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N
gày 01/ 7/2016, Chính phủ
đã ban hành Nghị định số
60/2016/NĐ-CP quy định
một số điều kiện đầu tư kinh

doanh trong lĩnh vực tài nguyên và
môi trường.

Nghị định trên quy định một số
điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh
vực tài nguyên nước, khoáng sản và
bảo vệ môi trường gồm: Điều kiện để
được cấp giấy phép hành nghề khoan
nước dưới đất; điều kiện về năng lực
của tổ chức thực hiện điều tra cơ bản
tài nguyên nước, tư vấn lập quy hoạch
tài nguyên nước; điều kiện về năng
lực của tổ chức, cá nhân tư vấn lập đề
án, báo cáo trong hồ sơ đề nghị cấp
giấy phép tài nguyên nước; điều kiện
của tổ chức hành nghề thăm dò
khoáng sản; điều kiện kinh doanh chế
phẩm sinh học trong xử lý chất thải;
điều kiện kinh doanh vận chuyển hàng
nguy hiểm là các chất độc hại, chất lây
nhiễm thuộc loại 6 quy định tại khoản
1 Điều 4 Nghị định số 29/2005/NĐ-CP,
khoản 1 Điều 22 Nghị định số
14/2015/NĐ-CP và khoản 1 Điều 4
Nghị định số 104/2009/NĐ-CP; điều
kiện cấp giấy phép xử lý chất thải
nguy hại.

ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC CẤP GIẤY
PHÉP HÀNH NGHỀ KHOAN NƯỚC
DƯỚI ĐẤT

Nghị định quy định, tổ chức, cá
nhân hành nghề khoan nước dưới đất
có đủ các điều kiện sau:  1- Có quyết
định thành lập tổ chức của cấp có
thẩm quyền hoặc một trong các loại

giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh,
giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
và đăng ký thuế, giấy chứng nhận
đăng ký doanh nghiệp đối với tổ chức
hoặc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh
doanh đối với nhóm cá nhân, hộ gia
đình do cơ quan có thẩm quyền cấp;
2- Người đứng đầu tổ chức (Giám đốc
hoặc Tổng Giám đốc) hoặc người chịu
trách nhiệm chính về kỹ thuật của tổ
chức, cá nhân hành nghề phải đáp
ứng các điều kiện theo quy định tại
Nghị định này; 3- Máy khoan và các
thiết bị thi công khoan phải bảo đảm
có tính năng kỹ thuật phù hợp đáp ứng
quy định.

Quy mô hành nghề khoan nước
dưới đất gồm: Quy mô nhỏ, quy mô
vừa và quy mô lớn.

Tổ chức, cá nhân được cấp giấy
phép hành nghề khoan nước dưới đất
ở quy mô nào thì được phép hành
nghề ở quy mô đó và các quy mô nhỏ
hơn; được hành nghề khoan, lắp đặt
các lỗ khoan, giếng khoan thăm dò,
khai thác, điều tra, khảo sát để phục
vụ mục đích khai thác, nghiên cứu,
đánh giá,  quan trắc nước dưới đất, có
đường kính tương đương với quy mô
hành nghề.

ĐIỀU KIỆN NĂNG LỰC TỔ CHỨC
HÀNH NGHỀ TRONG LĨNH VỰC
TÀI NGUYÊN NƯỚC

Về năng lực đối với tổ chức hành
nghề trong lĩnh vực tài nguyên nước,
Nghị định quy định tổ chức hành nghề
trong lĩnh vực tài nguyên nước phải có
một trong các loại giấy tờ sau: 1-

Quyết định thành lập tổ chức của cơ
quan có thẩm quyền, trong đó có chức
năng, nhiệm vụ liên quan đến hoạt
động điều tra cơ bản, lập quy hoạch
tài nguyên nước và các hoạt động
khác về tài nguyên nước; 2- Giấy
chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc
giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
và đăng ký thuế hoặc giấy chứng nhận
đăng ký doanh nghiệp do cơ quan có
thẩm quyền cấp. Đồng thời,  tổ chức
đó phải có đội ngũ cán bộ chuyên môn
tham gia thực hiện đề án, dự án, báo
cáo đáp ứng điều kiện quy định; có
máy móc, thiết bị chuyên dùng đáp
ứng quy định.

Bên cạnh đó, Nghị định cũng quy
định cụ thể điều kiện đối với đội ngũ
cán bộ chuyên môn của tổ chức tham
gia thực hiện đề án, dự án điều tra cơ
bản, tư vấn lập quy hoạch tài nguyên
nước; Điều kiện đối với người phụ
trách kỹ thuật của đề án, dự án điều
tra cơ bản, lập quy hoạch tài nguyên
nước; Điều kiện đối với đội ngũ cán
bộ chuyên môn của tổ chức lập đề án,
báo cáo trong hồ sơ đề nghị cấp giấy
phép tài nguyên nước; Điều kiện đối
với cá nhân tư vấn độc lập thực hiện
việc lập đề án, báo cáo trong hồ sơ
đề nghị cấp giấy phép tài nguyên
nước; Điều kiện về máy móc, thiết bị
chuyên dùng; Hồ sơ năng lực của tổ
chức, cá nhân tham gia thực hiện đề
án, dự án, báo cáo trong lĩnh vực tài
nguyên nước.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ
ngày 1/7/2016.�

Ban hành Nghị định quy định một số 
điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực 
tài nguyên và môi trường
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B
ộ Tài chính vừa ban hành
Thông tư số 94/2016/TT-BTC
sửa đổi, bổ sung Quyết định
59/2006/QĐ-BTC về việc quy

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản
lý và sử dụng phí thẩm định, lệ phí
cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng
tài nguyên nước, xả nước thải vào
nguồn nước và hành nghề khoan nước
dưới đất; Thông tư số 02/2014/TT-
BTC hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc
thẩm quyền quyết định của hội đồng
nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc
trung ương.

Thông tư quy định mức thu phí
thẩm định đề án, báo cáo xả nước thải
vào nguồn nước như sau: Đề án, báo
cáo có lưu lượng nước xả từ 3.000
đến dưới 10.000 m3/ngày đêm có
mức thu là 8.500.000 đồng/hồ sơ; đề
án, báo cáo có lưu lượng nước xả từ
20.000 đến 30.000 m3/ngày đêm mức
thu là 14.600.000 đồng/hồ sơ; đề án,
báo cáo có lưu lượng nước trên

30.000 m3/ngày đêm mức thu
17.700.000 đồng/hồ sơ….Phí thẩm
định đề án, báo cáo thăm dò, khai
thác, sử dụng nước dưới đất; khai
thác, sử dụng nước mặt; xả nước thải
vào nguồn nước, công trình thuỷ lợi là
khoản thu để bù đắp một phần hoặc
toàn bộ chi phí thực hiện công việc
thẩm định đề án, báo cáo thăm dò,
khai thác, sử dụng nước dưới đất;
khai thác, sử dụng nước mặt; xả nước
thải vào nguồn nước, công trình thuỷ
lợi và thu phí.

Mức thu tuỳ thuộc vào điều kiện cụ
thể tại địa phương mà quy định mức
thu cho phù hợp, như: Thẩm định đề
án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử
dụng nước dưới đất, đối với đề án thiết
kế giếng có lưu lượng nước dưới 200
m3/ngày đêm không quá 400.000
đồng/1 đề án; đối với đề án, báo cáo
thăm dò, khai thác có lưu lượng nước
từ 500 m3 đến dưới 1.000 m3/ngày
đêm không quá 2.600.000 đồng/1 đề

án, báo cáo; đề án, báo cáo thăm dò,
khai thác có lưu lượng nước từ 1.000
m3 đến dưới 3.000 m3/ngày đêm
không quá 5.000.000 đồng/1 đề án,
báo cáo.

Về thẩm định đề án, báo cáo
khai thác, sử dụng nước mặt: Đối với
đề án, báo cáo khai thác, sử dụng
nước mặt cho các mục đích khác với
lưu lượng dưới 500 m3/ngày đêm
không quá 600.000 đồng/1 đề án,
báo cáo.

Quy định về lệ phí cấp giấy phép
thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới
đất được sửa đổi, bổ sung như sau:
Mức thu lệ phí cấp giấy phép thăm dò,
khai thác, sử dụng nước dưới đất tối
đa không quá 150.000 đồng/1 giấy
phép. Trường hợp gia hạn, điều chỉnh
nội dung, cấp lại giấy phép, áp dụng
mức thu tối đa không quá 50% mức
thu cấp giấy lần đầu.

Thông tư này có hiệu lực kể từ
ngày 11/8/2016.�

Quy định mới về thu phí khai thác, 
sử dụng nước

U
BND tỉnh Bạc Liêu đã Quyết
định số 11/2016/QĐ-UBND
ngày 22 tháng 6 năm 2016
Quy định quản lý tài nguyên

nước trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.
Quy định này quy định các hoạt

động về quản lý, bảo vệ, thăm dò, khai
thác, sử dụng tài nguyên nước, xả
nước thải vào nguồn nước và hành
nghề khoan nước dưới đất trên địa
bàn tỉnh Bạc Liêu.

Quyết định cũng nêu rõ, Sở Tài
nguyên và Môi trường chịu trách
nhiệm giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực

hiện chức năng quản lý tài nguyên
nước trên địa bàn tỉnh như: lập quy
hoạch, kế hoạch quản lý, khai thác sử
dụng tài nguyên nước, xả nước thải
vào nguồn nước và hành nghề khoan
nước dưới đất; xây dựng, phê duyệt và
tổ chức thực hiện kế hoạch điều hòa,
phân phối tài nguyên nước; xây dựng
chương trình, kế hoạch cải tạo các
dòng sông, phục hồi các nguồn nước
bị ô nhiễm, cạn kiệt đối với các lưu vực
sông nội tỉnh; chỉ đạo việc ứng phó,
khắc phục sự cố ô nhiễm nguồn nước
trên địa bàn;…

Ngoài ra, Sở Tài nguyên và Môi
trường tổ chức điều tra hiện trạng khai
thác, sử dụng tài nguyên nước, xả
nước thải vào nguồn nước; Khoanh
định, công bố khu vực phải đăng ký
khai thác nước dưới đất; hàng năm
xây dựng các kế hoạch thanh tra, kiểm
tra việc thực hiện nhiệm vụ quản lý
nhà nước; thực hiện các nhiệm vụ
khác có liên quan theo quy định.

Quyết định này có hiệu lực sau 10
ngày kể từ ngày ký và bãi bỏ Quyết
định số 15/2008/QĐ-UBND ngày 05
tháng 6 năm 2008.�

Bạc Liêu: Ban hành quy định quản lý 
tài nguyên nước



BẢN TIN TÀI NGUYÊN NƯỚC[4]

V�N B�N QUY PH�M PHÁP LU�T 

T
hực hiện chỉ đạo của Thủ
tướng Chính phủ về việc rà
soát các dự án có xả thải trên
phạm vi cả nước, Bộ trưởng

Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần
Hồng Hà đã ký ban hành Quyết định
1620/QĐ-BTNMT về việc phê duyệt Kế
hoạch thanh tra việc chấp hành pháp
luật về bảo vệ môi trường và tài
nguyên nước tại các dự án có xả thải
trên phạm vi cả nước.

Mục đích của đợt thanh tra toàn
diện lần này nhằm đánh giá một cách
toàn diện công tác quản lý nhà nước
trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và tài
nguyên nước của các cơ quan hành
chính nhà nước; các cơ quan chuyên
môn có liên quan.

Đối tượng thanh tra là các tổ chức
hoạt động sản xuất, kinh doanh có xả
thải ra môi trường (tập trung chính vào
các cơ sở sản xuất công nghiệp có nguồn
xả nước thải từ 200m3/ngày đêm trở lên,
có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường biển,
lưu vực sông trên địa bàn các tỉnh, thành
phố trực thuộc Trung ương).

Phạm vi thanh tra được tiến hành

trên địa bàn toàn quốc, thời kỳ thanh tra
sẽ từ ngày có quyết định thành lập các tổ
chức sản xuất, kinh doanh đến thời điểm
thanh tra; và thời hạn thực hiện cuộc
thanh tra được thực hiện theo quy định
của Luật Thanh tra năm 2010.

Nội dung thanh tra tập trung vào
việc chấp hành pháp luật trong lĩnh
vực môi trường và tài nguyên nước
của các cơ quan hành chính nhà
nước, cơ quan chuyên môn có liên
quan và của các tổ chức hoạt động
sản xuất, kinh doanh có xả thải ra
môi trường.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi
trường sẽ ban hành Quyết định thành
lập 3 đoàn thanh tra đối với các tổ
chức hoạt động sản xuất, kinh doanh
có nguồn xả nước thải từ 500m3/ngày
đêm trở lên tại 23 tỉnh: Bắc Giang,
Bắc Ninh, Cao Bằng, Hà Giang, Hà
Nam, Lào Cai, Lạng Sơn, Phú Thọ,
Sơn La, Tuyên Quang, Đắk Nông, Gia
Lai, Hà Tĩnh, Kon Tum, Lâm Đồng,
Quảng Bình, Thanh Hóa, An Giang,
Bến Tre, Cà Mau, Sóc Trăng, Tây Ninh
và Vĩnh Long.

Bộ trưởng cũng yêu cầu Thanh tra
Bộ, Tổng cục Môi trường, Cục Quản lý
Tài nguyên nước căn cứ nội dung Kế
hoạch này, chủ động lồng ghép nội
dung thanh tra đối với đối tượng là các
tổ chức hoạt động sản xuất, kinh
doanh có nguồn xả nước thải từ
500m3/ngày đêm trở lên.

Sở Tài nguyên và Môi trường các
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
rà soát, tổng hợp các tổ chức hoạt
động sản xuất, kinh doanh có nguồn
xả nước thải từ 200m3/ngày đêm trở
lên (trừ các đối tượng đã được đoàn
thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường
thanh tra trong năm 2016), để đề xuất
đưa vào kế hoạch thanh tra của Sở
trong năm 2017.

Các đoàn thanh tra phải báo cáo
kết quả thanh tra về Thanh tra Bộ
chậm nhất là 15 ngày, kể từ ngày kết
thúc thanh tra để tổng hợp, báo cáo
Bộ trưởng. Dự kiến cuối tháng
10/2016 sẽ hoàn thành tổng hợp báo
cáo kết luận thanh tra; tổng kết, đánh
giá, rút kinh nghiệm và tổ chức họp
báo công bố kết quả thanh tra.�

Thanh tra trên cả nước các dự án có xả thải

N
gày 17/8, Bộ Tài nguyên và
Môi trường đã ban hành
công văn số 3431/BTNMT-
TNN gửi các Công ty đã

được cấp giấy phép nhưng chưa vận
hành chính thức rà soát, đánh giá tình
hình thực hiện giấy phép và bảo đảm
việc thực hiện nghiêm các nội dung
quy định trong giấy phép. 

Theo đó, Bộ Tài nguyên và Môi
trường yêu cầu các Công ty chỉ được xả
nước thải vào nguồn nước theo quy định
của Giấy phép sau khi đã hoàn thành
toàn bộ công trình xả nước thải, đã được
cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp
giấy xác nhận hoàn thành công trình

bảo vệ môi trường và báo cáo tình hình
thực hiện Giấy phép xả nước thải vào
nguồn nước, cụ thể như sau:

Một là, thời điểm hoàn thành dự án
và chính thức đi vào sản xuất; thời điểm
hoàn thành hệ thống xử lý nước thải,
được cơ quan nhà nước có thẩm quyền
cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình
bảo vệ môi trường. Trường hợp chưa
hoàn thành dự án, chưa chính thức đi
vào sản xuất thì dự kiến thời gian bắt
đầu đi vào hoạt động chính thức.

Hai là, tình hình xây dựng các hạn
mục công trình thu gom, xử lý nước
thải theo Đề án xả nước thải vào
nguồn nước. Tình hình thu gom, vận

hành hệ thống xử lý nước thải và
những vấn đề phát sinh (nếu có), kể
từ ngày được cấp Giấy phép đến nay. 

Ba là, tình hình lắp đặt hệ thống
quan trắc nước thải tự động liên tục,
quan trắc lưu lượng, chất lượng nước
thải, chất lượng nguồn nước tiếp nhận
theo quy định của Giấy phép và kết
quả quan trắc từ ngày được cấp Giấy
phép đến nay.

Công văn số 3431/BTNMT-TNN
nêu rõ, Bộ Tài nguyên và Môi trường
yêu cầu các Công ty nghiêm túc thực
hiện và gửi báo cáo về Bộ (qua Cục
Quản lý tài nguyên nước) trước ngày
15/9/2016.�

Báo cáo tình hình thực hiện Giấy phép 
xả nước thải vào nguồn nước
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V�N B�N QUY PH�M PHÁP LU�T 

Đ
ó là chỉ đạo của Bộ trưởng
Trần Hồng Hà tại cuộc họp
ngày 26/8 nghe báo cáo về
việc triển khai xử lý văn bản

và hồ sơ công việc trên môi trường
mạng. Tham dự cuộc họp có Thứ
trưởng Nguyễn Linh Ngọc, Thứ trưởng
Nguyễn Thị Phương Hoa; lãnh đạo các
Tổng cục, Cục, Vụ trực thuộc Bộ, Văn
phòng Bộ, Thanh tra Bộ.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số
36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử, ngày
31/5/2016, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên
và Môi trường Trần Hồng Hà đã phê
duyệt Kế hoạch số 06/KH-BTNMT về
việc triển khai việc xử lý văn bản và hồ
sơ công việc trên môi trường mạng tại
Bộ. Theo đó từ ngày 01/9/2016, tất cả
các đơn vị trực thuộc Bộ thực hiện xử
lý văn bản và hồ sơ công việc (không

mật) qua mạng thông tin điện tử,
nhằm tăng cường cải cách hành chính,
phục vụ người dân và doanh nghiệp;
thực hiện vận hành Chính phủ điện tử
tại Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Báo cáo tại cuộc họp, Cục trưởng
Cục Công nghệ thông tin Lê Phú Hà cho
biết, thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng,
Cục Công nghệ thông tin đã tích cực
phối hợp với Văn phòng Bộ xây dựng
và hoàn thiện hệ thống quản lý văn bản
và hồ sơ công việc của Bộ. Hệ thống sẽ
hỗ trợ một số tính năng mới như thực
hiện chỉ đạo, điều hành bằng giọng nói,
chữ viết và văn bản; theo dõi tiến độ
xử lý đối với từng văn bản; ứng dụng
chữ ký số và xác thực đối với văn bản…
Hệ thống sẽ được kết nối, liên thông với
trục liên thông văn bản của Chính phủ,
qua đó liên thông văn bản điện tử với

Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương,
tạo lập môi trường làm việc điện tử
phục vụ quản lý và điều hành công
việc, nâng cao hiệu quả, năng suất
làm việc. Đồng thời, Cục Công nghệ
thông tin cũng đã tổ chức hơn 40 lớp
tập huấn sử dụng phần mềm cho trên
2000 cán bộ công chức viên chức của
các đơn vị thuộc Bộ. Đến nay một số
đơn vị như Tổng cục Quản lý đất đai
đã thực hiện gần 100% xử lý văn bản
trên môi trường mạng; Tổng cục Môi
trường đạt hơn 80% văn bản xử lý qua
môi trường mạng…

Tại cuộc họp các đơn vị đã trao
đổi, thống nhất về các quy trình xử lý
văn bản trên môi trường mạng, cơ chế
phối hợp, thống kê tình hình tiến độ xử
lý văn bản; kiểm soát đánh giá việc
thực hiện…�

TỪ NGÀY 01/9/2016:

Tất các các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT
thực hiện xử lý văn bản và hồ sơ công việc
trên môi trường mạng

M
ới đây, Bộ Tài nguyên và
Môi trường đã ban hành
Quyết định số 1759/QĐ-
BTNMT về việc giao Thứ

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
làm nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng tư vấn
khoa học và công nghệ Bộ Tài nguyên
và Môi trường.

Theo Quyết định, Thứ trưởng Bộ
TN&MT Chu Phạm Ngọc Hiển làm
nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng tư vấn
khoa học và công nghệ Bộ Tài nguyên
và Môi trường đối với lĩnh vực tài
nguyên nước và khí tượng thủy văn.

Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn
Linh Ngọc làm nhiệm vụ Chủ tịch Hội

đồng tư vấn khoa học và công nghệ
Bộ Tài nguyên và Môi trường đối với
lĩnh vực biển và hải đảo, địa chất và
khoáng sản, công nghệ thông tin.

Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thị
Phương Hoa làm nhiệm vụ Chủ tịch
Hội đồng tư vấn khoa học và công
nghệ Bộ Tài nguyên và Môi trường đối
với lĩnh vực quản lý đất đai, đo đạc và
bản đồ, viễn thám.

Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn
Nhân làm nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng
tư vấn khoa học và công nghệ Bộ Tài
nguyên và Môi trường đối với lĩnh vực
môi trường, biến đổi khí hậu và các đề
tài, nhiệm vụ khoa học và công nghệ

không thuộc các lĩnh vực chuyên
ngành được nêu trên.

Quyết định cũng nêu, Thứ
trưởng được giao làm nhiệm vụ Chủ
tịch Hội đồng tư vấn khoa học và
công nghệ Bộ Tài nguyên và Môi
trường thực hiện nhiệm vụ và quyền
hạn của Chủ tịch Hội đồng theo quy
định tại Quyết định số 1277/QĐ-
BTNMT ngày 6/6/2016 của Bộ Tài
nguyên và Môi trường về việc thành
lập Hội đồng tư vấn khoa học và
công nghệ Bộ TN&MT, quy định của
pháp luật liên quan và được ký thay
mặt Hội đồng với chức danh là Chủ
tịch Hội đồng.�

Giao Thứ trưởng Bộ TN&MT làm nhiệm vụ 
Chủ tịch Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ
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T
hủ tướng Chính phủ vừa ban
hành Quyết định số số
1463/QĐ-TTg về việc phê
duyệt Đề án phát triển mạng

lưới doanh nghiệp dịch vụ môi trường
đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Với mục tiêu đến năm 2020, Việt
Nam đáp ứng nhu cầu xử lý 70% nước
thải sinh hoạt tại các khu đô thị từ loại
IV trở lên; thu gom, xử lý 95% chất
thải rắn tại các đô thị, 75% chất thải
rắn tại khu vực nông thôn; tái sử dụng,
tái chế hoặc thu hồi năng lượng, sản
xuất phân bón từ ít nhất 85% chất thải
rắn phát sinh; xử lý, tiêu hủy, chôn lấp
an toàn sau xử lý, tiêu hủy 85% chất
thải nguy hại phát sinh;... và  đến năm
2030, phát triển mạng lưới doanh
nghiệp dịch vụ môi trường đáp ứng

100% nhu cầu sử dụng dịch vụ môi
trường ở trong nước; tiến tới mở rộng
thị trường cung cấp dịch vụ môi trường
sang một số nước trong khu vực.

Để hoàn thành những mục tiêu
trên, Đề án sẽ hoàn thiện thể chế,
chính sách hỗ trợ phát triển doanh
nghiệp dịch vụ môi trường; xây dựng
kế hoạch phát triển mạng lưới doanh
nghiệp dịch vụ môi trường đến năm
2020, tầm nhìn đến năm 2030; sắp
xếp lại, ưu tiên khuyến khích, thu hút
đầu tư vào một số loại hình doanh
nghiệp dịch vụ môi trường; triển khai
các chương trình hỗ trợ nâng cao năng
lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp
dịch vụ môi trường.

Quyết định nêu rõ, Đề án sẽ được
thực hiện tại các tỉnh, thành phố trực

thuộc trung ương. Bộ Tài nguyên và
Môi trường là cơ quan chủ trì, phối
hợp với các bộ, ngành có liên quan và
Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố
trực thuộc trung ương chỉ đạo, hướng
dẫn, xây dựng các chương trình, đề
án chi tiết, cụ thể hóa những nội dung
của Đề án để triển khai thực hiện;
Xây dựng nội dung, khối lượng công
việc, dự toán kinh phí của các chương
trình hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh
tranh cho các doanh nghiệp dịch vụ
môi trường được giao chủ trì, gửi Bộ
Tài chính để tổng hợp, bố trí kinh phí
thực hiện; đồng thời, tổ chức giám
sát, kiểm tra, thường xuyên đánh giá,
tổng hợp kết quả thực hiện Đề án,
định kỳ hàng năm báo cáo Thủ tướng
Chính phủ.�

HO�T Đ�NG QU�N LÝ

Phê duyệt Đề án phát triển mạng lưới doanh
nghiệp dịch vụ môi trường đến năm 2020, 
tầm nhìn đến năm 2030

N
gày 12/8, Thứ trưởng Bộ
TN&MT Chu Phạm Ngọc Hiển
đã chủ trì cuộc họp lần thứ 1,
Ban Chỉ đạo Chương trình

Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất
để cung cấp nước sinh hoạt ở các vùng
núi cao, vùng khan hiếm nước.

Tham dự cuộc họp có các thành
viên Ban chỉ đạo thuộc các Bộ: Khoa
học và Công nghệ, Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn; các Vụ: Kế
hoạch, Tài chính, Hợp tác quốc tế; Cục
Quản lý tài nguyên nước; Trung tâm
Quy hoạch và Điều tra tài nguyên
nước quốc gia.

Tại cuộc họp, sau khi nghe đại diện
Cục Quản lý tài nguyên nước trình bày
báo cáo tổng quan về tình hình thực
hiện Chương trình; các cơ quan liên

quan báo cáo tình hình thực hiện các
dự án và các ý kiến đóng góp của các
thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình,
Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển cho
rằng, đây là chương trình quan trọng
được Chính phủ giao cho 3 Bộ phối hợp
thực hiện. Qua báo cáo của các đơn vị,
cho thấy Dự án 1 và Dự án 2 triển khai
tương đối tốt. Còn lại Dự án 3, đề nghị
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn cần tích cực xúc tiến triển khai để
sớm cấp nước phục vụ người dân.

Để triển khai các nhiệm vụ mà
Chương trình đề ra, Bộ Tài nguyên và
Môi trường đề nghị Trung tâm Quy
hoạch và Điều tra tài nguyên nước
quốc gia cần hoàn thành hồ sơ, thủ tục
bàn giao kết quả thực hiện kịp thời cho
Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Nông

nghiệp và Phát triển nông thôn để các
Bộ chủ động triển khai; Các cơ quan,
đơn vị căn cứ vào Quy chế phối hợp để
thực hiện tốt Chương trình. Bên cạnh
đó, đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn xúc tiến xây dựng mô
hình thí điểm theo quan điểm phải huy
động mọi nguồn lực không phục thuộc
vào nguồn ngân sách để thực hiện. 

Bộ Tài nguyên và Môi trường giao
Vụ Kế hoạch chủ trì phối hợp với các
đơn vị liên quan rà soát, điều chỉnh bổ
sung kinh phí hoạt động của Ban Chỉ
đạo Chương trình vào Dự án 1. Cục
Quản lý tài nguyên nước xây dựng dự
thảo báo cáo Chính phủ về tình hình
triển khai thực hiện Chương trình và
có kiến nghị Chính phủ chỉ đạo triển
khai Chương trình.�

Ý kiến kết luận của Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển
tại cuộc họp Ban chỉ đạo Chương trình điều tra, 
tìm kiếm nước dưới đất 
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HO�T Đ�NG QU�N LÝ

B
áo cáo tại cuộc họp, Cục
trưởng Cục Quản lý tài
nguyên nước cho biết, trong
năm 2017 Cục sẽ tiếp tục xây

dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản
quy phạm pháp luật theo quy định của
Luật Tài nguyên nước; đồng thời tăng
cường các công tác thanh tra kiểm tra
và xử lý vi phạm trong khai thác, sử
dụng tài nguyên nước và xả nước thải
vào nguồn nước; đẩy mạnh công tác
cấp phép tài nguyên nước. Ngoài ra,
Cục sẽ tập trung triển khai xây dựng
các trạm quan trắc tài nguyên nước
nhằm giám sát việc khai thác, sử dụng
tài nguyên nước, xả nước thải; theo
dõi, đánh giá, dự báo tình hình suy
thoái, cạn kiệt, xâm nhập mặn nguồn
nước để đề xuất và triển khai thực
hiện các giải pháp phòng, chống khô
hạn, xâm nhập mặn, ứng phó với biến
đổi khí hậu, nước biển dâng, trước mắt
ưu tiên những vùng bị ảnh hưởng
nặng. Bên cạnh đó, sẽ tăng cường
công tác điều tra, đánh giá tài nguyên
nước, quy hoạch tài nguyên nước; rà
soát, điều chỉnh các quy trình vận
hành liên hồ chứa trên các lưu vực
sông cũng như kiện toàn chức năng
nhiệm vụ và bộ máy tổ chức của Cục.

Cục trưởng Hoàng Văn Bẩy cũng
cho biết, Cục đã rà soát các nhiệm vụ
trên tinh thần tập trung cho những
nhiệm vụ ưu tiên trước mắt cần thiết
phải làm. Theo đó liên quan đến Dự án
mở mới năm 2017 đối với danh mục dự
án đã được Vụ Kế hoạch thẩm định và
đồng ý bao gồm các dự án: Đề xuất bổ

sung vào kế hoạch  năm 2016 dự án
“Rà soát, điều chỉnh các quy trình vận
hành liên hồ chứa trên các lưu vực
sông”, và đề xuất mở mới năm 2017 hai
dự án “Quy hoạch tổng thể điều tra cơ
bản tài nguyên nước toàn quốc” và “ Đề
án Hợp tác quốc tế trong quản lý khai
thác tài nguyên nước xuyên quốc gia”. 

“Đối với danh mục dự án mở mới
năm 2017, Cục kiến nghị Bộ tiếp tục cho
phép thực hiện Lập danh mục nguồn
nước liên quốc gia và danh mục nguồn
nước liên tỉnh, dự án này đã cho bố trí
một phần kinh phí của năm 2016 là xây
dựng đề án, sau khi xây dựng đề án thì
năm 2017 sẽ thực hiện đề án phải công
bố danh mục nguồn nước liên tỉnh, liên
quốc gia để làm căn cứ phân cấp một số
những nhiệm vụ quy định, do đó cần bố
trí kinh phí để đề án” - Cục trưởng
Hoàng Văn Bẩy cho biết. 

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp,
Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển cho
rằng, nhiệm vụ chuyên môn mở mới
cần phải xem xét những nhiệm vụ
cấp bách, chứ không làm tràn lan mà
tập trung cho các dự án cần thiết.
Thứ trưởng cũng Đề nghị Vụ Kế
hoạch chỉ đạo các đơn vị rà soát lại
các nhiệm vụ sao cho có trọng tâm.
“Lãnh đạo Bộ cũng thấy rõ hai lĩnh
vực cần phải ưu tiên và tập trung kể
cả đầu tư kinh phí sự nghiệp đó là
môi trường và dịch vụ nước, do đó,
tới đây cần tập trung cho hai lĩnh vực
này. Cũng như, tập trung trước hết
cho khâu lập quy hoạch tài nguyên
nước các lưu vực sông trước hết là
các lưu vực sông liên tỉnh, đó là
nhiệm vụ trọng tâm của lĩnh vực
quản lý tài nguyên nước cần được ưu
tiên” - Thứ trưởng nhấn mạnh.�

Cục Quản lý tài nguyên nước: 
Báo cáo nhiệm vụ, dự án mở mới
năm 2017 

Sáng ngày 8/8, tại trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển đã
chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về nhiệm vụ, dự án mở mới năm 2017 của Cục Quản lý tài
nguyên nước. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Vụ: Tài chính, Hợp tác quốc tế, Kế
hoạch; Văn phòng Ủy ban sông Mê Công, Trung tâm quy hoạch điều tra tài nguyên nước
quốc gia và đại diện lãnh đạo, các đơn vị trực thuộc Cục Quản lý tài nguyên nước.

Quang cảnh cuộc họp
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T
heo báo cáo của Ủy ban Trung ương
MTTQ Việt Nam, để góp phần cùng
với Nhà nước hỗ trợ nhân dân khắc
phục thiệt hại do xâm nhập mặn,

hạn hán ở vùng đồng bằng sông Cửu Long,
hạn hán ở vùng Tây Nguyên, Nam Trung bộ,
Đông Nam Bộ và thủy hải sản chết hàng loạt
ở các tỉnh miền Trung; ngày 19/5/2016, Ban
Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam, Trung ương các tổ chức chính
trị - xã hội, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Phòng
Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hội
Nghề cá Việt Nam đã tiến hành ký kết
Chương trình phối hợp số 15/CTPH-MTTW-
TCTV về phối hợp hành động hỗ trợ nhân dân
khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng xâm nhập
mặn, hạn hán, thủy hải sản chết hàng loạt.

Theo đó, Trung ương Hội Chữ thập đỏ
Việt Nam đã phối hợp với Cổng Thông tin
nhân đạo Quốc gia 1400, Bộ Thông tin và
Truyền thông và Báo Tuổi trẻ TP. Hồ Chí Minh
phát động chiến dịch nhắn tin “Nước ngọt và
sinh kế cho đồng bào bị ảnh hưởng bởi hạn
hán, xâm nhập mặn”. Cùng với nguồn lực vận
động trong nước, Trung ương Hội rất chủ
động tổ chức các đoàn đánh giá thiệt hại và
nhu cầu cấp thiết của nhân dân.

Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản
Hồ Chí Minh: Phát động Chương trình “Nước
ngọt nghĩa tình” để chỉ đạo, định hướng
Đoàn Thanh niên các cấp vào những hoạt
động thiết thực, cụ thể hỗ trợ đồng bào vùng
mặn như trao tặng máy lọc nước mặn thành
nước ngọt, tặng bồn chứa nước, khoan
giếng nước...

Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt
Nam: Tổ chức Lễ phát động để ủng hộ cho
đồng bào, phối hợp với công ty Unilever thực
hiện Chương trình “Thương về miền Trung”
và phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo chính

quyền địa phương xây dựng kế
hoạch, lập danh sách các hộ gia
đình ngư dân nhận ủng hộ, bố trí
địa điểm tiếp nhận để chuyển đến
bà con ngư dân trong thời gian
nhanh nhất, sớm nhất.

Trung ương Hội Nông dân Việt
Nam: Tổ chức Hội nghị “Bàn giải
pháp nâng cao năng lực của nông
dân khu vực đồng bằng sông Cửu
Long chủ động ứng phó với hạn
hán và xâm nhập mặn”. Phát động
tới mỗi cán bộ, công chức, viên
chức và người lao động đang công
tác trong hệ thống Hội Nông dân
các cấp mỗi người 01 ngày lương,
mỗi hội viên nông dân ủng hộ
3.000 đồng giúp đỡ nông dân bị
ảnh hưởng.

Trung ương Hội nghề cá Việt
Nam: Đã tổ chức đoàn công tác

đến các địa phương nắm bắt tình
hình, chỉ đạo các tỉnh Hội phối hợp
chặt chẽ với các cơ quan chức năng
để bàn giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ
khó khăn, khôi phục sản xuất cho
ngư dân.

Tại các địa phương, nhiều tỉnh,
thành phố đã có hướng dẫn, kế
hoạch cụ thể vận động các tổ chức,
doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn
ủng hộ sức người, sức của để hỗ trợ
nhân dân; tham mưu cho cấp uỷ,
phối hợp với chính quyền, các tổ
chức thành viên tổ chức các đoàn
công tác đi thăm hỏi động viên,
nắm tình hình cụ thể ở các vùng bị
thiệt hại.

Sau hơn 3 tháng triển khai,
thực hiện Chương trình phối hợp
tổng số tiền Ủy ban Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam các cấp và các tổ

Sơ kết chương trình hành động hỗ trợ nhân dân
khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng xâm nhập
mặn, hạn hán, thủy sản chết hàng loạt

Sáng ngày 26/8, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
đã tổ chức Hội nghị sơ kết chương trình phối hợp hành động hỗ trợ nhân dân khắc phục
thiệt hại do ảnh hưởng xâm nhập mặn, hạn hán, thủy sản chết hàng loạt. Ủy viên Bộ Chính
trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân và Phó chủ
tịch Trần Thanh Mẫn đồng chủ trì Hội nghị.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân và
Phó chủ tịch Trần Thanh Mẫn đồng chủ trì Hội nghị
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chức thành viên của Mặt trận, Hội Chữ
thập đỏ Việt Nam, Phòng Thương mại
và Công nghiệp Việt Nam, Hội Nghề cá
Việt Nam đã vận động được số tiền và
hiện vật quy ra tiền được trên 204 tỷ
đồng, trong đó: Tiền mặt trên 150 tỷ
đồng.  Từ nguồn vận động đó đã hỗ
trợ được trên 193.726 lượt hộ gia đình
bị ảnh hưởng xâm nhập mặn, hạn hán,
thủy hải sản chết hàng loạt với số tiền
trên 150 tỷ đồng; vận động hỗ trợ
được trên 1.861 tấn gạo. Như vậy, các
chỉ tiêu cơ bản đều đạt và vượt so với
mục tiêu đặt ra (vận động: trên 204 tỷ
đồng/80 tỉ; hỗ trợ được 193.726 lượt
hộ/45.000 hộ).

Theo đánh giá, chương trình đã
chủ động, kịp thời phối hợp hành động
hỗ trợ nhân dân khắc phục thiệt hại do
ảnh hưởng xâm nhập mặn, hạn hán,
thủy hải sản chết hàng loạt. Chương
trình phối hợp đã đề ra các biện pháp,
cách làm thiết thực, có sự phân công
cụ thể từng thành viên và xác định các
chỉ tiêu cụ thể để góp phần cùng Chính
phủ và các địa phương kịp thời hỗ trợ
nhân dân các tỉnh bị thiệt hại.

Tại các địa phương bị ảnh hưởng
thiên tai, việc thực hiện chính sách hỗ
trợ của Chính phủ đối với Nhân dân bị
thiệt hại kịp thời, đúng đối tượng, ít sai
sót. Các chính sách của Chính phủ đã
được thực hiện tương đối tốt như: Hỗ
trợ gạo cho ngư dân, hỗ trợ nuôi trồng
thủy sản, hỗ trợ chủ tàu thuyền ngừng

khai thác. Việc tiếp nhận, phân bổ sử
dụng tiền hàng từ Trung ương và các
tỉnh, thành phố trong nước được tiến
hành công khai minh bạch, đúng đối
tượng và công khai trên các phương
tiện thông tin đại chúng.

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng cho
rằng, trong thời gian tới tình hình thời
tiết có thể vẫn đang diễn biến phức
tạp, áp thấp nhiệt đới, mưa lũ, sự cố
môi trường,…  vì vậy, cần có chương
trình vận động hỗ trợ hàng năm, dài
hơi, để khi có thiên tai xảy ra thì kịp
thời hỗ trợ người dân, không phải chờ
đến khi có thiên tai mới kêu gọi hỗ trợ.
Để tránh chồng chéo trong vận động
và hỗ trợ, Mặt trận nên làm đầu mối
tập trung. Đặc biệt, cùng với hỗ trợ cấp
bách khi thiên tai xảy ra, quan trọng
nhất phải là vận động nhân dân chủ
động ứng phó với thiên tai, tìm ra được
sinh kế lâu dài, ổn định cho người dân
để giảm thiểu tối đa tổn thương.

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi
trường Võ Tuấn Nhân cũng đề nghị Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam cần giám sát
chặt chẽ ngay từ đầu việc triển khai
500 triệu USD bồi thường của Formosa
theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ
tướng là dành tối đa để hỗ trợ cho
người dân bị thiệt hại.  Bảo đảm làm
sao số tiền bồi thường phải đến được
tay người dân, không có thất thoát,
tiêu cực...

Phát biểu tai Hội nghị, Chủ tịch Ủy

ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam Nguyễn Thiện Nhân biểu dương
sự nỗ lực của các cơ quan, đơn vị tham
gia chương trình phối hợp. Chủ tịch Ủy
ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam cũng đề nghị Chính phủ thống
nhất với các cơ quan Trung ương để
các cuộc vận động hỗ trợ tập trung về
một đầu mối, tránh phát động nhiều
cuộc vận động gây băn khoăn trong
nhân dân. Bên cạnh đó, ông Nguyễn
Thiện Nhân cũng đề nghị các thành
viên đã ký kết Chương trình phối hợp
số 15, các tỉnh bị thiệt hại và không
thiệt hại tiếp tục rà soát số tiền và hiện
vật quy ra tiền của tổ chức, địa phương
mình hiện chưa phân bổ để tiếp tục có
phương án hỗ trợ nhân dân bị thiệt hại
do xâm nhập mặn, hạn hán, thủy hải
sản chết hàng loạt.

Ngoài ra, Chủ tịch Ủy ban Trung
ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng
đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường
tiếp tục phối hợp với Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam thực hiện chương trình ứng
phó với biến đổi khí hậu; tập trung vào
việc nâng cao công tác tuyên truyền,
mở rộng đối tượng tuyên truyền Luật
bảo vệ môi trường; lập danh sách các
doanh nghiệp mới được thành lập để
giám sát trong quá trình hoạt động,
nếu có nguy cơ gây mất an toàn về môi
trường cần thông báo kịp thời cho
người dân và có phương án giám sát
chặt chẽ.�

Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân phát biểu tại
Hội nghị

Quang cảnh Hội nghị
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P
hát biểu khai mạc hội thảo, Bộ
trưởng Trần Hồng Hà cho biết,
đồng bằng sông Hồng có lịch
sử phát triển lâu đời gắn với

công cuộc xây dựng và bảo vệ đất
nước; là vùng trung tâm chính trị, kinh
tế, văn hóa, xã hội và khoa học công
nghệ của cả nước. Trong bối cảnh có
nhiều thách thức về biến đổi khí hậu,
phụ thuộc nguồn nước từ ngoài biên
giới, ô nhiễm nguồn nước,… đang đặt
ra một bài toán cần giải quyết đối với
sử dụng và khai thác tài nguyên nước,
trong đó phải bảo đảm có sự lựa chọn
khoa học, chính xác, vì sự phát triển
bền vững của đồng bằng sông Hồng.

Tại Hội thảo, các chuyên gia đã
được nghe báo cáo tổng thể về lập
nhiệm vụ quy hoạch tài nguyên nước
lưu vực sông Hồng - Thái Bình; Báo
cáo hiện trạng điều tra cơ bản, dự báo
khí tượng thủy văn phục vụ lập quy
hoạch; Tác động của các hoạt động
khai thác, sử dụng nước phía thượng
nguồn; Thực trạng và tác động của
biến động lòng dẫn đến việc sử dụng

nguồn nước vùng hạ du sông Hồng -
Thái Bình; Một số kịch bản cực đoan
và định hướng các giải pháp nhằm chủ
động ứng phó, đảm bảo an ninh
nguồn nước vùng hạ du sông Hồng -
Thái Bình.

Phần lớn các ý kiến của các đại
biểu đều khẳng định quy hoạch tài
nguyên nước là một trong những nền
tảng cơ bản để xây dựng các quy
hoạch về các ngành khai thác, sử dụng
khác, các quy hoạch phát triển kinh tế
xã hội khác.  Các đại biểu cũng cho
rằng quy hoạch này cần được lập cho
năm 2030 và tầm nhìn 2050.

Theo Tiến sĩ Tô Văn Trường
chuyên gia tài nguyên nước và môi
trường cho rằng,  quy hoạch cần cân
đối khả năng nguồn nước đáp ứng nhu
cầu phát triển đất nước đồng thời cần
giải bài toán quy hoạch môi trường,
gắn với quy hoạch tài nguyên nước. 

Bên cạnh đó, GS.TS Vũ Trọng
Hồng, nguyên Thứ trưởng Bộ Thuỷ lợi
cho rằng trong quy hoạch cần quan
tâm đến việc khai thác tài nguyên

nước sẽ được thực hiện với các mục
đích gì thì sẽ trả lời được câu hỏi hoặc
yêu cầu mà Thủ tướng đặt ra cho quy
hoạch này.

Tổng kết Hội thảo, Bộ trưởng Trần
Hồng Hà ghi nhận và đánh giá cao
những ý kiến tâm huyết của các nhà
khoa học, các nhà quản lý đối với quy
hoạch. Bộ trưởng cũng cho rằng quá
trình làm quy hoạch này là một yêu
cầu cấp bách, khẩn trương nhưng
cũng yêu cầu sự khoa học, thận trọng,
kỹ lưỡng thì mới có một sản phẩm quy
hoạch tốt nhất. “Tiếp thu ý kiến từ
nhiều góc độ, Bộ TN&MT sẽ  điều
chỉnh trong quá trình lập quy hoạch
này. Trong quá trình thực hiện, Bộ
TN&MT rất mong nhận được ý kiến
đóng góp tích cực của các nhà khoa
học, nhà quản lý. Trong thời gian tới,
Bộ TN&MT sẽ tiếp tục tổ chức các hội
thảo, tọa đàm về chủ đề này để lắng
nghe ý kiến từ các nhà quản lý, các
nhà khoa học trong và ngoài nước
phản biện nhằm bổ sung cho quy
hoạch” - Bộ trưởng nhấn mạnh.�

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa tổ chức Hội thảo Lập Quy hoạch tài nguyên nước lưu vực
sông Hồng - Thái Bình. Hội thảo thu hút gần 200 nhà khoa học, nhà quản lý đến từ nhiều
Bộ, ngành góp ý về một số nội dung chủ yếu cần phải thực hiện trong Quy hoạch tài nguyên
nước lưu vực sông Hồng.

Hội thảo lập quy hoạch tài nguyên
nước lưu vực sông Hồng - Thái Bình
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N
gày 15/7, Bộ Tài nguyên và
Môi trường đã tổ chức Hội
nghị Sơ kết công tác thanh
tra, kiểm tra, giải quyết

khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham
nhũng 6 tháng đầu năm và triển khai
nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016. 

Trong 6 tháng đầu năm 2016, Bộ
TN&MT đã tiến hành 24 cuộc thanh
tra, kiểm tra đối với 140 tổ chức gồm
02 cuộc thanh tra hành chính và 22
cuộc thanh tra chuyên ngành; đã ban
hành quyết định xử phạt vi phạm hành
chính 145 tổ chức với số tiền là 27 tỷ
256 triệu đồng (trong đó xử phạt 138
tổ chức được thanh tra cuối năm 2015
với tổng số tiền gần 22 tỷ đồng). Qua
thanh tra đã phát hiện, xử lý các hành
vi vi phạm pháp luật, đồng thời kiến
nghị chấn chỉnh khắc phục các bất
cập, sơ hở trong công tác quản lý Nhà
nước và hệ thống văn bản quy phạm
pháp luật. Kết quả thanh tra đã đáp
ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu phòng
ngừa vi phạm pháp luật, tham nhũng,
lãng phí. 

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo các
đơn vị trực thuộc Bộ đã trao đổi, đóng

góp ý kiến nhằm tăng cường hơn nữa
công tác thanh tra, kiểm tra ngành
TN&MT; cần có các chế tài xử phạt có
tính răn đe mạnh mẽ hơn; cần tăng
cường sự phối hợp giữa các đơn vị
trong và ngoài Bộ để tránh chồng chéo
trong công tác thanh tra, kiểm tra…

Để triển khai tốt kế hoạch thanh
tra, kiểm tra 6 tháng cuối năm 2016,
Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển đề
nghị Thanh tra Bộ phối hợp với thanh
tra của các đơn vị tập trung thực hiện
các nhiệm vụ về rà soát, điều chỉnh,
bổ sung kế hoạch thanh tra, kiểm tra

2016; khẩn trương xây dựng kế hoạch
và tổ chức triển khai thực hiện cuộc
thanh tra chuyên đề diện rộng việc
chấp hành pháp luật về môi trường và
tài nguyên nước của các cơ sở có
nguồn xả thải lớn ra sông, biển và các
cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi
trường cao trên phạm vi cả nước; Đẩy
mạnh công tác giám sát, thẩm định
kết quả thanh tra; tăng cường kiểm tra
đôn đốc thực hiện nghiêm túc các kết
luận và quyết định xử lý về thanh tra;
Xây dựng và trình Bộ trưởng phê duyệt
kế hoạch thanh tra, kiểm tra 2017;...�

Hội nghị Sơ kết công tác thanh tra, kiểm tra, giải
quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng

D
iễn ra vào ngày 22/7/2016
tại thành phố Pleiku, tỉnh
Gia Lai, Hội thảo “An ninh
nguồn nước phục vụ phát

triển kinh tế - xã hội vùng Tây
Nguyên” do Ban Chỉ đạo Tây Nguyên,
Trung tâm Con người và Thiên nhiên,
Mạng lưới sông ngòi Việt Nam phối
hợp tổ chức.

Hội thảo là dịp để các nhà quản lý,
các nhà khoa học trao đổi, đánh giá
một cách tổng thể, toàn diện về thực
trạng, mối quan hệ giữa an ninh

nguồn nước và phát triển KT-XH, trên
cơ sở này kiến nghị đưa ra các giải
pháp về chính sách, kỹ thuật, ý tưởng
phát triển nhằm giúp các tỉnh Tây
Nguyên ứng phó với thách thức, bảo
đảm mục tiêu phát triển bền vững.

Theo đó, các giải pháp chống hạn
bền vững cho vùng Tây Nguyên đã
được đề xuất bao gồm: Đối với tài
nguyên nước, sử dụng hợp lý nước
mưa, nước mặt, nước ngầm; giữ và
xây dựng các hồ chứa nước tự nhiên
và nhân tạo. Về tài nguyên rừng, cần

tăng cường công tác quản lý nhà
nước về lâm nghiệp, triển khai rà soát
quy hoạch ba loại rừng. Đối với thủy
điện, cần rà soát lại quy hoạch phát
triển các công trình thủy điện (cả
công trình hiện có và xây mới) gắn
với việc sử dụng đất đai, tài nguyên,
bảo vệ môi trường sinh thái và bảo
đảm không gian sinh sống của người
dân tại các vùng dự án; kiên quyết
loại bỏ những công trình kém hiệu
quả, tác động xấu đến môi trường
sinh thái.�

Hội thảo bàn giải pháp chống hạn cho
vùng Tây Nguyên
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D
ự cuộc họp có lãnh đạo các
bộ, ban ngành, địa phương,
đại diện các đơn vị quản lý
vận hành hồ chứa Thủy điện

An Khê - Ka Nak và thủy điện Đại Ninh. 
Tại cuộc họp, Cục trưởng Cục

Quản lý tài nguyên nước Hoàng Văn
Bẩy cho biết, ngày 16/5/2016, Văn
phòng Chính phủ đã có công văn số
3455/VPCP-KTN về xử lý các vấn đề
liên quan đến việc vận hành xả nước
của hồ thủy điện An Khê  - Ka Nak.
Theo đó, Phó Thủ tướng Chính phủ
Trịnh Đình Dũng giao Bộ Tài nguyên và
Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ
Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn và các cơ quan có liên
quan khẩn trương nghiên cứu xác định
lưu lượng xả về hạ du lưu vực sông Ba
sau đập An Khê bảo đảm dòng chảy
môi trường và dân sinh, kiến nghị Thủ
tướng Chính phủ điều chỉnh Quy trình
điều tiết liên hồ chứa trên sông Ba
trong trường hợp cần thiết. Đồng thời,
tại công văn số 3792/VPCP-KTN, Phó
Thủ tướng cũng chỉ đạo, Bộ Tài nguyên
và Môi trường phối hợp với các cơ quan
liên quan để nghiên cứu, xử lý kiến
nghị của UBND tỉnh Bình Thuận về việc
điều chỉnh lưu lượng vận hành xả nước
qua đập về hạ lưu sông Đa Nhim tại
Quy trình vận hành liên hồ chứa trên
lưu vực sông Đồng Nai.

Theo đại diện Tập đoàn Điện lực
Việt Nam (EVN), để có giải pháp đảm
bảo an toàn môi trường, cấp nước
phục vụ sản xuất và dân sinh ở vùng
hạ du sông Ba sau đập thủy điện An
khê - Ka Nak, về lâu dài, EVN đã chỉ
đạo Tổng Công ty phát điện 2 (đơn vị
quản lý nhà máy thủy điện An Khê -
Ka Nak) làm việc với tư vấn chuyên
ngành để phân tích, đánh gia lưu

lượng dòng chảy mùa cạn trên dòng
chính sông Ba, từ đó đề xuất các giải
pháp tăng khả năng đáp ứng nhu cầu,
tăng hiệu quả sử dụng nước cho hạ du
sông Ba và giảm thiểu tác động môi
trường. Đồng thời, đề khai thác và sử
dụng nguồn nước sông Ba đạt hiệu
quả sử dụng tổng hợp, đảm bảo hài
hòa lợi ích và hiệu quả cho các bên sử
dụng chung nguồn nước sông Ba, EVN
cũng kiến nghị các cơ quan chức năng
xem xét, rà soát lại quy hoạch sử dụng
nước trên lưu vực, đầu tư xây dựng
một số đập điều hòa phía sau đập An
Khê để điều hòa, sử dụng hiệu quả
nguồn nước, đáp ứng nhu cầu sử dụng
nước ngày càng tăng trên địa bàn

Bên cạnh đó, đối với vấn đề môi
trường của vùng hạ du sông Ba cần
tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn
đốc các cơ sở công nghiệp, nông
nghiệp, … dọc sông Ba phía hạ du đập
An Khê thực hiện đúng quy định về
bảo vệ môi trường để đảm bảo chất
lượng nguồn nước hạ du sông Ba.

Đại diện Tổng Cục Năng lượng
cũng cho rằng, việc kiến nghị Chính
phủ cho phép xây dựng thêm một số
đập điều hòa phía sau đập An Khê là
hết sức cần thiết nhằm đảm bảo dòng
chảy môi trường. “Nếu tình trạng khô
hạn tiếp tục kéo dài thì dung tích còn
lại của hồ thủy điện An Khê - Ka Nak
sẽ không thể đảm bảo để điều tiết cho
những năm tiếp theo” - Đại diện Tổng
Cục Năng lượng nhận định.

Liên quan đến kiến nghị của UBND
tỉnh Bình Thuận, EVN cũng kiến nghị
Bộ TN&MT xem xét điều chỉnh khoản 2
Điều 2 của Giấy phép khai thác sử
dụng nước mặt công trình thủy điện
Đại Ninh và điều chỉnh điểm a khoản 1
điều 15 và khoản 1 điều 24 của Quy

trình vận hành liên hồ chứa trên lưu
vực sông Đồng Nai với nội dung như
sau: “Hằng ngày, hồ Đại Ninh vận
hành xả nước thường xuyên, liên tục
qua đập về hạ lưu sông Đa Nhim với
lưu lượng không nhỏ hơn 0,7m3/s”
nhằm nâng cao hiệu quả khai thác, sử
dụng tài nguyên nước; tạo thuận lợi
cho việc thực hiện nhiệm vụ của dự án
thủy điện Đại Ninh là cung cấp điện
năng cho hệ thống điện quốc gia và
tăng lượng nước phục vụ cho sinh hoạt
và sản xuất trong các tháng mùa khô
cho tỉnh Bình Thuận.

Đại diện Văn phòng Chính phủ
cũng đề nghị, Bộ TN&MT cần có
những nghiên cứu đưa ra luận chứng
khoa học trên cơ sở thống kê các trạm
đo lưu lượng nước về hồ chứa, tính
toán cân bằng lượng nước cho phù
hợp nhằm xử lý tốt các vấn đề liên
quan đến vận hành xả nước của thủy
điện An Khê - Ka Nak và thủy điện Đại
Ninh. “Văn phòng cũng đã có báo cáo
gửi Lãnh đạo Chính phủ, kiến nghị đầu
tư xây dựng 6 đập dâng hạ lưu đập An
Khê vào kế hoạch đầu tư công nhằm
góp phần sử dụng hiệu quả nguồn
nước. ” - Đại diện Văn phòng Chính
phủ cho biết.

“Các Quy trình vận hành liên hồ
chứa trên các lưu vực sông được ban
hành mang tính tương đối ổn định,
đảm bảo hài hòa các lợi ích chung. Vì
vậy, trước mắt, chưa xem xét điều
chỉnh Quy trình vận hành liên hồ chứa
mà cần kiến nghị các cấp có thẩm
quyền bổ sung một số nội dung xử lý
tình huống đặc biệt trong quá trình
triển khai thực hiện quy trình trên thực
tế” - Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên
nước Hoàng Văn Bẩy cho biết.�

Xử lý các vấn đề vận hành xả nước 
của hồ thủy điện An Khê - Ka Nak 
và thủy điện Đại Ninh

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa chủ trì cuộc họp bàn phương án xử lý các vấn đề liên quan
đến việc vận hành xả nước của hồ thủy điện An Khê  - Ka Nak và thủy điện Đại Ninh.
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Chủ động vận hành điều tiết các
hồ chứa trong mùa lũ năm 2016

N
hằm chuẩn bị tốt để chủ
động, sẵn sàng vận hành
các hồ chứa trong mùa
mưa, lũ năm 2016, ngày

7/7, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã
có Văn bản số 2715/BTNMT-TNN đề
nghị các Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh,
thành phố và các đơn vị quản lý, vận
hành các hồ chứa trên các lưu vực
sông: Mã, Cả, Hương, Vu Gia - Thu
Bồn, Trà Khúc, Kôn - Hà Thanh, Sê
San, Srê Pôk, Ba và sông Đồng Nai tập
trung chỉ đạo triển khai công tác chuẩn
bị để thực hiện các công việc thuộc
phạm vi trách nhiệm của mình đã
được quy định tại các Quy trình vận
hành liên hồ chứa, trước mắt cần tập
trung thực hiện một số công việc trọng
tâm sau:

1. Các Bộ Công Thương, Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Chỉ đạo các đơn vị quản lý, vận
hành hồ thực hiện việc đảm bảo an
toàn các hồ và chỉ đạo việc đảm bảo
an toàn các công trình, các hoạt động
khai thác, sử dụng nước thuộc phạm
vi quản lý theo quy định tại từng Quy
trình vận hành liên hồ chứa trên các
lưu vực sông đã được Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt.

- Chỉ đạo các chủ hồ thuộc phạm
vi quản lý của mình khẩn trương
hoàn thành lắp đặt camera giám sát
việc xả nước và truyền tín hiệu hình
ảnh về các cơ quan có liên quan theo
quy định.

- Bộ Công Thương chỉ đạo, đôn
đốc các đơn vị quản lý, vận hành các
hồ vận hành giảm lũ và vận hành điều
tiết nước cho hạ du theo quy định của
các Quy trình; chỉ đạo Tập đoàn Điện
lực Việt Nam, Trung tâm Điều độ hệ
thống điện Quốc gia xây dựng
phương án huy động điện tối đa của
các nhà máy thủy điện trong thời gian
hồ thực hiện nhiệm vụ cắt, giảm lũ
cho hạ du.

2. Ủy ban nhân dân các tỉnh,
thành phố nêu trên:

- Chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc
thực hiện Quy trình này đối với các đơn
vị quản lý, vận hành hồ trên địa bàn.

- Chỉ đạo xây dựng phương án chủ
động phòng, chống lũ lụt và tổ chức
thực hiện các biện pháp ứng phó với
các tình huống lũ, lụt trên địa bàn.
Quyết định việc vận hành các hồ trong
tình huống xảy ra lũ, lụt bất thường ở
hạ du theo quy định tại các Quy trình;
đồng thời chỉ đạo thực hiện các biện
pháp đảm bảo an toàn dân cư, hạn
chế thiệt hại.

- Chỉ đạo Ban Chỉ huy PCTT&TKCN
tỉnh: Tổ chức thường trực, theo dõi
chặt chẽ diễn biến mưa, lũ, quyết định
phương án điều tiết, ban hành lệnh
vận hành các hồ theo quy định của
Quy trình; kiểm tra, giám sát việc thực
hiện lệnh vận hành các hồ, chỉ đạo
thực hiện các biện pháp ứng phó với
lũ, lụt và xử lý các tình huống ảnh
hưởng đến an toàn dân cư ở hạ du khi
các hồ xả nước.

3. Các đơn vị quản lý, vận hành
hồ theo quy định của các Quy trình
nêu trên:

- Khẩn trương hoàn thành việc lắp
đặt hệ thống camera giám sát việc xả
nước và truyền tính hiệu hình ảnh về
các cơ quan có liên quan theo quy định
của các Quy trình; Kiểm tra, hoàn

thiện việc lắp đặt hệ thống báo động,
thông tin đến các hộ dân vùng hạ lưu
nhận biết các tín hiệu khi hồ chứa thủy
điện tiến hành xả lũ.

- Thực hiện tổng kiểm tra trước
mùa lũ theo quy định; xây dựng kế
hoạch tổ chức kiểm tra các trang thiết
bị, các hạng mục công trình và tiến
hành sửa chữa để đảm bảo vận hành
theo chế độ làm việc quy định, đồng
thời, báo cáo với các cơ quan có liên
quan để theo dõi, chỉ đạo.

- Theo dõi chặt chẽ tình hình khí
tượng, thủy văn; thực hiện chế độ quan
trắc, dự báo và cung cấp thông tin số
liệu theo đúng quy định của Quy trình.

- Thực hiện nghiêm túc lệnh vận
hành của Trưởng Ban Chỉ huy
PCTT&TKCN cấp tỉnh theo các quy
định của Quy trình vận hành liên hồ.
Trường hợp xảy ra tình huống bất
thường, không thực hiện được theo
đúng lệnh vận hành, Giám đốc đơn vị
quản lý, vận hành hồ phải báo cáo
ngay với người ra lệnh vận hành.

- Tiếp tục cung cấp thông tin, số
liệu vận hành hồ lên hệ thống quản lý
dữ liệu vận hành hồ  của Cục Quản lý
tài nguyên nước.

- Trong quá trình thực hiện, nếu có
các vấn đề phát sinh, vướng mắc, đề
nghị phản ánh về Cục Quản lý tài
nguyên nước để kịp thời hướng dẫn,
xử lý.�
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T
heo kịch bản đã được Bộ Tài
nguyên và Môi trường công
bố sự phân bố lượng mưa
hằng năm sẽ có sự biến đổi

theo chiều hướng tiêu cực là mùa khô
kéo dài, lượng mưa mùa khô sẽ giảm
đáng kể. Đó chính là nguyên nhân cơ
bản dẫn đến tình trạng hạn hán, thiếu
nước trên phần lớn các khu vực ở nước
ta như hiện nay, đặc biệt là khu Nam
Trung Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ
và Đồng bằng Sông Cửu Long. 

Những năm gần đây, vào mùa khô,
lượng mưa thường thiếu hụt phổ biến
từ 30- 50% so với trung bình nhiều
năm, một số nơi mùa khô năm nay hầu
như không có mưa, thiếu hụt trầm
trọng từ 80 - 100% như Ninh Thuận,
Bình Thuận, Bình Phước, Tây Ninh,
Đồng Nai, Tp. Hồ Chí Minh, ĐBSCL...
Hệ quả của nó là dòng chảy trên hầu
hết các sông, suối từ khu vực miền
trung, Tây Nguyên đến ĐBSCL đều suy
giảm nghiêm trọng, nhiều nơi đạt mức
thấp kỷ lục. Kéo theo đó là tình trạng
hạn hán, xâm nhập mặn, thiếu nước
sinh hoạt, sản xuất và đã tác động
mạnh mẽ đến kinh tế - xã hội. 

Ở lưu vực sông Cửu Long (Mê
Kông), trên 90% lượng dòng chảy mặt
bình quân năm được sản sinh ra ở các
nước thượng lưu. Trong hai tháng đầu
năm 2016, lượng mưa trên toàn lưu vực
suy giảm mạnh (khoảng 45%) so với
lượng mưa trung bình nhiều năm. Đặc
biệt tháng 02 năm 2016, lượng mưa
giảm mạnh tới 75%. Mùa lũ năm 2015
thuộc năm lũ nhỏ dẫn đến dòng chảy
chuyển tiếp đầu mùa khô từ thượng lưu
chảy về ĐBSCL đang xuống ở mức rất

thấp (ở mức lịch sử) và ở mức rất thấp
so với liệt tài liệu trung bình nhiều năm
thời kỳ 1980-2013 (TBNN). Do ảnh
hưởng của yếu tố thượng lưu nên tổng
lượng dòng chảy tại Tân Châu và Châu
Đốc tháng 01 năm 2016 sụt giảm hơn
30%. Đồng thời với sự suy giảm lượng
dòng chảy thì cùng thời điểm, vùng
ĐBSCL triều cũng ở mức cao bất thường
(đỉnh triều cao hơn tới 0,6m so với đỉnh
triều trung bình). Hiện tượng này làm
cho mặn xâm nhập sâu hơn vào trong
nội đồng.

Bên cạnh đó, theo đánh giá, vùng
ĐBSCL có trữ lượng tiềm năng nước
dưới đất khoảng khoảng 23,8 nghìn
m3/năm phân bố ở 8 tầng chứa nước
chính, có độ sâu phân bố sâu nhất
khoảng 350m, ước tính đang khai thác
khoảng 3,6 nghìn m3/năm. Theo kết
quả nghiên cứu cho thấy diện tích xâm
nhập mặn trong tầng chứa qp2-3 cho
thấy diện tích nước nhạt bị giảm từ
20.070 km2 xuống còn 17.213 km2 (từ
năm 2003 đến 2013).

Để quản lý, khai thác bền vững
nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu
Long cần triển khai thực hiện đồng bộ
các giải pháp, trong đó cần chú trọng
thực hiện các giải pháp trọng tâm như
sau: Tập trung nguồn lực để xây dựng
Quy hoạch tài nguyên nước cho vùng
ĐBSCL; Xây dựng kế hoạch, quy hoạch
ngành, lĩnh vực cần phải theo cách tiếp
cận thích ứng và phải dựa trên "Kế
hoạch châu thổ đồng bằng sông Cửu
Long" đã được thực hiện năm 2013 để
đảm bảo sự gắn kết các ngành, lĩnh
vực và vùng; Cần thiết phải có hệ
thống thông tin, dữ liệu chung của cả

vùng được xác lập trên cơ sở hệ thống
quan trắc, giám sát, cảnh báo TNN, khí
tượng thủy văn, đất đai; Tăng cường
điều tra, đánh giá tài nguyên nước
dưới đất; Xây dựng các hồ chứa nước
đa mục tiêu, trữ nước giảm lũ, cấp
nước khi hạn hán thiếu nước, tạo môi
trường để duy trì hệ sinh thái thủy
sinh, phát triển nuôi trồng thủy sản,
kết hợp tạo cảnh quan và du lịch đặc
trưng vốn có của vùng đồng bằng; Cần
phân bổ khai thác hợp lý giữa các tầng
chứa nước, tránh hiện tượng khai thác
tập trung trong một số tầng chứa nước
gây ra hạ thấp mực nước sâu dẫn đến
tình trạng xâm nhập mặn vào các tầng
chứa nước; Cần có cơ chế và cơ quan
điều phối vùng nhằm tăng cường phối
hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành liên
quan, địa phương nhằm chủ động ứng
phó với biến đổi khí hậu và các tác
động của việc sử dụng nước phía
thượng lưu các nguồn nước liên quốc
gia; Vận động, hợp tác với các quốc gia
ở thượng nguồn thực hiện việc khai
thác, sử dụng công bằng hợp lý nguồn
nước chung, bảo đảm hài hòa lợi ích
giữa các quốc gia theo các nguyên tắc,
chuẩn mực chung của Công ước quốc
tế và Hiệp định Mê Công, trước hết là
việc vận hành các hồ chứa nước trên
dòng chính sông Mê Công và các dòng
nhánh để điều tiết nước cho hạ du, bảo
đảm dòng chảy tối thiểu đến từng quốc
gia có chung nguồn nước, trong đó có
Đồng bằng sông Cửu Long của nước
ta; Xây dựng các mô hình sử dụng
nước tiết kiệm, hiệu quả; phổ biến,
tuyên truyền mô hình, công nghệ, thiết
bị tiết kiệm nước.�

TS. NGUY�N MINH KHUY�N, C�C QU�N LÝ TÀI NGUYÊN N��C

Biến đổi khí hậu (BĐKH) có tác động mạnh mẽ đến nguồn nước và biểu hiện ngày càng rõ rệt
và mạnh mẽ hơn: Mùa khô kéo dài, mùa mưa ngắn, các vùng thiếu nước ngày càng rộng trên
bản bồ hạn hán của mỗi quốc gia với diễn biến ngày càng phưc tạp, khó kiểm soát. Có thể nói
BDKH đang diễn ra sớm và mạnh hơn so với chúng ta đã từng dự báo. 

Giải pháp quản lý, khai thác 
bền vững nguồn nước vùng ĐBSCL

NGHIÊN C�U - TH�O LU�N
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K
hởi nguồn từ nguồn tài
nguyên quan trọng và quý
giá này, con người đã sinh sôi
và phát triển, những nơi có

nguồn nước dồi dào phong phú, đáp
ứng nhu cầu phát triển của con người
dần hình thành các cộng đồng dân cư
tập trung. 

Không chỉ có vai trò quan trọng
trọng sinh hoạt, nước còn đóng vai trò
quan trọng trong sản xuất, giao thông
và quân sự. Sông ngòi mang đến
nguồn tài nguyên trù phú, tôm cua cá
những lúc nước nổi và phù sa khi nước
rút góp phần tạo ra những mùa màng
bội thu. 

ĐÔ THỊ PHÁT TRIỂN TẠO RA
NHIỀU CƠ HỘI  VIỆC LÀM 

Thời kỳ tiền công nghiệp và công
nghiệp, sự phát triển của các ngành
nghề sản xuất tiểu thủ công nghiệp và
công nghiệp đã dẫn đến những đòi hỏi
lớn hơn về các nguồn nước lâu dài
phục vụ sản xuất, giao thương đường
thủy … Phát triển công nghiệp cũng
dẫn đến nhu cầu lao động, tạo ra
nhiều các cơ hội việc làm trực tiếp và
gián tiếp như các dịch vụ đảm bảo
cuộc sống cho rất đông công nhân đến
sinh hoạt tập trung phục vụ sản xuất.
Đây cũng là thời kỳ ghi nhận sự phát
triển bùng nổ về dân số và các khu
vực tập trung dân cư, từng bước hình
thành các khu đô thị mới phát triển
trong lòng đô thị truyền thống. Mối
quan hệ tương tác trực tiếp giữa nước
và đô thị, đô thị và việc làm cũng như
mối quan hệ gián tiếp giữa nước và
việc làm ngày càng bộc lộ rõ. Vai trò
của nước trong phát triển đô thị và
tạo dựng việc làm ngày càng được
khẳng định. Các đô thị quan trọng
trên thế giới phát triển thăng hoa vào

thời kỳ này như Newyork, Tokyo,
Paris… đều được có vị trí ở ven sông
hoặc ven biển, cửa sông, ngã ba sông
hoặc cửa biển.

Giai đoạn hậu công nghiệp, các đô
thị phát triển mạnh mẽ và ổn định,
các đô thị lớn tiếp tục đô thị hóa khu
vực lân cận và thể hiện sức phát triển
lan tỏa tới một vùng rộng lớn xung
quanh. Vì thế ngoài việc quan tâm đến
trữ lượng nước phục vụ phát triển đô
thị, con người bắt đầu đánh giá chất
lượng nguồn nước, xây dựng và phát
triển đô thị du lịch, dịch vụ, nghỉ
dưỡng tại các điểm có diều kiện phong
phú về nguồn nước.

NƯỚC, ĐÔ THỊ VÀ VIỆC LÀM TẠI
VIỆT NAM

Tài nguyên nước ở Việt Nam được
đánh giá là rất đa dạng và phong phú,
bao gồm cả nguồn nước mặt và nước
ngầm ở các thủy vực tự nhiên và nhân
tạo như: Sông, suối, hồ tự nhiên, hồ
nhân tạo, giếng khơi, hồ đập, ao, đầm
phá và các túi nước ngầm. 

Một thành phố muốn phát triển
nhất định phải gần nguồn nước.
Trong lịch sử phát triển các đô thị của
Việt Nam đã sớm hình thành các mô
hình đô thị nhỏ gắn thị dân với giao
thương hàng hóa trên sông nước. Các
đô thị cổ nổi tiếng vùng sông nước
như: Kẻ Chợ, Phố Hiến, Vân Đồn, Kỳ

Lừa, Bao Vinh, Gia Định, Chợ Lớn,
Phố - bến Ninh Kiều với Chợ nổi ngã
ba sông Hà Tiên… được hình thành
trên cơ sở buôn bán từ cảng thị với
tàu bè trong và ngoài nước đã có lịch
sử hàng trăm năm.

Mối quan hệ giữa nước, đô thị và
việc làm là rất mật thiết và trực tiếp,
tuy nhiên nguồn tài nguyên nước trên
trái đất hiện cũng đang bị đe dọa và ô
nhiễm. Hệ quả của sự giảm trữ lượng
nước, ô nhiễm bề mặt, xâm nhập mặn
cũng sẽ tác động trực tiếp đến sự
phát triển của đô thị và sự suy giảm
việc làm.

Dân số Việt Nam đang có xu
hướng tăng lên, đặc biệt là tại các khu
vực đô thị, gây ra sự thiếu hụt về cung
cấp nước trong tương lai. Trước mắt
cần giảm lãng phí trong quá trình sử
dụng nước, tránh rò rỉ nước; Nâng cao
ý thức của người dân về tầm quan
trọng của nước, coi nước là một tài sản
quan trọng, khuyến khích sử dụng các
thiết bị tiết kiệm nước và hệ thống bồn
cầu nước tái chế từ nước tắm và sinh
hoạt; Hạn chế sự ô nhiễm nguồn nước
mặt; Khuyến khích sự phát triển của
các thành phố địa phương, có cân
nhắc sự phát triển bền vững của toàn
quốc gia, giảm mật độ dân cư để tránh
gây áp lực quá lớn đến nguồn nước tại
một số khu vực cụ thể. 

Những chính sách, giải pháp
nhằm giảm ảnh hưởng của Biến đổi
khí hậu, ngăn chặn hiện tượng Elnino
là hành động cần thiết để bảo vệ đô
thị khỏi cạn kiệt nguồn nước, đảm
bảo sự phát triển bền vững của đô
thị, đảm bảo sinh kế cho người dân
và giữ vững nguồn việc làm, đó là
trách nhiệm của thế hệ chúng ta với
lịch sử và tương lai.�

Nước với đô thị và việc làm
THS.KTS. T� TH	 THU H�
NG, C�c Phát tri�n ô th� - B� Xây d�ng

Từ xa xưa, nguồn nước đã đóng vai trò rất quan trọng trong sự phát triển đô thị, nước vừa
dùng để phục vụ ăn uống, sinh hoạt, vừa thuận tiện thông thương, vận chuyển lại vừa công
vừa thủ dễ dàng. Nước luôn đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống của con người. Nước là
khởi nguồn của sự sống. 

Hình 1: Mối quan hệ giữa Nước – Đô thị -
Việc làm
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T
rên thế giới, khoa học cộng
đồng (KHCĐ) đã được ứng
dụng rộng rãi trong quan trắc
và giám sát tài nguyên nước.

Khoa học cộng đồng là sự tham gia
của cộng đồng trong việc điều tra và
phát hiện các vấn đề cần giải quyết.
Khi có sự tham gia của cộng đồng
trong quan trắc và giám sát Tài
nguyên nước, quá trình thu thập thông
tin sẽ được rút ngắn và thực hiện dễ
dàng trên phạm vi rộng, đồng thời góp
phần nâng cao nhận thức của cộng
động trong việc khai thác và sử dụng
hiệu quả nguồn nước, góp phần bảo
vệ tài nguyên nước.

VAI TRÒ CỦA KHOA HỌC CỘNG
ĐỒNG TRONG KHAI THÁC SỬ
DỤNG TÀI NGUYÊN NƯỚC

Theo định nghĩa của Kruger và
Shannaon (2000), KHCĐ là quá trình
mà người dân tham gia vào các hoạt
động khoa học và là sự phối hợp của
cộng đồng người dân cùng với các cơ
quan chính phủ, các nhóm cộng đồng,
các tổ chức địa phương liên quan để
giám sát, theo dõi và ứng phó các vấn
đề chung được cộng đồng quan tâm. 

Trên thế giới, KHCĐ đã được áp
dụng vào nhiều lĩnh vực khác nhau. Ví
dụ, tại Anh, KHCĐ đã được áp dụng
vào các hoạt động quan trắc hệ sinh
thái, khi quan tâm tới việc thu thập các
dữ liệu về loài và môi trường sống của
chúng. Trong khi đó, ở Nam Mỹ với
việc quan trắc dựa trên cộng đồng
(CBM) tập trung vào quan trắc các
chức năng của hệ sinh thái và chất

lượng môi trường. Ngoài ra, KHCĐ đã
được ứng dụng trong quan sát bề mặt
Trái Đất bằng cách sử dụng các thiết bị
di động, thiết bị thông tin liên lạc cá
nhân để thu thập các thông tin vật lý,
hóa học của bề mặt Trái Đất. 

Tại Hà Lan, EllenMiken (2015) đã áp
dụng KHCĐ trong quan trắc chất lượng
nước bằng cách sử dụng các que thử thí
nghiệm để thay thế quá trình phân tích
tại phòng thí nghiệm và sử dụng chức
năng chụp hình của điện thoại thông
minh sau đó dùng phần mềm nhận
dạng hình ảnh để đọc, phân tích và so
màu. Các hoạt động này với mục đích
nhằm nâng cao kiến thức, nhận thức
quản lý, cải tiến phương pháp, giáo dục
cộng đồng và phát triển chính sách.
Nghiên cứu này là một bước thăm dò
đầu tiên cho khả năng sử dụng kỹ thuật
cảm biến trong KHCĐ để quan trắc chất
lượng nước tại Hà Lan. Đối tượng tham
gia của nghiên cứu là các tình nguyện
viên, do các nhà chức trách tuyển chọn,
họ là những người có trình độ, chuyên
môn nhất định và chủ yếu là những
người ở độ tuổi trung niên. Thách thức
thường được nhắc đến nhiều nhất trong
quá trình thực hiện nghiên cứu là việc
cập nhập dữ liệu và độ tin cậy của nó.
Lợi ích của những nghiên cứu dựa trên
khoa học cộng đồng là cung cấp thêm
được bộ dữ liệu mới so với bộ dữ liệu
hiện có, cũng như tạo cơ hội cho các
hoạt động có sự tham gia của công
đồng trong việc ra quyết định. Hay đơn
giản chỉ là để tuyên truyền đến người
dân những kiến thức cơ bản về khai thác
sử dụng, hiệu quả nguồn nước cũng

như công tác bảo vệ nguồn nước.
Mặc dù, KHCĐ đã phát triển rộng

rãi trên thế giới, tuy nhiên ở Việt Nam
hiện nay, việc áp dụng mô hình này
vẫn còn mới. Trong khoảng 5 đến 10
năm trở lại đây, KHCĐ mới được ứng
dụng trong các lĩnh vực giao thông,
lâm nghiệp, quy hoạch sử dụng đất.
Việc tương tác, tham gia chia sẻ thông
tin của cộng đồng cũng mới xuất hiện
và đem lại kết quả cao.

Trong lĩnh quy hoạch quản lý tài
nguyên nước thì KHCĐ vẫn chưa thật
sự phổ biến, KHCĐ cũng đã xuất hiện
dưới các hình thức khác nhau như:
Chương trình “Một phút tiết kiệm triệu
niềm vui” của hội Liên hiệp Thanh niên
Việt Nam, do công ty trách nhiệm hữu
hạn nhà máy bia Việt Nam tài trợ, với
mục đích tăng cường nhận thức của
người dân trong việc khai thác sử dụng
tài nguyên nước và kêu gọi mọi người
chung tay bảo vệ tài nguyên nước. Hay
như trong nghiên cứu “Giám sát cộng
đồng trong quản lý tài nguyên nước nói
chung và vận hành hồ chứa nói riêng”
đã làm rõ vai trò của người dân trong
quá trình vận hành hồ chứa và đề xuất
việc hướng dẫn cộng đồng tham gia
quá trình tham vấn, giám sát các tác
động từ các công trình thuỷ điện.

KHCĐ mang lại nhiều lợi ích cho xã
hội, những lợi ích này bao gồm sự gia
tăng tính dân chủ trong quản lý tài
nguyên nước, tăng cường vốn hiểu
biết về khoa học, tăng nguồn vốn xã
hội, tăng sự tham gia của cộng đồng
trong các vấn đề địa phương, tăng các
lợi ích cho chính phủ và các lợi ích cho

Khoa học cộng đồng - 
Chìa khóa khai thác sử dụng 
bền vững tài nguyên nước

PGS.TS. PH�M QUÝ NHÂN, TS. HOÀNG TH	 NGUY�T MINH VÀ NHÓM NGHIÊN C�U

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
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các hệ sinh thái được khai thác và sử
dụng. Việc khai thác và sử dụng tài
nguyên nước dựa vào cộng đồng đã
rút ngắn thời gian quan trắc khảo sát
thực địa, đảm bảo thông tin được cập
nhật liên tục, giúp cho nhà quản lý đưa
ra kế hoạch, chiến lược kịp thời và các
phương hướng đúng đắn trong khai
thác, sử dụng tài nguyên nước. 

Xuất phát từ thực tiễn trên, trong
khuôn khổ dự án MK27, trường Đại
học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
đã tiến hành nghiên cứu thí điểm mô
hình khoa học công đồng trong quan
trắc và giám sát tài nguyên nước trên
lưu vực sông Nhuệ. Bước đầu nhóm
nghiên cứu cũng đã tiến hành tuyên
truyền kêu gọi sự tham gia của cộng
đồng trong việc khai thác, sử dụng
hiệu quả và bảo vệ tài nguyên nước
sông Nhuệ bằng những việc làm thiết
thực như sử dụng tiết kiệm, tái sử
dụng nguồn nước, hạn chế gây ô
nhiễm môi trường nước. Bên cạnh đó,
nhóm nghiên cứu lựa chọn được các
điểm quan trắc tài nguyên nước phù
hợp để người dân quan trắc. Đặc biệt
nhóm nghiên cứu đã nhận được sự
hưởng ứng tích cực của các bạn học
sinh, sinh viên đã gửi các dữ liệu quan
trắc thông qua tin nhắn, facebook
hoặc địa chỉ email. 

HẠN CHẾ TRONG VIỆC ỨNG DỤNG
KHCĐ Ở VIỆT NAM

Dựa vào kết quả điều tra khảo sát
cộng đồng đoạn thượng lưu sông Nhuệ
khu vực Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố
Hà Nội và ngã ba sông Nhuệ - Đáy khu
vực Thành phố Phủ Lý - Hà Nam về
việc tham gia vào các hoạt động KHCĐ
của người dân, trong số 56 người được
hỏi về việc đồng ý tham gia vào các
hoạt động KHCĐ, có 53% người dân
đồng ý sẽ tham gia, 47% người dân
không đồng ý tham gia. 

Tuy nhiên, có nhiều lý do để người
dân chưa đồng ý tham gia vào các
hoạt động KHCĐ. 71% trong số những
người dân chưa đồng ý tham gia là do
không có đủ thời gian. Những người
này ở những độ tuổi và ngành nghề
khác nhau do công việc và học tập quá
bận rộn và còn nhiều vất vả nên không
có đủ thời gian dành cho việc tham gia
vào các hoạt động KHCĐ. 

Qua đợt khảo sát thực tế, nhóm
nghiên cứu nhận thấy rằng, những
người cao tuổi là đối tượng dễ tiếp cận
và luôn quan tâm đến các vấn đề môi
trường, xã hội. Ngoài ra, do hạn chế
về trình độ khoa học công nghệ thông
tin nên gặp nhiều khó khăn trong việc
thu thập và truyền tải thông tin.

ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ

Việc cộng đồng được tham gia vào
các công việc cụ thể và hiểu rõ được
vai trò và ý nghĩa của các hoạt động
quan trắc và giám sát tài nguyên nước
là một bước tiến quan trọng trong việc
khai thác, sử dụng hiệu quả tài
nguyên nước. Bên cạnh đó, một ý
nghĩa sâu xa hơn cả chính là việc
tham gia vào KHCĐ giúp nhận thức
của người dân về khai thác và sử dụng
tiết kiệm nguồn nước sẽ được nâng
cao đồng thời lan tỏa đến cộng đồng
xung quanh. 

Mô hình KHCĐ trong quan trắc
giám sát tài nguyên nước cần tiếp tục
được nhân rộng ở nhiều nơi, cũng như
cần phải có những biện pháp, chính
sách để khuyến khích sự tham gia của
người dân và những nhà quản lý, quy
hoạch có liên quan. Để thu hút sự
tham gia của cộng đồng, các chương
trình hành động cần phải nêu được các
lợi ích mang lại của các hoạt động từ
KHCĐ tới người dân trong việc quan
trắc và giám sát tài nguyên nước. Cần
phải có những minh chứng chỉ ra kết
quả thu thập được từ KHCĐ đã giúp cải
thiện được tình trạng môi trường nước,
đồng thời cần phải đưa ra những giải
pháp hay hành động cụ thể để chứng
minh cho những lợi ích này.�

Cộng đồng tham gia quan trắc mực nước trên sông
Nhuệ, tại cầu Noi

Một số hình ảnh KHCĐ trong quan trắc mực nước trên sông Nhuệ

Vị trí quan trắc hạ lưu cống
Liên Mạc, P. Đức Thắng –
Q.Bắc Từ Liêm – HN

Bố trí thước đo mực nước tại cầu Noi, P.
Cổ Nhuế - Q. Bắc Từ Liêm – Hà Nội
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THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐIỀU
TRA, TÌM KIẾM VÀ PHÁT TRIỂN
NGUỒN NƯỚC

Cuối những năm 1990 đến nay,
trên toàn quốc đã thực hiện một số dự
án (đề án) phục vụ cho cấp nước sinh
hoạt ở các vùng khan hiếm nước trên
338 vùng, trên diện tích 11.256 km2,
thi công 841 lỗ khoan trong đó có 617
lỗ khoan có lưu lượng hút nước thí
nghiệm trên 1m3/h, tổng trữ lượng đã
điều tra, đánh giá 185.994 m3/ngày.
Tất cả các lỗ khoan có lưu lượng hút
nước thí nghiệm trên 1m3/h và có chất
lượng nước hợp vệ sinh và đã bàn giao
cho các địa phương quản lý, khai thác
sử dụng. Ngoài ra bàn giao 221 công
trình cấp nước (lỗ khoan, máy bơm,
nhà trạm, bể hoặc bồn chứa nước) cho
địa phương quản lý, khai thác phục vụ
cấp nước sinh hoạt.

Các lỗ khoan nghiên cứu địa chất
thuỷ văn phần lớn gặp nước đã đáp
ứng được phần nào nhu cầu cấp bách
về nguồn nước sinh hoạt ở các vùng
đặc biệt khó khăn, các nguồn nước tìm
được đã được lắp đặt máy bơm tay,
máy bơm chìm phục vụ khai dẫn lấy
nước để nhân dân sử dụng. Những kết
quả trên đã góp phần đóng góp vào
hiệu quả xã hội về nâng cao chất lượng

cuộc sống của người dân, các bản đồ
chuyên môn được thành lập, bước đầu
đánh giá được triển vọng cung cấp
nước dưới đất của các vùng, tiền đề
cho các bước nghiên cứu tiếp theo.

Bên cạnh đó, kết quả trên có ý
nghĩa lớn về mặt khoa học là đã chính
xác hoá thêm các ranh giới các tầng
chứa nước, xác định được các đơn vị
thành tạo Địa chất, Địa chất thuỷ văn.
Thành công này là tiền đề quan trọng
cho việc áp dụng các phương pháp tìm
kiếm nguồn nước dưới đất cho các
vùng có điều kiện tương tự.

Tại tỉnh Hà Giang, kế thừa kết quả
Điều tra, đánh giá của các giai đoạn
trước, UBND tỉnh Hà Giang đã đầu tư
thực hiện Dự án Khảo sát đánh giá lại
thực trạng nguồn nước và xây dựng
công trình cấp nước cho thị trấn Đồng
Văn. Kết quả đã thi công và kết cấu
thành công 2 giếng khoan khai thác
với công suất khai thác 850m3/ngày
đêm, cấp nước đủ cho nhân dân thị
trấn Đồng Văn với số dân khoảng
10.000 người. Đến nay công trình này
đã cấp nước ổn định cho trung tâm thị
trấn Đồng Văn, thay thế toàn bộ

Giải pháp phát triển các nguồn nước
dưới đất giúp ổn định dân sinh, 
kinh tế và an ninh quốc phòng tại 
các vùng núi cao, khan hiếm nước

THS. TRI�U ��C HUY, Trung tâm Quy ho�ch và �i�u tra tài nguyên n��c qu�c gia

Chương trình điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất để cung cấp nước sinh hoạt ở vùng
núi cao, vùng khan hiếm nước đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 02/3/2015
với mục tiêu thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16 tháng 01 năm 2012 về
xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp
theo hướng hiện đại vào năm 2020. Đây là một chương trình toàn diện, tổng thể góp
phần thu hẹp khoảng cách vùng, miền và nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm quốc
phòng, an ninh và giữ vững độc lập chủ quyền quốc gia. 
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nguồn cấp từ nước mặt không qua xử
lý bằng nguồn nước sạch ổn định cả
về trữ lượng và chất lượng, đủ điều
kiện cấp nước sinh hoạt cho nhân dân
và khách du lịch của cao nguyên đá.

Từ hiệu quả của mô hình, UBND
tỉnh Hà Giang đã huy động nguồn vốn
đầu tư để tiếp tục nhân rộng mô hình
nhằm đảm bảo cấp nước sinh hoạt
bền vững cho người dân ở các vùng
núi cao trong mùa khô; cùng với các
mô hình cấp nước khác, giải quyết dứt
điểm nhu cầu nước, góp phần xóa đói
giảm nghèo, nâng cao đời sống, ổn
định cuộc sống của đồng bào các dân
tộc vùng cao.

Tuy nhiên, theo thống kê 426 vùng
thuộc 41 tỉnh trên cả nước thuộc vùng
đặc biệt khan hiếm nước vẫn chưa
được điều tra, tìm kiếm nguồn nước để
xây dựng các công trình cấp nước cho
nhân dân đảm bảo an sinh xã hội và
quốc phòng an ninh. Chính vì vậy
Chương trình: Điều tra, tìm kiếm
nguồn nước dưới đất để cung cấp
nước sinh hoạt ở các vùng cao, vùng
khan hiếm nước được Nhà nước đầu
tư kinh phí để tìm kiếm ra các nguồn
nước có trữ lượng lớn, chất lượng đảm
bảo và có các giải pháp khai thác,
công nghệ xử nước hiệu quả, bền
vững thích ứng với từng điều kiện tại
các vùng núi cao. 

GIẢI PHÁP DUY TRÌ VÀ 
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CÁC
NGUỒN NƯỚC

Chương trình “Điều tra, tìm kiếm
nguồn nước dưới đất để cung cấp
nước sinh hoạt ở các vùng cao, vùng
khan hiếm nước” về cơ bản sẽ khắc
phục được các nguyên nhân vốn còn
hạn chế và hy vọng sẽ đem lại nguồn
nước cho người dân vùng khó khăn
một cách hiệu quả bền vững. Chính vì
thế, việc xây dựng hệ cấp nước tập
trung cho các điểm tập trung dân cư ở
các vùng núi cao, vùng khan hiếm
nước là rất cần thiết, nhưng phải lưu ý
đến nguyên tắc phát triển bền vững
“làm tới đâu, chắc tới đó” vừa bảo
đảm lượng nước và an toàn về vệ sinh
môi trường, sử dụng mô hình công
nghệ phù hợp với trình độ quản lý của

nhân dân, đồng thời phải giải quyết
những vấn đề “hậu đầu tư”. 

Để làm được điều đó, phần điều
tra về nguồn phải được đánh giá tốt
dựa trên cơ sở nhu cầu thực tiễn của
địa phương và điều kiện có thể tìm ra
nguồn nước. Mặt khác, cơ sở hạ tầng
và điều kiện cung cấp nước phải đảm
bảo, ở điểm tập trung dân cư. Những
địa phương bức xúc sẽ triển khai trước
và đặc biệt khi tìm ra nguồn nước địa
phương phải khai dẫn và cam kết có
đơn vị chuyên cung cấp nước sử dụng
hiệu quả. Chính vì vậy, để đảm bảo
cung cấp nước ổn định cho dân sinh,
kinh tế và an ninh quốc phòng tại các
vùng núi cao, vùng khan hiếm nước
phải thực hiện đồng bộ các giải pháp
và theo các nguyên tắc sau:

Thứ nhất: Để tránh lãng phí trong
quá trình triển khai cần đổi mới tư duy,
cách làm, làm tới đâu chắc tới đó và
triển khai từng bước. Một nguồn nước
muốn phát triển bền vững vấn đề cốt
lõi phải đạt được 3 yếu tố: Nguồn nước
phải được điều tra, đánh giá kỹ lưỡng;
Cơ chế quản lý vận hành nguồn nước
sau đầu tư; Giá thành nước ở mức
người dân chấp nhận được. 

Thứ hai: Phải có nghiên cứu, đánh
giá cụ thể từng nguồn nước để đưa ra
công nghệ và giải pháp kỹ thuật khai
thác đặc biệt là nguồn nước dưới đất
trong các hang động karst trên các
vùng núi đá vôi; kỹ thuật khai thác
nước trong các thấu kính nước nhạt
vùng ven biển; công nghệ và giải pháp
kỹ thuật để tăng năng suất khai thác
của các giếng khoan có lưu lượng
thấp; công nghệ, giải pháp kỹ thuật xử
lý nước bị ô nhiễm.

Thứ ba: Việc lựa chọn triển khai
xây dựng công trình cấp nước phải
đảm bảo thành công, đạt hiệu quả
kinh tế - xã hội cao. Trước khi xây
dựng đảm bảo phải làm rõ điều kiện
nguồn nước, xây dựng được cơ chế
vận hành nguồn nước hậu đầu tư.

Thứ tư: Từng bước xã hội hóa và
nhân rộng các mô hình cung cấp nước
sinh hoạt, tạo điều kiện để các tổ chức,
cá nhân tham gia góp vốn, đầu tư xây
dựng công trình cấp nước, cung ứng
các dịch vụ về sử dụng nước theo

khuôn khổ luật pháp, đảm bảo khai
thác và phát triển bền vững tài nguyên
nước, tránh tình trạng nguồn nước thì
có nhưng đồng bào vẫn không có nước
sạch dùng trong ăn uống sinh hoạt.

Chương trình Điều tra, tìm kiếm
nguồn nước dưới đất để cung cấp
nước sinh hoạt ở các vùng cao, vùng
khan hiếm nước được Nhà nước đầu
tư kinh phí để tìm kiếm ra các nguồn
nước có trữ lượng lớn, chất lượng đảm
bảo và có các giải pháp khai thác,
công nghệ xử nước hiệu quả, bền
vững phù hợp với từng điều kiện tại
các vùng núi cao, các thấu kính nước
nhạt ven biển và các tầng chứa nước
sâu Nam bộ.  Để cung cấp nước sinh
hoạt đảm bảo ổn định dân sinh, kinh
tế và an ninh quốc phòng tại các vùng
núi cao, vùng khan hiếm nước, cần
thiết phải đẩy mạnh xã hội hóa các mô
hình cấp nước. Bên cạnh đó cũng cần
nghiên cứu, có cơ chế, chính sách thu
hút và nhân rộng mô hình tư nhân bỏ
vốn đầu tư vào các công trình cung
cấp nước sạch và có hỗ trợ nguồn vốn
vay ưu đãi, thủ tục hưởng ưu đãi
(thuế, cấp đất, khai thác nguồn nước)
và các hành lang pháp lý để bảo vệ
quyền lợi chủ đầu tư…�



BẢN TIN TÀI NGUYÊN NƯỚC[20]

NGHIÊN C�U - TH�O LU�N

SỰ CẦN THIẾT PHẢI PHÂN VÙNG
QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC

Giữa nước dưới đất và nước mặt
có quan hệ chặt chẽ với nhau, trong
điều kiện tự nhiên nước dưới đất được
thoát ra qua con đường bốc hơi, thoát
vào hệ thống sông ngòi hoặc chảy trực
tiếp ra biển. Dòng chảy của các sông
mùa kiệt chủ yếu được hình thành từ
nước dưới đất. Vì vậy, trong quản lý tài
nguyên nước nói chung và và trong
phân bố nguồn nước nói riêng phải
xem xét tổng hợp cả hai nguồn nước
dưới đất và nước mặt, xem xét mối
quan hệ và tác động giữa chúng.

Quản lý tài nguyên nước phải quản
lý theo lưu vực và các tầng chứa nước,
quản lý thống nhất nước mặt và nước
dưới đất để bảo đảm tính thống nhất
và toàn vẹn của tài nguyên nước trong
lưu vực và các tầng chứa nước.Tuy
nhiên, trong thực tế hiện nay, công tác
quản lý nhà nước về tài nguyên nước
được thực hiện theo nguyên tắc gắn
kết quản lý tài nguyên nước theo lưu
vực và địa bàn hành chính.

Điều kiện nguồn nước, cũng như
yêu cầu sử dụng nước cho các hoạt
động kinh tế -  xã hội có ảnh hưởng
rất lớn đến tài nguyên nước trong lưu
vực. Chính vì vậy, cần có các chính
sách, các biện pháp quản lý phù hợp
cho từng vùng, trong đó cần phải tiến
hành phân vùng quản lý tài nguyên
nước. Bên cạnh đó, trong quản lý tài
nguyên nước lưu vực sông và các tầng
chứa nước cần phải xem xét tác động
của khai thác tài nguyên nước, của xả

thải nước thải vào nguồn nước của các
vùng tới tài nguyên nước của lưu vực,
đồng thời, đối với từng vùng phải xem
xét tác động của các công trình khai
thác, các công trình xả nước thải trong
vùng và các hoạt động kinh tế khác tới
tài nguyên nước của vùng.

Để khai thác bền vững tài nguyên
nước, Luật tài nguyên nước số
17/2012/QH13 quy định việc cấp phép
khai thác tài nguyên nước phải trên cơ
sở khả năng nguồn nước, cấp phép xả
thải vào nguồn nước phải trên cơ sở
khả năng tiếp nhận nước thải của
nguồn nước.Tuy nhiên, hiện nay ở
nhiều địa phương chưa thực hiện được
nguyên tắc này, vì thiếu tài liệu chính
xác và có tính pháp lý về lưu lượng
nguồn nước, lượng nước có thể khai
thác cũng như tổng lượng nước thải
vào nguồn nước trên địa phương
mình, nhất là trên các sông liên tỉnh,
do hiện nay chúng ta chưa có các quy

hoạch tài nguyên nước các sông liên
tỉnh, trong đó xác định lượng nước
được phân bổ cho các vùng, các
ngành, lượng nước thải được phép xả
vào nguồn nước của các vùng, các địa
phương được phê duyệt.

Từ phân tích trên cho thấy, việc
phân vùng quản lý tài nguyên nước là
một công tác hết sức quan trọng nhằm
thực hiện tốt việc quản lý tổng hợp tài
nguyên nước đảm bảo khai thác tài
nguyên nước một cách bền vững.

Phân vùng quản lý được thực hiện
sẽ là công cụ hỗ trợ tích cực cho quá
trình xây dựng khung chính sách về
phân bố nước  và các hoạt động trong
lòng, bờ bãi sông, bao gồm cả các
công trình phòng chống lũ.

NGUYÊN TẮC PHÂN VÙNG QUẢN
LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC

Việc phân vùng quản lý nhằm đạt
hiệu quả của quản lý tài nguyên nước

Phân vùng quản lý - 
Biện pháp quan trọng để quản lý 
hiệu quả tài nguyên nước

TS. ��NG �ÌNH PHÚC 

Nước phân bố và vận động theo lưu vực và tầng chứa nước, mọi tác động đến tài nguyên nước ở
vùng thượng lưu đều ảnh hưởng tới số lượng và chất lượng nước ở vùng hạ lưu. Mọi hoạt động,
khai thác tài nguyên nước, làm ô nhiễm tài nguyên nước ở một vị trí nào đó trong vùng cung cấp
của nước dưới đất cũng sẽ ảnh hưởng tới số lượng, chất lượng nước trong miền thoát của chúng.
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ở mức tốt nhất, bảo đảm tính thống
nhất và toàn vẹn của tài nguyên nước
theo lưu vực sông, các tầng chứa
nước, và bảo đảm việc quản lý tài
nguyên nước phù hợp với điều kiện tự
nhiên và kinh tế xã hội của từng vùng.
Chính vì vậy, việc phân vùng quản lý
phải dựa trên các nguyên tắc sau:

Một là, thuận lợi cho việc quản lý
tài nguyên nước.

Hai là, tiểu lưu vực, các yếu tố của
cấu trúc chứa nước là cơ sở để phân
vùng quản lý. Ranh giới của vùng, phụ
vùng quản lý phải phù hợp với ranh
giới của các tiểu lưu vực, ranh giới của
các yếu tố cấu trúc chứa nước.

Ba là, vùng quản lý phải tương
đồng với vùng chức năng nguồn nước.
Trong một vùng quản lý chỉ có một
vùng chức năng nguồn nước, trong
một vùng chức năng nguồn nước có
thể có nhiều vùng quản lý, biên giới
của vùng, phụ vùng quản lý phải phù
hợp với biên giới của vùng, phụ vùng
chức năng nguồn nước.

Bốn là, vùng quản lý phải có đủ
trạm quan trắc số lượng, chất lượng
nguồn nước để đảm báo đánh giá
được số lượng, chất lượng nước, cân
bằng nước trong vùng.

Năm là, một vùng quản lý, hay
phụ vùng quản lý (đơn vị nhỏ nhất của
vùng quản lý) phải nằm trọn trên địa
bàn của một tỉnh.

Sáu là, để đảm bảo quản lý tổng
hợp nước mặt và nước dưới đất phải có
sự tương đồng giữa vùng quản lý nước
mặt và vùng quản lý nước dưới đất.

Trong tự nhiên, ở phần lớn các lưu
vực, tiểu lưu vực sông thì phân thủy
của nguồn nước mặt và nước dưới đất
trùng nhau trừ một số nơi trong vùng
karst, hoặc với các bồn chứa nước áp
lực lớn. Vì vậy, trong phân vùng phải
đảm bảo sự tương đồng giữa vùng
quản lý nước mặt và nước dưới đất,
các ranh giới của các vùng, phụ vùng
nước mặt và nước dưới đất phải trùng
nhau. Trong một vùng quản lý nước
mặt có thể có một hoặc vài phụ vùng
quản lý nước dưới đất, hoặc ngược lại.

Việc phân vùng quản lý tài nguyên
nước là công tác còn tương đối mới,

do vậy,  trong phân vùng phải sử dụng
tổ hợp các tiêu chí như sau: Điều kiện
tự nhiên của lưu vực (bao gồm các yếu
tố: địa hình, địa chất, khí tượng thủy
văn, mà trong đó chủ yếu là đặc điểm
hình thái của lưu vực sông, đặc điểm
cấu trúc của các tầng chứa nước, chất
lượng nước); Hiện trạng sử dụng đất
và chức năng nguồn nước; Ranh giới
và phạm vi hành chính (tỉnh, huyện).

Để đảm bảo sự phân cấp trong
quản lý nhà nước về tài nguyên nước
và quản lý tổng hợp tài nguyên nước
theo lưu vực sông, các tiểu vùng quản
lý phải nằm trong phạm vi của một
tỉnh. Trong một tỉnh có thể bao gồm
một hoặc nhiều phụ vùng quản lý,
song một phụ vùng quản lý không bao
chùm điện tích của hai tỉnh, vì vậy, khi
phân chia các vùng  quản lý cần dựa
trên ranh giới hành chính của các tỉnh.

PHÂN BỔ VÀ BẢO VỆ TÀI NGUYÊN
NƯỚC CHO CÁC VÙNG TRONG
LƯU VỰC  

Để đảm bảo khai thác vững bền tài
nguyên nước của tất cả các vùng và
lưu vực, công bằng giữa thượng và hạ
lưu thì tài nguyên nước phải được
phân bổ cho các vùng trên cơ sở nhu
cầu nước, số lượng và chất lượng nước
của từng vùng.

Khi tiến hành phân bổ nước cho
các vùng phải dựa vào nhu cầu nước
của vùng, nhu cầu nước của vùng hạ

du, cho các mục đích sử dụng và cho
môi trường, nguồn nước từ thượng lưu
chảy về, nguồn nước được hình thành
trong vùng, từ đó xác định nguồn
nước được khai thác, được trữ lại
trong vùng trong các thời kỳ có lưu
lượng dòng chảy khác nhau để đảm
bảo nguồn nước không chỉ đáp ứng
nhu cầu   sử dụng của con người cũng
như mục tiêu bảo vệ hệ sinh thái của
vùng mà còn đáp ứng nhu cầu sử
dụng cũng như bảo vệ hệ sinh thái của
vùng ha du. Cũng như vậy, trong  bảo
vệ tài nguyên nước cũng phải xác định
tải lượng nước thải được phép xả vào
nguồn nước trong vùng trên cơ sở lưu
lượng, và chất lượng nước từ vùng
thượng lưu chảy vào, lưu lượng và
chất lượng nước được hình thành
trong vùng, để đảm bảo nguồn nước
chảy từ vùng về hạ du có số lượng, và
chất lượng đáp ứng nhu cầu sử dụng
và duy trì dòng chảy môi trường của
vùng hạ du.

Ngoài ra, trong mỗi vùng, phụ
vùng quản lý dựa trên đặc điểm tự
nhiên của nguồn nước, các hoạt động
kinh tế trong vùng có ảnh hưởng tới
số lượng, chất lượng nước cũng như
các biến đổi lòng dẫn và các tác hại
nhằm đề xuất các biện pháp bảo vệ tài
nguyên nước, phòng chống tác hại do
nước gây ra cho chính vùng và cho
vùng hạ ưu.�
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Hai nghiên cứu mới đây của Đại
học California, Irvine, Mỹ (UCI) sử
dụng dữ liệu vệ tinh thời tiết và vệ tinh
đo trọng lực Trái đất của NASA đã chỉ
ra rằng với tốc độ sử dụng nước ngầm
ngày một tăng tại các lưu vực sông lớn
trên trái đất trong khi chúng ta vẫn
chưa biết được thực sự trữ lượng của
các nguồn nước ngầm và chính xác là
còn lại bao nhiêu nước. 

Kết quả nghiên cứu của trường Đại
học California mới công bố trên Tạp chí
Tài nguyên nước thế giới tháng 6/2015
đã  đưa ra tương đối đủ nguồn thông
tin về dân số và nhu cầu sử dụng nước
ngầm tăng nhanh trong khi những hiểu
biết về nguồn nước ngầm trái đất còn
là ẩn số chưa được tìm hiểu kĩ. 

Những nghiên cứu này là những
nghiên cứu đầu tiên mô tả tổn thất
nước ngầm thông qua dữ liệu từ
không gian, được chụp bởi các vệ
tinh GRACE song sinh của NASA dựa
vào đặc tính lồi lõm trong lực hấp
dẫn của Trái Đất do ảnh hưởng bởi

trọng lượng của nước.
Theo Giáo sư Jay Famiglieetti và

các nhà nghiên cứu của UCI, để xác
định lượng tiêu thụ nước ngầm và
lượng còn lại trong nước ngầm thế giới
một cách nhanh chóng và chính xác
chúng ta cần phải có những nỗ lực liên
kết với nhau trên toàn cầu. 

Đối với bài báo công bố kết quả
nghiên cứu đầu tiên, các nhà nghiên
cứu đã kiểm tra 37 tầng ngậm nước
lớn nhất hành tinh từ năm 2003 đến
năm 2013. Tám mức độ xấu của các
hệ tầng nước ngầm được phân loại mà
hầu hết đang chịu áp lực lớn, hầu như
không có sự bổ sung tự nhiên để bù
đắp cho mức sử dụng hiện tại. Tại mỗi
một tầng chứa nước mà họ nghiên cứu
đều thấy rõ sự suy giảm mực nước với
mức áp lực từ thấp đến cao tùy thuộc
vào mức độ được bổ sung hàng năm. 

Khu vực quá tải nhất là tại các khu
vực khô hạn nhất trên thế giới - nơi bị
ảnh hưởng rõ rệt hơn của biến đổi thời
tiết và tăng trưởng dân số gây nên

thiếu nước trầm trọng trong các tầng
chứa nước. 

Tác giả chính của nghiên cứu là
Alexandra Richey thuộc trường UCI cho
biết, họ đang cố gắng để nâng cao khả
năng cảnh báo về trữ lượng nguồn
nước hướng tới bảo vệ cuộc sống và
sinh kế tương lai. 

Sự suy thoái và khan hiếm nguồn
nước ngầm đã và sẽ dẫn đến những
thiệt hại sinh thái quan trọng gây cạn
kiệt dòng chảy sông, suy giảm chất
lượng nước và sụt lún đất. Theo các
tác giả, các tầng chứa nước thường
nằm dưới sâu trong các lớp đất đá dưới
bề mặt trái đất. “Tôi tin rằng chúng ta
cần phải khám phá và tìm hiểu kĩ hơn
các tầng chứa nước trên thế giới, trữ
lượng nước của nó có giá trị như trữ
lượng dầu mỏ vậy. Nguồn nước ngầm
cũng cần phải được coi trọng như các
nguồn tài nguyên quý giá khác"-  Nhà
nghiên cứu Famiglietti nói.�

Nguồn: Đại học California, Irvine

1/3 Lưu vực sông lớn nhất thế giới đang suy kiệt

T
háng 7 vừa qua, các nhà khoa
học tại Đại học Công nghệ
Nanyang (NTU Singapore)  đã
phát hiện ra ra một loại công

nghệ lọc nano (nanofilter) mới có thể
giảm sử dụng năng lượng cần thiết để
xử lý nước thải lên đến 5 lần. Công nghệ
mang tính đột phá này mất khoảng 2
năm để phát triển và hiện đang được
thương mại hóa khắp Châu Á.

Thông thường, những công đoạn
cuối cùng của trong một quá trình xử lý
nước thải là lọc nước, thường sử dụng
một bộ siêu lọc (UF) với màng lọc loại
bỏ các hạt nhỏ trước khi một màng lọc
thẩm thấu ngược (RO) được sử dụng. 

Trong thẩm thấu ngược, nước được
đẩy qua một màng lọc cực kỳ nhỏ ở áp

suất cao để tách các phân tử nước từ
các chất bẩn còn lại với kích thước rất
nhỏ - nhỏ hơn chiều rộng của một sợi
tóc người khoảng một ngàn lần, như
muối, kim loại nặng và các hóa chất độc
hại như benzen.

Màng lọc độc quyền của NTU kết
hợp cả hai quá trình thẩm thấu ngược
và siêu lọc nano chỉ cần áp lực nước
khoảng 2 bar (tương tự như áp lực
dùng cho một nồi áp suất gia đình) để
lọc ra cùng một loại chất gây ô nhiễm.
Dù vậy, nước sau khi xử lý gần như là
tinh khiết như thẩm thấu ngược. 

Giáo sư  Ng Wun Jern thuộc đại học
NTU cho biết, công nghệ mới này đánh
dấu thêm một bước tiến lớn của
Singapore và là quốc gia đầu tiên ứng

dụng màng lọc nano để xử lý nước và
sản xuất đại trà ra thị trường.

Ông Andreas Kroell, Giám đốc điều
hành của De.Mem cho biết loại màng lọc
nano mới này sẽ lấp đầy khoảng trống
trong thị trường hiện tại cho các giải pháp
xử lý nước hiệu quả, giá thành hợp lý. 

“Chúng tôi đã chứng minh được
trong các phòng thí nghiệm rằng khi
chúng tôi xử lý nước thải công nghiệp
với các màng lọc nano mới, chất lượng
nước sạch được sản xuất tương đương
với thẩm thấu ngược nhưng đòi hỏi áp
suất thấp hơn nhiều, điều này đồng
thời với việc giảm chi phí xử lý " -  ông
Kroell nói.�

Nguồn: Đại học Công nghệ
Nanyang, Singapore

Màng lọc nước thải nano -
công nghệ mới giúp tiết kiệm năng lượng 
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M
ột nghiên cứu mới tại
Trường Đại học Lâm
Nghiệp và khoa học Môi
trường, New Hampshire,

Hoa Kỳ vào tháng 3/2016 cho thấy,
nhiệt độ tăng cao toàn cầu đã không
những gây ra những thay đổi khí hậu
toàn cầu mà còn phân bố lại nguồn
nước khắp trái đất.

Phân tích từ hơn 40 năm
nghiên cứu các mẫu phân tích thu
thập được của Viện nghiên cứu, thí
nghiệm Hubbard Brook Experiment
Forest (HBEF) ở New Hampshire
cho thấy lượng nước bắt nguồn từ
nước bay hơi đã có những sự thay
đổi. Qua nhiều năm, có những nơi

có sự gia tăng đáng kể lượng nước
bốc hơi, đặc biệt là vào mùa đông,
một lượng lớn trong đó xuất phát
từ vùng phía Bắc Địa cầu. 

Nghiên cứu này chỉ ra, đây là lần
đầu tiên các nhà khoa học đã đo được
chính xác độ tập trung của các nguồn
nước đã và sự  thay đổi đặc biệt ở
vùng Đông Bắc Hoa Kỳ. Rõ ràng, biến
đổi khí hậu là một yếu tố rất quan
trọng đến chu trình nước toàn cầu mà
chủ yếu là do tác động của nhiệt. Biến
đổi khí hậu đã và đang thay đổi môi
trường nền và khối lượng nước bốc hơi
trên trái đất  - hơi nước bay đến và rơi
xuống thành mưa, gây ra những thay
đổi đáng kể đối với nguồn nước và góp

phần gây ra những tai biến thiên nhiên
như lũ lớn ở một số nơi trong những
năm gần đây. 

Nghiên cứu này cũng làm sáng tỏ
những gì sẽ xảy ra với tài nguyên nước
trong tương lai. Đây là một dấu hiệu
rõ ràng rằng sự thay đổi khí hậu đang
diễn ra và chúng ta đang thấy bằng
chứng của nó ngày hôm nay. Nếu
chúng ta hiểu được cách nước và nhiệt
độ tương tác với nhau, hiểu được như
thế nào là biến đổi khí hậu bao gồm
sự thay đổi trong chu trình nước, ảnh
hưởng đến tiểu khí hậu tại địa phương,
khu vực và khí hậu toàn cầu.�

Nguồn: SUNY College of
Environmental Science and Forestry

Biến đổi khí hậu phân bố lại nguồn 
tài nguyên nước toàn cầu

M
ột bộ dữ liệu mới đã được
phát triển để hỗ trợ việc
đưa ra quyết định các mô
hình sản xuất điện bền

vững. Bộ dữ liệu này đã được Giáo sư,
Tiến sĩ Christiane tại đại học Tübingen
cùng với các đồng nghiệp của mình
thực hiện nghiên cứu  ở Viện Sinh thái
Leibniz và Viện nghiên cứu nước ngọt
và nghề cá (IGB) ở Berlin, Đức.

Tại Đại hội thách thức toàn cầu với
chủ đề “Làm thế nào để đạt được phát
triển bền vững”, Giáo sư , Tiến sĩ
Christiane cho biết: Thủy điện hiện
đang đóng góp lớn nhất trong phần
sản xuất năng lượng điện tái tạo. Tuy
nhiên, điều quan trọng là các đập thủy
điện không tạo ra những vấn đề mới
đối với đa dạng sinh học trong các hệ
thống nước ngọt của thế giới, do sự
phân mảnh và thay đổi chế độ dòng
chảy và lắng động phù sa. Đó là lý do

tại sao chúng tôi đã biên soạn dữ liệu
có sẵn trên đập thủy điện, dự kiến
trong tương lai sẽ xây dựng với mục
đích hình thành một nền tảng quan
trọng về dữ liệu để đánh giá được ở
đâu và làm thế nào để xây dựng các
đập nước và làm thế nào để hoạt động
một cách bền vững.

Ngày nay, năng lượng sạch chiếm
khoảng 20% sản lượng điện toàn cầu,
trong đó thủy điện đóng góp 80%
tổng số năng lượng sạch. Dự kiến  có
khoảng 3700 đập lớn có thể sản xuất
một lượng điện cao gấp đôi với khoảng
1.700 GW trong vòng hai thập kỷ tới.

Các lưu vực sông Amazon và La
Plata tại Brazil sẽ có tổng số lượng đập
nhiều nhất trong số các đập mới ở
Nam Mỹ, trong khi đó lưu vực sông
Hằng-Brahmaputra (chủ yếu là Ấn Độ
và Nepal) và lưu vực sông Dương Tử ở
Trung Quốc sẽ phải đối mặt với việc

xây dựng con đập cao nhất ở châu Á.
"Khi xây dựng đập thủy điện mới,

điều quan trọng là cách tiếp cận có hệ
thống khi xem xét đến những hậu quả
về sinh thái, xã hội và kinh tế của cả
hệ thống nhiều đập trong một lưu vực
sông" - Giáo sư Tiến sĩ Klement
Tockner, người dẫn đầu hoạt động
nghiên cứu về phát triển thủy điện bền
vững cho biết. 

"Chúng tôi mong muốn các bộ cơ
sở dữ liệu vệ hế sinh thái nước ngọt,và
dữ liệu cơ bản nền tảng về đa dạng
sinh học nước ngọt toàn cầu,  hy vọng
kết quả của  nghiên cứu sẽ là cơ sở
tham khảo có giá trị cho các nhà khoa
học và các nhà sản xuất trong quá
trình đưa ra quyết định về việc phát
triển thủy điện bền vững," Giáo sư
Tiến sĩ Christiane Zarfl nói.�

Nguồn: Faculty of Science -
University of Copenhagen

Thập kỷ bùng nổ toàn cầu về 
phát triển thủy điện
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G
raphene oxit là một vật liệu
kì diệu khi được làm thành
dạng nano, đặc biệt khi kết
hợp với các sợi cenlulô nano

trong phòng thí nghiệm đã tạo nên
một chất nhẹ nhưng rất dẻo dai và linh
hoạt có khả năng dẫn nhiệt, điện
nhanh chóng và hiệu quả. Graphene là
một lớp các nguyên tử carbon được
sắp xếp thành mạng lục giác hai chiều
(mạng hình tổ ong)

Một nhóm các kĩ sư của trường Đại
học Washington, Hoa Kỳ đã tìm ra
cách sử dụng vật liệu graphen oxit để
xử lý nước bẩn trở thành nước có thể
uống được. “Chúng tôi hy vọng những
nước có nguồn ánh sáng mặt trời dồi
dào như Ấn Độ, có thể xử lý nước bẩn
bằng các sử dụng các vật liệu của
chúng tôi để lọc thành nước có thể sử
dụng được.” - Giáo Sư Srikanth
Singamaneni cho biết. 

“Cách tiếp cận mới này kết hợp các
vi khuẩn sản xuất cellulose và
graphene oxide để tạo thành một
biofoam - một lớp vi sinh vật. Các
mạng sợi cellulose nano được sản xuất
bởi vi khuẩn có khả năng đặc biệt vận
chuyển nước bẩn đến những bề mặt
bay hơi trong khi giảm thiểu được triệt
để nhiệt sinh ra và tất cả quá trình này
đều được thực hiện trong một lần xử
lý” - Giáo Sư Singamaneni nói.  

Thiết kế vật liệu bao gồm một lớp vi
sinh vật nhỏ kết hợp với lớp graphene
oxit hấp thụ ánh sáng và được phủ bởi
lớp cenlulo nano phía trên và pristine
cenlulo phía dưới. Khi đưa bộ lọc này
vào trong nước, nước sẽ được đẩy lên
trên bề mặt và bay hơi.  

Ánh sáng chiếu vào phía trên của
tấm vật liệu, và sẽ chuyển thành nhiệt

do vật liệu graphene oxit và tản nhiệt
xuống các lớp bên dưới và giảm thiểu
đến mức thấp nhất khi đến lớp cenlulo
nano. Và không hề lãng phí nhiệt, nhiệt
sinh ra có thể đưa lại lên lớp trên cùng
nơi nước xảy ra hiện tượng bay hơi. 

Cenlulo ở dưới đáy của tấm vi lớp vi
sinh có hoạt động giống như miếng bọt
biển, hút nước vào tấm graphene  làm
cho hiện tượng bay hơi xảy ra nhanh
chóng. Kết quả là nước sạch có thể
được thu thập sau khi đi qua lớp trên
cùng của tấm bảng nano. Quá trình xảy
ra qua lớp vi sinh nano thực sự rất khác
biệt, lạ thường so với các phương pháp
lọc trước trước đây giống như cách con
trai làm nên các hạt ngọc trai, các vi
sinh vật tạo nên các lớp sợi cenlulo
nano trong đó các lớp graphene oxít đã
được gắn vào sử dụng. 

“Trong khi nuôi cấy vi khuẩn cho
cenlulo, chúng tôi tiến hành thêm các

lớp graphene oxit vào môi trường
trung gian” - Ông Jiang Qisheng, tác
giả chính của bài báo cùng với một
sinh viên nghiên cứu tại phòng thí
nghiệm Singamaneni cho biết.

Các graphen oxit được nhúng phủ
bằng các lớp vi khuẩn sản xuất cenlulo
nano, trong quá trình hoạt động, tại
một thời điểm nhất định trong cả quá
trình xử lý nước, có thể dừng lại và loại
bỏ các lớp trung gian và tái sản xuất lại
hay làm sạch các lớp graphene oxit
trung gian này. Việc này sẽ kiến tạo
nên các lớp tiếp theo của miếng bọt
biển đặc biệt này. 

Quá trình tổng hợp cũng cho phép
thêm các vật liệu cấu trúc nano khác
để có thể làm tăng tỷ lệ phá hủy các vi
khuẩn và các chất gây ô nhiễm khác
và có thể cải tiến hơn để nước có thể
an toàn để có thể uống được.�

Nguồn: Science daily

Công nghệ Nano mới xử lý nước
bẩn thành nước sạch nhanh chóng 

KHOA H	C CÔNG NGH
 - H�P TÁC QU�C T

Một nhóm các kĩ sư đã tìm ra và sử dụng các tấm Graphene oxit và cenlulo nano để xử lý nước
bẩn thành nước có thể uống được - Đây có thể là một trong những thay đổi mang tính toàn cầu
trong ngành nước và môi trường. 

Một sáng tạo về những miếng vi sinh vật kết với những sợi cenlulo nano và vật liệu
graphene oxit giúp làm sạch nước bẩn. 
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N
hững nỗ lực để giảm phát thải khí nhà kính trong
lĩnh vực năng lượng có thể dẫn đến những áp lực
lớn về tài nguyên nước, tăng nhu cầu sử dụng
nước và ô nhiễm nhiệt. Các biện pháp thích ứng

sẽ thực sự cần thiết để tránh những tác động tương tác lẫn
nhau giữa nước và tác động của biến đổi khí hậu trong hệ
thống sản xuất năng lượng. 

Theo một nghiên cứu mới đã được công bố trên Tạp chí
Môi trường thế giới, những áp lực về tài nguyên nước chỉ có
thể giảm bớt khi các quốc gia trên thế giới tăng phát triển
tập trung vào sử dụng nguồn năng lượng mặt trời.

Ngành năng lượng sử dụng nước để sản xuất chiếm
khoảng 15% lượng nước toàn cầu. Theo nghiên cứu mang
tính toàn cầu về mức sử dụng nước trong sản xuất năng
lượng mặc dù lượng nước sử dụng sẽ tăng khoảng 600%
vào năm 2100 so với năm 2000, nhưng hầu hết lượng nước
này đều dùng trong các nhà máy năng lượng nhiệt – các
nhà máy điện năng lượng mặt trời, năng lượng hạt nhân,

năng lượng hóa thạch hay sinh khối và dùng để làm mát. 
Phân bổ sử dụng nước không phải là vấn đề duy nhất

mà còn ở những tác động khác có liên quan đến nguồn
nước khác. Khi nước sông hay nước biển được sử dụng
trong quá trình làm mát nước trong các nhà máy sản xuất
điện khi quay trở lại môi trường thường có nhiệt độ cao hơn
môi trường hay còn được gọi là ô nhiễm nhiệt , điều này có
thể gây ra những ảnh hưởng đến hệ sinh thái thủy sinh.
Nghiên cứu này chỉ ra rằng, ô nhiễm nhiệt sẽ tăng lên nhiều
trong tương lai trừ khi có những biện pháp làm giảm mức ô
nhiễm nhiệt này bằng công nghệ giảm thiểu nào đó.

Nghiên cứu nhấn mạnh vào tầm quan trọng của việc sử
dụng năng lượng hiệu quả. Nhà nghiên cứu của IIASA - Simon
Parkinson cho biết:” Cách đơn giản nhất để giảm các áp lực
về nguồn nước trong sản xuất năng lượng chính là cách tăng
cường sử dụng năng lượng một cách hiệu quả. Điều này thực
sự quan trọng đặc biệt đối với các nước đang phát triển nơi
nhu cầu sử dụng năng lượng gia tăng nhanh chóng”.�

Nguồn: Science daily, Tháng 3, 2016

Năng lượng sạch có thể gây nên những 
áp lực lớn về tài nguyên nước toàn cầu 

C
uối năm ngoái, tại Paris, cả thế giới đã họp bàn
một lần nữa những thỏa thuận cho tương lai khí
hậu trái đất. Tuy nhiên, với một tỉ người nghèo trên
thế giới (chiếm số đông), để đạt được tiếng nói

chung cho thỏa thuận sẽ rất khó để có thể diễn đạt và làm
rõ mặc dù hiện nay chúng ta đã cảm nhận được những thay
đổi về khí hậu.

Đứng trước vấn đề trên buộc chúng ta phải giải quyết
câu hỏi an ninh nguồn nước toàn cầu.

Chúng ta đều biết nước là nguồn tài nguyên thiên nhiên
mà chúng ta có thể nhìn thấy rõ biến đổi khi khí hậu hành
tình thay đổi: hạn hán và lũ lụt thường xuyên hơn chính là
dấu hiệu cho thấy những thay đổi về khí hậu. Đáp ứng nhu
cầu ngày càng tăng về nước trong khi khí hậu đang thay đổi
sẽ còn khó khăn hơn, ngay cả tại những nước giàu nguồn tài
nguyên nước.  

Chính các cuộc đàm phán về khí hậu đã mang đến cho
chúng ta một cơ hội để không chỉ giải quyết vấn đề khí thải
toàn cầu, mà còn kiểm tra khả năng có được những thống
nhất thực sự giải quyết vấn đề môi trường liên kết với nhau
như: khí hậu và nước - như là vấn đề cần thiết phải xem xét
để tránh bất ổn xã hội trên toàn thế giới. 

Bằng cách mở rộng lựa chọn tài chính sáng tạo, mở
rộng sử dụng công nghệ sẵn có và đầu tư vào các giải pháp

dựa vào thiên nhiên, chúng ta có thể sử dụng được nhiều
hơn lượng nước sẵn có với chi phí phải chăng để góp phần
cải thiện điều kiện sức khỏe trên toàn thế giới.

Ngày nay, khoảng 700 triệu người khắp thế giới đang
còn chưa được tiếp cận với nước sạch và khoảng 2.4 tỉ
người còn tiếp cận điều kiện vệ sinh kém, chưa đủ tiêu
chuẩn. Rõ ràng là con số này góp phần vào những khủng
hoảng về nước đe dọa cho sự thịnh vượng toàn cầu. 

Chúng ta cần phải giải quyết những tác động hiện tại,
bao gồm cả an ninh nguồn nước toàn cầu. Điều này cần phải
bắt đầu với việc cung cấp quyền được tiếp cận với nguồn
nước sạch và vệ sinh môi trường cơ bản. Bằng cách đặt các
nhu cầu trước mắt của người nghèo lên trước và là đối tượng
chính của các cuộc thảo luận về khí hậu, để giải quyết những
thách thức về xã hội và môi trường lớn nhất hiện nay.�

Tại sao phải giải quyết an ninh 
nguồn nước toàn cầu 
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T
ại Manila, Philippin, nước sông
ô nhiễm đã trở thành nguồn
cảm hứng sáng tạo mới cho 9
nghệ sĩ. Những nghệ sĩ dùng

các chất lắng cặn được lấy từ 6 con sông
ô nhiễm, sau đó mang đi khử trùng và
tạo ra các bức tranh miêu tả cảnh sinh
hoạt hàng ngày dọc 2 bên bờ sông của
Manila. Những bức tranh này đã được
trưng bày trong 6 tháng tại triển lãm
“Dirty watercolor” diễn ra tại một trung
tâm mua sắm tại Manila. Được bán với
giá từ 851- 2.600 đôla Mỹ, số tiền thu
được sẽ cho vào một quỹ từ thiện địa
phương nhằm phục hồi các con sông bị
ô nhiễm.

Tại Indonesia, ô nhiễm nguồn nước
sông, hồ và biển đang trở thành các
thách thức lớn đối với phát triển kinh tế
- xã hội của đất nước này. Để giải quyết
được vấn đề ô nhiễm nguồn nước một
cách hiệu quả, theo bà Dhania Afini
Lestari - Bí thư thứ 3, Đại sứ quán
Indonesia tại Việt Nam cho biết, ở
Indonesia có một bộ luật áp dụng cho
ngành công nghiệp. Công ty nào muốn
xây dựng nhà máy thì phải tuân theo sự
quản lý về môi trường của Indonesia. Họ
phải nộp hồ sơ đến chính quyền địa
phương. Chính quyền địa phương sẽ
quyết định ủng hộ việc xây dựng nhà
máy đó hay không. Và sau khi nhà máy
được xây dựng thì họ phải có hệ thống
tái chế riêng. Còn đối với các gia đình,
chúng tôi đang thúc đẩy sử dụng hệ
thống giảm thiểu, tái sử dụng và tái chế.
Hiện nay chúng tôi cũng đang tuyên
truyền về việc tái chế nâng cao. Đối với
rác có thể tái chế nâng cao, chúng tôi
chuyển thành các loại vỏ hộp như vỏ
chai chất tẩy rửa, túi đựng, mũ, ví,…
thứ gì mà có lợi cho môi trường. Số tiền
thu được từ việc này sẽ dùng để mua

cây trồng trong khu dân cư” - bà Dhania
cho biết.

Bà Dhania cũng chia sẻ, ngày nay
truyền thông xã hội tại Indonesia rất
phát triển. Tại Jarkata, chính quyền địa
phương có một ứng dụng gọi là “Cool”.
Qua ứng dụng này, người dân có thể chủ
động tham gia vào việc bảo vệ môi
trường. Do đó, mỗi lần nhìn thấy rác ở
sông, ở phố mà nhiều ngày không được
dọn, họ chỉ cần chụp ảnh và tải lên ứng
dụng đó. Chính quyền địa phương sẽ
hành động dựa vào những thông tin như
vậy. Và hệ thống này cũng được sử dụng
tại Thành phố Bandong, một thành phố
lớn khác tại Indonesia.

Với mong muốn giữ Hà Nội sạch,
vừa qua một thầy giáo người Mỹ tên là
James Joseph Kendall đã phát động
một chiến dịch tên là “Keep Ha Noi
Clean”, trong chiến dịch này các bạn trẻ
gồm cả người Việt Nam và người nước
ngoài đã tiến hành dọn rác tại các kênh,
mương của thủ đô và trồng cây để tái
sinh khu đất.

“Tôi nghĩ rằng giữ môi trường sạch
là rất quan trọng. Có rất nhiều lý do
nhưng tôi nghĩ lý do lớn nhất là vì sức
khỏe. Việc truyền cảm hứng để mọi
người làm được những việc đúng đắn để
có được môi trường tốt đẹp là rất quan
trọng. Đối xử tốt với môi trường thì môi
trường sẽ tốt lại với chúng ta. Mục tiêu
cuối cùng của tôi ở Hà Nội là làm cho tất
cả các dòng sông chảy trở lại” - Ông
James Joseph Kendall tâm sự. Hiện chiến
dịch này thu hút được gần 5.500 người
tham gia và là niềm cảm hứng cho các
địa phương khác.

Trong những năm gần đây, tình
trạng ô nhiễm nguồn nước có ảnh hưởng
nghiêm trọng đến sức khỏe và đời sống
của người dân Việt Nam. Nước thải sinh

hoạt, nước thải chăn nuôi, nước thải làng
nghề, nước thải công nghiệp cùng tranh
nhau xả trực tiếp ra môi trường.

Theo Phó Cục trưởng Cục Quản lý tài
nguyên nước Nguyễn Minh Khuyến, việc
khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường
nước đòi hỏi cần phải có một chiến lược
lâu dài và sự đóng góp công sức của
toàn xã hội. Trước hết đối với các cơ
quan chức năng tiến hành thực hiện
đồng bộ các giải pháp như đầu tư, xây
dựng hệ thống giám sát các hoạt động
khai thác và xả nước thải vào nguồn
nước; tăng cường, công tác thanh tra,
kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác
sử dụng nước, xả nước thải vào nguồn
nước, bảo vệ số lượng nước, chất lượng
nước; xử lý nghiêm đối với các cơ sở gây
ô nhiễm nghiêm trọng, gây suy thoái,
cạn kiệt các nguồn nước; xây dựng danh
mục các nguồn nước có nguy cơ ô
nhiễm, cạn kiệt; xây dựng phương án
phòng chống, giảm thiểu. Đồng thời,
nâng cao nhận thức của cộng đồng
trong khai thác, sử dụng và bảo vệ tài
nguyên nước; 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.

“Để quản lý môi trường và bảo vệ tài
nguyên nước một cách có hiệu quả,
trước hết cần dựa vào người dân và cộng
đồng dân cư. Người dân đóng vai trò
giám sát rất hiệu quả, giúp các cơ quan
quản lý nhà nước về tài nguyên nước giải
quyết, xử lý kịp thời ô nhiễm môi trường
ngay từ khi mới xuất hiện; giúp cơ quan
quản lý nhà nước có các chính sách phù
hợp thực tế ở nước ta và phù hợp với
điều kiện sống của người dân” - Phó Cục
trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước
Nguyễn Minh Khuyến cho biết.�

Giải pháp ứng phó với ô nhiễm
môi trường nước tại Asean

Ô nhiễm môi trường nước tại Asean là một vấn đề nan giải, dưới tác động của con người
thì nguồn nước trên thế giới nói chung và tại Đông Nam Á nói riêng và đặc biệt tại Việt
Nam đang ô nhiễm một cách nghiêm trọng. Vậy giải pháp nào cho sự sống tương lai của
chúng ta, con người cần làm gì để sửa sai và cứu lấy sự sống của chính mình?
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Đ
ại sứ quán Thụy Điển, Cục
Quản lý tài nguyên nước
(Bộ Tài nguyên và Môi
trường) vừa tổ chức buổi Lễ

công bố và trao giải cuộc thi “Sáng
kiến thông minh về nước” năm 2016.

Nhóm sinh viên đến từ Đại học
Bách Khoa TP Hồ Chí Minh gồm: Trịnh
Quốc Anh, Nguyễn Trần Quang Khải và
Võ Phi Long với ý tưởng sử dụng ứng
dụng của điện thoại di động để phát
hiện rò rỉ trên hệ thống cấp nước đã
dành giải Nhất.

Phát biểu tại Lễ trao giải, bà
Camilla Mellander, Đại sứ Thụy Điển
tại Việt Nam cho rằng: “Chúng ta
không thể sống, tồn tại mà không có
nước. Chúng ta cần phải sử dụng tất
cả các công cụ có sẵn như: thương
mại, đầu tư, trao đổi ý tưởng và kiến
thức, chuyển giao công nghệ, hợp
tác giữa các học giả, các bạn trẻ, các
doanh nghiệp và các nhà hoạch định

chính sách giữa Thụy Điển và Việt
Nam và với cộng đồng quốc tế để
tìm ra những giải pháp hiệu quả
nhất. Thụy Điển cam kết luôn sẵn
sàng tham gia vào các nỗ lực quản
lý, bảo tồn vì một nguồn nước bền
vững cho tất cả thế hệ hiện tại và
tương lai”

Cuộc thi sáng kiến thông minh về
nước năm 2016 được phát động từ
ngày 18/1, tại Hà Nội, với sự bảo trợ
của Viện Nước Quốc tế Stockholm và
các doanh nghiệp Thụy Điển đang
hoạt động tại Việt Nam như
AstraZeneca, Electrolux, ABB, Tetra
Pak và SKF. Tất cả các tổ chức đều bày
tỏ sự ủng hộ và có những đóng góp
tích cực để hỗ trợ Việt Nam trở thành
quốc gia sáng tạo và sử dụng nguồn
nước hiệu quả hơn.

Ban Tổ chức cho biết, nhóm
nhận giải Nhất ngoài phần thưởng
còn nhận được chuyến du lịch tại

Thủy Điển. Đại sứ Camilla Mellander
cũng hy vọng đội chiến thắng sẽ học
hỏi và tiếp thu được nhiều kiến thức
mới từ Tuần lễ Nước Thế giới tại Thủ
đô Stockholm và tiếp tục có những
đóng góp quan trọng trong tương lai
cho một thế giới bền vững hơn.�

U
N-Water đang chuẩn bị cho
các hoạt động chào mừng
Tuần lễ Nước Thế giới
Stockholm 2016 được tổ

chức vào đầu tháng 9 tới tại
Stockholm, Thụy Điển. Tuần lễ Nước
thế giới Stockholm là tuần lễ của nhiều
phiên họp, hội nghị với sự tham gia
của các nguyên thủ quốc gia, các quan
chức chính phủ, tổ chức phi chính phủ
và các chuyên gia khoa học hàng đầu
thế giới về ngành nước được tổ chức
thường niên thu hút đông đảo sự tham
gia của cộng đồng quốc tế. 

Năm nay, Tuần lễ được tổ chức từ
ngày 28/9 đến 2/9/2016 tại
Stockholm, Thụy Điển. UN - Water sẽ
tổ chức các phiên họp về các chủ đề

về nước và việc làm; xử lý nước thải;
giám sát và báo cáo thực hiện các mục
tiêu phát triển bền vững về nước.

Cụ thể, các phiên họp thảo luận và
làm việc theo các chuyên đề khác
nhau được tổ chức như sau: 

� Ngày 28/8, Phòng NL 357 thảo

luận về nước và các cơ hội việc làm;
� Ngày 29/8, Phòng FH307 thảo

luận về Báo cáo phát triển nước Thế
giới;

� Ngày 29/8, Phòng NL thảo luận
về các mối liên kết trong việc thực hiện
các mục tiêu thiên niên kỉ về nước; 

� Ngày 30/8, phòng FH 307 thảo
luận về vấn đề nước thải và Ngày nước
thế giới 2017; 

� Ngày 30/8, Phòng NL thảo luận
về giám sát các hoạt động về nước và
vệ sinh môi trường theo trương trình
nghị sự đển năm 2030;

� Ngày 31/8, Phòng NL họp bàn
về vấn đề giám sát an toàn và quản lý
các dịch vụ cung cấp nước sạch thế
giới theo chương trình nghị sự 2030.�

Nhận giải “Sáng kiến về nước” năm 2016:
3 sinh viên thăm Thụy Điển

Bà Camilla Mellander (giữa),
Đại sứ Thụy Điển  tại Việt Nam tặng hoa
cho nhóm được  giải Nhất.

Tuần lễ Nước Thế giới Stockholm 2016



M
ới đây tại Công viên Cầu
Giấy, Hà Nội đã diễn ra
Chương trình Lễ ra quân
Chương trình truyền thông

“An toàn nguồn nước Việt”. Chương trình
do Hiệp hội các trường Đại học, Cao
đẳng Việt Nam, Trung tâm Unesco hỗ trợ
sức khỏe cộng đồng, Trung tâm thông
tin - Kinh tế tài nguyên nước và Tập
đoàn Tân Á Đại Thành phối hợp tổ chức.

Chương trình được tổ chức nhằm
nâng cao nhận thức, thái độ và hành vi
của cộng đồng trong việc sử dụng
nước an toàn, tiết kiệm và hiệu quả;
thu hút rộng rãi sự quan tâm và tham
gia của các tổ chức chính trị - xã hội và

các đối tác cùng hành động thực hiện
các giải pháp hướng đến “An toàn
nguồn nước Việt”; và hỗ trợ, triển khai
các giải pháp khoa học công nghệ
trong việc khai thác, sử dụng nguồn
nước an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.

Tại Lễ ra quân đã diễn ra các hoạt
động như: Công bố phát động dự án
"An toàn nguồn nước Việt"; Trao cờ
truyền thông của chương trình cho đại
diện sinh viên các trường Đại học, Cao
đẳng; Tổ chức các chương trình hành
động hưởng ứng bảo vệ nguồn nước,
sử dụng nước an toàn, tiết kiệm và hiệu
quả (Vẽ tranh, in dấu vân tay cam kết
bảo vệ nguồn nước; giao lưu, tọa đàm

về chủ đề an toàn nguồn nước Việt;…).
Đặc biệt, trong Lễ ra quân, trước

sự chứng kiến của đông đảo quan
khách và các bạn sinh viên, bộ phận
kỹ thuật đã trực tiếp trình diễn, ứng
dụng công nghệ màng lọc nước R.O
của Tập đoàn Tân Á Đại Thành để lọc
nước sông Tô Lịch ngay trên sân khấu.
Mẫu nước được lấy trực tiếp từ sông
Tô Lịch, màu đục, mùi tanh nhưng qua
máy lọc thì người dùng đã có thể sử
dụng uống trực tiếp như nước tinh
khiết. Điều này đã được kiểm chứng
bởi các cơ quan chức năng và các lãnh
đạo, các chuyên gia, các bạn sinh viên
có mặt tại Lễ ra quân.

Hợp tác truyền thông Chương trình 
“An toàn nguồn nước Việt”

DƯỚI ĐÂY LÀ MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA CHƯƠNG TRÌNH:

Đại diện các bên liên quan cùng cam kết cùng hành động thực
hiện các giải pháp hướng đến “An toàn nguồn nước Việt”

Ông Nguyễn Duy Chính, Tổng Giámđốc Tập đoàn Tân Á Đại Thành
trao cờ truyền thông củaChương trình cho đại diện sinh viên

Trình diễn, ứng dụng công nghệ màng lọc nước R.O của Tập đoàn
Tân Á Đại Thành để lọc nước sông Tô Lịch thành nước uống

Ban quản lý dự án cùng các lãnh đạo, các bạn sinh viên thử nghiệm
nước sông Tô Lịch đã qua xử lý


