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N
gày Nước thế giới được tổ chức vào ngày 22 tháng 3 hàng
năm nhằm kêu gọi sự quan tâm của toàn thế giới về tầm
quan trọng của tài nguyên nước và vận động chính sách về
quản lý bền vững tài nguyên nước, đặc biệt là các nguồn

nước ngọt. 
Năm 2016,  Liên hợp quốc chọn chủ đề của Ngày Nước thế giới

là “Nước và Việc làm” nhằm nhấn mạnh mối quan hệ hai chiều giữa
nước và các chương trình việc làm hữu ích hướng đến đảm bảo an
ninh nguồn nước và phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Ngày Nước thế giới được đề xuất từ năm 1992 tại Hội nghị của

Liên Hợp Quốc về Môi trường và Phát triển (UNCED). Một năm sau

đó (năm 1993), Ngày Nước thế giới đầu tiên được tổ chức. Mỗi năm,

Chu! đề cu!a Ngày Nước thế giới nhấn mạnh một khía cạnh cụ thể của

nước: Năm 2013, Chu! đề là “Hợp tác vì nước”, năm 2014 “Nước và

năng lượng”, năm 2015 “Nước là cốt lõi của phát triển bền vững” và

năm 2016 là “Nước và Việc làm”. Dự kiến chủ đề năm 2017 và 2018

là "Nước thải" và "Giải pháp thiên nhiên cho nước".

Quyền về nước và vệ sinh môi trường vẫn còn là
một giấc mơ chưa thực hiện được cho đến nay đối
với rất nhiều người.

Việc thiếu tiếp cận với nước sạch, vệ sinh môi
trường và vệ sinh cá nhân là nguyên nhân gây ra
gánh nặng rất lớn về bệnh tật và tỷ lệ tử vong trên
toàn thế giới. Nhưng điều này không chỉ đơn giản là
về cuộc sống, quyền về nước còn liên quan tới phẩm
giá, sự bình đẳng, việc làm, kinh tế và môi trường
trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội.

“Đảm bảo về nguồn nước và điều kiện môi
trường an toàn” là các công cụ mà các chính phủ
đang sử dụng để đưa ra các quyền về con người. Để
làm được như vậy, các chính phủ cần sự ủng hộ chính
trị mạnh mẽ và một khuôn khổ pháp lý ổn định.

Ngày nước thế giới năm nay tập trung vào sức

mạnh của nước và việc làm để thay đổi cuộc sống

của người dân trên khắp thế giới - hầu như tất cả các

công việc của họ đều có liên quan đến nguồn nước.

Tuy nhiên hiện nay, hàng triệu người đang làm các

công việc có liên quan đến nguồn nước còn chưa

được công nhận và chưa được bảo vệ bởi các quyền

lao động cơ bản. Và điều này cần phải được thay đổi.

“Nước và Việc làm” là chủ đề của
ngày nước thế giới năm 2016

Quyền về nước
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1Nguồn nước được cải thiện, công
việc sẽ tốt đẹp hơn.

2Với Chương trình nghị sự đến 2030
của Liên Hợp Quốc, yêu cầu đối với

nước sẽ lớn chưa từng thấy, chúng ta
cần nhiều tri thức hơn để định hình
tương lai của chúng ta. 

3Nuôi sống hơn 7 tỷ người không
phải là một việc dễ dàng. Trong bối

cảnh biến đổi khí hậu, vai trò của
những người nông dân biết sử dụng

nguồn nước một cách thông minh sẽ
trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

41,5 tỷ người đang làm việc trong
các lĩnh vực liên quan đến nước và

hầu hết các công việc đều phụ thuộc
vào nước. 

5Đi bộ để lấy nước là công việc
không được trả công và không

được ghi nhận cho phụ nữ. Có công
việc tử tế là một phần của quá trình
trao quyền cho phụ nữ.

6Cứ mỗi giờ, lại có khoảng 38 người

chết bởi các bệnh liên quan đến

nguồn nước. Với việc cải thiện chất

lượng nguồn nước và điều kiện vệ sinh,

những cái chết này có thể được ngăn

chặn.

7Một tỷ người làm việc trong ngành

nông - lâm- ngư nghiệp. Nguồn

nước đủ và sạch sẽ là điều kiện tiên

quyết quyết định sự tồn tại của những

con người này.�

Năm nay, Ngày Nước thế giới (22/3) tập trung vào
những mối liên kết giữa nước với việc làm. Gần
một nửa số người lao động (1,5 tỷ) làm việc trong
các lĩnh vực liên quan đến nước và hầu như tất cả
mọi công việc đều phụ thuộc vào nguồn nước.

Mặc dù là tối quan trọng nhưng nước lại là một lĩnh vực
thường không nhận được sự quan tâm đáng có. Nước là cốt
lõi cho sự tồn tại của con người, cho môi trường và kinh tế.

Tất cả mọi người lao động đều có thể bị tổn hại khi nước
và điều kiện vệ sinh không đảm bảo. Gần 1/5 trong số 2 triệu
người tử vong liên quan đến công việc lao động mỗi năm là
do nước uống kém chất lượng, điều kiện vệ sinh không đảm
bảo gây nên.

Thường những người ít được tiếp cận với nước và điều
kiện vệ sinh nhất cũng là những người không được hưởng
các dịch vụ y tế và không có công vệc làm ổn định. Vì vậy mà
cái nghèo cứ kéo dài thêm.

Điều tôi đặc biệt quan tâm là sự cách biệt giữa thành thị với
nông thôn, giữa đàn ông với phụ nữ và giữa những người giàu
với người nghèo. Việc cung cấp dịch vụ cơ bản đảm bảo về
nước, vệ sinh tại gia đình, trường học, nơi công sở sẽ giúp có
được một lượng lao động hiệu quả, mạnh khỏe, nhờ đó sẽ tạo
dựng nên một nền kinh tế hùng mạnh.

Chúng ta có thể hành động mạnh mẽ, ráo riết để giải

quyết sự bất bình đẳng về nước như một phần nỗ lực của
chúng ta nhằm thực hiện Chương trình nghị sự phát triển bền
vững năm 2030. Mục tiêu phát triển bền vững thứ 6 về đảm
bảo cung cấp và quản lý bền vững tài nguyên nước và vệ
sinh cho tất cả mọi người, sẽ giải quyết nhu cầu tiếp cận về
nước và vệ sinh.

Vào ngày nước thế giới hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau
tái khẳng định cam kết của mình về tăng cường chất lượng,
quản lý và bảo vệ tài nguyên nước như một phần của chiến
dịch lịch sử nhằm đạt được đời sống phẩm giá cho tất cả mọi
người.�

Thông điệp của Tổng Thư ký Liên
Hợp quốc Ban Ki - Moon nhân
Ngày Nước thế giới năm 2016

Ngày nước thế giới 2016

Tổng Thư ký Liên Hợp quốc Ban Ki - Moon
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Ban hành Quy trình vận hành
liên hồ chứa trên lưu vực sông
Đồng Nai
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số
471/QĐ-TTg (ngày 24/3/2016) về việc Ban hành
Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông
Đồng Nai.

T
heo đó, hàng năm, các hồ: Thác Mơ, Cần Đơn, Srok
Phu Miêng, Phước Hòa, Đơn Dương, Đại Ninh, Đồng
Nai 2, Đồng Nai 3, Đồng Nai 4, Đăk RTih, Đồng Nai
5, Hàm Thuận, Đa Mi, Dầu Tiếng và đập dâng Tà

Pao trên lưu vực sông Đồng Nai phải vận hành theo nguyên
tắc thứ tự ưu tiên như: Đảm bảo an toàn công trình; góp
phần giảm lũ cho hạ du; đảm bảo dòng chảy tối thiểu trên
sông và nhu cầu sử dụng nước tối thiểu ở hạ du; và đảm bảo
hiệu quả phát điện.

Trong mùa cạn việc vận hành các hồ chứa trên lưu vực
sông Đồng Nai phải đảm bảo các thứ tự ưu tiên như đảm
bảo an toàn công trình, đảm bảo dòng chảy tối thiểu trên
sông và nhu cầu sử dụng nước tối thiểu ở hạ du, đảm bảo
hiệu quả phát điện.

Quy trình cũng quy định, mùa lũ được tính từ ngày 01/7
đến ngày 30/11 đối với các hồ: Thác Mơ, Cần Đơn, Srok Phu
Miêng, Phước Hòa, Đồng Nai 2, Đồng Nai 3, Đồng Nai 4, Đăk
RTih, Đồng Nai 5, Trị An, Hàm Thuận, Đa Mi và Dầu Tiếng.
Mùa lũ được tính từ ngày 01/8 đến ngày 31/12 đối với các hồ
Đơn Dương và Đại Ninh.

Mùa cạn được tính từ ngày 01/12 đến ngày 30/6 năm sau
đối với các hồ: Thác Mơ, Cần Đơn, Srok Phu Miêng, Phước
Hòa, Đồng Nai 2, Đồng Nai 3, Đồng Nai 4, Đăk RTih, Đồng
Nai 5, Trị An, Hàm Thuận, Đa Mi và Dầu Tiếng. Đối với các
hồ Đơn Dương và Đại Ninh, mùa cạn được tính từ ngày 01/01
đến ngày 31/7 hàng năm.

Quy trình quy định, việc vận hành các công trình xả của
các hồ chứa phải thực hiện theo đúng quy trình vận hành
công trình xả đã được ban hành, nhằm bảo đảm ổn định cho
hệ thống công trình đầu mối.

Nguyên tắc vận hành các hồ giảm lũ cho hạ du là không
cho phép sử dụng phần dung tích hồ từ cao trình mực nước
dâng bình thường đến cao trình mực nước lũ kiểm tra hoặc
mực nước dâng gia cường để điều tiết lũ khi các cửa van của
công trình xả chưa ở trạng thái mở hoàn toàn, trừ hồ Dầu
Tiếng và các trường hợp đặc biệt theo quyết định của Thủ
tướng Chính phủ hoặc Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về
phòng, chống thiên tai.

Trong thời kỳ mùa lũ, khi chưa tham gia vận hành giảm
lũ cho hạ du, mực nước các hồ chứa không được vượt mức
nước cao nhất trước lũ được quy định tại Quy trình. Trong

quá trình vận hành phải thường xuyên theo dõi, cập  nhật
thông tin về tình hình thời tiết, mưa, lũ, mực nước tại các
trạm thủy văn, thời kỳ triều cường; mực nước, lưu lượng đến
hồ và các bản tin dự báo tiếp theo để vận hành, điều tiết cho
phù hợp với tình hình thực tế. Khi kết thúc quá trình giảm lũ
cho hạ du phải đưa dần mực nước hồ về cao trình mực nước
trước lũ theo quy định, trừ trường hợp quy định tích nước
cuối mùa lũ.

Quy trình quy định, khi không tham gia vận hành giảm lũ
cho hạ du, các hồ, đập phải vận hành đảm bảo duy trì lưu
lượng xả thường xuyên, liên tục sau đập như sau: Không nhỏ
hơn 2,5 m3/s đối với hồ Đại Ninh; Không nhỏ hơn 0,8 m3/s
qua cống điều tiết của đập bậc trên và không nhỏ hơn 1,2
m3/s qua cống điều tiết của đập bậc dưới đối với hồ Đăk
RTih; Không nhỏ hơn 4 m3/s đối với hồ Đồng Nai 2; Không
nhỏ hơn 2,5 m3/s đối với hồ Đồng Nai 4; Không nhỏ hơn 3,8
m3/s đối với đập Tà Pao.

Khi có yêu cầu của UBND tỉnh Lâm Đồng, hồ Đơn Dương
phải thực hiện các biện pháp xả nước về sông Đa Nhim theo
yêu cầu.

Về nguyên tắc vận hành hồ chứa trong mùa cạn, việc vận
hành hồ theo các thời kỳ theo thời đoạn 10 ngày; trong thời
gian vận hành, các hồ chứa căn cứ vào mực nước hồ hiện tại
và dự báo dòng chảy đến hồ trung bình 10 ngày tới để điều
chỉnh việc vận hành sao cho mực nước hồ tại các thời điểm
tương ứng không nhỏ hơn giá trị quy định.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban
hành, bãi bỏ Quyết định số 1892/QĐ-TTg ngày 20 tháng 10
năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy
trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Đồng Nai trong
mùa lũ hành năm.�

V�N B�N QUY PH�M PHÁP LU�T 
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Khắc phục nắng hạn ở Tây Nguyên
nhiệm vụ chính trị hàng đầu!

THIỆT HẠI LỚN VÌ HẠN HÁN

Báo cáo với Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch
UBND tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành cho biết, tính đến ngày
22/3, tổng diện tích cây trồng bị hạn trên địa bàn tỉnh là
13.515,6 ha. Ước thiệt hại do hạn hán gây ra trên địa bàn
tỉnh trong vụ Đông Xuân 2015-2016 khoảng 152 tỷ đồng. Một
số địa phương thiếu nước sinh hoạt (hơn 7.036 hộ) thuộc địa
bàn các huyện Chư Pưh, Chư Sê, Krông Pa, Ia Pa, Kbang,
Đak Pơ, Kông Chro, Chư Prông... Tính đến nay, toàn tỉnh có
14.695 hộ với 64.289 khẩu bị thiếu đói do hạn hán gây ra
trong vụ Đông Xuân 2015-2016.

Chung thảm cảnh với người dân Gia Lai, các tỉnh khác
thuộc Tây Nguyên cũng chịu hạn hán diễn ra trên diện rộng.
Cụ thể, tại tỉnh Kon Tum hiện có khoảng 4.000 ha cây trồng
bị hạn, tập trung chủ yếu ở các loại cây công nghiệp. Toàn
tỉnh hiện có 4.142 giếng nước bị cạn kiệt, ảnh hưởng đến
khoảng 5.400 hộ. Còn tại tỉnh ĐakLak, ngay Trung tâm TP.
Buôn Ma Thuột có những con phố đến 2 ngày vẫn không có
nước để cấp cho người dân sinh hoạt. Nếu đến cuối tháng 4
vẫn chưa có mưa thì ĐakLak sẽ có khoảng 80.000 ha cây
trồng bị thiệt hại do hạn (trong đó có khoảng 30.000 ha cà
phê). Riêng tỉnh Lâm Đồng thiệt hại do hạn hán tương đối
nhẹ hơn so với các tỉnh trong khu vực. Tuy nhiên dự báo đến
cuối tháng 4 sẽ có khoảng trên 4.000 ha cây trồng ở Lâm
Đồng bị thiệt hại do hạn và cần khoảng trên 50 tỷ đồng để
chống hạn năm 2016.

CÁC BỘ, NGÀNH VÀO CUỘC CÙNG NHÂN DÂN
CHỐNG HẠN

Làm việc với lãnh đạo 5 tỉnh Tây Nguyên, Phó Thủ tướng
Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Mỗi tỉnh trong khu vực phải
ban hành nghị quyết, chỉ thị chuyên đề về tình hình hạn hán
hiện nay với các biện pháp cụ thể đối với địa phương, qua đó
hướng dẫn nhân dân nắm được tình hình. Phải coi đây là
nhiệm vụ chính trị hàng đầu của địa phương, huy động cả hệ
thống chính trị vào cuộc cùng cộng đồng đối phó với tình
hình khốc liệt hiện nay.

Theo đó, các tỉnh phải vận động, tuyên truyền nhân dân sử
dụng tiết kiệm và hiệu quả nước cho sinh hoạt, vật nuôi và cây
trồng. Các hồ thủy điện, thủy lợi phối hợp với các địa phương
để tính toán xả nước. Hệ thống ngân hàng vào cuộc xem xét
hoãn, giãn cho dân các khoản vay để vượt qua lúc khó khăn
này. Về giải quyết gạo để nhân dân không bị đói, Phó Thủ

tướng đồng ý hỗ trợ 4 tỉnh Tây Nguyên mỗi tỉnh 500 tấn gạo
cấp cho nhân dân. Về lâu dài, các Bộ, ngành, địa phương phải
điều tra, quy hoạch việc sử dụng nguồn nước ở Tây Nguyên.

Đại diện cho Bộ TN&MT, Thứ trưởng Trần Hồng Hà cho
biết, khu vực Tây Nguyên có nhiều con sông lớn nhưng vào
mùa mưa năm 2015, trên hầu hết các lưu vực sông ở miền
Trung và Tây Nguyên đều không có lũ. Từ đầu năm 2016 đến
nay, mực nước trên các sông ở khu vực Tây Nguyên xuống
dần và ở mức thấp, nhiều hệ thống sông xuất hiện mực nước
thấp lịch sử, lượng dòng chảy trên các sông chính liên tục thiếu
hụt từ 20-50%, có nơi trên 60%. Hiện tại, các hồ chứa thủy lợi
trên địa bàn Tây Nguyên có dung tích trữ chỉ còn 30-40% dung
tích thiết kế, nhiều hồ đập thấp hơn cùng kỳ năm 2015.

Để giải quyết cấp nước sinh hoạt cho khoảng 28.300 hộ
gia đình đang bị thiếu nước sinh hoạt hiện nay và trong thời
gian tới có thể lên đến khoảng 59.000 hộ, ngoài việc ưu tiên
sử dụng nguồn nước còn lại tại các hồ chứa thủy lợi nhỏ, cần
tập trung khoan giếng, tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại chỗ
hoặc có thể dẫn đi xa để cấp nước sinh hoạt cho người dân
và tưới cho cây lâu năm.

Bên cạnh đó, cần triển khai lập bản đồ quy hoạch và tìm
kiếm nguồn nước dưới đất ở khu vực thường xuyên hạn hán;
lập quy hoạch tài nguyên nước; tăng cường năng lực dự báo
và cảnh báo; xây dựng hạ tầng quan trắc, giám sát việc vận
hành các hồ chứa lớn cho phù hợp với tình hình hiện nay;
xây dựng và thực hiện các giải pháp ứng phó với biến đổi khí
hậu cần có sự phân kỳ, xác định mức độ ưu tiên dựa trên
nhu cầu thực tiễn và nguồn lực có được trong từng giai đoạn
để lựa chọn kịch bản phù hợp nhất cho địa bàn.�

V�N B�N QUY PH�M PHÁP LU�T 

Ngày 24/3, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác đã thị sát tình hình hạn
hán tại Gia Lai, sau đó, làm việc với lãnh đạo 5 tỉnh Tây Nguyên để bàn giải pháp khắc
phục nắng hạn khắc nghiệt với phương châm không để dân khát, dân đói và bị dịch
bệnh do nắng hạn gay gắt gây ra. Tham gia đoàn công tác có Thứ trưởng Bộ Tài nguyên
và Môi trường Trần Hồng Hà.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo ứng trước 2.000 tấn gạo
cứu đói đồng bào bị hạn hán ở Tây Nguyên.
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Tăng cường hợp tác và chia sẻ, quản
lý nguồn nước sông Mê Công

PV: Thưa ông, ông có đánh giá
như thế nào về động thái của phía
Trung Quốc trong việc hợp tác,
chia sẻ nguồn nước để giải quyết
tình trạng hạn hán ở vùng hạ du,
cụ thể là ở Đồng bằng sông Cửu
Long của Việt Nam?

Cục trưởng Hoàng Văn Bẩy:
Trước hết, tôi cho rằng, việc Trung
Quốc tăng cường xả nước xuống hạ du
theo đề nghị của Việt Nam và Ủy hội
sông Mê Công  trong bối cảnh hàng
chục triệu người dân ở Đồng bằng
sông Cửu Long và các quốc gia ven
sông đang phải gồng mình chống chịu
tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn
khốc liệt nhất trong lịch sử gần 100
năm qua là bước khởi đầu hết sức tích
cực, thể hiện tinh thần thiện chí, trách
nhiệm đối với tình trạng hạn hán hiện
nay, đặc biệt là vấn đề ứng phó với
thiên tai. Việc tăng cường xả nước của
trung Quốc hiện nay hiện nay cũng
đồng thời với việc tăng cường phát
điện nên trên thực tế cũng sẽ không
phát sinh thiệt hại. 

Chúng ta biết rằng,  Sông Mê Công
(phần thượng nguồn Trung Quốc gọi là
sông Lan Thương) là tài sản chung của
6 quốc gia gồm: Trung Quốc, Myanma,
Thái Lan, Lào, Cam pu Chia và Việt
Nam. Đây là con sông lớn, sông mẹ của
khu vực cũng như của hầu hết các
quốc gia nêu trên. 

Và việc sử dụng nguồn nước của
sông Mê Công cần phải bảo đảm theo
các nguyên tắc cơ bản của Công ước
1997 về Luật sử dụng các nguồn nước
liên quốc gia cho các mục đích phi giao

thông thủy cũng như Hiệp định Mê
Công và các thông lệ quốc tế, đó là
phải sử dụng nước công bằng, hợp lý,
hài hòa lợi ích, trách nhiệm giữa các
bên và không được gây hại đáng kể
cho các quốc gia khác.

PV: Theo ông, trách nhiệm của
các nước ở thượng lưu đối với các
nước thuộc trung - hạ lưu trên
cùng một con sông là như thế
nào?

Cục trưởng Hoàng Văn Bẩy:
Thứ nhất, Công ước 1997 cũng như
Hiệp định Mê Công đều quy định, các
quốc gia ven nguồn nước liên quốc gia,
phải sử dụng nguồn nước đó một cách
công bằng, hợp lý và phải xét đến lợi
ích của các quốc gia có liên quan.

Thứ hai, việc sử dụng nước của các
quốc gia ven nguồn nước cũng phải có
các biện pháp thích hợp để phòng
ngừa, hạn chế việc gây ra thiệt hại
đáng kể cho các quốc gia khác. 

Trường hợp gây thiệt hại thì phải
có biện pháp ngăn chặn, hạn chế để
giảm thiểu tác hại và có thể phải bồi
thường. Đó chính là trách nhiệm của
mỗi quốc gia đối với nguồn nước
chung, đặc biệt là các quốc gia ở
thượng lưu - nơi được hưởng lợi nhiều
hơn đối với các quốc gia ở hạ lưu - nơi
chịu thiệt thòi hơn.

PV: Theo chúng tôi được biết,
Trung Quốc là quốc gia thượng
nguồn đã và đang khai thác
nguồn lợi từ nguồn nước của sông
Mê Công rất nhiều, nhưng hiện

Tình trạng hạn hán và xâm nhập mặn nghiêm trọng tại Đồng bằng sông Cửu Long một lần
nữa lại cho thấy sự cần thiết trong việc thực hiện các chương trình quản lý và phát triển
bền vững lưu vực sông Mê Công bởi lẽ nguồn nước sông Mê Công không chỉ phục vụ đời
sống của người dân và của các quốc gia trong lưu vực này mà còn là ngôi nhà của một
sinh thái rất đa dạng và phong phú, là tuyến đường giao thông quan trọng trong khu vực.
Để tìm hiểu rõ hơn về cơ chế hợp tác vùng trong quản lý và chia sẻ nguồn nước sông Mê
Công, Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước Hoàng Văn Bẩy đã có trao đổi với phóng
viên báo chí về vấn đề này.

HO�T Đ�NG QU�N LÝ
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Tìm kiếm nguồn nước chống hạn, xâm
nhập mặn cho các tỉnh, thành phố vùng
Đồng bằng sông Cửu Long

N
hằm hỗ trợ các địa phương triển khai thực hiện
một số giải pháp cấp bách để cung cấp nước sinh
hoạt cho nhân dân ở các khu vực nguồn nước mặt
bị xâm nhập mặn, ngày 21/3/2016, Bộ Tài nguyên

và Môi trường đã ban hành công văn số 912/BTNMT-TNN đề
nghị UBND 13 tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL (Long An, Tiền
Giang, Đồng Tháp, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Hậu Giang,
Vĩnh Long, An Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu, Cà Mau và thành
phố Cần Thơ) chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp
với các Sở, ban, ngành tập trung khoan giếng tìm kiếm nguồn
nước ngọt dưới đất, kể cả các tầng chứa nước nằm sâu (chưa
được điều tra chi tiết) để cấp nước sinh hoạt tại chỗ, trong
trường hợp cần thiết có thể dẫn nước đi xa để kịp thời cấp
nước sinh hoạt cho nhân dân.

Bên cạnh đó, để có thêm thông tin làm cơ sở cho việc
khoan giếng tìm kiếm nguồn nước ngọt, Bộ Tài nguyên và Môi
trường cũng đã gửi các bản đồ phân bố nước ngọt của từng
tầng chứa nước, ở các độ sâu khác nhau, các tài liệu về kết
quả điều tra đánh giá nguồn nước dưới đất trên địa bàn và
thống kê chiều sâu phân bố theo từng tầng chứa nước Miocen
tới các tỉnh, thành phố nêu trên.

Bộ Tài nguyên và Môi trường giao Cục trưởng Cục Quản
lý tài nguyên nước và Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch
và Điều tra tài nguyên nước quốc gia sẵn sàng hỗ trợ về kỹ
thuật, nhân lực, thiết bị để thực hiện việc tìm kiếm nguồn
nước ngọt, kể cả đội ngũ chuyên môn kỹ thuật.

Đồng thời, nhằm hỗ trợ một phần khó khăn cho người

dân ở các khu vực đang thiếu nước sinh hoạt, Bộ Tài nguyên
và Môi trường hỗ trợ các tỉnh: Vĩnh Long, Trà Vinh, Bến Tre,
Kiên Giang, Long An, Tiền Giang, Sóc Trăng và Cà Mau, mỗi
địa phương 500 triệu đồng và giao Quỹ bảo vệ Môi trường
Việt Nam tổ chức thực hiện.�

nay Trung Quốc chưa là thành
viên của Ủy hội sông Mê Công
quốc tế. Vậy theo ông, làm thế
nào để tăng cường hơn nữa hiệu
quả cũng như vai trò điều tiết của
Ủy hội sông Mê Công quốc tế?

Cục trưởng Hoàng Văn Bẩy:
Thực tế,  hiện nay Trung Quốc chưa
tham gia Ủy hội sông Mê Công và cũng
chưa là thành viên của Công ước về
Luật sử dụng các nguồn nước liên quốc
gia cho các mục đích phi giao thông
thủy. Mặt khác, là quốc gia ở thượng
lưu sông Mê Công nên hầu như Trung
Quốc không chịu tác động do các hoạt

động sử dụng nước của các quốc gia
khác dưới hạ lưu. Hay có thể nói họ
được hưởng lợi là chính.

Tuy nhiên, một quốc gia tham gia
Ủy hội sẽ phải tuân thủ các nguyên tắc,
chuẩn mực chung. Đó vừa là quyền lợi
vừa là nghĩa vụ. Cá nhân tôi cho rằng,
đã cùng chung một nguồn nước, cùng
chung một dòng sông thì vớí tinh thần
trách nhiệm, dù ở hạ lưu, trung lưu hay
thượng lưu cũng cần và nên tham gia
Ủy hội để cùng nhau khai thác, sử
dụng bền vững nguồn tài nguyên
chung quý giá đó.

PV: Nếu tất cả các nước cùng

tham gia Ủy hội này thì lợi ích sẽ
như thế nào, thưa ông?

Cục trưởng Hoàng Văn Bẩy:
Việc nếu 6 quốc gia của tiểu vùng Mê
Công đều tham gia Ủy hội chắc chắn
sẽ tạo ra cơ hội tốt để cùng nhau xây
dựng cơ chế quản lý, khai thác, sử
dụng và bảo vệ nguồn nước của lưu
vực sông Mê Công được tốt hơn. Đồng
thời, cũng đảm bảo việc tuân thủ thực
hiện các nguyên tắc, chuẩn mực
chung của quốc tế và việc chia sẻ lợi
ích, trách nhiệm giữa các quốc gia sẽ
được tốt hơn.

PV: Xin cảm ơn Ông!�

HO�T Đ�NG QU�N LÝ
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Sáng 22/3/2016, tại thành phố
Thanh Hóa, Bộ Tài nguyên và
Môi trường đã phối hợp UBND
tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ
chức Lễ Mít tinh quốc gia hưởng
ứng ngày Nước thế giới 2016.

Đ
ến dự buổi lễ, về phía Bộ Tài
nguyên và Môi trường có Bộ
trưởng Nguyễn Minh Quang,
Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc

Hiển - Trưởng ban Tổ chức các hoạt
động kỷ niệm Ngày nước thế giới năm
2016, nguyên Thứ trưởng Nguyễn Thái
Lai, đại diện lãnh đạo các đơn vị trực
thuộc Bộ.

Về phía tỉnh Thanh Hóa, có ông
Trịnh Văn Chiến - Ủy viên Ban chấp
hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy,
Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa; ông
Nguyễn Đình Xứng - Phó Bí thư tỉnh ủy,
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa; ông
Nguyễn Đức Quyền, Phó chủ tịch
thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa; đại
diện ban thường vụ tỉnh ủy, UBND tỉnh;
các Sở, ban ngành liên quan của tỉnh
Thanh Hóa. Về phía các tổ chức quốc
tế, có bà Victoria KwaKwa – Giám đốc
quốc gia Ngân hàng thế giới tại Việt
Nam; ông Tom Kompier - Bí thư thứ
nhất về nước và khí hậu của Đại sứ
quán Vương quốc Hà Lan và đại diện
Đại sứ quán Ý.

Tham dự Lễ mít tinh còn có lãnh
đạo các Bộ, ngành, đoàn thể trung
ương; lãnh đạo UBND tỉnh, Sở, ngành
một số tỉnh, thành phố trực thuộc trung
ương; phóng viên các cơ quan thông

tấn, báo chí trung ương và địa phương
và đặc biệt là 3.500 đại biểu đại diện
các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh
Thanh Hóa.

NƯỚC LÀ TRUNG TÂM CỦA SỰ
SỐNG, MÔI TRƯỜNG VÀ KINH TẾ -
XÃ HỘI

Phát biểu tại tại Lễ Mít tinh, Bộ
trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Minh Quang
cho biết, Ngày Nước thế giới năm 2016
có chủ đề “Nước và Việc làm” với mục
tiêu mang đến cho chúng ta một thông
điệp rất có ý nghĩa, đó là nước và việc
làm đều có sức mạnh để thay đổi cuộc
sống của con người: Nước là trung tâm
của sự sống, môi trường và kinh tế - xã
hội. Nhờ nguồn nước được cải thiện,
thu nhập do việc làm mang lại sẽ tốt
hơn và là nền móng cho tiến bộ xã hội
và phát triển kinh tế. Đây chính là cơ
hội để kêu gọi sự quan tâm của cộng
đồng đối với nguồn tài nguyên mà cả
cuộc sống và sinh kế của cả nhân loại
đều phụ thuộc vào nó.

Nước là cốt lõi của phát triển bền
vững. Nước và các dịch vụ do nước
mang lại là nền tảng cơ bản giúp ổn
định xã hội, xóa đói giảm nghèo, phát
triển kinh tế và duy trì môi trường bền
vững. Nguồn nước ổn định sẽ đảm bảo
an ninh lương thực và năng lượng, sức
khỏe con người và hệ sinh thái; nguồn
nước ổn định cũng tác động đến cuộc
sống của hơn 7 tỷ người trên Trái đất. 

Theo bà Nguyễn Thị Hải Vân, Cục
trưởng Cục Việc làm, Bộ Lao động –
Thương binh và Xã hội, Việt Nam có

gần 70% lao động sống ở nông thôn,
42,3% người lao động làm việc trong
lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp vốn
phụ thuộc nhiều vào yếu tố tự nhiên thì
nước càng thể hiện vai trò rõ rệt đối với
sự phát triển của hoạt động sản xuất
và sinh kế của người dân.

AN NINH NGUỒN NƯỚC ĐANG
ĐỨNG TRƯỚC NHIỀU THÁCH
THỨC

Theo bà Victoria Kwa Kwa, Giám
đốc quốc gia Ngân hàng Thế giới tại
Việt Nam cho biết, Ngày Nước Thế giới
2016 là cơ hội để tất cả chúng ta cùng
xem xét những vấn đề nổi cộm hiện
đang ảnh hưởng tới tài nguyên nước ở
cấp độ địa phương và trên phạm vi
toàn thế giới.

Giám đốc quốc gia Ngân hàng Thế
giới tại Việt Nam cũng cho biết, trên
toàn thế giới, tranh chấp nguồn nước
đang diễn ra giữa các ngành kinh tế.
Nông nghiệp là ngành sử dụng nước
lớn nhất, chiếm khoảng 70% tổng
lượng nước khai thác trên toàn thế giới.
Sản xuất nông nghiệp cũng là một
trong những ngành sử dụng và gây ô
nhiễm nước lớn. Tại một số nước phát
triển và các nước có nền kinh tế mới
nổi, nhu cầu sử dụng nước cho sản
xuất dự đoán sẽ tăng 400% từ năm
2000 tới năm 2050. Đô thị hoá là một
trong những thách thức phát triển
quan trọng đặc biệt tại Việt Nam và là
nguyên nhân làm gia tăng nhu cầu sử
dụng nước.

Hiện nay, nhiều vùng trên thế giới

Mít tinh quốc gia hưởng ứng
Ngày Nước thế giới năm 2016

HO�T Đ�NG QU�N LÝ

Các đại biểu tham dự Lễ mít tinh Ngày nước thế giới 2016 Bộ trưởng Bộ TN & MT Nguyễn Minh Quang phát biểu tại Lễ mít tinh
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đang phải chịu áp lực về nước do phát
triển kinh tế và tăng trưởng dân số.
Trên thực tế, 2,5 tỷ người (36% dân số
thế giới) hiện đang sinh sống tại những
khu vực này và hơn 20% GDP toàn cầu
được sản xuất tại những vùng đang
trong cảnh thiếu và bấp bênh về nước.
“Đầu tư vào nước sẽ giúp tạo ra việc
làm và hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh
tế. Nước cũng là một nhân tố chính
khuyến khích và tạo ra việc làm” - Bà
Victoria Kwa Kwa nhấn mạnh.

Là quốc gia nằm ở cuối các lưu vực
sông lớn, nguồn tài nguyên nước ở Việt
Nam đang đứng trước rất nhiều thách
thức. Hơn 2/3 lượng nước trên các hệ
thống sông của Việt Nam được hình
thành từ ngoài lãnh thổ, phụ thuộc vào
các quốc gia láng giềng như Trung
Quốc, Myanmar, Lào, Thái Lan và
Campuchia. Tăng trưởng kinh tế, sức
ép dân số và chất lượng cuộc sống liên
tục gia tăng trong những thập kỷ qua
dẫn đến tình trạng ô nhiễm, suy thoái
và cạn kiệt nguồn nước, đồng thời nảy
sinh những mâu thuẫn, tranh chấp giữa
các ngành sử dụng nước.

Nhận thức rõ những thách thức
đó, Việt Nam đã luôn nỗ lực trong đàm
phán hợp tác quốc tế nhằm xây dựng
cơ chế hợp tác quản lý hài hoà nguồn
nước giữa các quốc gia; ban hành
nhiều cơ chế, chính sách quan trọng
nhằm quản lý, sử dụng hợp lý, hiệu
quả nguồn tài nguyên nước của quốc
gia. Tuy nhiên, chúng ta còn đang gặp
rất nhiều khó khăn, trong khi việc thực
hiện cơ chế chia sẻ nguồn nước theo
Công ước Liên hợp quốc về sử dụng
nước cho mục đích phi giao thông
thủy chưa được các quốc gia trong
khu vực quan tâm, tham gia và chia
sẻ. Đây là một trong những nguyên
nhân gây nên tình trạng khô hạn,

thiếu nước và xâm nhập mặn ở nhiều
vùng trong cả nước, đặc biệt tại các
tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long trong
thời gian gần đây.

Ông Nguyễn Đình Xứng - Phó Bí
thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh
Hóa cũng cho biết, Thanh Hóa là địa
phương có nhiều lợi thế về phát triển
các ngành nghề sản xuất có sử dụng
nước. Tuy nhiên, trước tình hình biến
đổi khí hậu diễn ra ngày càng khốc liệt,
trong đó biểu hiện rõ nét là hạn hán,
thiếu nước ở các vùng phía Tây và Tây-
Nam Thanh Hóa, diễn biến xâm nhập
mặn vùng hạ lưu hệ thống sông Hoạt,
sông Mã, sông Yên, sông Bạng đang
hết sức phức tạp, cùng với quá trình
phát triển kinh tế - xã hội của địa
phương, nguồn nước tỉnh Thanh Hóa
đang phải chịu những tác động và
thách thức không nhỏ, ảnh hưởng sâu
sắc tới đời sống và sản xuất nhân dân
trong tỉnh.

NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG
NƯỚC TRONG MỌI NGÀNH, LĨNH
VỰC

Tại Lễ Mít tinh quốc gia hưởng ứng
Ngày nước thế giới năm 2016, Bộ
trưởng Bộ TN&MT cũng kêu gọi các
cấp, các ngành hãy cùng nhau cam kết
xây dựng những chính sách đảm bảo
an ninh nước hướng tới phát triển một
xã hội bền vững. Để làm được điều đó,
cần nâng cao hiệu quả sử dụng nước
trong mọi ngành, lĩnh vực. Đây là yêu
cầu nhất quán và thống nhất trong các
chính sách điều phối, phối hợp của
chính quyền các cấp ở Trung ương và
địa phương.

Đối với các địa phương trên cả
nước, Bộ trưởng đề nghị cần nhận
thức một cách sâu sắc yêu cầu cấp
bách phải bảo vệ, sử dụng tiết kiệm

hiệu quả nguồn tài nguyên nước. Đối
với các địa phương miền núi, vùng sâu,
vùng xa, các cấp chính quyền cần
quán triệt sâu rộng trong tầng lớp
nhân dân về tầm quan trọng của công
tác bảo vệ rừng đầu nguồn nhằm duy
trì và phát triển nguồn nước, nguồn
sinh thủy cho các dòng sông, hồ chứa
để cấp nước, phòng, chống lũ hiệu quả
hơn không chỉ cho chính mình mà còn
cho cả các khu vực rộng lớn ở hạ du.
Đối với các địa phương vùng đồng
bằng, ven biển, đặc biệt là đồng bằng
sông Cửu Long, cần tích cực trồng cây,
bảo vệ, phát triển rừng ngập mặn,
rừng chắn cát, gia tăng các công trình
giữ nước để bảo vệ nguồn nước và
ứng phó với biến đổi khí hậu, nước
biển dâng.

Cũng nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ
TN&MT cũng đề nghị mọi tổ chức, cá
nhân, các doanh nghiệp trên cả nước
hãy có những sáng kiến, hành động cụ
thể, thiết thực nhằm sử dụng nước tiết
kiệm, hiệu quả hơn và cùng chung tay
gìn giữ, bảo vệ các dòng sông, các
nguồn nước không chỉ cho hôm nay mà
còn cho các thế hệ mai sau. Mong rằng
cả hệ thống chính trị và nhân dân cả
nước sẽ chung tay sớm khắc phục thiệt
hại do hạn hán gây ra cho các tỉnh
miền Trung và đồng bằng sông Cửu
Long trong thời gian qua.

Theo ông Tom Kom pier – Bí thư
thứ nhất về nước và khí hậu của Đại sứ
quán Vương quốc Hà Lan nhấn mạnh:
“Bảo vệ nguồn nước không chỉ là hành
động mà còn thể hiện một thái độ
sống. Hành động của mỗi người chúng
ta cùng với tất cả sẽ đem lại sự thay
đổi. Hãy cùng nhau chung tay bảo vệ
nguồn nước và tạo nên một tương lai
thịnh vượng và bền vững cho tất cả
chúng ta!”�

Toàn cảnh Lễ mít tinh Ngày nước thế giới 2016 Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng
phát biểu tại Lễ mít tinh 



BẢN TIN TÀI NGUYÊN NƯỚC[10]

HO�T Đ�NG QU�N LÝ

Đ
ến dự và chủ trì Hội thảo có
Thứ trưởng Bộ Tài nguyên
và Môi trường Chu Phạm
Ngọc Hiển và Phó chủ tịch

Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa
Nguyễn Đức Quyền.Tham dự Hội thảo
có hơn 200 đại biểu đại diện cho các
bộ, ngành, cơ quan trung ương; lãnh
đạo ủy ban nhân dân một số tỉnh,
thành phố; các nhà khoa học; và các tổ
chức quốc tế;…

Phát biểu khai mạc tại Hội thảo, ông
Nguyễn Đức Quyền, Phó Chủ tịch UBND
tỉnh Thanh Hóa cho biết, đây là một
diễn đàn quan trọng để các nhà quản
lý, các nhà khoa học, các chuyên gia
trong nước và quốc tế trao đổi những
vấn đề về nghiên cứu khoa học, cũng
như những nhận định, đánh giá và
khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu lực,
hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ, sử
dụng tài nguyên nước trong thời gian
tới. Đồng thời, cũng là cơ hội để lãnh
đạo tỉnh, các cơ quan, ban, ngành trong
tỉnh chia sẻ, cập nhật, nghiên cứu các ý
kiến của các đại biểu để tiếp tục có các

giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả
trong quản lý và sử dụng tiết kiệm, hiệu
quả tài nguyên nước ở địa phương.

Tại Hội thảo khoa học, 9 bài tham
luận khác đã được lựa chọn, trình bày
bao gồm tham luận của các nhà quản
lý, các nhà khoa học, những người hoạt
động trong lĩnh vực nghệ thuật, đại
diện các tổ chức quốc tế và doanh
nghiệp đều có nội dung liên quan đến
mối liên hệ giữa “nước và việc làm”,
quản lý tài nguyên nước dựa vào cộng
đồng, hay tác động của phát triển thủy
điện tới công ăn việc làm vùng hạ lưu,
nước và văn hóa, phụ nữ và nước, đặc
biệt là hiện trạng và những giải pháp
cho tài nguyên nước vùng Đồng bằng
sông Cửu Long trong bối cảnh biến đổi
khí hậu như hiện nay. Ở mỗi góc độ
khác nhau, các báo cáo viên đã đưa ra
những tồn tại thách thức, những bài
học kinh nghiệm và đề ra những việc
cần triển khai trong quản lý, sử dụng
tài nguyên nước một cách bền vững.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Tài nguyên
và Môi trường, Thứ trưởng Chu Phạm

Ngọc Hiển đánh giá cao kết quả của Hội
thảo khoa học “Nước và việc làm”. Hội
thảo được tổ chức vào thời điểm mà cả
nước đang hướng về Đồng bằng sông
Cửu Long, khu vực nam Trung Bộ và
Tây Nguyên, nơi đang phải đối mặt với
thiên tai khô hạn và xâm nhập mặn.
Cuộc sống của nhân dân những địa
phương này đang trở nên vô cùng khó
khăn khi mà nguồn nước ngọt cho sinh
hoạt và sản xuất ngày càng cạn kiệt.
Các ý kiến từ hội thảo đã phần nào chỉ
ra nguyên nhân hạn hán, thiếu nước và
đồng thời đề xuất một số giải pháp quản
lý, khai thác sử dụng tài nguyên nước
bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu.

Thứ trưởng cũng cho rằng, hội thảo
này sẽ là hoạt động gắn kết hợp tác
giữa cơ quan trung ương và địa
phương, các cơ quan quản lý, các viện
nghiên cứu, các trường đại học, các
doanh nghiệp, các tổ chức cá nhân có
liên quan đến lĩnh vực tài nguyên nước
sẽ ngày càng khăng khít hơn, các mối
quan hệ đối tác ngày càng phát triển
và sâu sắc hơn.�

Hội thảo khoa học
"Nước và việc làm"

Nằm trong hoạt động của chương trình kỷ niệm Ngày Nước thế giới 2016, chiều ngày 21/03/2016,
tại Trung tâm Hội nghị quốc tế FLC Sầm Sơn (Thanh Hóa), Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp
cùng UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Nước và việc làm”.

Quang cảnh Hội thảoThứ trưởng Bộ TN & MT Chu Phạm Ngọc Hiển và Phó chủ tịch
Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đức Quyền đồng chủ
trì Hội thảo



BẢN TIN TÀI NGUYÊN NƯỚC [11]

HO�T Đ�NG QU�N LÝ

Cùng với nhiều hoạt động
hưởng ứng Ngày thế giới nước
2016, tối ngày 21/3, tại Nhà hát
Ca múa - Kịch Lam Sơn, thành
phố Thanh Hóa, Bộ Tài nguyên
và Môi trường phối hợp với
UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức
Chương trình giao lưu nghệ
thuật và Tọa đàm chào mừng
Ngày Nước thế giới 2016. Tham
dự chương trình có lãnh đạo Bộ
Tài nguyên và Môi trường, lãnh
đạo tỉnh Thanh Hóa và đông
đảo người dân thành phố. 

Với tinh thần chung “Hưởng ứng
Ngày Nước thế giới năm 2016”, các tiết
mục văn nghệ biểu diễn trong chương
trình là những giai điệu, lời ca hay ca ngợi
vẻ đẹp dòng sông, quê hương, đất nước

như: “Chảy đi sông ơi”, “Con sông tuổi
thơ tôi”, “Chào sông Mã anh hùng”,
“Tiếng gọi sông Đà”, “Neo đậu bến quê”…

Cùng với chương trình giao lưu nghệ
thuật, buổi Tọa đàm chào mừng Ngày
nước thế giới cũng thu hút sự chú ý sự
quan tâm của đông đảo khán giả tại hội
trường. Tại buổi tọa đàm, các đại biểu
đã được trao đổi, giao lưu với PGS.TS
Đoàn Văn Cánh, Chủ tịch Hội địa chất
thủy văn Việt Nam và TS. Đoàn Minh
Tuấn, nhà biên kịch - nhà báo - nhà giáo
trường Đại học Sân khấu Điện ảnh xung
quanh chủ đề về khô hạn, thiếu nước ở
các quốc gia hạ lưu sông Mê Kông hiện
nay cũng như trách nhiệm mỗi bên và
nghĩa vụ trong việc điều hòa và phân bổ
tài nguyên nước và hình ảnh người phụ
nữ - nước và cuộc sống.

Cũng tại Chương trình giao lưu văn

nghệ, Đại sứ Nước 2016 do Unilever đề
cử - Ca sỹ Ái Phương đã có buổi giao
lưu với khán giả và nhấn mạnh đến
tầm quan trọng của tài nguyên nước
đối với cuộc sống con người và mong
muốn lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường
đến thế hệ trẻ, nhất là đối với những
bạn trẻ sống ở thành thị với điều kiện
sử dụng nước dồi dào.�

Nằm trong chuỗi các hoạt động
kỷ niệm “Ngày nước thế giới
2016”, sáng ngày 22/3, ngay
sau khi kết thúc chương trình Lễ
Mít tinh quốc gia hưởng ứng
Ngày Nước thế giới 2016, Thứ
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi
trường đã dành thời gian tham
gia nghi thức bấm nút cam kết
và ký tên ủng hộ chương trình
cùng Comfort tiết kiệm 1 tỷ mét
khối nước cho Việt Nam.

Cùng tham gia nghi thức có Cục
trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước
Hoàng Văn Bẩy, Phó Cục trưởng Cục
Quản lý tài nguyên nước Lê Hữu Thuần,
Phó Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên
nước Nguyễn Minh Khuyến và đại diện
nhãn hàng Comfort tại Việt Nam.

Đây là là hoạt động nằm trong

khuôn khổ thỏa thuận hợp tác giữa Cục
Quản lý tài nguyên nước (QLTNN) và
Unilever Việt Nam về Chương trình bảo
vệ và tiết kiệm nước giai đoạn 2013-
2017 nhằm nâng cao nhận thức và
thay đổi hành vi của người dân về bảo
vệ tài nguyên nước và tiết kiệm nước
thông qua nhiều nội dung hoạt động
trong chương trình. Ngay từ năm 2013,
nhãn hàng Comfort phối họp với Cục
QLTNN cho ra đời Quỹ tiết kiệm “Một
tỷ m3 nước” nhằm thay đổi nhận thức
và hành vi sử dụng nước của cộng
đồng. Sau hơn 2 năm đi vào hoạt
động, Quỹ “Tiết kiệm 1tỷ m3 nước” đã
nhận được sự ủng hộ của gần 300.000
người hưởng ứng cam kết thay đổi
hành vi để tiết kiệm nước thông qua
trang web chính thức của Chương trình
http://www.1tym3nuoc.vn/#

Theo đại điện nhãn hàng Comfort

cho biết, với mỗi cam kết tiết kiệm nước
trong năm 2016, Comfort sẽ trích ra 1,8
lít nước ủng hộ cho người dân thông
qua việc vận chuyển xe nước trực tiếp
tới những hộ gia đình sống tại các vùng
thiếu nước tại một số địa phương đang
gặp khó khăn về nguồn nước.�

Chương trình giao lưu nghệ thuật và Tọa
đàm chào mừng Ngày Nước thế giới 2016

Cùng Comfort tiết kiệm 1 tỷ mét khối nước
cho Việt Nam
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Quản lý bền vững nguồn nước
hướng tới phát triển kinh tế -
xã hội

PV: Thưa ông, Ngày Nước thế giới
năm 2016 có chủ đề "Nước và
việc làm". Vậy, ông có thể cho
biết, Bộ TN&MT đã triển khai
những hoạt động gì để hưởng ứng
Ngày Nước thế giới năm nay? 

Ông Nguyễn Minh Khuyến: Nhân
dịp Ngày Nước thế giới 22/3, Việt Nam
và các quốc gia trên thế giới đều long
trọng tổ chức các hoạt động kỷ niệm
nhằm kêu gọi sự quan tâm của nhân loại
về vai trò quan trọng của TNN - nguồn
tài nguyên chiến lược toàn cầu mới, cần
có các chính sách và sáng kiến nhằm
quản lý, khai thác và sử dụng bền vững
TNN. Với chủ đề “Nước và việc làm”,
nhằm nhấn mạnh mối quan hệ hai chiều
giữa nước và việc làm, trên trang báo
"http://www.unwater.org/worldwaterday
"thể hiện một số khẩu hiệu "Nguồn nước
được cải thiện, công việc sẽ tốt đẹp
hơn"; "Với Chương trình nghị sự đến
2030 của Liên Hợp Quốc, yêu cầu đối với
nước sẽ lớn chưa từng thấy, chúng ta
cần nhiều tri thức hơn để định hình
tương lai của chúng ta"; "1tỷ người làm
việc trong ngành nông - lâm - ngư
nghiệp. Nguồn nước đủ và sạch sẽ là
điều kiện tiên quyết quyết định sự tồn
tại của những con người này";…

Để hưởng ứng sự kiện quan trọng
này, từ ngày 17 đến ngày 24/3/2016 Bộ
TN&MT phối hợp với UBND tỉnh Thanh
Hóa tổ chức Lễ Mít tinh quốc gia tại TP.
Thanh Hóa có sự tham gia của lãnh đạo
Chính phủ, các bộ, ban, ngành, địa
phương, đại sứ quán và các tổ chức
quốc tế với nhiều hoạt động phong phú

như: Triển lãm ảnh; Chương trình giao
lưu văn nghệ; phát sóng trailer giới
thiệu về Ngày Nước thế giới 2016; treo
băng rôn, poster trên các tuyên phố
chính tại TP. Thanh Hóa; hội thảo khoa
học với chủ đề “Nước và Việc làm” là
một trong những nội dung chính trong
chuỗi các hoạt động kỷ niệm Ngày
Nước thế giới năm 2016, hội thảo được
tổ chức để tạo diễn đàn cho các nhà
quản lý, doanh nghiệp, nhà khoa học
chia sẻ các kiến thức, hiểu biết về mối
liên kết giữa nước và việc làm. Đồng
thời, Bộ TN&MT tổ chức phát động các
hoạt động hưởng ứng lễ kỷ niệm Ngày
Nước thế giới 2016 tại tất cả các tỉnh,
thành phố trực thuộc trung ương.

PV: Theo ông, vai trò của tài
nguyên nước đối với sinh kế và sự
phát triển kinh tế - xã hội?

Ông Nguyễn Minh Khuyến: TNN
là thiết yếu đối với cuộc sống của con
người, là điều kiện tiên quyết để phát
triển KT-XH của một quốc gia. Phải
khẳng định rằng, không chỉ ở nước ta
mà ở góc độ toàn cầu, "sinh kế dựa vào
nước" là chủ yếu: trồng lúa nước; nuôi
trồng thủy sản; giao thông thủy, thủy
điện, .....

Nước là "tài nguyên", vì là tài
nguyên nên đã thể hiện đầy đủ giá trị
kinh tế của nó và tài nguyên nước còn
có tính chất đặc biệt là "tài nguyên có
thể tái tạo". Ở góc độ toàn cầu tài
nguyên nước đối với sự phát triển kinh
tế - xã hội được quan tâm và thể hiện
như sau: Hội nghị Thượng đỉnh của
Liên Hợp Quốc về Môi trường và Phát
triển (UNCED) tại Rio de Janeiro, Brazil,
năm 1992 đã đề ra nghị trình 21 với
danh sách ưu tiên của thế giới từ việc

PH��NG CHI (TH�C HI�N)

Nhân Ngày Nước thế giới 2016, phóng viên đã có cuộc trao đổi với TS. Nguyễn Minh Khuyến -
Phó Cục trưởng Cục quản lý tài nguyên nước về tầm quan trọng của TNN cũng như quản lý
bền vững TNN.. 

Phó Cục trưởng Cục quản lý tài nguyên nước Nguyễn Minh Khuyến.

HO�T Đ�NG QU�N LÝ
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duy trì, bảo vệ tự nhiên hơn là phá hủy
nó đến thiết lập một cơ cấu Liên Hợp
Quốc để kìm hãm các lực lượng làm
thay đổi khí hậu, khiến sa mạc hóa và
mất dần các giống loài. Năm 1992, Hội
nghị quốc tế Dublin thông qua bốn
nguyên tắc về nước và phát triển bền
vững liên quan đến sinh thái, thể chế,
xã hội và kinh tế, bao gồm: 

PV: Để phát huy tối đa lợi thế
nguồn tài nguyên nước hướng tới
phát triển kinh tế - xã hội của
nước ta, Ngành TN&MT cần có
những giải pháp gì thưa ông?

Ông Nguyễn Minh Khuyến: Để
phát huy tối đa lợi thế tài nguyên nước
hướng tới phát triển KT-XH, Luật Tài
nguyên nước năm 2012 đã được sửa
đổi, bổ sung toàn diện, trong đó đã thể
chế hóa nhiều cơ chế, chính sách mới
nhằm khai thác, sử dụng tổng hợp,
hiệu quả, quản lý, bảo vệ nguồn nước
quốc gia được tốt hơn. Trong thời gian
tới cần tập trung giải quyết có hiệu quả
một số vấn đề sau:

Một là: Bảo đảm an ninh nguồn
nước quốc gia, nhất là đối với nguồn
nước các sông liên quốc gia của Việt
Nam. Đây là vấn đề hết sức hệ trọng,
đòi hỏi phải thực hiện đồng bộ các giải
pháp, cơ chế từ hợp tác, thuyết phục,
đấu tranh nhằm bảo đảm khai thác, sử
dụng công bằng, hợp lý nguồn nước
các sông liên quốc gia, hạn chế các tác
động, rủi do, đồng thời cũng phải có
các phương án, giải pháp để chủ động
giải quyết các vấn đề phát sinh. Trong
đó cần tập trung nghiên cứu cơ chế
hợp tác hợp lý để bảo đảm việc xây
dựng, vận hành các công trình thủy
điện lớn ở các quốc gia thượng nguồn
có thể điều tiết hài hòa dòng chảy cho
hạ du cả trong mùa lũ và mùa cạn.

Hai là: Giải quyết có hiệu quả các
vấn đề về mất cân đối nguồn nước giữa
các mùa, các vùng và các lưu vực sông,
suy kiệt dòng chảy, khai thác quá mức.
Theo đó, cần phải tập trung điều tra cơ
bản, quy hoạch, thông tin, dữ liệu và
dự báo, cảnh báo tài nguyên nước
đồng thời với việc xây dựng các cơ chế
điều tiết, điều hòa, phân bổ nguồn
nước, thực hiện các biện pháp khai
thác sử dụng tổng hợp nguồn nước,

nhất là việc vận hành điều tiết của các
hồ chứa nước lớn, quan trọng.

Ba là: Kiểm soát chặt chẽ các hoạt
động gây ô nhiễm nguồn nước, đặc
biệt là các hoạt động xả nước thải vào
nguồn nước. Bên cạnh việc thực hiện
các biện pháp kiểm soát xả nước thải
của các cơ sở ngay từ khâu chuẩn bị
dự án, xây dựng đến giai đoạn vận
hành, cần tập trung xây dựng cơ chế
để giám sát chặt chẽ, liên tục chất
lượng nước thải trước khi xả vào
nguồn nước, nhất là các cơ sở xả nước
thải với quy mô lớn, có nguy cơ gây ô
nhiễm nguồn nước.

Bốn là: Thúc đẩy sử dụng nước tiết
kiệm, hiệu quả. Cùng với việc triển khai
thực hiện các cơ chế khuyến khích đối
với các hoạt động sử dụng nước tiết
kiệm, cần sớm triển khai việc thu tiền
khai thác tài nguyên nước đối với một
số hoạt động khai thác, sử dụng nước
có lợi thế như thủy điện, sử dụng nước
phục vụ các hoạt động sản xuất, kinh
doanh, dịch vụ, khai thác nước dưới đất.

Năm là: Xây dựng cơ chế giám sát
thường xuyên, liên tục các hoạt động
khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả
nước thải vào nguồn nước thông qua
việc áp dụng công nghệ tự động, trực
tuyến, cung cấp thông tin thường
xuyên, liên tục. Trước hết tập trung đối
với hoạt động khai thác sử dụng, xả
nước thải của các cơ sở xả nước thải có
quy mô lớn trên 11 lưu vực sông lớn,
quan trọng. 

Sáu là: đổi mới cơ cấu thành phần
và phương thức làm việc của Hội đồng
quốc gia về tài nguyên nước để nâng
cao chất lượng công tác tư vấn hoạch
định và điều phối thực hiện chiến lược,
chính sách quốc gia về tài nguyên
nước. Hội đồng cần có số thành viên
rộng rãi hơn, tập hợp các chuyên gia
và ít nhiều mang tính đại diện cho các
nhóm “lợi ích” chủ yếu về sử dụng
nước. Cơ chế làm việc của Hội đồng
cũng phải thường xuyên hơn và được
triệu tập bất kỳ khi nào cần thiết phải
xem xét những đề án chính sách, các
dự án cấp quốc gia hoặc có yếu tố
nước ngoài về nước. 

Bảy là: thành lập các Ủy ban lưu
vực sông và đưa vào hoạt động để
thực hiện có hiệu quả cơ chế điều phối,
giám sát hoạt động khai thác, sử dụng,
bảo vệ TNN, phòng, chống tác hại do
nước gây ra trên một số lưu vực sông
lớn, quan trọng, nhằm giải quyết hài
hòa, có hiệu quả, bền vững các vấn đề
về tài nguyên nước giữa các bên liên
quan, giữa thượng lưu, hạ lưu và giữa
khai thác với bảo vệ trong khuôn khổ
toàn lưu vực sông.  

Tám là: tăng cường năng lực, bao
gồm cả tổ chức, bộ máy, cơ sở vật
chất, công cụ kỹ thuật, thông tin cho
các cơ quan quản lý chuyên ngành về
tài nguyên nước từ trung ương đến các
cấp ở địa phương.

PV: Xin cảm ơn ông!�

Đô thị hóa không thể thiếu nước.

HO�T Đ�NG QU�N LÝ
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Biến đổi khí hậu, khô hạn và
yêu cầu đối với công tác
quản lý tài nguyên nước tại
Ninh Thuận - Bình Thuận

Ở
Bình Thuận, có 16 hồ với
tổng dung tích trữ 252 triệu
m3, dung tích trữ hiện tại
chỉ đạt gần 50 triệu m3 (tức

là chỉ khoảng gần 20%) và hiện tất cả
các hồ thủy lợi đều có mực nước dưới
mực nước chết từ 0,4 - 1,8m như hồ
Cà Giây, Đá Bạc…Vì vậy, thiếu nước
sinh hoạt đã tác động đến 21 nghìn hộ
dân với 100.000 nhân khẩu của 8
huyện thị gồm Tuy Phong, Bắc Bình,
Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam,
Hàm Tân, Đức Linh, Tánh Linh và
thành phố Phan Thiết Theo tin của Sở
NN và PTNT Bình Thuận. Đồng thời,
thiếu nước cho cả chăn nuôi và sản
xuất càng khó khăn hơn. Đàn bò ở Bình
Thuận có tới 61.300 con (khoảng
37%), 23.580 con dê (50%) và 4.140
con cừu (85% đàn) đang bị thiếu nước
nghiêm trọng tập trung ở Tuy Phong,
Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc. Không có
nước, nguồn thức ăn cho đàn gia súc
cũng đã cạn kiệt, nguy cơ đàn gia súc
chết dần. Thiếu nước uống, không có
nước để tắm giặt, không có nước cho

gia súc, giá nước sinh hoạt tăng lên
20.000đ/m3, giá rơm tăng lên
1.000đ/kg rơm khô. Nhiều hộ bán bò
nhưng không có người mua. Tỉnh Ninh
Thuận có 6.100 ha đất lúa không có
nước để sản xuất, hơn 2.000 ha bị hạn,

trong đó mất trắng 501 ha, giảm năng
suất gần 1.600 ha.

Do thiếu nước, ruộng cháy khô, lực
lượng trẻ trong gia đình phải buộc phải
rời địa phương đi làm ăn xa để gửi tiền
cho về cho gia đình. Có nước vừa giữ

NGUY�N TH� PH��NG LÂM
Chuyên gia Tài Nguyên Nước

Có lẽ chưa khi nào tác động của BĐKH đến nguồn nước và việc làm lại rõ rệt như những năm
gần đây. Trong khi có khoảng 663 triệu người trên toàn thế giớ phải chịu cảnh thiếu nguồn
nước sạch trong sinh hoạt thì khu vực Nam Trung Bộ cũng chịu tình trạng gay gắt không kém.
Ai cũng có thể hình dung mối quan hệ giữa nguồn nước mưa, nước mặt của Ninh Thuận - Bình
Thuận quan trọng đối với người dân hai tỉnh này như thế nào. Không có nước cho sinh hoạt
chứ đừng nói đến nước cho sản xuất và nước cho các ngành kinh tế khác của tỉnh. Chỉ tính
riêng hai tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận đã thấy tình hình thiếu nước đã rất khó khăn.  Ở
Ninh Thuận có 20 hồ chứa với tổng dung tích 192 triệu m3, dung tích trữ hiện tại chỉ đạt 20
triệu m3 (khoảng 10%). Gần 23.000 người ở 7 xã thuộc các huyện Bác Ái, Ninh Sơn, Thuận
Nam, Ninh Hải không đủ nước sinh hoạt.

Ảnh minh họa.

NGHIÊN C�U - TH�O LU�N
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được lực lượng sản xuất – ít nhất
130.000 người của hai tỉnh tại địa
phương, vừa phát triển sản xuất và ổn
định dân cư, đảm bảo an sinh xã hội.

Thiếu nước sản xuất đã khổ nhưng
thiếu nước sinh hoạt còn khổ hơn mà
đối tượng chịu tác động trực tiếp chính
là những người phụ nữ. Có lẽ đã hàng
vài trăm năm, người dân Việt Nam đã
có quan niệm công việc gia đình gắn
với cuộc đời người phụ nữ. Quan niệm
này đã trói buộc, hạn chế các năng lực
của người phụ nữ. Thế là thiếu nước
cho sinh hoạt, trước tiên phụ nữ là
người lo. Ở Ninh Thuận và Bình Thuận
cũng không ngoài ý niệm này. Khi các
sông suối đã khô hạn, tiền mua nước
không có, các gia đình phải đào các
mạch ngầm và phải đợi cả đêm mới có
chút nước cặn cho giặt giũ và sinh
hoạt. Người ta phải dùng từ “mót
nước” mới lột tả được các hoạt động
này. Năm nay, con sông Cái là sông
chính của vùng cũng không tránh khỏi
khô kiệt; khoan gần sông sâu chút lại
nhiễm phèn. Thật cơ cực cho người
phụ nữ, họ phải đi 3 đến 4km để lấy
chút nước cặn để làm nước sinh hoạt.
Không có nước thì không xuống giống,
không sản xuất được. “Nhàn cư vi bất
thiện”, người xưa đã nói vậy. Nên rượu
chè lại là thứ giải khuây, say rượu thì
người phụ nữ lại gánh những trận đòn
vô cớ, đặc biệt là các gia đình dân tộc
Raglai ở Bác Ái, Ninh Thuận. Ở Bình
Thuận cũng tương tự, các cháu bé đi
học phải mang nước uống từ nhà đi
học. Sông Linh, con sông nhỏ chảy qua
Hàm Cần cũng kiệt nước, chút nước
còn lại các khe cũng bị ô nhiễm không
đảm bảo cho tắm giặt chứ đừng nói
cho ăn uống. 

Việc thiếu nước do thiếu công trình
đã là một nhẽ nhưng ở hai tỉnh Ninh
Thuận và Bình Thuận vấn đề chính là
thiếu nguồn nước vào các hồ chứa và
các công trình khai thác nước. Vì vậy,
giải pháp lâu dài để giữ nguồn nước
phải là trồng rừng, giữ rừng và giải pháp
trung hạn là tăng cường quản lý, điều
hòa nguồn nước hữu hạn ở hai tỉnh này.

Tình trạng thiếu nước cho sinh
hoạt, sản xuất gần đây đã xảy ra tương
đối phổ biến, tần suất và mức độ hạn

ngày càng tăng đòi hỏi công tác quản
lý nước ngày càng sát sao và gần với
thực tế hơn. Câu hỏi tiết kiệm nước để
đảm bảo nước cho sản xuất nông
nghiệp là nhiệm vụ số một đối với cộng
đồng ở hai tỉnh này.

Trên quan điểm đảm bảo nước cho
sản xuất và việc làm cho khu vực khô
hạn này, người viết đề xuất mấy ý kiến
sau:

Một là, cần có bài toán cân đối lại
nguồn nước và tiềm năng sản xuất của
khu vực Ninh Thuận – Bình Thuận
(xem xét có tính khu vực, không phải
cho một tỉnh độc lập). Phải tận dụng
tất cả các nguồn nước có, đặc biệt
nguồn nước 55m3/s từ Thủy điện Đại
Ninh chuyển từ Đồng Nai qua. Tránh để
nguồn nước này chảy lãng phí ra biển.
Cân đối nguồn nước của từng tỉnh và
sau đó chuyển dần nước từ chỗ thừa
(của Bình Thuận) sang chỗ thiếu (của
Ninh Thuận)

Hai là, tận dụng các vị trí có thể xây
dựng hồ chứa thay thế các đập dâng
hiện tại. Các hồ chứa nên là hồ điều tiết
nhiều năm để giảm bớt lượng xả thừa
ra biển (như hồ Tân Giang mới điều tiết
30% lượng nước). Xây dựng hồ La Ngà
3 và Sông Lũy để điều tiết nước cho tới
tận Ninh Thuận. Với các hồ mới này,
khu vực Ninh Thuận và Bình Thuận
chắc chắn sẽ thoát được khô hạn.

Ba là, các hồ chứa, công trình tưới
cần được liên kết “chuỗi” để điều hòa
nước và hỗ trợ chỗ thừa cho chỗ thiếu
nước (như gợi ý của ông Hoàng Ngọc
Dũng, Phó trưởng phòng Thủy lợi
huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận đề
xuất): ở Bình Thuận: (i) Cà Giây - Cây
Cà nối Bắc Bình, (ii) Lòng Sông - Đá
Bạc; (iii) Đá Bạc Thượng - Vình Tân. Ở
Ninh Thuận: (i) Tân Mỹ - Ninh Thuận;
(ii) Kênh Tân Giang - Sông Biêu - Suối
lớn; (iii) Đập Ô Căm - Suối Ngang - Hồ
Phước Trung

Bốn là, cần có sự kết hợp giữa Bộ
TNMT và Bộ NN&PTNT để xây dựng
quy trình điều hòa nước tưới có tính
liên kết, chia sẻ nước giữa các khu
vực sau khi xây dựng hệ thống liên
thông nước giữa các khu vực như
nêu trên.

Nhiệm vụ điều hòa, phát triển
nguồn nước cho khu vực khô hạn này
đòi hỏi sự liên kết giữa hai Bộ TN&MT
và Bộ NN&PTNT. Những vị trí, nếu có
thể, nên xây hồ chứa/trữ nước. Đây là
những giải pháp cần thiết cho khu vực
này. Song song với các cơ sở hạ tầng
chứa nước thì việc tổ chức quản lý, chia
sẻ nguồn nước chung là nhiệm vụ cần
được ưu tiên để đưa việc làm cho
người dân, đưa nước về ruộng, gia súc
có đồng cỏ và đưa màu xanh trở lại với
hai tỉnh này.�

Chị Cham B’le Thị Hiền gánh nước sinh hoạt lấy ở hũng nước đọng giữa cánh đồng hạn
(thôn Suối Vang, xã Công Hải, huyện Thuận Bắc, Ninh Thuận). Ảnh: danviet.vn
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Đ
ồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) được xem là
vùng đồng bằng trẻ về tuổi địa chất, hình thành từ
theo sau quá trình biển lùi xảy ra vào khoảng từ
7.000 – 9.000 năm trước đây (Tamura et al., 2009;

Hori and Saito,2007). Nhờ quá trình bồi tụ rất lớn của phù sa
sông Mekong, vùng đồng bằng mở rộng nhanh theo phương
ngang. Trong suốt hơn 4.000 năm trong quá khứ, vùng đồng
bằng đã dịch chuyển hướng phía ra biển Đông với tốc độ
trung bình khoảng 15 m/năm (Phách, 2010). Ngày nay, vùng
ĐBSCL của Việt Nam có tổng diện tích tự nhiên, kể cả diện tích
các đảo ven bờ, là 40.572 km² (Tổng cục Thống kê Việt Nam,
2013), trong đó khoảng 64% diện tích đất (hơn 2,5 triệu ha)
được sử dụng để sản xuất nông nghiệp, chủ yếu là canh tác
lúa nước, và nuôi trồng thuỷ sản từ các vùng nước ngọt, nước
lợ và nước mặn. Ngoài hệ thống sông rạch tự nhiên, mật độ
kênh đào ở vùng ĐBSCL đã đạt ở mức chiếm 9% diện tích
toàn vùng. Có thể nói, ĐBSCL có một hệ thống thuỷ lộ dày đặc
nhất Việt Nam (Hình 1).Ước tính tổng số chiều dài kênh ở
ĐBSCL hiện nay xấp xỉ 8.000 km, trong đó có hơn 50% là các
kênh chính có bề rộng từ 8 - 40 m và cao độ đáy kênh từ -
2.0 m đến - 4.0 m dưới mực nước biển trung bình. Các thành
phố lớn ở vùng đồng bằng đầu hình thành các giang cảng,
bến tàu sông để đáp ứng việc trao đổi hành khách và hàng
hóa. Có thể nói nguồn nước và đất đã thúc đầy phát triển kinh
tế cho cả vùng đô thị và nông thôn ĐBSCL.

Tính đến năm 2013, dân số vùng ĐBSCL là 17.478.900
người (Tổng cục Thống kê Việt Nam, 2013), với mật độ trung
bình khoảng 431 người/km2.Dân số vùng ĐBSCL đã gia tăng
gấp đôi so với 30 năm trước và dự báo sẽ gia tăng từ 30 -
50% so với hiện nay vào khoảng năm 2050 (MRC, 2004). Một
đặc điểm chung về địa lý, lịch sử và tập quán, là trên 75%
dân số sống dọc theo các sông rạch, kênh đào và vùng ven
biển. Mọi sinh hoạt và sản xuất của người dân đều phụ thuộc
rất lớn vào điều kiện thuỷ văn dòng chảy của sông - biển,
hình thành một văn minh sông nước đặc trưng. Một khảo sát
sơ bộ, ở ĐBSCL khoảng 70% lượng nước cung cấp sinh hoạt

cho các thành phố ở ĐBSCL là từ nguồn nước sông rạch. Lũ
lụt ở ĐBSCL tạo nên một đặc điểm thuỷ văn nổi bật của khu
vực, mang cả những lợi ích về sinh thái – môi trường và một
số hạn chế nhất định về mặt xã hội và đời sống của cư dân.
Hầu như hệ thống sông rạch ở ĐBSCL đã nối liền với hầu hết
các vùng độ thị và nông thôn ở khu vực. Với việc sinh sống
gần nguồn nước như vậy ngoài thuận lợi cho việc lấy nước
tưới trong canh tác cây trồng, nuôi cá, sinh hoạt, đi lại,… thì
điều này cũng tạo nên một mặt trái là nguy cơ gây ô nhiễm
nguồn nước rất lớn. Ngoài ra, việc phát triển các khu công
nghiệp dọc theo các tuyến sông chính và trục giao thông lớn
trong khoảng vài ba thập niên gần đây đã khiến chất lượng
nguồn nước và đất trở nên xấu thêm rõ rệt. Do nhiều áp lực
từ gia tăng dân số, phát triển kinh tế và nhu cầu nâng cao
chất lượng cuộc sống, nguồn nước ở ĐBSCL đang được khai
thác tối đa, cộng thêm những tác nhân bên ngoài như biến
đổi khí hậu, nước biển dâng và các vấn đề nước xuyên biên
giới dẫn đến an ninh nguồn nước bị đặt trước nhiều rủi ro và
thử thách có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của cả vùng
đồng bằng trong tương lai. 

ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG:

Các vấn đề tài nguyên nước và
phát triển bền vững

LÊ ANH TU�N 

Đồng bằng Sông Cửu Long, nằm ở vị trí trung tâm của khu vực Đông Nam Á, là vùng đất
trẻ về tuổi địa chất, được hình thành do sự bồi tụ phù sa từ dòng chảy của sông Mekong từ
thượng nguồn đến cuối hạ lưu. Vùng châu thổ này có một mạng lưới sông rạch và kênh
mương dày đặc, kết hợp với hai vùng trũng lớn là vùng Tứ giác Long Xuyên và vùng Đồng
Tháp Mười, tiếp giáp cả hai mặt với Biển Đông và Biển Tây. Nước đã tạo Đồng bằng Sông
Cửu Long thành một vùng đất ngập nước rộng lớn nhất và là vùng sản xuất nông nghiệp
kết hợp với nuôi trồng thuỷ sản cao nhất của Việt Nam.

Hình 1: Vị trí và hệ thống thuỷ lộ vùng Đồng băng Sông Cửu Long
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AN NINH NGUỒN NƯỚC VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Việt Nam nói chung và vùng châu thổ sông Cửu Long nói
riêng, là quốc gia và lãnh thổ có nhiều con sông lớn nhỏ
chảy qua và người Việt đều có tập quán cư trú và canh tác
dọc theo hai bên bờ sông. Nền kinh tế của Việt Nam hiện
nay phụ thuộc lớn vào đặc điểm tài nguyên nước mà trong
đó dòng chảy sông ngòi đóng một vai trò vô cùng quan
trọng. Sự suy giảm tài nguyên nước không chỉ làm giảm
hiệu quả kinh tế sử dụng nguồn nước, mà còn gây nhiều hệ
luỵ bất lợi cho môi trường - sinh thái và sức khoẻ cộng
đồng, hạn chế sự phát triển xã hội, kể cả các vấn đề liên
quan đến chính trị và ổn định khu vực. Chính vì vậy mà
Chương trình nước của Tổ chức Liên hiệp quốc đã đưa ra
khái niệm an ninh nguồn nước gắn liền với phát triển bền
vững, với định nghĩa là “khả năng của một cộng đồng dân
cư biết giữ gìn sự tiếp cận bền vững số lượng nước đầy đủ
với chất lượng chấp nhận được nhằm duy trì sinh kế, sức
khỏe con người, và phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo sự
phản kháng với ô nhiễm và thiên tai liên quan đến nước,
bảo tồn được hệ sinh thái trong một môi trường hòa bình và
ổn định chính trị” (UN-Water, 2013). Nói một cách dễ hiểu,
nguy cơ mất an ninh nguồn nước có thể xảy ra khi khả năng
cung ứng nước an toàn theo bất kỳ thời đoạn nào bị trở
ngại. Có thể hình dung trong một cộng đồng, người dân
không thể tiếp cận được đủ nguồn nước an toàn ở một chi
phí chấp nhận được thì đó là một chỉ dấu cho thấy có vấn
đề về an ninh nguồn nước. 

Đánh giá khả năng mất an ninh nguồn nước trong một
vùng miền, một lựu vực hay một hay nhiều quốc gia có
thể xác định qua 3 mức độ hay khía cạnh. Thứ nhất là khía
cạnh xã hội, khi một người dân bình thường trong một
cộng đồng, đặc biệt là người nghèo, không thể tiếp cận
được nguồn nước cho sinh hoạt bình thường hằng ngày
của họ như ăn uống và vệ sinh cá nhân như một quyền cơ
bản của con người. Thứ hai là khía cạnh kinh tế, khi nguồn
nước không thể đủ và an toàn để cung ứng an toàn sản
xuất kinh tế của cộng đồng. Thứ ba là khía cạnh sinh thái
khi giới hạn tối thiểu và tối đa nhu cầu nước để duy trì và
phát triển hệ sinh thái nguyên vẹn của khu vực bị phá vỡ.
Thông thường khi đánh giá mức độ an ninh nguồn nước
cho mỗi vùng miền hoặc mỗi quốc gia, người ta xác định
mức độ căng thẳng cung ứng nguồn nước bằng cách đo
lường chỉ số lượng nước hiện hữu và lượng nước tiêu thụ
trên mỗi đầu người trong từng thời đoạn. Mặc dầu việc sử
dụng hai chỉ số nói trên có vẻ đơn giản và thuận tiện
nhưng chúng không thể đại diện hết các khía cạnh của an
ninh nguồn nước. An ninh nguồn nước bao gồm khả năng
có đủ số lượng nước theo yêu cầu, nguồn nước phải sạch
và an toàn, đồng thời việc cung ứng nước phải đúng thời
điểm mong muốn. An ninh nguồn nước là nền tảng ban
đầu cho việc hình thành an ninh lương thực. Trên cơ sở
của an ninh lương thực, an ninh xã hội được bảo đảm, từ
đó sự phát triển một vùng, một quốc gia mới cơ bản bền
vững (Hình 3). 

An ninh nguồn nước là một thử thách lớn hiện nay và
tương lai cho Việt Nam nói chung và vùng ĐBSCL nói riêng.
Sự phát triển kinh tế và xã hội của đất nước và khu vực sẽ
không bao giờ bền vững nếu không có chiến lược bảo vệ môi
trường và tài nguyên nhiên nhiên, trong đó quan trọng nhất
là bảo vệ sự trong lành của nguồn nước. Phát triển xanh
không phải đơn thuần chỉ là một khẩu hiệu mà phải có những
hoạt động và hành động thiết thực, trong đó phải có những
giải pháp khoa học trong quản lý tổng hợp lưu vực sông với
sự tham gia của cộng đồng người và các tổ chức xã hội dân
sự. Đây phải là một chủ trương nhất quán và mục tiêu tổng
quát trong mọi kế hoạch chiến lược, quy hoạch phát triển và
các dự án tăng trưởng kinh tế - xã hội.�

Hình 2: Các tác nhân tạo sức ép gây suy giảm tài nguyên nước ở
ĐBSCL

Hình 3: Tháp phát triển bền vững trên nền tảng an ninh nguồn nước, an
ninh lương thực và an ninh xã hội cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long
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	ÀO TRONG T
(1)

Mê Công  con sông hùng vỹ nhất ở Đông Nam Á-
là tài sản  chung vô giá của hơn 60 triệu dân với
trên 100 dân tộc sống trên lưu vực của 6 quốc gia
ven sông là  Trung Quốc, Myanma, Lào Thái Lan,
Campuchia và Việt Nam. Sông Mê Công  có vai trò
to lớn đối với an  ninh nước, an ninh lương thực
và mức độ nào đó là an ninh năng lượng cho mỗi
quốc gia ven sông và khu vưc. An ninh nước và
lương thực cũng chính là những nền tảng cho an
ninh chính trị, phát triển kinh tế và ổn định xã hội
lâu dài của các quốc gia và khu vực.

CÁC QUỐC GIA HẠ LƯU VỰC SÔNG MÊ CÔNG ĐÃ CÓ
LỊCH SỬ HỢP TÁC LÂU DÀI 

Hợp tác Mê Công hình thành từ năm 1957, đến nay, trải qua
hơn 55 năm hợp tác, các quốc gia Hạ lưu vực sông Mê Công đã
tiến hành hàng trăm nghiên cứu quy mô lưu vực và quốc gia
nhằm bảo vệ và phát triển nguồn tài nguyên nước của con  sông
chung này. Năm 1995 với việc 4 quốc gia Hạ lưu vực là  Lào,
Thái Lan, Campuchia và Việt Nam đã ký “Hiệp định hợp tác phát
triển bền vững lưu vực sông Mê Công” cùng với Hiệp định 1995,
Ủy hội sông Mê Công (Mekong River Commision-MRC) được
thành lập thay thế cho Ủy ban Lâm thời sông Mê Công,  hợp tác
Mê Công đã bước sang một giai đoạn mới, giai đoạn cho sự hợp
tác để phát triển bền vững lưu vực sông Mê Công.

Các quốc gia hạ lưu vực thông qua Hiệp định Mê Công
1995 đã tuyên bố “Hợp tác trong tất cả các lĩnh vực phát triển
bền vững, sử dụng, quản lý và bảo vệ tài nguyên nước và các
tài nguyên liên quan để đạt được mức tối ưu việc sử dụng đa
mục đích và cùng có lợi cho tất cả các nước ven sông và giảm
tới mức thấp nhất các ảnh hưởng có hại có thể gây ra bởi
các hiện tượng tự nhiên và hoạt động của con người”. (Điều
1-Hiệp định 1995); Bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên
nhiên, thủy sinh và các điều kiện thủy sinh, và sự cân bằng
sinh thái của lưu vực sông Mê Công không bị ô nhiễm hoặc
bị ảnh hưởng có hại khác do bất kỳ kế hoạch phát triển nào
và việc sử dụng tài nguyên nước và các tài nguyên liên quan
trong lưu vực gây ra” (Điều 3-Hiệp định 1995).

Nhiều văn bản pháp lý quốc tế quan trọng trong khuôn

khổ MRC đã được 4 quốc gia ven sông ký kết, bao gồm “Thủ
tục trao đổi và chia sẻ thông tin và dữ liệu (PDIES)” (2001);
“Thủ tục về theo dõi sử dụng nước (PWUM)” (2003), “Thủ tục
thông báo, trao đổi trước và thỏa thuận (PNPCA)” (2003);
“Thủ tục duy trì dòng chảy trên dòng chính  (PMFMS)”
(2006); và đang chuẩn bị ký “Thủ tục về chất lượng nước”.
Các văn kiện trên là những công cụ pháp lý quan trọng để các
quốc gia thành viên của Ủy hội thực hiện tốt cam kết đã ký
trong Hiệp định Mê Công 1995. Trung Quốc và Myanma
không tham gia ký hiệp định Mê Công 1995 mà chỉ tham gia
Ủy hội sông Mê Công với tư cách là Các bên Đối thoại
(Dialogue Partner)

Ủy hội Sông Mê Công nhìn nhận việc tham gia của công
chúng và các bên liên quan là trung tâm của chiến lược phát
triển của Ủy hội và nguyên tắc này được quán triệt trong Kế
hoạch Chiến lược hiện nay của Ủy hội Sông Mê Công và
cũng được duy trì trong việc xây dựng Kế hoạch Chiến lược,
2011-2015.

Thông qua hợp tác Mê Công nhiều chương trình/dự án
nghiên cứu và phát triển đã được thực hiện bởi các quốc gia
thành viên với sự tài trợ to lớn của các nước và cộng đồng
quốc tế. Các chương trình/dự án được thực hiện đã giúp bảo
vệ và phát triển tài nguyên nước sông Mê Công theo hướng
bền vững, phục vụ cho lợi ích của trên 60 triệu dân trong lưu
vực, góp phần xóa đói giảm nghèo cho một trong những khu
vực nghèo nhất trên Thế giới. 

Hợp tác phát triển bền vững
lưu vực sông mê công -
cơ hội cho tất cả

(1) TS. Đào Trọng Tứ, Giám đốc Trung tâm tư vấn Phát triển Bền vững tài nguyên nước và Thích nghi Biến đổi Khí hậu-Hội Tưới tiêu Việt Nam.
Đại diện Việt Nam tại Ban điều hành Mạng lưới Cộng tác Đông Nam Á của Mạng lưới Cộng tác vì nước Toàn cầu (GWP-SEA); Cố vấn Mạng
lưới Sông ngòi Việt Nam (VRN).

Bảng 1: Sông Mê Công và các quốc gia ven sông
(Nguồn: Uỷ hội sông Mê Công)

Quốc gia
Diện tích
lưu vực
(km2)

% so với
toàn lưu

vực

Đóng  góp (%)
dòng chảy lưu

vực

1 Trung Quốc (tỉnh
Vân Nam) 165.000 21 16

2 Myanma 24.000 3 2

3 Lào 202.000 25 35

4 Thái Lan 184.000 23 18

5 Cămpuchia 155.000 20 18

6 Việt Nam 65.000 8 11

Tổng 795.000 100 100
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Bốn quốc gia Mê Công cam kết chính trị  bảo vệ tài
nguyên nước của sông Mê Công 

Một trong những thời khắc lịch sử trong hợp tác Mê Công
đó là Hội nghị Thượng đỉnh Mê Công lần thứ nhất được tổ
chức tại Hủa Hỉn, Thái Lan, ngày 5/4/2010, đánh dấu 15 năm
ngày ký Hiệp định Phát triển bền vững lưu vực sông Mê Công
1995. Các nhà lãnh đạo cao nhất của 4 quốc gia với sự chứng
kiến của đại diện cấp cao của 2 nước Thượng lưu vực là Trung
Quốc và Myanma và nhiều quốc gia và các tổ chức quốc tế đã
ủng hộ hợp tác Mê Công trong hơn 50 năm qua đã ký Tuyên
bố chung lịch sử, thể hiện cam kết chính trị mạnh mẽ nhằm
bảo vệ tài nguyên nước sông Mê Công. Tuyên bố nêu rõ
“Chúng tôi, các nhà lãnh đạo của bốn Chính phủ tuyên bố
rằng, dựa trên những thành tựu của mười lăm năm thực hiện
Hiệp định Mê Công, việc hợp tác hơn nữa trong những năm
tới giữa Chính phủ các nước thành viên là rất cần thiết nhằm
tối ưu hoá việc sử dụng đa mục tiêu tài nguyên nước và vì lợi
ích chung của tất cả các nước ven sông, để tránh bất kỳ tác
động bất lợi nào do các hiện tượng tự nhiên và con người gây
ra, và bảo vệ giá trị lớn lao của các hệ sinh thái tự nhiên và
cân bằng sinh thái”. (Tuyên bố chung Hủa Hin 5/4//2010-Hội
nghị Thượng đỉnh Mê Công lần Thứ nhất ).

HỢP TÁC MÊ CÔNG  NHỮNG THÁCH THỨC MỚI - NHÌN
NHẬN LỢI ÍCH CHUNG VÀ HỢP TÁC CÙNG CÓ LỢI

Ngoài nguồn tài nguyên nước dồi dào, lưu vực sông Mê
Công  có tiềm năng to lớn thuỷ điện, nguồn lợi thuỷ sản, đất
đai, thảm thực vật. Lưu vực sông Mê Công được đánh giá là
lưu vực có mức độ đa dạng sinh học cao so với nhiều khu vực
khác trên thế giới.

Là một khu vực đông dân, khá giàu tài nguyên và nhiều
điều kiện tự nhiên được thiên nhiên ưu đãi, trong đó có
nguồn tài nguyên nước, sự phát triển mạnh mẽ kinh tế kéo
theo đòi hỏi ngày càng tăng đối với tài nguyên nước. Sông
Mê Công có lượng nước tương đối dồi dào, có vùng châu thổ
rộng lớn và mầu mỡ được bù, đắp bằng nguồn phù sa của
chính dòng sông và nhiều vùng đất bằng phẳng, mầu mỡ.
Với những lợi thế đó, tài nguyên nước đầu tiên được khai
thác cho phát triển nông nghiệp. Chính tài nguyên đất và tài
nguyên nước của sông Mê Công đã góp  phần quan trọng
đưa Thái Lan và Việt Nam trở thành 2 quốc gia xuất khẩu
gạo hàng đầu thế giới. Có thể nói an ninh lương thực khu
vực và nhiều vùng trên thế giới đã được bảo đảm nhờ nguồn
nước sông Mê Công.

Dân số gia tăng, kinh tế phát triển, nhu cầu năng lượng
tăng, và nguồn tài nguyên nước cùng với những điều kiện
địa hình, địa chất thuân lợi đã thúc đẩy các quốc gia tận dụng
nguồn tài nguyên thiên nhiên này để phát triển thủy điện.
Phát triển thủy điện là cơ hội cho các quốc gia ven sông, tuy
nhiên bên cạnh lợi ích kinh tế do nó mạng lại, do những tác
động đến môi trường sinh thái và sinh kế của các cộng đồng
ven sông, thủy điện đang đặt ra những thách thức lớn cho tất
cả các quốc gia trong lưu vực. 

Phát triển là không dừng lại, nhưng phát triển bền vững
là con đường tồn tại lâu dài. Với các con sông quốc tế nói

chung và sông Mê Công nói riêng, tài nguyên nước và là tài
sản chung của các quốc gia cùng chia sẻ, lợi ích của tất cả các
quốc gia cần được tôn trọng. Tuy nhiên  nguyên tắc chia sẻ
công bằng và hợp lý nguồn tài nguyên nước là nguyên tắc
được luật pháp quốc tế công nhận.

Bước đi phù hợp là các quốc gia trong Ủy hội Mê Công
cần có quyết định tiến hành các nghiên cứu bổ sung tác động
của hệ thống bậc thang đối với tất cả các quốc gia (sinh thái,
môi trường, sinh kế, an ninh nguồn nước, an ninh lương thực,
ổn định khu vực v..) theo khuyến nghị của báo cáo Đánh giá
Môi trường Chiến lược của Ủy hội Sông Mê Công (SEA) và
đồng thuận với nhau trước khi có bất cứ hoạt động tiếp theo
nào để tránh hậu quả lớn lao sau này.  

Các chính phủ có thể kêu gọi các đối tác phát triển quốc
tế cùng giúp các quốc gia ven sông thực hiện các chương
trình phát triển kinh tế, xã hội đồng thời cùng tiến hành
nghiên cứu, tìm kiếm các giải pháp phát triển thay thế thông
qua các chương trình hợp tác phát triển bền vững vùng Mê
Công: du lịch Mê Công Xanh, hỗ trợ đảm bảo an ninh lương
thực, tiếp cận cảng biển, đào tạo nhân lực. Xem xét phân
tích lợi ích đa chiều vấn đề đầu tư và nhập khẩu điện từ các
công trình dòng chính sông Mê Công trong  chiến lược năng
lượng quốc gia và kế hoạch phát triển nguồn điện để có điều
chỉnh phù hợp nhất, có xem xét đầy đủ lợi ích và thiệt hại của
quốc gia. Phổ biến rộng rãi và nâng cao nhận thức công
chúng về vấn đề thủy điện dòng chính sông Mê Công.Cùng
các nước vùng Mê Công duy trì và củng cố vai trò của MRC
để tạo sự đồng thuận khu vực trong việc giải quyết các vấn
đề xuyên biên giới.

Hợp tác phát triển bền vững vì lợi ích của kinh tế xã hội
của các quốc gia hôm nay và bảo vệ nguồn sông cho các thế
hệ tương lai cần nhìn nhận thẳng thắn và cùng tìm biện pháp
để vượt qua thách thức là con đường bảo đảm an ninh nước-
lương thực và năng lượng và an ninh khu vực.�

Hinh 2: Mô hình tổ chức Ủy Hội sông Mê Công –MRC (từ 1995) 
(nguồn: Ủy ban Mê Công Việt Nam)
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Toàn cảnh phiên họp lần thứ 5

Sáng ngày 30/3, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi
trường Việt Nam đã phối hợp với Bộ Cơ sở hạ tầng
và Môi trường Hà Lan tổ chức phiên họp lần thứ 5
của Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Hà Lan về
thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước.

T
ham dự hội nghị, về phía Việt Nam có Bộ trưởng Bộ
Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang - Phó
Chủ tịch phân ban Việt Nam; Thứ trưởng Bộ TN&MT
Chu Phạm Ngọc Hiển cùng đại diện các Bộ: Ngoại

giao, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ủy ban nhân dân
Thành phố Hồ Chí Minh và cơ quan liên quan.

Về phía Chính phủ Hà Lan có Bộ trưởng Bộ Cơ sở hạ tầng
và Môi trường Hà Lan, Bà Melanie Schultz van Haegen - Chủ
tịch phân ban Hà Lan; Đại sứ quán Hà Lan tại Việt Nam và
các chuyên gia.

Phát biểu khai mạc tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ TN&MT
Nguyễn Minh Quang cho biết, kể từ khi Chính phủ hai nước
ký kết Thỏa thuận đối tác chiến lược về ứng phó với biến đổi
khí hậu và quản lý nước, Việt Nam và Hà Lan đã cùng nhau
trải qua chặng đường dài để đưa mối quan hệ Việt Nam - Hà
Lan phát triển toàn diện và đi vào thực chất. 

Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang cũng cho biết, qua hơn 5
năm thực hiện Thỏa thuận, nhiều nội dung hợp tác cụ thể đã
được hai bên ký kết và triển khai với sự tham gia hỗ trợ tích
cực của nhiều Bộ, ngành, viện nghiên cứu, trường đại học và
chuyên gia, cố vấn kỹ thuật của Hà Lan trên các lĩnh vực như:

giáo dục đại học và sau đại học về quản lý nước, thích ứng
với biến đổi khí hậu và các hệ sinh thái; hợp tác giữa hai
thành phố Hồ Chí Minh - Rotterdam; dịch vụ về nước và khí
hậu; nạo vét kênh tưới tiêu quy mô nhỏ,… và điển hình là sự
hỗ trợ của Hà Lan trong việc xây dựng Kế hoạch Đồng bằng
sông Cửu Long dựa trên nền tảng của Kế hoạch đồng bằng
Hà Lan nhằm đưa ra một tầm nhìn dài hạn và các gợi ý cho
việc phát triển Đồng bằng sông Cửu Long an toàn, bền vững
và trù phú.

Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Cơ sở hạ tầng và
Môi trường Hà Lan - Bà Melanine Schultz van Haegen cho
biết, Chính phủ Hà Lan đánh giá cao Việt Nam trong việc ưu
tiên vấn đề biến đổi khí hậu và quản lý nguồn nước.

Theo Bộ trưởng Melanine Schultz van Haegen, trong thời
gian gần đây, Việt Nam cũng đã dành các nguồn lực và con
người để đối phó với biến đổi khí hậu nhất là khu vực đồng
bằng Sông Cửu Long. Trong nỗ lực này, Việt Nam cũng nhận
được hỗ trợ của các nước. “Chính phủ Hà Lan luôn sẵn sàng
giúp Việt Nam đối phó với hạn hán và xâm nhập mặn ở khu
vực Đồng bằng sông Cửu Long” -  Bộ trưởng Melanine
Schultz khẳng định.

Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành của Việt
Nam và Hà Lan cũng đã đối thoại song phương về những vấn
đề liên quan đến ứng phó với biến đổi khí hậu và quản lý
nguồn nước bao gồm các nội dung như: Hợp tác giáo dục
đại học và sau đại học về quản lý nước, thích ứng với BĐKH;

Phiên họp lần thứ 5 của Ủy ban liên
Chính phủ Việt Nam - Hà Lan về thích
ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước
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các chương trình hợp tác kinh doanh; Kế hoạch đồng bằng
sông Cửu Long - Khuôn khổ phát triển chung; Thành phố Hồ
Chí Minh phát triển hướng ra phía biển; Chương trình giữa hai
Chính phủ về dịch vụ khí hậu và nước; Hợp tác Thành phố Hà
Nội – Amsterdam; và một số nội dung hợp tác khác. 

Phát biểu tại Phiên họp về nội dung Hợp tác giáo dục đại
học và sau đại học về quản lý nước, thích ứng với BĐKH, Thứ
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Chu Phạm Ngọc Hiển
cho biết, việc Chính phủ Hà Lan  tài trợ cho các chương trình
đào tạo đã có những đóng góp tích cực cho sự phát triển bền
vững về tăng cường nguồn nhân lực chất lượng cao cho
ngành nước. 

Phát biểu tại Phiên họp về nội dung hợp tác Kế hoạch
đồng bằng sông Cửu Long, Bộ trưởng Melanie Schultz van
Haegen cho biết, yêu cầu hỗ trợ của phía Việt Nam tại COP21
đã được chúng tôi đáp lại ngay lập tức. Tôi đã cử một nhóm
chuyên gia của Bộ tới làm việc với Bộ TNMT, Bộ NN & PTNT,
Bộ KH & ĐT, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng và Văn phòng Chính
phủ, và với các đại diện của 13 tỉnh ĐBSCL vào tháng hai
năm nay về việc xây dựng các khuyến nghị trong Chương
trình dài hạn cho ĐBSCL. 

Thảo luận song phương về nội dung này, Thứ trưởng Chu
Phạm Ngọc Hiển cũng cho biết, Chính phủ Việt Nam đánh giá
cao hỗ trợ của Hà Lan trong việc triển khai thực hiện nội dung
Tuyên bố chung của Đối thoại cấp cao “Việt Nam kêu gọi các
đối tác quốc tế chung tay cùng ứng phó với các thách thức
của biến đổi khí hậu tại Đồng bằng sông Cửu Long” tổ chức
bên lề Hội nghị các Bên tham gia Công ước khí hậu lần thứ
21 (COP21). 

Về nội dung Hợp tác Thành phố Hà Nội – Amsterdam,
theo Bộ trưởng Melanie Schultz van Haegen, sẽ có hai lựa
chọn hợp tác đang được xem xét, đầu tiên làm sạch sông Tô
Lịch, và thứ hai là bổ cập nước ngầm.

Phát biểu về nội dung này, Ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Phó
Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cũng cho rằng,
giải pháp khôi phục sông Tô Lịch, Hà Nội là một sự kiện quan
trọng trong hợp tác giữa hai bên, là hoạt động theo sau của
Biên bản ghi nhớ giữa Hà Nội và Amsterdam kí kết tháng 12
năm 2014. Thành phố Hà Nội cũng đánh giá cao sự hỗ trợ
phát triển của Hà Lan với thành phố Hà Nội. Kế hoạch phát
triển giai đoạn 2016-2020 của Thủ đô còn nhiều danh mục
Amsterdam có thể khai thác. Thành phố Hà Nội mong muốn
Thành phố Amsterdam phối hợp, hỗ trợ thủ đô Hà Nội trong
các lĩnh vực trọng điểm như khảo sát, xây dựng chiến lược
quản lý, khai thác sử dụng nước sạch.

“Chúng tôi mong rằng cuộc họp lần này sẽ tiếp tục thúc
đẩy hợp tác trong khuôn khổ Thỏa thuận; triển khai sâu hơn
các nội dung đang tiến hành, đặc biệt là sự kết nối khối
doanh nghiệp vào các hoạt động trong khuôn khổ thỏa thuận
là hết sức cần thiết. Cuộc họp thể hiện sự cam kết ở cấp cao
của lãnh đạo hai nước, thể hiện sự chân thành của quan hệ
song phương giữa Việt Nam và Hà Lan nhằm mục đích tăng
cường và mở rộng hợp tác trong lĩnh vực biến đổi khí hậu và
quản lý nước”- Ông Nguyễn Hữu Nghĩa phát biểu.

Phát biểu bế mạc Phiên họp, Bộ trưởng Bộ TN&MT
Nguyễn Minh Quang cho biết, Phiên họp lần thứ năm Ủy ban

liên Chính phủ Việt Nam - Hà Lan về thích ứng với biến đổi
khí hậu và quản lý nước đã diễn ra thành công tốt đẹp. Thông
qua Phiên họp đã thể hiện cam kết mạnh mẽ của hai Chính
phủ Việt Nam và Hà Lan tiếp tục hợp tác triển khai Thỏa
thuận đối tác chiến lược về ứng phó với biến đổi khí hậu và
quản lý nước kể từ khi ký kết năm 2010 đi vào chiều sâu và
thực chất.

Bộ trưởng cho biết, các nội dung hợp tác trong khuôn
khổ Thỏa thuận đã giúp Việt Nam rất nhiều trong việc tăng
cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu bằng các đề
xuất hiệu quả, khả thi và phù hợp với điều kiện thực tế tại
Việt Nam. Chính phủ Việt Nam nhận thức sâu sắc rằng các kế
hoạch, chiến lược này mới chỉ là bước khởi đầu và để biến các
kế hoạch, chiến lược này thành hành động cụ thể cần phải có
sự cố gắng của toàn bộ hệ thống chính trị, huy động nguồn
lực của toàn đất nước mới có thể triển khai thành công các
biện pháp thích ứng với biến đổi khí hậu như đã đề xuất.

“Từ các Khuyến nghị của Kế hoạch Đồng bằng sông Cửu
Long và Báo cáo tổng hợp các khuyến nghị liên quan đến lập
và thực hiện các quy hoạch, kế hoạch phát triển của vùng
Đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam sẽ tập trung nguồn lực
thực hiện Dự án “Chống chịu khí hậu tổng hợp và Sinh kế
bền vững Đồng bằng sông Cửu Long” và đặc biệt thực hiện
các giải pháp trước mặt và lâu dài trong việc chống hạn hán,
xâm nhập mặn vùng đồng bằng sông Cửu Long bao gồm cả
các giải pháp công trình mang tính “không hối tiếc” đã được
nêu ra trong bản Kế hoạch” - Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang
khẳng định.

Cũng tại Phiên họp đã diễn ra Lễ ký kết Thỏa thuận hỗ trợ
ORIO Phú Mỹ (Thỏa thuận trợ cấp ORIO09/VN/21); Thư định
hướng hợp tác giữa Hiệp hội nước Hà Lan và Cục Hạ tầng kỹ
thuật - Bộ Xây dựng Việt Nam; Bản ghi nhớ giữa Văn phòng
không gian Hà Lan và Trung tâm vệ tinh quốc gia  - Viện Hàn
lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam và Biên bản phiên họp
lần thứ 5 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Hà Lan về thích
ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước.�
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Sự gia tăng các hoạt động của con người, đồng
thời với sự gia tăng phát thải các chất dinh dưỡng
dẫn đến sự gia tăng số lượng các hồ nước ngọt
thiếu oxy trên toàn thế giới. Nghiên cứu quốc tế
mới này đã phát hiện ra rằng sự khởi đầu của tình
trạng thiếu oxy trong các hồ chủ yếu là do tác
động trực tiếp của con người tại địa phương nhiều
hơn là do biến đổi khí hậu. 

Nghiên cứu này vừa được công bố trên Tạp chí Sinh học
Thế giới. Ôxy hòa tan trong nước là nền tảng cho sức khỏe
sông hồ và các dòng sông suối, sự suy giảm nồng độ oxy
hiện nay của tầng đáy (hypoxia) là mối đe dọa lớn với nguồn
nước ngọt. Cả hai hiện tượng phú dưỡng (gây ra do dư thừa
chất dinh dưỡng) và biến đổi khí hậu có thể làm cạn kiện
nồng độ oxy trong nước. Nhưng rất khó để xác định yếu tố
nào chủ yếu gây ra hiện tượng này khi cả hai đều có những
tác động lớn đến nguồn nước ngọt. Hơn nữa, tình trạng thiếu
oxy cũng có thể có nguồn gốc tự nhiên. 

Các nhà nghiên cứu đã biên soạn quãng thời gian của

tình trạng thiếu oxy từ khoảng năm 1700 được ghi lại trong
các trầm tích hồ, trong  nhiều lớp  trầm tích của  365 hồ trên
toàn thế giới. Những hồ này nằm trong một loạt các vùng khí
hậu khác nhau, có quần xã sinh vật, và mức độ tác động của
con người khác nhau. Các phân tích cho thấy 71 các hồ (~
20%) đã chuyển sang điều kiện thiếu oxy từ giữa thế kỷ thứ
19. Những hồ thiếu oxy thường nằm trong khu vực có mật độ
dân số cao hơn đồng nghĩa với việc có nhiều hoạt động của
con người và chất thải, khí thải và chất dinh dưỡng hơn (tình
trạng thiếu trao đổi oxy đã kéo dài hơn 300 năm). 

Ngoài ra, mặc dù các chương trình phục hồi chức năng
thủy sản được thành lập từ những năm 1980 ở các nước châu
Âu và Bắc Mỹ đã thành công trong việc làm giảm dòng chảy
của các chất dinh dưỡng đến các hồ và hiện tượng phú
dưỡng, tình trạng thiếu oxy trong những thập kỷ cuối cùng
của thế kỉ trước trong hồ vẫn tiếp tục xảy ra cho thấy khả
năng phục hồi yếu của các hệ sinh thái nước ngọt và ngày
càng có thể trở nên tồi tệ bởi sự nóng lên khí hậu hiện nay.�

Nguồn: Global Change Biology

Hoạt động của con người gây ra tình trạng
thiếu oxy trong nước ngọt trên toàn cầu
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Mới đây, tại Thủ đô Helsinki của
Phần Lan đã diễn ra Hội thảo
cấp cao “Sự đi đầu của Bắc Âu
trong quản lý nước”. Hội thảo là
một trong những sự kiện quan
trọng trong nhiệm kỳ Chủ tịch
Hội đồng Bộ trưởng Bắc Âu năm
2016 của Phần Lan.

T
ham dự Hội thảo có Bộ trưởng
Thương mại và Phát triển
Phần Lan, Bộ trưởng Hợp tác
Phát triển quốc tế Thụy Điển,

Bộ trưởng Hợp tác Bắc Âu và các vấn
đề EU Nauy, Trưởng cố vấn kỹ thuật
Liên hợp quốc về nước và dự án Báo
cáo phát triển nguồn nước thế giới
2016 (WWDR 2016) và hơn 100 đại
diện từ các Bộ, ngành, tập đoàn và
công ty liên quan.

Mục tiêu của Hội thảo cấp cao lần
này nhằm trao đổi quan điểm và tìm ra
các giải pháp, phương thức để tiến

hành hiệu quả sự hợp tác của khối
trong phần thực hiện thành công Mục
tiêu phát triển bền vững số 6 về nước
(SDG6) trong chương trình Nghị sự
2030 về phát triển bền vững.

Là một trong những nước có truyền
thống nhiều năm hợp tác với khối Bắc
Âu trong lĩnh vực xử lý nước, Đại sứ
Việt Nam tại Phần Lan Bùi Văn Khoa đã
có bài phát biểu tham luận sơ bộ tổng
quan về tiến độ thực hiện SDG6 về vệ
sinh, nước sạch của Việt Nam, những
khó khăn, thách thức của Việt Nam
trong việc triển khai, thực hiện SDG6
trước tình hình biến đổi khí hậu, bảo vệ
và quản lý nguồn nước nói chung và
trong việc cung cấp nguồn nước tại các
khu vực thành thị nói riêng.

Về phương thức thiết lập hợp tác giữa
các nước Bắc Âu và Việt Nam liên quan
tới vấn đề quản lý và cung cấp nước tại
các thành phố, Việt Nam mong muốn mở

rộng quan hệ trực tiếp giữa các chủ thể,
đề nghị các nước Bắc Âu tăng cường
cung cấp tín dụng ưu đãi để hỗ trợ doanh
nghiệp 2 nước đầu tư trong lĩnh vực cấp
thoát nước đô thị thông minh.

Các Bộ trưởng Bắc Âu đánh giá
cao nỗ lực của Chính phủ Việt Nam
trong việc thực thi SDG6 và coi hợp
tác phát triển trong lĩnh vực nước với
Việt Nam là thành công và là hình mẫu
trong hợp tác phát triển, đồng thời
khẳng định tiếp tục hợp tác và hỗ trợ
Vệt Nam trao đổi về xây dựng đô thị
thông minh.

Tiếp nối Hội thảo “Sự đi đầu của
khối Bắc Âu trong quản lý nước”, Đại
sứ quán Việt Nam tại Phần Lan sẽ sớm
tổ chức Diễn đàn doanh nghiệp nhằm
thúc đẩy đầu tư thương mại Việt Nam
- Phần Lan với chủ đề “Hợp tác trong
xử lý nguồn nước” và Diễn đàn “Nước
sạch Phần Lan”.�

Việt Nam dự Hội thảo về quản lý nước
Bắc Âu
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Thách thức chính khi đối mặt với việc tăng dân số
toàn cầu là việc đáp ứng nhu cầu lương thực ngày
một gia tăng mà vẫn duy trì được môi trường
trong lành. Các nguồn tài nguyên khan hiếm phải
được bảo tồn và sử dụng một cách hiệu quả để
đạt được mục tiêu này. 

Trên thế giới có một số khu vực rộng lớn có khả năng sản
xuất nông nghiệp một cách bền vững và đạt được cả hai mục
tiêu về sản lượng và bảo tồn nguồn tài nguyên. Hai trong số
những yếu tố lớn nhất góp phần vào sự chênh lệch năng suất
lớn giữa nền nông nghiệp có năng suất cao và nền nông
nghiệp "trung bình" là quản lý được nước và sử dụng các chất
dinh dưỡng. Tiến trình hướng đến cải thiện việc quản lý nước
và các chất dinh dưỡng sẽ thúc đẩy tăng năng suất cây trồng.

Lượng nước tưới nông nghiệp chiếm hơn 70% tổng lượng
nước khai thác trên toàn cầu (FAO, 2012a). Cuộc cạnh tranh
về nước là điều không thể tránh khỏi giữa ngành nông nghiệp
và các ngành sử dụng nước khác. Thêm vào đó, vì nền nông
nghiệp sử dụng nước tưới cung cấp ra khoảng 40% lượng
lương thực toàn cầu được sản xuất trên 20% tổng diện tích
canh tác nên áp lực để sản xuất nhiều lương thực hơn trên
vùng đất được tưới tiêu cũng sẽ tăng dữ dội.

Hiện nay, hầu hết lượng nước tưới sử dụng từ nguồn
nước mặt, và có khoảng 40% diện tích tưới sử dụng nguồn
nước ngầm (Siebert et al., 2010). Nước ngầm có thể cấp
nguồn ổn định cho tưới nông nghiệp và sử dụng nước sinh
hoạt đô thị nhưng ở nhiều vùng mực nước ngầm đang sụt
giảm nhanh chóng. Việc sụt giảm này cũng có thể làm suy
giảm dòng chảy môi trường của sông suối và tác động xấu tới
hệ sinh thái sống dưới nước.

Tái chế sử dụng nước thải hiện đang được áp dụng cho
vấn đề tưới ở nhiều nơi trên thế giới để bổ sung cho nguồn
nước hạn chế. Khi được xử lý đúng cách, nguồn nước sau xử
lý này có thể được dùng như là nguồn bổ sung quan trọng đối
với việc cấp nước nông nghiệp. Khi nhu cầu sử dụng nước gia
tăng (đặc biệt ở các khu vực ven đô), nguồn nước tái chế
này sẽ ngày càng được sử dụng nhiều cho tưới tiêu cả hai loại
cây trồng ăn được và không ăn được. Việc sử dụng không
kiểm soát nguồn ngước thải chưa xử lý cũng là vấn đề đáng
phải quan tâm, đặc biệt là ở các nước đang phát triển.

SỬ DỤNG NƯỚC HIỆU QUẢ

Mối liên quan quan trọng giữa độ ẩm của đất và sự tăng
trưởng của cây trồng được quan trắc thông qua lượng nước
truyền từ bộ rễ qua thân cây và sau đó bốc thoát hơi nước
qua mặt lá. Nhiều loại cây trồng phổ biến cần từ 300 tới 800
kg nước để cho ra 1 kg sản phẩm. Các loại cây lấy hạt chính
trên thế giới cần từ 1000 tới 3000 kg nước để cho ra 1 kg hạt
sau thu hoạch.

Sự cải tiến trong hiệu quả sử dụng nước phải gắn với tăng
năng suất nông nghiệp càng nhiều càng tốt, nhưng hiệu quả
sử dụng nước không phải là một mục tiêu chính riêng biệt. Các
mục tiêu về hiệu quả sử dụng nước nâng cao nên được xem
xét toàn diện bao gồm nhiều yếu tố liên quan tới nhau như tập
quán canh tác, quản lý chất dinh dưỡng, kỹ thuật bảo tồn tài
nguyên, bảo vệ thực vật và kiểm soát cỏ dại. Tất cả những
biện pháp quản lý này đều cho những vụ mùa bội thu trên một
đơn vị nước gia tăng, nhưng sẽ là hiệu quả hơn nếu nhiều hạt
và giống được trồng tính trên đơn vị nước bốc thoát hơi.

ÁP DỤNG TƯỚI ĐỒNG BỘ

Việc phân phối đồng bộ nguồn nước trong một khu canh
tác là mối quan tâm hàng đầu đối với bất kỳ hệ thống thuỷ lợi
nào. Các khu vực tưới quá nhiều (gây ra rửa trôi hoặc ngập úng)
hoặc các khu vực tưới quá ít (gây khô hạn cục bộ) là kết quả của
các hệ thống tưới thuỷ lợi không đồng bộ. Một hệ thống thuỷ lợi
được thiết kế tốt có thể vận hành tối ưu đồng nhất nhưng vẫn
phải được quản lý và bảo dưỡng thường xuyên.

Các tổn thất về nước do bốc hơi, chảy tràn, hoặc xói mòn
dưới bề mặt cần phải giảm thiểu càng nhiều càng tốt. Tất cả
các biện pháp như giữ khoảng cách thích hợp giữa các luống,
thay thế các thiết bị khi hỏng hóc đều có thể làm cho hệ thống
tưới đồng bộ vận hành trơn tru. Trong khi đó nếu tưới khi có
gió mạnh thì có thể làm sai lệch mô hình phân phối nước.

Áp dụng tưới đồng bộ và áp dụng tỷ lệ thích hợp là rất
cần thiết để giảm thiểu thiệt hại do thấm các chất dinh
dưỡng. Bất kỳ sự cải tiến nào trong quản lý phân đạm đều
không thể bù đắp được bằng cách sử dụng nước không hợp
lý. Việc giảm thiểu quá trình ngâm chiết nitrat trong các điều
kiện canh tác cũng phụ thuộc vào việc các nông dân có khả
năng điều tiết nguồn nước để đáp ứng với các biến đổi khí
hậu và các thay đổi về đất nền canh tác. Sử dụng nước tưới
cũng phải căn cứ vào tỷ lệ thấm và khả năng giữ nước của
các loại đất khác nhau trong khu vực canh tác.�

Nguồn: UN-Water

Thách thức đối với việc tăng hiệu quả 
sử dụng nước trong tưới nông nghiệp
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N
ước là huyết mạch của nền kinh tế xã hội và môi
trường. Quyền tiếp cận liên tục nguồn nước uống và
vệ sinh môi trường với mức giá phải chăng là rất
quan trọng cho sức khỏe con người và an sinh xã hội. 

Cùng với việc dân số thế giới tiếp tục gia tăng và phát
triển, đáp ứng nhu cầu nước hiện tại và tương lai cho lương
thực, năng lượng, y tế, vệ sinh môi trường, hoạt động kinh
tế và duy trì hệ sinh thái là một trong những thách thức chính
hiện nay. Ngay cả khi mục tiêu phát triển thiên niên kỷ (MDG)
báo cáo các vấn đề về nước uống đã được đáp ứng, thì số
liệu thống kê toàn cầu vẫn cho thấy mục tiêu cần phải cao
hơn nữa: dưới ba phần tư tỉ người không được tiếp cận với
nguồn nước uống được cải thiện, trong khi gần 2 tỉ người
đang tiếp cận nguồn nước không đảm bảo. Hơn nữa, mục
tiêu MDG về vệ sinh khó có thể đạt được khi 2,5 tỉ người đang
thiếu điều kiện vệ sinh cơ bản.

Phụ nữ và bé gái là những đối tượng chịu tác động trực
tiếp bởi vấn đề về chất lượng, số lượng nước và sự tiếp cận
với nhà vệ sinh. Trẻ em được giáo dục trách nhiệm về cách
tiếp cận với nước, nước sạch và vệ sinh môi trường, và khả
năng quản lý tốt vệ sinh cá nhân sẽ có tác động rất tích cực
đến cuộc sống của phụ nữ trên toàn thế giới. Sự tiếp cận tốt
hơn tới nguồn nước là rất cần thiết để tạo điều kiện cho phụ
nữ và các bé gái có thể dành nhiều thời gian hơn cho các
hoạt động khác như giáo dục hay tăng thêm thu nhập. Đối
với những bà mẹ tương lai, tiếp cận với Nước, vệ sinh môi
trường và vệ sinh cá nhân đồng nghĩa với việc giảm nguy cơ
tử vong ở bà mẹ và trẻ sơ sinh, và cải thiện sức khỏe trẻ nhỏ.
Đối với các bé gái, tiếp cận với các cơ sở vật chất về Nước,
vệ sinh môi trường và vệ sinh cá nhân phù hợp đồng nghĩa
tăng sự riêng tư và tăng thời gian đến trường nhiều hơn. Đối
với toàn bộ phụ nữ, điều đó cũng sẽ giảm nguy cơ bạo lực
hay quấy rối khi họ phải đi lấy nước, chia sẻ nhà vệ sinh hay
đi vệ sinh nơi công cộng, và nó cũng làm tăng phẩm giá cũng
như lòng tự trọng của phụ nữ. 

Nhiều thập kỷ qua, vai trò của người phụ nữ trong việc
quản lý nguồn nước đang ngày càng được công nhận, nhưng
hơn nữa, những hành động thiết thực là rất cần thiết để tăng
cường sự tham gia và khai thác tối đa tiềm năng của những
đóng góp của người phụ nữ trong chương trình nghị sự phát
triển và nguồn nước. Ở nhiều nền văn hóa, phụ nữ đóng vai
trò trung tâm trong việc cung cấp, quản lý, bảo vệ nguồn
nước, và đóng góp đáng kể số lượng lao động để đáp ứng nhu
cầu nước cho sinh hoạt và các mục đích khác. Tuy nhiên, ở
cấp độ địa phương hay cấp quốc gia, người đưa ra quyết định
liên quan đến quản lý và phát triển nguồn nước lại phần lớn là
đàn ông. Và hệ quả là, nước cấp cho sinh hoạt và vệ sinh lại
có xu hướng bị lãng quên, và do đó, phụ nữ thường phải chịu

ảnh hưởng từ việc tiếp cận hạn chế với nguồn nước sử dụng
cho sản xuất ( ví dụ như: tưới tiêu nông nghiệp). Đó là lý do
tại sao các gia đình mẫu hệ có tỉ lệ đói nghèo lớn hơn. 

Những nơi phụ nữ được trao quyền về nước, họ sẽ ủng
hộ rất mạnh mẽ việc sử dụng bền vững, cung cấp nguồn
nước một cách công bằng với chất lượng nước tốt, đi đôi với
đảm bảo vệ sinh môi trường và vệ sinh cá nhân. Nhiều bằng
chứng đã chỉ ra rằng từ những đóng góp đầy ý nghĩa của
phụ nữ đến việc quản lý, phát triển và sử dụng nguồn nước
sẽ đưa ra các giải pháp hiệu quả hoàn toàn mới cho vấn đề
về nguồn nước. Nó cũng giúp cho các chính phủ tránh được
những khoản đầu tư sai lầm lãng phí, tạo những dự án bền
vững, đảm bảo phát triển hạ tầng và mang lại lợi ích tối đa
cho xã hội và nền kinh tế, và những mục tiêu xa hơn nữa.
Thêm vào đó, các tổ chức của phụ nữ khi được trao đúng
quyền lợi và tạo điều kiện thuận lợi, sẽ phát huy tiềm năng
để tham gia cùng cộng đồng và đưa ra các cam kết và quyền
sở hữu cấp độ khu vực là cần thiết để phát triển và khuyến
khích sự can thiệp của cộng đồng.�

Nguồn: UN-Water

Phụ nữ, nước, vệ sinh môi trường
cho thập niên cuộc sống 
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V
iệt Nam có một cánh cửa cơ hội để đảm bảo bình
đẳng giới tại nơi làm việc và hỗ trợ quan hệ lao động
lành mạnh nhưng cần phải có nhiều nỗ lực hơn nữa,
đây là điều được thể hiện rõ trong cuộc hội thảo về

việc thực hiện Bộ luật lao động sửa đổi và Luật công đoàn
mới do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI),
cơ quan Liên Hiệp Quốc về bình đẳng giới và tăng cường sức
mạnh của phụ nữ (UN Women) và Tổ chức Lao động Quốc tế
(ILO).

Hội thảo với sự tham gia của đại diện các Bộ, tổ chức của
người lao động và người sử dụng lao động, các hiệp hội
doanh nghiệp, công đoàn và các tổ chức phi chính phủ.

Bộ luật lao động sửa đổi có hiệu lực kể từ tháng 5 năm
nay đã có nhiều phát triển mang tính tích cực liên quan đến
bình đẳng giới trong công việc, chẳng hạn như quy định cấm
quấy rối tình dục tại nơi làm việc, quy định mới về lao động
giúp việc gia đình và cả quy định về nguyên tắc trả lương
bình đẳng cho công việc có giá trị ngang nhau. Nó cũng có
những quy định cụ thể đề cập đến những nhu cầu cụ thể của
lao động nữ, đặc biệt là liên quan đến bảo vệ thai sản, chẳng
hạn như tăng nghỉ thai sản từ 4 tháng lên 6 tháng.

“Việc sửa đổi Bộ luật lao động và Luật công đoàn thể hiện
những nỗ lực của đất nước trong việc hoàn thành những
nghĩa vụ quốc tế của mình và đáp ứng với những tiêu chuẩn
đòi hỏi phải tạo ra một “môi trường công việc tăng cường
sức mạnh giới” – Bà Shoko Ishikawa, đại diện UN Women tại
Việt Nam chia sẻ.

“Nhưng bất chấp một vị thế rõ ràng hơn cho bình đẳng
giới trong Bộ luật lao động, phụ nữ vẫn phải đối mặt với
những chướng ngại và thách thức cụ thể do những định kiến
về giới, những thứ đôi khi đã ăn sâu bén rễ trong văn hóa và
truyền thống chung” – bà Ishikawa cũng nói thêm.

Phó chủ tịch VCCI, ông Phạm Gia Túc cũng tán thành Bộ
luật lao động sửa đổi nhưng nhấn mạnh rằng việc thực thi
luật cũng sẽ đầy thách thức.

“Các doanh nghiệp với số lượng lớn lao động nữ phải chịu
chi phí sản xuất cao hơn, do đó họ sẽ thích thuê những lao
động trẻ và đã qua đào tạo hơn để tiết kiệm thời gian, chi phí
và lấp đầy chỗ trống khi cần thiết” – ông Túc cho biết.

Trong khi nhận thức được những thách thức, Giám đốc
văn phòng ILO tại Việt Nam – ông Gyorgy Sziraczki chỉ ra
rằng “không nên chỉ coi thúc đẩy bình đẳng giới là việc tăng
chi phí cho doanh nghiệp mà hơn hết nên coi đó là việc đầu
tư để đem lại lợi ích trung hạn”. Những người sử dụng lao
động thuê, giữ và đào tạo lao động nữ sẽ thu được lợi ích lớn
hơn do tăng được năng suất lao động và tính cạnh tranh –

ông Sziraczki bổ sung thêm.
Việc cải thiện sự tham gia và tiếng nói của phụ nữ trong

các tổ chức đại diện cho lợi ích của người lao động, trong các
quá trình quản trị và ra quyết định và việc khuyến khích các
cơ quan công lập, đặc biệt là các bộ và cơ quan của chính phủ
trở thành “người sử dụng lao động kiểu mẫu” về mặt thực
hành bình đẳng giới trong hoạt động của họ là quan trọng
như nhau – ông Sziraczki nói.

Các con số thống kê chính thức cho thấy có khoảng 72%
phụ nữ tham gia vào lực lượng lao động ở Việt Nam, nghĩa
là có rất nhiều phụ nữ Việt Nam có việc làm so với hầu hết
các nước đang phát triển trên toàn cầu.

Tuy nhiên, họ vẫn ở đằng sau nam giới trong rất nhiều lĩnh
vực chẳng hạn như vấn đề lương bổng và cơ hội tiếp cận với đào
tạo và thăng tiến nghề nghiệp. Ngoài ra, có một lượng lớn phụ
nữ làm việc trong nền kinh tế phi chính thức, họ là những người
có cuộc sống bấp bênh, dễ bị tổn thương và nằm ngoài phạm
vi áp dụng của Bộ luật lao động.�

Nguồn: UN-Water

Cánh cửa cơ hội cho Việt Nam
cải thiện bình đẳng giới trong
công việc
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trong Thông điệp Ngày Nước của Tổng Thư ký
Liên hợp quốc qua các năm

Điểm nhấn
NĂM  2015 “NƯỚC LÀ CỐT LÕI CỦA
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG”

Ngày nước thế giới năm 2015 nêu bật
tầm quan trọng và vai trò tương tác kết nối
của nước. Chúng ta dựa vào nước vì sức
khỏe cộng đồng và sự công bằng tiến bộ.
Nước hết sức quan trọng và cần thiết đối
với an ninh lương thực, năng lượng, đồng
thời là vai trò trụ cột trong các ngành công
nghiệp.

Để giải quyết nhiều thách thức liên
quan đến nước, chúng ta phải làm việc
trên một tinh thần hợp tác khẩn trương,
đón nhận mọi ý tưởng và sáng kiến mới,
đồng thời sẵn sàng chia sẻ các giải pháp
mà tất cả chúng ta đang cần vì một tương
lai bền vững. Nếu làm được thế, chúng ta
có thể chấm dứt được đói nghèo, thúc đẩy
sự thịnh vượng và phúc lợi toàn cầu, bảo
vệ môi trường và chống chọi được với mối
đe dọa của biến đổi khí hậu.

NĂM 2014 “NƯỚC VÀ NĂNG
LƯỢNG”

Nước và năng lượng đều hết sức quan
trọng trong công cuộc xóa nghèo.

Cách thức tương tác giữa nước và
năng lượng có thể thúc đẩy hoặc cản trở
những nỗ lực của chúng ta trong việc xây
dựng xã hội ổn định và cuộc sống ấm no
cho tất cả mọi người.

Nhiều mối liên kết chặt chẽ giữa nước
và năng lượng đòi hỏi phải có những chính
sách lồng ghép chặt chẽ và các chiến lược
đổi mới. Tài nguyên nước phải được sử
dụng và điện phải được sản xuất và phân
phối một cách hiệu quả và công bằng, nhờ
đó tất cả mọi đối tượng sử dụng sẽ được
hưởng sự chia sẻ công bằng.

Ngày Nước thế giới 2014, chúng ta hãy
cùng nhau cam kết xây dựng những chính
sách cần thiết đảm bảo nước và năng lượng
bền vững cho nhiều người chứ không phải
cho một số ít.

NĂM 2013 “HỢP TÁC VÌ NƯỚC”

Nước là cốt lõi hạnh phúc của nhân
loại và hành tinh!

Chúng ta cần nước cho sức khỏe,

cho an ninh lương thực và cho phát
triển kinh tế.

Nước nắm giữ chìa khóa phát triển bền
vững.

Chúng ta phải cùng nhau hành động
để bảo vệ và quản lý thật công phu nguồn
tài nguyên kém bền vững và hữu hạn này.
Mỗi năm lại có thêm nhiều áp lực mới lên
tài nguyên nước. 

Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc chọn năm
2013 là Năm Quốc tế hợp tác về nước.

Hãy áp dụng các công nghệ tiên tiến
nhất và chia sẻ những thực tiễn ưu tú nhất
để làm sao thu được nhiều sản phẩm hơn
từ mỗi giọt nước.

Hãy tăng cường các quyền về nước,
giảm lãng phí về nước và xây dựng các
chính sách sáng suốt để tất cả người dùng
có được sự chia sẻ công bằng.

Hãy đầu tư vào tài nguyên nước.
Nước là sự sống.

NĂM 2012 “NƯỚC VÀ AN NINH
LƯƠNG THỰC”

Chủ đề của ngày nước thế giới năm
2012 là “Nước và an ninh lương thực”. Từ
trước đến nay, nông nghiệp luôn vẫn là
một đối tượng sử dụng nước nhiều nhất,
do đó, trừ khi chúng ta tăng cường năng
lực dùng nước trong nông nghiệp một
cách khôn ngoan, bằng không việc chấm
dứt cái đói sẽ bất thành và rồi chúng ta sẽ
tự mở cửa cho một loạt các rủi ro, bất lợi
chen vào, bao gồm hạn hán, nạn đói và sự
bất ổn về chính trị.

Việc đảm bảo bền vững an ninh về nước
và lương thực đòi hỏi có sự tham gia của tất
cả lĩnh vực, khu vực và tất cả mọi người.
Điều đó đòi hỏi cần có sự chuyển giao các
công nghệ thích hợp về nước; phân quyền
cho các đơn vị sản xuất lương thực nhỏ cũng
như việc bảo tồn, gìn giữ các chức năng của
hệ sinh thái quan trọng. Bởi vậy, cần có các
chính sách tăng cường các quyền về nước
cho tất cả mọi người; mạnh mẽ hơn về năng
lực quản lý và bình đẳng giới. Sự đầu tư cho
cơ sở hạ tầng nước, cho phát triển nông
thôn và cho quản lý tài nguyên nước, vì vậy,
là thực sự cần thiết.

NĂM 2011 “NƯỚC CHO PHÁT TRIỂN
ĐÔ THỊ”

Chủ đề Ngày nước thế giới năm 2011
là “ Nước cho phát triển đô thị”.

Sự đô thị hoá đem lại nhiều cơ hội để
quản lý tài nguyên nước hiệu quả hơn cũng
như cải thiện vấn đề tiếp cận với nước
uống sạch và điều kiện vệ sinh, song nó
cũng gây nên muôn vàn khó khăn cho các
đô thị mà hiện khả năng của chúng ta
không kịp tìm ra các giải pháp ứng phó, xử
lý.

Ngày nước thế giới 2011, tôi khẩn thiết
kêu gọi các chính phủ nhận thức được
rằng Khủng hoảng nước đô thị - cuộc
khủng hoảng về quản lý nhà nước, về các
chính sách yếu kém và sự quản lý kém cỏi,
không phải cuộc khủng hoảng về khan
hiếm nước. Đồng thời, chúng ta nguyện sẽ
đảo ngược sự thiên lệch đầu tư quá đáng
theo đầu người về nước và vệ sinh. Chúng
ta cũng cùng nhau khẳng định lại cam kết
của mình về việc chấm dứt tình cảnh khốn
khó cho hơn 800 triệu con người trong
một thế giới phồn vinh lại đang phải chịu
thiếu nước uống hoặc điều kiện vệ sinh -
những yếu tố thiết yếu cho cuộc sống, sức
khỏe và phẩm cách con người.

NĂM 2010 “NƯỚC SẠCH CHO MỘT
THẾ GIỚI KHỎE MẠNH

Chủ đề của ngày nước thế giới năm
2010 “Nước sạch vì một thế giới khoẻ
mạnh” nhằm nhấn mạnh tài nguyên nước,
cả về số lượng và chất lượng đang ở trong
tình trạng nguy hiểm. Số người tử vong do
thiếu nước sạch lớn hơn do bạo lực, chiến
tranh và điều này đang trở thành là nỗi
nhức nhối chung của cả nhân loại, làm
giảm tiềm lực phát triển của nhiều quốc gia. 

Con người có cách giải quyết các
thách thức này và sẽ là những chủ nhân
quản lý tốt tài nguyên nước. Nước luôn là
trọng tâm của tất cả các mục tiêu phát
triển. Chúng ta hãy cùng nhau bảo vệ và
quản lý tài nguyên nước một cách bền
vững, vì cộng đồng người nghèo và dễ bị
tổn thương và vì tất cả mọi sự sống trên
trái đất.�



Những con số về

Khan hiếm nước



Một số hình ảnh Ngày Nước thế giới
năm 2016 tại tỉnh Thanh Hóa


