nguồn nước mặt tại các thành
phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Hà Nội vẫn đang phải trong tình trạng đáng tiếc.
Lấy ví dụ ở Hà Nội, Hình 33 cho thấy các vùng nước liên tục có mức COD vượt quá 80mg/l vào năm
2015, vượt quá tiêu chuẩn cho phép để được sử dụng cho mục đích sinh hoạt hoặc thậm chí là nông
nghiệp.
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Hình 26. Hàm lượng COD tại một số vùng nước mặt đô thị ở Hà Nội, 2011-2015

F3. Chất lượng nước theo vùng
F3.1 Vùng Tây Bắc
Các hoạt động kinh tế chủ yếu tại vùng này là nông nghiệp, lâm nghiệp và khai khoáng. Chất lượng nước
nhìn chung được đánh giá là tốt, tuy có một số nơi cho thấy sự xuống cấp cục bộ ở gần các điểm đô thị
hoá trong vùng. Chất lượng nước ngầm được báo cáo là tốt và đạt quy chuẩn.

F3.2 Vùng Đông Bắc
Các dòng sông ở vùng này thường có chất lượng nước tốt.
Vùng đầu nguồn sông Hồng ở tỉnh Lào Cai, và một số nhánh lớn là sông Lô, sông Gâm, sông Cầu, sông
Thương và sông Lục Nam đều có chất lượng nước tốt. (Cột A và B theo quy chuẩn quốc gia).
Chất lượng nước ở các nhánh sông chảy qua các khu đô thị và khu công nghiệp dày đặc không đạt quy
chuẩn quốc gia, với một điểm nóng gần thị trấn Việt Trì.
Sông Cầu bắt nguồn từ tỉnh Bắc Kạn, chảy qua các tỉnh Bắc Kạn, Thái Nguyên, Bắc Giang, Bắc Ninh,
Vĩnh Phúc và Hải Dương. Như Hình 35 cho thấy chất lượng nước giảm dần từ tỉnh Thái Nguyên do việc
xả nước thải công nghiệp và đô thị. Tình trạng này tiếp tục xấu và đạt chỉ số chất lượng nước thấp nhất
chảy qua Bắc Giang và Bắc Ninh do nước thải công nghiệp và xả thải từ các làng nghề thủ công. Những
thách thức ô nhiễm nghiêm trọng nhất đến từ các làng nghề nằm giữa Đông Anh (Hà Nội) và dọc sông
Ngũ Huyện Khê của Bắc Ninh. Nước mặt hạ lưu tại đây chỉ có thể được sử dụng cho giao thông thuỷ.
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Hình 27. Chất lượng nước của sông Cầu dựa theo Chỉ số chất lượng nước (2014)

Hình 28. Diễn biến mức vượt quá giới hạn của một số chỉ số về chất lượng nước của nước mặt sông Cầu,
2011-2015

Nguồn: Báo cáo Môi trường 5 năm của Việt Nam trong giai đoạn 2011-2015
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Chất lượng nước ngầm nhìn chung là tốt, tuy nhiên, có thể sẽ bị ảnh hưởng bởi sự xâm nhập của nước
ngọt bị ô nhiễm từ hệ thống sông. Nước ngầm ở vùng duyên hải bị xâm nhập mặn và có thể sẽ xấu đi do
mực nước biển dâng, hệ quả của biến đổi khí hậu.

F4. Đồng bằng sông Hồng
Chất lượng nước đầu nguồn đạt tiêu chuẩn ở hầu hết các khúc sông và phù hợp cho mục đích sử dụng
trong công nghiệp và sinh hoạt. Tuy nhiên, có một vài điểm nóng ô nhiễm gần các cửa xả thải của các khu
công nghiệp.
Sông Nhuệ - sông Đáy chảy qua tỉnh Hòa Bình, Hà Nội, Hà Nam, Nam Định và Ninh Bình. Chất lượng
nước xấu đi nhanh chóng khi đi qua Hà Đông, Thanh Trì và Thanh Oai (Hà Nội) do nước thải công
nghiệp, đô thị và các làng nghề thủ công. Như Hình 36 cho thấy, chỉ số chất lượng nước hầu hết đều dưới
mức 50, tức là chất lượng nước xấu đến mức con sông chỉ dành cho mục đích giao thông và những đoạn
chỉ số dưới 25 thì thậm chí không thể lưu thông.
Hình 29. Chỉ số chất lượng nước trung bình hàng năm của sông Nhuệ, 2011-2015

Tương tự như các vùng khác, nước ngầm nhìn chung là mức chấp nhận được nhưng có nguy cơ ngày
càng cao do ô nhiễm nguồn nước và xâm nhập mặn ở các vùng ven biển.

F4.1 Vùng ven biển Trung Bộ
Nông nghiệp và du lịch là hoạt động kinh tế chính của vùng này. Chất lượng nước thượng lưu nói chung
nằm trong ngưỡng cho phép.
Chất lượng nước ở các con sông đi qua các đô thị và các khu công nghiệp hiện ở mức thấp, với mức
BOD5, COD, NH4 và PO4 vượt quá mức cho phép trong quy chuẩn quốc gia.
Nước ngầm nhìn chung là đạt các tiêu chuẩn để tiêu dùng, tuy nhiên, có chứa thành phần hoá học phức
tạp ở vùng đồng bằng và bị xâm nhập mặn ở các vùng đất thấp đồng bằng ven biển.
Phát triển công nghiệp và đô thị hóa gia tăng sẽ tiếp tục làm giảm chất lượng nước trong vùng, trừ khi
nước thải đô thị và nước thải công nghiệp được xử lý phù hợp trước khi xả thải ra bên ngoài.
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F4.2 Vùng ven biển Nam Trung Bộ
Hoạt động kinh tế chính của vùng bao gồm du lịch, nuôi trồng thuỷ sản, khai khoáng và sản xuất công
nghiệp.
Chất lượng nước thượng nguồn ở trong ngưỡng cho phép trong quy chuẩn quốc gia. Tuy nhiên, mức ô
nhiễm cao hiện diện trong các vùng nước ở các thành phố ven biển như Đà Nẵng, Quy Nhơn và Nha
Trang.
Có nhiều kim loại nặng và các chất độc hại khác trong các vùng nước chảy qua các khu vực khai khoáng.
Nước ngầm không bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm tại các vùng nước và nhìn chung là trong ngưỡng cho phép.
Tuy nhiên, về lâu dài có nguy cơ ô nhiễm do sự xâm nhập của các nguồn thải không được xử lý từ các
mỏ, các đô thị và công nghiệp vào các nguồn nước mặt.

F4.3 Vùng Tây Nguyên
Vùng này nước chủ yếu được sử dụng cho sản xuất nông nghiệp và lâm nghiệp, và trồng cây công nghiệp
như cà phê. Lượng mưa theo mùa cao, với mùa khô kéo dài và nguy cơ hạn hán cao trong giai đoạn từ
tháng 1 đến tháng 5.
Có ít thông tin về quan trắc chất lượng nước cho khu vực này. Tuy nhiên, do chủ yếu là sản xuất nông
nghiệp nên mức độ ô nhiễm ở đây thấp hơn so với các khu vực khác.
Có tiềm năng gia tăng ô nhiễm từ các nguồn nông nghiệp, ví dụ: từ việc sử dụng phân bón, nếu không có
biện pháp sản xuất bền vững được sử dụng thì sẽ gây ra ô nhiễm trong tương lai.

F4.4 Vùng Đông Bắc sông Cửu Long
Khu vực này có mức độ hoạt động công nghiệp và đô thị hoá cao, với lượng lớn nước thải không qua xử
lý hoặc được xử lý tối thiểu thải vào các nguồn nước tiếp nhận.
Các điểm nóng gây ô nhiễm nằm ở sông Đồng Nai, sông Thị Vải và Sông Sài Gòn, trong khi sông Thị
Vải bị ô nhiễm nặng bởi nước thải công nghiệp từ các khu công nghiệp Biên Hòa và Phú Mỹ. Nguồn ô
nhiễm bao gồm coliforms, nitơ, photpho và kim loại nặng (crom, chì, thủy ngân và asen).
Lưu vực sông Đồng Nai bao gồm một số sông lớn như sông Đồng Nai, sông La Ngà, sông Bé, sông Sài
Gòn và sông Vàm Cỏ. Lưu vực này trải rộng địa phận các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Hồ Chí Minh,
Lâm Đồng, Bình Phước, Đăk Nông, Bình Thuận, Ninh Thuận, Long An, Tây Ninh và Bà Rịa - Vũng Tàu.
Nhiều khu vực trên toàn lưu vực sông bị ô nhiễm nghiêm trọng do thải nước thải công nghiệp, đô thị,
nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản.
Mặc dù tình hình đã được cải thiện trong giai đoạn 2006-2010, vẫn còn nhiều điểm nóng về ô nhiễm.
Chất lượng nước của sông Đồng Nai và Sông Sài Gòn xấu dần đi ở các đoạn chảy qua thành phố Hồ Chí
Minh do nước thải của các khu công nghiệp và thành phố. Có nhiều đoạn sông có chất lượng nước không
phù hợp với sinh hoạt và tưới tiêu nông nghiệp theo các quy chuẩn về chất lượng nước QCVN 08-MT:
2015/BTNMT A1 và QCVN 08-MT: 2015/BTNMT B1. Xuôi xuống hạ lưu, thị xã Thủ Dầu Một và
huyện Tân Uyên tạo ra một điểm nóng về ô nhiễm do nước thải công nghiệp và đô thị thải ra.
Các tầng nước ngầm nông dọc dải bờ biển (giữa sông Mê Kông và sông Đồng Nai) có độ mặn cao. Các
tầng nước ngầm sâu hơn có mức ô nhiễm thấp hơn và đủ tiêu chuẩn để có thể được sử dụng.
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Hình 30. Hàm lượng COD trong nước mặt trên sông Đồng Nai, 2011-2015

Hình 31. Hàm lượng COD trên sông Sài Gòn, 2011-2015

F4.5 Vùng đồng bằng sông Cửu Long
Đồng bằng sông Cửu Long là một trong những khu vực có mật độ dân cư cao nhất trên thế giới, với
ngành nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản và chế biến thực phẩm chiếm ưu thế trong nền kinh tế địa phương.
Mặc dù chất lượng nước của lưu vực sông Mê Kông có thể được coi là tốt, chất lượng nước của hai con
sông lớn nhất là sông Hậu và sông Tiền, suy giảm dần khi chảy qua các khu công nghiệp và đô thị như
cảng cá Mỹ Tho và Khu công nghiệp Mỹ Tho. Mức độ ô nhiễm, chủ yếu từ chất hữu cơ, chất dinh dưỡng,
vi sinh vật và alumn, đã gia tăng trong nhiều năm qua, khiến cho chất lượng nước chảy tới Kiên Giang
không đáp ứng điều kiện để sử dụng cho sinh hoạt và nông nghiệp. Mức độ ô nhiễm ngày càng tăng theo
thời gian, đặc biệt, điều đáng lo ngại là 50% sản lượng lúa gạo của Việt Nam được sản xuất ở đồng bằng
sông Cửu Long.
Bên cạnh đó, tình trạng xâm nhập mặn ở các cửa sông hạ lưu đang ngày càng trở nên phổ biến ở các tỉnh
Tây Nam, Đông Nam Bộ và duyên hải miền Trung.
Nước ngầm ở các vùng đồng bằng ven biển bị xâm nhập mặn, và các tầng nước ngầm nông ở một số nơi
cho thấy có ô nhiễm nitơ ở mức cao.
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Nước biển ven bờ đang ở tình trạng xấu do lượng nước thải lớn không qua xử lý được xả thẳng vào các
vùng nước ven biển.
Hình 32. Hàm lượng COD ở lưu vực sông Cửu Long, 2011-2015
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Phụ lục G
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Phụ lục H
Các biện pháp can thiệp

H1 Danh sách các biện pháp can thiệp
Các can thiệp trong Bảng dưới đây đã được điều tra và các tác động của những biện pháp này ở cấp độ
lưu vực đã được mô hình hoá. Một số giả định chính đã được đưa ra khi lựa chọn và đánh giá các phương
án kỹ thuật khả thi. Chi tiết các giải định này được trình bày chi tiết trong H2.
Bảng 23. Các biện pháp can thiệp được khảo sát cho nghiên cứu ở Việt Nam
Ngành

Biện pháp

Mô tả

Nông nghiệp

Quản lý sự thoát hơi nước bằng
cách sử dụng hạn ngạch

Sử dụng hạn ngạch để giảm lượng nước tiêu thụ

Nông nghiệp

Thu gom nước mua nông nghiệp
với hệ thống tưới tiêu

Tăng năng suất của các cây trồng được tưới bằng nước
mưa hiện nay bằng cách tưới nước trong các đợt hạn hán;
đòi hỏi xây dựng các hồ chứa nhỏ để thu nước mưa

Nông nghiệp

Lót kênh

Lót kênh rạch bằng xi măng/nhựa để giảm rò rỉ

Nông nghiệp

Tưới nước nhỏ giọt

Tưới nước thông qua ống áp suất thấp đòi hỏi ít nước hơn

Nông nghiệp

Tưới nước theo lịch

Ngăn chặn người nông dân tưới quá mức

Nông nghiệp

Tưới nước theo lịch sử dụng
thông tin vệ tinh

Ngăn chặn người nông dân tưới quá mức

Nông nghiệp

Phủ, bổi

Che phủ đất bằng nhựa bảo vệ để tránh sự bốc hơi nước
và giữ nhiệt độ không đổi

Nông nghiệp

Canh tác chính xác

Sử dụng GPS để tối ưu hoá mật độ gieo, phân bón và các
nhu cầu đầu vào khác

Nông nghiệp

Kỹ thuật làm đất/không cày xới

Kỹ thuật giúp giảm diện tích đất; san bằng đất bằng laser
để giảm lượng nước chảy và thoát nước tốt hơn

Nông nghiệp

Tưới phun

Tăng sản lượng và hiệu quả tưới tiêu (ví dụ qua giảm bốc
hơi)

Nông nghiệp

Hệ thống thâm canh lúa cải tiến
(SRI)

Cải thiện trồng lúa, tưới tiêu và sản xuất

Nông nghiệp

Thực hành quản lý tưới ngập khô
xen kẽ

Giữ luân phiên tưới ngập nước và phơi chân ruộng trong
tất cả các giai đoạn phát triển của cây lúa, ngoại trừ trong
giai đoạn trổ bông

Nông nghiệp

Thay đổi thực hành tưới (gây hạn
cưỡng bức)

Cố tình gây hạn hán từ tháng Giêng đến tháng Tư có thể
tạo ra năng suất cao hơn cho đậu xanh.

Công nghiệp

Đo lường nước thất thoát

Chương trình kiểm toán nước và trang thiết bị đo đếm

Công nghiệp

Xây dựng năng lực thể chế để
quản lý việc sử dụng nước cho
công nghiệp

Tổng tiềm năng của các biện pháp công nghiệp (tối ưu
hoá nước và năng lượng)

Công nghiệp

Tái chế nước từ các khu công
nghiệp

Lắp đặt hệ thống xử lý nước thải và tái chế nước thải

Công nghiệp

Không xả thải từ khu công nghiệp

Lắp đặt hệ thống xử lý nước thải và tái chế nước thải để
đạt được mức xả bằng không

Công nghiệp

Xử lý nước thải công nghiệp

Lắp đặt hệ thống xử lý nước thải cho các nhà máy nằm
bên ngoài khu công nghiệp

Đô thị

Nhà vệ sinh giật nước với hai chế
độ nước (bổ sung)

Lắp đặt nhà vệ sinh giật nước với hai chế độ tiết kiệm
nước

Đô thị

Vòi nước (mới và trang bị thêm)

Lắp đặt vòi nước sử dụng nước tiết kiệm có máy sục khí
và bộ điều khiển áp lực để giữ dòng chảy nước ở mức
mong muốn
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Trang H1

Ngành

Biện pháp

Mô tả

Đô thị

Thất thoát đường ống

Giảm lượng nước thất thoát nhờ phát hiện điểm rò rỉ và
sửa chữa trong mạng lưới phân phối nước

Đô thị

Quản lý áp lực nước (Đô thị)

Cải thiện việc quản lý áp lực trong hệ thống phân phối
nước

Đô thị

Xử lý nước thải đô thị

Xử lý nước thải sinh hoạt

Đô thị

Tái sử dụng nước thải

Xử lý và tái sử dụng nước thải sinh hoạt

H2 Các giả định về khối lượng và chi phí
Các giả định chính về khối lượng và chi phí chính sử dụng trong nghiên cứu này và các nguồn dữ liệu
được tóm tắt như dưới đây.
Bảng 24. Khối lượng và chi phí ước tính sử dụng trong nghiên cứu ở Việt Nam
Số

Loại biện pháp

Các giải định khối lượng
chính

Các giả định chi phí

Nguồn

1

Quản lý bốc thoát
hơi nước bằng cách
sử dụng hạn ngạch

20% diện tích tưới tiêu.
Giảm 20-40% lượng nước
sử dụng.

0,05 đô la Mỹ / m3

2030WRG Tài liệu về Quản
lý sử dụng nước trong môi
trường khan hiếm
(Nghiên cứu điển hình lưu
vực sông Hai)

2

Thu gom nước mưa
cho mục đích tưới
cho nông nghiệp

Áp dụng cho tất cả các loại
cây trồng (chủ yếu ở vùng
núi).
Cải thiện năng suất 25%,
tức là giảm 20% lượng
nước sử dụng cho mỗi đơn
vị sản lượng.
Tiềm năng: tăng 10% vào
năm 2030.

CapEx 240-280 $ / ha
10-20 $ / ha OpEx tăng,
chủ yếu là sửa chữa bổ
sung

2030WRG Charting our
Water Future

3

Thấm cho kênh

Cây trồng có thể áp dụng:
cây dầu, rau, củ, mía, hoa
quả, bông.
Không có cải thiện về năng
suất;
Tổng lượng nước tiết kiệm
được: 3%. Diện tích tiềm
năng: Từ 26% đến 40%
tổng diện tích cây trồng
(chủ yếu là vùng khô)

Tiết kiệm phân bón, nhiên
liệu và điện
OpEx tiết kiệm 6 $ / ha
Upfront CapEx / ha:
1.200 đô la

Ngân hàng Thế giới, Dự án
tại Việt Nam

4

Tưới nhỏ giọt

Áp dụng cho tất cả các loại
cây trồng, rau, củ, mía, trái
cây, bông, cà phê; không
bao gồm lúa
Tổng lượng nước tiết kiệm
được: 35%
Cải thiện năng suất 15%,
giả định tưới phân là một
phần của hệ thống;
Tiềm năng 20% tổng diện
tích cây trồng

Giảm chi phí cho phân
bón, lao động, nhiên liệu,
điện và kiểm soát dịch
hại; Tăng cho sửa chữa,
và lãi suất về vốn ~ 150250 $ / ha
~ 2.200 $ / ha CapEx

2030WRG Charting our
Water Future
Local data

5

Tưới nước theo lịch

Cải thiện năng suất 5-20%

Tiết kiệm về phân bón,
nhiên liệu và điện; Chi
phí cho thiết bị thông tin

2030WRG Charting our
Water Future
2030WRG Tài liệu về Quản

Tổng lượng nước tiết kiệm
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Trang H2

Số

Loại biện pháp

Các giải định khối lượng
chính

Các giả định chi phí

Nguồn

được: 12%

về độ ẩm của đất.
CapEx: 100 $ / ha

lý sử dụng nước trong môi
trường khan hiếm
(một vài nghiên cứu điển
hình)

Chi phí lắp đặt 2 $ / ha
2 USD / ha / năm

2030WRG Tài liệu về Quản
lý sử dụng nước trong môi
trường khan hiếm
(Nghiên cứu trường hợp của
Western Cape)

Thiết bị để lắp đặt màng
phủ trên đồng
300 USD / ha cho 3 mùa

2030WRG Charting our
Water Future

Áp dụng cho thêm 5% diện
tích hạt và 10% diện tích
cây trồng thương mại
Tưới nước theo lịch,
sử dụng thông tin vệ
tinh

6

Cải thiện năng suất 5-20%
Tổng lượng nước tiết kiệm
được: 13%
Áp dụng cho thêm 5% diện
tích hạt và 10% diện tích
cây trồng thương mại.

Phủ bạt

7

Áp dụng cho tất cả các cây
hàng năm, trừ lúa
Năng suất cải thiện 10%
Tổng lượng nước tiết kiệm
được: 11%
Áp dụng cho 30% diện tích
che phủ thêm vào năm
2030

8

Canh tác chính xác

Áp dụng cho tất cả cây
hàng năm
Cải thiện năng suất 10-15%
Tổng lượng nước tiết kiệm
được: 11%
Tiềm năng: Áp dụng thêm
15% diện tích đất vào năm
2030

Chi phí phân bón tăng
một nửa so với năng suất
dự kiến tăng, và chi phí
nhân công tăng do kỹ
năng cần thiết.
CapEx của 310 $ / ha, 600
$ / Ha cho máy kéo và
máy trải.

2030WRG Charting our
Water Future

9

Kỹ thuật làm đất /
không cày xới đất

Áp dụng cho các cây hàng
năm, tức là tất cả các loại
cây trồng.
Năng suất tăng 5%.
Tổng lượng nước tiết kiệm
được: 12%.
Tiềm năng 20% đối với gạo
và cây trồng thương mại.

Giảm chi phí cho phân
bón, lao động, nhiên liệu;
Tăng cường kiểm soát sâu
bệnh, kiểm soát cỏ dại
Chi phí vận hành tiết
kiệm được 40-60 USD /
ha
Giả định máy san lấp mặt
bằng bằng laser được mua
bởi một nhóm tập trung
và đã sử dụng hết trong
năm (45 $ / ha)

2030WRG Charting our
Water Future

10

Tưới phun

Áp dụng cho 40% cây trồng
(trừ ruộng lúa)
Năng suất tăng 5-10%
Tổng lượng nước tiết kiệm
được: 12- 15%

CapEx của ~ 200 $ / ha
cho một đơn vị phun nhỏ
di động.
Chi phí vận hành tiết
kiệm được 50-100 USD /
ha cho phân bón, nhiên
liệu, điện và nhân công

2030WRG Charting our
Water Future

11

Hệ thống thâm canh
lúa cải tiến (SRI)

Áp dụng cho lúa
Năng suất tăng 5%
Tổng lượng nước tiết kiệm
được: 15%

Tiết kiệm 11% chi phí
trồng trọt; Giảm hạt
giống, phân bón, chi phí
thuốc trừ sâu và trong một
số trường hợp chi phí

2030WRG Charting our
Water Future
USAID, Ghana trial
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Trang H3

Số

Loại biện pháp

Các giải định khối lượng
chính

Các giả định chi phí

Tiềm năng: Từ 5% đến
30% tổng diện tích cây
trồng vào năm 2030

năng lượng
Opex: 70 $ / h

Nguồn

12

Thực hành quản lý
tưới ngập khô xen
kẽ cho lúa

Áp dụng cho lúa
Năng suất tăng 0-12%
Tổng lượng nước tiết kiệm
được: 30%
Tiềm năng: 25% tổng diện
tích lúa

Chi phí vận hành tiết
kiệm được 38$ / Ha

Viện nghiên cứu lúa gạo quốc
tế

13

Thay đổi tập quán
tưới tiêu (cố tình
gây hạn hán)

Áp dụng cho cà phê
Tổng lượng nước tiết kiệm
được: 12.5%
Tiềm năng: thích ứng 50%
diện tích cà phê

Giảm chi phí cho phân
bón, lao động, nhiên liệu,
điện và kiểm soát dịch
hại; Tăng cho sửa chữa,
và lãi suất về vốn ~ 150250 $ / ha
~ 2.200 $ / ha CapEx

2030WRG Charting our
Water Future
Amarasinghe và cộng sự
(2015) Hướng tới sản xuất cà
phê bền vững ở Việt Nam:
Thêm cà phê với ít nước hơn

14

Đo lường nước thất
thoát trong công
nghiệp

Chỉ tiêu 50% ngành công
nghiệp ngoài khu công
nghiệp
Giả định giảm 10%

0,05 $ / m3; Điều này bao
gồm cả khoản trợ cấp tăng
doanh thu

2030WRG Tài liệu về Quản
lý sử dụng nước trong môi
trường khan hiếm
(Nghiên cứu điển hình của
Ekurhuleni)

15

Xây dựng năng lực
thể chế để quản lý
sử dụng nước công
nghiệp

Chỉ tiêu 20% ngành công
nghiệp ngoài khu công
nghiệp
Trung bình giảm 6,5%
lượng nước sử dụng

Tiết kiệm được 0,05-0,60
$ / m3 nước (tuỳ thuộc
vào ngành công nghiệp và
cơ sở hạ tầng hiện có).
Nghiên cứu này sử dụng
nước 0,3 USD / m3.

2030WRG Tài liệu về Quản
lý sử dụng nước trong môi
trường khan hiếm
(nghiên cứu điển hình ở
Jordan)

16

Tái chế nước từ các
khu công nghiệp

Giả định rằng các biện pháp
tái sử dụng nước thải sẽ
giúp tiết kiệm 25% lượng
nước
Áp dụng ở cấp khu công
nghiệp (CETP)
Mức độ thâm nhập đạt 30%
vào năm 2030

Tiết kiệm được 0.1-0.25 $
/ m3 nước

2030WRG Tài liệu về Quản
lý sử dụng nước trong môi
trường khan hiếm
(Các nghiên cứu điển hình ở
Jeddah và Udaipur)

17

Không có xả thải từ
các khu công nghiệp

Giả định rằng các biện pháp
tái sử dụng nước thải sẽ
giúp đạt mức xả thải bằng
0, tiết kiệm được 75%
lượng nước.
Áp dụng ở cấp khu công
nghiệp (CETP)
Mức độ thâm nhập đạt 20%
vào năm 2030

Chi phí cho lượng nước
tiết kiệm được bù trừ bởi
chi phí năng lượng cao
hơn
Tiết kiệm được 2,5 $/ m3
nước

2030WRG Tài liệu về Quản
lý sử dụng nước trong môi
trường khan hiếm (một số
nghiên cứu điển hình)
2030WRG Sử dụng nước
công nghiệp ở Bangladesh

18

Xử lý nước thải
công nghiệp

Chỉ tiêu 50% ngành công
nghiệp ngoài khu công
nghiệp
Hành động sẽ giúp làm tăng
lượng nước sẵn có

Chi phí xử lý 0,4$ / m3

Theo xử lý nước thải đô thị
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Trang H4

Số

Loại biện pháp

Các giải định khối lượng
chính

Các giả định chi phí

Nguồn

19

Nhà vệ sinh giật
nước với 2 mức
nước tiết kiệm
(trang bị thêm)

Mục tiêu 4,000,000 hộ gia
đình (15% tổng số hộ gia
đình) vào năm 2030
Cơ chế chuyển đổi bổ sung.
Nhà vệ sinh xả kép sử dụng
18 l / c / d ít nước hơn nhà
vệ sinh thông thường

Chi phí trung bình là 50 $
/ đơn vị

2030WRG Charting our
Water Future

20

Vòi nước (mới và
trang bị thêm)

Mục tiêu 4,000,000 hộ gia
đình (15% tổng số hộ gia
đình) vào năm 2030
Cơ chế chuyển đổi bổ sung.
Giảm sử dụng nước 20 l / c
/d

Chi phí trung bình 30 $ /
đơn vị

2030WRG Charting our
Water Future

21

Thất thoát trên
đường ống

Thất thoát nước do rò rỉ đô
thị 24% 31%
Giảm 40% lượng rò rỉ vào
năm 2030

Tiết kiệm được 0,05-0,2 $
/ m3 nước

2030WRG Charting our
Water Future
2030WRG Tài liệu về Quản
lý sử dụng nước trong môi
trường khan hiếm (một số
nghiên cứu điển hình)

22

Quản lý áp lực nước
(đô thị)

Tiết kiệm 3% nhu cầu nước
thông qua giảm áp lực

Tiết kiệm được 0,05 $ /
m3 nước

2030WRG Tài liệu về Quản
lý sử dụng nước trong môi
trường khan hiếm (một số
nghiên cứu điển hình)

23

Xử lý nước thải đô
thị

Áp dụng đối với nước thải
sinh hoạt
Hành động sẽ giúp tăng
lượng nước sẵn có
Tiềm năng: Lên đến 70%
vào năm 2030.

Chi phí xử lý 0,25
$ / m3

Các công nghệ xử lý nước
thải: Tổng quan, LHQ
Dự án Nước thải của Ngân
hàng Thế giới tại TP.HCM
(Điều chỉnh theo lạm phát)

24

Tái sử dụng nước
thải

Áp dụng đối với nước thải
sinh hoạt; bên cạnh các can
thiệp xử lý nước thải đô thị.
Tiềm năng: Lên tới 20%
vào năm 2030

Chi phí xử lý 0,4
$ / m3

2030WRG Charting our
Water Future
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Trang H5

Phụ lục I
Lưu vực sông Mã – Thiếu hụt
nước

I1 Thu hẹp chênh lệch cung-cầu nước: Lưu vực sông
Mã
Đến năm 2030, lưu vực sông Mã có thể phải đối mặt với tình trạng thiếu nước trong mùa khô là
310 triệu m3, chiếm 8% tổng nhu cầu nước (xem Hình 40).
Hình 33. Dự báo nhu cầu nước cho lưu vực sông Mã

Nông nghiệp là nguồn sử dụng nước chủ yếu trong lưu vực sông Mã, chiếm 83% tổng nhu cầu
nước và do đó, đây là ngành có tiềm năng lớn nhất giúp cải thiện công tác quản lý nước và thực
hiện các biện pháp sử dụng nước hiệu quả.
Như Hình 41 cho thấy, việc áp dụng hệ thống tưới phun nước và thực hành tưới luân phiên ướt và
khô và thay đổi kỹ thuật đất (không làm đất, cày xới) được ước tính là sẽ đủ để giảm nhu cầu nước
cho nông nghiệp và khép lại phần thiếu hụt nước dự tính. Thông tin thêm về việc áp dụng thực
hành tưới luân phiên ướt và khô ở Việt Nam có thể được tìm thấy trong các phân tích chi tiết trong
Mục 7.
Do chi phí thấp và lợi ích tài chính tiềm tàng của các can thiệp được đánh giá (như gia tăng năng
suất), ước tính có thể khép lại mức chênh lệch cung-cầu nước, và tiết kiệm được tổng chi phí là
115 triệu USD.
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Hình 34. Lưu vực sông Mã - đường cong chi phí của các giải pháp giúp giải quyết tình trạng thiếu
hụt nước vào mùa khô năm 2030
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