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T
heo Quyết định, Viện Khoa học tài nguyên nước là
tổ chức khoa học và công nghệ công lập trực thuộc
Bộ Tài nguyên và Môi trường, có chức năng nghiên
cứu cơ bản và ứng dụng, phát triển công nghệ về

tài nguyên nước gồm: nguồn nước mặt, nước dưới đất,
nước mưa và nước biển phục vụ công tác quản lý nhà nước;
thực hiện các dịch vụ tư vấn về tài nguyên nước; đào tạo
trình độ tiến sĩ về các ngành được cơ quan có thẩm quyền
cấp phép theo quy định của pháp luật.

Về nhiệm vụ và quyền hạn của Viện khoa học tài nguyên
nước được quy định như sau:

(1) Xây dựng, trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi
trường chiến lược phát triển Viện, kế hoạch nghiên cứu,
triển khai khoa học và công nghệ dài hạn, trung hạn, hàng
năm về tài nguyên nước.

(2) Nghiên cứu cơ sở khoa học phục vụ xây dựng: chiến
lược phát triển, mạng lưới quan trắc, tiêu chuẩn quốc gia, quy
chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy định kỹ thuật, định mức kinh tế -
kỹ thuật về tài nguyên nước; tham gia xây dựng chiến lược phát
triển khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

(3) Nghiên cứu quy luật tự nhiên cơ bản về tài nguyên
nước; cung cấp các bản tin dự báo, cảnh báo và thông báo
về tài nguyên nước, gồm: ô nhiễm nguồn nước, hạn hán,
xâm nhập mặn và nguồn nước ngoài lãnh thổ. 

(4) Nghiên cứu khoa học về kinh tế trong quản lý, khai
thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước.

(5) Nghiên cứu phát triển, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ
khoa học, công nghệ về tài nguyên nước phục vụ quản lý, khai
thác, sử dụng, phòng, chống ô nhiễm, cạn kiệt nguồn nước, phục
hồi, cải tạo các nguồn nước; vận hành hệ thống liên hồ chứa;
đánh giá tác động của biến đổi khí hậu tới tài nguyên nước.

(6) Nghiên cứu những vấn đề có khả năng phát sinh
trong quá trình quản lý tài nguyên nước và phát triển kinh
tế, xã hội; các vấn đề liên quan đến an ninh nguồn nước,
quản lý nguồn nước xuyên biên giới.

(7) Thực hiện các chương trình, dự án, đề tài nghiên
cứu khoa học và công nghệ về tài nguyên nước trong và

ngoài nước theo quy định của pháp luật.
(8) Đào tạo trình độ Tiến sĩ về các ngành được cơ quan có

thẩm quyền cấp phép; tham gia đào tạo, bồi dưỡng công chức,
viên chức về tài nguyên nước theo phân công của Bộ trưởng.

(9) Tham gia thẩm định các chương trình, dự án, đề tài
nghiên cứu khoa học và công nghệ, bản đồ chuyên đề về tài
nguyên nước theo phân công của Bộ trưởng.

(10) Tổ chức thực hiện các hoạt động thông tin khoa học,
công nghệ về tài nguyên nước theo quy định của pháp luật.

(11) Cung cấp các dịch vụ tư vấn khoa học công nghệ,
chuyển giao công nghệ về tài nguyên nước, gồm: quy
hoạch, đánh giá và dự báo tài nguyên nước; cải tạo, phục
hồi nguồn nước bị ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt; khia thác,
sử dụng tài nguyên nước; xả thải vào nguồn nước; đánh
giá tác động môi trường; tập huấn, tuyên truyền, phổ biến
kiến thức và các dịch vụ khác theo quy định của pháp luật.

(12) Tổ chức thực hiện cải cách hành chính, thực hành tiết
kiệm, phòng, chống lãng phí và thực hiện nhiệm vụ phòng,
chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý của Viện theo
chương trình, kế hoạch của Bộ và phân công của Bộ trưởng.

(13) Quản lý tổ chức, bộ máy, vị trí việc làm, cơ cấu viên
chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm
việc của Viện theo phân công của Bộ trưởng và theo quy
định của pháp luật.

(14) Quản lý tài chính, tài sản; thực hiện trách nhiệm
của đơn vị dự toán cấp III đối với các đơn vị trực thuộc Viện
theo quy định của pháp luật.

(15) Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình
thực hiện nhiệm vụ được giao.

(16) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng phân công.
Lãnh đạo Viện khoa học tài nguyên nước gồm có Viện

trưởng và không quá 03 Phó Viện trưởng. Cơ cấu tổ chức của
Viện khoa học tài nguyên nước gồm có 6 phòng: Văn phòng;
Phòng Khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc tế; phòng Quy
hoạch và Dự báo tài nguyên nước; Phòng Kinh tế và Quản
lý tài nguyên nước; phòng Công nghệ và Kỹ thuật tài nguyên
nước; và Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài nguyên nước.�

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa
học tài nguyên nước

Ngày 16/3, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ký ban hành Quyết định số
838/QĐ-BTNMT Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện
Khoa học tài nguyên nước.

V�N B�N QUY PH�M PHÁP LU�T 
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T
hông tư này quy định về bảo vệ nước dưới đất
trong các hoạt thăm dò, khai thác nước dưới đất,
khoan khảo sát địa chất công trình, thăm dò địa
chất, thăm dò, khai thác khoáng sản, xử lý nền

móng công trình, tháo khô mỏ và các hoạt động khoan, đào
khác có liên quan đến nước dưới đất. Tuy nhiên, đối với
trường hợp khoan thăm dò, khai thác dầu khí không thuộc
phạm vi điều chỉnh của thông tư này.

Theo đó, Thông tư cũng quy định các nguyên tắc bảo
vệ nước dưới đất, cụ thể: 

Bảo vệ nước dưới đất lấy phòng ngừa làm chính, chú
trọng việc bảo vệ nguồn nước dưới đất tại khu vực bị khai
thác quá mức hoặc bị suy thoái nghiêm trọng, các vùng
cấm, vùng hạn chế khai thác, các khu vực cấp nước sinh
hoạt, khu đô thị, khu, cụm công nghiệp, khu chế xuất, làng
nghề, khu dân cư tập trung, các vùng khan hiếm nước, các
khu vực nước dưới đất có nguy cơ bị cạn kiệt, ô nhiễm, xâm
nhập mặn và các khu vực có nguy cơ bị sụt, lún đất. 

Đồng thời, bảo vệ nước dưới đất phải gắn với khai thác,
sử dụng hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên nước dưới
đất; gắn với các hoạt động bảo vệ nguồn nước mặt, bảo vệ
môi trường, bảo vệ rừng và tài nguyên thiên nhiên.

Mặt khác, bảo vệ nước dưới đất phải xem xét, thực hiện
ngay trong giai đoạn lập các quy hoạch có liên quan đến
thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước. Đối với các dự
án đầu tư có hoạt động liên quan đến thăm dò, khai thác,
sử dụng nước dưới đất hoặc có hoạt động liên quan đến
thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất hoặc hoạt động
có liên quan đến thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất
thì việc bảo vệ nước dưới đất phải được thực hiện trong giai
đoạn lập dự án đầu tư.

Các yêu cầu về thiết kế, thi công giếng khoan khai thác
nước dưới đất; yêu cầu về thiết kế, thi công giếng khoan thăm
dò, điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất, khảo sát địa
chất công trình, thăm dò địa chất, thăm dò, khai thác khoáng
sản, xử lý nền móng công trình, tháo khô mỏ và giếng đào;
yêu cầu bảo vệ nước dưới đất khi thực hiện thí nghiệm trong
giếng khoan cũng được quy định chi tiết tại Thông tư này.

Bên cạnh đó, đối với các vấn đề bảo vệ nước dưới đất
trong quá trình khai thác, chủ công trình khai thác nước
dưới đất có trách nhiệm giữ gìn vệ sinh xung quanh giếng

khai thác và thực hiện các biện pháp phòng, chống, ngăn
ngừa ô nhiễm nước dưới đất qua giếng khoan khai thác; đối
với công trình khai thác nước dưới đất phục vụ mục đích
cấp nước sinh hoạt phải xây dựng bảo hộ vệ sinh của công
trình theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước; Chủ
công trình khai thác thuộc trường hợp phải có giấy phép
khai thác, sử dụng nước dưới đất tổ chức lắp đặt thiết bị, bố
trí nhân lực thực hiện việc quan trắc lưu lượng, mực nước,
chất lượng nước tại các giếng khai thác, giếng quan trắc
của công trình bảo đảm thông số, hình thức và chế độ quan
trắc để cung cấp, cập nhật số liệu vào hệ thống giám sát
khai thác, sử dụng tài nguyên nước của cơ quan quản lý
nhà nước theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước. 

Việc quan trắc mực nước tại giếng quan trắc của công
trình khai thác phải thực hiện tối thiểu tại 01 giếng đối với
công trình khai thác nước dưới đất  có lưu lượng từ 3.000
m3/ngày đêm đến dưới 5.000 m3/ngày đêm; tối thiểu tại 02
giếng đối với công trình khai thác nước dưới đất có lưu
lượng từ 5.000 m3/ngày đêm đến dưới 10.000 m3/ngày
đêm; tối thiểu tại 03 giếng đối với công trình khai thác nước
dưới đất có lưu lượng từ 10.000 m3/ngày đêm trở lên.

Ngoài ra, cần phát hiện, xử lý, khắc phục các hiện tượng,
sự cố bất thường về chất lượng nước, mực nước trong quá
trình khai thác và các sự cố khác do hoạt động khai thác của
mình gây ra; trường hợp xảy ra sự cố thì phải dừng ngay việc
khai thác, kịp thời xử lý, khắc phục sự cố, bồi thường thiệt hại
(nếu có); thông báo kịp thời tới Ủy ban nhân dân cấp xã và
Sở Tài nguyên và Môi trường nơi xảy ra sự cố và báo cáo cơ
quan cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất. 

Thông tư cũng quy định rõ, bảo vệ nước dưới đất trong
hoạt động điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất, khảo
sát địa chất công trình, thăm dò địa chất, thăm dò, khai
thác khoáng sản, xử lý nền móng công trình, tháo khô mỏ
có các hạng mục khoan, đào, thí nghiệm trong giếng khoan
ngoài việc thực hiện các quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ
thuật có liên quan thì  các tổ chức, cá nhân thực hiện các
công tác điều tra đánh giá trên phải thực hiện đầy đủ yêu
cầu bảo vệ nước dưới đất theo quy định tại Điều 4, Điều 6
và Điều 7 của Thông tư này.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12 tháng
2 năm 2018�

Quy định về bảo vệ nước dưới đất trong
các hoạt động khoan, đào, thăm dò, khai
thác nước dưới đất

Mới đây, Bộ Tài nguyên và môi trường vừa ban hành Thông tư số 75/2017/TT-BTNMT
quy định về bảo vệ nước dưới đất trong các hoạt động khoan, đào, thăm dò, khai thác
nước dưới đất.

V�N B�N QUY PH�M PHÁP LU�T 
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HO�T Đ�NG QU�N LÝ

Ngày 22/3 tại TP.Biên Hòa (Đồng Nai), Sở Tài
nguyên và Môi trường (TN&MT) Đồng Nai đã chủ
trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông
thôn, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Đồng Nai tổ
chức Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Nước thế giới
năm 2018, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh
niên tham gia.

T
heo ông Nguyễn Ngọc Hưng - Phó Giám đốc Sở
TN&MT Đồng Nai cho biết, tại Đồng Nai, từ nhiều
năm qua Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo Sở
TN&MT phối hợp với các cơ quan có liên quan tiến

hành điều tra, khảo sát, nghiên cứu đánh giá cơ bản về tiềm
năng nguồn nước, hiện trạng và khả năng khai thác sử dụng
tài nguyên nước, phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế xã
hội của địa phương. Đồng thời, đã có nhiều biện pháp đẩy
mạnh quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả nguồn tài
nguyên nước. Qua đó, góp phần quan trọng vào các thành
tựu về tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội… tại địa
phương

Để hưởng ứng Ngày Nước thế giới năm 2018 với chủ đề
“Nước với Thiên nhiên”, Sở TN&MT tỉnh cũng kêu gọi tất cả
mọi người ngoài việc tham gia các hoạt động hưởng ứng
trong Ngày này, cần thường xuyên có những chương trình,
hành động nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, đặc
biệt là bảo vệ nguồn tài nguyên nước bằng những việc làm,

hành động cụ thể, như: Tiếp tục thực hiện công tác tuyên
truyền đến cộng đồng về ý nghĩa của Ngày Nước thế giới,
góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về tầm quan trọng
của tài nguyên nước.

Đồng thời, kêu gọi cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ của
tỉnh Đồng Nai chung tay hành động cùng tham gia bảo vệ
nguồn nước, xây dựng tỉnh nhà phát triển theo hướng bền
vững; ứng phó kịp thời với những thách thức về nguồn nước
và biến đổi khí hậu đang diễn ra ngày càng tăng. Mặt khác,
tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động
khai thác sử dụng nước, xả nước thải vào nguồn nước và
bảo vệ nguồn nước; kiểm soát chặt các hoạt động phòng,
chống ô nhiễm suy thoái, cạn kiệt các nguồn nước ngay từ
khi triển khai đầu tư các dự án phát triển…�

Nguồn: DWRM

ĐỒNG NAI:

Tổ chức hưởng ứng Ngày Nước thế giới 2018 

Đoàn xe cổ động hưởng ứng Ngày Nước thế giới năm 2018

MAI D�NG

Ngày 22-3, Ban Xây dựng Năng lực và thực hiện các
dự án ODA ngành nước tại tỉnh Ninh Thuận đã tổ
chức Lễ mittinh hưởng ứng Ngày Nước thế giới
2018 với sự tham dự của đại diện lãnh đạo các Sở:
Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa, Thể thao và Du
lịch, Tỉnh đoàn và trên 100 đoàn viên thanh niên.

H
ưởng ứng chủ đề Ngày Nước thế giới năm 2018 -
“Nước với Thiên nhiên”, sau lễ mít tinh, hơn 100
đoàn viên thanh niên đã đi bộ diễu hành kêu gọi
sự chung tay của cộng đồng cùng gìn giữ và sử

dụng hợp lý, hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ
và sử dụng hiệu quả nguồn nước. Đồng thời, các đoàn viên
thanh niên đã tham gia vớt bèo đắp hố cây và tưới cây xanh

tại khu vực hồ điều hòa trung tâm; trồng cây tại khu vực
phường Phước Mỹ (Tp. Phan Rang-Tháp Chàm).�

NINH THUẬN:

Hưởng ứng Ngày nước thế giới 2018
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Hưởng ứng Ngày nước thế giới và Ngày khí tượng

thế giới, ngày 24/3, Sở TN-MT tỉnh Phú Yên đã

phối hợp với UBND huyện Sông Hinh tổ chức cuộc

thi vẽ tranh với chủ đề “Nước và thiên nhiên, trách

nhiệm của chúng ta” và Cuộc thi rung chuông

vàng tìm hiểu về tài nguyên nước và biến đổi khí

hậu. Cuộc thi đã thu hút sự tham gia của hơn 700

học sinh của 12 trường THCS trên địa bàn huyện

Sông Hinh.

C
uộc thi nhằm tạo sân chơi bổ ích, giúp các em
nâng cao kiến thức, kêu gọi các em cùng với gia
đình và cộng đồng chung tay bảo vệ môi trường
bằng những việc làm nhỏ thiết thực như sử dụng

tiết kiệm nguồn nước, xả rác đúng nơi quy định…
Phần thi vẽ tranh với chủ đề “Nước và thiên nhiên, trách

nhiệm của chúng ta” thu hút 60 học sinh khối THCS trên địa
bàn huyện; phần thi rung chuông vàng có 70 em của Trường
THCS Trần Phú. Kết quả, Ban tổ chức trao 6 giải nhất cùng
nhiều giải nhì, ba, khuyến khích cho các em học sinh đạt giải.�

Nguồn: DWRM

PHÚ YÊN:

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày
Nước thế giới và Ngày khí tượng thế giới

Dưới đây là một số hình ảnh:

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về
việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước
thế giới năm 2018, Sở TN&MT tỉnh đã tích cực
triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng thiết thực,
hiệu quả, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động tới
cộng đồng dân cư, các tổ chức, doanh nghiệp trên
địa bàn tỉnh về các vấn đề liên quan đến tài
nguyên nước.

T
rong đó có một số hoạt động nổi bật như: Treo
băng rôn tuyên truyền tại Sở TN&MT, các đơn vị
trực thuộc sở và một số khu vực công cộng tập
trung đông dân cư, các khu công nghiệp; tăng

cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại

chúng; tổ chức tuyên truyền lưu động thông qua các hoạt

động diễu hành và phát tờ rơi trên các trục giao thông chính

trên địa bàn tỉnh, khu tập trung đông dân cư. Qua đó, góp

phần nâng cao sự hiểu biết, ý thức trách nhiệm của người

dân đối với công tác bảo vệ và sử dụng hiệu quả, hợp lý

nguồn tài nguyên nước.

Việc tổ chức các hoạt động thiết thực nhằm tích cực

hưởng ứng Ngày Nước thế giới năm 2018 trên phạm vi toàn

tỉnh trở thành hoạt động thường niên trong nhiều năm qua.

Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm nâng cao nhận thức cho

toàn cộng đồng, các tổ chức, cá nhân về tầm quan trọng và

giá trị của tài nguyên nước đối với đời sống.�

Nguồn: DWRM

VĨNH PHÚC:

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày
Nước thế giới năm 2018
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Nhằm có các hoạt động thiết thực hưởng ứng
Ngày Nước thế giới năm 2018, UBND tỉnh Yên Bái
đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND
các huyện, thành phố; các doanh nghiệp trên địa
bàn tỉnh căn cứ vào điều kiện thích hợp của đơn vị
xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động
phù hợp để hưởng ứng Ngày Nước thế giới năm
2018 thông qua tổ chức hội thảo khoa học, tọa
đàm, triển lãm.

Đ
ồng thời, có các hình thức cổ vũ, động viên, vận
động cộng đồng tham gia bảo vệ tài nguyên
nước; khuyến khích các sáng kiến, điển hình tiên
tiến trong việc bảo tồn và sử dụng bền vững tài

nguyên nước; treo biểu tượng, áp phích, tranh cổ động,
băng rôn... với chủ đề "Nước với thiên nhiên” tại trụ sở các
cơ quan, đơn vị, trường học, khu công cộng, nơi đông người
qua lại để vận động cộng đồng tham gia bảo vệ tài nguyên
nước; tổ chức phát động thực hiện tổng vệ sinh cơ quan,
đơn vị; khơi thông cống rãnh; tuyên truyền, vận động cộng
đồng cùng tham gia bảo vệ nguồn nước và không lấn chiếm
sông, suối, ao, hồ trên địa bàn tỉnh…

Để bảo vệ nguồn nước, kịp thời ứng phó với biến đổi khí
hậu, những năm qua tỉnh Yên Bái tăng cường công tác tuyên
truyền, thay đổi nhận thức của người dân về tầm quan trọng
của nước; đẩy mạnh công tác quản lý bảo vệ rừng nhất là
những diện tích rừng phòng hộ, rừng đặc dụng.�

Nguồn: DWRM (Tổng hợp)

Yên Bái tăng cường bảo vệ tài nguyên nước

Mới đây, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình
Định đã tổ chức Hội thảo “Tăng cường năng lực
quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên nước trên
địa bàn tỉnh”.

B
áo cáo của Sở Sở TN&MT cho biết,  do hạn chế về
trữ lượng nước, đồng thời áp lực về nhu cầu sử
dụng nước cũng như các dịch vụ về nước ngày
càng gia tăng nên công tác quản lý, khai thác, sử

dụng tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh còn gặp nhiều khó
khăn. Đến nay, hoạt động kiểm kê TNN cấp tỉnh vấn chưa
được triển khai; thiếu các dữ liệu hiện trạng khai thác nước,
xả nước thải. Việc triển khai các quy định pháp luật về TNN
còn hạn chế.

Tính đến năm 2018, Sở TN&MT tỉnh Bình Định đã tổ
chức 9 đoàn kiểm tra đối với hơn 150 cơ sở sản xuất kinh
doanh. Kết quả kiểm tra cho thấy, phần lớn các đơn vị vi
phạm pháp luật trong khai thác nước và xả nước thải. Nhiều
đơn vị không có giấy phép khai thác, sử dụng nước, không
có giấy phép xả nước thải; một số đơn vị không có hệ thống
xử lý nước thải; một số trường hợp xả nước thải trực tiếp
vào đất đã gây ra tình trạng ô nhiễm nguồn nước dưới đất.
Theo thống kê, toàn tỉnh có hơn 230.656 giếng đào và giếng
khoan; song đa số hoạt động khoan, đào giếng trái phép,
thi công không đúng quy trình kỹ thuật.

Theo ông Võ Minh Đức, Trưởng Phòng TNN và Khí
tượng - Thủy văn, Sở TN&MT cũng cho biết, hiện trên địa
bàn tỉnh có 247 giấy phép hoạt động lĩnh vực TNN được
cấp. Tuy nhiên, thời gian qua có khá nhiều đơn vị chưa
chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về TNN.
Năm 2016, Thanh tra Bộ TN&MT tiến hành kiểm tra 10 đơn
vị trên địa bàn tỉnh thì cả 10 đơn vị đều vi phạm quy định
của pháp luật TNN và bị phạt với số tiền gần 2 tỉ đồng.

Mặt khác, tình trạng ô nhiễm môi trường nước và giảm
thiểu chất lượng nước tại các sông, hồ, đầm... có nguy cơ
ngày càng gia tăng.

Để tăng cường năng lực quản lý, khai thác, sử dụng tài
nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bình Định cần thực hiện
nhiều giải pháp. Theo đó, một số đại biểu cũng đề nghị
một số giải pháp như: Xây dựng, ban hành các văn bản
hướng dẫn, cụ thể hóa các văn bản quy phạm pháp luật;
tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm đối
với các đơn vị cố tình vi phạm pháp luật về TNN; đẩy mạnh
công tác điều tra, đánh giá, quy hoạch làm công cụ cho
công tác quản lý TNN… ; tăng cường quản lý và kiểm soát
chất thải từ khu vực nông thôn. Tuyên truyền nâng cao
nhận thức, ý thức bảo vệ môi trường; kiểm tra, giám sát
việc xả thải nước thải, áp dụng các công nghệ phù hợp
trong quản lý TNN.�

Nguồn: DWRM (Tổng hợp)

BÌNH ĐỊNH:

Hội thảo tăng cường năng lực quản lý
tài nguyên nước 
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THANH THÚY

Ngày Nước thế giới năm 2018 có chủ đề là “Nước
với Thiên nhiên” với mục đích là tuyên truyền, vận
động và nâng cao nhận thức của xã hội về áp dụng
các giải pháp dựa vào tự nhiên để giải quyết, ứng
phó kịp thời với những thách thức về nguồn nước và
biến đổi khí hậu đang diễn ra ngày càng tăng. 

T
ại tỉnh Nam Định, việc thực hiện các hành động thiết
thực bảo vệ tài nguyên nước, dựa vào tự nhiên để
giải quyết, ứng phó với những thách thức về nguồn
nước đã được các ngành chức năng, các địa phương

tập trung triển khai từ nhiều năm nay.
Nhờ được khuyến khích, tạo điều kiện, nhiều tổ chức và cá

nhân trong tỉnh đã nghiên cứu, ứng dụng vào thực tế các đề
tài khoa học nâng cao hiệu quả khai thác, bảo vệ nguồn nước,
quản lý tài nguyên, giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước, tái sử
dụng nước, hướng tới mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội bền
vững và đảm bảo an ninh nguồn nước. Các Cty khai thác công
trình thủy lợi (KTCTTL) đã tích cực ứng dụng kỹ thuật công
nghệ mới trong xây dựng, thi công công trình thủy lợi, quản lý
vận hành công trình… đảm bảo khai thác, điều tiết nước phục
vụ sản xuất, tiết giảm nhân công, giảm chi phí lao động và tiết
kiệm tối đa nguồn nước ngọt đang ngày càng khan hiếm.

Trong sản xuất nông nghiệp, nhiều địa phương đã áp
dụng quy chuẩn sản xuất sạch hơn với các phương pháp tưới
phun, tưới dạng màn sương vừa tiết kiệm nước, vừa hiệu quả
cho cây trồng; không làm ô nhiễm nguồn nước sông; không
dùng phân tươi, nước thải ô nhiễm để bón cho rau xanh, hạn
chế sử dụng phân hóa học và thuốc bảo vệ thực vật trong sản
xuất. Trong sản xuất công nghiệp, các nhà máy sử dụng lượng
nước lớn đã áp dụng các biện pháp sản xuất sạch hơn, trong
đó có chương trình kiểm soát lượng nước cung cấp tại nguồn,
vừa tiết kiệm lượng nước sạch đầu vào vừa giảm thiểu lượng
nước thải ra gây ô nhiễm.

Lực lượng liên ngành và các địa phương đã tiến hành kiểm
tra các KCN, CCN, rà soát thống kê cụ thể lượng nước thải
phát sinh; từ đó, lên phương án xây dựng khu xử lý nước thải
tập trung hoă\c có kế hoạch xử lý cụ thể, không để nước thải
chưa qua xử lý xả thẳng ra môi trường. 

Hưởng ứng Ngày Nước thế giới năm 2018, từ ngày 12 đến
25-3-2018, các sở, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương
tập trung triển khai đợt cao điểm với nhiều hoạt động thiết
thực. Ưu tiên tuyên truyền, vận động tại các địa bàn khan
hiếm nguồn nước; các khu vực tiếp nhận nguồn nước thải từ
sản xuất, kinh doanh, dịch vụ lớn. Các huyện, thành phố trên
địa bàn tỉnh cũng tổ chức các hoạt động khơi thông dòng
chảy, nạo vét kênh mương, hệ thống thoát nước;…�

NAM H��NG

Để nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của
tài nguyên nước, thời tiết, khí hậu đối với sức khỏe
cộng đồng, vấn đề an ninh lương thực; hoạt động khí
tượng thủy văn và biến đổi khí hậu trong các hoạt
động kinh tế - xã hội… Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh
Điện Biên đã có nhiều hoạt động tuyên truyền và tổ
chức các hoạt động thiết thực, được các cấp, ngành và
cộng đồng dân cư tích cực tham gia.

Bên cạnh việc đẩy mạnh tuyên truyền, các tổ chức Hội
Phụ nữ, Đoàn thanh niên, Hội Người cao tuổi tỉnh, các cộng
đồng khu dân cư… đã có nhiều hoạt động thiết thực để bảo
vệ nguồn nước, như: ra quân nạo vét, vớt rác lòng sông, khơi
thông dòng chảy, trồng rừng bảo vệ nguồn nước…

Hưởng ứng Ngày Nước thế giới (22/3) và Ngày khí tượng
thế giới (23/3) năm 2018, với chủ đề “Nước và Thiên nhiên”,

“Sẵn sàng ứng phó với thay đổi thời tiết, ứng phó thông minh
với khí hậu”, các sở, ngành địa phương và cộng đồng dân cư
trên địa bàn tỉnh nâng cao ý thức, trách nhiệm, quyền lợi và
nghĩa vụ trong bảo vệ nguồn nước, đảm bảo việc khai thác, sử
dụng hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả, xả nước thải vào nguồn nước
đúng quy định và chủ động ứng phó trước sự thay đổi của thời
tiết, khí hậu.

Mỗi địa phương tổ chức các nhóm hoạt động cụ thể, tuyên
truyền vận động cán bộ, công chức viên chức tham gia các hoạt
động hưởng ứng Ngày Nước thế giới (22/3) và Ngày Khí tượng
thế giới (23/3) năm 2018. Trên các đường phố chính, cơ quan
công sở làm việc treo băng rôn, pano, áp phích, khẩu hiệu, phát
tờ rơi nhằm nhắc nhở mọi người cùng hành động bảo vệ nguồn
nước ngọt, chủ động ứng phó với sự thay đổi của thời tiết, thiên
tai, biến đổi khí hậu. Ngoài ra, còn tổ chức tọa đàm, hội thảo,
diễu hành vận động mọi tầng lớp nhân dân tham gia bảo vệ tài
nguyên nước, đồng thời phát động phong trào không lấn chiếm
sông hồ, trồng rừng bảo vệ nguồn nước.�

NAM ĐỊNH:

Dựa vào thiên nhiên để quản lý,
bảo vệ nguồn nước

ĐIỆN BIÊN:

Tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền
bảo vệ tài nguyên nước
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NGHIÊN C�U - TH�O LU�N

T
ham dự Hội thảo có hơn 200
đại biểu đại diện cho các bộ,
ngành, cơ quan Trung ương,
Sở Tài nguyên và Môi trường

một số tỉnh, thành phố; các nhà khoa
học, các tổ chức quốc tế và đại diện
khối doanh nghiệp; và đông đảo
phóng viên các cơ quan thông tấn báo
chí Trung ương và Hà Nội đã đến tham
dự và đưa tin về Hội thảo. 

Hội thảo là diễn đàn để trao đổi,
chia sẻ các kiến thức, sự hiểu biết  liên
quan đến các chính sách quản lý tài
nguyên nước, quản lý các hoạt động
khai thác, sử dụng nước và đặc biệt là
các giải pháp quản lý và bảo vệ nguồn
nước dựa vào thiên nhiên.

Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng
Trần Quý Kiên cho biết, hằng năm, Bộ
Tài nguyên và Môi trường đều tổ chức
các sự kiện hưởng ứng Ngày Nước thế
giới để thu hút sự quan tâm của cộng
đồng về công tác quản lý và bảo vệ
nguồn nước - nguồn tài nguyên quý
giá đối với sự sống và phát triển của
tất cả các quốc gia trên thế giới. Năm
2018, Liên Hợp Quốc chọn chủ đề
“Nước với Thiên nhiên” cho Ngày Nước
thế giới nhằm nhấn mạnh vai trò quan
trọng của thiên nhiên trong việc bảo
vệ tài nguyên nước. 

“Chủ đề Ngày Nước thế giới năm
2018 hướng tới kêu gọi ứng dụng các
giải pháp sẵn có trong tự nhiên để giải
quyết các vấn đề thách thức về tài
nguyên nước trong thế kỷ 21 trên toàn
cầu. Lũ lụt, hạn hán và ô nhiễm tài
nguyên nước đang ngày càng diễn
biến nghiêm trọng do các hoạt động
khai thác, sử dụng nguồn nước chưa
bền vững cũng như các tác động tiêu
cực của biến đổi khí hậu. Khai thác
tiềm năng của tự nhiên để quản lý và

bảo vệ tài nguyên nước là một giải
pháp hữu hiệu giúp giải quyết, ứng
phó với các thách thức này đồng thời
giúp đạt được mục tiêu phát triển bền
vững 6 về đảm bảo nguồn cung cấp và
quản lý bền vững tài nguyên nước và
các điều kiện vệ sinh an toàn cho tất
cả mọi người” - Thứ trưởng Trần Quý
Kiên nhấn mạnh.

Thứ trưởng cũng cho biết, trong
những năm vừa qua, chúng ta đã
chứng kiến nhiều loại hình thiên tai
khác nhau liên quan đến nước xảy ra
trên mọi miền của đất nước, gây thiệt
hại nặng nề về người và tài sản. Điều
đáng lưu ý là các hiện tượng thời tiết
cực đoan có xu hướng xảy với ra
thường xuyên và ngày càng khắc
nghiệt hơn, với cường độ lớn hơn.
Năm 2015 và 2016, người dân khu vực
miền Trung, Tây Nguyên và Đồng
bằng sông Cửu Long đã phải hứng
chịu đợt hạn hán lịch sử. Trong khi đó,
ở miền Bắc và khu vực Bắc Trung bộ
lại hứng chịu những trận lũ lụt khốc
liệt gây thiệt hại nặng nề như lũ quét

ở Mù Cang Chải hồi tháng 8/2017. Đợt
mưa lớn trái mùa giữa tháng 10/2017
khiến lưu lượng nước đổ về các hồ
tăng cao đột ngột trong khi các hồ
chứa đã tích đầy nước theo quy trình.
Lần đầu tiên kể từ khi đưa vào vận
hành, hồ Hòa Bình đã phải xả cấp tập
08 cửa đáy với lưu lượng xả lớn nhất là
16.520m3/s. Bên cạnh đó, trong
những năm gần đây, ở khu vực đồng
bằng sông Cửu Long đã ghi nhận tình
trạng sạt lở bờ sông nhiều hơn và
nghiêm trọng hơn, ảnh hưởng trực
tiếp đến tính mạng và tài sản của
người dân.

Vấn đề ô nhiễm nguồn nước cũng
đang là vấn đề nóng ở Việt Nam, thu
hút sự quan tâm của các cấp, các
ngành, cơ quan truyền thông và người
dân. Ô nhiễm do nước thải đang là vấn
đề thách thức lớn ở nước ta hiện nay.
Tình trạng xả nước thải chưa qua xử
lý hoặc xử lý chưa đạt chuẩn vào
nguồn nước vẫn xảy ra thường xuyên
và trên diện rộng. Hậu quả là một số
con sông đã bị ô nhiễm nghiêm trọng

Hội thảo khoa học “Giải pháp
xanh cho nguồn nước”

Nằm trong khuôn khổ tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Nước thế giới 2018, ngày  16/3, tại Hà
Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã tổ chức Hội thảo Khoa học với chủ đề “Giải pháp
xanh cho nguồn nước”. Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên đã đến dự và chủ trì Hội thảo.

Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên phát biểu tại Hội thảo
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và chất lượng nước của nhiều dòng
sông không đáp ứng yêu cầu của các
mục đích sử dụng.

Nguyên nhân trực tiếp và sâu xa
của các vấn đề trên bước đầu được
xác định là do việc khai thác, sử dụng
tài nguyên nước chưa bền vững ở cả
các quốc gia thượng nguồn cũng như
trong nội tại đất nước ta nhằm đáp
ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội.
Thêm vào nữa nước ta lại phải hứng
chịu các tác động tiêu cực của biến đổi
khí hậu khiến cho tình hình trở nên
trầm trọng hơn. Quản lý tài nguyên
nước bền vững là vấn đề cấp bách
hiện tại để bảo vệ nguồn tài nguyên
không thể thiếu được trong quá trình
duy trì và phát triển của mỗi quốc gia.

Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng
Trần Quý Kiên cũng bày tỏ mong muốn
Hội thảo sẽ là diễn đàn để các đại biểu
trao đổi, chia sẻ các kiến thức, sự hiểu
biết liên quan đến các chính sách quản
lý tài nguyên nước (như quy hoạch,
điều tra tài nguyên nước, khai thác sử
dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên
nước, duy trì dòng chảy tối thiểu trên
sông, quản lý nguồn nước xuyên biên
giới), quản lý các hoạt động khai thác,
sử dụng nước và đặc biệt là các giải
pháp quản lý và bảo vệ nguồn nước
dựa vào thiên nhiên theo tinh thần của
chủ đề Ngày nước thế giới năm nay.

Tại hội thảo, các đại biểu cũng đã
nghe 10 bài trình bày, báo cáo của các
nhà quản lý, các chuyên gia trong lĩnh
vực tài nguyên nước, trong đó tập
trung về các chủ đề như các cơ chế,
chính sách liên quan đến quản lý tài
nguyên nước và các hoạt động khai
thác, sử dụng nguồn nước; các giải
pháp xanh để quản lý và bảo vệ nguồn
tài nguyên nước ở Việt Nam.

Tại Hội thảo, Cục trưởng Cục Quản
lý tài nguyên nước Hoàng Văn Bẩy cũng
đã trả lời, giải đáp các ý kiến của các đại
biểu liên quan đến các việc ban hành
các thông tư hướng dẫn trong lĩnh vực
tài nguyên nước, thảo luận về  các thách

thức và tầm quan trọng của việc bảo vệ
tài nguyên nước; và các ý tưởng, biện
pháp, các giải pháp kiến nghị trong công
tác quản lý và bảo vệ tài nguyên nước.

Kết luận tại Hội thảo, Thứ trưởng
Trần Quý Kiên đánh giá cao các ý kiến
đóng góp của các đại biểu tại Hội thảo.
“Tôi hy vọng rằng, qua lần Hội thảo
này, sự gắn kết hợp tác giữa cơ quan,
tổ chức và cá nhân có liên quan đến
lĩnh vực tài nguyên nước sẽ ngày càng
khăng khít hơn, các mối quan hệ đối
tác sẵn có càng thêm sâu sắc và nhiều
mối quan hệ đối tác mới được xây
dựng” -  Thứ trưởng phát biểu.�

Nguồn: DWRM

Toàn cảnh Hội thảo

Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước Hoàng Văn Bẩy phát biểu tại Hội thảo
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T
ham dự buổi lễ có đại diện
các Bộ, ban, ngành, cơ quan
Trung ương, các Đoàn thể,
đại diện cho các tổ chức quốc

tế; đại diện Thành ủy, HĐND, UBND,
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành phố
Hà Nội; đại diện lãnh đạo các tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương khu
vực phía Bắc cùng lãnh đạo các Tổng
cục, các Cục, Vụ, Viện và các đơn vị
trực thuộc Bộ TN&MT.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng
Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân cho biết, để
tăng cường nhận thức của công chúng
về tầm quan trọng và vai trò của tài
nguyên nước, tài nguyên khí hậu đối
với sự phát triển của nhân loại, Hội
nghị thượng đỉnh Liên hợp quốc về Môi
trường và Phát triển tại Rio de Janeiro
năm 1992 đã thông qua Nghị quyết lấy
ngày 22/3 hàng năm là Ngày Nước thế
giới và ngày 23/3 hàng năm là Ngày
Khí tươ\ng thế giới. Năm 2018, Liên
hợp quốc lựa chọn chủ đề: “Nước với
thiên nhiên” cho Ngày Nước thế giới và
chủ đề: “Sẵn sàng với thay đổi thời tiết
– Ứng phó thông minh với khí hậu”
cho Ngày Khí tượng thế giới”.

Theo Liên hợp quốc, hiện nay
đang có khoảng 1,9 tỷ người trên hành
tinh chúng ta đang phải sinh sống ở
những vùng thiếu nước trầm trọng.
Con số này có thể sẽ tăng lên khoảng
3 tỷ vào năm 2050. Trong khi, khoảng

1,8 tỷ người vẫn đang phải sử dụng
nguồn nước bị nhiễm bẩn.

Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân cũng
cho biết, Việt Nam được biết đến là
quốc gia được thiên nhiên ưu đãi với
nguồn tài nguyên đa dạng, phong phú.
Tuy nhiên, do tác động của biến đổi
khí hậu và các hoạt động khai thác, sử
dụng nước chưa bền vững, nguy cơ
thiếu nước cho sinh hoạt và sản xuất
do ô nhiễm môi trường, nước biển

dâng, xâm nhập mặn ngày càng hiện
hữu và có xu hướng diễn biến ngày
càng phức tạp.

Theo thống kê, hơn 60% lượng
nước nước ta được sản sinh từ nước
ngoài, gây nguy cơ suy giảm, khó chủ
động được về nguồn nước, gây tác
động tiêu cực cho các hoạt động phát
triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội
và bảo vệ môi trường ở vùng hạ lưu.
Đặc biệt, vùng đồng bằng sông Cửu

THỨ TRƯỞNG BỘ TN&MT VÕ TUẤN NHÂN:

Chung tay bảo vệ tài nguyên
nước góp phần nâng cao
chất lượng cuộc sống

Phát biểu tại Chương trình Gala hưởng ứng Ngày Nước Thế giới và Ngày Khí tượng Thế giới
năm 2018 vào tối ngày 22/3/2018, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Võ
Tuấn Nhân kêu gọi các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hãy đồng hành với Bộ trong công tác
bảo vệ nguồn tài nguyên nước, bảo vệ môi trường thiên nhiên, chủ động với mọi biến động
của thời tiết khí hậu góp phần đảm bảo phát triển bền vững của đất nước, nâng cao chất
lượng cuộc sống của người dân.

Quang cảnh buổi lễ.

NGHIÊN C�U - TH�O LU�N



BẢN TIN TÀI NGUYÊN NƯỚC [11]

Long đang chịu những tác động to lớn
do biến đổi dòng chảy trong mùa lũ,
suy giảm dòng chảy mùa kiệt, gia tăng
xâm nhập mặn, suy giảm hàm lượng
phù sa, suy giảm nguồn lợi thủy sản... 

Nhu cầu nước gia tăng trong khi
nguồn nước đang tiếp tục bị suy giảm,
đặc biệt là trong mùa khô. Tình trạng
ô nhiễm nguồn nước ngày càng tăng
cả về mức độ, quy mô, tập trung hầu
hết các khu vực đô thị, khu công
nghiệp, làng nghề. Mặt khác, rừng đầu
nguồn bị suy giảm, diện tích rừng
không được cải thiện, chất lượng rừng
kém là nguyên nhân chính góp phần
làm cho nguồn nước cạn kiệt. 

Cùng với đó, mỗi năm đất nước ta
phải hứng chịu ảnh hưởng của nhiều
loại hình thiên tai có nguồn gốc khí
tượng thủy văn gây ra như: bão, áp
thấp nhiệt đới, mưa lớn, ngập lụt, lũ
quét, hạn hán … với tần suất và cường
độ ngày càng gia tăng.

“Điều này cho thấy Việt Nam đã và
đang phải đối mặt với những diễn biến
bất thường của thời tiết, khí hậu,
những thách thức to lớn về tài nguyên
nước nếu không có ngay những biện
pháp quản lý, thích ứng phù hợp” –
Thứ trưởng nói.

Tại Việt Nam, trong những năm
qua, các hoạt động hưởng ứng Ngày
nước thế giới (22/3) và Ngày Khí
tượng thế giới (23/3) đã tạo được
những tác động lan tỏa to lớn trên
khắp ca~ nước với nhiều hoạt động
thiết thực, hiệu quả của các Bộ,
ngành, đặc biệt là các cấp chính quyền
và nhân dân các địa phương. 

Tại buổi Gala, Thứ trưởng Võ Tuấn
Nhân cũng kêu gọi các doanh nghiệp,
tổ chức, cá nhân hãy đồng hành với Bộ
TN&MT trong công tác bảo vệ tài
nguyên nước, bảo vệ môi trường thiên
nhiên. Bảo vệ nguồn tài nguyên nước
nước thông qua sử dụng hợp lý, tiết
kiệm và hiệu quả tài nguyên nước
trong sinh hoạt hàng ngày và trong
hoạt động sản xuất. Bảo vệ môi trường
thiên nhiên, lấy các giải pháp từ tự
nhiên để phục hồi, bảo tồn tài nguyên
nước, ngăn chặn suy giảm tài nguyên

nước, suy thoái chất lượng nước. Chủ
động với mọi biến động của thời tiết
khí hậu, tăng cường khả năng chống
chịu với các hiện tượng thời tiết cực
đoan để giảm thiểu tới mức thấp nhất
những thiệt hại do thiên tai gây ra.

“Hành động dù là nhỏ bé của mỗi
người chúng ta nếu gộp lại của toàn
cộng đồng, của toàn xã hội sẽ tạo nên

những hiệu quả to lớn, qua đó góp
phần đảm bảo phát triển bền vững của
đất nước, trên cơ sở giữ gìn môi
trường sống, góp phần phát triển kinh
tế - xã hội của đất nước và trên hết là
nâng cao chất lượng cuộc sống của
người dân” - Thứ trưởng Võ Tuấn
Nhân nhấn mạnh.�

Nguồn: DWRM

Các vị đại biểu tham dự buổi lễ .

Một tiết mục biểu diễn nghệ thuật tại buổi lễ.

NGHIÊN C�U - TH�O LU�N
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KHOA H	C CÔNG NGH
 - H�P TÁC QU�C T

D
iễn đàn lần thứ 8 được Hội
đồng Nước thế giới (World
Water Council) cùng với
Bra-xin và thành phố

Brasilia đăng cai tổ chức, đây là lần
đầu tiên Diễn đàn được tổ chức tại
một quốc gia nam bán cầu. 

Diễn đàn Nước thế giới là sự kiện
quốc tế lớn nhất về nước và các vấn
đề liên quan được tổ chức 3 năm một
lần, quy tụ giới chuyên môn, làm chính
sách, các chính phủ, doanh nghiệp, tổ
chức quốc tế…. Diễn đàn lần này có có
sự tham gia của hơn 15 nguyên thủ
các quốc gia như Tổng thống Bra-xin,
Tổng thống Hungary, Thủ tướng Hàn
Quốc…., gần 30 Bộ trưởng, nhiều vị
lãnh đạo Bộ các bộ ngành, Đại sứ của
hơn 60 quốc gia trên thế giới, các nền
kinh tế; hơn 600 tổ chức quốc tế, khu
vực, các định chế tài chính… doanh
nghiệp trong các lĩnh vực công nghệ,
môi trường, tư vấn…

Chủ đề chính của Diễn đàn lần này
là “Chia sẻ nước”, chia sẻ ý tưởng,
những kinh nghiệm và giải pháp tốt
nhất; chia sẻ lợi ích của việc sử dụng
nước hợp lý và; rộng hơn, chia sẻ
hành động và trách nhiệm giữa các
quốc gia với nhiều hoạt động hội thảo,
triển lãm, sự kiện chuyên đề thiết kế
bên lề diễn đàn.

Một sự kiện chính của Diễn đàn lần
này là Hội nghị cấp Bộ trưởng. Hội nghị
đã thảo luận về nội dung, mục tiêu và
khuyến nghị của các Thỏa thuận toàn

cầu về nước và các vấn đề liên quan
như Chương trình Nghị sự 2030 cho
Phát triển bền vững, mục tiêu SDG 6
về nước sạch và vệ sinh môi trường;
Thỏa thuận Paris về Biến đổi khí hậu
COP 21; Thỏa thuận Sendai về giảm
nhẹ rủi ro thiên tai; Habtat III và Rio
+20 và thông qua bản Tuyên bố chung
của Hội nghị “Lời kêu gọi khẩn hành
động vì nước” về các vấn đề cấp thiết
và hướng hợp tác, giải quyết….

Thay mặt đoàn Việt Nam, Thứ
trưởng Trần Quý Kiên đã có bài phát
biểu quốc gia trong Hội nghị Bộ
trưởng, nêu lên những thách thức, vấn
đề liên quan quản lý nguồn tài nguyên
nước, đặc biệt vấn đề quản lý nguồn
nước xuyên biên giới, những định

hướng, giải pháp lớn của Chính phủ
Việt Nam; đồng thời nhấn mạnh Việt
Nam coi trọng hợp tác quốc tế và khu
vực, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm để
chung tay giải quyết các vấn đề trong
khuôn khổ quan hệ đa phương và song
phương mà Việt Nam là một thành viên
có trách nhiệm. Những nội dung trên
đã được các đại biểu dự Hội nghị Bộ
trưởng hoan nghênh và đánh giá cao.

Thứ trưởng Trần Quý Kiên cũng
cho biết, Việt Nam là quốc gia có tổng
lượng nước ở mức trung bình với
lượng nước mặt trung bình hằng năm
là 830 tỷ m3, trong đó hơn 60% lượng
nước mặt đến từ nước ngoài và lượng
nước dưới đất khoảng 63 tỷ m3/năm.
Cùng với sự tăng trưởng kinh tế, đô thị

DIỄN ĐÀN NƯỚC THẾ GIỚI LẦN THỨ 8:

Việt Nam coi trọng hợp tác
quốc tế và khu vực để chung tay
giải quyết các thách thức về
tài nguyên nước

Từ ngày 17 đến ngày 23 tháng 3, Đoàn công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường do
Thứ trưởng Trần Quý Kiên dẫn đầu tham dự Diễn đàn Nước thế giới (World Water Forum)
lần thứ 8 tại Thủ đô Brasillia của Bra-xin theo lời mời của Bộ Ngoại giao Bra-xin.

Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên phát biểu tại Hội nghị cấp Bộ trưởng - Diễn đàn
nước Thế giới lần thứ 8 tại Bra-xin
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hóa ngày càng mạnh mẽ, Việt Nam
đang phải đối mặt với nhiều thách
thức về nguồn nước như ô nhiễm
nguồn nước, hạn hán, xâm nhập mặn,
có nơi đến gần 100km tính từ cửa
sông về mùa khô,… “Những thách
thức đó sẽ ngày càng trở nên nghiêm
trọng hơn khi Việt Nam được dự báo là
một trong 05 quốc gia chịu ảnh hưởng
nặng nề nhất do biến đổi khí hậu và
nước biển dâng” - Thứ trưởng Trần
Quý Kiên cho biết. 

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Trần Quý
Kiên cũng chia sẻ: Đứng trước các
thách thức lớn lao về tài nguyên nước,
Chính phủ Việt Nam coi trọng một số
giải pháp chủ yếu sau:

Thứ nhất, luôn nỗ lực kiện toàn

thể chế và chính sách về quản lý vực
tài nguyên nước, xây dựng các công
trình điều tiết nước hướng tới sử dụng
nước bền vững;

Thứ hai, là thành viên có trách
nhiệm đối với các hợp tác vùng, lãnh
thổ ASEAN, ASEM, APEC, Ủy hội sông
Mê Kông, ... nghiêm túc thực hiện Công
ước về Luật sử dụng các nguồn nước
cho các mục đích phi giao thông thủy
và mục tiêu phát triển bền vững SDG6
nhằm cung cấp nước sạch vệ sinh và
an toàn cho toàn thể người dân;

Cuối cùng, trong phạm vi toàn cầu
Việt Nam luôn nỗ lực tham gia hợp tác
với các quốc gia, các nền kinh tế, các tổ
chức khu vực và quốc tế, chia sẻ kinh
nghiệm trong quản lý tài nguyên nước,

chia sẻ lợi ích với các quốc gia láng
giềng có sử dụng chung nguồn nước.

“Là quốc gia đang phát triển, Việt
Nam ủng hộ các kết quả của Diễn đàn
nước thế giới lần thứ 8, Tuyên bố các Bộ
trưởng và mong đợi “Lộ trình thực thi”.
Chúng tôi cám ơn Chính phủ và người
dân Braxin và Hội đồng nước thế giới”-
Thứ trưởng Trần Quý Kiên nhấn mạnh. 

Trong thời gian diễn ra sự kiện,
đoàn Việt Nam đã tích cực tham gia
các hoạt động, sự kiện quan trọng của
Diễn đàn; đóng góp nhiều ý kiến tích
cực để hoàn thiện bản Tuyên bố
chung, góp phần để Bản Tuyên bố
được thông qua vào ngày làm việc thứ
Ba của Diễn đàn.�

Nguồn: DWRM

Đ
ại sứ Nguyễn Phương Nga
cho rằng cần hành động
ngay bây giờ nếu nhân loại
không muốn rơi vào trình

trạng khan hiếm nước nghiêm trọng
trong tương lai; đồng thời nêu các nỗ
lực của Việt Nam trong việc thúc đẩy
hợp tác về nước; hoan nghênh trọng
tâm của Thập kỷ Hành động là hướng
tới người dân, đặc biệt là phụ nữ, trẻ
em… 

Việt Nam mong muốn tiếp tục có
sự hỗ trợ từ cộng đồng quốc tế đối với
các nước dễ bị tổn thương bởi Biến đổi
Khí hậu và những nước nông nghiệp
trong lĩnh vực Nước, đặc biệt là về
nguồn lực và chuyển giao công nghệ.

Lễ Khởi động Thập kỷ Hành động
“Nước vì Phát triển Bền vững” 2018-
2028 (Thập kỷ Hành động) diễn ra
ngày 22/3 vừa qua dưới sự chủ tọa
của Chủ tịch Đại Hội đồng Liên hợp

quốc ông Miroslav Lajcak. 
Tham dự buổi lễ có Tổng Thư ký Liên

hợp quốc Antonio Guterres, Tổng thống
Tajikistan, một số Bộ trưởng các nước
Bangladesh, Ecuador, Ethiopia và đông
đảo các nước thành viên Liên hợp quốc. 

Tổng thống Tajikistan, thay mặt
các nước tham gia trong Nhóm Thảo
luận cấp cao về Nước, đã chia sẻ các
khuyến nghị của Nhóm về các trọng
tâm của Thập kỷ Hành động, trong đó
nhấn mạnh việc tăng cường chia sẻ
thông tin về nước, bảo vệ các nguồn
nước, tăng đầu tư nghiên cứu về nước,
tăng sự quan tâm đối với các nhóm dễ
bị tổn thương trong tiếp cận nước… 

Đại diện các nước phát biểu chia
sẻ về các nỗ lực hợp tác quốc tế và
khu vực nhằm giải quyết các thách
thức có liên quan tới nước; giới thiệu
các sáng kiến, công nghệ xử lý sự
khan hiếm nước sạch; nhấn mạnh cần

phải nhìn nhận vấn đề Nước trong

tổng thể cùng các vấn đề phát triển,

an ninh, môi trường khác.�

Nguồn tin: TTXVN

Việt Nam nhấn mạnh vai trò của nước
với sự phát triển của các quốc gia

Phát biểu tại lễ Khởi động Thập kỷ Hành động “Nước vì Phát triển Bền vững” 2018-2028,
Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc, Đại sứ Nguyễn Phương Nga nhấn mạnh vai
trò của nước đối với sự phát triển và phồn thịnh của các quốc gia, cũng như việc thực hiện
thành công các Mục tiêu Phát triển Bền vững nói chung.

Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp
quốc, Đại sứ Nguyễn Phương Nga.
(Ảnh: Nguyễn Hữu Hoàng/TTXVN) 
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H
ầu hết các giải pháp NBS về
cơ bản đều liên quan đến
việc quản lý thực vật, đất và
đất ngập nước, sông ngòi

và hồ.
NBS không phải là thuốc chữa

bách bệnh đối với các thách thức liên
quan đến nước mà chúng ta phải đối
mặt khi dân số thế giới tăng lên,
nhưng những giải pháp này có thể
cung cấp các giải pháp cải tiến và
hiệu quả về chi phí trong điều kiện cơ
sở hạ tầng nước không đầy đủ hoặc
đang suy giảm về chất lượng. Dưới
đây là tổng hợp một số ưu điểm về sử
dụng NBS:

Nguồn nước tự nhiên và vấn đề
cung cấp nước: Dự trữ nước tại các
vùng đất ngập nước tự nhiên, trong
đất (độ ẩm của đất) hoặc tích trữ
trong các tầng chứa nước ngầm sẽ
bền vững và tiết kiệm chi phí hơn so
với việc xây dựng các cơ sở hạ tầng
như xây đập, hồ chứa,… 

Về chất lượng nước: NBS có thể
giảm đáng kể ô nhiễm trong nông
nghiệp, bảo vệ đất khỏi xói mòn,
giảm ô nhiễm các vùng đệm ven
sông, biển, dải đất dọc theo các
dòng sông.  

Quản lý rủi ro: Những hiện tượng
của biến đổi khí hậu như lũ ống, lũ quét,
hạn hán sẽ giảm thiểu nếu như con
người duy trì những bãi bồi ven sông/cửa
sông, phục hồi các vùng đất ngập nước,
trồng rừng tạo nguồn sinh thủy.

Việc áp dụng một số NBS nhất
định tạo ra cái được gọi là "cơ sở hạ

tầng xanh"- các hệ thống tự nhiên
hoặc bán tự nhiên mang lại cho chúng
ta những lợi ích tương đương như xây
dựng cơ sở hạ tầng truyền thống. 

NBS thường tạo ra những lợi ích
ngoài các dịch vụ liên quan đến
nước. Ví dụ, đất ngập nước được sử

dụng để xử lý chất thải nước thải

đồng thời cung cấp sinh khối cho sản

xuất năng lượng, cải thiện đa dạng

sinh học và tạo không gian giải trí và

việc làm liên quan.�

Nguồn: UN-Water

Các giải pháp dựa vào tự nhiên
giúp quản lý nguồn nước và
chất lượng nước

Khôi phục rừng, đồng cỏ và các vùng đất ngập nước tự nhiên, khơi thông các dòng sông,
tạo ra các lớp đệm thực vật dọc theo các dòng nước - đây là những ví dụ của các giải pháp
dựa vào tự nhiên (NBS) giúp quản lý nguồn nước và chất lượng nước.

Bạn có biết 2/3 diện tích rừng trên thế giới đã bị suy giảm?

KHOA H	C CÔNG NGH
 - H�P TÁC QU�C T
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T
rong lễ kỷ niệm Ngày Nước
Thế giới diễn ra vào ngày
22/3/2018, Công ước Ramsar
ra mắt một báo cáo thông

báo một số thông số chính về đất ngập
nước và nhấn mạnh 7 vai trò của đất
ngập nước đối với con người và thiên
nhiên như sau: 

Vùng đất ngập nước đảm bảo
nguồn cấp nước cho thế giới 

Vùng đất ngập nước chỉ chiếm
0.75% lượng nước ngọt thế giới nhưng
lại trực tiếp cấp nước cho các hoạt động
của con người. Ước tính có khoảng 2 tỉ
người sẽ không được tiếp cận với nguồn
nước đảm bảo vào năm 2025 

Những vùng đất ngập nước có thể
lọc các chất độc hại 

80% lượng nước thải thải thẳng
ra ngoài môi trường tự nhiên mà

không được xử lý. Các loài thực vật,
động vật sống trong vùng đất ngập
nước có thể lọc những chất độc hại ra
khỏi môi trường nước 

Đất ngập nước lưu trữ carbon 
Chỉ riêng đất mùn ở vùng đất ngập

nước lưu trữ 30% lượng carbon trong
đất. Gấp đôi lượng carbon lưu trữ
trong các khu rừng, việc này có thể
giúp chống lại các tác động của biến
đổi khí hậu.  

Đất ngập nước là vùng dự phòng
giảm thiểu thiên tai

Những vùng đất ngập nước chính
là những vùng đệm giúp giảm thiểu
các tác động tiêu cực trong điều kiện
thời tiết cực đoan. Chúng lưu trữ nước
mưa, nước chảy tràn khi mưa bão
giúp giảm lũ lụt và hỗ trợ cấp nước khi
hạn hán.

Đất ngập nước là vùng đảm bảo
đa dạng sinh học 

Những vùng đất ngập nước là môi
trường sống của hơn 100.000 loài
sinh vật.  

Đất ngập nước đảm bảo nguồn
cung cấp thức ăn 

Những vùng đất ngập nước là môi
trường quan trọng cung cấp thức ăn,
nguồn nước cho sản xuất nông nghiệp
như cá, trồng cây lương thực…

Đất ngập nước tạo nên các nguồn
sinh kế 

Những vùng đất ngập nước có khả
năng mang  lại sinh kế cho khoảng
61,8 triệu người đang trực tiếp mưu
sinh từ các nguồn lợi thủy sản và dịch
vụ về nước.�

Nguồn: UN-Water

của đất ngập nước đối với con người
và thiên nhiên

7 vai trò 

Nước là một phần thiết yếu của
cuộc sống. Tuy nhiên, hiện nay
chúng ta đang phải đối mặt với
cuộc khủng hoảng nghiêm trọng
liên quan đến nguồn nước trên
phạm vi toàn cầu mà nguyên
nhân chính là do suy giảm hệ
sinh thái, ô nhiễm môi trường và
biến đổi khí hậu.

Nhu cầu sử dụng nước
• Hiện nay, có khoảng 2,1 tỷ người

không được tiếp cận các dịch vụ về
nước uống bảo đảm an toàn.

• Đến năm 2050, dân số thế giới
sẽ tăng khoảng 2 tỷ người và nhu cầu
về nước toàn cầu có thể lên tới 30%
so với hiện nay.

• Nông nghiệp hiện sử dụng
khoảng 70% lượng nước toàn cầu, chủ

yếu là để tưới tiêu - con số này sẽ
tăng lên ở các vùng có áp lực nước cao
và mật độ dân số cao. Ngành công
nghiệp chiếm 20% tổng nhu cầu sử
dụng nước, chủ yếu là dùng trong
ngành công nghiệp năng lượng và sản
xuất. 10% còn lại sử dụng  cho sinh
hoạt - tỷ lệ sử dụng nước uống chỉ nhỏ
hơn 1%.

• Ngày nay, khoảng 1,9 tỷ người
sống trong các khu vực khan hiếm
nước. Đến năm 2050, con số này có
thể tăng lên khoảng 3 tỷ người. 

Chất lượng nước
Trên toàn cầu, hơn 80% lượng

nước thải do xã hội tạo ra trở lại môi
trường tự nhiên mà không cần xử lý
hoặc được đem đi tái sử dụng.

Khí hậu và Môi trường
• Dự kiến số người có nguy cơ  bị

ảnh hưởng bởi lũ lụt tăng từ 1,2 tỷ tại

thời điểm này lên khoảng 1,6 tỷ năm
2050 - chiếm gần 20% dân số thế giới.

• Ngày nay, khoảng 1,8 tỷ người
bị ảnh hưởng bởi sự suy thoái đất và
sa mạc hoá. Ít nhất 65% diện tích đất
bị mất hoặc  ở trạng thái thoái hoá.

• Khoảng 64-71% diện tích đất
ngập nước tự nhiên đã biến mất từ
năm 1900 do các hoạt động của con
người.

• Sự xói mòn đất trồng trọt mang
đi từ 25 đến 40 tỷ tấn đất mặt hàng
năm, điều này gây ảnh hưởng và làm
giảm đáng kể sản lượng cây trồng
cũng như khả năng hấp thụ  nước,
carbon và chất dinh dưỡng của đất.
Dòng chảy tràn, dòng chảy lũ cũng
chứa một lượng lớn nitơ và phốt pho,
cũng là một đóng góp chính cho ô
nhiễm nguồn nước.�

Nguồn: UN-Water

Nước và những số liệu thống kê
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Hưởng ứng các hoạt động kỷ
niệm ngày Nước thế giới năm
2018, tại Singapore, Chính phủ
và người dân đã tổ chức các
hoạt động hưởng trong suốt
tháng 3 để tập hợp cộng đồng
trên quốc đảo này cùng đánh
giá vai trò của nước và nâng cao
nhận thức về tầm quan trọng
của việc áp dụng các biện pháp
để tiết kiệm nước.

T
heo đó, có 05 lời khuyên về
tiết kiệm nước được khuyến
nghị bao gồm: (i) Rút ngắn
thời gian tắm; (ii) Sử dụng

cốc khi đánh răng, không xả tràn nước
trong khi đánh răng; (iii) Sử dụng nút
xả một nửa bồn cầu nhiều nhất khi có
thể; (iv) Rửa rau và chén, bát trong
chậu rửa bát; (v) Giặt quần áo khi đủ

khối lượng quần áo cho 01 lần giặt.
Singapore là một đảo quốc nhỏ có

điều kiện thủy văn nghèo nàn, không
có nước ngọt từ sông và hồ, nguồn
cung cấp nước chủ yếu của Singapore
là từ những trận mưa rào được giữ lại
trong những hồ chứa (chiếm khoảng
50% lượng nước), phần còn lại được
nhập khẩu từ Malaysia hoặc lấy từ nước
tái chế. Hiện tại, nhà máy sản xuất
nước tái chế đang được đề xuất và xây
dựng nhằm giảm bớt sự phụ thuộc vào
việc nhập khẩu nước sạch của
Singapore. Do vậy, hầu hết các hoạt
động của Singapore và đặc biệt vào
tháng 3 hàng năm, quốc đảo này đều
tổ chức các hoạt động truyền thông và
kêu gọi việc sử dụng nước tiết kiệm để
hưởng ứng Ngày nước thế giới. 

Năm 2018, để tổ chức  các hoạt
động kỷ niệm ngày nước thế giới 22/3,

chính quyền Singapore đã phát động
sáng kiến “Tôi tiết kiệm” ( "I Save")
trên toàn quốc nhằm khuyến khích các
sáng kiến khác nữa về tiết kiệm nước
đồng thời có khen thưởng cho việc tiết
kiệm nước cộng đồng và cá nhân trên
toàn quốc đảo.�

Nguồn: DWRM

Singapore tổ chức các hoạt động
Ngày Nước thế giới 2018

Thủ tướng Singapore - Ông Lý Hiển Long
trong một hoạt động hưởng ứng
Ngày nước thế giới 2018.

THIÊN BÌNH

Ngày 22/3, Lễ phát động
chương trình “Mizuiku - Em yêu
nước sạch” năm 2018 tại Trường
Tiểu học Võ Thị Sáu, Tp. Tam
Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Bí thư
Trung ương Đoàn Nguyễn Ngọc
Lương tham dự Lễ phát động.

T
ại lễ phát động, đã diễn ra
nhiều hoạt động ý nghĩa, thú
vị thu hút sự tham gia hào
hứng của hàng ngàn học sinh

như hoạt động trải nghiệm giáo dục
nước sạch; sinh hoạt ngoại khóa; tọa
đàm chia sẻ kinh nghiệm triển khai
chương trình Mizuiku – Em yêu nước
sạch tại Nhật Bản… 

Năm 2018, chương trình “Mizuiku -

Em yêu nước sạch” sẽ được tổ chức
với nhiều hoạt động tại các tỉnh: Hà
Giang, Quảng Nam, Bến Tre, Lạng
Sơn, như: Tổ chức đoàn công tác học
tập tại Nhật Bản; tổ chức 10 lớp tập
huấn cho hơn 300 giáo viên và sinh
viên tình nguyện; tổ chức gần 90 lớp
học ngoại khóa về giáo dục môi trường
cho hơn 3.000 học sinh; tổ chức 13
chuyến thăm quan nhà máy cho 1.300
học sinh từ 13 trường tham gia Dự án
(3 trường ở Lạng Sơn, 5 trường tại
Quảng Nam, 5 trường tại Bến Tre);
nâng cấp, sơn sửa tường, nhà vệ sinh
và xây dựng 15 công trình nước sạch
cho học sinh với tổng trị giá 800 triệu
đồng; 

Bên cạnh đó cung cấp bộ tài liệu
hơn 30.000 cuốn với các đầu sách
như: “Tài liệu hướng dẫn dạy và học

về tiết kiệm và bảo vệ nước”, Truyện
tranh “Nước là một món quà”, “Nhật
ký nước sạch”. Tổ chức cuộc thi thiết
kế thông điệp “Mizuiku – Em yêu nước
sạch” bằng tranh của thiếu nhi. Ngoài
ra tài trợ biên tập, xuất bản 1 cuốn
truyện tranh mới về bảo vệ nguồn
nước ở Việt Nam.�

Phát động chương trình “Mizuiku - Em yêu
nước sạch” năm 2018

Các đại biểu ấn nút phát động chương trình
“Mizuiku - Em yêu nước sạch” năm 2018 



Hưởng ứng Tháng Thanh niên
2018 và các hoạt động kỷ niệm
Ngày Nước thế giới 2018, Ngày
Khí tượng thế giới 2018, vào
chiều ngày 21/3 Đoàn thanh
niên Bộ TN&MT đã tổ chức hoạt
động vệ sinh môi trường và bảo
vệ nguồn nước tại khu vực Hồ
Phú Diễn (Quận Bắc Từ Liêm -
Hà Nội).

V
ới tinh thần xung kích của tuổi
trẻ, các Đoàn viên thanh niên
thuộc Trường Đại học TN&MT,
Tổng cục Khí tượng Thủy văn,

Cục Quản lý tài nguyên nước, Cục Biến

đổi khí hậu… đã quét dọn, thu gom rác
thải, làm sạch khuôn viên hồ và đài
tưởng niệm phường Phú Diễn.

Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ
TN&MT Nguyễn Quang Huy cho biết,
đây là hoạt động thiết thực, góp phần
xử lý rác thải, tạo mỹ quan, môi
trường xanh - sạch - đẹp hưởng ứng
Ngày Nước Thế giới và Ngày Khí tượng
Thế giới năm 2018. Hoạt động này
nhằm giáo dục cho đoàn viên thanh
niên về công tác bảo vệ môi trường,
ứng phó với biến đổi khí hậu. “Trong
thời gian tới, Đoàn Thanh niên Bộ
TN&MT Bộ  sẽ có nhiều hoạt động như
thế này hơn nữa. Đặc biệt là các ngày
ra quân như Chủ nhật Xanh, những

ngày liên quan đến môi trường, làm
sạch vệ sinh cơ quan, các trụ sở nơi
công tác” - Đồng chí Nguyễn Quang
Huy cho biết thêm.

Cùng tham gia các hoạt động vệ
sinh khu vực hồ Phú Diễn, Bí thư chi
đoàn Đoàn Thanh niên Cục Quản lý tài
nguyên nước Tăng Hữu Đông cũng
chia sẻ, đây là hoạt động ý nghĩa
nhằm cổ động, tuyên truyền nâng cao
nhận thức của người dân dân phường
Phú Diễn về vai trò quan trọng trong
việc bảo vệ môi trường nói chung và
bảo vệ nguồn nước nói riêng. Từ đó,
hướng đến nâng cao nhận thực cộng
đồng trong công tác bảo vệ môi
trường, bảo vệ nguồn nước.�

Tuổi trẻ Bộ TN&MT xung kích
bảo vệ môi trường và ứng phó với BĐKH

Một số hình ảnh của chương trình: 

Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ TN&MT Nguyễn Quang Huy thắp nén hương
tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Phường Phú Diễn



QUA TỪNG NĂM

CHỦ ĐỀ
NGÀY NƯỚC THẾ GIỚI

T
ại Hội nghị thượng
đỉnh Liên Hợp Quốc
(LHQ) về Môi trường
và Phát triển được

tổ chức tại Rio de Janeiro từ
ngày 3 đến 14/6/1992, LHQ
đã ra nghị quyết lấy ngày
22/3 hàng năm là Ngày Nước
thế giới, và bắt đầu được tổ
chức thường niên từ năm
1993. Mỗi năm, LHQ lựa chọn
một chủ đề cụ thể cho Ngày
Nước thế giới để phản ánh
những khía cạnh khác nhau
về nước. Đây là một sự kiện
quốc tế được tổ chức nhằm
thu hút sự chú ý của người
dân trên khắp trái đất để
thấy được tầm quan trọng
của tài nguyên nước, đặc biệt
là các nguồn nước ngọt và
góp phần tăng cường quản lý
bền vững nguồn tài nguyên
quý giá này.

Làm thế nào chúng ta giảm
thiểu lũ lụt, hạn hán và ô nhiễm
nước? Câu trả lời chính là tự
nhiên, bằng việc ứng dụng các
giải pháp sẵn có trong tự nhiên. 

2018 Nước với thiên nhiên
2017 Nước thải
2016 Nước và Việc làm
2015 Nước là cốt lõi của phát triển bền vững
2014 Nước và Năng lượng
2013 Hợp tác vì nước
2012 Nước và an ninh lương thực
2011 Nước cho phát triển đô thị
2010 Nước sạch cho một thế giới khỏe mạnh
2009 Chia sẻ nguồn nước, Chia sẻ cơ hội
2008 Năm Quốc tế về Vệ sinh
2007 Đối phó với tình trạnh khan hiếm nước
2006 Nước và Văn hóa
2005 Nước cho cuộc sống 2005 - 2015
2004 Nước và thiên tai
2003 Nước cho tương lai
2002 Nước để phát triển
2001 Nước và sức khỏe
2000 Nước cho thế kỷ 21
1999 Mọi người đều ở “hạ lưu”
1998 Nước ngầm - nguồn tài nguyên vô hình
1997 Nước trên thế giới liệu có đủ?
1996 Nước cho các thành phố đang khát
1995 Nước và Phụ nữ
1994 Chăm sóc tài nguyên nước là trách nhiệm của mọi người

Theo đó, chủ đề của Ngày Nước Thế giới qua từng năm như sau:

Bạn có biết khoảng 1,9 tỷ người đang sinh sống ở những
vùng khan hiếm nước?

Bạn có biết có tới 2/3 diện tích đất ngập nước tự nhiên đã
biến mất từ năm 1900?

Bạn có biết rằng hệ sinh thái đã tạo ra việc làm cho các
ngành như giải trí, đánh bắt cá, lâm nghiệp và nông nghiệp?


