


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. Mỗi năm, Chu� đê ̀cu�a
Ngày Nước thế giới sẽ nhấn mạnh một
khía cạnh cụ thể của nước.

Năm 2015, Chu� đề của Ngày Nước
thế giới là “Nước là cốt lõi của Phát
triê�n bền vững” là cơ hội quan trọng để
làm nổi bật vai trò của nước trong các
chương trình nghị sự phát triển bền
vững của thế giới.

Tổ chức UN Water  hỗ trợ các chiến
dịch ngày nước thế giới và thiết lập các

chủ đề mỗi năm. Tại tuần lễ nước thế

giới  năm 2014, UN Water đã trình bày

kế hoạch chiến dịch Ngày Nước Thế giới

2015 và sẽ được điều phối bởi UNDP với

sự hỗ trợ của WWAP, UNESCO,

HABITAT, UNEP, WB và UN - DESA.�

“Nước là cốt lõi của Phát triển bền vững” 
là chủ đề của ngày nước thế giới 
năm 2015

N
gày Nước thế giới 22 tháng 3 đang đến gần. Rất
nhiều các cơ quan và các tổ chức ở nhiều nơi trên
thế giới đang chuẩn bị các sự kiện và các hoạt
động kỷ niệm. Ủy ban về nước của Liên Hợp Quốc

(UN - Water) sẽ tổ chức các sự kiện ngày nước thế giới tại
New Delhi, Ấn Độ vào ngày 20 tháng 3 năm nay.

Ngày nước thế giới được tổ chức vào 22 tháng 3 hàng
năm. Đây là ngày tôn vinh tài nguyên nước và cũng là
ngày đánh dấu cho những công dân trên toàn cầu -
những người đang phải đối mặt với những vấn đề liên
quan đến nước. Hơn nữa, ngày này cũng là ngày để
chuẩn bị cho cách chúng ta quản lý tài nguyên nước như

thế nào trong tương lai. 
Vào năm 1993, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã ký quyết

định lấy ngày 22 tháng 3 là ngày Nước thế giới đầu tiên.
Trong vòng 22 năm qua, Ngày Nước thế giới được tổ chức
trên toàn thế giới với những chủ đề khác nhau cho từng năm.
Năm 2015 này, Liên hợp Quốc đã đưa ra chủ đề “Nước là cốt
lõi của phát triển bền vững”. Chủ đề này khuyến khích suy
nghĩ về mối liên kết giữa nước và toàn bộ các lĩnh vực chúng
ta cần xem xét để hướng tới một tương lai mà chúng ta mong
muốn. Mỗi năm, Ủy ban Nước Liên Hợp quốc sẽ xây dựng
các tài liệu để truyền cảm hứng cho lễ kỷ niệm Ngày nước thế
giới trên toàn cầu.�
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C
ác hoạt động quốc gia hưởng
ứng Ngày Nước thế giới
22/3/2015 sẽ được Bộ Tài
nguyên và Môi trường phối

hợp với UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức
từ ngày 19 - 20/3/2015 tại thành phố
Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

Với chủ đề “Nước là cốt lõi của Phát
triển bền vững”, Ngày Nước thế giới
năm 2015 hướng đến kêu gọi sự quan
tâm của cộng đồng về mối liên hệ giữa
phát triển bền vững và tài nguyên
nước. Theo dự đoán đến năm 2025, có
khoảng 2/3 dân số trên toàn cầu sống
ở các khu vực có điều kiện khó khăn về
nguồn cung cấp nước. Chính vì thế,
yêu cầu phát triển bền vững ngày càng
trở nên cấp bách, gay gắt, hơn bao giờ
hết đòi hỏi phải mang tính chiến lược
và mang tầm toàn cầu. Trong đó, tài
nguyên nước đóng một vai trò then
chốt và không thể tách rời khỏi phát
triển bền vững.  

Tại Việt Nam, Bộ Tài nguyên và
Môi trường sẽ phối hợp với UBND tỉnh

Bắc Giang và các cơ quan liên quan tổ
chức Chương trình mít tinh kỷ niệm
Ngày Nước thế giới năm 2015 trong 2
ngày 19-20/3/2015 tại thành phố Bắc
Giang, tỉnh Bắc Giang. Dự kiến sẽ bao
gồm các hoạt động chính như sau: Lễ
Mít tinh quốc gia hưởng ứng Ngày
Nước thế giới, Triển lãm ảnh “Nước là
cốt lõi của Phát triển bền vững”, Hội
thảo khoa học “Nước là cốt lõi của
Phát triển bền vững”, Chương trình
giao lưu nghệ thuật và một số hoạt
động tuyên truyền khác được tổ chức
song song. Đặc biệt, Lễ Mít tinh quốc
gia hưởng ứng Ngày nước thế giới
năm 2015 sẽ có đại diện Lãnh đạo
Đảng và Nhà nước tới dự và phát biểu
các thông điệp quan trọng về quản lý,
sử dụng tài nguyên nước hiệu quả và
bền vững.

Việc lựa chọn Thành phố Bắc Giang
để tổ chức Ngày Nước thế giới là phù
hợp với chủ đề “Nước là cốt lõi của
phát triển bền vững”. Bắc Giang nằm ở
phía Đông Bắc thành phố Hà Nội, là

tỉnh có  bề dày lịch sử, truyền thống
văn hóa lâu đời và giàu tiềm năng phát
triển kinh tế - xã hội.  Hầu hết lượng
nước khai thác, sử dụng cho các hoạt
động sinh hoạt và phát triển kinh tế -
xã hội của tỉnh đều được cung cấp bởi
ba con sông chính: sông Thương, sông
Cầu và sông Lục Nam với tổng chiều
dài hơn 347 km. Hiện nay, cả ba con
sông này hiện đang chịu tác động ô
nhiễm mạnh của các khu công nghiệp,
đô thị và các khu vực phía thượng lưu.
Bên cạnh đó, vấn đề cung cấp nước
sạch cho người dân, đưa ra các giải
pháp giảm thiểu tác động ô nhiễm
nguồn nước và môi trường của tỉnh
đang trở thành thách thức cần sớm
được giải quyết trong tiến trình phát
triển bền vững kinh tế - xã hội.

Nhân sự kiện quan trọng này, Bộ
Tài nguyên và Môi trường tổ chức phát
động các hoạt động hưởng ứng kỷ
niệm Ngày Nước thế giới năm 2015 quy
mô cấp tỉnh tại tất cả các tỉnh, thành
phố trực thuộc Trung ương.�

Mít tinh quốc gia hưởng ứng
Ngày Nước thế giới 2015 
sẽ được tổ chức tại Bắc Giang
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Nhân loại cần nước
Mỗi giọt nước là một nguồn năng lượng!
Mỗi giọt nước là một nguồn sống!
Nước là ngọn nguồn nhu cầu của toàn nhân loại!

NƯỚC CHÍNH LÀ SỨC KHỎE - 
RỬA TAY SẠCH CÓ THỂ CỨU
MẠNG SỐNG CỦA BẠN

Nước là một nhân tố vô cùng thiết
yếu của sức khỏe con người. Con người
có thể sống vài tuần không có thức ăn
nhưng không thể sống thiếu nước
trong vài ngày. Nước thực sự rất cần
thiết đối với cuộc sống của chúng ta.
Hãy rửa tay thường xuyên, đây là cách
tốt nhất để loại bỏ vi trùng, không bị
bệnh và ngăn chặn sự lây lan của vi
khuẩn cho người khác. Thực tế là có
đến một nghìn tỉ vi trùng có thể sống
trong một gram giấy. 

Đối với cơ thể con người, trung
bình có khoảng 50-65% là nước. Ở trẻ
sơ sinh nước chiếm khoảng 78% cơ thể
là nước. Hàng ngày, mỗi người cần phải
sử dụng nước thông qua việc ăn uống,
nấu nướng và vệ sinh cá nhân. Tổ chức
Y tế thế giới khuyến cáo mỗi người cần
phải sử dụng và tiêu thụ 7,5l/ngày để
đáp ứng được các nhu cầu tối thiểu cần
thiết của con người.

Mặc dù đã đạt được những thành
tựu đáng kể trong thập kỉ trước, hiện
tại vẫn có khoảng 748 triệu người còn
chưa được tiếp cận với nguồn nước
sạch và 2,5 tỉ người còn chưa được tiếp
cận với điều kiện vệ sinh an toàn. Đầu
tư vào các dịch vụ về nước và vệ sinh
môi trường mang lại lợi ích kinh tế
đáng kể. Kết quả của việc đầu tư vào
vấn đề này tỉ lệ lợi nhuận được so sánh
như sau: Trong đầu tư về cơ sở hạ tầng
cho người dân tiếp cận nguồn vệ sinh
an toàn, cứ đầu tư 5,5 thì thu lại lợi
nhuận được 1; và trong đầu tư vào
nguồn tài nguyên nước, cứ đầu tư 2 thì
thu lại lợi nhuận được 1. 

NƯỚC VÀ TỰ NHIÊN - HỆ SINH
THÁI LÀ TRỌNG TÂM CỦA VÒNG
TUẦN HOÀN NƯỚC

Các hệ sinh thái bao gồm rừng, đất
ngập nước và vùng đồng cỏ là trung
tâm của chu trình nước toàn cầu. Tất
cả các nguồn nước ngọt đều phụ thuộc
vào sự hoạt động liên tục của các hệ
sinh thái lành mạnh và việc nhận ra và
nắm rõ các chu trình của nước là điều
đặc biệt quan trọng trong việc quản lý
bền vững tài nguyên nước.

Hầu hết các mô hình kinh tế đều
không có giá trị khi không được cung
cấp bởi các hệ sinh thái nước ngọt. Do
vậy, điều này cũng dẫn đến việc sử
dụng nguồn tài nguyên nước không
kiểm soát và thiếu bền vững khiến cho
suy thoái hệ sinh thái.

Cần có những chính sách kinh tế
bền vững về môi trường trong tương lai
để giảm thiểu các tác động tương tác
có hại giữa các hệ sinh thái với nhau.

Các lập luận về kinh tế có thể là lý
do xác đáng cho các nhà ra quyết định
và các nhà quy hoạch trong quá trình
thực hiện các kế hoạch bảo tồn các hệ
sinh thái tự nhiên. Định giá nguồn tài
nguyên cũng là một quá trình quan
trọng trong việc bảo tồn các hệ sinh
thái để xây dựng được những quy

hoạch phát triển tốt hơn, bền vững
hơn. “Quản lý dựa trên cơ sở hệ sinh
thái tự nhiên” là chìa khóa bảo đảm
quản lý nguồn nước lâu dài, bền vững.

NƯỚC VÀ ĐÔ THỊ HÓA - MỖI TUẦN
CÓ HÀNG TRIỆU NGƯỜI DI CƯ TỪ
NÔNG THÔN RA THÀNH THỊ

Ngày nay, cứ hai người thì có một
người sống ở đô thị. Các thành phố lớn
trên thế giới đang phát triển với một
tốc độ chóng mặt - có 4 người đang di
chuyển về thành phố khi bạn đang đọc
câu này. Thống kê cho thấy, 93% đô
thị hóa đang diễn ra ở các nước nghèo
và các nước đang phát triển và gần
40% các khu đô thị đang mở rộng ở
bởi các khu ổ chuột. Theo dự báo, đến
năm 2050 có khoảng 2,5 tỉ người sẽ di
cư đến các trung tâm đô thị sinh sống.

“Quản lý các khu đô thị đã trở
thành một trong những thách thức về
phát triển quan trọng nhất của thế kỉ
21. Thành công hay thất bại của chúng
ta trong việc xây dựng các thành phố
sẽ là một nhân tố chính dẫn đến những
thành công của các chương trình hành
động sau năm 2015 của Liên Hợp
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Quốc” - Ông John Wilmoth, Giám đốc
Ủy Ban Dân số liên hợp quốc cho biết.

Hàng nghìn km đường ống nước
tạo nên nền tảng cơ sở hạ tầng của các
đô thị, nhiều hệ thống đã trở nên lỗi
thời gây lãng phí, thất thoát nước nhiều
hơn là cung cấp nước đến đúng địa chỉ.
Ở nhiều thành phố đang phát triển (với
quy mô nhỏ dân số khoảng 500.000
dân) hệ thống cơ sở hạ tầng nước thải
dường như còn không tồn tại, không
đầy đủ hoặc lỗi thời.

NƯỚC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG
NGHIỆP – ĐỂ SẢN XUẤT MỘT
CHIẾC ÔTÔ CẦN NHIỀU NƯỚC
HƠN ĐỂ ĐỔ ĐẦY MỘT BỂ BƠI

Ngành sản xuất công nghiệp nào
cũng cần đến nước. Một vài ngành
công nghiệp có nhu cầu sử dụng nước
rất cao so với các ngành khác. Ví dụ,
phải mất 10lít nước để sản xuất ra 1 tờ
giấy;  tương tự, cần 91 lít nước để sản
xuất ra 500g nhựa.

Công nghiệp hóa dẫn đến phát
triển sản xuất hàng hóa, công ăn việc
làm và thu nhập, đồng thời cung cấp
cơ hội việc làm cho thế hệ trẻ và đảm
bảo bình đẳng giới. Tuy nhiên, các ưu
tiên về phát triển công nghiệp và tăng
năng suất sản xuất tối ưu lại được ưu
tiên chú ý hơn là ưu tiên sử dụng nước
tiết kiệm, bền vững.

Nhu cầu về nước dành cho sản
xuất trên toàn cầu dự tính sẽ tăng
400% từ năm 2000 đến năm 2050,
nhiều hơn rất nhiều so với các ngành
khác. Sự gia tăng chủ yếu ở các nước
đang phát triển và các nền kinh tế phát
triển. Nhiều chương trình hợp tác lớn
đã được thiết lập để tính toán và đánh
giá làm giảm nhu cầu sử dụng nước
trong chuỗi sản xuất.

Để có được chế độ hoạt động sản
xuất, kinh doanh sử dụng nước hiệu
quả sẽ đặt ra các yêu cầu về tài chính.
Đầu tư vào công nghệ xử lý nước hoặc
các quy trình làm lạnh có thể cho
nguồn lợi nhuận quay trở lại lâu hơn là
đầu tư vào các kế hoạch đầu tư vào
sản xuất.

Công nghệ và các kế hoạch thông
minh có thể giảm sử dụng nước đồng
thời cải thiện chất lượng nước thải.

NƯỚC VÀ NĂNG LƯỢNG - HAI
YẾU TỐ KHÔNG THỂ TÁCH RỜI

Nước tạo ra nguồn năng lượng và
năng lượng cũng là nguồn để cung
cấp nước.

Ngày nay, trên 80% các nhà máy
điện trên toàn cầu là nhiệt điện. Nước
được đun nóng tạo hơi nước để chạy
tua bin phát điện. Hàng tỉ gallon nước
cần dùng để làm nguội nước trong quá
trình sản xuất điện. Do vậy, cần có
những yêu cầu để tối ưu hóa sử dụng
nước trong quá trình xây dựng các
công trình nhà máy nhiệt điện. Các nhà
máy thủy điện trên toàn thế giới sản
xuất 16% lượng điện trên toàn cầu.

Sản xuất năng lượng mới có thể sử
dụng rộng rãi công nghệ làm lạnh khô
hoặc khép kín hiệu quả. Ngoài ra, cũng
có thể sử dụng đa dạng nguồn nước
như nước biển, nước thải cũng là tiềm
năng lớn làm giảm áp lực về nguồn
nước ngọt.

Năng lượng tái tạo từ các nguồn tài
nguyên thiên nhiên như ánh sáng mặt
trời, gió, mưa, thủy triều, sóng và địa
nhiệt là những nguồn có thể được bổ
sung một cách tự nhiên và không đòi
hỏi một lượng lớn nước ngọt. Tuy
nhiên, với tốc độ phát triển hiện nay,
nguồn năng lượng tái tạo này mới chỉ
phát triển cục bộ, nằm ở ngoài biên của
quy mô toàn cầu.

NƯỚC VÀ THỰC PHẨM - ĐỂ CÓ
HAI MIẾNG BÍT TẾT CẦN 15.000
LÍT NƯỚC 

Mỗi một người Mỹ sử dụng 7.500 lít
nước một ngày - hầu hết là dùng cho
thực phẩm. Một lít nước tạo ra một calo
thực phẩm. Sử dụng nước không hiệu
quả có nghĩa là phải cần những 100 lít
nước để sản xuất ra một calo thức ăn.
Hoạt động tưới tiêu chiếm đến 90% tiêu
thụ nước ở những nước đang phát triển.
Trên toàn cầu, nông nghiệp là đối tượng
sử dụng nước nhiều nhất chiếm tới 70%. 

Dự báo đến năm 2050, nông
nghiệp thế giới sẽ cần phải sản xuất
tăng trưởng khoảng 60% và tăng
100% ở các nước đang phát triển.

Tăng trưởng kinh tế và sự giầu có
khiến cho người dân chuyển từ sử

dụng tinh bột nhiều sang sử dụng các
sản phẩm được chế biến từ sữa và thịt,
điều này đồng nghĩa với việc sử dụng
nhiều nước hơn. Để sản xuất 1 kg gạo
cần tiêu thụ 3.500 lít nước trong khi để
sản xuất 2 miếng bít tết thì cần những
15.000 lít nước. Chính sự thay đổi trong
chế độ ăn uống này là tác động lớn đến
việc tiêu thụ nước trong vòng 30 năm
trở lại đây, và có khả năng sẽ kéo dài
cho đến giữa thế kỉ 21.  

Tốc độ tăng trưởng về nhu cầu
nước ngọt cho nông nghiệp hiện tại
trên toàn thế giới là không bền vững.
Sử dụng nước cho sản xuất cây trồng
hiện đang làm cạn kiệt nguồn nước
ngầm, giảm lưu lượng dòng chảy, làm
suy giảm môi trường sống và gây
nhiễm mặn tại hơn 20% diện tích vùng
canh tác nông nghiệp trên toàn cầu. Để
tăng hiệu quả trong việc sử dụng nước,
ngành nông nghiệp cần phải giảm thất
thoát nước đặc biệt cần tăng năng suất
cây trồng đồng thời tăng hiệu suất sử
dụng nước cho cây trồng. 

Kinh nghiệm từ các nước có thu
nhập trung bình cao chỉ ra rằng việc kết
hợp các ưu đãi, ưu tiên và thực hiện
nghiêm ngặt các quy định với nhiều mục
tiêu phát triển nông nghiệp bền vững sẽ
có thể giúp giảm thiểu tình trạng ô
nhiễm nguồn nước cho nông nghiệp.  

NƯỚC VÀ BÌNH ĐẲNG GIỚI -
HÀNG NGÀY, PHỤ NỮ TRÊN TOÀN
THẾ GIỚI TIÊU TỐN HÀNG TRIỆU
GIỜ CHO VIỆC ĐI LẤY NƯỚC

Ở các quốc gia đang phát triển việc
chịu trách nhiệm cho việc lấy nước về
cho gia đình mỗi ngày là của phụ nữ và
trẻ em gái. Hàng ngày những người
phụ nữ và trẻ em gái này phải dành ra
25% thời gian của họ để đi lấy nước.
Điều này có nghĩa là thời gian này họ
sẽ không làm việc và tạo ra thu nhập
cho gia đình hay là đến trường học.
Đầu tư cho nước sạch và vệ sinh môi
trường chính là đầu tư cho nền kinh tế
một cách bền vững. Mỗi một đô la đầu
tư cho nước và vệ sinh môi trường sẽ
đem lại từ 5-28 đô la.�

Nguồn: www.unwater.org
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2015 LÀ NĂM ĐỂ ĐẠT CÁC MỤC
TIÊU PHÁT TRIỂN THIÊN NIÊN KỈ 

Mặc dù có các tiến bộ đáng kể đã
được thực hiện làm giảm tỉ lệ đói nghèo,
những mục tiêu về tiếp cận các dịch vụ
cơ bản quan trọng đã thực hiện trong
15 năm đầu của thế kỉ có vẻ như chưa
được hoàn thành. Gần 2 tỉ người hiện
vẫn đang trong tình trạng chưa được
tiếp cận với nguồn nước sạch đầy đủ và
khoảng 2,5 tỉ người thiếu các điều kiện
vệ sinh cơ bản. Hơn 1 tỉ người vẫn sẽ bị
thiếu điện và khoảng 1 tỉ vẫn sẽ đi ngủ
đói. Do vậy, cộng đồng thế giới vẫn còn
phải đối mặt với nhiều thách thức trong
năm 2015 này để cùng nhau xây dựng,
cam kết và khẩn trương theo đuổi
những mục tiêu mới của Mục tiêu phát
triển bền vững (SDGs).

Nước là trung tâm của các thách
thức này. Toàn bộ đời sống và sinh kế
của con người cùng với tất cả các sinh
vật sống khác đều phụ thuộc vào nước.
Nếu không có nước sẽ không có một
nền kinh tế sản xuất, không có cuộc
sống đảm bảo an toàn sức khỏe, sẽ
không sản xuất được điện, thực phẩm
và các nhu cầu cơ bản khác của con
người. Vì vậy, tuần lễ nước thế giới và
ngày nước thế giới năm nay tập trung
vào các vấn đề này. Vai trò của nước
đã được tập trung chú ý từ “Nước và
an ninh Lương thực” năm 2012 qua
“Hợp tác vì Nước” năm 2013 và “ Nước
và Năng lượng” năm 2014 và năm nay
2015 là “ Nước là cốt lõi của phát triển
bền vững”.

NĂM 2015, NĂM CỦA CÁC CAM
KẾT TOÀN CẦU MỚI

Không phân biệt các chương trình
mục tiêu về nước sẽ như thế nào trong
SDGs nhưng rõ ràng rằng quản lý nước
thông minh và bền vững là nền tảng
quan trọng nhất của sự phát triển.

Nếu không cải thiện cách quản lý
và phát triển các nguồn tài nguyên hữu

hạn vốn dễ bị tổn thương  chúng ta sẽ
không thể đạt được các mục tiêu cơ
bản như có điều kiện sinh kế tốt hơn
cho tất cả đặc biệt là những người
nghèo. Nghèo đói không chỉ xuất hiện
ở những nước đang phát triển mà thậm
chí có ở cả các quốc gia thu nhập trung
bình và các quốc gia phát triển. 

Nghèo đói, thiếu các nhu yếu phẩm
cũng như bị hạn chế tiếp cận các dịch
vụ cơ bản là những thách thức hàng
ngày tại nhiều nơi trên thế giới hiện
nay. Vì vậy, SDGs sẽ cần phải áp dụng
cho tất cả. 2015 cũng là một năm mà
các thỏa thuận về khí hậu toàn cầu mới
sẽ được đề cập trong COP 21 tại Paris
vào tháng 12. Các đánh giá lần thứ 5
của IPCC đã thể hiện rõ sự cần thiết
phải hành động khẩn cấp về việc giảm
phát thải khí nhà kính và mở rộng quy
mô đầu tư và hành động thích ứng với
biến đổi khí hậu. 

Đánh giá trong báo cáo Khung

đánh giá giảm nhẹ rủi ro thiên tai sẽ
được thực hiện tại Sendai, Nhật Bản
vào tháng 3/2015. Cả hai báo cáo đánh
giá này sẽ liên kết chặt chẽ với nước và
vai trò của nước trong ba khía cạnh
chính của phát triển bền vững: phát
triển kinh tế - công bằng và tiến bộ xã
hội - duy trì môi trường lành mạnh và
phong phú. Chương trình nghị sự sau
năm 2015 và các mục tiêu phát triển
bền vững sẽ thảo luận về các vấn đề
về nước theo các khía cạnh: nước sạch
và vệ sinh môi trường (WASH); tài
nguyên nước; sử dụng nước; quản lý
nước; chất lượng nước; cải thiện các
khả năng phục hồi các hệ sinh thái và
giảm nhẹ  thiên tai liên quan đến nước;
các vấn đề về quản lý nước thải và
giảm thiểu ô nhiễm. Sự cần thiết để
làm nổi bật vai trò của nước trong các
mục tiêu Thiên niên kỉ khác như các
mục tiêu về thực phẩm, năng lượng, y
tế, khí hậu... cũng được tăng lên. 

Nước và các thách thức 
phát triển
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NHỮNG CON ĐƯỜNG PHÁT
TRIỂN MỚI

Để thể hiện được vai trò của Nước
cho phát triển bền vững, cần thiết phải
đưa các nước thành tâm điểm của các
cuộc thảo luận toàn cầu trong các mục
tiêu trong chương trình nghị sự sau năm
2015 trong bối cảnh địa phương. Nếu
chúng ta muốn tiến xa hơn thì không chỉ
đề cập trong các mục tiêu Thiên niên kỉ
mà cần phải “Sáng tạo”, cùng nhau suy
nghĩ về con đường phát triển mới. 

Các cộng đồng khác nhau trên thế
giới thường phát triển theo những cách
khác nhau, do vậy, cần phải thành lập
các liên minh mới, thúc đẩy hợp tác
công - tư và xã hội hóa để đạt được
chương trình nghị sự phát triển hiệu quả
và được sự chấp nhận của cộng đồng
xã hội. Điều này liên quan đến việc xây
dựng cầu nối giữa các ngành và cộng
đồng như nước, lương thực, năng
lượng, y tế và môi trường cũng như giữa
các nhóm xã hội như cộng đồng - cá
nhân - các tổ chức xã hội dân sự. 

THAY ĐỔI QUAN ĐIỂM TOÀN CẦU

Chương trình nghị sự sau năm 2015
sẽ được định hình bởi các yếu tố quan
trọng như tăng trưởng dân số liên tiếp,
tăng mức thu nhập ở nhiều quốc gia,
đô thị hóa, tăng trưởng ở các nền kinh
tế mới nổi với mức phát triển nhanh
tầng lớp trung lưu, xung đột và các
mâu thuẫn, thách thức, tiếp tục chuyển
đổi nhanh chóng từ các nền kinh tế
nông nghiệp thành nền kinh tế dựa vào
công nghiệp và dịch vụ, sản xuất, cùng
với các tác động gia tăng của biến đổi
khí hậu. Các vấn đề quan trọng này sẽ
đặt ra những thách thức nghiêm trọng
đối với an ninh nước, thực phẩm và
năng lượng đặc biệt nước sẽ bị ảnh
hưởng cả về lượng và chất lượng.

Xây dựng khả năng phục hồi trước
biến đổi khí  hậu, đối phó với tình trạng
thay đổi nhiệt độ và thủy văn, mực
nước biển dâng, lũ lụt thường xuyên
hơn và nghiêm trọng hơn, nạn hạn hán
và các thiên tai liên quan đến nước một
cách dài hạn đồng thời  kêu gọi cách
tiếp cận mới để giảm thiểu rủi ro và
quản lý bất ổn. Tuy nhiên, cách tiếp

cận như vậy cũng phải xem xét làm thế
nào để phát huy tốt nhất mang tính
gắn kết và sử dụng sức mạnh tổng hợp
để thích ứng và giảm nhẹ BĐKH. 

CON NGƯỜI VÀ QUAN ĐIỂM 
XÃ HỘI 

Chênh lệnh về tỉ lệ tiếp cận với
nguồn nước, thực phẩm và năng lượng
giữa người giàu và người nghèo, giữa
những người tỉ phú và những người
nghèo đói dưới đáy xã hội ngày càng
cao cộng với việc tăng nhanh số lượng
người trung lưu cùng với các nhu cầu
về nước dùng của họ tăng theo, do vậy
cần kêu gọi những cách thức mới để
quản lý và cải thiện nước và các dịch
vụ nước trên toàn cầu.

Nhận thức về sự thất thoát cũng
như lãng phí trong quá trình sử dụng
nước cũng như ý thức về giá trị thực sự
của nước và năng lượng mà chúng ta
đang sử dụng hiện nay cần được đề
cao và chuyển hóa thành các hành
động, thói quen cụ thể trong đời sống
đặc biệt ở các nước có thu nhập quốc
dân cao. Sự tôn trọng lẫn nhau trong
nhận thức về quyền bình đẳng của con
người trong việc sử dụng tài nguyên
thiên nhiên cần được chú ý, có nghĩa
rằng chúng ta cần phải nghiên cứu và
thực hiện các kế hoạch sử dụng nước
hiệu quả hơn các nguồn tài nguyên
đang khan hiếm để có thể giải quyết
các nhu cầu và sự thay đổi nguồn cung
cấp trên toàn cầu.

Cần chú ý nhiều hơn việc phân bổ
nguồn tài nguyên đất và nước. Tập
trung nhiều hơn vào các nhu cầu về
quyền công bằng trong sử dụng tiếp cận
tài nguyên nước giữa các nhóm người
tại một địa phương, giữa các quốc gia
và vùng lãnh thổ. Đồng thời, cũng cần
phải nhìn thấy ở góc độ rộng hơn trong
việc phân bố nguồn nước cho các nhóm
hộ gia đình nông nghiệp nhỏ với các
nhóm khác có liên quan trong xã hội để
có thể đạt được sự bảo đảm cho quá
trình tiếp cận nước của các nhóm này.

QUAN ĐIỂM CHÍNH TRỊ TRONG
PHÁT TRIỂN VÀ TĂNG TRƯỞNG 

Trong việc kiểm soát vấn đề tăng
trưởng, quan điểm về chất lượng  tăng

trưởng là cần thiết: Cần nhấn mạnh sự
tăng trưởng cần đồng hành với tính
bền vững với môi trường và xã hội
công bằng. Đối mặt với sự tăng nhanh
chóng thu nhập bình quân đầu người
trên toàn cầu và phát triển đô thị hóa,
quan điểm này cũng phải có những
nguyên tắc cơ sở nhằm bảo vệ nguồn
nước lâu dài. 

Chương trình nghị sự phát triển đặt
ra một số thách thức: thứ nhất là, cần
phải hiểu đúng về người trả tiền và
người hưởng lợi, liên quan đến thương
mại nước và thứ hai là làm thế nào
chúng ta chia sẻ, tái phân phối và
thương mại nước và nước liên quan các
lợi ích trong nước và giữa các quốc gia
với nhau. Đồng thời, kêu gọi cải thiện
quản trị theo các quy mô và lĩnh vực xã
hội. Đặc biệt, đối với những nơi đang
phải đối mặt với các vấn đề đặc biệt
như các nước đang phát triển có điều
kiện đất khô cằn, khí hậu khô hạn, bao
gồm cả việc xem xét làm thế nào để tối
ưu hóa các khoản trợ cấp các dịch vụ
nước cho người nghèo.

Chương trình nghị sự sau năm
2015 về phát triển cần xem xét các vấn
đề phát triển của nhân loại một cách
toàn diện dựa trên hệ sinh thái tự nhiên
toàn cầu, không phân biệt biên giới
quốc gia và vùng lãnh thổ. 

Quyết định phát triển phải phản
ánh chính xác hơn giá trị đầy đủ các
dịch vụ hệ sinh thái để nâng cao đời
sống, xóa đói giảm nghèo, và duy trì hệ
sinh thái của dòng sông - từ đất đến
động vật thủy sinh, từ điều tiết nước
đến các đặc tính khí hậu - và để bảo
tồn đa dạng sinh học. Khía cạnh môi
trường của nước, năng lượng và an
ninh lương thực, các khái niệm tăng
trưởng xanh, cần phải trở nên rõ ràng. 

Trong một thế giới đang thay đổi,
chắc chắn chúng ta cần phải ngày càng
tìm hiểu để xây dựng khả năng phục
hồi bằng cách sống “hòa bình” với thiên
nhiên, và sử dụng tối ưu các lưu trữ tự
nhiên trước và khi tham gia vào phát
triển cơ sở hạ tầng.�

Nguồn: www.unwater.org
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T
ầm quan trọng cơ bản của
nước đối với phát triển con
người, môi trường và nền kinh
tế cần phải nổi bật trong các

chương trình nghị sự phát triển mới sau
năm 2015. UN-Water và các đối tác đã
cùng hợp tác để phát triển các đề xuất
cho mục tiêu toàn cầu dành riêng về
nước, “bảo vệ nguồn nước bền vững
cho tất cả”.

Đề nghị này nhằm hỗ trợ công tác
bảo vệ tài nguyên nước trong điều kiện
phải đáp ứng nhu cầu về nước uống và
vệ sinh môi trường, năng lượng, nông
nghiệp và sử dụng khác. Nó nhằm mục
đích tiếp tục bảo vệ cộng đồng khỏi các
thảm họa liên quan đến nước. Nó hỗ
trợ việc thực hiên các quyền con người
với nước uống an toàn và vệ sinh môi
trường cũng như các quyền khác. Đề
nghị này là một quyết định quan trọng
cho sự phát triển bền vững, làm cơ sở
cho tất cả các nỗ lực khác nhằm xóa
đói nghèo cùng cực vào năm 2030.
Đồng thời,  đề xuất các mục tiêu và các
chỉ tiêu liên quan để giúp các nước đạt
được mục tiêu đến năm 2030. 

MỘT MỤC TIÊU TOÀN CẦU DÀNH
RIÊNG VỀ NƯỚC

Nước là cốt lõi của sự phát triển
bền vững và là yếu tố quan trọng đối
với kinh tế xã hội, các hệ sinh thái lành
mạnh và cho sự sống còn của con
người. Nó là điểm then chốt để giảm
gánh nặng bệnh tật toàn cầu và cải
thiện sức khỏe, phúc lợi và chất lượng
dân số. Nước là trung tâm sản xuất và
bảo đảm lợi ích và các dịch vụ cho
người dân. Nước cũng là trung tâm
của sự thích nghi với biến đổi khí hậu,
như là cầu nối quan trọng giữa hệ
thống khí hậu, xã hội con người và
môi trường.  Nếu không có biện pháp
quản lý nước thích hợp, sẽ tăng sự
cạnh tranh về nhu cầu sử dụng nước
giữa các ngành và leo thang khủng
hoảng nước, gây ra tình trạng khẩn
cấp trong một loạt các lĩnh vực phụ
thuộc vào nước. 

Các vấn đề về nước có liên quan
chặt chẽ tới các vấn đề chính trị xã hội
như giàu nghèo, di cư, dịch bệnh, sự
bất bình đẳng và bất ổn chính trị. Vì

thế, xây dựng khuôn khổ toàn cầu
thống nhất là cần thiết để thúc đẩy tiến
bộ xã hôi.

Khi thời hạn cho các Mục tiêu phát
triển thiên niên kỷ (MDGs) đến hồi kết
thúc vào năm 2015, cộng đồng toàn
cầu đang nhận định xem làm thế nào
nó có thể được chuyển hướng tới một
tương lai bền vững.  Một mục tiêu toàn
cầu về nước và mục tiêu liên quan sẽ
xây dựng trên các MDGs và nỗ lực hơn
nữa để phát triển nguồn nước và dịch
vụ vệ sinh cho các nhu cầu của con
người. Nó sẽ đảm bảo nước - như một
nguồn tài nguyên - vẫn có chất lượng
cao và được quản lý một cách công
bằng và hiệu quả. Nó cũng sẽ làm cho
xã hội linh hoạt hơn với các sự kiện
nghiêm trọng và biến đổi khí hậu. Một
mục tiêu toàn cầu dành riêng cho nước
sẽ tích cực cải thiện cuộc sống của con
người trong những thập kỷ tới bằng các
nỗ lực  nhằm xóa đói giảm nghèo cùng
cực vào năm 2030.

Điều này đang xảy ra tại thời
điểm khi hàng triệu người vẫn chưa
tiếp cận được với nguồn nước uống

MỤC TIÊU TOÀN CẦU CHO NƯỚC SAU 2015

Các vấn đề chính 
và khuyến nghị từ UN-Water
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an toàn và điều kiện vệ sinh cơ bản.
Cần sự cho phép để tiến tới giảm bất
bình đẳng về nguồn cấp nước và vệ
sinh môi trường. Một mục tiêu về
nước sẽ cần phải giải quyết những
bất bình đẳng đe dọa sức khỏe của
con người và bảo vệ các hệ sinh thái
nước ngọt mà tất cả chúng ta đều
phải phụ thuộc vào.

Trong nhiều lưu vực, việc sử dụng
lãng phí nước và ô nhiễm nước này
đang gây ảnh hưởng lớn tới lợi ích của
các dịch vụ về nước, đặc biệt là đối với
người nghèo và đối tượng dễ bị tổn
thương. Hơn 1,7 tỷ người hiện đang
sống ở lưu vực sông, nơi sử dụng nước
ngọt quá mức dẫn đến sự khô hạn của
sông, cạn kiệt nguồn nước ngầm và sự
suy thoái của các hệ sinh thái và các
dịch vụ mà chúng cung cấp. Thực tế
là, hơn 80% nước thải không được
thông qua xử lý làm cho tình hình này
càng tồi tệ hơn. Bảo vệ chất lượng
nước từ tất cả các nguồn ô nhiễm nước
thải, dân cư, công nghiệp hay nông
nghiệp, là điều kiện tiên quyết cho sự
phát triển bền vững, sức khỏe con
người và hệ sinh thái - như đã được
thể hiện rõ nét tại Rio+20. Khi các
nước phát triển và tăng trưởng dân số,
nhu cầu dùng nước được dự báo sẽ
tăng 55% vào năm 2050. Ngay từ năm
2025, hai phần ba dân số thế giới có
thể sẽ phải sinh sống ở các quốc gia
căng thẳng về nước nếu mô hình tiêu
thụ hiện tại còn tiếp tục. Áp đặt một
mục tiêu về nước sẽ gửi một thông
điệp rõ ràng rằng hoạch định chính
sách nên tập trung vào mối đe dọa sắp
xảy ra này.

Thiên tai liên quan đến nước là
thảm họa phá hoại nền kinh tế và xã
hội kinh khủng nhất trong các cả các
thảm họa tự nhiên. Kể từ Hội nghị
thượng đỉnh trái đất Rio đầu tiên vào
năm 1992, lũ lụt, hạn hán và bão đã
ảnh hưởng đến 4,2 tỷ người (95% của
tất cả những người bị ảnh hưởng bởi
thiên tai) và gây ra thiệt hại hơn 1,3
nghìn tỷ USD (63% của các cả các thiệt
hại). Triển khai thực hiện các mục tiêu
về nước được đề nghị sẽ giúp làm giảm
bớt vấn đề ngày càng gia tăng này.

Nước là trung tâm của ba khía
cạnh của sự phát triển bền vững kinh
tế, xã hội và môi trường. Bảo vệ
nguồn nước bền vững cho tất cả lĩnh
vực được nhận lại bằng sức khỏe của
người dân, an ninh lương thực, sản
xuất công nghiệp cũng như các hệ
sinh thái xanh và dịch vụ mà chúng
cung cấp.

Do đó, một mục tiêu toàn cầu về
nước sẽ góp phần xóa đói giảm nghèo,
bình đẳng giới, hưởng các quyền con
người với nước sạch và vệ sinh môi
trường, góp phần bảo tồn tài nguyên
nước hữu hạn và dễ tổn thương của
trái đất cho các thế hệ hiện tại và
tương lai.

MỘT MỤC TIÊU VỀ NƯỚC DỰA
TRÊN CAM KẾT HIỆN TẠI

Thiết lập một chương trình nghị sự
phát triển trong tương lai và mục tiêu
phát triển bền vững sẽ kéo theo những
lựa chọn để đảm bảo một thế giới khỏi
đói nghèo. Nước là một điểm khởi đầu
quan trọng cho phép các giải pháp rõ
ràng, thực tế và có thể đạt đến các vấn
đề phát triển lớn. 

Hội nghị Liên hợp quốc về phát
triển bền vững (Rio+20)

Hội nghị Rio+20 vào năm 2012 là
một cơ hội để phản ánh về sự tiến bộ
hướng tới phát triển bền vững trong 20

năm trước đó. Một trong những kết
quả chính của nó là thỏa thuận để khởi
động một quá trình phát triển một tập
hợp các mục tiêu phát triển bền vững,
trong đó xây dựng trên các MDG và hội
tụ với các chương trình phát triển sau
2015. Các kết quả tài liệu của Rio+20
“Tương lai chúng ta muốn” thừa nhận
công khai “Nước là cốt lõi của phát
triển bền vững”. Hơn nữa, đồng thời
khẳng định cam kết trước đó được thực
hiện bởi Hiệp hội Thiên niên kỷ trong
Hội nghị thượng đỉnh thế giới năm
2000 và phát triển bền vững trong năm
2002, tại Rio+20 các quốc gia thành
viên cam kết:
• Thực hiện tiến độ nước sạch và vệ

sinh môi trường cho tất cả;
• Cải thiện đáng kể trong việc thực

hiện quản lý tổng hợp tài nguyên
nước ở tất cả các cấp;

• Bảo vệ và quản lý bền vững các hệ
sinh thái, công nhận vai trò quan
trọng của chúng trong việc duy trì
số lượng và chất lượng nước;

• Giải quyết các thảm họa liên quan
đến nước như lũ lụt, hạn hán, cũng
như tình trạng khan hiếm nước;

• Giảm đáng kể ô nhiễm nguồn
nước, tăng chất lượng nước và cải
thiện đáng kể trong xử lý nước thải
và tái sử dụng nước;

• Nâng cao hiệu quả cấp nước và
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giảm thất thoát nước.
Cam kết toàn cầu về nước
Các mục tiêu phát triển thiên niên

kỷ (MDGs), thống nhất vào năm 2000,
nhằm mục đích để giảm tỷ lệ người dân
không được tiếp cận với nước sạch và
vệ sinh cơ bản. Tuy nhiên vẫn có 768
triệu người không được tiếp cận với
nguồn nước uống an toàn. Để đạt được
các yêu cầu quyền tiếp cận nguồn nước
uống an toàn đòi hỏi phải cải tiến thực
sự trong vài tỷ người. Các mục tiêu
MDGs về vệ sinh là một thách thức còn
cấp bách hơn, với 2,5 tỷ người hiện
đang thiếu điều kiện vệ sinh được cải
thiện và hơn một tỷ người vẫn đi tiểu lộ
thiên. Với tốc độ hiện tại của tiến trình,
mục tiêu vệ sinh sẽ được bỏ qua hơn
nửa tỷ người. Hơn nữa, vấn đề toàn
cầu che dấu sự chênh lệch lớn giữa các
nhóm thiệt thòi và người dân nói
chung. Hiện tại không có mục tiêu toàn
cầu để cải thiện vệ sinh, mặc dù điều
này là một trong những biện pháp y tế
công cộng tốn ít chi phí mà đem lại
hiệu quả nhất. Trong một cuộc khảo
sát gần đây của Liên hợp quốc cho các
hội nghị Rio+20, hơn 130 quốc gia
khẳng định việc áp dụng rộng rãi các
phương pháp tiếp cận thích hợp để
quản lý nguồn nước, nhưng cảnh báo
rằng những thách thức đáng kể vẫn
còn. Nếu không chú trọng đến việc sử
dụng bền vững và phát triển tài nguyên
nước và các hệ sinh thái, khó khăn
trong việc cân bằng nguồn nước giữa
nhiều người sử dụng và nhu cầu sử
dụng sẽ trở nên tồi tệ hơn.

Ưu tiên nổi lên từ tham vấn
toàn cầu và quốc gia vào năm
2013

Hội nghị thượng đỉnh về nước tại
Budapest trong tháng 10 năm 2013 đã
quy tụ khoảng 1200 đại biểu đại diện
các chính phủ, các tổ chức quốc tế, các
nhà tài trợ và các nước thành viên, các
nhà hảo tâm, xã hội dân sự, giới học
giả và tư nhân. Một tuyên bố “một thế
giới phát triển bền vững là một thế giới
an toàn về nước” đã được thông qua,
trong đó kêu gọi cho sự phát triển của
một mục tiêu phát triển thiên niên kỷ
dành riêng và toàn diện cho nước.

KHUNG ĐỀ XUẤT CHO MỤC TIÊU
TOÀN CẦU CHO NƯỚC

Các báo cáo nêu trên phản ánh một
sự đồng thuận mới nổi cho khung phát
triển sau năm 2015 dành cho nước bao
gồm các mục tiêu toàn cầu về nước
“bảo vệ nguồn nước bền vững cho tất
cả”. Để làm rõ các chức năng của nước
trong xã hội, các phiên bản ngắn của
những chỉ tiêu này gồm:

A. Đạt được tiếp cận phổ cập an
toàn nước uống, vệ sinh môi trường và
vệ sinh

B. Cải thiện bằng x% việc sử dụng
bền vững và phát triển tài nguyên nước
ở tất cả các quốc gia

C. Tất cả các nước tăng cường
công bằng, có sự tham gia và trách
nhiệm quản lý nguồn nước

D. Giảm nước thải chưa qua xử lý
bằng x%, ô nhiễm chất dinh dưỡng
bằng y% và tăng tái sử dụng nước thải
bằng z%

E. Giảm tỷ lệ tử vong bằng x% và
thiệt hại kinh tế bằng y% từ các thảm
họa liên quan đến nước do thiên nhiên
và con người gây ra.

Năm mục tiêu nhằm thúc đẩy sự
tiến bộ ở cấp độ toàn cầu. Mỗi mục tiêu
được xây dựng từ một số yếu tố có thể

được xác định bởi mỗi quốc gia. Các
phụ thuộc lẫn nhau giữa nước và nhiều
chủ để phát triển khác như thực phẩm,
đất, năng lượng, y tế, đa dạng sinh học
và biến đổi khí hậu cũng kêu gọi cho
một khuôn khổ thích nghi cho phép
những kết nối này.

Nước uống an toàn và vệ sinh
môi trường

Mục tiêu đầy đủ đề nghị cho Nước
uống an toàn, vệ sinh môi trường và vệ
sinh (WASH) là: “Vào năm 2030, loại
bỏ tình trạng đi tiêu lộ thiên, tiếp cận
phổ cập nước uống, vệ sinh môi
trường; giảm một nửa tỷ lệ dân số
không được tiếp cận nước sạch tại nhà;
và dần dần loại bỏ sự bất bình đẳng
trong tiếp cận nước”

Các mục tiêu đề ra, các yếu tố và
các chỉ số của nó phải phù hợp với các
khuyến nghị của các chuyên gia tham
vấn quốc tế trong chương trình giám
sát chung của WHO/UNICEF trong năm
2011 và 2012. Nó cũng giải quyết mối
quan tâm ưu tiên liên quan đến an
toàn, bình đẳng và bền vững. Mục tiêu
mới đề nghị giải quyết việc đi tiêu lộ
thiên và mục tiêu ở mức độ cao hơn
của dịch vụ so với các MDGs. 

Tài nguyên nước
Các mục tiêu “Cải thiện bằng x%
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việc sử dụng bền vững và phát triển tài
nguyên nước ở tất cả các quốc gia”
nhằm mục đích thúc đẩy các quyết
định và hành động có tính đến cả nhu
cầu nước của con người và môi trường,
cũng như sự cần thiết phải tăng cường
khả năng tồn tại lâu dài của hệ thống
cung cấp tự nhiên.

Để đạt được các mục tiêu sẽ đòi hỏi
những hành động trong đó bao gồm ba
yếu tố sau:
• Đưa việc tiêu thụ nước ngọt phù

hợp với các nguồn tài nguyên nước
bền vững có sẵn;

• Khôi phục và duy trì các hệ sinh
thái để cung cấp các dịch vụ liên
quan đến nước;

• Tăng năng suất sử dụng nước cho
tất cả các mục đích.
Với lượng tiêu thụ nước toàn cầu

gia tăng khoảng 10% trong vòng 10
năm, mục tiêu này đang trở nên ngày
càng quan trọng để đưa lượng tiêu thụ
nước phù hợp với khả năng tái tạo của
nguồn nước (nước mặt và nước ngầm).

Quản lý nước
Các mục tiêu, “Tất cả các nước

tăng cường công bằng, có sự tham gia
và trách nhiệm quản lý nước”, nhằm
mục đích thúc đẩy một môi trường
thuận lợi liên quan đến quản lý nước có
hiệu quả vì lợi ích của xã hội. Nó là nền
tảng cho tất cả các mục tiêu về nước
và hỗ trợ liên kết với các chủ đề phát
triển khác.

Để đạt được các mục tiêu sẽ đòi hỏi
những hành động bao gồm bốn yếu tố
sau đây:
• Thực hiện phương pháp tiếp cận

thích hợp để quản lý nước ở địa
phương, lưu vực và cấp quốc gia bao
gồm cả sự tham gia ra quyết định;

• Cung cấp tất cả các dịch vụ cấp
nước, vệ sinh môi trường và dịch
vụ vệ sinh với giá cả phải chăng, có
trách nhiệm, ổn định tài chính và
môi trường bền vững;

• Đảm bảo khung pháp lý được đưa
ra đối với tài nguyên nước, cơ sở hạ
tầng và dịch vụ, và nâng cao hiệu
quả hoạt động của cơ quan quản lý
nước;

• Tăng cường chuyển giao kiến thức
và kỹ năng quản lý tài nguyên nước

Tăng cường quản lý nước sẽ yêu
cầu một chương trình phối hợp của
giáo dục, kiến thức và phát triển kỹ
năng, tập trung vào cả thanh niên và
phụ nữ. Việc thu thập, phân tích và sử
dụng dữ liệu, số liệu về giới và dữ liệu
xã hội là cần thiết để đáp ứng các mục
tiêu loại bỏ sự bất bình đẳng.

Quản lý nước thải và ô nhiễm
để bảo vệ chất lượng nước

Ngoài việc đủ khối lượng nước,
phát triển kinh tế xã hội cũng phụ
thuộc vào chất lượng nước. Hoạt động
của con người là nguyên nhân chính
gây ô nhiễm nước, khiến cho xử lý tốn
kém hoặc thậm chí nước không thể sử
dụng được.

Các kết quả tài liệu của Rio+20
nhấn mạnh sự cần thiết phải áp dụng
các biện pháp “giảm đáng kể ô nhiễm
nguồn nước và làm tăng chất lượng
nước, và cải thiện đáng kể xử lý nước
thải”.

Để đạt được các mục tiêu sẽ đòi hỏi
những hành động bao gồm ba yếu tố
sau đây:
• Yếu tố 1: giảm lượng nước thải

chưa được xử lý của sinh hoạt và
công nghiệp (bao gồm cả nông
nghiệp) bằng x%

• Yếu tố 2: tăng nước thải tái sử
dụng một cách an toàn bằng y%

• Yếu tố 3: giảm ô nhiễm chất dinh
dưỡng trong nước bằng z%
Các thảm họa liên quan 

đến nước
Lũ lụt, hạn hán và gió bão là những

sự kiện thiên tai thường xuyên xảy ra
nhất và chiếm gần 90% của 1000 sự
kiện tai hại nhất kể từ năm 1990. Số
người bị ảnh hưởng và thiệt hại ước tính
từ các thảm họa liên quan đến nước tiếp
tục tăng. Các chính phủ có nghĩa vụ
thực hiện các biện pháp giảm thiểu rủi
ro thiên tai để bảo vệ, tôn trọng và thực
hiện đầy đủ các quyền con người bằng
các công cụ nhân quyền quốc tế. Các
tài liệu kết quả của Rio+20 nhấn mạnh
rằng, họ cũng đặt ra những rủi ro lớn
về kinh tế với chi phí ước tính khoảng 1
tỷ USD từ năm 2000 đến năm 2010.
Biến đổi khí hậu được dự đoán sẽ tăng
tần suất mưa lớn trên nhiều khu vực
của thế giới, và tăng cường hạn hán ở

một số mùa và khu vực. Quản lý nước
và chiến lược phát triển có vai trò quan
trọng trong việc làm giảm sự tiếp xúc
và dễ bị tổn thương của người dân và
tài sản đến tác động nguy hiểm liên
quan đến nước.

Các mục tiêu được đưa ra như:
“Giảm tỷ lệ tử vong do x% và thiệt hại
kinh tế do y% từ thiên tai liên quan đến
nước”. Điều này được đi kèm với các
yếu tố cấp quốc gia như sau:
• Nâng cao kiến thức và sự hiểu biết

của cộng đồng có nguy cơ từ thảm
họa liên quan đến nước.

• Áp dụng quản lý rủi ro thiên tai
tổng hợp để giảm tỷ lệ tử vong và
thiệt hại kinh tế do thiên tai liên
quan đến nước;

• Thông qua và thực hiện hệ thống
giám sát cảnh báo thiên tai sớm
đến các cộng đồng có nguy cơ mắc
phải thảm họa liên quan đến nước;

• Áp dụng một phương pháp tiếp cận
từ đầu tới cuối, chuẩn bị sẵn sàng
để quản lý thiên tai liên quan đến
nước.

CHI PHÍ VÀ LỢI ÍCH GẮN LIỀN VỚI
MỤC TIÊU TOÀN CẦU CHO NƯỚC

Việc thực hiện một mục tiêu toàn
cầu cho nước dự kiến sẽ tạo ra lợi ích
kinh tế và các lợi ích khác lớn hơn chi
phí của nó. Sự phát triển của y tế, nông
nghiệp, năng lượng, công nghiệp và
các hoạt động phát triển kinh tế xã hội
khác phụ thuộc vào hiệu quả quản lý
và cung cấp nước và vệ sinh môi
trường. 

Nước sạch và vệ sinh môi
trường

Kết quả cho thấy, trong lịch sử, chi
phí bỏ ra cho đầu tư cơ sở hạ tầng
nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường
là rất hiệu quả, nhất là đối với vấn đề
sức khỏe của người dân. Các ước tính
mới nhất dựa trên MDGs (mục 7c) cho
thấy, trong đầu tư về cơ sở hạ tầng
nước sinh hoạt, cứ đầu tư 5,5 thì thu
lại lợi nhuận được 1; và trong đầu tư
vào nguồn tài nguyên nước, cứ đầu tư
2 thì thu lại lợi nhuận được 1. Điều này
cho thấy, mục tiêu toàn cầu mới về
nước được đề xuất có tiêu chuẩn tham
vọng hơn.
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Sử dụng và phát triển tài
nguyên nước

Nước cung cấp các lợi ích kinh tế
cho nhiều người sử dụng trong suốt
chu kỳ của nó, tạo ra giá trị gia tăng từ
cả hai việc sử dụng hiệu quả và các
biện pháp để bảo vệ chất lượng và
tính toàn vẹn của môi trường nước.
Càng nhiều các hoạt động sản xuất sử
dụng nước của ngành công nghiệp,
nông nghiệp và năng lượng sẽ tiết
kiệm cho phí cho những người kinh
doanh và giải phóng nước ngọt nhiều
hơn cho các công dụng có ích khác.
Bớt tiêu thụ nước trong hệ thống làm
giảm sự cần thiết phải mở rộng cơ sở
hạ tầng, và xuất ra nhiều nước hơn để
hỗ trợ các dịch vụ hệ sinh thái, bao
gồm thủy hải sản. Các biện pháp để
giảm thiểu tình trạng khan hiếm nước
và thiên tai liên quan đến nước sẽ làm
giảm thiệt hại kinh tế xã hội trên tất
cả các lĩnh vực của xã hội và cho tất cả
các doanh nghiệp.

Duy trì một mức ngưỡng của dòng
chảy môi trường sẽ tạo ra lợi nhuận lớn
về kinh tế xã hội, ngay cả là môi
trường. Các sáng kiến bảo vệ rừng đầu
nguồn ở Mỹ được ước tính đã thu được
từ 7,5 đến 200 đôla cho mỗi đôla đầu
tư, so với chi phí xử lý nước thông
thường. Chi phí ước tính của các nước
có liên quan đến suy thoái môi trường
ở Trung Đông và Bắc Phi đã được ước
tính vào khoảng 9 tỷ đôla mỗi năm, với
một ước tính trung bình là 5,7% GDP.

Tăng cường quản lý 
nguồn nước

Các mục tiêu về nước gồm sự kết
hợp của phương pháp tiếp cận để quản
lý bao gồm sự tham gia quyết định,
cung cấp nước và các dịch vụ vệ sinh
môi trường một cách hợp lý, có trách
nhiệm và bền vững, tạo ra khung pháp
lý, thúc đẩy chuyển giao kiến thức và
phát triển kỹ năng.

Có thể nói, cải thiện quản lý có thể
được xem như là một điều kiện tiên
quyết để đạt được thành công trong
bốn mục tiêu về nước khác.

Cải thiện quản lý nguồn nước sẽ
làm cho ngân sách tăng đáng kể (có
thể tăng đến 30% tại một số quốc gia),

giảm chi phí của cơ sở hạ tầng hoặc
tăng khả năng mua cho một số chi phí
nhất định, tăng nguồn thu từ thuế và
giảm chi phí tiếp cận các dịch vụ về
nước cho những người nghèo.

Chất lượng nước và quản lý
nước thải

Có những điểm quan trọng là sức
khỏe cộng đồng, môi trường và lợi ích
kinh tế phát sinh từ việc cải thiện chất
lượng nước và quản lý nước thải, bao
gồm cải thiện khả năng phục hồi các
thảm họa liên quan đến ô nhiễm và
giảm tỷ lệ mắc các bệnh do đường
nước và nước chưa được khử trùng.

Lợi ích kinh tế từ việc cải thiện
quản lý nước thải bao gồm giảm chi phí
xử lý sơ bộ khu hạ lưu (đối với nước
uống và mục đích công nghiệp/năng
lượng), bảo vệ nguồn cá thương mại và
nuôi trồng thủy sản, cải thiện điều kiện
sống và đời sống hạnh phúc cho con
người (đặc biệt là khu vực đô thị), tăng
cường du lịch và hoạt động giải trí,
tăng cường nguồn cung cấp nước tưới

và nước uống, tiết kiệm phân bón qua
sử dụng bùn, v.v… Một trong số những
lợi ích sẽ làm tăng giá trị tài sản và đất
đai cho chủ sở hữu ven sông. 

Khả năng hồi phục các thảm
họa liên quan đến nước

Thiệt hại kinh tế do các thảm họa
liên quan đến nước do tự nhiên và con
người gây ra đã tăng đáng kể trong
thập kỷ qua. Với dự tính trước của biến
đổi khí hậu và đô thị hóa, xu hướng
này sẽ còn tiếp tục kéo dài. Ngày càng
có nhiều người di chuyển vào khu vực
đô thị tại các địa điểm dễ bị gặp bão, lũ
lụt và hạn hán. Từ năm 1980, nguy cơ
thiệt hại kinh tế do lũ lụt đã tăng hơn
160% và do bão nhiệt đới là 265% ở
các nước khối OECD. Thực tế là, nguy
cơ thiệt hại kinh tế do lũ lụt và lốc xoáy
tại các nước khối OECD đang tăng
trưởng nhanh hơn so với GDP bình
quân đầu người.

Hạn hán và lũ lụt xảy ra ở khắp nơi,
nhưng tại những nơi nước được quản lý
đúng cách, tác động của chúng được
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giảm đi rất nhiều và chỉ có thảm họa xảy
ra trong trường hợp hiếm. Nếu hạn hán
và lũ lụt không được ngăn chặn hợp lý
thì tác động vào con người và kinh tế có
thể là rất nặng. Các tác động về thu
nhập, việc làm và an sinh xã hội có thể
là đặc biệt nghiêm trọng, làm trầm
trọng thêm sự thương tổn của người
nghèo và do đó càng làm tăng thêm đói
nghèo. Người ta ước tính rằng lũ lụt ở
Kenya vào năm 1997-1998 có giá trị
tương đương với 11% GDP, trong khi
hạn hán tương đương với 16% GDP.
Công binh Lục quân Hoa Kỳ đã chi
khoảng 200 tỷ USD cho việc quản lý và
giảm nhẹ lũ lụt từ năm 1920. Khoản
đầu tư này đã mang lại một khoản thu
ước tính 700 tỷ USD và giảm nhẹ tác
động của lũ lụt đối với nền kinh tế Mỹ
đến một mức độ mà nó chỉ còn dưới
0,5% GDP kể từ thời điểm đó.

Lên kế hoạch, chuẩn bị và phối hợp
thích ứng - bao gồm cả quản lý ngập
lụt, hệ thống cảnh báo sớm và nâng
cao nhận thức của công chúng về nguy
cơ - đã được chứng minh độ cải thiện
khả năng phục hồi của cộng đồng đối
với thiên tai. Chương trình làm việc
công cộng quốc gia cũng được thiết kế
bằng cách sử dụng phương pháp làm
việc tại địa phương dựa vào tài nguyên
có thể có một tác nhân lớn trên cộng
đồng dễ bị tổn thương bằng cách kết
hợp nhiều mục tiêu tạo việc làm, hỗ trợ
thu nhập, tạo tài sản và khôi phục cơ
sở tài nguyên thiên nhiên.

THỰC HIỆN KHUÔN KHỔ 
ĐỀ XUẤT

Đáp ứng các mục tiêu toàn cầu về
nước và các mục tiêu liên quan của nó
sẽ đòi hỏi một nỗ lực lớn của các quốc
gia để đảm bảo rằng các hành động cụ
thể được đề xuất có thể được thực hiện
thực sự. Các quốc gia chấp nhận thách
thức của các khuôn khổ phát triển toàn
cầu mới sẽ cần phải tăng cường nỗ lực
để cải thiện những gì Hội nghị Dublin
năm 1992 đề ra, được gọi là “môi
trường thuận lợi” để lên kế hoạch và
thực hiện dự án.

Một môi trường thuận lợi
Tạo “môi trường thuận lợi” đòi hỏi

phải cải cách thể chế và nâng cao năng

lực của cộng đồng và cá nhân trong
việc hỗ trợ các mục tiêu. Điều này sẽ
tăng cường năng lực con người ở tất cả
các cấp. Rào cản đối với đầu tư cần
phải được loại bỏ để thu hút tài chính,
bao gồm cải thiện quản trị, đấu thầu và
đàm phán hợp đồng. Đồng thời, hỗ trợ
cho nghiên cứu và phát triển cần phải
được tăng lên đáng kể để thúc đẩy sự
đổi mới công nghệ và giảm chi phí của
các công nghệ hiệu quả. Điều này đòi
hỏi một cam kết dài hạn để thu thập
các dữ liệu cơ sở mạng cần thiết cho
nghiên cứu và giám sát tiến trình.

Các hành động đã đề cập kể trên,
cũng như các hành động khác, sẽ dựa
vào việc đào tạo đủ số lượng kỹ thuật
viên và các chuyên gia giàu kinh
nghiệm để thực hiện và giám sát công
việc. Giáo dục về nước không nên chỉ
giới hạn trong một nhóm chuyên gia,
mà nên mở rộng cho công chúng nói
chung, bắt đầu với trẻ em ngay ở cấp
tiểu học. Làm cho công chúng nhận
thức được những vấn đề liên quan là
rất quan trọng trong thu hút sự hỗ trợ
cho các mục tiêu toàn cầu về nước ở
tất cả các tầng lớp xã hội. Nghiên cứu,
thu thập dữ liệu và xây dựng năng lực
trong lĩnh vực về nước nên được xem
như là một phần không thể thiếu của
sự phát triển quốc gia.

Gợi ý cho phát triển cơ sở 
hạ tầng

Hiện nay, hầu hết các thông tin về
nhu cầu và chi phí cơ sở hạ tầng đã
được tập trung vào việc cung cấp nước
uống và vệ sinh môi trường để đáp ứng
các mục tiêu MDGs. Tuy nhiên, một số
quốc gia, đặc biệt là ở Châu Phi, vẫn
chưa biết phát triển tài nguyên nước
sẵn có của mình, một điều kiện tiên
quyết cho việc sản xuất hiệu quả. Nếu
không có một sự tăng cường đầu tư lớn
cho cơ sở hạ tầng, nhiều quốc gia sẽ
chật vật để có thể đạt được mục tiêu
đề ra. Những nghiên cứu tiếp theo cần
phải bám sát sự cần thiết cho đầu tư
quốc gia cụ thể để quản lý tài nguyên
nước và kiểm soát chất lượng nước và
nước thải. Như vậy đầu tư sẽ cần phải
nhạy cảm hơn với tác động môi trường
của mình và xác định tránh việc tăng

cường biến đổi khí hậu quốc gia. Bây
giờ sự tập trung cần phải dồn nhiều
hơn vào chi tiêu cho hoạt động và duy
trì cần thiết cho sự phát triển bền vững
của các dịch vụ cơ sở hạ tầng từ hiện
có đến mới, không quên nguồn tài trợ
của các cơ quan chức năng quản lý của
nhà nước có liên quan. Cơ sở hạ tầng
sẽ bao gồm các hệ thống cấp nước,
công trình thủy lợi, thủy điện (đặc biệt
là ở châu Phi), kiểm soát lũ lụt, v.v…

KẾT LUẬN

Các mục tiêu toàn cầu đề xuất cho
nước đã xây dựng và mở ra cam kết hiện
tại. Một mục tiêu toàn cầu cho nước là
nền tảng cho tất cả các mục tiêu phát
triển khác và các khung đề xuất áp dụng
cho tất cả các nước. Mục tiêu về nước
và các mục tiêu liên quan đã trực tiếp
giải quyết các mục tiêu phát triển của xã
hội, thúc đẩy nhân phẩm và đảm bảo
thành tựu này là bền vững lâu dài và sẽ
dẫn đến các kết quả phát triển sau:
• Dân số khỏe mạnh thông qua tiếp

cận phổ cập tới nước uống sạch, vệ
sinh môi trường và vệ sinh, cải
thiện chất lượng nước, nâng cao
tiêu chuẩn dịch vụ

• Tăng sự thịnh vượng thông qua
việc sử dụng lâu dài và phát triển
nguồn nước, tăng cường và chia sẻ
những lợi ích có sẵn

• Xã hội công bằng thông qua việc
quản lý nước mạnh mẽ và hiệu quả
với các tổ chức và hệ thống tài
chính hoạt động hiệu quả hơn 

• Hệ sinh thái được bảo vệ thông qua
cải thiện chất lượng nước và quản
lý mức nước thải giới hạn

• Khả năng hồi phục cộng đồng
thông qua việc giảm rủi ro thiên tai
liên quan đến nước để bảo vệ các
nhóm dễ bị tổn thương và giảm
thiểu thiệt hại kinh tế
UN-Water tin rằng quá trình chuẩn

bị các đề xuất này đã góp phần vào
thấu hiểu hơn về các mối quan hệ. Các
đề xuất nên được xem như là một phần
của sự nỗ lực không ngừng để mang
lại các yếu tố xã hội, kinh tế và môi
trường cho sự phát triển bền vững.�

Nguồn: www.unwater.org
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Nước và Phát triển bền vững

Ths. NGUY�N TH� PH��NG LÂM
Chuyên gia Tài nguyên nước

THẾ NÀO LÀ PHÁT TRIỂN BỀN
VỮNGTÀI NGUYÊN NƯỚC?

Khái niệm phát triển bền vững đã
và đang được đề cập nhiều ở các lĩnh
vực khác nhau. Đối với tài nguyên nước
(TNN), khái niệm phát triển bền vững
cũng đã được đề cập và giới thiệu từ
những năm 2000. Ở Việt Nam người ta
nói nhiều đến “Phát triển và sử dụng
hợp lý nguồn tài nguyên nước” hoặc
“Phát triển bền vững tài nguyên nước”.

Vậy hiểu một cách đơn giản phát
triển bền vững tài nguyên nước là việc
sử dụng tài nguyên nước để đáp ứng
nhu cầu của con người ở giai đoạn hiện
tại nhưng phải đảm bảo nhu cầu cần
thiết trong tương lai để phát triển kinh
tế có hiệu quả, đồng thời đảm bảo an
sinh xã hội và môi trường bền vững. 

Môi trường bền vững được xem là
bảo đảm hệ sinh thái toàn vẹn và đảm
bảo tính đa dạng sinh học của hệ sinh
thái đó. An sinh xã hội là đảm bảo giữ
được bản sắc văn hoá, khả năng tiếp
cận nguồn nước và ổn định xã hội. Để
hài hòa mối quan hệ giữa phát triển
kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội và bền
vững về môi trường thì yếu tố con
người là quyết định trong việc phát
triển tài nguyên nước như thế nào (?).
Khái niệm này được đơn giản hóa qua
sơ đồ (hình 1).

Người ta cho rằng đánh giá mức độ
bền vững theo “Thước đo tính bền
vững - Barometer Sustainability (BS)”
dựa trên 2  hai lĩnh vực: (i) Phúc lợi
sinh thái, bao gồm tài nguyên đất,
nước, không khí, đa dạng sinh học, sử
dụng hợp lý tài nguyên - Mỗi yếu tố có
tỷ trọng đều nhau là 20, và (ii) Phúc lợi
xã hội và nhân văn, bao gồm các yếu
tố sức khỏe cộng đồng, việc làm và thu
nhập, giáo dục, an sinh xã hội, bình
đẳng trong xã hội - Mỗi yếu tố cũng có
tỷ trọng đều nhau là 20.

LÀM THẾ NÀO ĐỂ VIỆT NAM
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TÀI
NGUYÊN NƯỚC?

Nếu tính tài nguyên nước của Việt
Nam theo tổng lượng nước trung bình
hàng năm là 9.600m3/người theo Báo
cáo đánh giá ngành nước Việt Nam -
ADB, 2008 năm thì cao hơn mức trung

bình của Thế giới (7.400m3/người/
năm). Nhưng nếu chỉ tính lượng nước
sản sinh nội tại thì tài nguyên nước của
chúng ta chỉ đạt 4.400m3/người, thấp
hơn mức trung bình của thế giới nhiều.
Sở dĩ tính theo tài nguyên nước nội sinh
vì lượng nước ngoại sinh chủ yếu trên
đất Trung Quốc (sông Hồng và sông

Hình 1: Khái niệm Phát triển bền vững được chấp thuận từ 2002. 
Đại học Michigan - Sustainability Asessment
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Mê Công) và các quốc gia khác như
Lào, Thái Lan, Campuchia, Myanmar
(sông Mê Công) hoặc thượng nguồn
sông Cả và sông Mã trên đất Lào.
Lượng nước này ta không kiểm soát
được cả về số lượng và chất lượng. 

Ngoài ra, mùa khô ở Việt Nam lại
quá dài, từ 6 đến 8 tháng trong khi nhu
cầu nước (chủ yếu cho tưới với nhu cầu
nước chiếm 75-80%) lại chủ yếu vào
mùa khô.

Các dòng sông lớn ở Việt Nam đều
đã được xây dựng các hồ chứa thủy
điện và thủy lợi. Do việc xây dựng  các
công tình này trước khi có khái niệm
phát triển bền vững nên nhiều hồ chứa
chỉ chủ yếu hoạt động với mục tiêu
nâng cao hiêu quả kinh tế (hiệu quả
phát điện, hiệu quả cấp nước) mà chưa
chú ý đến yếu tố bảo vệ môi trường. 

Đồng bằng sông Cửu Long
(ĐBSCL) cũng đang đứng trước những
thách thức rất lớn khi các nước thượng
nguồn đã và đang có kế hoạch xây
dựng các đập thủy điện trên dòng
chính sông Mê Công. Nếu các đập này
cũng vận hành chủ yếu với mục đích
kinh tế (phát điện) và các yếu tố phát
triển bền vững không được đề cập (chủ
yếu là yếu tố xã hội và môi trường sinh
thái) thì ĐBSCL nằm ở hạ lưu sông Mê
Công phải gánh chịu những hậu quả
không lường trước được. 

Hiện nay, Ủy ban sông Mê Công
Việt Nam đã và đang phối hợp chặt chẽ

với Ủy hội Mê Công quốc tế nhằm xác
định rõ các tác động do quá trình phát
triển tài nguyên nước nói chung, phát
triển thủy điện nói riêng ở thượng
nguồn sông Mê Công nhằm tìm những
giải pháp phù hợp để giảm thiểu các
tác động bất lợi do quá trình phát triển
này gây ra. Mối quan hệ thượng hạ lưu
trong phát triển bền vững TNN cũng là
vấn đề lớn được đề cập trong Luật Tài
nguyên nước năm 2012 khi yêu cầu các
hồ chứa, công trình ngăn sông phải
đảm bảo xả dòng chảy tối thiểu (theo
quan điểm trong Luật Tài nguyên nước,
DCTT có yêu cầu cao hơn dòng chảy
môi trường) nhằm cải thiện mối quan
hệ giữa phát triển TNN với bảo vệ môi
trường và hài hòa lợi ích các bên trong
chia sẻ chung nguồn nước.

Suy thoái chất lượng nước cũng
đồng nghĩa với phát triển thiếu bền
vững. Ngoài việc ô nhiễm do quá trình
phát triển công nghiệp, đô thị hóa và
vấn đề vệ sinh môi trường đô thị chưa
đáp ứng yêu cầu về môi trường thì
phát triển các ngành dùng nước thiếu
đồng bộ, thiếu cách nhìn nhận phát
triển bền vững cũng dẫn đến những
hậu quả làm cho các dòng sông bị suy
thoái. Ví dụ, như nhiều con sông nội
địa trở thành nơi chứa nước thải mà
thiếu nguồn nước để pha loãng như
sông Cà Lồ, Tô Lịch, sông Tích, sông
Đáy, sông Thị Nghè… dẫn đến tình
trạng các sông này đang chết dần.

Quản trị tài nguyên nước phải được
ưu tiên hàng đầu

Để phát triển TNN một cách bền
vững trong bối cảnh các công trình
khai thác sử dụng nước lớn gần như
đã được xây dựng xong thì việc tập
trung vào công tác quản trị tài nguyên
nước phải được ưu tiên hàng đầu.
Trong đó các biện pháp phân bổ, chia
sẻ hợp lý nguồn tài nguyên nước hạn
chế giữa các vùng, giữa các hộ dùng
nước, giữa thượng lưu và hạ lưu cần
được đặc biệt chú ý. Các quy hoạch
bảo vệ tài nguyên nước nhằm tìm các
biện pháp giảm thiểu hợp lý cho từng
khu vực và lĩnh vực cũng cần được
tiến hành sớm đối với những khu vực
được xem là vùng ô nhiễm và suy
thoái nghiêm trọng.

Việc sử dụng nước hiệu quả, tiết
kiệm cần được áp dụng ở tất cả các
ngành, đặc biệt là ngành dùng nước
nhiều như nông nghiệp.

Nhà nước cũng cần có chính
sách khuyến khích phát triển các
công nghệ sử dụng nước tiết kiệm,
hiệu quả và thực hiện người dùng
nước phải trả tiền, người gây ô
nhiễm phải trả phí… các công cụ
quản lý tài nguyên nước như quy
hoạch phân bổ và Quy hoạch bảo vệ
TNN cần sớm được thực hiện nhằm
đưa ra các biện pháp quản lý hiệu
quả và thiết thực cho từng vùng và
từng lưu vực sông.�

Hình 2: Đánh giá tính bền vững (Đại học Michigan - Sustainability Asessment)

Thang đánh giá chung 
toàn hệ thống là: nếu

- BS: 81-100: hệ thống bền vững
- BS: 61-80: bền vững tiềm năng
- BS: 41-60: bền vững trung bình
- BS: 21-40: kém bền vững
- BS: 0-20: không bền vững.
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Quản lý tổng hợp tài nguyên
nước và chính sách bảo vệ
nguồn nước quốc gia

T
ài nguyên nước đang ngày càng khan hiếm, suy
giảm cả về số lượng và chất lượng, kèm theo đó hạn
hán và lũ lụt xảy ra gay gắt ở cả quy mô, mức độ và
thời gian trong khi nhu cầu sử dụng nước ngày càng

tăng và đó chính là nguyên nhân gây ra khủng hoảng về
nước. Việc quản lý, khai thác và sử dụng có hiệu quả tài
nguyên nước có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự tồn tại
và phát triển của con người vì vậy nó đã trở thành chủ đề
quan trọng không chỉ đối với Việt Nam mà luôn là chủ đề
được bàn thảo nhiều nhất trên các diễn đàn Quốc tế. Giải
quyết các vấn đề liên quan đến tài nguyên nước cần thiết
phải xem xét các yếu tố có liên quan trên quan điểm tổng
hợp, toàn diện và mục tiêu cuối cùng là đạt được sự hài hòa
trong phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ môi trường.

Để thay đổi nhận thức và cách tiếp cận về quản lý tài
nguyên nước, tuyên bố Dublin năm 1992 đã nêu rõ "Quản lý
tổng hợp tài nguyên nước là một quá trình đẩy mạnh
phối hợp phát triển và quản lý tài nguyên nước, đất và
các tài nguyên liên quan, sao cho tối đa hoá các lợi ích
kinh tế và phúc lợi xã hội một cách công bằng mà
không phương hại đến tính bền vững của các hệ sinh
thái thiết yếu", đây được coi là nền tảng của công tác quản
lý tổng hợp nguồn nước. Như vậy, quản lý tổng hợp tài nguyên
nước không đơn thuần là việc lập quy hoạch, kế hoạch mà đây
là một quá trình, trong đó cần nỗ lực quản lý theo hướng tổng
hợp, cần giải quyết tốt các mối quan hệ tương tác giữa con
người và tự nhiên; giữa đất và nước; giữa nước mặt và nước
dưới đất; giữa khối lượng và chất lượng; giữa thượng lưu và
hạ lưu; giữa nước ngọt và các vùng ven biển; giữa trong nước
và ngoài nước; giữa các đối tượng sử dụng nước.

Nói một cách tổng quát, Quản lý tổng hợp tài nguyên
nước được nhìn nhận với ý nghĩa là: một quá trình để quản
lý tài nguyên nước ngày một hiệu lực hơn vì mục tiêu phát
triển bền vững; một quan điểm bao trùm từ trách nhiệm nhà
nước đến trách nhiệm các tổ chức và cộng đồng khai thác sử
dụng hiệu quả tài nguyên nước; và một cách tiếp cận vận
dụng hài hòa các dạng thể chế quản lý tài nguyên và dịch vụ
nước trong ngành nước.

Cùng chung xu thế phát triển của thế giới, Việt Nam đã
chuyển hướng tiếp cận quản lý tổng hợp tài nguyên nước,
đặc biệt là sau khi Luật Tài nguyên nước năm 1998 được
ban hành. Tuy nhiên, qua hơn 12 năm thực hiện, Luật cũng
đã bộc lộ nhiều nhược điểm, bất cập. Đáng chú ý là Luật
chưa quy định đầy đủ, toàn diện một số nội dung rất quan
trọng của quản lý tài nguyên nước, trong đó có bảo vệ tài
nguyên nước. Năm 2012, Luật Tài nguyên nước sửa đổi
đã được Quốc hội thông qua nhằm đáp ứng yêu cầu về
quản lý tài nguyên nước trước các chính sách phát triển
mới của đất nước và phù hợp với bối cảnh phát triển chung
của toàn thế giới. 

Đất nước ta đang trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp
hoá, hiện đại hoá, nhu cầu sử dụng nước cho phát triển kinh
tế, phục vụ dân sinh ngày càng lớn trong khi nguồn nước có
hạn, đặt ra yêu cầu mới về chia sẻ nguồn nước. Sự chuyển
dịch cơ cấu kinh tế đòi hỏi phải chuyển dịch cơ cấu sử dụng
nước phù hợp. Mặt khác, biến đổi khí hậu đang gây ra nhiều
mối đe dọa đến tài nguyên nước. Trước tình hình đó, chúng
ta cần củng cố mạnh mẽ công tác quản lý tổng hợp tài
nguyên nước, hoàn thiện chính sách về quản lý và bảo vệ
nguồn nước hướng tới sự phát triển bền vững của đất nước.

C�C QU�N LÝ TÀI NGUYÊN N��C, B	 TNMT

Tài nguyên nước đóng một vai trò đặc biệt quan trọng, là thành phần thiết yếu của sự sống
và môi trường, là nhân tố quyết định sự tồn tại và phát triển bền vững của quốc gia.
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CÁC YÊU CẦU VỀ QUẢN LÝ, BẢO VỆ TÀI NGUYÊN
NƯỚC Ở VIỆT NAM

Mặc dù Việt Nam có 108 lưu vực sông, với 3.450 sông,
suối tương đối lớn và tổng lượng nước trung bình hằng năm
khoảng 830 tỷ m3, nhưng chủ yếu từ nước ngoài chảy vào và
tập trung ở một số lưu vực sông lớn, lượng nước nội sinh chỉ
chiếm khoảng 37% tổng lượng nước, bình quân đầu người
chỉ đạt khoảng 9000 m3/năm. Nước dưới đất dù có tiềm năng
ước tính khoảng 63 tỷ m3/năm nhưng chỉ tập trung ở một số
khu vực như đồng bằng Bắc bộ, đồng bằng Nam bộ và khu
vực Tây Nguyên.

Trước yêu cầu khai thác, sử dụng bền vững, bảo đảm an
ninh nguồn nước quốc gia trong bối cảnh biến đổi khí hậu, tài
nguyên nước Việt Nam đang phải đối mặt với những thách
thức chủ yếu sau đây:

- Thứ nhất: Nguồn nước có hạn, nguy cơ suy thoái, cạn
kiệt nguồn nước có chiều hướng gia tăng: tăng trưởng kinh
tế nhanh, đời sống người dân ngày càng cao khiến cho nhu
cầu sử dụng nước ngày càng tăng trong khi nguồn nước thì
có hạn và hiệu quả sử dụng nước còn thấp. Khai thác nước
chưa được kiểm soát chặt chẽ, tình trạng ô nhiễm, suy thoái,
cạn kiệt nguồn nước đang ngày càng gia tăng cả về mức độ
nghiêm trọng và phạm vi ảnh hưởng.

- Thứ hai: Lũ lụt, hạn hán, xâm nhập mặn, ngập úng,
nước biển dâng, các tác động của biến đổi khí hậu tới tài
nguyên nước; 

- Thứ ba: Vấn đề hài hòa lợi ích giữa các đối tượng sử
dụng nước ở thượng lưu và hạ lưu: tính cạnh tranh trong khai
thác, sử dụng nguồn nước ngày càng tăng, đặc biệt là việc
sử dụng nước ở thượng lưu và hạ lưu các sông lớn có hồ
chứa thủy điện. Bên cạnh đó, vấn đề sử dụng nước phía
thượng lưu của các sông liên quốc gia hiện nay đang tiềm ẩn
nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến nguồn nước Việt Nam. Gần
2/3 lượng nước của nước ta được hình thành từ ngoài lãnh
thổ, nhưng chưa có cơ chế, biện pháp hiệu quả để hợp tác,
chia sẻ nguồn nước giữa các quốc gia có chung nguồn nước,
trong khi các quốc gia ở thượng nguồn đang tăng cường các
hoạt động khai thác, sử dụng;

Với những thách thức này, ngành nước cần định hướng
những giải pháp thích hợp để quản lý, khai thác, sử dụng có
hiệu quả tài nguyên nước, đảm bào hài hòa về lợi ích giữa các
đối tượng sử dụng, đồng thời đáp ứng được các mục tiêu
phát triển bền vững của đất nước. 

ĐỊNH HƯỚNG QUẢN LÝ, BẢO VỆ TÀI NGUYÊN NƯỚC
HƯỚNG TỚI MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác quản lý
nhà nước về tài nguyên nước trong những năm tới, đặc biệt
để triển khai thực hiện Luật Tài nguyên nước số
17/2012/QH13, trong bối cảnh biến đổi khí hậu, nước biển
dâng và hoạt động khai thác sử dụng nước ngày càng gia
tăng ở trong nước cũng như ở các quốc gia thượng nguồn các
sông liên quốc gia có chung nguồn nước với Việt Nam, công

tác quản lý tài nguyên nước trong thời gian tới sẽ tập trung
vào một số nội dung chủ yếu sau:

Tiếp tục hoàn chỉnh hệ thống văn bản quy phạm pháp
luật theo Luật Tài nguyên nước năm 2012. 

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt
động khai thác sử dụng nước, xả nước thải, bảo vệ số lượng
nước, chất lượng nước; kiểm soát chặt các hoạt động phòng,
chống ô nhiễm suy thoái, cạn kiệt các nguồn nước ngay từ
khi triển khai đầu tư các dự án phát triển.

Tập trung triển khai các biện pháp, công cụ kinh tế theo
quy định của Luật để từng bước ngăn chặn, tiến tới hạn chế
dần tình trạng sử dụng nước lãng phí, kém hiệu quả, nhất là
thực hiện việc thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.

Triển khai thực hiện các đề án kiểm kê tài nguyên nước,
kiểm kê hiện trạng khai thác sử dụng tài nguyên nước theo
Kế hoạch quốc gia về nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ, sử
dụng tổng hợp tài nguyên nước đến 2020 đã được Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt.

Tiếp tục kiện toàn, củng cố và tăng cường bộ máy quản
lý tài nguyên nước ở các cấp, nhất là cấp Sở và Phòng Tài
nguyên và Môi trường cấp huyện; hình thành tổ chức lưu vực
sông và xây dựng cơ chế điều phối, giám sát trong hoạt động
quản lý tài nguyên nước ở các lưu vực sông để bảo đảm sự
phối hợp đồng bộ của các Bộ, ngành, địa phương trong giải
quyết những vấn đề chung trong khai thác, sử dụng, bảo vệ
tài nguyên nước và phòng chống tác hại do nước gây ra trên
các lưu vực sông.

Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và tác động của
việc sử dụng nước phía thượng lưu các nguồn nước liên
quốc gia;

Tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tài nguyên
nước, đặc biệt cần xây dựng cơ chế quản lý, khai thác, sử
dụng nguồn nước và cơ chế chia sẻ thông tin phục vụ quản
lý nguồn nước liên quốc gia;

Nâng cao nhận thức của cộng đồng và có chính sách phù
hợp để thu hút cộng đồng, các tổ chức, các doanh nghiệp
tham gia vào việc bảo vệ tài nguyên nước.

Nhận thức được các tồn tại trong thực tế và các thách
thức trong tương lai đối với quản lý tài nguyên nước, ngành
nước cần có những thay đổi về tổ chức, hoàn thiện về thể
chế, xác định được chiến lược phát triển và có chính sách
phù hợp để bảo vệ và phát triển tài nguyên nước.

Nói cách khác, đây chính là cách tiếp cận theo hướng
quản lý tổng hợp, đảm bảo tài nguyên nước được khai thác,
sử dụng bền vững, hướng tới nền tăng trưởng xanh. Dù có
nhiều thách thức, ngành nước Việt Nam cũng hội tụ nhiều cơ
hội để phát triển. Điều then chốt là chúng ta cần định hướng
quản lý cho phù hợp, xác định các chính sách bảo vệ và phát
triển nguồn nước và hơn hết, cần nỗ lực hơn nữa trong việc
thay đổi nhận thức của toàn cộng đồng về giá trị của tài
nguyên nước, về tầm quan trọng của việc bảo vệ nguồn nước
để các chính sách quản lý, bảo vệ nguồn nước thực sự đi vào
đời sống.�
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K
ể từ đầu thế kỷ 20, lượng
nước tiêu thụ toàn cầu tăng 7
lần, chủ yếu do sự gia tăng
dân số và nhu cầu về nước

của từng cá nhân. Cùng với sự gia tăng
dân số và khát vọng cải thiện cuộc
sống của mỗi quốc gia và của từng cá
nhân thì nhu cầu về nước ngày càng
gia tăng là điều tất yếu. Vì vậy, trên
thực tế việc đảm bảo cấp nước đáp
ứng về chất lượng cho toàn bộ dân số
toàn cầu và bảo tồn các hệ sinh thái
vẫn còn là một mục tiêu xa vời. Do sự
biến đổi về nhiệt độ và lượng mưa,
hiện nay nhiều nơi đã thường xuyên
không có đủ nước để đáp ứng nhu cầu.
Vì thế, trong thế kỷ 21, thiếu nước sẽ là
một vấn đề nghiêm trọng nhất trong
các vấn đề về nước, đe doạ quá trình
phát triển bền vững. 

Theo đánh giá của nhiều cơ quan
nghiên cứu về tài nguyên nước, hiện
tại có khoảng 1/3 số quốc gia trên thế
giới bị thiếu nước và đến 2025 con số

này sẽ là 2/3 với khoảng 35% dân số
thế giới sẽ rơi vào tình cảnh thiếu nước
nghiêm trọng. Ở một số quốc gia,
lượng nước cho mỗi đầu người đang bị
giảm đáng kể. Hội nghị về nước của
Liên hợp quốc vào năm 1997 đã thống
nhất “Tất cả mọi người, không phân
biệt tuổi tác, địa vị kinh tế, xã hội đều
có quyền tiếp cận nước uống với số
lượng và chất lượng đảm bảo cho các
nhu cầu cơ bản của mình”, theo đó,
tiếp cận với nước uống là quyền cơ bản
của con người. Tuy nhiên, cho đến nay,
số người thiếu nước uống sạch an toàn
vẫn đang không ngừng gia tăng. Vì
vậy, mối lo về nước không phải của
riêng một quốc gia nào. 

Nước đang trở thành tâm điểm tại
nhiều diễn đàn lớn thế giới. Tại Hội
nghị Thượng đỉnh về môi trường tại
Johannesburg, Nam Phi, nước được
xếp ở vị trí cao nhất trong số 5 ưu
tiên để phát triển bền vững
(WEHAB), đó là: Nước -W; Năng

lượng -E; Sức khoẻ -H; Nông nghiệp
-A; và Đa dạng sinh học -B. 

Việt Nam luôn khẳng định “nước
là tài nguyên đặc biệt quan trọng, là
thành phần thiết yếu của sự sống và
môi trường, quyết định sự tồn tại, phát
triển bền vững của đất nước” và vì vậy,
chính phủ Việt Nam luôn nỗ lực tăng
cường và kiện toàn, thể chế, chính
sách trong lĩnh vực tài nguyên nước,
đẩy mạnh hợp tác với các quốc gia có
chung nguồn nước với Việt Nam cũng
như hợp tác và tranh thủ sự hỗ trợ của
các tổ chức quốc tế, các quốc gia trên
thế giới và khu vực để quản lý, bảo vệ
hiệu quả tài nguyên nước nhằm góp
phần vào tiến trình phát triển bền vững
của đất nước cũng như của thế giới và
khu vực.

KHÁT QUÁT VỀ TÀI NGUYÊN
NƯỚC VIỆT NAM

Việt Nam có 3450 sông, suối với
chiều dài từ 10 km trở lên. Các sông
suối này nằm trong 108 lưu vực sông

Tài nguyên nước 
cho phát triển bền vững

C�C QU�N LÝ TÀI NGUYÊN N��C - B	 TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TR�
NG 

Nước là yếu tố cơ bản không thể thiếu trong việc duy trì sự sống và mọi hoạt động của con
người trên hành tinh. Việc đáp ứng nhu cầu về nước đảm bảo cả về chất lượng và số lượng
là một điều kiện tiên quyết để phát triển bền vững. 
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được phân bố và trải dài trên cả nước
Nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa,

Việt Nam được đánh giá là quốc gia có
nguồn tài nguyên nước khá phong phú
cả về lượng mưa, nguồn nước mặt
trong các hệ thống sông, hồ và nguồn
nước dưới đất. 

Về lượng mưa: lượng mưa trung
bình năm của Việt Nam vào khoảng
1940-1960mm (tương đương tổng
lượng nước khoảng 640 tỷ m3/năm),
thuộc số quốc gia có lượng nước mưa
vào loại lớn trên thế giới. Tuy nhiên,
lượng mưa của Việt Nam phân bố rất
không đều theo không gian và thời
gian. Lượng mưa tập trung chủ yếu
trong 4-5 tháng mùa mưa (chiếm 75-
85% tổng lượng mưa năm), lượng
mưa trong mùa khô chỉ chiếm 15-
25%. Khu vực có lượng mưa lớn là các
khu vực phía Đông Trường Sơn thuộc
vùng Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ,
Tây Nguyên và khu vực trung du,
miền núi Bắc Bộ.

Về nước mặt: tổng lượng dòng
chảy hàng năm khoảng 830-840 tỉ m3,
trong đó tập trung chủ yếu (khoảng
57%) ở lưu vực sông Cửu Long, hơn
16% ở lưu vực sông Hồng-Thái Bình,
hơn 4% ở lưu vực sông Đồng Nai, còn
lại ở các lưu vực sông khác. Tuy nhiên,
lượng nước sinh ra ở phần lãnh thổ Việt
Nam chỉ chiếm khoảng 310-315 tỷ
m3/năm (khoảng 37%), chủ yếu thuộc
các lưu vực sông Hồng-Thái Bình, Đồng
Nai, Cả, Ba, Vũ Gia-Thu Bồn. 

Để đáp ứng các yêu cầu trữ lượng,
điều tiết dòng chảy phục vụ cấp nước
trong mùa khô và phòng, chống và
giảm lũ, lụt trong mùa mưa, Việt Nam
đã, đang và tiếp tục phát triển hệ
thống các hồ chứa nước. Theo kết quả
thống kê, rà soát sơ bộ, cả nước có
trên 2.900 hồ chứa thủy điện, thủy lợi
đã vận hành, đang xây dựng hoặc đã
có quy hoạch xây dựng với tổng dung
tích trên 65 tỷ m3.

Về nước dưới đất: Tiềm năng
nguồn nước dưới đất của Việt Nam là
tương đối lớn, ước tính khoảng 63 tỷ
m3/năm, tập trung chủ yếu ở các khu
vực đồng bằng Bắc Bộ, đồng bằng
Nam Bộ và khu vực Tây Nguyên.   

TÀI NGUYÊN NƯỚC VỚI SỰ PHÁT
TRIỂN BỀN VỮNG Ở VIỆT NAM –
CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC 

Trong vài thập kỷ gần đây, Việt
Nam đã đạt được những thành tựu
phát triển to lớn cả về kinh tế và xã hội.
Tỷ lệ nghèo đói trên cả nước đã được
giảm đáng kể. Kinh tế Việt Nam có mức
tăng trưởng vượt bậc, đặc biệt là trong
lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp.
Để có được những thành tựu trên
không thể phủ nhận sự đóng góp vô
cùng quan trọng của tài nguyên nước.
Nước còn là yếu tố quan trọng trong
việc bảo đảm an ninh lượng thực, an
ninh năng lượng và sự nghiệp công
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Nước cho nông nghiệp: nước có vai
trò chủ đạo trong những thành tựu đạt
được về sản xuất lúa gạo ở Việt Nam,
góp phần quan trọng đưa Việt Nam trở
thành nước xuất khẩu gạo đứng đầu
thế giới. Hiện nay, nước phục vụ cho
sa�n xuất nông nghiê�p nhiều nhất ở hai
vùng đồng bằng là đồng bằng sông
Cửu Long và sông Hồng, chiếm tỷ lệ
70% lượng nước sử dụng. Nước cũng
đóng vai trò quyết định trong sự tăng
trưởng các sản phậm cây công nghiệp,
như: chè, cà phê, hồ tiêu, mía đường,
cao su... 

Nước cho năng lượng: Nước cũng
đã góp phần quan trọng trong việc bảo
đảm an ninh năng lượng của Việt Nam
trong điều kiện nhu cầu về năng lượng
không ngừng gia tăng. Tiềm năng thuỷ
điện của Việt Nam là khá lớn, tập trung
chủ yếu trên lưu vực sông Hồng, sông
Đồng Nai và các lưu vực sông ở miền
Trung và Tây nguyên. Năm 2010, thuỷ
điện đã đóng góp khoảng 40% tổng
sản lượng điện toàn quốc. Dự báo tổng
công suất thuỷ điện đến năm 2025 là
33.310MW, trong đó trên 80% trong số
này là từ các nhà máy thuỷ điện xây
dựng trên các sông của Việt Nam. 

Nước cho sinh hoạt và vệ sinh: đến
nay hầu hết các thành phố, thị xã ở
Việt Nam đều có hệ thống cấp nước tập
trung và khoảng 300/635 thị trấn, thị
tứ có dự án xây dựng hệ thống cấp
nước tập trung. Tổng công suất thiết
kế các nhà máy nước ở các khu vực đô

thị đạt khoảng 5,4 triệu m3/ngày,
nhưng mới chỉ đáp ứng khoảng 70%
nhu cầu sử dụng nước của các đô thị.
Hịện nay, với yêu cầu cấp nước cho
khoảng 30 triệu người dân cùng với
nhu cầu nước cho các hoạt động sản
xuất kinh doanh, dịch vụ, vệ sinh môi
trường tại các đô thị thì cần khoảng từ
8 đến 10 triệu m3/ngày. Đối với khu vực
nông thôn, đến nay có khoảng 62%
dân số nông thôn được cấp nước sinh
hoạt hợp vệ sinh, nhưng nếu xét theo
tiêu chuẩn nước sạch thì tỷ lệ này chỉ
đạt đạt khoảng 30%. Nguồn cấp nước
cho sinh hoạt, vệ sinh của người dân ở
nhiều đô thị và phần lớn khu vực nông
thôn là từ nguồn nước dưới đất.

Ngoài ra, cũng không thể phủ nhận
sự đóng góp quan trọng của nước
trong sự tăng trưởng mạnh mẽ về sản
lượng nuôi trông thủy sản trong những
năm gần đây khi với mức tăng trưởng
bình quân trên 12%/năm, đóng góp
đáng kể cho ngân sách nhà nước,
đồng thời tạo được nhiều cơ hội về
việc làm cho người lao động. Tương
tự, nước cũng đã góp phần không nhỏ
trong sự phát triển các ngành sản xuất
công nghiệp, du lịch, dịch vụ trong thời
gian qua.

Tuy nhiên, bên cạnh những đóng
góp quan trọng trong sự tăng trưởng
kinh tế, xã hội, công cuộc xóa đói, giảm
nghèo, tài nguyên nước của Việt Nam
đang phải đối mặt với nhiều thách
thức, khó có thể giải quyết được trong
một sớm một chiều mà trái lại, đòi hỏi
phải mất nhiều thời gian, nguồn lực
cùng với sự nỗ lực tham gia của toàn
xã hội, đặc biệt là ý chí chính trị và
quyết tâm của Đảng và Nhà nước. Có
thể kể ra một số thách chính như sau:

- Hơn 2/3 lượng nước trên các hệ
thống sông của Việt Nam được hình
thành từ ngoài lãnh thổ, trong khi cơ
chế, chính sách hợp tác, chia sẻ nguồn
nước giữa các quốc gia chưa hiệu quả.

- Tình trạng ô nhiễm, suy thoái, cạn
kiệt nguồn nước vẫn tiếp tục gia tăng
trong khi cơ chế kiểm soát các nguồn
gây ô nhiễm, các hoạt động chặt phá
rừng chưa hiệu quả cộng với tác động
của biến đổi khí hậu đến tài nguyên
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nước đang ngày càng rõ rệt hơn. Thiên
tai bão, lũ, lụt, hạn hán, xâm nhập mặn,
ngập úng, nước biển dâng,... đang
ngày càng gia tăng cả về mức độ
nghiêm trọng và phạm vi ảnh hưởng.

- Tăng trưởng kinh tế không
ngừng dẫn đến nhu cầu nước của các
ngành kinh tế-xã hội tăng lên trong khi
tình trạng sử dụng nước lãng phí, kém
hiệu quả vẫn còn phổ biến cộng với
nguồn nước tiếp tục bị suy thoái, cạn
kiệt và cơ sở hạ tầng về tài nguyên
nước lạc hậu.

- Sức ép về dân số và chất lượng
cuộc sống tiếp tục gia tăng trong một
vài thập kỷ tới. Dự báo năm 2020 dân
số Việt Nam tăng lên khoảng 98 triệu
người và sẽ ổn định ở mức 120 triệu
người trong vòng 2-3 thập kỷ sau nữa.
Sự gia tăng dân số và yêu cầu nâng
cao chất lượng cuộc sống sẽ cần nhiều
nước hơn cho phát triển sản xuất và
dân sinh là thách thức lớn nhất đối với
sự phát triển và quản lý tài nguyên
nước quốc gia.

- Mâu thuẫn, tranh chấp trong sử
dụng nước tiếp tục gia tăng; nguồn lực
đầu tư cho quản lý, bảo vệ tài nguyên
nước không đáp ứng yêu cầu; hệ thống
pháp luật về tài nguyên nước còn thiếu
đồng bộ và việc triển khai thực hiện
chưa đạt hiệu quả như mong muốn.

QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC 
ĐỂ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG Ở 
VIỆT NAM

Ở Việt Nam, tầm quan trọng của tài
nguyên nước đối với phát triển bền
vững đã có sự chuyển biến rõ rệt cả về
nhận thức và hành động. Theo đó, đã
đặt ra yêu cầu phải quản lý bền vững
và hiệu quả hơn các hoạt động khai
thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước
và phòng chống, khắc phục hậu quả
tác hại do nước gây ra; quản lý tài
nguyên nước phải theo phương thức
tổng hợp, sử dụng đa mục tiêu và phải
gắn với các tài nguyên thiên nhiên khác
- một phương thức quản lý tài nguyên
nước đã được áp dụng thành công ở
một số nước trên thế giới và ngày càng
chứng tỏ là một phương thức quản lý
hiệu quả đang được nhiều quốc gia
nghiên cứu áp dụng.

Công tác quản lý tài nguyên nước
không ngừng được tăng cường và đã
có những bước tiến quan trọng mà việc
cải cách ngành nước với việc thành lập
Bộ Tài nguyên và Môi trường để thực
hiện chức năng quản lý nhà nước về tài
nguyên nước, tách chức năng quản lý
khỏi chức năng cung cấp các dịch vụ
về nước là một bước đột phá hết sức
quan trọng. Đồng thời, thể chế về tài
nguyên nước cũng không ngừng được
hoàn thiện và kiện toàn để đáp ứng
yêu cầu quản lý trong tình hình mới:
nhiều văn bản quy phạm pháp luật về
tài nguyên nước đã được ban hành, tạo
hành lang pháp lý cho việc thực hiện
chức năng quản lý nhà nước về tài
nguyên nước trên phạm vi cả nước;
công tác sắp xếp tổ chức cũng được
chú trọng, Sở Tài nguyên và Môi
trường đã được thành lập tại tất cả 63
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
với các đơn vị chuyên trách trực thuộc
để thực hiên nhiệm vụ quản lý tài
nguyên nước trên địa bàn; công tác
đào tạo và tăng cường nguồn nhân lực
về quản lý tài nguyên nước luôn được
quan tâm, coi trọng và được thực hiện
đồng bộ ở tất cả các cấp. 

Quản lý tài nguyên nước theo
phương thức tổng hợp và toàn diện đã
trở thành quan điểm nhất quán của Việt
Nam và đã được thể hiện xuyên suốt
trong Chiến lược quốc gia về tài nguyên
nước năm 2006 “quản lý tài nguyên
nước phải được thực hiện theo phương
thức tổng hợp và thống nhất trên cơ sở
lưu vực sông. Cơ cấu sử dụng nước
phải phù hợp với sự chuyển dịch cơ cấu
kinh tế trong thời kỳ đẩy mạnh công
nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; Tài
nguyên nước phải được phát triển bền
vững; khai thác, sử dụng tiết kiệm, hiệu
quả, tổng hợp và đa mục tiêu. Phải coi
sản phẩm nước là hàng hoá; sớm xóa
bỏ cơ chế bao cấp, thực hiện xã hội hoá
các hoạt động bảo vệ, phát triển nguồn
nước và cung ứng dịch vụ nước”; đồng
thời, phương thức quản lý này cũng
được thể hiện thống nhất trong các
nghị định, quyết định, thông tư cũng
như trong việc triển khai chính sách
quản lý tài nguyên nước ở các cấp. 

Đặc biệt, gần đây quan điểm quản
lý tổng hợp, toàn diện tài nguyên nước
đã được luật hóa và được quy định
trong Luật tài nguyên nước số
17/2012/QH13  - văn bản pháp lý cao
nhất về lĩnh vực tài nguyên nước. Theo
đó, một trong những nguyên tắc quản
lý tài nguyên nước đã được quy định
trong Luật là: ”Việc quản lý tài nguyên
nước phải bảo đảm thống nhất theo
lưu vực sông, theo nguồn nước, kết
hợp với quản lý theo địa bàn hành
chính.” và “ Tài nguyên nước phải
được quản lý tổng hợp, thống nhất về
số lượng và chất lượng nước; giữa
nước mặt và nước dưới đất; nước trên
đất liền và nước vùng cửa sông, nội
thủy, lãnh hải; giữa thượng lưu và hạ
lưu, kết hợp với quản lý các nguồn tài
nguyên thiên nhiên khác”. Cùng với
nguyên tắc này, Luật cũng đã thể chế
các quy định, biện pháp cụ thể để thực
hiện phương thức quản lý tổng hợp tài
nguyên nước trong các hoạt động quy
hoạch, bảo vệ, khai thác, sử dụng tài
nguyên nước và phòng, chống tác hại
do nước gây ra,...

Có thể khái quát những điểm mới
trong Luật tài nguyên nước nnăm 2012
được Quốc hội Việt Nam thông qua
như sau:

- Về quy định chung:
Ngoài việc chỉnh sửa, điều chỉnh,

bổ sung một số nội dung về phạm vi
điều chỉnh, nguyên tắc, chính sách về
tài nguyên nước nhằm coi tài nguyên
nước là tài sản của nhà nước, thực
hiện chủ trương kinh tế hóa, khai
thác, sử dụng nước tiết kiệm, hiệu
quả và thực hiện quản lý tổng hợp,
thống nhất tài nguyên nước theo lưu
vực sông kết hợp với quản lý theo địa
bàn hành chính, Luật đã bổ sung quy
định nhiều vấn đề chung khác như:
tuyên truyền, phổ biến, giáo dục
pháp luật về tài nguyên nước; lấy ý
kiến của cộng đồng dân cư và tổ
chức, cá nhân liên quan trong khai
thác, sử dụng tài nguyên nước, xả
nước thải vào nguồn nước; danh mục
lưu vực sông. 

- Về điều tra cơ bản, Chiến
lược, Quy hoạch tài nguyên nước: 
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Đây là chương mới, bao gồm những
quy định nhằm tăng cường công tác
điều tra cơ bản tài nguyên nước và quản
lý tài nguyên nước theo chiến lược, quy
hoạch, gồm các quy định về: trách
nhiệm của Nhà nước trong điều tra cơ
bản tài nguyên nước; quy hoạch tổng
thể điều tra cơ bản tài nguyên nước; các
hoạt động điều tra cơ bản tài nguyên
nước; chiến lược tài nguyên nước; quy
hoạch tài nguyên nước; nguyên tắc, căn
cứ lập quy hoạch tài nguyên nước; nội
dung của các loại (quy hoạch tài nguyên
nước chung của cả nước; quy hoạch tài
nguyên nước lưu vực sông liên tỉnh,
nguồn nước liên tỉnh và quy hoạch tài
nguyên nước của tỉnh, thành phố trực
thuộc trung ương);...

- Về Bảo vệ tài nguyên nước:
Bổ sung quy định cụ thể về các

biện pháp phòng, chống ô nhiễm, suy
thoái, cạn kiệt nguồn nước; các biện
pháp ứng phó và khắc phục sự cố ô
nhiễm nguồn nước; giám sát tài
nguyên nước; bảo vệ và phát triển
nguồn sinh thủy; hành lang bảo vệ
nguồn nước; bảo đảm sự lưu thông
dòng chảy,... nhằm tăng cường các
biện pháp phòng chống ô nhiễm, suy
thoái, cạn kiệt nguồn nước và bảo vệ
các dòng sông. Đồng thời, Luật cũng
đã chỉnh sửa, bổ sung một số nội
dung quy định về bảo vệ nước dưới
đất; bảo vệ nguồn nước sinh hoạt; xả
nước thải vào nguồn nước và quyền,
nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân được
cấp phép xả nước thải vào nguồn
nước nhằm tăng cường các biện pháp
bảo vệ nước dưới đất và quản lý, giám
sát chặt chẽ các hoạt động xả nước
thải vào nguồn nước,...

- Về  khai thác, sử dụng tài
nguyên nước 

Bổ sung các quy định về tiết kiệm
nước nhằm thực hiện chủ trương
chống lãng phí trong khai thác, sử
dụng tài nguyên nước, các quy định
về chuyển nước lưu vực sông; điều
hòa, phân phối tài nguyên nước; thăm
dò, khai thác nước dưới đất và các
quy định về khai thác, sử dụng nước
cho sinh hoạt. Đồng thời, Luật cũng
đã bổ sung các biện pháp để quản lý

quy hoạch, xây dựng và khai thác sử
dụng nước của hồ chứa nhằm khai
thác, sử dụng tổng hợp, hiệu quả tài
nguyên nước.

- Về phòng, chống, khắc phục
hậu quả tác hại do nước gây ra:

Tập trung điều chỉnh phòng,
chống và khắc phục hậu quả tác hại
của nước do hoạt động liên quan khai
thác, sử dụng tài nguyên nước của
con người gây ra như phòng chống
hạn hán, lũ, lụt, ngập úng nhân tạo,
xâm nhập mặn, sụt, lún đất, sạt, lở
bờ, bãi sông. Còn việc phòng, chống
và khắc phục hậu quả tác hại của lũ,
lụt, nước biển dâng,... và các tác hại
khác của nước do thiên tai gây ra
được thực hiện theo quy định của
pháp luật về đê điều, phòng, chống
lụt, bão và các quy định khác của
pháp luật có liên quan.

- Về tài chính về tài nguyên
nước 

Đây là một chương mới, trong đó
quy định một số trường hợp khai thác
tài nguyên nước phải nộp tiền cho nhà
nước như: thủy điện, kinh doanh, dịch
vụ, sản xuất phi nông nghiệp và khai
thác nước dưới đất. Những quy định
này nhằm coi nước là tài sản của nhà
nước, bảo đảm lợi ích của Nhà nước với
tư cách đại diện chủ sở hữu tài nguyên
nước, nâng cao ý thức và trách nhiệm
của tổ chức, cá nhân trong việc khai
thác, sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả
và bảo đảm sự công bằng.

- Về trách nhiệm quản lý tài
nguyên nước 

Quy định cụ thể hơn trách nhiệm
quản lý nhà nước về tài nguyên nước
của Bộ Tài nguyên và Môi trường, các
bộ, ngành và của chính quyền địa
phương các cấp; bổ sung quy định về
việc điều phối, giám sát lưu vực sông
nhằm tăng cường trách nhiệm phối hợp
trong việc điều phối, giám sát các hoạt
động khai thác, sử dụng, bảo vệ tài
nguyên nước và phòng, chống tác hại
do nước gây ra bảo đảm tính hệ thống,
thống nhất của tài nguyên nước trên
lưu vực sông và huy động sự tham gia
của các bộ, ngành, địa phương liên
quan trong việc giải quyết những vấn

đề về tài nguyên nước trong khuôn khổ
lưu vực sông

ĐỊNH HƯỚNG

Để hướng tới thực hiện thành công,
hiệu quả quản lý phương thức tổng hợp
tài nguyên nước, trong thời gian tới,
Việt Nam sẽ tập trung ưu tiên cho
những nhiệm vụ sau: 

1) Tập trung về triển khai thực hiện
Luật tài nguyên nước năm 2012, 

2) Tập trung thực hiện “Kế hoạch
hành động quốc gia về nâng cao hiệu
quả quản lý, bảo vệ, sử dụng tổng hợp
tài nguyên nước’’.

3) Tập trung xây dựng các Quy
trình vận hành liên hồ chứa trên các
lưu vực sông.

4) Đẩy mạnh công tác tuyên
truyền, phổ biến quán triệt Luật tài
nguyên nước, công tác giáo dục,
truyền thông nâng cao nhận thức cộng
đồng về tài nguyên nước. Đồng thời
tăng cường công tác thanh tra, kiểm
tra, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh
vực tài nguyên nước.

5) Nâng cao chất lượng, đẩy nhanh
tiến độ công tác thẩm định hồ sơ cấp
phép, đồng thời tăng cường công tác
kiểm tra, xử lý việc thực hiện các quy
định của giấy phép.

6) Tăng cường công tác điều tra,
đánh giá tài nguyên nước, triển khai
xây dựng các trạm quan trắc tài
nguyên nước, xây dựng hệ thống thông
tin, cơ sở dữ liệu quốc gia về tài
nguyên nước; đẩy mạnh công tác quy
hoạch tài nguyên nước.

7) Thực hiện đánh giá tác động của
biến đổi khí hậu và nước biển dâng đối
với tài nguyên nước trên lưu vực sông
Đồng Nai - Sài Gòn và vùng châu thổ
sông Cửu Long.

8) Kiện toàn bộ máy, tăng cường
năng lực quản lý tài nguyên nước ở các
cấp; thành lập các tổ chức quản lý lưu
vực sông và triển khai thực hiện các
nhiệm vụ điều phối, giám sát trên một
số lưu vực sông lớn, quan trọng;….

9) Đẩy mạnh và tăng cường hợp
tác với các nước có chung nguồn
nước với Việt Nam và các quốc gia,
các tổ chức quốc tế trong lĩnh vực tài
nguyên nước.�
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NƯỚC - CHÌA KHÓA CHO PHÁT
TRIỂN BỀN VỮNG

Vai trò của nước trong phát triển
con người và bền vững môi trường đã
được xác định rõ ràng trong các mục
tiêu thiên niên kỷ bằng cách dành một
mục tiêu cụ thể (Mục tiêu 7C) về nước
và vệ sinh môi trường như là một phần
của mục tiêu tổng thể của việc thực
hiện phát triển bền vững về môi
trường. Mục tiêu này nhằm “giảm một
nửa tỷ lệ người dân không được tiếp
cận với nước sạch và vệ sinh môi
trường cơ bản vào năm 2015,”. Mục
tiêu này được giám sát bởi 2 chỉ số: “Tỷ
lệ người dân sử dụng nguồn nước
sạch” và “Tỷ lệ người dân sử dụng cơ
sở vệ sinh đã  được cải thiện”.

Theo báo cáo mới nhất của

Chương trình giám sát chung giữa
WHO/UNICEF về nước sạch và vệ sinh
môi trường (JMP), có hơn 2 tỷ người
được tiếp cận với nguồn nước uống
được cải thiện tính từ thời điểm năm
1990 và 116 quốc gia đã đạt được mục
tiêu phát triển thiên niên kỷ về nước
uống. Hơn một nửa dân số thế giới với
gần 4 tỷ người hiện đã được tiếp cận
với nước sạch bằng các đường ống
nước được lắp tại nhà của họ.Về vệ
sinh môi trường, từ năm 1990 tới năm
2012, có gần 2 tỷ người đã tiếp cận với
điều kiện vệ sinh môi trường được cải
thiện và 77 quốc gia trên thế giới đạt
được mục tiêu phát triển thiên niên kỷ
về điều kiện vệ sinh cơ bản. 

Mặc dù đạt được những thành tựu
to lớn trong việc đáp ứng với các mục

tiêu phát triển thiên niên kỷ về nước
uống, nhưng vẫn có 748 triệu người ở
các khu vực nông thôn và nghèo đói
vẫn chưa được tiếp cận với nguồn nước
uống được cải thiện. Gần ¼ trong số
họ phải phụ thuộc vào nguồn nước mặt
chưa được xử lý. Mục tiêu phát triển
thiên niên kỷ về vệ sinh môi trường
gần như sẽ không đạt được vào năm
2015. Nếu xu hướng này tiếp tục, sẽ
vẫn còn 2,4 tỷ người không được tiếp
cận với các điều kiện vệ sinh được cải
thiện trong năm 2015, phần lớn trong
số họ sống ở các vùng nông thôn.

Quản lý bền vững nguồn nước
đóng một phần quan trọng trong việc
đạt được các mục tiêu phát triển thiên
niên kỷ. Nước là trọng tâm trong việc
đạt được 8 mục tiêu đưa ra. Tiếp cận

Tại hội nghị của Liên hợp quốc về phát triển
bền vững năm 2012 (Rio +20), 192 nước thành
viên tuyên bố cam kết của họ cho chương trình
nghị sự phát triển toàn cầu sau năm 2015
trong Tuyên bố của hội nghị Rio +20 với tên
gọi “Tương lai chúng ta mong muốn”.

Một trong những kết quả cụ thể của Rio +20 là
thỏa thuận để bắt đầu một quá trình xác định
Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) sẽ được
xây dựng dựa trên các mục tiêu phát triển thiên
niên kỷ và sẽ giải quyết theo cách cân bằng cả
3 chiều của phát triển bền vững. Nó cũng được
nhấn mạnh rằng các mục tiêu phát triển bền
vững (SDGs) nên được gắn kết và tích hợp vào
chương trình nghị sự phát triển của Liên Hợp
Quốc sau năm 2015. 

UNESCO-IHP 
đề xuất các mục tiêu 
phát triển bền vững về nước
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nguồn nước uống an toàn và vệ sinh
môi trường là điều kiện tiên quyết cho
xóa đói giảm nghèo, giáo dục, cân
bằng giới và giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ
em, cải thiện sức khỏe bà mẹ, chống
lại các dịch bệnh truyền qua đường
nước và đạt được sự bền vững về mặt
môi trường. 

NƯỚC TRONG CHƯƠNG TRÌNH
NGHỊ SỰ PHÁT TRIỂN SAU 
NĂM 2015

Nhận thức được vai trò quan trọng
của nước trong phát triển bền vững,
Chương trình thủy văn quốc tế của
UNESCO đã đề xuất đưa ra khung giải
quyết các vấn đề về nước trong các
mục tiêu phát triển thiên niên kỷ (MDG)
tập trung vào vấn đề tiếp cận về nước
và vệ sinh môi trường. Từ đây, có thể
mở rộng các vấn đề nước quan trọng
khác như sử dụng nước hiệu quả, chất
lượng nước và quản lý nước thải, các
thảm họa liên quan đến nước và quản
lý tổng hợp tài nguyên nước dựa trên
cách tiếp cận quản lý tài nguyên nước.

ĐẢM BẢO AN NINH NGUỒN
NƯỚC CHO PHÁT TRIỂN 
BỀN VỮNG

UNESCO – IHP đề xuất đưa ra mục
tiêu phát triển bền vững dành riêng cho
nước nhằm “đảm bảo an ninh nguồn
nước cho phát triển bền vững”.

Nước đóng vai trò quan trọng trong
tất cả các khía cạnh của phát triển bền
vững và có mối liên hệ với nhiều vấn
đề toàn cầu quan trọng cũng như tất
cả các hoạt động kinh tế và xã hội. Một
mục tiêu riêng về nước trong các mục
tiêu phát triển bền vững SDGs là điều
cần thiết để có cách tiếp cận toàn diện
trong việc giải quyết các vấn đề liên
quan đến nước mang tính toàn cầu.
Hơn nữa, do có mối liên hệ chặt chẽ với
các vấn đề toàn cầu khác, một mục
tiêu toàn cầu dành riêng cho nước là cơ
sở để huy động các cam kết cụ thể và
phối hợp hành động trên tất cả các vấn
đề liên quan đến nước thông qua một
khuôn khổ chặt chẽ để đáp ứng tất cả
các mục tiêu phát triển khác.

Mối liên kết giữa quản lý tài nguyên
nước và các vấn đề môi trường, kinh tế

và xã hội khác chưa bao giờ trở nên rõ
ràng như hiện nay do sự gia tăng dân
số, đô thị hóa nhanh chóng, thay đổi
sử dụng đất, suy thoái chất lượng nước
và ảnh hưởng ngày càng tăng của biến
đổi khí hậu. 

Dựa trên các quan điểm này, đề
xuất của UNESCO cho mục tiêu toàn
cầu về nước trong chương trình nghị sự
phát triển sau năm 2015 được dựa trên
các chủ đề tập trung vào vấn đề an
ninh nguồn nước, đồng thời phản ánh
chủ đề của kế hoạch chiến lược giai
đoạn thứ 8 của Chương trình thủy văn
quốc tế giai đoạn 2014 - 2021 là “An
ninh nguồn nước - ứng phó với những
thách thức mang tính địa phương, khu
vực và toàn cầu”.

An ninh nguồn nước được hiểu là
khả năng đảm bảo cho người dân tiếp
cận an toàn, đầy đủ về số lượng, chất
lượng nước nhằm đáp ứng sức khỏe
của con người và hệ sinh thái trên một
lưu vực sông và để đảm bảo hiệu quả
bảo vệ cuộc sống và tài sản nhằm ứng
phó với các mối nguy hại liên quan
đến nước như lũ lụt, lở đất, lún đất và
hạn hán.

Theo đó, UNESCO đề xuất mục tiêu
phát triển bền vững về nước toàn cầu
bao gồm các mục tiêu cụ thể như sau:

Mục tiêu 1: Tới năm 2030, đạt
được mục tiêu phổ cập tiếp cận
nước sạch và vệ sinh môi trường
cho tất cả người dân

Mục tiêu này là sự tiếp nối của các
mục tiêu phát triển thiên niên kỷ
(MDG) hiện tại về nước và vệ sinh môi
trường. Hiện nay, đã có những tiến bộ
đáng kể trong việc đạt được mục tiêu
MDG này. Mục tiêu MDG nhằm tiếp cận
nước sạch đạt 88% đã đạt được vào
năm 2010. Trong khi đó, 76% dân số
toàn cầu đã được tiếp cận với nguồn
nước uống được cải thiện vào năm
1990, 89% dân số thế giới đạt được
mục tiêu này vào năm 2012, tương
đương với việc thêm 2,3 tỷ người được
tiếp cận với nguồn nước được cải
thiện. Mặc dù thế giới đã đạt được mục
tiêu về nước sạch trong MDG, nhưng
vẫn còn 748 triệu người vẫn chưa tiếp
cận được với nguồn nước sạch. Về vấn

đề vệ sinh môi trường, số người được
tiếp cận với vệ sinh môi trường đã tăng
từ 49% năm 1990 lên 64% năm 2012.
Với tốc độ này, có thể mục tiêu MDG
về vệ sinh môi trường không đạt được
con số 75% vào năm 2015. 

Do vậy, những nỗ lực trong việc cải
thiện điều kiện vệ sinh môi trường và
nước uống an toàn cần phải tiếp tục
thực hiện vào các năm sau 2015 nhằm
đạt được mục tiêu tiếp cận nước sạch
và vệ sinh môi trường vào năm 2030.
Cần khuyến khích mở rộng các mục
tiêu về vệ sinh vì vệ sinh tốt là điều
kiện cần thiết để cải thiện sức khỏe và
dinh dưỡng, đặc biệt là phụ nữ và trẻ
em gái, bằng cách ngăn chặn sự lây lan
của các bệnh truyền qua đường nước.

Mục tiêu 2: Tới năm 2030,
giảm 20% lượng nước sử dụng
trong tưới tiêu nông nghiệp, 20%
lượng nước sử dụng trong công
nghiệp và 15% lượng nước sử
dụng trong sinh hoạt, đồng thời
tăng 50% năng suất nước trong
mọi lĩnh vực, bằng cách áp dụng
phương pháp quản lý nhu cầu
nước, giảm nhu cầu sử dụng nước
trong các mùa vụ, áp dụng công
nghệ tiết kiệm nước và tăng tái sử
dụng an toàn nước thải.

Mục tiêu này nhằm mục đích nâng
cao hiệu quả sử dụng nước để ứng phó
với thách thức khan hiếm nguồn nước
và giảm thiểu khai thác nguồn nước
nhằm đảm bảo tính bền vững nguồn
nước. Nông nghiệp chiếm 70% lượng
nước khai thác, trong khi sử dụng nước
tại các hộ gia đình và ngành công
nghiệp lần lượt là 12% và 18% và dự
kiến nhu cầu sử dụng nước sẽ còn tăng
lên. Khai thác quá mức nguồn nước
mặt và nước ngầm sẽ gây ra tình trạng
căng thẳng về nguồn nước cho con
người và các hệ sinh thái, kết quả dẫn
đến chi phí về mặt môi trường tăng cao
bao gồm việc mất đa dạng sinh học và
ảnh hưởng đến hệ thống cung cấp
nước tự nhiên như các dòng sông và
các nguồn nước ngầm.

Tri thức khoa học và ứng dụng
công nghệ hiện có đang ngày càng
phát triển trong lĩnh vực tài nguyên
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nước, trong đó các phương pháp tiết
kiệm nước sẽ ngày càng nhiều hơn.
Việc cấp nước đang được tăng cường
tại nhiều quốc gia thông qua các kỹ
thuật xử lý nước thải tiên tiến và các
công nghệ tái sử dụng nước. Các
ngành công nghiệp có thể giảm lượng
nước sử dụng bằng cách đầu tư vào
các công nghệ và quy trình mới. Sử
dụng nước sinh hoạt tại các hộ gia
đình có thể giảm được đáng kể bằng
các công nghệ giảm tiêu thụ nước
như giảm xả nước nhà vệ sinh, vòi
hoa sen…Trong lĩnh vực nông nghiệp,
cải tiến tiết kiệm nước như sử dụng
các loại cây trồng cần ít nước tưới
hoặc sử dụng phương pháp tưới nhỏ
giọt hiện đang được nhiều quốc gia
áp dụng. Do đó, nâng cao hiệu quả
sử dụng nước thông qua quản lý nhu
cầu sử dụng nước và tăng năng suất
sử dụng nước trong tất cả các lĩnh
vực là yếu tố cần thiết và quan trọng
trong các mục tiêu phát triển bền
vững về nước.

Mục tiêu 3: Tới năm 2030, tăng
50% số lượng các quốc gia thông
qua và thực hiện các chương trình
và chính sách đăng ký công quyền
dùng nước dựa trên cách tiếp cận
quản lý tổng hợp tài nguyên nước

Mục tiêu này tập trung vào tầm quan
trọng trong tích hợp quản lý tổng hợp tài
nguyên nước trong các kế hoạch quản lý
nước. Mục tiêu quản lý tổng hợp tài
nguyên nước nhằm tối đa hóa lợi ích kinh
tế và lợi ích xã hội một cách công bằng
mà không ảnh hưởng tới tính bền vững
của các hệ sinh thái quan trọng. Đây là
cách tiếp cận mang tính đa ngành, trái
ngược với phương pháp truyền thống là
tiếp cận đơn ngành. Do tính phức tạp và
xuyên suốt của khái niệm quản lý tổng
hợp tài nguyên nước, các mục tiêu đề
xuất sử dụng đăng ký quyền dùng nước
trong các chính sách về nước.

Quyền dùng nước đề cập đến
quyền của một người sử dụng nước từ
một nguồn nước nào đó và do đó nó có
thể cho thấy cấp độ bền vững trong đó

nguồn nước được quản lý trong các đô
thị và các khu vực nông thôn. Vì vậy,
việc đăng ký công quyền dùng nước có
thể là công cụ hữu ích nhằm giải quyết
vấn đề sử dụng nguồn nước khan hiếm
không được kiểm soát và không bền
vững và nhấn mạnh sự phụ thuộc lẫn
nhau của các đối tượng sử dụng nước
vốn là nguồn tài nguyên hữu hạn. Các
khái niệm về đăng ký công quyền dùng
nước đã được thông qua và thực hiện
ở một số nước. Đạo luật nước tại nước
Cộng hòa Zambia quy định quyền sở
hữu nước và các thủ tục cho phép và
xác nhận sử dụng nước phải thông qua
một quá trình tham vấn cộng đồng và
công bố quyền dùng nước. Mexico đã
thông qua việc đăng ký quyền dùng
nước trong Luật tài nguyên nước quốc
gia của mình. Chính phủ Chile cũng đã
tạo ra một cơ sở dữ liệu về quyền dùng
nước được đăng ký tại Tổng cục nước
nhằm thúc đẩy tính minh bạch thông
tin và nhu cầu đáp ứng yêu cầu sử
dụng của tất cả các đối tượng sử dụng.
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Mục tiêu 4: Tới năm 2030,
giảm 30% ô nhiễm nước từ các
nguồn chính ở cấp độ quốc gia
bằng việc tăng ít nhất 80% việc
thu gom và xử lý tại các thành
phố, tăng 95% xử lý nước thải
công nghiệp và giảm 30% ô nhiễm
từ các nguồn khác, đồng thời có
các biện pháp để giảm thiểu ô
nhiễm tại nguồn.

Mục tiêu này nhằm giảm ô nhiễm
nước do các hoạt động của con người
bằng cách giảm lượng phát thải tại
nguồn. Mặc dù thừa nhận tầm quan
trọng của xử lý nước thải, mỗi ngày 2
triệu tấn nước thải từ các hoạt động
của con người được thải ra. Hơn 80%
nước thải và 70% nước thải công
nghiệp tại các nước đang phát triển
được thải ra nhưng không qua xử lý đã
gây ô nhiễm các dòng sông, hồ và các
khu ven biển. Nguồn ô nhiễm không
tập trung từ nông nghiệp và các khu đô
thị tạo ra tải lượng ô nhiễm cao hơn cả
nguồn ô nhiễm từ công nghiệp.

Ô nhiễm nước là mối quan tâm
toàn cầu khi những rủi ro suy thoái
chất lượng nước gây ảnh hưởng trực
tiếp tới các vấn đề môi trường, kinh tế
và xã hội. Ô nhiễm nước cũng gây tác
động tới đa dạng sinh học của các hệ
sinh thái thủy sinh với sự phụ thuộc của
hàng loạt các lĩnh vực từ phát triển đô
thị cho tới sản xuất lương thực thực
phẩm và công nghiệp. Cải thiện chất
lượng nước và quản lý nước thải là điều
kiện tiên quyết để tiếp cận với nước
sạch và vệ sinh môi trường, cũng như
để giải quyết các vấn đề sức khỏe,
nghèo đói, an ninh lương thực và các
thách thức về môi trường và do đó nó
rất quan trọng cho phát triển bền vững.

Tập trung cải thiện quản lý nước
thải tại các nước đang phát triển là việc
làm cần thiết do công việc thu gom và
xử lý nước thải ở các nước này vẫn ở
mức thấp. Ô nhiễm nước cần được
giảm thiểu bằng cách tăng thu gom và
xử lý nước thải. Hơn nữa, việc tái sử
dụng an toàn nước thải cho mục đích
sản xuất cần được đẩy mạnh hơn nữa
để phòng ngừa rủi ro sức khỏe cộng
đồng và ô nhiễm môi trường. Ngoài ra,
cũng cần ngăn chặn ô nhiễm nguồn
nước do các chất dinh dưỡng và các
chất hóa học từ nguồn nông nghiệp.

Mục tiêu 5: Tới năm 2030,
giảm một nửa thiệt hại về người
và tài sản do các thảm họa liên
quan tới nước bằng cách cải
thiện khả năng ứng phó của các
quốc gia.

Các mối nguy hiểm liên quan đến
nước chiếm tới 90% các mối nguy hiểm
từ thiên nhiên và dự kiến sẽ ngày càng
tăng về tần suất và cường độ do ảnh
hưởng của biến đổi khí hậu. Đặc biệt là
các nước đang phát triển, các thảm
họa tự nhiên có thể gây ra thiệt hại
đáng kể tới GDP hàng năm. Trong suốt
giai đoạn từ năm 2000 đến năm 2006,
có tới 2.163 các thảm họa liên quan
đến nước trên toàn cầu được báo cáo
trong Cơ sở dữ liệu thiên tai khẩn cấp
(EM - DAT) và đã giết chết 290.000
người, ảnh hưởng tới 1,5 tỷ người và
thiệt hại lên đến 422 tỷ đô la Mỹ. Năm
2010, thiên tai đã giết chết 296.800

người trên thế giới, ảnh hưởng tới 208
triệu người khác và thiệt hại khoảng
110 tỷ đô la Mỹ. 

Tỷ lệ tử vong và thiệt hại kinh tế do
các thảm họa liên quan đến nước có thể
được giảm thiểu bằng cách cải thiện
khả năng ứng phó của cộng đồng. Điều
này có thể đạt được bằng cách hiểu rõ
hơn về các quá trình ứng phó với các
thảm họa liên quan đến nước.

VẤN ĐỀ XUYÊN SUỐT

Chương trình thủy văn quốc tế của
UNESCO chú trọng nhiều tới các vấn đề
xuyên suốt, đó là các công cụ để đạt
được các mục tiêu phát triển bền vững,
cụ thể: giáo dục nước và xây dựng
năng lực, nghiên cứu khoa học,
phương pháp tiếp cận khoa học và
công nghệ tiên tiến; và chia sẻ thông
tin và kiến thức, bao gồm cả kiến thức
bản địa và truyền thống. Các vấn đề
xuyên suốt này cần được xem xét trong
các mục tiêu phát triển bền vững để
tạo ra khung hỗ trợ các phương tiện để
đạt mục tiêu. Sự gia tăng về số lượng
các chuyên gia về nước là cần thiết để
mở rộng hiệu quả trong vấn đề cấp
nước và vệ sinh môi trường, nâng cao
hiệu quả sử dụng nước, chấp nhận
quyền sử dụng nước và cải thiện khả
năng ứng phó với các thảm họa liên
quan đến nước. Cùng với việc tăng
cường năng lực của con người, cần tập
trung nâng cao thể chế và các hình
thức khác trong việc trao đổi thông tin
và kiến thức để thông báo và ra các
quyết định hiệu quả.

Các vấn đề về nước cũng được liên
kết chặt chẽ với các các vấn đề phát
triển khác như nghèo đói, y tế, giáo dục,
bình đẳng giới, các hệ sinh thái, biến đổi
khí hậu và các thảm họa. Do đó,
UNESCO - IHP đề nghị công nhận rõ
ràng mối liên kết của nước với các ngành
khác trong các mục tiêu phát triển bền
vững như các mục tiêu liên quan đến
nông nghiệp bền vững; an ninh lương
thực và dinh dưỡng; bình đẳng giới và
trao quyền cho phụ nữ, cơ sở hạ tầng,
các thành phố bền vững và các khu định
cư của con người; và khí hậu.�

Nguồn: www.unesco.org
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S
au 3 năm nghiên cứu, một nhóm các nhà nghiên cứu
từ Đại học Aarhus - Đan Mạch, Trường luật Vermont
và Tập đoàn CNA - Mỹ  đã đưa ra kết luận tới năm
2040 sẽ không đủ nước để đáp ứng nhu cầu của dân

số thế giới và sẽ có sự cạnh tranh giữa nhu cầu nước uống
và nhu cầu năng lượng. 

Ở hầu hết các quốc gia, điện là nguồn tiêu thụ nước
nhiều nhất do các nhà máy điện cần nước trong quá trình
làm mát để sản xuất điện. Các hệ thống năng lượng không
đòi hỏi chu kỳ làm mát là các hệ thống gió và năng lượng
mặt trời, và vì vậy, một trong những khuyến nghị trong
nghiên cứu là thay thế hệ thống năng lượng bằng hệ thống
điện gió và năng lượng mặt trời bền vững.

Nghiên cứu này cũng mang lại những kết quả đáng ngạc
nhiên rằng, hầu hết các hệ thống năng lượng đều không ghi
lại lượng nước để các hệ thống này hoạt động.

TỚI NĂM 2020, CÁC VẤN ĐỀ VỀ NƯỚC ẢNH HƯỞNG
TỚI 30 – 40% DÂN SỐ THẾ GIỚI

“Đây là một vấn đề lớn mà ngành điện không thống kê
được thực tế họ cần tiêu thụ bao nhiêu nước. Cùng với thực
tế tài nguyên nước là hữu hạn, điều này có thể dẫn đến một
cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nếu không được giải quyết
sớm” – Giáo sư Benjamin Sovacool từ Đại học Aarhus cho biết.

Kết hợp với các kết quả nghiên cứu mới với các dự đoán
về tình trạng thiếu nước và tình hình dân số gia tăng, có
thể thấy tới năm 2020, nhiều khu vực trên thế giới sẽ không
được tiếp cận với nguồn nước sạch. Thực tế, kết quả nghiên
cứu dự báo tới năm 2020, khoảng 30 - 40% dân số thế giới
sẽ bị rơi vào tình trạng khan hiếm nước và theo các nhà
nghiên cứu, biến đổi khí hậu có thể làm tình trạng này trầm
trọng thêm. 

Giáo sư Benjamin Sovacool cho biết thêm “Điều này có
nghĩa rằng chúng ta sẽ phải quyết định nơi tiêu thụ nước của
chúng ta trong tương lai. Liệu chúng ta muốn tiêu thụ nước
cho ngành điện hay sinh hoạt? Vì chúng ta không đủ nước
cho cả 2 ngành trên trong tương lai”.

GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ NHƯ THẾ NÀO?

Trong nghiên cứu, nhóm tác giả đã nhấn mạnh 6 kiến
nghị chung của người ra quyết định phải làm theo để chấm
dứt tình trạng và giải quyết khủng hoảng trên thế giới:

• Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng
• Nghiên cứu thay đổi hệ thống làm mát
• Thống kê sử dụng nước trong các nhà máy điện là

bao nhiêu
• Đầu tư vào năng lượng gió
• Đầu tư vào năng lượng mặt trời
• Bỏ các nhà máy nhiên liệu hóa thạch tại tất cả các khu

vực khó khăn về nước 
Nhóm các nhà nghiên cứu đã tiến hành nghiên cứu của

họ tại 4 nước là Pháp, Mỹ, Trung Quốc và Ấn Độ. Thay vì xem
xét tình hình ở cấp độ quốc gia, nhóm đã thu hẹp và tập
trung vào các nhà máy cụ thể và các nguồn cung cấp năng
lượng. Bước đầu tiên là xác định nhu cầu năng lượng hiện tại
và sau đó dự báo cho tương lai xa tới năm 2040. Kết quả đạt
được đang ngạc nhiên. Tất cả 4 dự án đều cho thấy không
thể tiếp tục sản xuất điện theo phương thức này và không thể
đáp ứng các nhu cầu về nước vào năm 2040. 

“Nếu chúng ta tiếp tục sản xuất như hiện nay, chúng ta
sẽ phải đối mặt với sự thiếu hụt nước. Sẽ không có nước vào
năm 2040 nếu chúng ta tiếp tục làm những gì như hiện nay.
Không có thời gian để lãng phí. Chúng ta cần phải hành động
ngay”. Đây là kết luận của giáo sư Benjamin Sovacool.�

Tới năm 2040, 
tình trạng 
thiếu nước 
sẽ xảy ra trên
diện rộng

Nước được sử dụng trên toàn thế giới để sản xuất ra điện, nhưng một nghiên cứu mới đã
chỉ ra rằng, tới năm 2040 nước sẽ không đủ đáp ứng nhu cầu của chúng ta nếu như tình
trạng năng lượng không được cải thiện.
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K
hung thời gian hành động
cho các mục tiêu phát triển
thiên niên kỷ (MDG) đã gần
hoàn thành, thời điểm này là

thời gian chuyển động cho các mục
tiêu mới cửa chương trình nghị sự sau
năm 2015. Mục tiêu của chương trình
mới được tập trung vào nước sạch và
vệ sinh môi trường và đặc biệt chú ý
đến kết quả cuối cùng, những cái giá
phải trả liên quan đến sản phẩm cuối
cùng của nước và vệ sinh môi trường:
Nước thải. 

Ngày nay vấn đề về quản lý nước
thải và chất lượng nước trong đa
ngành kinh tế đang là vấn đề nổi cộm
lên cùng với các vấn đề khác như mối
quan hệ nước-năng lượng-lương thực
cũng như các chủ đề khác quan trọng
về môi trường (có hoặc không liên
quan đến nước). 

Rõ  ràng là trong bối cảnh thế giới
đang chịu nhiều áp lực về nước gia
tăng (theo OECD. 2012) thì quản lý
nước thải đang đóng vai trò quan trọng
trong việc đạt được an ninh nước toàn
cầu. Do vậy, cần có một sự đồng thuận

mới về sự cần thiết cho một mục tiêu
về nước cho chương trình phát triển
nghị sự sau 2015 và nhận dạng rõ ràng
tầm quan trọng của quản lý nước thải
hiệu quả và vai trò của nó trong việc
bảo vệ chất lượng nước.

Hiện các mục tiêu MDG đang tập
trung vào cải thiện vệ sinh môi trường
vào các dịch vụ như cải thiện các nhà
vệ sinh mà ít tập trung vào bảo đảm
việc các nguồn chất thải đảm bảo và
được xử lý đầy đủ trước khi đưa ra môi
trường tự nhiên. Xử lý nước thải hiện
nay trên toàn thế giới đang thất bại,
phần lớn nước thải, bùn thải được thải
ra mà không có bất kỳ hình thức xử lý
nào trước khi ra môi trường gây ra
bệnh tật cho con người, phá hủy hệ
sinh thái đặc biệt các hệ sinh thái quan
trọng như các rặng san hô và hệ sinh
thái thủy sinh.

Dân số đô thị dự đoán sẽ tăng gấp
đôi trong vòng 40 năm tới (từ 3.4 tỉ
người hiện nay lên 6 tỉ)  nhưng hầu hết
các thành phố đều chưa sẵn sàng cho
nền cơ sở hạ tầng nước thải phục vụ
cho số lượng dân đô thị này, hiện đang

ở trong tình trạng xuống cấp, không đủ
và hoặc có nơi không có (Hội đồng
nước thế giới 2012). 

Nếu bỏ qua việc quản lý nước thải
sẽ dẫn đến hai hiện tượng gây ô nhiễm
nguồn nước: ô nhiễm hóa học (đặc
biệt là chất dinh dưỡng) và ô nhiễm vi
sinh học.

Nước thải chứa số lượng lớn các
chất ô nhiễm và chất bẩn như: Các
chất dinh dưỡng (đạm, lân, kali...); Vi
sinh vật gây bệnh (virus, vi khuẩn, giun
sán...); kim loại nặng (cadimi, crom,
đồng, chì, thủy ngân, niken...); Chất ô
nhiễm hữu cơ (polychlorinated
biphenyls, polyaromatic hydrocarbons,
thuốc trừ sâu) và chất hữu cơ phân hủy
sinh học (BOD, COD) và vi chất ô
nhiễm (thuốc, mỹ phẩm, chất tẩy rửa)

Tất cả những thứ này có thể gây ra
nhiều vấn đề cho sức khỏe và môi
trường đồng thời cũng gây ra những
tác động kinh tế, xã hội khi nước thải ít
được xử lý hoặc không xử lý đầy đủ
trước khi thải ra môi trường.�

Nguồn: www.sciencedaily.com

Quản lý nước thải -
Những phân tích của UN-Water
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Ngày 5 tháng 12 năm 2014, tại kỳ họp thứ 69, Đại
hội đồng Liên Hợp Quốc đã thông qua nghị quyết
về Thập kỷ hành động “Nước cho cuộc sống” 2005
- 2015 và các nỗ lực để đạt được phát triển bền
vững về tài nguyên nước. 

N
ghị quyết đã ghi nhận các hoạt động liên quan đến
nước trong suốt thập kỷ hành động vừa qua và
khuyến khích các nước thành viên, hệ thống trong
Liên Hợp Quốc và các tổ chức nhằm thúc đẩy nỗ

lực trong việc đạt được mục tiêu liên quan đến nước đã được
quốc tế đồng thuận. Hơn nữa, Nghị quyết cũng mời Chủ tịch
Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tham gia cuộc đối thoại tương
tác cấp cao của Liên Hợp Quốc ở New York vào ngày Nước
Thế giới 22 tháng 3 năm 2015 để đánh giá một cách toàn
diện các tiến bộ đã đạt được trong việc thực hiện Thập kỷ
hành động “Nước cho cuộc sống” nêu trên, thực tế hành
động và bài học kinh nghiệm. 

Nghị quyết cũng ghi nhận đề nghị của Chính phủ
Tajikistan sẽ đứng ra tổ chức và tài trợ một cuộc họp quốc tế
cấp cao được tổ chức vào tháng 6 năm 2015 về việc thực
hiện hành động. Ta�i đây, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc sẽ báo

cáo tại phiên họp lần thứ 71 của Đại Hội đồng về việc thực

hiện chi tiết những điều được đưa vào nghị quyết dựa trên

đánh giá thực hiện Hành động “Nước cho cuộc sống” trong

suốt thập kỷ qua.�

Thông qua nghị quyết về Thập kỷ hành động
“Nước cho cuộc sống” 2005 - 2015

H
ơn 300 thành viên từ các cơ quan thành viên
của Liên Hợp Quốc cũng như các chuyên gia,
đại diện cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức
chính phủ cũng như phi chính phủ đã gặp gỡ

trong Hội nghị này diễn ra từ 15 – 17/01/2015 tại
Zazagoza, Tây Ban Nha để đúc rút kết luận dựa trên thực
tiễn thực hiện và trao đổi quan điểm giữa các Chính phủ
và các bên liên quan. 

Hội nghị quốc tế Zaragoza hàng năm của Liên Hợp Quốc
về Nước sẽ tập trung vào việc đưa các chương trình nghị sự

sau năm 2015 thành hành động. Sự kiện này sẽ bàn và thảo
luận về các công cụ để thực hiện (công cụ tài chính, công
nghệ, phát triển năng lực) và các khung quản trị nhằm khởi
sự chương trình nghị sự sau năm 2015 về cấp nước và vệ
sinh môi trường.

Đây cũng là năm cuối cùng thực hiện Thập kỷ hành động
“Nước cho cuộc sống” do vậy, Hội nghị này cũng nhấn mạnh
vào việc rút ra kinh nghiệm, học hỏi từ những gì đã đạt được
trong quá trình thực hiện cũng như lên kế hoạch cho các
bước tiếp theo.�

HỘI NGHỊ QUỐC TẾ HÀNG NĂM CỦA LIÊN HỢP QUỐC VỀ NƯỚC:

Nước và phát triển bền vững - 
Từ tầm nhìn đến hành động

Nguồn: www.sciencedaily.com
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Đ
ề xuất mục tiêu này nhằm hỗ trợ công tác bảo vệ
tài nguyên nước, tránh tình trạng khai thác quá
mức và gây ô nhiễm đồng thời vẫn đáp ứng nhu
cầu nước uống và vệ sinh môi trường, năng

lượng, nông nghiệp và các mục đích sử dụng khác. Mục
tiêu này nhằm mục đích là bảo vệ cộng đồng khỏi các thảm
họa liên quan đến nước. Nó hỗ trợ việc thực hiện các quyền
con người với nước sạch an toàn và vệ sinh môi trường
cũng như các quyền khác về chất lượng cuộc sống, sức
khỏe con người. Đề xuất này là một yếu tố quan trọng cho
sự phát triển bền vững, làm cơ sở cho tất cả các nỗ lực
khác để xóa bỏ tình trạng đói nghèo cùng cực vào năm
2030. Nó đưa ra các mục tiêu và các chỉ tiêu liên quan hỗ
trợ các nước có thể đạt được mục tiêu xóa nghèo vào năm
2030. Nó minh họa các chi phí và lợi ích liên quan và thảo
luận cách thức thực hiện.

Sơ đồ trên cho thấy mục tiêu được đề xuất và các chỉ
tiêu chính được liên kết với nhau. Mục tiêu toàn cầu về
nước được thiết kế để phù hợp với bối cảnh và các ưu tiên
của mỗi quốc gia. Thực hiện mục tiêu này đối với nước tạo
ra các lợi ích về xã hội, kinh tế, tài chính và các lợi ích
khác. Sự phát triển y tế, giáo dục, nông nghiệp và sản xuất
lương thực, năng lượng, công nghiệp và các hoạt động
kinh tế và xã hội khác đều phụ thuộc vào hiệu quả của
việc quản lý, bảo vệ nguồn nước, cung cấp nước và phân
phối các dịch vụ cấp nước và vệ sinh. Cộng đồng cũng cần
được bảo vệ khỏi những rủi ro liên quan đến nước. Đáp
ứng mục tiêu này kêu gọi việc cải thiện công tác quản lý
nguồn nước và hành động trong các lĩnh vực xây dựng
chính sách, pháp luật, quy hoạch, điều phối và quản lý.
Các công cụ cho việc chuẩn bị dự án, giám sát, và quản lý
cũng sẽ cần phải được phát triển để đạt được mục tiêu đề
ra. Tất cả điều này sẽ đòi hỏi nâng cao năng lực tổ chức
và năng lực con người ở tất cả các cấp.

MỤC TIÊU PHỤ

Mục tiêu toàn cầu cho nước được hỗ trợ bởi một tập hợp
các mục tiêu phụ. Để tạo thuận lợi cho sự hiểu biết vai trò của
nước, chương trình khung đã thiết kế dựa trên năm mục tiêu
kết nối với nhau. 5 mục tiêu như sau:

Một là, đạt được tiếp cận phổ cập tới nước sạch, vệ sinh
môi trường 

Hai là, cải thiện việc sử dụng bền vững và phát triển bền
vững tài nguyên nước ở tất cả các quốc gia (x%)

Ba là, tăng cường công bằng, tăng cường sự tham gia và
trách nhiệm quản lý tài nguyên nước 

Bốn là, giảm lượng nước thải chưa qua xử lý (bằng x%),
giảm ô nhiễm chất dinh dưỡng (y%) và tăng tái sử dụng
nước thải (bằng z%)

Năm là, giảm tỷ lệ tử vong (x%) và thiệt hại kinh tế (y%)
do các thảm họa liên quan đến nước gây ra

Chi tiết về các mục tiêu này, cùng với các chỉ số để theo
dõi tiến độ đạt được mục tiêu được trình bày trong Phụ lục.

MỤC TIÊU TOÀN CẦU VỀ NƯỚC:

Đảm bảo nguồn nước 
bền vững!

Chương trình nghị sự phát triển sau năm 2015 đã nhấn mạnh vai trò quan trọng của
nước đối với sự phát triển của con người, đối với môi trường và và với sự phát triển kinh
tế. UN-Water và các đối tác đã phát triển các đề xuất cho một mục tiêu toàn cầu về
Nước, “Đảm bảo nguồn nước bền vững toàn cầu”. Đây là chủ đề cho các cuộc thảo luận
hiện nay về chương trình nghị sự phát triển và làm thế nào để mục tiêu này bao hàm
được các vấn đề liên quan đến nước. Chương trình khung của mục tiêu toàn cầu về
Nước được thiết kế để nâng cao sức khỏe con người, thúc đẩy sự thịnh vượng kinh tế và
bảo tồn môi trường. Chương trình khung có chứa cả ba hướng của phát triển bền vững:
xã hội, kinh tế và môi trường.
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Các mục tiêu có thể đo lường ở cấp quốc gia để cho phép so
sánh được tình hình thực hiện giữa các quốc gia và tập hợp
kết quả thực hiện ở quy mô toàn cầu.

Các mục tiêu về nước có mối quan hệ tương quan với
nhau, giúp chúng hỗ trợ lẫn nhau. Ví dụ, tiếp cận nguồn nước
uống và để đảm bảo nó được chia sẻ một cách công bằng đòi
hỏi công tác quản lý tốt, cân đối nhu cầu cạnh tranh, và yêu
cầu việc bảo vệ hệ thống cung cấp tự nhiên khỏi sự ô nhiễm
và các thiên tai liên quan đến nước. Hơn nữa, mục tiêu về
nước liên quan trực tiếp đến việc giải quyết các mục tiêu khác
được đề xuất trong khuôn khổ chương trình khung sau năm
2015, như mục tiêu về y tế, năng lượng, thực phẩm, việc
làm, bình đẳng giới và phát triển bền vững môi trường. Vì
nước là rất quan trọng đối với sự phát triển bền vững, nên
cần chứng minh sự liên kết chặt chẽ giữa nước và các mục
tiêu khác, cũng như mối liên hệ với các mục tiêu liên quan.
Lồng ghép các mục tiêu phát triển khác nhau thành một cấu
trúc mạch lạc hướng tới việc cung cấp những lợi ích bền vững
tối đa cho số lượng người lớn nhất.

XÂY DỰNG SỰ ĐỒNG THUẬN TOÀN CẦU VỀ NƯỚC

Việc sử dụng, phát triển và quản lý tài nguyên nước –
một tài nguyên hữu hạn cũng như các dịch vụ cung cấp nước
hiện nay là không bền vững. Tại Hội nghị Liên hợp quốc về
phát triển bền vững năm 2012 (Rio+20), chính phủ các quốc
gia đã nhấn mạnh rằng “Nước là cốt lõi của phát triển
bền vững” vì nó gắn liền với một số thách thức toàn cầu
quan trọng. Các mục tiêu phát triển, xóa đói giảm nghèo,
khắc phục sự bất bình đẳng, thực hiện quyền con người và
phát triển kinh tế bền vững, tất cả đều phụ thuộc vào hệ
thống nước ngọt. 

Mục tiêu toàn cầu về nước đề xuất ở đây giải quyết các ưu
tiên đã được đồng thuận tại Rio + 20 và trong các quá trình
liên chính phủ. Nó đưa ra các kinh nghiệm có được từ các Mục
tiêu phát triển thiên niên kỷ (MDGs), từ việc các doanh nghiệp
chưa hoàn thành việc thực hiện các chương trình nghị sự
MDG, và kết quả thảo luận với các bên liên quan ở cấp quốc
gia, khu vực và toàn cầu. Mục tiêu này cũng phản ánh các
báo cáo trên chương trình nghị sự phát triển sau năm 2015,
báo cáo về giải pháp phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc,
Công ước toàn cầu của Liên Hợp Quốc, Nhóm Phát triển của
Liên Hợp Quốc, các báo cáo tiến độ của các đồng chủ tịch của
Nhóm liên chính phủ  về mục tiêu phát triển bền vững SDGs
(OWG), và Hội nghị Thượng đỉnh về Nước ở Budapest..

XÂY DỰNG TƯƠNG LAI MONG MUỐN

Các ấn phẩm của UN-Water về một mục tiêu toàn cầu về
Nước sau năm 2015 là để cung cấp thông tin cho các cuộc thảo
luận về chương trình nghị sự sau năm 2015. Thành viên của
UN-Water và các đối tác đề nghị rằng các vấn đề liên quan đến
nước cần phải được giải quyết dựa trên cơ sở một mục tiêu
nước cụ thể, rõ ràng để đạt được tương lai mong muốn. 

Mục tiêu về nước gắn với mục tiêu phát triển của xã hội
đồng thời đảm bảo sự phát triển là bền vững dài hạn. Mục

tiêu về nước được đề xuất sẽ thúc đẩy các kết quả đầu ra:
sự hạnh phúc, khỏe mạnh của người dân, sự thịnh vượng,
công bằng xã hội, hệ sinh thái được bảo vệ và tăng cường
khả năng phục hồi của cộng đồng.

Nguyện vọng sau năm 2015 về xóa đói giảm nghèo trong
bối cảnh phát triển bền vững sẽ thất bại trừ khi phương án
đề xuất để quản lý nước và cung cấp các dịch vụ liên quan
đến nước được thông qua ở tất cả các quốc gia. Điều quan
trọng là nước có liên quan đến các mục tiêu khác và mục tiêu
về nước được lựa chọn bởi các quốc gia thành viên của Liên
Hợp Quốc. Ấn phẩm của UN-Water chứng minh tầm quan
trọng và tính cấp bách của nhiệm vụ này cần phải được thực
hiện ở quy mô toàn cầu. Hàng tỷ người chưa có cơ hội được
tiếp cận với nguồn nước sạch và dịch vụ vệ sinh. Nhu cầu về
nước ngọt để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của con
người, sự cần thiết của việc xử lý nước thải để bảo tồn và bảo
vệ chất lượng nước và hành động để ngăn chặn tác động của
vấn đề ô nhiễm chất dinh dưỡng là bước thay đổi lớn từ
"Business As Usual”. Chương trình nghị sự phát triển mới có
thể kích thích các hành động khẩn cấp cần thiết để chỉnh đốn
lại hướng đi hiện tại.

Mục tiêu về nước được đề xuất sẽ thúc đẩy các kết
quả sau đây:
1. Sự hạnh phúc, khỏe mạnh của người dân, sự thịnh

vượng, công bằng xã hội, hệ sinh thái được bảo vệ và và
tăng cường khả năng phục hồi của cộng đồng

2. Tiếp cận phổ cập tới nước sạch và vệ sinh môi trường, cải
thiện chất lượng nước, nâng cao tiêu chuẩn dịch vụ

3. Sử dụng bền vững và phát triển bền vững nguồn nước,
tăng cường và chia sẻ những lợi ích sẵn có

4. Quản lý nước hiệu quả với các thể chế hiệu quả hơn và
hệ thống quản trị hiệu quả.

5. Cải thiện chất lượng nước và quản lý nước thải xét đến
các giới hạn môi trường

6. Giảm rủi ro thiên tai liên quan đến nước để bảo vệ các
nhóm dễ bị tổn thương và giảm thiểu thiệt hại kinh tế.�



Mục tiêu A: Đạt được tiếp cận phổ cập tới nước sạch, vệ sinh môi trường 

Yếu tố 1: Chấm dứt việc đi tiêu lộ thiên;

Yếu tố thứ 2: Quyền tiếp cận cơ bản “nhằm đạt được tiếp cận phổ cập nước sạch và vệ sinh cho hộ gia đình, cho trường
học, và bệnh viện”;

Yếu tố thứ 3: Dịch vụ nước sạch và vệ sinh an toàn “cung cấp dịch vụ nước sạch và vệ sinh an toàn cho số lượng người
dân không có các trang thiết bị vệ sinh ở nhà”;

Yếu tố thứ 4: Sự bình đẳng  “đảm bảo sự bình đẳng trong việc tiếp cận dịch vụ” .

Mục tiêu B: Cải thiện việc sử dụng bền vững và phát triển bền vững tài nguyên nước 
ở tất cả các quốc gia (x%)

Yếu tố 1: Sử dụng nguồn nước ngọt phù hợp với nguồn tài nguyên nước sẵn có 

Yếu tố 2: Khôi phục và duy trì các hệ sinh thái để cung cấp các dịch vụ liên quan đến nước

Yếu tố 3: Tăng năng suất nước cho tất cả các mục đích sử dụng 

Mục tiêu C: Tất cả các quốc gia Tăng cường sự bình đẳng, tăng cường sự tham gia 
và trách nhiệm trong quản lý tài nguyên nước

Yếu tố 1: Thực hiện phương pháp tiếp cận tổng hợp để quản lý nước ở địa phương, lưu vực và cấp quốc gia trong đó
có thúc đẩy một tiến trình ra quyết định có sự tham gia của các bên. 

Yếu tố 2: Cung cấp tất cả các dịch vụ cấp nước, vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân với giá cả hợp lý, có trách nhiệm,
và đảm bảo sự bền vững về mặt tài chính và môi trường.

Yếu tố 3: Đảm bảo khung thể chế, cơ sở hạ tầng và dịch vụ, và tăng cường hiệu quả thực hiện của cơ quan chịu trách
nhiệm về quản lý, điều phối dịch vụ và các bên khai thác nước.

Yếu tố 4: Tăng cường chuyển giao kiến thức và phát triển kỹ năng.

Mục tiêu D: Giảm lượng nước thải chưa qua xử lý (bằng x%), tăng tái sử dụng nước thải (bằng y%) 
và giảm ô nhiễm chất dinh dưỡng (z%) để phát huy tối đa nguồn nước sẵn có 

và cải thiện chất lượng nước

Yếu tố 1: Giảm lượng nước thải sinh hoạt và công nghiệp chưa qua xử lý (bao gồm cả điểm thải nông nghiệp) của (X%) 

Yếu tố 2: Tăng tái sử dụng nước thải một cách an toàn bằng cách (Z%)

Yếu tố 3: Giảm ô nhiễm chất dinh dưỡng (Y%)

Mục tiêu E: Giảm tỷ lệ tử vong (x%) và thiệt hại kinh tế (y%) 
do các thảm họa liên quan đến nước gây ra

Yếu tố 1: Nâng cao kiến thức và sự hiểu biết của các quốc gia đối với các cộng đồng có nguy cơ xảy ra thiên tai liên
quan đến nước, đặc biệt là trong vùng có khí hậu thay đổi

Yếu tố 2: Thông qua quản lý rủi ro thiên tai tổng hợp, bao gồm phương pháp tiếp cận cấu trúc và phi cấu trúc, để giảm
tỷ lệ tử vong và thiệt hại kinh tế do các thảm họa liên quan đến nước

Yếu tố 3: Các quốc gia thông qua và thực hiện chương trình giám sát và hệ thống cảnh báo sớm để bảo vệ các cộng
đồng có rủi ro cao về thiên tai liên quan đến nước

Yếu tố 4: Chuẩn bị sẵn sàng đầy đủ để quản lý thiên tai liên quan đến nước, đáp ứng được nhu cầu của cộng đồng người
sử dụng.




