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N
gày 13/2/2017, Bộ TN&MT
đã có Công văn số
539/BTNMT-TNN gửi Ủy ban
nhân dân tỉnh Bắc Ninh đề

nghị đồng tổ chức Lễ Mít tinh quốc gia
và các hoạt động hưởng ứng Ngày
Nước thế giới năm 2017.

Theo đó, Ngày Nước thế giới 2017
có chủ đề là “Nước thải” hướng đến
tuyên truyền, vận động và nâng cao
nhận thức của cả xã hội về giảm thiểu
ô nhiễm nguồn nước và tái sử dụng
nước. Để tổ chức sự kiện quan trọng
này, Bộ TN&MT đã tổ chức Lễ Mít tinh
quốc gia và các hoạt động hưởng ứng

Ngày Nước thế giới từ ngày 17 đến
22/3/2017 tại Thành phố Bắc Ninh,
tỉnh Bắc Ninh.

Các hoạt động chính hưởng ứng
Ngày Nước thế giới năm 2017 gồm:
Trưng bày tranh, ảnh chào mừng
Ngày Nước thế giới 2017; Hội thảo
khoa học chủ đề về tài nguyên nước;
Chương trình giao lưu nghệ thuật
chào mừng Ngày Nước thế giới 2017;

Lễ Mít tinh quốc gia hưởng ứng Ngày
Nước thế giới 2017 tại Thành phố
Bắc Ninh. Cùng với đó là phát sóng
trailer quảng cáo về Ngày Nước thế
giới 2017 trên đài địa phương từ
ngày 17 đến ngày 22/3; Treo Băng
rôn, Poster về Ngày Nước thế giới
2017, trên các tuyến phố chính của
tỉnh Bắc Ninh từ ngày 17 đến ngày
22 tháng 3.�

Lễ Mít tinh quốc gia và các hoạt động
hưởng ứng Ngày Nước thế giới năm 2017

N
gày 02/3/2017, Bộ Tài
nguyên và Môi trường ban
hành công văn số
860/BTNMT-TNN gửi UBND

các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ương V/v tổ chức các hoạt động
hưởng ứng Ngày Nước thế giới 
năm 2017.

Công văn nêu rõ, hàng năm, Liên
Hợp Quốc chọn các chủ đề khác nhau
cho Ngày Nước thế giới nhằm kêu gọi
sự quan tâm của toàn thế giới về các
vấn đề nóng liên quan đến tài nguyên
nước mang tính toàn cầu. Ngày Nước
thế giới 2017 có chủ đề là “Nước thải”
hướng đến tuyên truyền, vận động và
nâng cao nhận thức của cả xã hội về
giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước, tái sử
dụng nước, bảo vệ tài nguyên nước,
khai thác, sử dụng tài nguyên nước
một cách tiết kiệm  và hiệu quả.

Do vậy, đê+ hưởng ứng sư< kiê<n
quan tro<ng này, Bộ Tài nguyên và Môi

trường tổ chức phát động các hoạt
động hưởng ứng lễ kỷ niệm Ngày
Nước thế giới năm 2017 quy mô cấp
tỉnh tại tất cả các tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương. 

Bộ Tài nguyên và Môi trường đề
nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành
phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở
Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối
hợp với các đơn vị liên quan xây dựng
kế hoạch và triển khai tổ chức Lễ Mít
tinh và các hoạt động phù hợp để
hưởng ứng Ngày Nước thế giới năm
2017 như: Tổ chức hội thảo khoa học,
tọa đàm, triển lãm với chủ đề tài
nguyên nước; tổ chức diễu hành nhân
Ngày Nước thế giới; vận động cộng
đồng tham gia bảo vệ tài nguyên
nước; phát động phong trào không lấn
chiếm sông, hồ; phát tờ rơi và chiếu
phim tài liệu, phóng sự về tài nguyên
nước trên các phương tiện thông tin
đại chúng tại địa phương,...�

Bộ Tài nguyên và Môi trường: Phát động
tổ chức các hoạt động Ngày nước thế giới
năm 2017 tại các tỉnh, thành phố

Tại Hội nghị Liên Hợp Quốc về
Môi trường và Phát triển năm 1992
tổ chức ở Rio, Brazil, Đại hội đồng
Liên Họp Quốc đã chọn ngày 22
tháng 3 là Ngày Nước thế giới được
tổ chức hằng năm và mỗi năm một
khía cạnh cụ thể của tài nguyên
nước sẽ được chọn làm chủ đề
nhằm kêu gọi sự quan tâm của
toàn thế giới về tầm quan trọng của
tài nguyên nước và vận động quản
lý bền vững tài nguyên nước, đặc
biệt là các nguồn nước ngọt. Từ
năm 2011 đến nay, Bộ Tài nguyên
và Môi trường đã phối hợp với các
tỉnh tổ chức Lễ Mít tinh quốc gia và
các hoạt động hưởng ứng Ngày
Nước thế giới tại tỉnh Ninh Thuận,
Hậu Giang, Cần Thơ, Lai Châu, Bắc
Giang, Thanh Hóa.
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N
gày nước thế giới được tổ
chức vào 22/3 hàng năm và
mỗi năm sẽ nhấn mạnh vào
một vấn đề liên quan đến

nước. Chủ đề Ngày nước thế giới năm
2017 là nước thải với các chiến dịch
tuyên truyền “Tại sao phải quản lý
nước thải?” nhằm giảm thiểu và tái sử
dụng nước thải.

Mục tiêu Phát triển bền vững (Mục
tiêu 6.3) đòi hỏi tới năm 2030 cần “cải
thiện chất lượng nước bằng cách giảm
thiểu ô nhiễm, loại bỏ rác thải và giảm
thiểu phát tán các hoá chất và nguyên
liệu độc hại, giảm một nửa tỷ lệ nước
thải chưa được xử lý và gia tăng đáng
kể việc tái chế và tái sử dụng an toàn
trên toàn cầu”.

CÁC THÔNG TIN VÀ CÁC CON SỐ

- Hơn 80% lượng nước thải phát
sinh từ các hoạt động trong xã hội trên
toàn cầu được thải vào các hệ sinh thái
mà không qua xử lý hoặc tái sử dụng.
(Tính trung bình, các quốc gia có thu
nhập cao xử lý khoảng 70% lượng
nước thải phát sinh, trong khi đó tỷ lệ
này giảm xuống còn 38% ở các quốc
gia có thu nhập trên trung bình và
28% ở các quốc gia có thu nhập dưới
trung bình. Ở các nước có thu nhập
thấp, tỷ lệ này chỉ đạt khoảng 8%.

- Hiện có 1,8 tỷ người đang sử
dụng nguồn nước uống bị ô nhiễm.
Đây cũng là nguyên nhân gây ra nguy
cơ mắc các bệnh tả, lị, thương hàn và
bại liệt. Nguồn nước không an toàn,
kém vệ sinh gây ra khoảng 842.000 ca
tử vong mỗi năm.

- Có khoảng 663 triệu người
hiện vẫn thiếu các nguồn nước uống
an toàn.

- Tới năm 2050, gần 70% dân số
thế giới sẽ sống ở các thành phố, hiện
nay tỷ lệ này là 50%. Hiện tại, hầu hết
các thành phố ở các quốc gia đang
phát triển không có cơ sở hạ tầng đầy
đủ và nguồn lực để giải quyết vấn đề
quản lý nước thải một cách hiệu quả
và bền vững.

- Cơ hội từ việc khai thác nước thải
là rất lớn. Nước thải được quản lý an
toàn có thể coi là nguồn bền vững với
chi phí chi trả cho nước hợp lý, năng
lượng, và các nguồn nguyên liệu có
thể thu hồi khác.

- Các chi phí về quản lý nước thải
được cân nhắc nhiều hơn do những lợi
ích mang lại về sức khoẻ con người,
phát triển kinh tế và môi trường bền
vững, tạo ra các cơ hội kinh doanh mới
và các công ăn việc làm “xanh”.

NƯỚC THẢI VÀ CHU TRÌNH 
VỀ NƯỚC

Nước thải cần được quản lý một
cách cẩn trọng trong tất cả các phần
của một chu trình về nước: từ khai
thác nước sạch, tiền xử lý, phân phối,
sử dụng, thu gom, sau xử lý, tới việc
sử dụng nước thải đã được xử lý và
việc thải vào môi trường, sẵn sàng cho
việc khai thác và bắt đầu lại một chu
trình như vậy.

Do sự gia tăng dân số, đô thị hoá
và phát triển kinh tế, lượng nước thải
được tạo ra và tải lượng ô nhiễm của
nó đang gia tăng trên toàn cầu. Tuy
nhiên, việc quản lý nước thải hiện chưa
được chú ý và hiển nhiên điều này làm
cho nước thải chưa được đánh giá cao
khi chỉ coi đây là nguồn bền vững với

giá phải chăng của nước, năng lượng,
và các nguồn nguyên liệu có thể thu
hồi khác. Nước thải cần được xem như
là một nguồn tài nguyên hơn là một
gánh nặng phải xử lý.

Có rất nhiều quy trình và hệ thống
xử lý cho phép chúng ta sử dụng nước
thải để đáp ứng các nhu cầu về nước
đang gia tăng tại các thành phố phát
triển, hỗ trợ sản xuất nông nghiệp bền
vững, tăng cường sản xuất năng lượng
và phát triển công nghiệp.

NƯỚC THẢI VÀ ĐÔ THỊ

Tới năm 2030, nhu cầu về nước
trên toàn cầu dự kiến sẽ tăng tới 50%.
Hầu hết các nhu cầu này là ở các
thành phố và sẽ đòi hỏi cách tiếp cận
mới để thu gom và quản lý nước thải.
Thực tế cũng cho thấy, nước thải được
tái sử dụng có thể giúp giải quyết các
thách thức khác bao gồm sản xuất
lương thực và phát triển công nghiệp.

Thống kê cho thấy, hầu hết tại các
khu vực có thu nhập thấp của các
thành phố và thị trấn ở các quốc gia
đang phát triển, lượng nước thải được
thải trực tiếp vào các cống nước gần
nhất hoặc các kênh thoát nước chính
thức, đôi khi chỉ được xử lý một phần
hoặc hoàn toàn không được xử lý.
Ngoài nước thải từ các hộ gia đình, các

Nước thải
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bệnh viện và các ngành công nghiệp
như khai thác mỏ quy mô nhỏ và các
xưởng gara ô tô thường đổ các hoá
chất độc hại và chất thải y tế vào hệ
thống nước thải. Ngay cả ở các thành
phố nơi nước thải được thu gom và xử
lý thì hiệu quả xử lý cũng có thể thay
đổi tuỳ theo các hệ thống xử lý. Các
cơ sở xử lý nước thải truyền thống có
thể không loại bỏ các chất ô nhiễm
nhất định, ví dụ như các chất gây rối
loạn nội tiết gây ảnh hưởng xấu tới
con người và hệ sinh thái.

Các ví dụ:
Hệ thống phân phối kép cung cấp

nước tái sử dụng: Kể từ năm 1977 tại
St Petersburg, Florida, Mỹ, một mạng
lưới đường ống song song, riêng biệt
với mạng lưới nước sinh hoạt đã phục
vụ kết hợp tại các khu dân cư, thương
mại và khu công nghiệp, cho phép họ
dùng nước tái sử dụng cho tưới, giặt
ủi, rửa xe và giải trí.

Nước thải được xử lý sinh học
trước khi xả thải: Lượng nước thải từ
sân bay Schiphol, Amsterdam được so
sánh với một thành phố nhỏ với dân
số khoảng 45.000 người. Khoảng một
nửa nước thải từ các hành khách và
các cửa hàng kinh doanh tại sân bay,
25% được thải từ máy bay và phục vụ,
còn lại là từ các doanh nghiệp hàng
không khác có liên quan. Nhà máy xử
lý nước thải tại chỗ đã sử dụng
phương pháp xử lý sinh học để xử lý
đạt tiêu chuẩn phù hợp và xả vào các
nguồn nước tại địa phương.

NƯỚC THẢI VÀ CÔNG NGHIỆP

Áp lực xã hội và môi trường trong
những năm gần đây đã dẫn đến xu
hướng nhằm giảm nước thải và xử lý
trước khi thải ra môi trường trong
ngành công nghiệp. Nước thải hiện
nay được xem như nguồn tài nguyên
tiềm năng và việc sử dụng hoặc tái chế
sau xử lý phù hợp có thể đem lại các
lợi ích về kinh tế và tài chính.

Nước thải có thể được sử dụng
trong nội bộ một doanh nghiệp hoặc
giữa một số các doanh nghiệp thông
qua “cộng sinh công nghiệp”. Tiêu thụ
nước trong công nghiệp chiếm 22%

lượng nước sử dụng trên toàn cầu (UN
Water, 2012). Năm 2009, ở Châu Âu và
Bắc Mỹ, tiêu thụ nước trong công nghiệp
chiếm 50%, so với 4 - 12% ở các nước
đang phát triển (WWAP, 2009). Dự kiến
tại các nước công nghiệp hoá nhanh
chóng, tỷ lệ này có thể tăng lên gấp 5
trong 10 - 20 năm tới. 

Các doanh nghiệp có thể tái sử
dụng trực tiếp lượng nước thải đã qua
xử lý với việc đáp ứng chất lượng nước
theo các mục đích phù hợp. Ví dụ, việc
sử dụng nước cho quá trình làm mát
hoặc nước mưa từ việc thu gom nước
tầng mái…

Ví dụ:
- Hệ sinh thái công nghiệp. Ở

Kalundborg, Đan Mạch, các sản phẩm
phụ của một doanh nghiệp được sử
dụng như một nguồn của các doanh
nghiệp khác trong một chu trình khép
kín. Trạm năng lượng Asnæs đã nhận
700.000m3 nước làm mát từ Statoil
mỗi năm - nguồn nước này đã được
qua xử lý và sau đó được sử dụng cho
mục đích nước cấp lò hơi. Khoảng
200.000m3 nước thải đã qua xử lý
được sử dụng mỗi năm. Việc tiết kiệm
tài nguyên nước tại khu vực này đạt
được con số khá cao: 3.000.000m3

nước dưới đất và 1.000.000m3 nước
mặt mỗi năm.

- Nước tuần hoàn trong khai thác
mỏ. Mỏ than Witbank ở Emalahleni -
một thành phố nhỏ ở Nam Phi đang
phải đối phó với tình trạng khan hiếm
nước. Công ty khai thác mỏ Anglo
American đã xây dựng hệ thống xử lý
nước với công nghệ khử muối chuyển
nước từ các khu mỏ thành nước uống
và xử lý nước công nghiệp nên có thể
xả thải an toàn vào môi trường. Thêm
một lợi ích nữa của quá trình xử lý này
là thạch cao được tách ra khỏi nước và
sẽ được sử dụng như một loại vật liệu
xây dựng. Nhà máy xử lý này cung cấp
nguồn nước đảm bảo và an toàn cho
thành phố, đáp ứng 12% nhu cầu nước
hàng ngày của thành phố Emalahleni.

NƯỚC THẢI TRONG NÔNG NGHIỆP

Nhằm tối đa hoá sản lượng để đáp
ứng nhu cầu, việc sử dụng các loại

phân bón hoá học và thuốc trừ sâu đã
tăng lên trong những năm gần đây, cả
trong các nông trại quy mô nhỏ và quy
mô công nghiệp, làm cho nông nghiệp
trở thành một nguồn tiềm ẩn có khả
năng gây ô nhiễm môi trường.

Ô nhiễm nước mặt và nước ngầm
do sử dụng nước thải chưa qua xử lý
hoặc xử lý không triệt để trong nông
nghiệp là một vấn đề lớn ở nhiều quốc
gia đang phát triển - nơi mà tưới tiêu
đang được áp dụng phổ biến.

Những người nông dân hiện nay
đang nghiên cứu nhiều về các nguồn
nước không truyền thống, trong đó
chủ yếu là nước thải do hàm lượng
dinh dưỡng cao hoặc do tình trạng
đang thiếu các nguồn nước truyền
thống. Nếu ứng dụng một cách an
toàn, nước thải là một nguồn có giá trị
cho cả nước và các chất dinh dưỡng,
góp phần cải thiện an ninh nguồn
nước, lương thực và sinh kế.

Cải thiện quản lý nước thải có thể
cải thiện sức khoẻ của người lao động,
đặc biệt là trong nông nghiệp, bằng
cách giảm nguy cơ tiếp xúc với mầm
bệnh. Nó cũng có thể giúp tạo ra công
ăn việc làm trực tiếp và gián tiếp trong
các lĩnh vực phụ thuộc vào nước và xa
hơn thế nữa.

Sử dụng nước thải trong trang
trại: Ước tính rằng có khoảng 40.000
-60.000km2 đất được tưới bằng nước
thải hoặc nước bị ô nhiễm, gây rủi ro
sức khoẻ cho nông dân và người tiêu
dùng cuối các sản phẩm nông nghiệp.
Các công nghệ hiện tại cho phép loại
bỏ gần như tất cả các chất ô nhiễm
trong nước thải, làm cho chúng phù
hợp với mục đích sử dụng. Hướng
dẫn của WHO về sử dụng an toàn
nước thải trong nông nghiệp và nuôi
trồng thuỷ sản và cách tiếp cận Kế
hoạch an toàn vệ sinh môi trường
(SSP) đưa ra một khung toàn diện để
đảm bảo rằng những rủi ro sức khoẻ
cần được quản lý để bảo vệ sức khoẻ
cộng đồng. Isarel là nước đi tiên
phong, nơi mà nước thải đã qua xử lý
chiếm tới 50% trong lượng nước tưới
tiêu (OECD, 2011).�

Nguồn: worldwaterday.org, 2017
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N
gày 01/3 tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường
đã tổ chức cuộc họp Ban chỉ đạo để triển khai,
phối hợp thực hiện các hoạt động tổ chức kỷ niệm
Ngày Nước thế giới năm 2017 tại tỉnh Bắc

Ninh.Thứ trưởng Bộ TN&MT Chu Phạm Ngọc Hiển, Trưởng
ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp. Đồng chủ trì cuộc họp có ông
Nguyễn Tiến Nhường, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó
Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh.

Tham dự cuộc họp có Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ:
Cục Quản lý tài nguyên nước, Văn phòng Thường trực Ủy
ban sông Mê Công Việt Nam, Trung tâm Quy hoạch và Điều
tra tài nguyên nước quốc gia; và các thành viên Ban chỉ đạo
đại diện cho các đơn vị, Vụ chức năng thuộc Bộ TN&MT.

Tại cuộc họp, Phó Cục trưởng Cục Quản lý TNN Nguyễn
Minh Khuyến đã báo cáo dự thảo Kế hoạch Tổ chức Kỷ niệm
Ngày Nước thế giới năm 2017 tại tỉnh Bắc Ninh. Theo đó,
các hoạt động chính trong thời gian diễn ra sự kiện bao
gồm: Trưng bày ảnh chào mừng Ngày Nước thế giới 2017;
Hội thảo khoa học; và Chương trình Lễ Mít tinh quốc gia kỷ
niê<m Ngày Nước thế giới năm 2017. Các hoạt động sẽ được
tổ chức tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, thành phố Bắc
Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Theo Phó Cục trưởng Nguyễn Minh Khuyến, ngoài 03
hoạt động chính nêu trên, sẽ có các hoạt động tuyên truyền
được tổ chức song song từ ngày 17 đến ngày 22/3/2017 như:
Phát trailer tuyên truyền, quảng bá Ngày Nước Thế giới năm
2017 trên Đài Truyền hình Việt nam và các Đài Phát thanh -
Truyền hình địa phương; treo băng rôn, phướn, áp phích về
Ngày Nước thế giới tại các tuyến đường chính của Bắc Ninh,
UBND tỉnh, Khu vực Lễ Mít tinh, khách sạn; phát động cuộc
thi với chủ đề giải pháp đồng bộ về nguồn nước;….

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển
cũng cho rằng, Cục Quản lý tài nguyên nước cần chủ trì, phối
hợp với các đơn vị liên quan sớm hoàn chỉnh bản dự thảo Kế

hoạch tổ chức Ngày Nước thế giới năm 2017 trình Bộ ký phê
duyệt. Thứ trưởng cũng đề nghị, kế hoạch tuyên truyền cũng
cần được xây dựng chi tiết đảm bảo các hoạt động được thực
hiện thông suốt trong thời gian trước, trong và sau khi diễn ra
sự kiện. Đặc biệt là,Vụ Thi đua Khen thưởng và Tuyên truyền
cần sớm tổ chức buổi họp báo để mời các cơ quan thông tấn báo
chí đến dự, đưa tin về sự kiện Ngày Nước thế giới năm 2017.

Đối với Hội thảo khoa học, Thứ trưởng cũng chỉ đạo cần
đưa ra chủ đề cụ thể gắn với chủ đề chung - “Nước thải” mà
cộng đồng thế giới hướng đến cho năm 2017. Bên cạnh đó,
Thứ trưởng cũng chỉ đạo, cần làm rõ các nguồn kinh phí
huy động cho chương trình từ nguồn ngân sách trung ương,
ngân sách địa phương và các nguồn huy động tài trợ; cần
lập dự toán chi tiết cho từng hoạt động để bố trí ngân sách
cho phù hợp đảm bảo công tác tài chính đúng quy định.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Đào Quang Khải - Giám đốc
Sở TN&MT tỉnh Bắc Ninh cũng đề nghị cần sớm hoàn thiện
các văn bản để có kế hoạch triển khai, phân công trách
nhiệm giữa các đơn vị liên quan, bố trí nguồn kinh phí thực
hiện. Đặc biệt, đối với Chương trình Lễ mít tinh quốc gia kỷ
niệm Ngày Nước thế giới năm 2017, Bộ TN&MT và phía địa
phương cần có sự phối hợp, chuẩn bị chu đáo về mọi công
tác; đồng thời, cần sớm hoàn chỉnh kịch bản cho từng hoạt
động của chương trình để tổ chức thành công sự kiện.

Phát biểu tại Cuộc họp, Ông Nguyễn Tiến Nhường, Ủy
viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND
tỉnh Bắc Ninh cũng đề nghị, sau cuộc họp này, Cục Quản lý
tài nguyên nước cần sớm hoàn thiện kế hoạch và gửi cho địa
phương triển khai các công việc cụ thể. Đồng thời, Ông
Nguyễn Tiến Nhường cũng giao Sở TN&MT tỉnh Bắc Ninh là
cơ quan phối hợp chặt chẽ với Cục Quản lý tài nguyên nước
để tổ chức sự kiện Lễ Mít tinh quốc gia hưởng ứng Ngày
Nước thế giới tại Việt Nam và các hoạt động hưởng ứng
Ngày Nước thế giới năm 2017 thành công tốt đẹp.�

Họp Ban chỉ đạo tổ chức kỷ niệm
Ngày Nước thế giới năm 2017

Thứ trưởng Bộ TN&MT Chu Phạm Ngọc Hiển và PCT
Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Tiến Nhường
đồng chủ trì cuộc họp

Phó Cục trưởng Nguyễn Minh Khuyến báo cáo Kế hoạch tổ chức Ngày Nước
thế giới 2017 tại cuộc họp
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XỬ LÝ AN TOÀN, TÁI SỬ DỤNG NƯỚC THẢI ĐỂ BIẾN NƯỚC THẢI THÀNH TÀI NGUYÊN

N
gày 27/2/2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa
ban hành Quyết định số 229/QĐ-BTNMT về việc
thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức kỷ niệm Ngày Nước
thế giới năm 2017.

Quyết định nêu rõ, thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức kỷ
niệm Ngày nước thế giới năm 2017 tại tỉnh Bắc Ninh. Theo
đó, Ông Chu Phạm Ngọc Hiển, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và
Môi trường và Ông Nguyễn Tiến Nhường, Ủy viên Ban
thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân
dân tỉnh Bắc Ninh đồng Trưởng ban chỉ đạo.

Bên cạnh đó, Phó trưởng ban chỉ đạo gồm Ông Hoàng
Văn Bẩy, Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước, Bộ Tài
nguyên và Môi trường, và Ông Đào Quang Khải, Tỉnh ủy
viên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh.

Cùng các thành viên ban chỉ đạo là Lãnh đạo một số đơn vị
thuộc Bộ TN&MT: Văn phòng Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Vụ Tài chính Bộ Tài nguyên và Môi trường; Vụ Kế hoạch Vụ
thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền.

Theo Quyết định này, Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ xây
dựng, phê duyệt kế hoạch và tổ chức các hoạt động kỷ niệm
Ngày Nước thế giới năm 2017 tại tỉnh Bắc Ninh đảm bảo
đúng quy định, hiệu quả, tiết kiệm, góp phần nâng cao nhận
thức cộng đồng trong khai thác, sử dụng hợp lý, hiệu quả
tài nguyên nước phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và an
sinh xã hội. Đồng thời, Ban chỉ đạo phân công nhiệm vụ cụ
thể cho từng thành viên, cơ quan, đơn vị liên quan để thực
hiện Kế hoạch phê duyệt. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ ban
chỉ đạo sẽ tự giải thể.�

Thành lập Ban chỉ đạo tổ chức 
Ngày Nước thế giới năm 2017

1 Tiết kiệm và tái sử dụng nước thải để tránh lãng phí,
cải thiện vòng tuần hoàn nước cho các sinh vật sống.

2 Xử lý an toàn, tái sử dụng nước thải để biến nước thải
thành tài nguyên.

3 Xử lý an toàn, tái sử dụng nước thải đô thị để tưới,
làm sạch đô thị và cho các không gian xanh.

4 Xử lý an toàn, tái sử dụng nước thải nông nghiệp
nhằm bảo vệ sức khỏe người nông dân, người tiêu dùng và
thúc đẩy an ninh lương thực. 

5 Sử dụng hiệu quả và giảm ô nhiễm nguồn nước là tiền đề
phát triển bền vững tài nguyên nước, năng lượng và lương thực.

6 Hãy tắt vòi nước, ngừng xả rác, dầu mỡ và hóa chất
vào hệ thống nước thải sinh hoạt.

7 Hãy thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt để tưới cây,
rửa xe.

8 Ước tính trên 80% lượng nước thải toàn cầu không được
tái sử dụng hoặc xả trực tiếp ra môi trường không qua xử lý. 

9 1,8tỷ người sử dụng nguồn nước uống bị nhiễm khuẩn,
có nguy cơ gây các bệnh như tả, tiêu chảy, kiết lị, thương
hàn và bại liệt. Mỗi năm có khoảng 842.000 người tử vong do
sử dụng nguồn nước không an toàn và kém vệ sinh.

10 Khoảng 1,1 tỷ người trên thế giới chưa được tiếp
cận với nguồn nước sạch.

11 Đến năm 2050, gần 70% dân số thế giới sẽ sống ở
các thành phố, hiện nay tỷ lệ này là 50%. Phần lớn thành
phố ở các quốc gia đang phát triển hiện không có cơ sở hạ
tầng đầy đủ và nguồn lực phù hợp để quản lý nước thải
hiệu quả và bền vững.

12 Chi phí quản lý nước thải là không đáng kể so với
những lợi ích đạt được về sức khỏe con người, phát triển
kinh tế và môi trường bền vững. Quản lý nước thải còn tạo
ra các cơ hội kinh tế mới và nhiều việc làm “xanh”. 

13 Liên Hợp Quốc đặt ra mục tiêu phải hỗ trợ thực hiện
các chương trình phát triển bền vững đảm bảo đến năm
2030, tất cả mọi người đều có khả năng tiếp cận nguồn
nước sạch và cải thiện các điều kiện vệ sinh thông qua việc
giảm tỷ lệ nước thải chưa qua xử lý và tăng cường tái sử
dụng nước an toàn. 

14 Liên Hợp Quốc đặt ra mục tiêu phải xử lý và tái sử
dụng nước thải an toàn góp phần đạt được các mục tiêu
phát triển bền vững về sức khỏe và tinh thần.�

Một số thông điệp truyền thông 
Ngày Nước thế giới 2017
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Kiểm soát ô nhiễm nguồn nước

N
hân  sự kiện này, phóng viên
báo chí đã có cuộc trao đổi
với ông Hoàng Văn Bẩy - Cục
trưởng Cục Quản lý tài

nguyên nước xung quanh nội dung trên.

PV: Xin ông cho biết, Ngày nước
thế giới 2017 có chủ đề gì và Bộ
TN&MT sẽ triển khai những hoạt
động gì để hưởng ứng Ngày nước
năm nay?

Ông Hoàng Văn Bẩy: Ngày Nước
thế giới 2017 có chủ đề là “Nước thải”
hướng đến tuyên truyền, vận động và
nâng cao nhận thức của cả xã hội về
giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước và tái
sử dụng nước. “Nước thải” được chọn
làm chủ đề của Ngày Nước thế giới
năm 2017 nhằm kêu gọi việc giảm
thiểu nước thải và tái sử dụng nước,
tránh lãng phí và cải thiện vòng tuần
hoàn nước cho các sinh vật sống,
hướng đến thực hiện các Mục tiêu
phát triển bền vững, cụ thể là Mục tiêu
thứ 6 (SDG6): “Đảm bảo đến năm
2030 việc tiếp cận nguồn nước sạch và
cải thiện các điều kiện vệ sinh cho tất
cả mọi người thông qua việc giảm tỷ
lệ nước thải chưa qua xử lý và tăng
cường tái sử dụng nước an toàn”.
Trong đó, Mục tiêu 6.3 (SDG 6.3): “Xử
lý và sử dụng nước thải an toàn góp
phần đạt được các mục tiêu phát triển
bền vững về sức khỏe và tinh thần”.

Để tổ chức sự kiện quan trọng này,
Bộ Tài nguyên và Môi trường dự kiến
tổ chức Lễ Mít tinh quốc gia và các
hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế
giới từ ngày 17 đến 22/3/2017 tại TP.
Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, đồng thời gửi
Công văn phát động hưởng ứng Ngày
Nước thế giới năm 2017 trên 63 tỉnh,
thành toàn quốc. Dự kiến các hoạt

động chính hưởng ứng Ngày Nước thế
giới năm 2017 gồm: Hội thảo khoa học
với chủ đề “Xử lý an toàn, tái sử dụng
nước thải - Giải pháp bảo vệ tài
nguyên nước bền vững”; Lễ Mít tinh
quốc gia hưởng ứng Ngày Nước thế
giới 2017 tại TP. Bắc Ninh. 

Bên cạnh đó, các hoạt động tuyên
truyền cũng sẽ được Bộ Tài nguyên và
Môi trường phối hợp với các cơ quan
tổ chức song song như: Tổ chức họp
báo về Ngày Nước thế giới 2017; Phát
trailer tuyên truyền, quảng bá Ngày
Nước thế giới năm 2017 trên VTV1,
VTC14 và các Đài Phát thanh và
Truyền hình trên toàn quốc; Phát
trailer tuyên truyền, quảng bá Ngày
Nước thế giới năm 2017 trên Đài Phát
thanh và Truyền hình Bắc Ninh; Treo
băng rôn, phướn, áp phích về Ngày
Nước thế giới tại các tuyến đường
chính của Bắc Ninh ngày 17 - 22/3;
Trưng bày ảnh và sản phẩm công nghệ
sử dụng tiết kiệm nước.

PV: Ông có thể cho biết tình
trạng ô nhiễm nguồn nước tại
nước ta hiện nay như thế nào và
nguyên nhân do đâu?

Ông Hoàng Văn Bẩy: Hiện nay,
ở nước ta có 108 lưu vực sông (LVS),
với khoảng 3.450 sông, suối với chiều
dài từ 10 km trở lên. Tổng lượng nước
mặt trung bình khoảng từ 830 tỷ m3
đến 840 tỷ m3, trong đó, có hơn 60%
lượng nước được bắt nguồn từ nước
ngoài, chỉ có khoảng từ 310 tỷ m3 đến
320 tỷ m3 được sản sinh trên lãnh thổ
Việt Nam. Cùng với sự đô thị hóa
nhanh và phát triển công nghiệp, các
vấn đề môi trường như rác thải, nhất là
tình trạng ô nhiễm nước ngày càng trở
nên trầm trọng, ảnh hưởng tới hiệu
quả, tính cạnh tranh sản phẩm và đặc
biệt là sức khỏe của người dân. Theo
số liệu thống kê của Bộ Y tế và Bộ
TN&MT, trung bình mỗi năm có khoảng
9 nghìn người tử vong vì nguồn nước ô
nhiễm; có trên 200 nghìn trường hợp

TÚ PH��NG (TH�C HI�N)

Ngày Nước thế giới được tổ chức vào ngày 22/3 hằng năm nhằm kêu gọi sự quan tâm của
toàn thế giới về tầm quan trọng của TNN và vận động chính sách về quản lý bền vững TNN
trong đó có công tác quản lý và xử lý nước thải để kiểm soát ô nhiễm tài nguyên nước.

Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước  Hoàng Văn Bẩy
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được phát hiện ung thư, mà một trong
những nguyên nhân là do sử dụng
nguồn nước bị ô nhiễm. 

Hầu hết các sông chính ở Việt
Nam đều đã và đang bị ô nhiễm với
các mức độ khác nhau, trong đó, ô
nhiễm chủ yếu các vùng trung và hạ
lưu; khu vực tập trung đông dân cư
và các KCN hiện tượng ô nhiễm diễn
ra nghiêm trọng hơn. Đặc biệt, mức
độ ô nhiễm tăng cao vào mùa khô, khi
lượng nước chảy vào các con sông
giảm. Ngoài ô nhiễm nguồn nước mặt,
thì nguồn nước dưới đất cũng đang
phải đối mặt với những vấn đề, như:
Nhiễm mặn, nhiễm thuốc trừ sâu, các
chất có hại khác. Bên cạnh đó, trong
những năm gần đây, nước biển Việt
Nam cũng đã có dấu hiệu bị ô nhiễm
do sự ô nhiễm từ các lưu vực sông, do
các hoạt động phát triển kinh tế vùng
cửa sông, ven biển… 

Hiện cả nước có hơn 770 đô thị,
trong đó, có hai đô thị đặc biệt; 15 đô
thị loại một; 14 đô thị loại hai; 53 đô
thị loại ba; 65 đô thị loại bốn và còn
lại là đô thị loại năm. Tuy nhiên, tỷ lệ
số dân đô thị hưởng dịch vụ thoát
nước mới chiếm khoảng 60% và tỷ lệ
nước thải sinh hoạt được xử lý mới đạt
khoảng 12%. Điển hình như tại hai
thành phố lớn Hà Nội và TP. Hồ Chí
Minh, phần lớn nước thải sinh hoạt
(không được xử lý, đổ thẳng vào các
ao, hồ, sau đó chảy ra các con sông
lớn tại vùng châu thổ sông Hồng và
sông Đồng Nai - Sài Gòn. Ngoài ra,
nhiều nhà máy và cơ sở sản xuất, các
lò mổ cũng không được trang bị hệ
thống xử lý nước thải. Ngay cả các
bệnh viện, hiện thải khoảng 7 nghìn
m3/ngày, thì chỉ có 30% là được xử lý.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng ô
nhiễm nguồn nước do:

Một là, ô nhiễm nước thải sinh
hoạt, hiện nay việc thu gom, xử lý
nước thải sinh hoạt từ các hộ gia đình
còn hạn chế, chỉ có một số thành phố
lớn mới có hệ thống công trình thu
gom, xử lý tập trung được một phần
nhỏ, còn lại hầu hết nước thải từ các
hộ dân đều xả trực tiếp vào hệ thống
cống, rãnh, sông ngòi. 

Hai là, tại các KCN, cụm KCN và
các nhà máy, xí nghiệp nhỏ lẻ, việc
đầu tư và áp dụng công nghệ xử lý
nước thải chưa đáp ứng yêu cầu,
nhiều KCN, cụm KCN không có hệ
thống xử lý nước thải tập trung, hoặc
một số cơ sở sản xuất có xử lý nước
thải nhưng không đạt quy chuẩn cho
phép. Ngoài ra, còn một lượng lớn
nước thải công nghiệp từ các làng
nghề tiểu thủ công nghiệp, từ các hộ
sản xuất công nghiệp vừa và nhỏ gần
như đều không được xử lý trước khi xả
vào các nguồn nước tiếp nhận. 

Ba là, việc sử dụng các loại thuốc
BVTV, phân bón hóa học trong sản
xuất nông nghiệp; hoạt động nuôi
trồng thủy sản ồ ạt, thiếu quy hoạch,
không tuân thủ quy trình kỹ thuật
trong nhiều năm qua, đã gây nhiều tác
động tiêu cực tới chất lượng nguồn
nước; môi trường nước bị ô nhiễm
chất hữu cơ, phát triển một số loài
sinh vật gây bệnh và xuất hiện một số
tảo độc… 

Những năm gần đây, các chủ
trương, chính sách, pháp luật về quản
lý tài nguyên nước được đổi mới, hoàn
thiện. Tuy nhiên, bên cạnh những hạn
chế về nguồn lực thực hiện, nhất là
nguồn nhân lực và tài chính, thì nhận
thức và ý thức chấp hành của cộng
đồng chưa cao, là cản trở lớn nhất
trong bảo vệ nguồn nước. Hiện nay,
vẫn còn tình trạng nhiều tổ chức, cá
nhân cố tình vi phạm pháp luật về TNN
và môi trường, tình trạng nguồn nước
bị ô nhiễm vẫn không ngừng gia tăng
về cả mức độ lẫn quy mô. 

PV: Trong bối cảnh thế giới đang
chịu nhiều áp lực về nước gia
tăng thì quản lý nước thải đang
đóng vai trò quan trọng trong
việc đạt được mục tiêu an ninh
nước toàn cầu. Vậy, để đạt được
mục tiêu này, cần thực hiện
những giải pháp gì, thưa ông?

Ông Hoàng Văn Bẩy: Thời gian
tới, bên cạnh việc triển khai thực hiện
việc thu tiền cấp quyền khai thác tài
nguyên nước đối với nhiều hoạt động
khai thác tài nguyên nước có lợi thế

như: thủy điện, sản suất công nghiệp,
khai thác nước dưới đất để tưới cây
công nghiệp.... như Luật tài nguyên
nước đã quy định và Bộ Tài nguyên và
Môi trường đã trình Chính phủ dự thảo
Nghị định về thu tiền cấp quyền khai
thác tài nguyên nước để xem xét ban
hành nhằm thúc đẩy ý thức và tăng
cường các biện pháp sử dụng nước tiết
kiệm, hiệu quả hơn, cũng cần đẩy
mạnh việc thực thi các chính sách ưu
đãi đối với các hoạt động sử dụng
nước tiết kiệm theo Nghị định đã được
Chính phủ ban hành, trong đó đã quy
định cụ thể cả việc ưu đãi đối với việc
đầu tư chiều sâu để tái sử dụng nước
thải, sử dụng nước tuần hoàn.

Đồng thời, một giải pháp đặc biệt
quan trọng là phải thực hiện cơ chế
giám sát chặt chẽ các hoạt động khai
thác nước, xả nước thải vào nguồn
nước như Luật tài nguyên nước đã quy
định. Bộ TN& MT đang xem xét, ban
hành thông tư quy định cụ thể về việc
này. Theo đó, sẽ xã hội hóa việc quan
trắc lưu lượng, chất lượng nước thải,
nghĩa là các cơ sở xả nước thải, các cơ
sở khai thác nước sẽ phải tự đầu tư lắp
đặt các thiết bị quan trắc tự động,
phân tích chất lượng nước thải... và
kết nối tự động trực tuyến hoặc nhập
số liệu quan trắc định kỳ vào hệ thống
giám sát chung do nhà nước đầu tư
(bao gồm phần cứng, phần mềm và
đường truyền) tạo thành một hệ thống
thống nhất giữa Trung ương, địa
phương, thậm chí trên từng lưu vực
sông. Trên cơ sở đó, các cơ quan quản
lý ở cả Trung ương và địa phương với
các phần mềm phân tích, xử lý số liệu
trực tuyến sẽ theo dõi thường xuyên,
phát hiện và cảnh báo, xử lý kịp thời
các trường hợp không tuân thủ quy
định của pháp luật. 

Qua đó, Tôi cho rằng, nếu chúng
ta sớm đưa có chế giám sát này vào
thực thi sẽ có tác dụng ngăn ngừa,
hạn chế mạnh tình trạng không tuân
thủ trong việc xả nước thải và việc vận
hành bảo đảm dòng chảy tối thiểu,
gây ô nhiễm, cạn kiệt các dòng sông
như hiện nay.�

PV: Xin cảm ơn ông!
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Xả thải gây ô nhiễm và 
các vấn đề tồn tại trong quản lý

S
ự gia tăng dân số cùng với tốc độ đô thị hóa, công
nghiệp hóa trên khắp đất nước đã gây ra áp lực
rất lớn đến môi trường và tài nguyên nước ở Việt
Nam. Dân số tăng đồng nghĩa với lượng chất thải

và nước thải cũng tăng, công nghiệp hóa và đô thị hóa tăng
cũng đồng thời với tăng lượng chất thải và ô nhiễm môi
trường tăng.

Trong ba loại ô nhiễm: Ô nhiễm không khí, ô nhiễm
nguồn nước, ô nhiễm đất thì ô nhiễm nguồn nước có tính
nghiêm trọng nhất do đặc trưng lan truyền và tác động đến
môi trường thủy sinh. Các nguồn gây ô nhiễm nguồn nước
chính do nước thải chưa qua xử lý hoặc xử lý chưa đạt tiêu
chuẩn từ sản xuất công nghiệp, làng nghề, chế biến nông
lâm thủy sản; nước thải từ sinh hoạt; nước thải từ sản xuất
nông nghiệp..v..v.

Sản xuất công nghiệp và làng nghề: hiện chúng ta có
316 khu công nghiệp và 16 khu kinh tế ven biển. Đóng góp
vào kinh tế quốc gia từ các khu công nghiệp là rất đáng kể
với tổng doanh thu tính đến cuối tháng 7/2016 đạt hơn 79,3
tỷ USD, tăng hơn 16% so với cùng kỳ năm 2015. Tính đến
7 tháng đầu năm 2016, các khu công nghiệp, khu kinh tế
cũng đã tạo thêm hơn 250 nghìn việc làm mới. Tổng số lao
động trong khu công nghiệp, khu kinh tế lũy kế đến hết
tháng 7/2016 là hơn 3 triệu lao động. Hiện tại Việt Nam có
khoảng 2.790 làng nghề, trong đó có 240 làng nghề truyền
thống, đang giải quyết việc làm cho khoảng 11 triệu lao
động. Tổng lượng nước thải các khu công nghiệp toàn quốc
khoảng trên 3 triệu m3/ngày đêm. Mặc dù đóng góp cho
nền kinh tế là đáng kể nhưng với 70% nước thải công
nghiệp chưa qua xử lý xả thẳng ra môi trường đã gây hậu
quả về môi trường ngày càng nghiêm trọng. Tình trạng ô
nhiễm nguồn nước đã gây tác động lớn đến cuộc sống
người dân và môi trường thủy sinh.

Nước thải đô thị: tính tới nay, do chú ý đầu tư cải thiện
nước thải và vệ sinh đô thị nên hoạt động cung cấp dịch vụ
thoát nước và xử lý nước thải được cải thiện đáng kể, 94%
người dân sử dụng nhà vệ sinh, đến 2012, có 17 nhà máy

xử lý nước thải đô thị được xây dựng với công suất khoảng
600.000 m3/ngày đêm. Tuy nhiên, lĩnh vực vệ sinh môi
trường đô thị vẫn phải đối mặt với nhiều vấn đề.

Nước thải bệnh viện phát sinh từ rất nhiều hoạt động
của ngành y tế, là loại nước thải có chứa rất nhiều chất hữu
cơ và là ổ vi trùng gây bệnh. Ngoài ra nguồn rác thải bệnh
viện cũng là mối nguy cơ gây ô nhiễm rất cao cho môi
trường nếu không được xử lý. Hiện nay cả nước có khoảng
13.674 cơ sở y tế trong đó: 1253 bệnh viện, 1037 cơ sở dự
phòng, 11.104 trạm y tế xã thải ra trung bình 150.000
m3/ngày đêm. Loại nước thải y tế gây ô nhiễm nặng về hữu
cơ và hàm lượng vi sinh cao gấp 100-1000 lần tiêu chuẩn
cho phép. Hiện tại mới có khoảng 54% các bệnh viện có hệ
thống xử lý nước thải, trong đó bệnh viện trung ương chiếm
73%, hệ thống xử lý ở tuyến Tỉnh là 60%, ở Huyện chiếm
45%. Hầu như các bệnh viện đều có hoạt động phân loại
chất thải rắn y tế. Các bệnh viện nói chung chưa có hệ
thống phân luồng các nguồn nước thải, khi mưa xuống sẽ
cuốn nước thải bệnh viện vào hệ thống kênh mương, ao hồ
và ngấm xuống đất mang theo các chất ô nhiễm gây tác hại
lớn cho con người và môi trường.

Trước tình trạng trên, một số ý kiến cần khắc phục trong
hệ thống quản lý nước thải và chất thải như sau:

Về Quy hoạch và giám sát quy hoạch: có thể thấy rằng
vệ sinh môi trường gần như chưa có quy hoạch, việc tiêu
thoát nước thải hiện nay đều xả vào hệ thống kênh, mương,
ao hồ tự nhiên. Đối với các đô thị lớn và các khu công
nghiệp, khu dân cư tập trung, việc xây dựng hệ thống thoát
nước mới mang tính đề án, dự án là chính, chưa gắn với
mạng lưới sông suối hoặc chưa thống nhất việc tiêu thoát
trong một lưu vực chung. Các khu vực nông thôn thì hầu
như chưa có quy hoạch tiêu thoát nước thải. Điều này dẫn
đến việc xả thải tùy tiện, khó kiểm soát và không thể quản
lý hiệu quả, chưa thống nhất được các đầu mối xả thải giữa
các cấp và giữa các địa phương với nhau. Việc quy hoạch xả
thải phải được tích hợp với quy hoạch tiêu thoát úng, lũ trên
phạm vi lưu vực sông. Từ quy hoạch xả thải có thể phát

NGUY�N TH� PH��NG LÂM

Chuyên gia Tài nguyên nước

Nhiều dòng sông bị ô nhiễm đến mức báo động nhưng dường như việc giảm thiểu ô nhiễm,
khôi phục dòng sông hoặc đoạn sông diễn ra rất chậm, chậm đến mức người ta không
nhận ra sự thay đổi. Có lẽ vấn đề ô nhiễm nguồn nước và ô nhiễm môi trường là vấn đề
nhức nhối nhất, bức xúc nhất đòi hỏi phải được ưu tiên giải quyết sớm. 
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triển thành quy hoạch vệ sinh môi trường (xả thải, khu chứa
và chôn lấp chất thải rắn, phân định khu nghĩa trang…) có
xét đến công nghệ xử lý nước thải và rác thải ở các giai
đoạn sau.

Về quản lý xả thải: hiện tại việc giám sát, thanh tra,
kiểm tra, quản lý xả thải của nước ta còn chưa rõ ràng, thiếu
sự thống nhất. Các chức năng và trách nhiệm trong việc
giám sát và quản lý xả thải từ khâu cấp phép đến khâu
thanh gia, giám sát, và xử lý hậu quả còn rất lúng túng,
thiếu nguồn lực, thiếu công nghệ và thiếu sự phối hợp với
địa phương và đặc biệt thiếu sự tham gia của người dân
nên không phát hiện kịp thời các sự kiện, không kiểm soát
kịp thời chất thải và công nghệ thải nên việc xử lý hậu quả
kém hiệu quả. Đặc biệt đối với các khu công nghiệp lớn và
khu kinh tế ven biển.

Về quy chuẩn, thể chế và chính sách: chúng ta không
thiếu những văn bản quy phạm pháp luật về quản lý xả thải
và môi trường nhưng trên thực tế việc triển khai còn rất yếu
và rất thiếu công cụ hỗ trợ. Có nhiều ý kiến cho rằng quy
chuẩn và tiêu chuẩn xả thải của Việt Nam thấp hơn tiêu
chuẩn khu vực và thế giới rất nhiều. Để tránh hoặc hạn chế
gây ô nhiễm môi trường biển, các khu công nghiệp ven biển
cần có hệ thống thu gom nước thải, xử lý tập trung trước khi
thải ra biển. 

Ngoài quy chuẩn về hệ thống xử lý nước thải tập trung
cần xem xét lại quy định nội dung, trình tự về lập và đánh
giá tác động môi trường trong đó việc đánh giá tác động
cần được xem xét là đánh giá tổng hợp và tích lũy, tổng
hợp về tác động đến ngành nghề và môi trường tự nhiên,
việc đánh giá nước thải ra môi trường cần xét đến khả năng
và giới hạn hấp thụ và tự làm sạch của môi trường, ngoài
ra đánh giá tác động lũy tích theo thời gian dài cũng nên
được xem xét. Vì vậy hướng dẫn về ĐTM cần được hoàn
thiện thêm. 

Đối với từng loại xả thải cần phải có quy chuẩn riêng, ví
như xả thải nước sinh hoạt phải có quy chuẩn khác biệt với
xả thải từ sản xuất công nghiệp hoặc từ bệnh viện và các
khu công nghiệp tập trung, đặc biệt đối với các khu công
nghiệp và kinh tế ven biển, mức lan tỏa ô nhiễm là vô cùng
bất lợi.

Công nghệ giám sát xả thải cần được nâng cấp và theo
thời gian thực để cơ quan quản lý có thể ứng phó và giám
sát kịp thời theo các số liệu theo thời gian thực.

Về luật pháp: với mong muốn phát hiện kịp thời các sự
cố ô nhiễm tức thời cần có cơ chế để khuyến khích người
dân tham gia. Hiện chỉ có Luật Đất đai người dân mới được
tham gia giám sát, còn lại không có luật nào quy định việc
người dân tham gia giám sát. Luật Bảo vệ môi trường cũng
chưa rõ về điểm này. Việc giám sát phải được quy định rõ
từ khâu quy hoạch, thiết kế và xây dựng, vận hành cơ sở
sản xuất. Cần có quy định một cách cụ thể hơn về việc xây
dựng hạ tầng xử lý chất thải bằng các văn bản pháp luật cho
các giai đoạn hình thành dự án. 

Để tăng cường năng lực giám sát xả thải của các cơ sở
sản xuất, nên chăng nên có chính sách để người dân tham
gia quá trình giám sát hoạt động xả thải, vì người dân chính
là đối tượng chịu ảnh hưởng trực tiếp và nhiều nhất trước
tác hại từ môi trường. Bên cạnh đó, cần có những mức xử
phạt cao và hình thức xử phạt nghiêm khắc đối với các tổ
chức, cá nhân cố tình vi phạm và gây ô nhiễm môi trường,
góp phần đưa công tác bảo vệ môi trường từng bước đi vào
nề nếp.

Một tồn tại nữa cần được khắc phục đó là, hiện nay
trách nhiệm các bên trong quản lý giám sát môi trường và
xả thải còn chưa thực rõ từ khâu quy hoạch, xây dựng, vận
hành các cơ sở sản xuất công nghiệp và làng nghề. Tại khâu
quy hoạch nếu các quy định về quy trình xử lý nước thải
được phê duyệt thì sẽ giảm bớt áp lực cho việc thiết kế và
vận hành hệ thống xả và xử lý nước thải. Khâu quy hoạch
nếu được xem xét kỹ cũng sẽ gắn kết hệ thống thải nước với
hệ thống tiêu thoát nước một cách đồng bộ, không rời rạc
để tạo cơ hội cho ô nhiễm gia tăng. Nếu ở giai đoạn quy
hoạch có thể phát hiện sớm nguy cơ tiềm ẩn, thì nên có
quan điểm rõ ràng để từ chối các dự án có nguy cơ gây ô
nhiễm môi trường và phải có sự thống nhất giữa cơ quan
trung ương với địa phương để tránh tình trạng địa phương
này không nhận dự án thì địa phương khác nhận. Ở khâu
thiết kế (nghiên cứu khả thi) đã bộc lộ nhiều điểm yếu của
quy định Đánh giá tác động môi trường (ĐTM). Lẽ ra trong
giai đoạn này phải xác định được công nghệ xử lý nước thải,
nguồn thải và chất lượng nước thải. Hiện tại hầu như mọi
sự cố môi trường xảy ra rồi thì các đơn vị quản lý mới vào
cuộc để giải quyết hậu quả. Như vậy việc khắc phục rất khó
khăn và tốn kém nhiều tiền của.�

Xử lý nước thải bệnh viện băng công nghệ AAO.
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T
ất cả các dòng sông đều có
sự liên kết với nhau. Việc xả
nước thải không được kiểm
soát có thể gây tác động tới

các hệ sinh thái thuỷ sinh, làm giảm
khả năng phục hồi đa dạng sinh học
và các dịch vụ hệ sinh thái mà con
người được hưởng lợi. Để giải quyết
những thách thức này, chúng ta phải
áp dụng các nguyên tắc quản lý tổng
hợp hệ sinh thái nhằm duy trì các
dịch vụ hệ sinh thái thông qua các
lưu vực sông.

Các hoạt động nông nghiệp, công
nghiệp, đô thị diễn ra ở đầu nguồn các
con sông có thể gây biến đổi chất
lượng nước nguồn nước mặt, nước
dưới đất, các tầng chứa nước, khu vực
ven biển. Những thay đổi có thể ảnh
hưởng đến môi trường nước bằng các
phương thức như sau:

TÁC ĐỘNG CƠ HỌC

Tác động của việc khai thác nước
có thể ảnh hưởng đến chất lượng nước
thông qua những thay đổi về tải lượng
bùn cát, gây sốc nhiệt với các sinh vật
do thay đổi môi trường vật lý, tăng độ
đục, rửa trôi và ảnh hưởng đến đa
dạng sinh học. Ví dụ, thay đổi về tải
lượng bùn cát của sông có thể ảnh
hưởng đến môi trường sống ở hạ lưu -
nơi có thể đồng hoá được chất thải và
chất dinh dưỡng. Những thay đổi về
nguồn cung cấp bùn cát có thể ảnh
hưởng đến sự phát triển của cỏ biển,
rạn san hô và giảm sự bồi tụ đất ngập
nước ven biển, dẫn đến suy giảm nơi
cư trú của các sinh vật.

HIỆN TƯỢNG PHÚ DƯỠNG  

Phú dưỡng là một trong những
vấn đề phổ biến toàn cầu hiện nay. Nó
là quá trình mà các hồ, sông và các
vùng nước ven biển đang ngày càng
trở nên dư thừa các chất dinh dưỡng
như nitơ và phốt pho phát sinh từ các

khu vực nông nghiệp và đô thị, thấm
vào lòng đất hoặc chảy trực tiếp ra
sông và biển. Những tác động của
hiện tượng phú dưỡng có thể dẫn đến
sự thay đổi về môi trường và ảnh
hưởng toàn diện đến hệ sinh thái thuỷ
sinh. Ngành nông nghiệp đang góp
phần không nhỏ vào nguyên nhân gây
hiện tượng này. Các hoạt động nông
nghiệp hiện nay, đã làm chuyển đổi
120 triệu tấn nitơ từ khí quyển mỗi
năm thành các hợp chất nitơ. 2/3
lượng nitơ này xâm nhập vào các
nguồn nước ngọt và vùng ven biển,
vượt quá yếu tố đầu vào tự nhiên của
chu trình nitơ. Khoảng 20 triệu tấn
phốt pho được sử dụng mỗi năm trong
phân bón, gần một nửa lượng này lại
quay lại đại dương - gấp khoảng 8 lần
nhu cầu đầu vào tự nhiên. Với tác
động đồng thời của nitơ và phốt pho
đã làm bùng phát tảo độc và thay đổi
đa dạng sinh học - điều này có thể dẫn
đến sự thiếu oxy và ảnh hưởng đến hệ
sinh thái, gây thiệt hại lớn về mặt kinh
tế trên nhiều lĩnh vực. Các hệ sinh thái

bị huỷ diệt hiện được cho là ảnh
hưởng đến hơn 245.000 km2 hệ sinh
thái biển, chủ yếu là ở bắc bán cầu,
tương đương với tổng diện tích toàn
cầu của các rạn san hô.

ĐỘC TÍNH

Một loạt chất gây ô nhiễm độc hại
từ đất, được phát hiện trong cả nguồn
nước ngọt và nước biển; từ các hoá
chất nông nghiệp và công nghiệp như
các hợp chất hữu cơ, các kim loại nặng
cho tới các sản phẩm chăm sóc sức
khoẻ cá nhân cũng như dược phẩm.
Tác động của chúng là trên phạm vi
rộng. Ở phía bắc Australia, sự lan
truyền thuốc diệt cỏ nông nghiệp
trong đất đã làm mất 30 km2 rừng
ngập mặn trong các năm từ 1999 đến
2002. Trong diện tích rừng ngập mặn
đã bị mất, khu vực nước gần bờ bị đục
hơn, tải lượng chất dinh dưỡng và
trầm tích bị nhiễm độc tính chất diệt
cỏ đã gây ảnh hưởng tới các hệ sinh
thái biển có giá trị cao như các rạn san
hô và đầm phá tại Dãy đá ngầm san
hô nổi tiếng.

Nước thải và chức năng 
hệ sinh thái

Hình: Tỷ lệ nước thải được xử lý và chưa được xử lý tại 11 khu vực. Ước tính có khoảng 90%
nước thải ở các quốc gia đang phát triển được thải trực tiếp ra các sông, hồ hoặc đại
dương mà chưa qua xử lý (UN Water, 2008).
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XỬ LÝ AN TOÀN, TÁI SỬ DỤNG NƯỚC THẢI ĐỂ BIẾN NƯỚC THẢI THÀNH TÀI NGUYÊN

Các khu vực ven biển và đảo nhỏ
đại diện cho khu vực được quan tâm
đặc biệt do có những hệ sinh thái
phong phú và đa dạng nhất. Đây là nơi
mà dân số tập trung đông nhất hành
tinh, là nơi tiếp giáp giữa đất liền và
biển - vị trí chiến lược cho cộng đồng
dân cư sinh sống, thuận lợi cho
thương mại và an ninh, đất sản xuất,
nguồn nước cấp cho lương thực và
năng lượng. 21 trong 33 thành phố lớn
nhất thế giới nằm trên bờ biển.

Áp lực này gia tăng từ biến đổi khí
hậu và gia tăng dân số đã đe doạ đến
việc tiếp tục cung cấp các dịch vụ thiết
yếu, đặc biệt khi các nền kinh tế phụ
thuộc nhiều vào nguồn tài nguyên ven
biển. Ở Zanzibar, một hòn đảo của
Tanzanian ngoài khơi phía đông Châu
Phi, dịch vụ hệ sinh thái biển chiếm
khoảng 30% GDP, 77% vốn đầu tư.
Giá trị du lịch chỉ trong năm 2007
chiếm đến 25% GDP, gấp 5 lần giá trị
kết hợp của tất cả các hệ sinh thái khác
và phụ thuộc vào môi trường biển sạch
sẽ. Tuy nhiên, việc phát thải không
kiểm soát nước thải vào vùng ven biển
là mối đe doạ đặc biệt đến chất lượng
nước và tính toàn vẹn hệ sinh thái đã
ảnh hưởng đến 2 hoạt động kinh tế
chủ yếu là thuỷ sản và du lịch.

Ở các vùng ven biển và đảo nhỏ
khu vực Caribbean, nền kinh tế của
một số quốc gia phụ thuộc gần như
hoàn toàn vào tình trạng của các rạn
san hô - phục vụ cho du lịch, thuỷ sản
và bảo vệ bờ biển. Sự suy giảm các
rạn san hô có thể làm giảm lợi ích ước
tính lên tới 350 - 870 triệu USD mỗi
năm. Một hệ sinh thái đầy đủ chức
năng, lành mạnh sẽ đáp ứng một loạt
các dịch vụ có giá trị tới an ninh và
thịnh vượng cho con người. Hệ sinh
thái ven biển cung cấp dịch vụ toàn
cầu ước tính khoảng 25 tỷ USD mỗi
năm, đóng góp vào an ninh lương
thực, bảo vệ bờ biển, du lịch. Tuy
nhiên, sự mất mát các hệ sinh thái
hoặc quá tải thông qua quản lý nước
và nước thải yếu kém sẽ làm ảnh
hưởng đến sự toàn vẹn của các hệ
sinh thái và các chức năng của chúng.
Kết quả là, ô nhiễm sẽ tích tụ trong các

loài cá, tảo nở hoa, mất mát các hệ
sinh thái dọc bờ biển, mất sinh kế và
an ninh lương thực. Để các hệ sinh
thái duy trì các chức năng của chúng,
đòi hỏi các yêu cầu về quản lý nhằm
hỗ trợ các hệ sinh thái, không chỉ với
môi trường biển mà với toàn bộ lưu
vực sông.

KHỬ MUỐI VÀ TÁC ĐỘNG TỚI MÔI
TRƯỜNG BIỂN VÀ VEN BIỂN

Khử muối nước biển thường là lựa
chọn tối ưu và khả thi cho việc cấp
nước uống an toàn tại các khu vực khô
cằn hoặc khu vực ven biển và các khu
vực bị cô lập như các hòn đảo nhỏ. Với
công nghệ được phát minh từ những
năm 1950, và cho tới năm 2006, 24,5
triệu m3 nước đã được khử muối mỗi
ngày để sử dụng cho nước uống, du
lịch, công nghiệp và nông nghiệp.
Nước từ quá trình này dự kiến tăng lên
98 triệu m3/ngày tới năm 2015. Tuy

nhiên, quá trình này lại tốn chi phí kinh
tế cao cũng như nhu cầu về năng
lượng. Tác động về mặt môi trường là
việc xả một nồng độ muối cao vào
nguồn tiếp nhận. Nhiệt độ và độ mặn
là hai yếu tố quyết định thành phần và
phân bố loài trong môi trường biển
ảnh hưởng đến khối lượng riêng của
nước và gây ra sự phân tầng, có thể
làm thay đổi năng suất chính và độ
đục. Những thay đổi thông số này
trong thời gian kéo dài có thể dẫn đến
những thay đổi sinh thái nội vùng,
thay đổi đa dạng loài và biến đổi chức
năng hệ sinh thái. Ngoài ra, quá trình
này cũng cần phải sử dụng các chất
tẩy rửa và chống ăn mòn trong đó có
chứa các kim loại nặng và các hoá chất
độc hại mặc dù tác động này có thể
được quản lý với việc vận hành và bảo
trì hệ thống.�

Nguồn: worldwaterday.org, 2017
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CÒN BẤT CẬP

Trong những năm qua, Đảng,
Chính phủ đã ban hành nhiều chính
sách pháp luật cụ thể nhằm bảo vệ
nguồn nước nói chung và BVMT nói
riêng như Nghị định số 57/2002/NĐ-CP
qui định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí
và lệ phí; Nghị định số 67/2003/NĐ-CP
về phí BVMT với nước thải...Gần đây
nhất là Nghị định số 25/2013/NĐ-CP
ngày 29/3/2013 của Chính phủ về phí
bảo vệ môi trường đối với nước thải. 

Việc ban hành hàng loạt chính sách
trên đã phần nào tạo ra nguồn phí nộp
vào ngân sách để sử dụng cho việc
BVMT , đầu tư mới, nạo vét cống rãnh,
duy tu, bảo dưỡng hệ thống thoát nước
tại địa phương. Đồng thời, bổ sung vốn
hoạt động cho Quỹ BVMT của địa
phương, trả nợ vay đối với các khoản vay
của các dự án thoát nước thuộc nhiệm
vụ chi của ngân sách địa phương. 

Tuy nhiên, trong quá trình triển
khai thực hiện, bên cạnh những kết
quả đạt được, phí BVMT đối với nước
thải đã bộc lộ một số vướng mặc, bất
cập cần khắc phục để hoàn thiện hệ
thống chính sách. Chẳng hạn như,việc
xác định các đối tượng nộp phí BVMT
đối với nước thải hiện nay chưa đầy
đủ, chưa bao quát hết các thành phần
gây ô nhiễm môi trường. Cụ thể, lâu
nay quy định về thu phí bảo vệ môi
trường đối với nước thải thực hiện
theo Nghị định số 25/2013/NĐ-CP chỉ
đề cập “nước thải công nghiệp là nước
từ các cơ sở sản xuất, cơ sở chế biến
nông sản, lâm sản, thủy sản xả thải ra
môi trường. Còn nước thải sinh hoạt là
nước từ các hộ gia đình, tổ chức xả
thải ra môi trường” thì đối tượng xả

nước thải công nghiệp trong quá trình
sản xuất phải chịu phí bảo vệ môi
trường theo quy định này vẫn chưa chi
tiết về ngành nghề sản xuất.

Trước thực trạng trên, đòi hỏi cần
tiếp tục hoàn thiện chính sách về thu
phí, lệ phí BVMT đối với nước thải và
việc Chính phủ ban hành Nghị định số
154/2016/NĐ-CP đã góp phần giải tỏa
những vướng mắc trên.

NHỮNG ĐỔI MỚI THIẾT THỰC

Từ năm 2017, mức phí, đối tượng
chịu phí nước thải đã có sự thay đổi
mạnh mẽ bằng các quy định mới chặt
chẽ hơn, đáp ứng yêu cầu thực tiễn,
nhằm bảo vệ môi trường... khi các quy
định mới của Nghị định 154/2016/NĐ-CP
sẽ có hiệu lực. Những đổi mới căn bản so
với quy định cũ là mức phí thu đối với
nước thải sinh hoạt và mức phí với nước
thải công nghiệp và đặc biệt từ nay, số
tiền thu được hằng năm sẽ công khai cho
người dân, doanh nghiệp được biết.

Theo đó, Nghị định số 154/2016/NĐ-
CP quy định rõ mức phí bảo vệ môi
trường đối với nước thải sinh hoạt vẫn là
10% trên giá bán của 1 m3 nước sạch
chưa gồm thuế giá trị gia tăng. Tuy nhiên,
trong trường hợp cần thiết áp dụng mức
thu cao hơn thì hội đồng nhân dân cấp
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
quyết định mức cụ thể phù hợp với tình
hình thực tế địa phương. Đặc biệt, đối
tượng xả nước thải công nghiệp trong
quá trình sản xuất phải chịu phí bảo vệ
môi trường theo quy định mới đã chi tiết
ngành nghề sản xuất hơn.Nhiều khả
năng theo quy định mới áp dụng từ đầu
năm tới, nhiều khả năng doanh nghiệp
sẽ đóng phí thấp hơn lâu nay. 

Chính phủ cũng xác định, tổng số
tiền thu phí bảo vệ môi trường đối với
nước thải sinh hoạt sẽ được để lại 10%
cho đơn vị cung cấp nước sạch, 25%
cho UBND xã, phường, thị trấn trang
trải cho hoạt động thu phí, phần còn
lại được nộp vào ngân sách địa phương
cho công tác bảo vệ môi trường…Còn
số tiền thu được từ phí bảo vệ môi
trường nước thải công nghiệp sẽ được
trích lại 25% cho đơn vị thu để trang
trải các hoạt động thu phí; 75% còn lại
nộp vào ngân sách địa phương cho
công tác bảo vệ môi trường.

Ngoài ra, Nghị định cũng quy định
các trường hợp được miễn phí bảo vệ
môi trường đối với nước thải gồm:
Nước xả ra từ các nhà máy thủy điện,
nước tuần hoàn trong các cơ sở sản
xuất, chế biến mà không thải ra môi
trường dưới bất kỳ hình thức nào;
Nước biển dùng vào sản xuất muối xả
ra; Nước thải sinh hoạt của các tổ
chức, cá nhân, hộ gia đình ở địa bàn
đang được Nhà nước thực hiện chế độ
bù giá để có giá nước phù hợp với đời
sống kinh tế - xã hội…�

Hoàn thiện chính sách phí bảo vệ
môi trường đối với nước thải

MINH TRANG

Để tiếp tục hoàn hiện chính sách pháp luật về phí bảo vệ môi trường(BVMT) phù hợp với
bối cảnh hiện tại, từ năm 2017, các quy định mới của Nghị định 154/2016/NĐ-CP sẽ có hiệu
lực; mức phí, đối tượng chịu phí nước thải đã có sự thay đổi mạnh mẽ bằng các quy định
mới chặt chẽ hơn, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, nhằm bảo vệ môi trường...

Ảnh minh họa
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N
ước là yếu tố quan trọng trong nhiều quá trình công
nghiệp, ví dụ, quá trình đốt, làm mát, sản xuất, làm
sạch và rửa. Nhìn chung, khoảng 5- 20% lượng
nước sử dụng là cho ngành công nghiệp (WWAP,

2009) và ngành công nghiệp đóng góp đáng kể vào tỷ lệ nước
thải phát sinh. Nếu không được kiểm soát, nước thải công
nghiệp có thể sẽ là nguồn ô nhiễm rất độc hại. 

Các hợp chất hữu cơ và các kim loại nặng phát sinh từ
các quá trình công nghiệp hiện đại, nếu thải ra ngoài môi
trường, có thể gây tác động đến sức khoẻ con người và các
thảm hoạ môi trường. Ngành công nghiệp phải có trách
nhiệm đảm bảo nước thải được xả ra nằm trong tiêu chuẩn
cho phép và chấp nhận chi phí cho việc xử lý nước thải đạt
tiêu chuẩn. Các giải pháp chi phí hiệu quả nhất thường tập
trung vào ngăn ngừa các chất ô nhiễm phát sinh hoặc sử
dụng chu trình khép kín trong sử dụng nước. Ngành công
nghiệp cũng có thể được hưởng lợi từ việc tiếp cận nguồn
nước sạch hơn với ít tạp chất hơn.

Ở nhiều quốc gia đang phát triển, hơn 70% chất thải
công nghiệp chưa qua xử lý được xả vào nguồn nước và
gây ô nhiễm nguồn nước cấp (WWAP, 2009). Nước thải công
nghiệp có thể chứa một loạt các chất gây ô nhiễm. Một số
nguồn lớn nhất của chất thải công nghiệp độc hại bao gồm
khai thác mỏ, nhà máy bột giấy, thuộc da, các nhà máy
đường và sản xuất dược phẩm. 

Trong nhiều trường hợp, nước thải từ ngành công
nghiệp không chỉ xả trực tiếp ra sông, hồ, mà nó còn thấm
xuống lòng đất và gây ô nhiễm nguồn nước ngầm và các
giếng. Ở các nước đang phát triển, điều này thường khó để
phát hiện khi việc quan trắc, giám sát thường khá tốn kém.
Ngay cả khi được phát hiện, việc xử lý có thể cũng vô cùng
khó khăn.

Khai thác mỏ truyền thống tạo ra lượng nước xả thải
lớn mà không được kiểm soát tại một số các nước đang phát
triển. Chất thải từ các hoạt động khai thác khoáng sản có
thể chứa bùn, đất đá, các chất hoạt động bề mặt. Tuỳ thuộc
vào các loại quặng được khai thác, chất thải có thể chứa
các kim loại nặng như đồng, chì, kẽm, thuỷ ngân, asen…Các
chất gây ô nhiễm trong chất thải mỏ có thể gây ung thư và
gây ngộ độc thần kinh con người (như chì hoặc thuỷ ngân)
hoặc rất độc hại cho sinh vật thuỷ sinh (như đồng). 

Nước làm mát sử dụng trong quá trình công nghiệp như
sản xuất thép và than cốc không chỉ tạo ra nước thải với
nhiệt độ cao, có thể gây ảnh hưởng đến hệ sinh vật, mà
còn gây ra ô nhiễm với một loạt các chất độc hại, bao gồm
cyanua, ammoniac, benzene, phenol, PAH…Nước cũng được
sử dụng như một chất bôi trơn máy móc công nghiệp và có
thể trở nên ô nhiễm do các loại dầu thuỷ lực, thiếc, crom,
sắt sunphat, các loại axit khác nhau.

Như vậy, ngành công nghiệp cần phải có các biện pháp
nhằm làm giảm việc tạo ra các chất thải độc hại và khuyến
khích đầu tư cho các biện pháp này, tuy nhiên, chính phủ và
các khu vực công phải đóng vai trò quan trọng trong việc
theo dõi, điều chỉnh và thực hiện các chính sách giảm thiểu
các chất thải độc hại. Kinh nghiệm từ các nước công nghiệp
cho thấy, việc áp dụng các quá trình “sản xuất sạch hơn” sẽ
đơn giản và có chi phí hiệu quả nhiều hơn nhằm giảm thiểu
tình trạng ô nhiễm công nghiệp quy mô lớn. Ô nhiễm từ
nước thải làm giảm giá trị đất, làm tăng chi phí do gây ra
nhiều tác động đến sức khoẻ con người và hệ sinh thái -
Đây là chi phí rất khó để tính toán.�

Nguồn: worldwaterday.org, 2017

Nước thải và công nghiệp
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Nước thải và sự thay đổi 
mang tính toàn cầu

D
ân số toàn cầu tăng lên
nhanh chóng với dân số đô
thị dự kiến tăng gấp đôi
trong vòng 40 năm tới

(UNFPA, 2009), và gia tăng các nhu cầu
về thực phẩm, nguồn nước và các cơ
sở hạ tầng về nước thải. Những thách
thức khi nước thải không được quản lý
đặt ra trong điều kiện môi trường đô
thị, sản xuất lương thực, công nghiệp,
y tế, và môi trường có sự liên kết với
nhau. Điều quan trọng là nước thải
được xử lý khẩn trương và ưu tiên rất
cao, trở thành một phần không thể
thiếu của quy hoạch đô thị, quản lý
tổng hợp lưu vực sông và ven biển.

SỰ GIA TĂNG DÂN SỐ

Dân số thế giới dự kiến sẽ đạt  9,6 tỷ
vào năm 2050 (Theo báo cáo của Liên
hợp quốc “Viễn cảnh dân số thế giới: nhìn
lại năm 2012” công bố ngày 13/6/2016
tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York, Mỹ),
dẫn đến nhu cầu gia tăng sử dụng nước
và tăng nhu cầu về lương thực và các sản
phẩm. Lượng tài nguyên nước ngọt luôn
có nhưng số lượng sẽ không tăng. Đến
năm 2050, nguồn nước trên thế giới sẽ
phải hỗ trợ hệ thống nông nghiệp để nuôi
sống và tạo sinh kế cho thêm 2,7 tỷ
người (UN, 2010).

Dân số đô thị dự kiến sẽ tăng
nhanh nhất từ 3,4 tỷ người lên 6,4 tỷ
người vào năm 2050 (UNDESA, 2008).
Hầu hết các thành phố ở các nước
đang phát triển có cơ sở hạ tầng nước
thải đã cũ, hoặc không có hoặc không
tồn tại, và không thể theo kịp với sự
gia tăng dân số. Hiệu quả xử lý cũng
đòi hỏi một cơ sở hạ tầng giao thông
để ứng phó với sự phát triển số dân và
mô hình cư trú không có tổ chức.

Cư dân khu ổ chuột trong thiên
niên kỷ mới không còn là vài ngàn
trong một vài thành phố trên một lục
địa đang công nghiệp hoá nhanh
chóng mà là 1/3 cư dân thành phố tức
gần 1 tỷ ngườì (chiếm 1/6 dân số thế

giới) và dự báo sẽ tăng lên 1,4 tỷ người
trong một thập kỷ (UN-HABITAT 2009)
tới, có nghĩa là sẽ thêm khoảng 400
triệu người không có đủ điều kiện vệ
sinh cơ bản hoặc thiếu nguồn nước cấp
tới năm 2020. Hơn 90% cư dân khu ổ
chuột ngày nay là ở các nước đang
phát triển. Ở tiểu vùng Sahara, Châu
Phi, đô thị hoá gần như đồng nghĩa với
sự phát triển các khu ổ chuột. Dân số
khu ổ chuột của các tiểu vùng sa mạc
Sahara gần như đã tăng gấp đôi trong
vòng 15 năm qua, đạt gần 200 triệu
vào năm 2005 (UNFPA, 2007). 

Hiện nay, có khoảng  1,2 tỷ người
đang sống trong các khu vực thiếu
nước và ước tính con số này tăng lên
3 tỷ người vào năm 2025 khi áp lực về
nước và dân số sẽ gia tăng (UNDP,
2006 & DFID, 2008).

BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Mối liên quan giữa nước thải và
biến đổi khí hậu có thể được nhìn thấy
từ 3 khía cạnh: Thứ nhất, thay đổi
điều kiện khí hậu dẫn đến thay đổi số
lượng và chất lượng nước theo không
gian và thời gian, do đó ảnh hưởng

Dân số sống tại các lưu vực sông - nơi mà khai thác nước vượt quá 40% khả năng tái tạo

Gia tăng dân số và tài nguyên nước
(Nguồn nước trên thế giới sẽ không có
nhiều biến đổi nhưng dân số và nhu cầu
nguồn nước cấp đang gia tăng nhanh
chóng. Việc đáp ứng đủ nhu cầu sẽ đòi hỏi
việc đầu tư đúng đắn trong cách chúng ta
sử dụng và tái sử dụng nguồn nước của
chúng ta như thế nào (UN Water)).

Dân số thế giới sống tại các lưu vực sông với
áp lực nghiêm trọng về nước
(Sử dụng nước dưới 1.000 m3/người/năm
được coi là chỉ số thể hiện áp lực về nguồn
nước)
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D
ân số toàn cầu dự kiến sẽ
vượt 9 tỷ người vào năm
2050, chủ yếu tại các nước
đang phát triển, đặc biệt là

ở khu vực đô thị với hạ tầng xử lý nước
thải chưa đầy đủ. Chi phí tài chính, môi
trường và xã hội được dự báo sẽ tăng
đáng kể nếu quản lý nước thải chưa
được quan tâm đầy đủ.

VIỆC ĐẦU TƯ XỬ LÝ NƯỚC THẢI
ĐÚNG VÀ KỊP THỜI SẼ TẠO RA
NHIỀU LỢI ÍCH TRONG TƯƠNG LAI

Các khoản đầu tư xử lý nước thải
kịp thời, có mục đích nên được duy trì
với nhiều hình thức. Chúng thực sự
cần thiết để giảm lượng và mức độ ô
nhiễm nước, kiểm soát nước bị ô
nhiễm và xử lý nước ô nhiễm bằng
cách sử dụng các công nghệ xử lý
thích hợp để xả thải ra môi trường.
Nếu nước thải được xử lý và tái sử
dụng một cách an toàn, nguồn nước
và chất dinh dưỡng sẽ được duy trì và
bảo vệ, đồng thời, cung cấp nền tảng

cho sự phát triển các công nghệ mới
và tiên tiến cũng như các hoạt động
quản lý. Nếu các khoản đầu tư như
vậy được nhân rộng một cách hợp lý,
chúng sẽ tạo ra lợi ích kinh tế, xã hội
và môi trường vượt xa các khoản đầu
tư trong các năm tiếp theo.

CẢI THIỆN VỆ SINH MÔI TRƯỜNG
VÀ QUẢN LÝ NƯỚC THẢI LÀ
TRỌNG TÂM CỦA VIỆC GIẢM ĐÓI
NGHÈO VÀ CẢI THIỆN SỨC KHOẺ
CON NGƯỜI.

Hơn một nửa số giường bệnh trên
thế giới là những người mắc các bệnh
liên quan đến nước. Bệnh tiêu chảy
góp phần vào 4% các gánh nặng
bệnh tật trên toàn cầu, 90% trong số
đó liên quan đến ô nhiễm môi trường,
thiếu tiếp cận với nguồn nước và vệ
sinh môi trường an toàn. Quản lý
nước thải toàn diện và bền vững, kết
hợp với vệ sinh môi trường và vệ sinh
cá nhân là yếu tố quan trọng góp
phần tạo nên một sức khoẻ tốt, an

ninh lương thực, phát triển kinh tế và
việc làm. 

QUẢN LÝ NƯỚC THẢI THÀNH
CÔNG VÀ BỀN VỮNG SẼ CẦN MỘT
QUY MÔ ĐẦU TƯ HOÀN TOÀN
MỚI, BẮT ĐẦU TỪ BÂY GIỜ

Hiện nay, hầu hết các cơ sở hạ tầng
về nước thải tại nhiều thành phố có tốc
độ phát triển nhanh nhất đang bị thiếu.
Các cơ sở hạ tầng đó còn lỗi thời, chưa
đáp ứng được các điều kiện địa phương
và hoàn toàn không thể bắt kịp với tốc
độ dân số đang gia tăng. Kinh nghiệm
đã chỉ ra rằng, các khoản đầu tư đúng
cách sẽ phát sinh và tạo ra lợi nhuận.
Tuy nhiên, nó sẽ đòi hỏi không chỉ đầu
tư mà còn là việc quy hoạch và quản lý
nước, nước thải tổng hợp, toàn diện ở
cấp độ quốc gia và thành phố. Điều này
còn liên quan đến quản lý nguồn nước
và quá trình xử lý và xả thải cũng như
quản lý các hệ sinh thái (bao gồm cả
vùng biển ven bờ).�

Nguồn: unep.org

Nước thải và những vấn đề xã hội

đến hoạt động sử dụng nước. Thứ hai,
biến đổi khí hậu sẽ đòi hỏi sự thích
nghi, về cách quản lý việc xử lý nước
thải. Và cuối cùng, xử lý nước thải dẫn
đến phát thải khí nhà kính, đặc biệt là
CO2, CH4 và N2O.

Biến đổi khí hậu là một thực tế đã
và đang tác động đến đời sống hàng
ngày của chúng ta (IPCC 2007), có thể
ảnh hưởng đến nguồn nước do liên
quan đến thời gian và cường độ mưa
cũng như ảnh hưởng đến chất lượng
nước ở các sông, hồ thông qua sự thay
đổi về thời gian và lưu lượng đỉnh lũ
cũng như nhiệt độ (IPCC, 2007).

Theo dự đoán, hạn hán và mưa lớn
sẽ ảnh hưởng tới các thiết bị xử lý nước
thải đã cũ hoặc không hoàn thiện, điều
này cho thấy nhu cầu cơ sở hạ tầng
cần thiết để ứng phó với những biến
động về nước thải. Sự thay đổi về tính
an toàn của nguồn nước cấp không chỉ

có tác động lớn đến đời sống và sức
khoẻ của cộng đồng nghèo nhất -
những người phụ thuộc vào nước mưa
và nước bề mặt và có xu hướng sống
tại các vùng trũng thấp, vùng lũ, nơi dễ
lan truyền bệnh, gây tiêu chảy do hệ
thống thoát nước và xử lý nước thải
không đầy đủ. Tăng cường năng lực để
thu gom và trữ nước cũng như sử dụng
hiệu quả nguồn nước và tối đa hoá
nguồn lực sẵn có sẽ là những chiến
lược thích ứng quan trọng.

Những tác động của biến đổi khí
hậu đang ngày một nghiêm trọng do sự
gia tăng nhanh chóng các đô thị, phá
rừng và chăn thả gia súc tại các vùng
cao xung quanh thành phố, xây dựng
các cơ sở hạ tầng và thiếu thảm thực
vật xanh tại các khu vực. Với diện tích
bê tông hoá ngày một lớn với các ngôi
nhà, toà nhà và các con đường, dẫn
đến giảm diện tích thấm nước, kết quả

là tạo thành các dòng chảy lớn và ngập
lụt trong thành phố, đặc biệt là các khu
nhà ổ chuột ở vùng trũng thấp.

Nước thải và việc xử lý nước thải
tạo ra khí mê tan, nitơ oxit và các bon
dioxit. Đáng chú ý là mê tan có tác
động lớn gấp 21 lần so với các bon
dioxit với cùng khối lượng. Mặc dù chỉ
chiếm một lượng tương đối nhỏ với
lượng phát thải toàn cầu, tác động của
nước thải và quản lý nước thải đang
ngày một gia tăng. Phát thải khí mê tan
từ nước thải dự kiến tăng 50% giữa các
năm 1990 và 2020, trong khi ước tính
phát thải , nitơ oxit (N2O) từ nước thải
sẽ tăng 25% giữa năm 1990 và 2020
(IPCC, 2007). Do đó, cần thiết phải
điều tra và thực hiện các giải pháp thay
thế hạ tầng để xử lý nước thải hiện nay,
trong đó cần giảm thiểu phát thải khí
nhà kính và tiêu thụ điện năng.�

Nguồn: worldwaterday.org, 2017
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Gia tăng giá trị bền vững về quản lý
vệ sinh môi trường và nước thải

Q
uản lý bền vững vệ sinh
môi trường và nước thải có
thể mang lại lợi ích kinh tế
to lớn cho xã hội. Rất nhiều

trong số những lợi ích này đến từ các
hình thức tiết kiệm chi phí liên quan
đến quản lý vệ sinh môi trường và
nước thải - đặc biệt trong việc chăm
sóc sức khoẻ. Tại Ấn Độ, ví dụ, các
khoản tiết kiệm ước tính thông qua
việc cung cấp dịch vụ vệ sinh đầy đủ
ước tính vào khoảng 54 tỷ USD mỗi
năm (WSP 2011).

Mỗi một lợi ích kinh tế như vậy cần
được tìm hiểu và được tính đến trong
kế hoạch tài chính của bất kỳ chương
trình nào để xây dựng hoặc nâng cấp
hệ thống quản lý vệ sinh môi trường
và nước thải. 

Hình 1 cho thấy ước tính về lợi ích
kinh tế sẵn có từ việc thu hồi tài nguyên
được thực hiện thí điểm tại thủ đô Viên
Chăn, Lào - một phần của dự án “thành
phố xanh” (www.cityblues.la). Theo
như hình vẽ mô tả, việc cải thiện quản
lý và thu hồi chất thải có thể tạo thêm
những lợi ích trong các lĩnh vực khác
nhau như quản lý nguồn nước tự nhiên,
an ninh lương thực, sản xuất năng
lượng tái tạo và giảm thiểu tác động
đến khí hậu.

AN NINH NGUỒN NƯỚC

Tiêu thụ nước do các hoạt động
của con người đã tăng nhanh và dự
kiến sẽ tăng hơn 50% vào năm 2050
(WWAP 2015).

Phát triển bền vững đòi hỏi quyền
tiếp cận với nước uống an toàn và điều
kiện vệ sinh an toàn cũng như bảo vệ
các hệ sinh thái thuỷ sinh. An ninh
nguồn nước là vấn đề ngày càng trở
nên quan trọng tại các khu vực khô
hạn và bán khô hạn và những nơi có
nhu cầu lớn từ ngành công nghiệp, sản
xuất năng lượng, nông nghiệp, cung
cấp nước sạch. Hệ thống quản lý nước
thải và vệ sinh môi trường bền vững

có thể giảm bớt những áp lực bằng 2
cách: (i), giảm tiêu thụ nước sạch, đặc
biệt sử dụng các nhà vệ sinh có mức
xả thấp và (ii), xử lý nước thải để có
thể tái sử dụng hoặc xả thải ra môi
trường an toàn.

Trong nông nghiệp, việc tái sử
dụng nước có thể làm giảm nguy cơ
hạn hán cho cây trồng và tạo thuận lợi
cho tưới, tăng năng suất và thậm chí
cho phép tăng một mùa vụ cây trồng
trong năm. Những người nông dân đã
xác định việc nước thải có sẵn quanh
năm như là một yếu tố quan trọng cho
việc tái sử dụng nước. Ước tính có
khoảng 330 km3 nước thải đô thị phát
sinh trên toàn cầu một năm, lượng
nước này được xử lý có thể đáp ứng
cho việc tưới hơn 40 triệu ha cây trồng
- tương đương với khoảng 15% diện
tích đất trồng trọt hiện có (Mateo-
Sagasta và cộng sự, 2015).

Tại cấp độ quốc gia, hình 2 so
sánh việc khai thác nước với việc phát
sinh nước thải đô thị tại 4 quốc gia. Rõ
ràng, nhu cầu nước tưới hiện tại vượt
xa so với phát sinh nước thải đô thị tại
một số quốc gia - mặc dù lượng nước
thải này cũng khá lớn (ví dụ Brazil là
22%; Ai Cập là 12%; Thái Lan là

10%). Tại đất nước công nghiệp phát
triển như Hà Lan, lượng nước thải đô
thị phát sinh tương đương với gần ¼
lượng nước khai thác cho công nghiệp.

Cải thiện hiệu quả sử dụng nước
và giảm tiêu thụ nước có thể đóng góp
đáng kể vào việc tiết kiệm nước. Điều
này sẽ làm giảm nhu cầu năng lượng
và cơ sở hạ tầng về nước và nước thải
do nó làm giảm lượng nước thải cần
phải xử lý.

NĂNG LƯỢNG SẠCH

Chất thải hữu cơ tạo ra khí mê tan
(CH4) khi nó phân huỷ. Đây là khí nhà
kính (GHG) được coi là mạnh hơn gấp
25 lần so với CO2 (các bon dioxit). Từ
mức tích tụ năng lượng của nước thải
và chất thải có thể là phương thức
hiệu quả để tạo ra năng lượng tái tạo
cũng như là biện pháp giảm thiểu tác
động đến khí hậu.

Cách hiệu quả nhất để có được
mức tích tụ năng lượng từ các dòng
chất thải là tạo ra khí biogas. Hiện nay,
việc sử dụng khí sinh học như một
nhiên liệu thay thế nhiên liệu xe, khí
đốt hoặc nguồn năng lượng cho sản
xuất điện đang ngày càng được quan
tâm. Biogas có thể được ứng dụng

Hình 1. Giá trị tiềm năng của việc thu hồi tài nguyên tại thành phố Viên Chăn, Lào
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XỬ LÝ AN TOÀN, TÁI SỬ DỤNG NƯỚC THẢI ĐỂ BIẾN NƯỚC THẢI THÀNH TÀI NGUYÊN

rộng rãi để tạo ra năng lượng điện
hoặc cơ năng. Nó cũng có thể được sử
dụng làm nhiên liệu cho nấu nướng
hoặc sưởi ấm trong nhà với chi phí
thấp. Đây có thể coi là phương án thay
thế sạch hơn và đảm bảo sức khoẻ
hơn so với nhiên liệu gỗ và các nhiên
liệu sinh học khác tại các hộ gia đình
nghèo. Vì vậy, biogas từ nước thải,
chất thải và các dạng thải hữu cơ khác
có thể giúp mở ra hướng tiếp cận rộng
hơn với nguồn năng lượng mới. 

GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG TỚI 
KHÍ HẬU

Liên quan chặt chẽ đến việc thu
hồi năng lượng là giảm phát thải khí
nhà kính. Cải thiện việc quản lý vệ sinh
môi trường và nước thải có thể tạo ra
đóng góp quan trọng trong việc giảm
thiểu tác động tới khí hậu, giảm phát
thải một số khí nhà kính chính, chủ
yếu là CO2, mê tan và nitơ oxit. Phát
thải Mê tan từ nước thải góp phần gia
tăng 7% tổng lượng phát thải mê tan
toàn cầu trong năm 2010 và dự kiến
sẽ tăng lên khoảng 19% trong các
năm từ 2010 đến 2030 tại các khu vực
Châu Phi, Trung Đông, Châu Á. Trung
và Nam Mỹ dự kiến là khu vực có mức
tăng cao nhất. Nhìn chung, lĩnh vực
chất thải đóng góp  ít hơn 5% vào sự
phát thải khí nhà kính toàn cầu trong
đó bãi chôn lấp rác góp phần nhiều
nhất vào phát thải khí nhà kính. 

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ HỆ SINH
THÁI LÀNH MẠNH 

Nếu ước tính hàng năm khoảng
46.200 triệu m3 mê tan có thể được
tạo ra từ nguồn nước thải thay thế cho
nguồn nhiên liệu diesel trên thế giới
tương đương với việc sẽ giảm phát
thải khí nhà kính lên tới khoảng 70
triệu tấn CO2.

Ngăn chặn thiệt hại về môi trường
đã và đang trở thành mục tiêu quan
trọng của xử lý nước thải và là một
phần trong chương trình nghị sự phát
triển bền vững. Các hệ thống đảm bảo
nước thải được xử lý trước khi xả vào
nguồn nước tiếp nhận sẽ làm giảm mối
đe doạ đến hệ sinh thái và các dịch vụ

hệ sinh thái, bao gồm việc cải thiện
chất lượng và an toàn nguồn nước,
giảm thiểu ô nhiễm và hiện tượng phú
dưỡng tại các hệ sinh thái có chức
năng cung cấp thực phẩm.

Vùng đất ngập nước nhân tạo
thường được sử dụng và có sự kết nối
hiệu quả trong chuỗi xử lý nhiều loại
nước thải nhờ tận dụng các quá trình
vật lý, hoá học, sinh học như tại các
vùng đất ngập nước tự nhiên để làm
sạch và xử lý nước. Vùng đất ngập nước
nhân tạo cho xử lý nước thải được xem
là “công nghệ thân thiện môi trường”.
Bản thân các vùng đất này là các hệ
sinh thái có giá trị, hỗ trợ đa dạng sinh
học và đem lại nhiều chức năng quan
trọng cho xã hội con người giống như
với các vùng đất ngập nước tự nhiên.

Các vùng đất ngập nước nhân tạo
có thể còn thu hút rất nhiều du khách.
Ví dụ như Park Huascar ở Lima, Peru
nơi nước thải qua xử lý được lưu giữ
để tạo ra một cơ sở đa mục tiêu với
một hồ nước lớn, một đường mòn,
một vườn thú nhỏ, một vườn ươm cây,
một trang trại, một sân chơi, một khu
vực dã ngoại dưới bóng cây. Các công
viên mang lại những giá trị quan trọng
đối với hệ sinh thái (như chống xói
mòn, điều hoà khí hậu địa phương)
ngoài các giá trị mà nó đáp ứng cho
người dân và du khách.

Đồng thời, nếu nước thải được xử
lý và tái sử dụng cùng với các kỹ thuật
tiết kiệm nước được áp dụng thì lượng
nước sạch khai thác từ tự nhiên phục vụ
cho nhu cầu con người sẽ ít đi và như

vậy, lượng nước còn lại trong tự nhiên
sẽ nhiều hơn và đem lại giá trị cho nhiều
mục đích khác như bảo tồn hệ sinh thái
và đảm bảo dòng chảy môi trường. 

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP XANH

Có một số các cơ hội thụ hưởng lợi
ích kinh tế và cơ hội việc làm đem lại
từ việc quản lý nước thải và vệ sinh
môi trường. Theo một ước tính, tăng
cường đầu tư cho vệ sinh môi trường
ở Ấn Độ có thể tạo ra thị trường kinh
doanh mới tại nước này lên tới giá trị
152 triệu đô hàng năm.

Tại các khu vực đô thị, thu hồi và
tái sử dụng tài nguyên có thể nâng cao
tính khả thi và lợi nhuận cho nông
nghiệp bằng cách sử dụng nước thải
như đầu vào của nước và dinh dưỡng,
có thể cho phép sản xuất các mùa vụ
có giá trị cao như trồng hoa.

CÁC THÔNG ĐIỆP

Quản lý nước thải và vệ sinh môi
trường bền vững có thể mang lại lợi
ích kinh tế to lớn cho xã hội.

Cải thiện quản lý nước thải và vệ
sinh môi trường có thể tạo nguồn
năng lượng và giảm thiểu phát thải khí
nhà kính.

Xử lý và tái sử dụng nước thải có
thể giảm nhu cầu khai thác nước ngọt
từ tự nhiên đồng thời góp phần phát
triển bền vững môi trường.

Quản lý nước thải và vệ sinh môi
trường có thể tạo ra các cơ hội việc làm
và cơ hội hưởng thụ lợi ích kinh tế.�

Nguồn: worldwaterday.org, 2017

Hình 2. Lượng nước khai thác và nước thải tại 1 số quốc gia
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Vấn đề tái sử dụng nước thải

Đ
ô thị hoá nhanh chóng đang kéo theo những
thách thức lớn về việc làm, an ninh lương thực,
dinh dưỡng và cơ sở hạ tầng. Nhiều thành phố
phát triển nhanh chóng đang phải đối mặt với

tình trạng thiếu nước đang ngày càng gia tăng, và trầm
trọng hơn do tác động của biến đổi khí hậu và điều kiện vệ
sinh không đảm bảo với tình trạng ô nhiễm cao.

Việc trồng và buôn bán các loại rau xung quanh các
thành phố có thể góp phần cải thiện thực phẩm sẵn có, tạo
ra việc làm và thu nhập, tạo ra các thành phố “xanh” hơn
và hướng đến việc tái chế chất thải.

Việc trồng rau tại các vùng đô thị và ven đô có thể làm
cho nhu cầu sử dụng nước gia tăng và tăng sự cạnh tranh
về tài nguyên nước trong các hoạt động thương mại, các
hộ gia đình và nông nghiệp. Tuy nhiên, sự cạnh tranh này
có thể được giải quyết thành công: nước có thể được sử
dụng trong thành phố và tái sử dụng trong nông nghiệp với
lợi ích cho tất cả các bên.

Tái sử dụng nước trong nông nghiệp có nhiều lợi thế
cho tất cả các bên liên quan khi nó tạo ra một nguồn cung
quanh năm về nước cùng với các chất dinh dưỡng và các
chất hữu cơ để hỗ trợ sản xuất cây trồng, cung cấp thực
phẩm, thu nhập, việc làm cho các thành phố và cải thiện
cảnh quan đô thị. Ngoài ra, quản lý tốt nước tái sử dụng có
thể làm giảm tải lượng ô nhiễm trên các kênh rạch ở hạ lưu.

Có thể thấy rằng, cách tiếp cận đầu vào và đầu ra
truyền thống theo “một đường thẳng” là không bền vững,
thay vào đó cách tiếp cận đầu vào và đầu ra theo hướng “tái
sử dụng” sẽ làm tăng hiệu quả trong sử dụng, tái sử dụng
nước và giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

VÍ DỤ VỀ CÁCH TIẾP CẬN 
ĐẦU VÀO/ĐẦU RA THEO 
“ĐƯỜNG THẲNG”:

Nước đầu vào, đầu ra trong thành phố:
(1): Nước được sử dụng trong thành phố, các hộ gia

đình và các hoạt động thương mại.
(2): Khi sử dụng, chất lượng nước xấu đi với các mầm

bệnh và hoá chất: Nước trở thành nước thải.
(3): Nước thải của thành phố lại được xả trở lại các dòng

sông với tác động gây ô nhiễm môi trường và các nguy cơ

đối với sức khoẻ.
Đầu vào và đầu ra trong nông nghiệp:
(4): Cùng một thời điểm, một trang trại ven đô lấy nước

từ nguồn nước mặt gần đó.
(5): Và tốn kém trong việc mua phân bón để cung cấp

dinh dưỡng cho cây trồng.
(6): Với những đầu vào như vậy và thêm một số đầu

vào khác, rau được trồng, vận chuyển và bán trong
thành phố.

Với cách tiếp cận này, các con sông và không khí bị ô
nhiễm và các nguồn cung cấp có thể đã bị thải bỏ làm cho
cách tiếp cận này không bền vững trong giai đoạn dài hạn.

VÍ DỤ VỀ CÁCH TIẾP CẬN 
ĐẦU VÀO/ĐẦU RA THEO HƯỚNG “TÁI SỬ DỤNG”:            

Nước được sử dụng trong thành phố và tái sử dụng
trong nông nghiệp với các lợi ích cho tất cả các bên:

(1): Thay vì thải bỏ nước ra sông, nước thải của thành
phố hiện đã được xử lý.

(2): Các chất gây ô nhiễm được loại bỏ trong khi các
chất dinh dưỡng còn lại sẽ được sử dụng để tưới cho cây.

(3): Với hình thức tưới phù hợp (ví dụ như tưới nhỏ
giọt), việc tiếp xúc với nước thải đã được xử lý có thể ngăn
các nguy cơ để bảo vệ sức khoẻ của người nông dân và
người tiêu dùng.

(4): Sản phẩm của trang trại hiện giờ có thể được vận
chuyển và bán trong thành phố.

Với cách này, nước được tái sử dụng và chất dinh dưỡng
được tuần hoàn.

Để đạt được mục tiêu như vậy, các nhà hoạch định
chính sách và các bên liên quan bao gồm người nông dân,
người tiêu dùng cần cam kết và hiểu biết về lợi ích của việc
tái sử dụng nước. Vài trò và trách nhiệm cần phải rõ ràng
và các giải pháp cần phải được đàm phán và thoả thuận
giữa tất cả các bên nhằm tối đa hoá lợi ích ròng của cách
tiếp cận này trong khi giảm thiểu thấp nhất nguy cơ sức
khoẻ và môi trường. Và cuối cùng, một thành phố quy
hoạch toàn diện là cần thiết để tích hợp việc tái sử dụng
nước trong nông nghiệp trong các kế hoạch quản lý nguồn
nước và vệ sinh môi trường đô thị.�

Nguồn: worldwaterday.org, 2017



BẢN TIN TÀI NGUYÊN NƯỚC [21]

XỬ LÝ AN TOÀN, TÁI SỬ DỤNG NƯỚC THẢI ĐỂ BIẾN NƯỚC THẢI THÀNH TÀI NGUYÊN

Hàn Quốc: Một mô hình cho sự phát triển
trong lĩnh vực nước và vệ sinh môi trường

H
iệp hội nước và nước thải Hàn Quốc (KWWA) đã
đưa ra một câu chuyện thú vị sự phát triển ngành
nước trong giai đoạn 1960 - 2012 tại Hàn Quốc.
Với sự hỗ trợ quốc tế trong đó có Ngân hàng thế

giới, Hàn Quốc đã làm sống lại ngành nước bằng cách đầu
tư vào cơ sở hạ tầng nước và nước thải. Quốc gia này cũng
thành lập các công ty về nước và nước thải cũng như đào
tạo kỹ sư và chuyên gia để có thể tiếp tục vận hành ngành
quan trọng này.

Vào năm 1962, chỉ có khoảng 18% người dân Hàn Quốc
sử dụng các đường ống nước. Đất nước này không có hệ
thống cống rãnh, chưa kể đến không có các cơ sở thu gom
và xử lý nước thải - những cơ sở này chỉ xuất hiện sau đó
vào giữa những năm 1970. 

Cũng trong những năm 1960, chính phủ Hàn Quốc đã
quyết định tích hợp ngành nước vào sự phát triển kinh tế
chung của đất nước, liên kết lĩnh vực này với các vấn đề
liên quan như vệ sinh cá nhân, giáo dục, phát triển nhà ở
và chuyển đổi công nghiệp. Điều này đi kèm với những lần
điều chỉnh liên tục để khuôn khổ pháp lý và các quy định
luôn đi kèm với việc cung cấp tài chính đầy đủ.

Năm 1965, để khắc phục tình trạng thiếu nước và nhu
cầu cung cấp nước liên tục, Chính phủ đã xây dựng kế
hoạch quốc gia về tài nguyên nước trong 20 năm, được thay
đổi thành công và cập nhật định kỳ để quản lý nhu cầu về
nước. Sau đó, chính sách và các biện pháp pháp chế được
thiết kế để giải quyết các vấn đề chất lượng nước, cho phép
Hàn Quốc một trong những quốc gia tiên phong về quản lý
nước và xử lý nước thải. Hàn Quốc hiện có hầu hết các dịch
vụ nước và nước thải, ô nhiễm nước được kiểm soát và các
bệnh liên quan đến nước hầu như là không tồn tại. Việc xuất
hiện phong trào “New Village” (“Làng mới”) đã dẫn đến
những thay đổi trong hành vi vệ sinh, từ đó đã làm giảm
đáng kể các bệnh liên quan đến ký sinh trùng và lây nhiễm
qua đường nước.

Quá trình phát triển ngành này không dễ dàng. Vào cuối
những năm 1980, tốc độ đô thị hoá gia tăng và nguồn nước
ngầm đã bị ô nhiễm. Đa số các sông đã xuống dưới chỉ số
ô nhiễm cấp độ 3 (thể hiện đã bị ô nhiễm). Tình trạng ô
nhiễm đã trở nên phổ biến, điều này đã khiến chính phủ
quyết định thay đổi các tiêu chuẩn chất lượng nước. Kể từ
đầu những năm 1990, một trong những cải cách quan trọng
là yêu cầu từ các cơ sở cung cấp dịch vụ công bố báo cáo
chất lượng nước uống hàng năm theo Luật lắp đặt nước cấp
và nước máy. Báo cáo này phải bao gồm thông tin về nguồn
nước, ô nhiễm nước, kết quả phân tích chất lượng nước
uống, và chi tiết liên hệ với người phụ trách. Đến năm 2002,
Hiệp hội nước và nước thải Hàn Quốc được thành lập và đã

xuất bản một báo cáo tình hình thực hiện hàng năm cho
từng dịch vụ và kế hoạch trong tương lai.

Chính phủ Hàn Quốc đã và đang tiếp tục hỗ trợ tài chính
đáng kể cho ngành nước. Trong khi các mức thuế được duy
trì ở mức dưới 2% thu nhập cho những người có thu nhập
thấp nhất thì các hỗ trợ cho các cơ sở cung cấp nước là
khoảng 10 - 13% tổng chi phí, tuỳ thuộc vào loại hình đầu
tư và quy mô chính quyền địa phương. Tính minh bạch và
hệ thống kế toán đầy đủ cho sự hỗ trợ của chính phủ cũng
được cung cấp cho ngành. Ngoài ra, thông tin kỹ thuật và
tài chính sẵn có của các nhà cung cấp dịch vụ cũng giúp
cho các cơ quan liên ngành có thể theo dõi liên tục quá trình
và xây dựng luật và các quy định phù hợp để đáp ứng các
mục tiêu của ngành.

Đối với nước thải, Hàn Quốc đã xác định vai trò quan
trọng của khu vực tư nhân. Từ năm 1998 đến 2008, khoản
đầu tư hơn 800 triệu đô la đã được huy động từ khu vực tư
nhân để xây dựng  hơn 100 nhà máy xử lý nước thải. Xu
hướng này vẫn tiếp tục và ước tính vào cuối năm 2012, 58%
nhà máy xử lý nước thải thuộc tư nhân sở hữu và quản lý.

Nhiệm vụ hiện nay của Hàn Quốc là duy trì hệ thống, giảm
thiểu hiệu quả với các trường hợp vượt quá công suất và thúc
đẩy tăng trưởng xanh trong ngành. Điều này bao gồm một kế
hoạch nhằm giảm tiêu thụ điện năng trong lĩnh vực này với ít
nhất 50%. Chính phủ nước này cũng muốn củng cố các tiện
ích theo lưu vực sông tới năm 2030 để đạt được quy mô kinh
tế và giảm nhu cầu hỗ trợ tài chính từ ngân sách chính phủ.
Điều này trong tương lai sẽ cải thiện hiệu quả đầu tư và vận
hành nhằm đáp ứng chất lượng hỗ trợ cho người dân.�

Nguồn: worldbank.org

Ảnh minh họa
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“CHUYỂN BẠI THÀNH THẮNG”

Nằm ở khu vực Trung Đông với
diện tích 22.000km2. Israel có tới 60%
diện tích là sa mạc và thường xuyên
phải đối mặt với nguy cơ hạn hán bởi
mùa hè cực kỳ nóng và rất ít mưa.

Vượt lên trên điều kiện khí hậu
khắc nghiệt ấy, Israel hiện là quốc gia
có nền nông nghiệp phát triển hàng
đầu thế giới, không những đáp ứng đủ
cho 95% nhu cầu trong nước mà còn
xuất khẩu sản phẩm sang các thị
trường khác.

Thực tế, Israel cũng như nhiều
quốc gia đang phải đối mặt với tình
trạng thiếu thốn nước ngọt không có 1
giải pháp hoàn hảo nào để có thể giải
quyết vấn đề. Đáng ghi nhận ở Israel
chính là cách quản lý nước tổng thể và
tập trung.

Về nhu cầu, mỗi năm toàn Israel
cần tới hơn 2 tỉ m3 nước ngo<t bao gồm
1,1 tỉ m3 phục vụ nông nghiệp, 800
triệu m3 cho nhu cầu sinh hoạt của
khoảng 8,2 triệu dân và 120 triệu m3

dành cho công nghiệp. Tuy nhiên, các
nguồn cung cấp tự nhiên như biển hồ
Galilee và nước ngầm đang ngày càng
cạn kiệt, trong khi lượng mưa ngày
càng giảm và vô cùng ít ỏi.

Nằm cách thành phố Tel- Aviv của
Israel khoảng 50 km về phía bắc, bên
bờ Địa Trung hải là nhà máy khử mặn
nước biển Hadera với công suất 127
triệu m3 nước ngọt chất lượng cao mỗi
năm. Hadera cũng là nhà máy lớn nhất
trong 4 nhà máy sản xuất nước sinh
hoạt từ nước biển ở Israel.

Cuối năm 2015, nhà máy sản xuất
nước ngọt thứ 5 đi vào hoạt động, đã
nâng tổng công suất khử mặn nước

biển của Israel lên 600 triệu m3/năm.
Con số này được cho là đáp ứng được
khoảng 75% nhu cầu nước sinh hoạt
của người dân Israel.

Ông Abraham Tenne, người phụ
trách chương trình khử mặn nước biển
thuộc Cơ quan Quản lý tài nguyên
nước của Israel cho biết: “Các nhà
máy sản xuất nước ngọt của nước này
đã sử dụng điện để xử lý nước biển
theo hai chu trình, trong đó áp dụng
công nghệ màng lọc nhiều lớp thẩm
thấu nước ngọt, sau đó thải muối trở
lại môi trường biển”.

Nguồn nước sau khi qua xử lý tại
các nhà máy còn được bổ sung thêm
nhiều khoáng chất có lợi cho sức khỏe,
trước khi được cung cấp làm nước sinh
hoạt cho các hộ gia đình theo mạng
lưới đường ống nước quốc gia.

Giới chức Israel kỳ vọng, đến
năm 2020, lượng nước ngọt được sản
xuất thông qua khử mặn nước biển
sẽ đạt 750 triệu m3/năm, thậm chí có
thể hơn, nhằm đáp ứng đủ nhu cầu
về nước sinh hoạt cho người dân trên
cả nước.

Được biết, Israel đang sở hữu
công nghệ khử mặn nước biển được
xem là hiện đại bậc nhất thế giới mà
giá thành lại tương đối “dễ chịu”, chỉ
0,55USD/m3 (tương đương 12.000
VND/m3).

Israel hiện cũng đã chuyển giao
công nghệ khử mặn tiên tiến này tới
nhiều quốc gia khác trên thế giới như
Mỹ, Brazil…

“QUÁN QUÂN” TÁI CHẾ 
NƯỚC THẢI 

Ngoài khử mặn nước biển khá
hữu hiệu như trên, Israel là quốc gia
đứng đầu thế giới về tái chế nước thải
với 75% lượng nước thải được sử
dụng lại (xếp hạng thứ hai là Tây Ban
Nha). Đất nước với 2/3 diện tích là sa
mạc đã xử lý gần như tất cả lượng
nước thải và tái sử dụng cho mục đích
nông nghiệp.

Cụ thể, nguồn nước thải công
nghiệp, hay sinh hoạt ở Israel đều sẽ
được thu gom vào các hệ thống xử lý
tập trung. Với công suất xử lý 370.000
m3 nước thải mỗi ngày, Shafdan là nhà

Cuộc cách mạng về sử dụng nước
ở Israel

Trước thực trạng bức thiết về nguồn cung nước sinh hoạt, người dân Israel đã khắc phục
bằng những sáng chế nhà máy lọc nước biển, tái chế nước thải sinh hoạt, quản lý và sử
dụng hiệu quả nguồn nước tự nhiên, đồng thời nâng cao nhận thức người dân về vấn đề
nước sạch - Vấn đề vô cùng quan trọng trong thời điểm hiện tại.

Israel mở một cơ sở xử lý nước thải tại Mexico
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máy lớn nhất trong hơn 100 tổ hợp tái
chế nước thải sinh hoạt ở Israel.

Các hệ thống xử lý nước thải
thường sử dụng các giải pháp từ tính
(sử dụng thanh nam châm để tách các
chất hữu cơ độc hại như dầu, chất tẩy
rửa, hóa chất nhuộm và kim loại nặng
trong nước thải); xử lý bằng phương
pháp kết đông điện từ (xử lý loại bỏ
kim loại nặng trong nước bằng việc
đưa hydroxit kim loại trùng hợp, là
phương pháp dùng để xử lý nước thải
công nghiệp và đô thị); xử lý bằng
cách làm lắng đọng (nước được làm
sạch bằng việc lắng chất bẩn có thể
được sử dụng trong nông nghiệp)…

Việc lựa chọn sử dụng giải pháp cụ
thể còn phụ thuộc vào từng loại nước
thải. Tuy nhiên, thông qua hệ thống xử
lý sinh hóa, màng lọc…, các chuyên
gia Israel khử bỏ được độc tố, tạp chất
hữu cơ, kim loại nặng trong nước thải
để tạo ra nước sạch. Thực tế, nước
qua xử lý đã đạt tới chất lượng có thể
uống được, nhưng hiện được tận dụng
riêng cho nông nghiệp, tưới tiêu.

Về lâu dài, số tiền đầu tư cải tạo
toàn bộ hệ thống nước của Israel đến
năm 2050 sẽ lên tới khoảng 206 tỉ
Schekel (tương đương 54.99 tỉ USD).
Israel đang lên kế hoạch kêu gọi các
doanh nghiệp tư nhân trong cả nước
cùng tham gia góp vốn và công nghệ.

“NGƯỜI DẪN ĐẦU” TIẾT KIỆM
NƯỚC SẠCH

Nhiều năm qua, Israel luôn là quốc gia
đi đầu trong công nghệ tái chế nước thải
thành nước sinh hoạt. Không những thế,
nước này cũng áp dụng các công nghệ
biến nước mặn thành nước ngọt dù chi phí
khử mặn không hề nhỏ. Bước đột phá
trong việc xử lý nước biển là công nghệ
màng khử mặn đã giúp giảm đáng kể chi
phí, từ 1USD/m3 xuống còn 0.55USD/m3.

Trong vòng 10 năm, Israel đã hoàn
thành việc xây dựng năm nhà máy khử
mặn dọc bờ Địa Trung Hải tại các
thành phố Ashkelon, Ashdod, Sorek,
Palmachim và Hadera, với chi phí
khoảng 400 triệu USD/nhà máy. Cả
năm nhà máy đều thuộc sở hữu tư
nhân, nhưng nhà nước đã cam kết
mua sản phẩm nước từ các cơ sở này
và bán lại cho người dân.

Nhờ đáp ứng tốt nhu cầu về nguồn
nước sinh hoạt, Israel có điều kiện để
tập trung cho các dự án phát triển
nông nghiệp, công nghiệp và đô thị.

Được biết, Israel cũng đã tiến
hành phát triển nhiều công nghệ tiên
tiến nhằm tiết kiệm và tăng tối đa hiệu
quả sử dụng nước cho nông nghiệp,
trong đó được biết đến nhiều nhất là
phương pháp tưới nhỏ giọt.

Từ một bể chứa trung tâm, nước
được dẫn qua một hệ thống ống dẫn

tới các thiết bị tạo giọt đặt sát gốc cây
đã hạn chế sự phát triển của sâu bệnh,
cỏ dại và tiết kiệm tới 60% lượng
nước. Ngoài ra, năng suất cây trồng ở
Israel cũng tăng gấp đôi khi áp dụng
công nghệ tưới nhỏ giọt và hơn 80%
các nông phẩm từ phương pháp tưới
này đang được xuất khẩu.

Theo các chuyên gia, phương
pháp tưới tràn làm lãng phí khoảng
một nửa lượng nước do bay hơi, trong
khi tưới nhỏ giọt đạt hiệu quả tới 90-
95% lượng nước và tăng sản lượng vụ
mùa. Tại Israel hiện có tới 75% cánh
đồng sử dụng công nghệ tưới nhỏ giọt
và 25% còn lại được tưới phun mưa.

Ngoài ra, để hạn chế sự thất thoát
nước trong toàn bộ đường ống cấp
nước, chỉ trong 10 năm, Nhà nước
Isareal đã chi khoảng 123 triệu USD
cho công tác củng cố hệ thống đường
ống cấp nước trên toàn quốc.

Nhằm khuyến khích người dân sử
dụng tiết kiệm nguồn nước sinh hoạt,
giới chức Israel đã mở một chiến dịch
tuyên truyền rộng rãi về tiết kiệm nước
và sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên
nước. Kết quả là chương trình này đã
giúp tiết kiệm được 20% lượng nước
sinh hoạt.

Israel hiện đứng thứ 6 thế giới về
tiết kiệm nước tính theo đầu người.�

Minh Quân - petrotimes.vn

Nhà máy khử mặn nước biển Hadera cung cấp 127m3 nước ngọt mỗi năm
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NƯỚC THẢI CHƯA ĐƯỢC XỬ LÝ

Theo thống kê của Bộ Xây dựng,
hiện cả nước có gần 40 nhà máy xử lý
nước thải tập trung ở đô thị với tổng
công suất xử lý đạt 890.000m3/ngày
(chiếm 12-13%). Hệ thống thoát nước
đô thị được đầu tư xây dựng qua nhiều
thời kỳ khác nhau, không hoàn chỉnh,
đồng bộ, thoát nước chung cho tất cả
các loại nước thải và nước mưa. Nước
thải hầu như chưa được xử lý và xả
thẳng vào nguồn tiếp nhận.

Thêm vào đó, hiện nay tốc độ đô
thị hóa nhanh, việc phát triển kinh tế
"nóng" đã dẫn đến nhiều hệ lụy. Tình
trạng ngập úng tại Hà Nội mỗi khi mưa
lớn vẫn diễn ra phổ biến. Trên sông
Nhuệ, Đáy, chất lượng nước trong
nhiều năm (2010-2015) hầu hết chỉ
đạt mức trung bình và kém.

Theo cảnh báo của Trung tâm
Quan trắc môi trường (Bộ Tài nguyên
và Môi trường), nước trên các đoạn
sông Nhuệ và sông Đáy đang cung cấp
cho các nhà máy nước sạch đều không
có chất lượng phù hợp, cần có các biện
pháp xử lý chất lượng nước tốt hơn
nữa để phục vụ nhu cầu cấp nước sinh
hoạt. Ô nhiễm nguồn nước ở đây chủ
yếu do nước thải sinh hoạt.

Đánh giá về thực trạng này, tại
hội nghị trực tuyến toàn quốc về bảo
vệ môi trường trong năm 2016, Bộ
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
Trần Hồng Hà đã cho biết, trên cả
nước hiện có 283 khu công nghiệp với
hơn 550.000m3 nước thải/ngày; 615
cụm công nghiệp, nhưng trong đó chỉ
khoảng hơn 5% có hệ thống xử lý
nước thải tập trung; hơn 500.000 cơ
sở sản xuất trong đó có nhiều loại
hình sản xuất ô nhiễm môi trường,
công nghệ sản xuất lạc hậu; hơn

4.500 làng nghề; hơn 13.500 cơ sở y
tế hằng ngày phát sinh hơn 47 tấn
chất thải nguy hại và 125.000m3 nước
thải y tế...

KHUYẾN KHÍCH TÁI SỬ DỤNG
NƯỚC MƯA

Rõ ràng, áp lực từ phát triển kinh
tế đã đè nặng lên vấn đề môi trường
đòi hỏi phải đưa công nghệ mới vào
kiểm soát ô nhiễm, kiểm soát nguồn
nước và tái sử dụng phục vụ cho phát
triển. Nghị định 80/2014/CP của
Chính phủ về thoát nước và xử lý
nước thải khuyến khích việc tái sử
dụng nước mưa phục vụ các nhu cầu,
góp phần giảm ngập úng, tiết kiệm
tài nguyên nước, giảm thiểu việc khai
thác, sử dụng nguồn nước ngầm và
nước mặt. Các tổ chức, cá nhân đầu

tư thiết bị, công nghệ xử lý và tái sử
dụng nước mưa được hỗ trợ vay vốn
ưu đãi.

Đi đầu trong công tác này, Hà Nội
đã có nhiều cách làm hay. Thành phố
đã triển khai nhiều giải pháp như tiến
hành quy hoạch các cụm công nghiệp
làng nghề để di dời các cơ sở gây ô
nhiễm ra khỏi khu vực dân cư; hỗ trợ
kinh phí cho các quận, huyện, thị xã
đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước
thải tập trung tại các cụm công nghiệp
làng nghề và lựa chọn một số làng
nghề ô nhiễm nghiêm trọng để tổ chức
triển khai thí điểm công nghệ xử lý
phù hợp.

Bên cạnh việc ưu tiên ngân sách
cho sự nghiệp môi trường, Hà Nội
đẩy mạnh xã hội hóa công tác đầu
tư và cung cấp các dịch vụ môi

Tái sử dụng nguồn nước thải

Xử lý nước thải tại Nhà máy Xử lý nước thải làng nghề Cầu Ngà (huyện Hoài Đức). Cục
trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước Hoàng Văn Bẩy phát biểu tại Hội nghị.

Trong bối cảnh các thành phố lớn như Hà Nội và TP Hồ Chí Minh đang diễn ra quá trình đô
thị hóa mạnh mẽ thì việc tái sử dụng nguồn nước thải là rất cần thiết, góp phần giảm
ngập úng, tiết kiệm tài nguyên nước, giảm thiểu việc khai thác, sử dụng nguồn nước
ngầm và nước mặt...
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V
ới dân số gần 5 triệu người
sinh sống trên lãnh thổ chỉ
rộng 710km2 và nguồn tài
nguyên nước hạn hẹp,

Singapore buộc phải phát triển những
giải pháp sáng tạo mang tính cách
mạng nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý
nước quốc gia.

QUẢN LÝ NƯỚC Ở SINGAPORE

Ngày nay nhờ vào chiến lược năng
động đảm bảo việc đa dạng hóa
những nguồn cung cấp nước - chiến
lược có tên Bốn Vòi Nước Quốc Gia
(Four National Taps) - người dân
Singapore đã có được nguồn cung cấp
nước uống chất lượng và vệ sinh.

Bốn Vòi Nước Quốc Gia gồm có:
Nước lấy từ những lưu vực tích nước
ngầm; Nước nhập khẩu; Nước cải tạo
(được gọi là Newater); Nước sản xuất
từ quá trình khử nước muối biển.

Hệ thống nước máy sinh hoạt của
Singapore thỏa mãn những tiêu
chuẩn của Tổ chức Y tế thế giới đối
với nước uống và có thể uống mà
không cần thiết phải qua thêm công
đoạn lọc nào nữa.

Singapore có chương trình quản lý
nhu cầu nước tổng hợp, thống nhất
hai vấn đề xây dựng hệ thống truyền
dẫn và mạng lưới phân phối phù hợp
để giảm tối đa thất thoát. Kết quả đạt
được: chỉ số thất thoát chỉ ở 4,5%
thuộc loại thấp nhất thế giới.

Sử dụng công nghệ màng thẩm
thấu tiên tiến và tiết kiệm năng lượng-
chi phí, nhà máy khử muối SingSpring
là một trong những nhà máy xử lý
nước biển ứng dụng công nghệ màng
lọc lớn nhất của Châu Á.�

Nguồn: iesingapore.gov.sg

Nhà máy khử mặn nước biển SingSpring ở Singapore.

trường, khuyến khích nghiên cứu và
ứng dụng khoa học kỹ thuật vào xử
lý môi trường. Ví dụ như Công ty CP
Đầu tư xây dựng và thương mại Phú
Điền (Công ty Phú Điền) bỏ vốn đầu
tư công trình xử lý nước thải (XLNT)
làng nghề. Công ty đã đầu tư xây
dựng dự án Nhà máy XLNT làng
nghề Cầu Ngà để XLNT cho 3 làng
nghề Dương Liễu, Minh Khai, Cát
Quế của huyện Hoài Đức, sử dụng

100% vốn của doanh nghiệp, tổng
mức đầu tư 330 tỷ đồng, với diện
tích gần 9.400m2. Đây cũng là công
trình XLNT làng nghề quy mô lớn
đầu tiên của Hà Nội áp dụng công
nghệ xanh, tiết kiệm năng lượng,
tận dụng bề mặt các bể xử lý sinh
học để lắp đặt thiết bị pin năng
lượng mặt trời phát điện công suất
200KW/ngày, cung cấp toàn bộ điện
năng cho nhà máy.

Theo ông Nguyễn Phương Quý,
Tổng Giám đốc Công ty Phú Điền, sự
tham gia của doanh nghiệp vào quá
trình bảo vệ môi trường nói chung và
công tác XLNT là rất cần thiết.
Nhưng, điều cốt lõi nhất vẫn là nâng
cao ý thức của người dân, sự tuyên
truyền vận động nhằm đẩy mạnh
hơn nữa công tác này của cơ quan
chức năng.�

Thanh Hải -  hanoimoi.com.vn

Sở hữu hệ thống quản lý nước tân tiến vào bậc nhất thế giới, Singapore nhanh chóng trở
thành một trung tâm toàn cầu về kiến thức, công nghệ và dịch vụ quản lý nước.

Nước và quản lý nước thải tại
Singapore
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Q
uản lý nước thải tốt có
nghĩa là sẽ có thêm các
nguồn năng lượng sạch
giúp hệ sinh thái và môi

sinh  phát triển bền vững hơn. 
Đến năm 2030, nhu cầu nước

toàn cầu sẽ tăng lên 50%. Nước, an
ninh năng lượng và lương thực có mối
liên hệ chặt chẽ với nhau. Để sản xuất
nhiều lương thực đòi hỏi nhiều nước
cũng như năng lượng. Đồng thời, để
làm sạch và phân phối nước chúng ta

cũng cần năng lượng. Việc toàn cầu
nóng lên, sự gia tăng đô thị hóa và sự
gia tăng của việc tiêu thụ nước, năng
lượng và thực phẩm tiếp tục phá vỡ
hệ sinh thái vốn mong manh của
chúng ta. Nước như là một thứ đầu
vào không thể thay thế, nó nằm trong
vòng hỗ trợ điều hòa khí hậu, tách
biệt khí cácbon và các hệ sinh thái chủ
chốt khác.

Lượng nước thải tăng lên theo
mức tăng của dân số cùng với tốc độ

tăng trưởng của đô thị hóa và phát
triển kinh tế. 

Hầu hết lượng nước thải thải ra
trên toàn cầu đều thải trực tiếp vào hệ
sinh thái trong điều kiên chưa được xử
lý và tái sử dụng. Trong  khi tái tạo,
khai thác nước thải như một nguồn tài
nguyên mang lại cơ hội rất lớn. Nước
thải được quản lý hiệu quả sẽ là nguồn
nước, nguồn năng lượng, nguồn dinh
dưỡng và nguồn nguyên liệu tái tạo có
chi phí hợp lý và bền vững.�

Các mục tiêu thiên niên kỉ có những mối
liên kết chặt chẽ với nhau

B
iến đổi khí hậu, tăng trưởng
dân số và nhu cầu phát triển
kinh tế đòi hỏi các giải pháp
phát triển bền vững cho

tương lai của thế giới. Nước thải được
coi là một nguồn tài nguyên có giá trị
trong vòng tròn phát triển kinh tế và
quản lý nước thải hiệu quả là một sự

đầu tư hiệu quả đối với sức khỏe con
người và hệ sinh thái. Cải thiện quản
lý nước thải đồng nghĩa với việc cải
thiện trên tất cả 6 mục tiêu của Mục
tiêu phát triển bền vững trong lĩnh
vực nước. 

Vào ngày 22/3/2017, Bộ Ngoại
giao Hà Lan và các đối tác về nước,

mạng lưới cộng tác về nước tại Hà Lan
sẽ phối hợp tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày
Nước thế giới tại Hà Lan. Lễ kỷ niệm
sẽ được diễn ra từ 16.00 - 19.00 giờ
ngày 22/3/2017 tại Bộ Ngoại giao Hà
Lan, thành phố Hague, Vương quốc
Hà Lan.�

Nguồn:dwrm (tổng hợp)

Không có gì là nước thải, chỉ là nước bị
lãng phí!

Chương trình Nghị sự phát triển bền vững 2030 được Hội nghị thượng đỉnh Liên hợp quốc thông qua vào
tháng 9/2015 đã chỉ ra 17 mục tiêu phát triển bền vững, trong đó, mục tiêu số 6 nhấn mạnh “Đảm bảo
sự sẵn có và quản lý bền vững nguồn nước và cải thiện các điều kiện vệ sinh cho tất cả mọi người”.

6.1 Đến năm 2030, đạt được tiếp cận công bằng và
phổ cập nguồn nước uống an toàn và có thể chi trả được
cho tất cả mọi người.

6.2 Đến năm 2030, đạt được điều kiện vệ sinh và cải
thiện điều kiện vệ sinh đầy đủ và công bằng và xóa bỏ
dịch tiêu chảy, chú ý đặc biệt tới các nhu cầu của phụ nữ
và trẻ em gái và những người dễ bị tổn thương.

6.3 Đến năm 2030, cải thiện chất lượng nước và giảm
thiểu ô nhiễm, loại bỏ và giảm thiểu việc đưa các chất hóa
học và vật liệu độc hại ra môi trường, giảm một nửa tỷ lệ
nước thải chưa được xử lý và tăng cường tái chế và tái sử
dụng an toàn trên toàn cầu.

6.4 Đến năm 2030, tăng cường việc sử dụng nước
hiệu quả ở tất cả các khu vực và đảm bảo cung cấp nước
sạch đến những vùng khan hiếm nước và giảm đáng kể số
người thiếu nước sử dụng.

6.5 Đến năm 2030, thực hiện quản lý tài nguyên nước
tích hợp ở tất cả các cấp, bao gồm cả thông qua hợp tác
xuyên biên giới một cách phù hợp.

6.6 Đến năm 2020, bảo vệ và khôi phục hệ sinh thái
liên quan đến nước, bao gồm núi, rừng, các vùng đất ngập
nước, sông, các tầng ngậm nước và hồ.

6.a Đến năm 2030, mở rộng hợp tác quốc tế và
hỗ trợ xây dựng năng lực cho các nước đang phát
triển trong các hoạt động và chương trình liên quan
đến nước và các vấn đề vệ sinh, bao gồm khai thác
nước từ thiên nhiên, khử muối, sử dụng nước hiệu
quả, xử lý nước thải, các công nghệ tái chế và tái sử
dụng nước.

6.b Hỗ trợ và nâng cao sự tham gia của các cộng đồng
địa phương trong việc cải thiện quản lý nước và các điều
kiện vệ sinh.�



TẠI SAO LẠI LÀ NƯỚC THẢI?
Quản lý nước thải

Xử lý nước thải an toàn, tái sử
dụng nước thải để nước thải là
nguồn tài nguyên.

Sử dụng hiệu quả và giảm thiểu ô nhiễm 
nguồn nước là tiền đề phát triển bền vững 
tài nguyên nước, năng lượng và lương thực
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