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1. “Nước cần năng lượng và năng
lượng cần nước” (Water requires
energy and energy requires water)

2. “Nguồn cung nước và năng
lượng là hữu hạn trong khi nhu cầu
nước ngày càng tăng” (Supplies are
limited and demand is increasing)

3. “Tiết kiệm năng lượng là tiết
kiệm nước, tiết kiệm nước cũng là tiết
kiệm năng lượng” (Saving energy is
saving water, saving water is saving
energy);

4. “Nhu cầu tiếp cận với dịch vụ
nước sạch, vệ sinh và điện của tầng lớp
người nghèo là rất cấp thiết” (The
“bottom billion” urgently need access
to both water and sanitation services,
and electricity);

5. “Nâng cao hiệu quả sử dụng
nước và năng lượng trong mọi ngành,

lĩnh vực là mục tiêu bắt buộc của các
chính sách điều phối, phối hợp và
thống nhất” (Improving water and

energy efficiency in all sectors is
imperative as are coordinated,
coherent and concerted policies).�

Thông điệp ngày nước thế giới 2014

L
à ngày quốc tế tôn vinh tài
nguyên nước, đặc biệt là tài
nguyên nước ngọt. Ngày Nước
thế giới đầu tiên được khởi

xướng tại Hội nghị Liên hiệp quốc về
Môi trường và Phát triển (UNCED) năm
1992 tại Rio, Brazil. Đại hội đồng Liên
hiệp quốc đã lấy ngày 22 tháng 3 năm
1993 là ngày Nước thế giới đầu tiên.
Và từ đó, Ngày nước thế giới được kỷ
niệm hàng năm trên toàn cầu. Mỗi
năm, một vấn đề cụ thể về nước sẽ
được nhấn mạnh. 

Ngày Nước thế giới 2014 nhấn

mạnh mối quan hệ Nước – Năng
lượng và được Trường Đại học Liên
hiệp quốc (UNU) và Tổ chức phát
triển công nghiệp liên hiệp quốc
(UNIDO) – đại diện cho UN-Water
điều phối. Chương trình chào mừng
Ngày nước thế giới 2014 được bắt
đầu bằng Lễ giới thiệu Báo cáo phát
triển nước của các quốc gia  trên thế
giới phiên bản năm 2014 với tựa đề
“Nước và Năng lượng”. Báo cáo này
phân tích chi tiết mối liên hệ giữa
nước và năng lượng trong bối cảnh
phát triển bền vững. Báo cáo phát

triển nước toàn cầu năm 2014 là kết
quả của các nỗ lực chung của các cơ
quan Liên hiệp quốc  và các cơ quan
cấu thành UN-Water, hợp tác với các
Chính phủ, các tổ chức quốc tế, các
tổ chức phi chính phủ và các bên liên
quan khác. Ngày Nước thế giới 2014
cũng kết nối với chủ đề chính của
Tuần lễ nước toàn cầu tại Stockholm.
Sự kiện chủ chốt của Ngày Nước thế
giới sẽ được tổ chức tại Tokyo, Nhật
Bản và cùng với hàng loạt các sự kiện
cấp quốc tế và quốc gia khác trên
toàn cầu.�

Ngày Nước thế giới được tổ chức hàng năm nhằm kêu gọi sự quan tâm toàn cầu về vai
trò quan trọng của nước và tuyên truyền, vận động về quản lý bền vững tài nguyên nước. 

Logo ngày nước thế giới 2014
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Mít tinh hưởng ứng 
Ngày Nước thế giới năm 2014 
sẽ được tổ chức tại Thành phố 
Lai Châu, tỉnh Lai Châu

N
gày Nước thế giới được tổ
chức vào ngày 22 tháng 3
hàng năm nhằm kêu gọi sự
quan tâm của toàn thế giới

về tầm quan trọng của tài nguyên nước
và vận động chính sách về quản lý bền
vững tài nguyên nước, đặc biệt là các
nguồn nước ngọt. 

Năm 2014, chủ đề của Ngày Nước
thế giới là “Nước và Năng lượng” nhằm
nâng cao nhận thức về mối tương quan
chặt chẽ giữa hai yếu tố cơ bản này
đồng thời kêu gọi tìm kiếm biện pháp
quản lý để có thể đảm bảo duy trì tăng
trưởng kinh tế và đáp ứng nhu cầu của
con người thông qua khai thác bền
vững tài nguyên nước và sử dụng năng
lượng hiệu quả tiết kiệm hướng đến
một nền kinh tế tăng trưởng xanh.

Hiện nay, dân số thế giới đang ở
mức 7 tỷ người. Đến năm 2030 con số
này theo dự đoán có thể đạt đến 8,5 tỷ
tương đương với việc sẽ cần thêm 40%
nhu cầu về năng lượng, 50% nhu cầu
thực phẩm và 30% nhu cầu nước. Vì
vậy, vấn đề đảm bảo nước, năng lượng
và an ninh lương thực trong bối cảnh
dân số tăng nhanh cũng như việc ứng

phó với những tác động của biến đổi
khí hậu (BĐKH) làm thay đổi mô hình
sử dụng tài nguyên nước đang đặt ra
những thách thức lớn không chỉ cho
riêng Việt Nam mà cho toàn nhân loại.

Ngày Nước thế giới năm 2014 với
chủ đề “Nước và Năng lượng” là cơ hội
cho chúng ta nâng cao nhận thức của
cộng đồng quốc tế, chính quyền các
cấp và cộng đồng dân cư về mối quan
hệ tương tác giữa nước và năng lượng,
cũng như thúc đẩy đối thoại chính sách
để giải quyết các vấn đề liên quan đến
mối liên kết này. Đồng thời, đây cũng là
cơ hội để các nhà quản lý, doanh
nghiệp, nhà khoa học, học sinh, sinh
viên, cộng đồng chia sẻ các sáng kiến,
các mô hình, các giải pháp áp dụng
phương pháp tiếp cận tổng hợp và gắn
kết các bên hữu quan để cùng giải
quyết các vấn đề liên quan đến nước
và năng lượng. 

Ngày nước thế giới 2014 tại Việt
Nam hướng tới mục tiêu nâng cao
nhận thức của các nhà hoạch định
chính sách, nhà quản lý, doanh nghiệp,
nhà khoa học, nhà tài trợ, học sinh,
sinh viên và người dân về mối liên kết

giữa nước và năng lượng cũng như sự

hợp tác về nước giữa các nhóm sử

dụng nước trong và ngoài lưu vực.

Năm 2014, Bộ Tài nguyên và Môi

trường, Bộ Công Thương, Tập đoàn

Điện lực Việt Nam phối hợp với UBND

tỉnh Lai Châu tổ chức chương trình kỷ

niệm Ngày nước thế giới, ngày 20-

21/03, tại Lai Châu, là một trong những

tỉnh đầu nguồn của lưu vực sông Đà,

nguồn nước dồi dào, dòng chảy mạnh

là tiềm năng to lớn để phát triển thủy

điện - phản ánh rõ nét mối quan hệ

giữa nước và năng lượng.

Chương trình chào mừng gồm các

hoạt động chính: Lễ Mít tinh quốc gia

hươ[ng ứng Ngày Nước thế giới, triê[n

lãm a[nh “Nước và Năng lượng” và mô\t

số hoa\t đô\ng tuyên truyền khác.

Để hưởng ứng sự kiện quan

trọng này, Bộ Tài nguyên và Môi

trường tổ chức phát động các hoạt

động hưởng ứng lễ kỷ niệm Ngày

Nước thế giới năm 2014 quy mô cấp

tỉnh tại tất cả các tỉnh, thành phố

trực thuộc Trung ương.�
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CÁC DỮ LIỆU VỀ NƯỚC 
» 780 triệu người không được tiếp

cận với nguồn nước sạch an toàn, ước
tính khoảng 3,5 triệu người không
được đáp ứng về quyền sử dụng nước
và 2,5 tỷ người sử dụng nước không
đáp ứng tiêu chuẩn vệ sinh.

» Số liệu cho thấy từ cuối những
năm 1980 đến nay, tổng lượng nước
sạch khai thác hàng năm tăng 1%
mỗi năm.

» Đến năm 2050, nhu cầu  khai
thác nước được dự đoán sẽ tăng
khoảng 44% do sự gia tăng về nhu cầu
sử dụng nước của các ngành sản xuất
và chế tạo, nhiệt điện (phần lớn do việc
mở rộng các nhà máy sản xuất điện sử
dụng than và gas), nông nghiệp và
nước sinh hoạt.

» Mức độ khai thác nước dưới đất
cũng gia tăng từ 1% đến 2% mỗi năm,
tạo thêm sức ép về nước cho một số
khu vực. Các bằng chứng gần đây cho
thấy nguồn cung nước dưới đất đang
bị suy thoái và cạn kiệt. Các số liệu
cũng chỉ ra khoảng 20% tầng chứa
nước trên toàn thế giới bị khai thác
quá mức.

» Mỗi năm khoảng 75,2 TWh
(tương đương 8.572MW) điện được sử
dụng để xử lý nước bị nhiễm mặn,
tương đương với 0,4% tổng lượng điện
tiêu thụ toàn cầu.

» Ước tính khoảng 80% lượng nước
thải trên toàn cầu và 90% lượng nước
thải của các nước đang phát triển
không được thu gom và xử lý trước khi
thải ra môi trường, đe dọa sức khỏe
con người và môi trường.

SỐ LIỆU VỀ NĂNG LƯỢNG 
» 1,3 tỷ người đang sống trong

điều kiện không có điện và khoảng 2,6
tỷ người sử dụng nhiên liệu rắn (chủ
yếu là năng lượng sinh khối) cho mục
đích nấu nướng.   

» Năm 2035, ước tính nhu cầu sử

dụng năng lượng sẽ tăng thêm 1/3 và

nhu cầu sử dụng điện sẽ tăng 70%. 

» Hiện tại, nhiên liệu sinh học hiện

đại chỉ chiếm khoảng 0.8% nhu cầu

tiêu thụ năng lượng toàn cầu. Tuy

nhiên, nguồn cung năng lượng này

được dự đoán sẽ tăng trưởng nhanh.

Nếu nguồn nguyên liệu của loại năng

lượng sinh học này được sản xuất trên

diện tích đất tưới thì đây sẽ là một

nguy cơ gây ô nhiễm đáng kể cho

nguồn nước.

» Mức tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch

năm 2011 được trợ giá 523 tỷ đôla

(tăng gần 30% so với năm 2010),

trong khi đó mức trợ giá cho các

nguồn năng lượng tái tạo chỉ đạt 88 tỷ

đôla năm 2011 và tăng 24% trong

năm 2012.

» Thị trường năng lượng toàn

cầu hàng năm ước tính đạt 6 nghìn

tỷ đôla. Với mức doanh thu này,

năng lượng được xem là một ngành

kinh doanh lớn. So với ngành nước,

ngành năng lượng được đầu tư tốt

hơn, tổ chức hiệu quả hơn và thu hút

được sự quan tâm mang tính chính

trị nhiều hơn ở hầu hết các nước trên

thế giới.

SỐ LIỆU VỀ MỐI LIÊN HỆ
GIỮA NƯỚC VÀ NĂNG LƯỢNG 

» 90% tổng lượng điện sản xuất ra

sử dụng rất nhiều nước trong quá trình

sản xuất.

» Sự mâu thuẫn giữa phát triển thủy

điện với nhu cầu sử dụng nước của các

ngành khác và mục tiêu bảo vệ môi

trường có nguy cơ ngày càng gia tăng.

» Sản xuất năng lượng chiếm

khoảng 15% tổng lượng nước khai

thác, tương đương với 75% tổng

lượng nước sử dụng trong khu vực

công nghiệp. 

» Nhiệt điện chiếm khoảng 80%

tổng sản lượng điện trên toàn cầu và

tiêu thụ ½ tổng lượng nước khai thác ở

Mỹ và một số nước ở châu Âu.

» Các yếu tố quyết định lượng nước

làm mát sử dụng trong các nhà máy

nhiệt điện gồm: loại nhiên liệu, quy

cách thiết kế hệ thống làm mát và các

điều kiện khí tượng phổ biến. Tuy

nhiên, tính hiệu quả luôn là nhân tố

chính quyết định nhu cầu tiêu thụ

nước: nhà máy năng lượng có hiệu quả

càng cao thì nhiệt lượng tỏa ra càng

thấp và nhu cầu làm mát càng giảm.

» Thủy điện chiếm khoảng 15%

tổng sản lượng điện sản xuất ra trên

toàn cầu. Quá trình sản xuất loại điện

năng này luôn cần nhiều nước.

» Đến năm 2035, tổng lượng nước

khai thác trên toàn cầu phục vụ mục

tiêu sản xuất năng lượng dự kiến sẽ

tăng 20% và khối lượng nước tiêu thụ

trong quá trình sản xuất năng lượng dự

đoán sẽ tăng 85%.

» Các phương pháp sản xuất dầu

và gas mới (như công nghệ sử dụng

cát để chiết xuất dầu/nhựa đường hay

công nghệ “fracking” trong chiết xuất

gas) đều tiêu tốn nhiều nước hơn so

với các phương pháp sản xuất sử dụng

công nghệ truyền thống.�

Những điều cần biết về 
Nước và năng lượng

BẢN TIN TÀI NGUYÊN NƯỚC[4]
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NĂNG LƯỢNG CẦN NƯỚC
Việc khan hiếm và quản lý nước

yếu kém có thể gây ra tác động bất lợi

về nguồn cung cấp năng lượng, sản

xuất nông nghiệp và ngược lại. Các

cách tiếp cận khác về nguồn nước và

năng lượng sẽ dựa trên cơ sở hạ tầng

về nước. Việc phát triển năng lượng có

thể làm tăng thêm áp lực tới tài

nguyên nước ngọt ở nhiều cấp độ khác

nhau. Hiện nay, vẫn còn hơn 70%

năng lượng tạo ra từ quá trình sản

xuất điện bằng phương pháp truyền

thống là sử dụng các nhiên liệu hóa

thạch. Điều này có thể làm gia tăng

các nhu cầu về nước cho làm mát. Việc

thiếu hụt nguồn cung cấp năng lượng

cho các khu đô thị mới nổi tại các quốc

gia đang phát triển đòi hỏi cần nhiều

hơn các cơ sở hạ tầng mới ở những

khu vực xa xôi, không có dân sinh

sống – nơi mà tiềm năng thủy điện

chưa được khai thác, với các tác động

lớn trên các dòng sông và các nguồn

nước khác liên quan đến các hệ sinh

thái. Nguồn tài nguyên mới cùng việc

sử dụng các công nghệ tiên tiến được

coi như một sự hứa hẹn nhằm ứng phó

với sự thiếu hụt năng lượng trong

tương lai ở các nước phát triển có thể

gia tăng tranh chấp cho các nguồn

cung cấp nước còn đang khan hiếm.

Có thể thấy việc sử dụng nước ngọt

ở một số quốc gia đang phát triển với

tốc độ nhanh lên tới 90%. Con số này

là 70% tính cho trung bình toàn cầu.

Không chỉ với việc sử dụng nước mà

việc xử lý nước thải cũng đòi hỏi nguồn

năng lượng lớn. Các tác động qua lại

như vậy sẽ đẩy nhu cầu năng lượng

toàn cầu tăng tới 44% từ năm 2006

đến năm 2030 (IEA, 2009).

Nước đang trở nên khan hiếm ở

nhiều khu vực trên thế giới và sự khan

hiếm này ảnh hưởng tới hơn 1/3 dân

số thế giới với khoảng 2,4 tỷ người.

Đến năm 2025, khan hiếm nước được

dự đoán sẽ ảnh hưởng tới 2/3 dân số

thế giới.

Nhận thức không đầy đủ về nguồn

nước và năng lượng là 2 thách thức có

thể gây ra những hậu quả tiêu cực và

làm tổn hại tới các tiến bộ xã hội. Yếu

tố cơ bản đứng sau việc mở rộng nhanh

chóng hệ thống tưới tiêu ở Châu Á là

việc mở rộng điện khí hóa nông thôn

với nguồn điện được trợ cấp. Chính điều

này đã thúc đẩy việc sử dụng các máy

bơm và nhiều giếng đào: 21 triệu giếng

ở Ấn Độ trong vòng 20 năm qua và khai

thác nước ngầm tăng từ 20 lên tới 240

triệu m3 từ năm 1950. Tuy nhiên, việc

phát triển này không bền vững, tại một

số khu vực ở Ấn Độ, mực nước ngầm

đã giảm tới 6 m3 mỗi năm, điều này đã

khiến nước trở nên khó tiếp cận với hầu

hết người dân trong vùng.

Bên cạnh tầm quan trọng trực tiếp

cho phát triển con người và giảm

nghèo, nước và năng lượng cũng tham

gia gián tiếp tới an ninh lương thực. 

Sự kết hợp giữa phát triển dân số,

thay đổi lối sống và chế độ ăn sẽ làm

tăng 50% nhu cầu về sữa và sản phẩm

thịt, tương ứng với tỷ lệ nhu cầu về

nước cũng gia tăng. Đồng thời, sự xuất

hiện của nhiên liệu sinh học cho giao

thông vận tải đã dẫn đến cạnh tranh

nhiều hơn về sử dụng đất và nước và
đẩy giá lương thực tăng cao hơn. 

NƯỚC CẦN NĂNG LƯỢNG
Nước uống an toàn: Hệ thống năng

lượng dùng để bơm nước, đun sôi, khử
trùng, làm sạch, phân phối và lưu trữ là
rất quan trọng cho nước uống an toàn.

Vệ sinh môi trường: Công nghệ
năng lượng tái tạo là phù hợp nhất để
cung cấp năng lượng cho xử lý nước và
bơm. Hệ thống hybrid kết hợp những
lợi ích của năng lượng truyền thống và
năng lượng tái tạo hiện cũng đang
được triển khai, điều này cũng giống
như các công trình biogas.

Nông nghiệp: Máy bơm nước có
thể cải thiện đáng kể sản lượng nông
nghiệp, do đó, có thể thấy sự khác biệt
giữa nền nông nghiệp tự cung tự cấp
và nền nông nghiệp thương mại. Có
nhiều công nghệ năng lượng với chi phí
hợp lý và khả thi cho các hoạt động
nông nghiệp quy mô nhỏ. Cần phải lưu
ý rằng, việc sử dụng phân bón và thuốc
trừ sâu trong các hoạt động canh tác
có tưới có thể gây ô nhiễm nguồn nước
phục vụ cho cung cấp nước và tưới tiêu
sau đó. Do vậy, bảo vệ nguồn nước và
giảm ô nhiễm từ nước thải cần được
xem xét trong quy hoạch và thực hiện
dự án.�

Câu chuyện về 2 nguồn tài nguyên

BẢN TIN TÀI NGUYÊN NƯỚC [5]
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Nước và Năng Lượng 
N

ước và năng lượng là hai

thành phần cơ bản nền

tảng của cuộc sống, phát

triển kinh tế và tiến bộ của

loài người. Một thực tế rằng, vấn đề

tiếp cận với nguồn nước và năng

lượng của người nghèo vẫn là môt

vấn đề hóc búa trong quá trình xóa

đói giảm nghèo. 

Thiếu  nước và năng lượng là một

trong những lời giải thích cho sự

nghèo đói và thiếu thốn. Thành công

trong tăng trưởng kinh tế đòi hỏi phải

khai thác tiềm năng của các hệ sinh

thái để đáp ứng nhu cầu về nước và

năng lượng phục vụ cho các hoạt

động thiết yếu của cuộc sống cũng

như các quá trình sản xuất và tiêu

thụ, trong đó nước và năng lượng là

nguồn nguyên liệu đầu vào không thể

thay thế. Tuy nhiên, điều này cũng

làm cho sự khan hiếm nước ngày

càng tăng, hạn hán diễn ra nhiều hơn,

và mở rộng tác động đến các hệ sinh

thái tự nhiên đã và đang bị biến đổi

nghiêm trọng. 

Nhu cầu về Năng lượng và nước

sẽ tăng lên theo sự gia tăng dân số.

Tình hình có thể sẽ tồi tệ hơn nếu

không có bất kỳ tiến bộ công nghệ

nào trong lĩnh vực năng lượng hoặc

chiến lược, chính sách về tài nguyên

nước. 

Nước và năng lượng có mối liên

hệ chặt chẽ và phức tạp. Tất cả các

nguồn năng lượng (bao gồm cả điện)

đều cần đến nước trong suốt quá

trình sản xuất tạo ra nó từ quá trình

khai thác nhiên liệu, làm mát, làm

sạch, trồng cây nhiên liệu sinh học và

hoạt động của các tuabin. Năng lượng

bản thân nó cũng là nguồn cần thiết

để cung cấp nguồn nước duy trì các

hoạt động cơ bản của con người (bao

gồm cả thủy lợi) thông qua các công

đoạn bơm, vận chuyển, xử lý và khử

muối.  

Cải thiện việc sử dụng nước và

năng lượng là nền tảng cho toàn bộ

hệ thống quản lý xã hội. Phát triển

song song các chính sách về nước và

năng lượng là hết sức quan trọng và

không thể tách rời các chính sách

khác. Với rủi ro cao, ngành năng

lượng hiện đang bùng nổ khai thác sử

dụng, theo đó các kế hoạch chiến

lược về nước cũng trở nên đặc biệt

quan trọng và cần thiết hơn bao giờ

hết. Các khung chiến lược phát triển

về nước và năng lượng phải được lên

kế hoạch cùng với nhau, đóng góp

trực tiếp vào sự phát triển của mối

quan hệ năng lượng và nước. 

Những lợi ích của việc cung cấp

nước và năng lượng để xóa đói, giảm

nghèo và phát triển kinh tế thường đi

kèm với suy giảm các hệ sinh thái với

các hiệu ứng có hại đối với thiên

nhiên mà thiệt hại thì rất khó có thể

tính toán được. Sự nóng lên toàn cầu,

tăng trưởng dân số, đô thị hóa đi kèm

với tăng nhu cầu sử dụng về nước và

năng lượng tiếp tục phá hoại hệ sinh

thái vốn đã mong manh của Trái Đất. 

Một cuộc khủng khoảng về nước

và năng lượng vẫn có thể tránh được

khi nước và năng lượng có thể cùng

được quản lý theo một cách thức bền

vững hơn, nhưng cũng là thách thức

hàng đầu đặt ra trong chương trình

nghị sự về các chính sách phát triển.

Ngay cả ở những quốc gia nơi có

nguồn nước dồi dào và nguồn năng

lượng sẵn có cũng sẽ bị cạn kiệt, nếu

không có biện pháp  quản lý các nhu

cầu sử dụng, tăng hiệu quả sử dụng

hay đưa ra nhiều nguồn lựa chọn cho

vấn đề  nước và năng lượng. 

Cho đến năm 2030, 75% mức

tăng nguồn năng lượng trông chờ vào

nguồn nhiên liệu hóa thạch. Và ngược

lại, những thay đổi trong phát triển

các nguồn năng lượng từ nhiên liệu

hóa thạch có thể gây thêm nhiều áp

lực lên nguồn tài nguyên nước.

Do vậy, cần có một sự kết hợp

trong quá trình đưa ra chiến lược về

nước và năng lượng. Tăng hiệu quả

sử dụng năng lượng trong tưới tiêu,

sử dụng hợp lý hơn ở vùng đô thị, tái

sử dụng nước;... 

Tầm quan trọng của môi trường

đối với sự thịnh vượng và tiến bộ của

loài người cần phải được công nhận

thông qua các chương trình hành

động chiến lược về nước và năng

lượng. Khôi phục các hệ sinh thái

đang bị suy yếu bằng cách phục hồi

một số chức năng cơ bản, giảm rủi ro

bằng cách khai thác sử dụng với nhiều

cách khác nhau. Ví dụ, thay vì đầu tư

cơ sở hạ tầng truyền thống, các nguy

cơ về lũ lụt có thể được kiểm soát

bằng cách khôi phục các đồng bằng

thoát lũ và tiến hành chăn nuôi, trồng

rừng và cây nông nghiệp trên đất dốc,

tối đa hóa khả năng giữ nước  giúp

cho hình thành các tầng đất. Phục hồi

các tầng chứa nước bằng cách xây

dựng vùng đệm và cơ sở hạ tầng

xanh. Tất cả các biện pháp này đều

hướng tới xu hướng tái sử dụng, thu

hồi các nguồn  tự nhiên và đồng thời

tiết kiệm chi phí cũng như mức sử

dụng năng lượng, cắt giảm chi phí xử

lý và tăng lợi ích đáng kể cho các hệ

sinh thái. 

Hai mục tiêu Nước và năng lượng

cần được tích hợp vào một chiến lược

tham vọng hơn để phục hồi, tăng

cường an ninh và thích ứng. Biến đổi

khí hậu có thể xảy ra khi có nhiều tác
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động đến chu kỳ thủy văn dẫn đến
tăng những hiện tượng thời tiết cực
đoan như lũ lụt và hạn hán. Biến động
này cũng có thể làm nhiễu loạn hệ
thống quản lý năng lượng. Những
thay đổi này kết hợp với những rủi ro
đang tồn tại thể hiện một mối đe dọa
thực sự đáng lo ngại chung cho cả
nước và năng lượng.

Chiến lược đưa ra cần phải được
xem xét đến nhiều yếu tố rủi ro môi
trường và xã hội liên quan đến nước
và năng lượng bao gồm những ý sau: 

• Tăng nhu cầu dùng nước và năng
lượng: Với sự gia tăng nhu cầu về nước
và sự hạn chế về nguồn nước nói
chung, một cuộc cạnh tranh về sử dụng
nước đang diễn ra. Điều này dẫn đến
tăng nhu cầu sử dụng năng lượng vào
các hoạt động như bơm cấp nước,..

• Đảm bảo tiếp cận nguồn nước
và năng lượng: Đáp ứng nguồn nước
cho các nhu cầu sinh hoạt và sản xuất
(nông nghiệp, công nghiệp và các
hoạt động kinh tế khác) đều có những
tác động trực tiếp lên an ninh lương
thực và vấn đề đói nghèo. 

• Suy giảm chất lượng nước:

Trong điều kiện nhu cầu đang tăng
lên, các tầng chứa nước không tự bổ
sung trở lại được dẫn đến những áp
lực về nhu cầu ngày càng tăng và gây
suy giảm nguồn nước. Cuộc cạnh
tranh của các nguồn tài nguyên đang
bị hạn chế này tăng theo cấp số nhân
trong quá trình sử dụng. 

• Nhu cầu về môi trường và xã hội
vẫn chưa được đáp ứng vì các nguồn
tài nguyên đang bị khai thác quá mức.
Nhu cầu dùng điện đang gia tăng do
thay đổi phong cách sống, sử dụng
nước cho nhu cầu sản xuất điện do đó
cũng tăng theo. 

• Những thay đổi mong đợi:
Những chương trình quản lý tài
nguyên nước công bằng, đáng tin cậy
sẽ giúp cải thiện điều kiện cấp nước
cho người nghèo, mang lại cho họ
cuộc sống an toàn hơn. 

• Biến đổi khí hậu: Đây là một
hiện tượng toàn cầu có thể thấy được
ở mọi nơi trên thế giới. Việc sử dụng
và những áp lực về nguồn tài nguyên
thiên nhiên không chỉ gây ảnh hưởng
ở quy mô khu vực mà còn làm nhiễu
loạn cân bằng sinh thái toàn cầu. 

CHÍNH SÁCH CÔNG CỘNG
• Thiết lập một ủy ban hoạt động

theo tầm nhìn và mục tiêu giữa chính

phủ, các doanh nghiệp và các bên liên

quan là rất quan trọng đối với việc

đầu tư trong lĩnh vực nước và năng

lượng trong quá trình đối thoại mức

để đạt lợi ích lâu dài.  

• Sáng tạo và nâng cao nhận thức

thúc đẩy các hành động tập thể trong

quá trình đưa ra các quyết định cá

nhân cho việc sử dụng nước và năng

lượng. 

• Khuyến khích các cơ chế truyền

thông, xây dựng kênh thông tin chia

sẻ thông tin. Đồng thời, chia sẻ tầm

nhìn để đạt tới sự đồng thuận và sẵn

sàng đưa ra các giải pháp thay thế. 

CÔNG CỤ KINH TẾ VÀ TÀI
CHÍNH 

• Thúc đẩy quan hệ đối tác công

tư để thúc đẩy việc phát triển các

chiến lược kinh doanh dài hạn chứ

không phải là ngắn hạn.

• Phát triển mạng cấp nước (bảo

quản, phục hồi nguồn nước, trao

quyền cho địa phương, thúc đẩy đổi

mới và phát triển phổ biến, công

nghệ, chia sẻ rủi ro…)

• Minh bạch giá cả của nước và

năng lượng cũng như những kết nối

của chúng với mục tiêu phát triển bền

vững về con người và xã hội.

• Phát triển, xây dựng các công

cụ chính sách về kinh tế theo thiết

kế và thực thi đến từng hộ gia đình

và các tổ chức theo định hướng dài

hạn. Điều này bao gồm các chi phí

phải trả cho dịch vụ hệ sinh thái, hệ

thống bảo hiểm cho lũ lụt và hạn

hán, thương mại nước, phí ô

nhiễm,…

• Thông báo rộng rãi định hướng

ưu đãi về tài chính từ trợ cấp, giảm

thuế, phí bảo hiểm giá cả và tất cả các

công cụ khác có thể đóng vai trò kích

hoạt đổi mới và đẩy nhanh phát triển

công nghệ mới.�
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Nước và năng lượng bền vững 

N
hu cầu tiêu thụ năng lượng
trên thế giới đang ngày một
gia tăng.

Tổng mức tiêu thụ năng lượng đã
tăng gấp 6 lần so với năm 1950 (Báo
cáo Ngày nước thế giới), và dự kiến sẽ
tăng 55% vào năm 2030 khi dân số
ngày một gia tăng và mức sống ngày
một được cải thiện.  

QUẢN LÝ CÁC TÁC ĐỘNG
MÔI TRƯỜNG TỚI NƯỚC VÀ
NĂNG LƯỢNG

Sự nóng lên toàn cầu, tăng trưởng
dân số, đô thị hóa và tiêu thụ ngày
càng nhiều nước và năng lượng sẽ tiếp
tục tàn phá các hệ sinh thái của chúng
ta. Đây là xu hướng phát triển không
bền vững với nguyên nhân do kinh tế
thị trường và chính trị, khi mà ở một số
quốc gia họ vẫn phát triển theo hướng
tiêu thụ nhiều nước ngay cả ở các khu
vực khô cằn và bán khô cằn thiếu
nước. 

Cơ sở hạ tầng chỉ là một trong các
yếu tố cần thiết cho việc cung cấp các
dịch vụ về nước và năng lượng. Việc
phát triển của con người phụ thuộc vào
môi trường, trong đó cuộc sống và nền
kinh tế của họ cũng phụ thuộc đáng kể
vào các dịch vụ về nước và năng lượng. 

Một nghiên cứu gần đây về tác
động của nhiều yếu tố gây ảnh hưởng
đến các hệ thống sông đã chỉ ra rằng
gần 80% dân số thế giới vào năm 2000
đã sống ở những nơi có đa dạng sinh
học bị đe dọa hoặc những nơi mà tiếp
cận nguồn nước bị đe dọa, vượt quá
75%. Nghiên cứu hơn 30 trên 47 hệ
thống sông ngòi lớn nhất đóng góp tới
một nửa dòng chảy đổ ra đại dương
trên toàn cầu đã cho thấy 8 con sông ở
mức đe dọa vừa (về tiếp cận nguồn
nước) và 14 con sông ở mức đe dọa
cao (đối với đa dạng sinh học).

Hơn nữa, suy thoái môi trường,

cạnh tranh về nước và giá năng lượng

có thể làm cho các tiếp cận về nước bị

ảnh hưởng nghiêm trọng, ở cả đô thị

và nông thôn. Những xu hướng trên sẽ

gây ảnh hưởng nhiều hơn tới những

người chưa được tiếp cận với những

phương án thay thế, có chi phí - lợi ích

hợp lý hơn. Thất bại trong việc giải

quyết những vấn đề quan trọng sẽ dẫn

đến gia tăng tình trạng bệnh tật ở

người già, trẻ em; bất bình đẳng giới

cũng như gia tăng nghèo đói và dễ bị

tổn thương, đặc biệt là ở phụ nữ.

Một số tác động môi trường của
nước và năng lượng

Một trong những dạng quan trọng

và dễ nhận thấy nhất của ô nhiễm

nước là axit hóa – “mưa axit” - kết quả

từ quá trình đốt cháy nhiên liệu hóa

thạch, sử dụng chủ yếu cho sản xuất

điện - một vấn đề lớn ở nhiều nơi trên

thế giới. Kết quả thay đổi các thành

phần hóa học của nước sẽ ảnh hưởng

đến năng suất nông nghiệp và phá vỡ

hệ sinh thái.

Những tác động của biến đổi khí

hậu do đốt nhiên liệu hóa thạch đã ảnh

hưởng đến nguồn nước và nguồn cấp

nước hiện có Ngoài ra, đất ở và sinh kế

của con người cũng bị suy giảm.

Vấn đề ô nhiễm là vấn đề xuyên
biên giới

Có tới 90% nước thải ở các nước

đang phát triển chảy thẳng ra sông, hồ

và các vùng ven biển, đe dọa đến sức

khỏe, lương thực, nước uống và nước

tắm giặt. Hơn 80% lượng nước sử

dụng trên thế giới không được thu gom

và xử lý. Việc cải thiện vấn đề xử lý

nước thải sẽ đòi hỏi sử dụng nhiều

năng lượng hơn. 

Quản lý các tác động môi trường
của nước và năng lượng

Nhận thấy rằng các hệ sinh thái

đóng vai trò quan trọng trong mối quan

hệ giữa nước và năng lượng. Điều này

có thể giúp quản lý các cân bằng và

đảm bảo lợi ích ngắn hạn, không làm

suy giảm các giá trị quan trọng của các

hệ sinh thái. Phát triển bền vững đòi

hỏi phải thay đổi một cách tổng thể

như việc cung cấp nước và năng lượng

cho quá trình phát triển kinh tế phải xét

trên cả yếu tố môi trường. Bên cạnh

đó, chất lượng nước cũng là một yếu
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tố rất quan trọng trong việc cấp nước
và năng lượng cũng như quản lý chất
lượng nước, đặc biệt là trong trường
hợp nước đang khan hiếm. 

HÀNH ĐỘNG ĐỂ PHÁT
TRIỂN BỀN VỮNG NƯỚC VÀ
NĂNG LƯỢNG

Xu hướng phát triển đã cho thấy
tầm quan trọng của bảo vệ môi trường
trên cơ sở tiếp cận nước, năng lượng
và thực phẩm cũng như cho thấy lợi ích
về mặt kinh tế thông qua việc sử dụng
bền vững tài nguyên nước về mặt lâu
dài. Nền tảng kinh tế, định hướng phát
triển kinh tế chính là những yếu tố thúc
đẩy việc bảo tồn các hệ sinh thái nước,
tiến tới hoạch định chính sách cho cả
nước và năng lượng.

Các mục tiêu về chính sách về nước
và năng lượng cần phải được hòa hợp
khi xem xét đồng thời các thách thức
về nước và năng lượng.

Chiến lược về nước và năng lượng
cần phải được thiết lập trong giai đoạn
dài hạn mặc dù trong giai đoạn ngắn
hạn cũng rất quan trọng. Vì vậy, cần
thiết phải có sự thay đổi trong cách
thức sử dụng là chuyển đổi từ tài
nguyên không tái tạo sang tài nguyên
tái tạo, từ tăng nguồn cung cấp sang
quản lý tốt hơn các nguồn tài nguyên
có sẵn và từ phát triển cơ sở hạ tầng
sang cân bằng giữa cơ sở hạ tầng và
hệ sinh thái, tạo ra các giá trị mà nước
và năng lượng mang lại cho con người,
nền kinh tế và môi trường.

Khôi phục lại sự cân bằng giữa cơ
sở hạ tầng tự nhiên và nhân tạo – yếu
tố quan trọng để tái thiết lại việc tiếp
cận nước và năng lượng. Sự phục hồi
của các tầng chứa nước sẽ làm giảm
đáng kể tình trạng khô hạn bằng cách
xây dựng các cơ sở hạ tầng xanh, các
vùng đệm.

Xây dựng các khả năng phục hồi và
quản lý rủi ro. Biến đổi khí hậu có khả
năng gây tác động đáng kể tới chu
trình thủy văn, dẫn đến sự gia tăng các
hiện tượng thời tiết cực đoan như lũ lụt

và hạn hán. Các hiện tượng này sẽ làm
ảnh hưởng tới quản lý năng lượng và
gây nguy cơ đe dọa thực sự tới việc
tiếp cận nước và năng lượng.

NƯỚC VÀ NĂNG LƯỢNG BỀN
VỮNG: CÁC CÔNG CỤ CẢI
THIỆN

Công cụ kinh tế
Thúc đẩy quan hệ đối tác công tư

nhằm khuyến khích sự tham gia của tư
nhân để xây dựng tính bền vững cho
tài nguyên nước.

Cải thiện tính minh bạch về giá
nước và năng lượng. Tính minh bạch
sẽ khuyến khích nhiều hơn các cam kết
của giới chuyên môn và cộng đồng
cũng như tạo được lòng tin đối với
người dân.

Các ưu đãi tài chính như trợ cấp,
giảm thuế và bù giá đóng vai trò quan
trọng trong công cuộc đổi mới và đẩy
nhanh tiến độ phổ biến các công nghệ
mới. Giá nước và năng lượng cần được
sửa đổi cho phù hợp với giá trị của tài
nguyên nước đang ngày một khan
hiếm và nhằm thúc đẩy các thay đổi
cần thiết để đầu tư các nguồn năng
lượng tái tạo và các nguồn tài nguyên
nước bền vững.

Công cụ chính sách
Chính phủ, các doanh nghiệp và

các bên liên quan phải có cái nhìn xa
hơn trong đầu tư bảo vệ tài nguyên
nước, các nguồn năng lượng mới, có
thể mất chi phí cao hơn nhưng đổi lại
sẽ mang lại lợi ích về mặt lâu dài.

Nâng cao nhận thức cộng đồng, sự
tham gia của cộng đồng và giáo dục
cộng đồng cũng là các yếu tố cần thiết
để thúc đẩy các hành động chung cũng
như đưa ra các quyết định mang tính
cá nhân trong việc sử dụng nước và
một lượng năng lượng tương ứng với
nguồn cung bền vững.

Các công cụ đánh giá
Phát triển các công cụ và các chỉ số

để định lượng, đặc biệt là tính toán
chính xác việc sử dụng nước và năng
lượng cũng như các ảnh hưởng của

chúng lên các hệ sinh thái. Điều này là

thực sự cần thiết để hỗ trợ các việc

thiết lập mục tiêu, các công cụ chính

sách và giám sát tiến độ.

Mối quan hệ giữa khoa học và công

nghiệp trong nước và năng lượng bền

vững quan trọng hơn bao giờ hết vì nó

giúp đưa ra cách tiếp cận mang tính

chiến lược để hướng tới giải pháp thay

thế tiên tiến bắt nguồn từ những kiến

thức sâu hơn về các nguy cơ tác động

tới nước và năng lượng cũng như cho

thấy những ưu điểm của cách tiếp cận

bền vững.

Các tiến bộ công nghệ
Tái sử dụng và tuần hoàn nước

nhằm giảm áp lực về năng lượng trong

việc khai thác nước ngầm.

Ứng dụng công nghệ thông tin

trong khai thác nước và năng lượng.

Thu nước mưa để bổ cập nước

ngầm, từ đó giảm năng lượng khai thác

nước ngầm.

Các hoạt động quản lý đất đai và

các công nghệ tưới cần tốt hơn để có

nhiều nước hơn cho các khu vực tưới

tiêu.

Sử dụng năng lượng tái tạo hoặc

các công nghệ tiên tiến khác cho bơm

nước dưới đất, khử mặn, lọc nước và

xử lý nước thải.

Sử dụng nước tiết kiệm trong các

công trình khai thác sử dụng nước với

thiết kế xanh ở khu vực đô thị và trong

các quy hoạch đô thị (để giảm năng

lượng trong khai thác nước ngầm).

Quản lý rủi ro
Xu hướng hiện nay là các công ty

hoạt động theo cách nhằm giảm các

tác động xấu tới môi trường và cộng

đồng địa phương. Đây không chỉ là uy

tín về thương hiệu mà còn thể hiện

đảm bảo về mặt tài chính của công ty.

Tiếp cận năng lượng và các rủi ro liên

quan tới tài nguyên nước ngày càng

được xem là quan trọng trong việc

đánh giá khả năng phát triển kinh

doanh lâu dài.�



BẢN TIN TÀI NGUYÊN NƯỚC[10]

T
iếp cận nước và năng lượng
đòi hỏi một tầm nhìn dài hạn.
Khi các quốc gia tận dụng các
tiềm năng sẵn có để phát

triển cơ sở hạ tầng cho cấp nước và
năng lượng thì sự khan hiếm nước
cũng như tầm quan trọng của cả 2
nguồn lực để duy trì phát triển đã trở
nên rõ ràng hơn.

Tuy nhiên, các quy định chưa thực
sự phù hợp cũng khiến nhiều quốc gia
và cộng đồng địa phương có thể gặp
khó khăn khi mà họ chỉ chú trọng
tăng nguồn

cung mà
chưa tăng khả năng quản lý

các nhu cầu về nước, thúc đẩy hiệu
quả sử dụng nước cùng với cơ sở tài
nguyên ngày càng nghèo. Khi đó, kiềm
chế tình trạng khan hiếm nước và tăng
khả năng hồi phục đòi hỏi quản lý tài
nguyên nước và quản trị nước phải
thay đổi mạnh mẽ.

Hài hòa giữa nguồn cung - cầu về
tài nguyên nước ở cấp độ bền vững đòi
hỏi phải có chiến lược thích ứng dài
hạn. Ở cấp độ toàn cầu, việc cải tiến ở
các nước kém phát triển và đang phát
triển với nguồn lực có sẵn chỉ có thể
được thực hiện với những cải tiến đồng
thời về hiệu quả sử dụng nước và năng
lượng. Ở cấp độ địa phương, nó đòi hỏi
phải có cùng một quan điểm chung về
các nguy cơ gần kề, các chi phí không

tính toán được cũng như
xây dựng các thỏa
thuận xã hội nhằm bảo
vệ tài nguyên nước và
năng lượng.

Tại các quốc gia
dễ bị khan hiếm
nước và hạn hán,
họ cần phải đẩy
mạnh các cuộc
thảo luận về chính
sách. Thậm chí ở
các quốc gia này,
khi mà nguồn
nước đang bị
cạn kiệt thì vẫn
còn các

phương thức tiềm năng khác để
quản lý nước và năng lượng.

Điều này phụ thuộc vào các công
nghệ tiên tiến nhằm tái sử dụng và
tuần hoàn nước. Với các công nghệ tốt
nhất hiện có thì nhu cầu lương thực
trong tương lai có thể được đáp ứng
với các nguồn tài nguyên sẵn có về đất
và nước mặc dù để thực hiện được cần
phải có những thay đổi cơ bản trong

thể chế và có những khuyến khích để
quản lý nguồn nước và năng lượng. Tất
cả những yếu tố này cần phải đưa vào
trong các cuộc đối thoại xã hội để
thống nhất nhằm mang lại sự bền vững
cho ngành nước.

Để thực hiện tốt những điều trên
thì cần phải có sự phối hợp chính sách
giữa ngành nước và năng lượng. Các
phương thức khác nhau cho nguồn tài
nguyên nước bao gồm nâng cao hiệu
quả sử dụng nước trong tưới tiêu, sử
dụng nước trong các đô thị. Tăng hiệu
quả sử dụng năng lượng trong bơm và
sử dụng nước, chuyển nước từ khu vực
có nguồn nước dồi dào hay các hoạt
động tái chế hoặc khử mặn với quy
trình ít tốn kém năng lượng hoặc tái
phân bổ nguồn nước.

Thách thức quan trọng nhất là việc
xây dựng, áp dụng và thực hiện các
chính sách về nước sao cho phù hợp
với thực tế và mục tiêu dài hạn của
ngân sách đầu tư bền vững về nước và
năng lượng. Trong giai đoạn này, cần
phải chấp nhận các lựa chọn khó khăn
và loại bỏ các lựa chọn chỉ mang lợi ích
tài chính trước mắt. Chính sách nhất
quán có thể sẽ đem lại một cơ hội phát
triển quan trọng. Một chính sách an
ninh nước và năng lượng phù hợp có
thể truyền tải thông điệp về một tương
lai an toàn, thúc đẩy đầu tư và kích
thích sự đổi mới, đồng thời, có thể tạo
ra một nền tảng chung cho sự tham gia
của khu vực tư nhân với các cam kết
về mục tiêu xã hội đã được chấp
thuận.�

Các thách thức trong tiếp cận 
an toàn Nước-Năng lượng

“Một chính sách an ninh nước và năng lượng phù hợp có thể truyền tải
thông điệp về một tương lai an toàn, thúc đẩy đầu tư và kích thích sự đổi
mới, đồng thời, có thể tạo ra một nền tảng chung cho sự tham gia của
khu vực tư nhân với các cam kết về mục tiêu xã hội đã được chấp thuận”.
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Tiếp cận nước và năng lượng
để phát triển kinh tế và xóa đói
giảm nghèo

B
ất kể giai đoạn phát triển nào,
mọi vị trí, nguồn lực tài
nguyên và cả xã hội đều phải
đối mặt với vấn đề về tiếp cận

an toàn nguồn nước và năng lượng. 
Với những khu vực nghèo nhất, nơi

vẫn đang thực hiện các mục tiêu thiên
niên kỷ, tiếp cận nguồn nước an toàn
và năng lượng là nền tảng cho việc xóa
đói giảm nghèo và phá vỡ vòng luẩn
quẩn của đói nghèo và lạc hậu. Trong
nền kinh tế phát triển, nước và năng
lượng tạo ra dồi dào hơn và dễ dàng
tiếp cận hơn là một phần của tiến bộ
kinh tế nhưng đi kèm với đó là những
thách thức về các nguồn cấp nước và
năng lượng có giới hạn trong khi nhu
cầu lại ngày một tăng cao, ngoài ra còn
có thách thức trong quản lý an ninh
lương thực. 

Do áp lực từ những vấn đề này và
khan hiếm nước ngày một gia tăng,
nên các quốc gia đã nhận thấy cần
thiết phải chuyển dịch theo hướng tập
trung quản lý các nguồn tài nguyên sẵn
có để bảo tồn nguồn nước cho các hệ
sinh thái và các lợi ích mà chúng cung
cấp cho con người, cho nền kinh tế và
cho việc bảo vệ môi trường.

Nước và năng lượng đều rất cần
thiết cho cuộc sống, những người
chưa tiếp cận điều kiện cơ sở vật chất
tối thiểu thì hàng ngày họ vẫn phải
vượt qua nhiều khó khăn như các
gánh nặng tử vong hoặc sức khỏe
kém, các hoạt động tiêu tốn thời gian
cho lấy gỗ hoặc nước phục vụ cho các
nhu cầu rất cơ bản của mình, nền giáo
dục thấp, bất bình đẳng giới và các
hậu quả khác do tái nghèo, cản trở
kinh tế và tiến bộ xã hội. Cả nước và
năng lượng đều có tiềm năng xóa bỏ

nghèo đói do giảm nghèo, cải thiện
sức khỏe, tăng năng suất lao động
cũng như giảm bất bình đẳng giới, cải
thiện các điều kiện tốt hơn cho trẻ em
và thực hiện các mục tiêu phát triển
xã hội khác.

Đây là lý do cơ bản tại sao tiếp cận
nước và năng lượng có thể có tác động
rất tích cực vào xóa đói giảm nghèo.
Tác động trực tiếp có thể thấy từ việc
cải thiện tiếp cận nước, vệ sinh môi
trường và các nguồn năng lượng. Tác
động gián tiếp có thể thấy như việc
thiếu tiếp cận nguồn nước và năng
lượng là một hạn chế trong phát triển
kinh tế bền vững. 

Hài hòa giữa các mục tiêu phát
triển nước và năng lượng cũng là một
vấn đề quan trọng kể từ giai đoạn
đầu của phát triển kinh tế. Điều này
hoàn toàn đúng không những trong
giai đoạn kinh tế chưa phát triển, khi
mà than đá và gỗ là năng lượng phục
vụ chủ yếu cho nhu cầu đun nấu mà
còn trong giai đoạn kinh tế đã phát
triển khi mà năng lượng và nước là

đầu vào thiết yếu trong sản xuất thực
phẩm và rất nhiều hàng hóa cũng
như dịch vụ.

Muốn tiếp cận với năng lượng
nhiều hơn đòi hỏi tiếp cận với nguồn
nước sạch cũng phải nhiều hơn nữa.
Ví dụ, tại Hoa Kỳ, nơi mà năng lượng
tạo ra từ thủy điện chiếm 40% thì
việc sử dụng nước sẽ phải tăng tới
165% để đáp ứng với nhu cầu tới
năm 2025.�

• Từ năm 1990 đến năm 2010, có hơn 2 tỷ người được tiếp cận
với nguồn nước uống đảm bảo.

• Tỷ lệ người được sử dụng nước sạch tăng từ 76% năm 1990
lên 89% năm 2010.

• Hơn 40% trong tổng số người không được sử dụng nước sạch
sống cận Sahara, châu Phi.

• Năm 2011, 768 triệu người vẫn chưa được tiếp cận với nguồn
nước uống đảm bảo.

• Tỷ lệ số dân tại khu ổ chuột trong các đô thị đã giảm từ 39%
năm 2000 xuống 33% năm 2012. Hơn 200 triệu người được tiếp cận
với nguồn đảm bảo, điều kiện vệ sinh được cải thiện, nhà ở kiên cố
hoặc rộng rãi hơn.

MDG and Beyond 2015  
(http://www.un.org/millenniumgoals/environ.shtml)
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Thông điệp sử dụng nguồn tài
nguyên

Nỗ lực nhằm cải thiện hiệu quả sử
dụng nguồn tài nguyên nước và năng
lượng đã trở thành mục tiêu theo đuổi
ở nhiều nơi trên thế giới. Việc cải thiện
hiệu quả sử dụng ở cả nguồn cung và
nhu cầu tiêu dùng hai nguồn tài
nguyên này cho phép các quốc gia
giảm thiểu sự mất mát về tài nguyên
và tối ưu hóa lợi ích của hệ thống trang
thiết bị sẵn có.  

Hiệu quả sử dụng nước là một khái
niệm đa nghĩa, cụ thể là "hiệu quả hơn,
tốt hơn với chi phí thấp hơn" thông qua
việc thu được nhiều hơn giá trị của các
nguồn lực sẵn có, bằng cách giảm tiêu
thụ tài nguyên, giảm thiểu ô nhiễm và
tác động môi trường của việc sử dụng
nước cho sản xuất hàng hóa và dịch vụ
ở tất cả các giai đoạn trong chuỗi giá trị
và các dịch vụ cung ứng mặt hàng này.

Nâng cao hiệu quả nước đồng
nghĩa với tăng năng suất sử dụng trên
một đơn vị nước, cụ thể hơn là - giảm
cường độ sử dụng nguồn nước cho các
hoạt động kinh tế xã hội và giảm ô
nhiễm từ các hoạt động này thông qua
tối ưu hóa giá trị sử dụng nước, cải

thiện việc phân bổ nguồn nước  giữa
các mục đích sử dụng để đạt được giá
trị kinh tế xã hội trên mỗi đơn vị nước,
đảm bảo dòng chảy các giá trị môi
trường, và  nâng cao hiệu quả kỹ thuật
các dịch vụ cung cấp nước và hiệu quả
quản lý của các dịch vụ cung ứng nước
trong suốt vòng đời nước. 

Nếu không đạt được hiệu quả sử
dụng nước, nhu cầu sử dụng nước toàn
cầu sẽ vượt xa nguồn cung ứng nước
có thể tiếp cận khoảng 40% tới năm
2030. Các ghi chép lịch sử về cải thiện
năng suất nước cũng như tăng nguồn
cung dự kiến sẽ đáp ứng được 40%
khoảng thiếu hụt này, nhưng 60%
phần thiếu hụt phụ thuộc vào đầu tư
cơ sở hạ tầng, đổi mới chính sách về
nguồn nước, và sự phát triển của công
nghệ mới (UNEP, 2011). 

Ngày nay, sản xuất năng lượng sử
dụng khoảng 8% nước ngọt trên toàn
thế giới và tương đương với 40% nước
ngọt lấy từ các quốc gia phát triển. Nhu
cầu năng lượng với xu hướng hiện nay
sẽ tăng thêm 1/3 từ 2010 đến 2035,
với 90% của mức tăng nhu cầu diễn ra
tại các quốc gia không thuộc khối phát
triển. Nhu cầu về nước cho sản xuất

năng lượng được dự tính tăng trưởng

gấp 2 lần mức tăng nhu cầu năng

lượng. Nhu cầu nước cho sản xuất

năng lượng ước lượng khoảng 583 tỷ

mét khối trong năm 2010, trong đó

11% (tương đương 66 tý mét khối) là

nước tiêu thụ - lượng này sau tiêu dùng

không quay lại tái sinh được nữa.  

Thách Thức
Việc tiếp tục các phương thức sử

dụng nước như hiện tại sẽ dẫn đến

khoảng cách lớn và không bền vững

giữa cung cầu trên toàn thế giới. Giảm

thiểu sử dụng nước nên là vị trí ưu tiên

đối với các chuyên gia lập kế hoạch

năng lượng và nước; và là trọng tâm

ưu tiên đối với người ra quyết sách. Sẽ

không có một kế sách phù hợp với mọi

giải pháp, mà là dải các chính sách cụ

thể cho từng địa phương, có chiến lược

dài hạn và cách tiếp cận rõ ràng dẫn

đến sự kết hợp tốt nhất.  

GIẢI PHÁP TĂNG HIỆU QUẢ
SỬ DỤNG NƯỚC VÀ NĂNG
LƯỢNG 

Một là, xây dựng cách tiếp cận
hợp tác: việc cộng tác trong qui hoạch

nguồn nước và năng lượng, tích hợp

Những thách thức trong sử dụng
hiệu quả nguồn nước và năng lượng
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các công nghệ liên quan là cần thiết

giữa các cơ quan trung ương, giữa các

cơ quan đảm nhiệm vùng và các bên

liên quan. Một bước quan trọng là

thành lập các cơ chế để đảm bảo sự

gắn kết chính sách liên Bộ và liên cơ

quan về năng lượng và nước. 

Hai là, lựa chọn sáng suốt giữa
các công nghệ hiệu quả sử dụng
nguồn lực: sự phù hợp của một công

nghệ phụ thuộc vào tình hình địa

phương và các nguồn lực có sẵn. Bao

gồm: tái chế và tái sử dụng nước, các

thiết bị  tiết kiệm nước, hệ thống tưới

tiêu hiệu quả, hệ thống xử lý rác thải

phi tập trung, các công nghệ thông tin

và liên lạc, tận dụng nước mưa và tái

chế chất dinh dưỡng. Quản lý các nguy

cơ liên quan đến nước của lĩnh vực

năng lượng sẽ yêu cầu việc ứng dụng

công nghệ tiến bộ hơn và tích hợp

đồng bộ hơn các chính sách về nước và

năng lượng. 

Ba là, đẩy nhanh tiến độ
chuyển giao công nghệ: Việc truyền

bá và đẩy nhanh tiến độ chuyển giao

công nghệ rất quan trọng cho mục tiêu

phát triển bền vững để có một nền

tảng cho đổi mới công nghệ và chuyển

giao với việc cung cấp các nguồn lực

tài chính và các cơ hội đầu tư. Hiểu biết

các rào cản quan trọng và các trở ngại

đang tồn tại đối với sự phát triển và

chuyển giao công nghệ. Xây dựng cơ

chế mới hoặc các mô hình hợp đồng

bằng cách cho phép chuyển giao hình

thức hiệu quả của công nghệ phục vụ

tại các nút quan trọng của hệ thống

quản lý năng lượng và nước trên toàn

chuỗi giá trị là quan trọng cho việc duy

trì mối quan hệ năng lượng và nước. 

Bốn là, xây dựng hợp tác: Điều

quan trọng là phát triển nền tảng cho

việc hình thành các quan hệ đối tác

mới với sự tham gia chủ động của cả

khối tư nhân và khối nhà nước. Việc

tạo ra các hệ thống đổi mới không chỉ

phát triển hàng loạt các ý tưởng mà

còn khuyến khích sự tham gia của khối

nhà nước và các bên liên quan. Mô

hình liên kết công tư và hợp tác quốc tế

với các đối tác nhà nước và đối tác tư

nhân tạo ra sức mạnh tổng hợp nhằm

phát triển các công nghệ hiệu quả, điều

này có vai trò quan trọng trong mối

quan hệ năng lượng và nước. Các ví dụ

của hình thức hợp tác bao gồm: hợp

tác giữa nghiên cứu khoa học và lĩnh

vực công nghiệp hướng đến hiệu quả

nước và năng lượng; mô hình liên kết

công tư PPP cho chương trình PES và

chương trình dự trữ nước mưa nhằm

nâng cao hiệu quả của hệ thống nước

năng lượng. 

Năm là, tăng cường đổi mới:
Nền tảng cho tiến bộ kỹ thuật có thể

được hỗ trợ bằng tiếp cận chiến lược

với các vùng và chính phủ làm nổi bật

những động lực xã hội, tài chính và môi

trường của sự đổi mới. Đổi mới công

nghệ, đặc biệt liên quan đến các nguồn

năng lượng tái tạo, có thể tăng lượng

nước sẵn có từ tiết kiệm và cải thiện

chất lượng nước thông qua kiểm soát ô

nhiễm.

Sự tiến bộ công nghệ có thể sáng

tạo ra các cơ hội mới để khai thác tiềm

năng năng lượng tái tạo to lớn. Năng

lượng tái tạo có thể thay thế nhiên liệu

truyền thống trong sản xuất điện, đun

nước nóng và sưởi ấm, nhiên liệu vận

tải và năng lượng tự sản xuất ở khu

vực nông thôn. Tại các quốc gia đang

phát triển, thách thức chính là giảm chi

phí các dịch vụ tới mức mà những hộ

thu nhập thấp có khả năng chi trả. 

Sáu là, xây dựng năng lực: quá

trình xây dựng năng lực là sự cần thiết

cho các quốc gia đang phát triển. Quá

trình này sẽ gieo mầm cho sự đổi mới

và phát triển và phục vụ để giải quyết

các vấn đề về năng lượng và quản lý

nguồn nước. Xây dựng năng lực cũng

hỗ trợ thông tin cho cho các nhà làm

chính sách tham gia vào quản lý sự

phát triển, nghiên cứu công nghệ

nước, công nghệ năng lượng và hợp

tác quốc tế.�
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N
ước cần thiết trong sản xuất

năng lượng và năng lượng

đồng thời cũng cần trong xử

lý và luân chuyển nguồn

nước – một mối quan hệ tương tác.

Trong khi cả hai mặt của mối quan hệ

này đều rất được chú ý nhằm nâng cao

hiệu quả sử dụng tài nguyên, nghiên

cứu được giới thiệu dưới đây tập trung

vào nhu cầu về nước của ngành năng

lượng và các vấn đề liên quan tới an

ninh quốc gia về nước.

Khi mà sự cạnh tranh đối với nguồn

nước hữu hạn đang ngày càng gia tăng

trên toàn cầu, thì việc cân bằng nhu

cầu nước trên nhiều lĩnh vực trong khi

vẫn bảo vệ được hệ sinh thái ngày

càng trở nên quan trọng. Hiểu được

nhu cầu về nước của các hệ thống

năng lượng là nền tảng đối với an ninh

nguồn nước bởi vì sản xuất năng lượng

đòi hỏi một lượng nước ngọt đáng kể.

Trong khi nhu cầu nông nghiệp chi

phối nhu cầu tổng thể về nước ở

nhiều khu vực của thế giới, thì nhu

cầu về nước từ ngành năng lượng có

thể coi là một đối thủ cạnh tranh lớn.

Tại Hoa Kỳ, tỷ lệ nước dành cho nông

nghiệp (40%) và nước để làm mát các

nhà máy nhiệt điện (39%) là tương

đối cân bằng.

Tuy nhiên, sự phân chia nhu cầu

nguồn nước dựa vào nông nghiệp và

năng lượng cũng không đơn giản vì

nhiều loại cây trồng đang được chuyển
đổi thành nhiên liệu sinh học ở nhiều
vùng.

Lượng nước tiêu thụ của ngành
năng lượng đã thay đổi đáng kể do các
công nghệ được áp dụng trong khai
thác nhiên liệu và chế biến (nhiên liệu
hóa thạch, nhiên liệu hạt nhân và nhiên
liệu sinh học) cũng như sản xuất điện
(nhiệt điện và các công nghệ năng
lượng tái tạo). Và khi một danh mục
đầu tư công nghệ sản xuất năng lượng
của một khu vực thay đổi hoặc mở
rộng, thì gánh nặng lên nguồn tài
nguyên nước của địa phương tất yếu
cũng biến động.

Với các tác động tiềm tàng của các

quyết sách về năng lượng lên an ninh
nguồn nước của khu vực, việc áp dụng
các thước đo để đánh giá sức ép về
nước của các danh mục đầu tư năng
lượng quốc gia chưa được phát triển
toàn diện. Hầu hết các tài liệu tập trung
vào ước tính lượng nước tiêu thụ của
công nghệ năng lượng cụ thể, các phân
tích cấp quốc gia hoặc các khu vực về
tiêu thụ nước trên một danh mục đầu
tư năng lượng đầy đủ, hoặc một phân
tích toàn cầu lượng nước tiêu thụ trên
một loại năng lượng. Tuy nhiên, một
ước tính rõ ràng về lượng nước tiêu thụ
cho các danh mục đầu tư năng lượng
quốc gia đầy đủ ở quy mô toàn cầu này
hiện vẫn chưa có.

Bài viết dưới đây của Tiến sĩ Edward Spang – Trung tâm Hiệu suất nước-năng
lượng (CWEE), Đại học California, Mỹ  sẽ phân tích nhu cầu nước của hệ thống
năng lượng quốc gia và giới thiệu chỉ số tiêu thụ nước để sản xuất năng lượng.
Bài viết đoạt giải nhất Giải thưởng Global Water Forum’s Emerging Scholars
Award dành cho các bài viết xuất sắc về an ninh nguồn nước, kinh tế nguồn nước
và quản lý nguồn nước xuyên biên giới. 

Lượng nước tiêu dùng cho hệ thống năng lượng phi thủy điện

Đo lượng nước sử dụng trong
ngành năng lượng
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Nghiên cứu này giải quyết khoảng

trống kiến thức bằng cách phát triển

một biểu phân bố tiêu thụ nước toàn

cầu thông qua các danh mục đầu tư

năng lượng cấp quốc gia.

Chỉ số tiêu thụ nước để sản xuất

năng lượng (WCEP) được xác định và

tính toán để định lượng lượng nước

tương đối được sử dụng ở 158 hệ

thống năng lượng quốc gia. Chỉ số

WCEP là một ước lượng tiêu thụ nước

ngọt trên tất cả các loại năng lượng,

bao gồm cả nhiên liệu hóa thạch, nhiên

liệu hạt nhân, nhiên liệu sinh học và

sản xuất điện.

Thủy điện không được tính đến

trong phân tích do lượng nước thất

thoát (thường được định nghĩa là sự

bay hơi từ hồ chứa) chỉ một phần liên

quan đến tiêu thụ năng lượng. Phần

lớn các đập nước phục vụ nhiều mục

đích khác nhau, bao gồm cả dịch vụ an

ninh nguồn nước về kiểm soát lũ, trữ

nước.

Tổng quan về các kết quả toàn cầu

của việc đánh giá WCEP được cung cấp

dưới dạng bản đồ trong hình dưới đây.

Các kết quả nghiên cứu ước tính

WCEP toàn cầu vào khoảng 45 tỷ mét

khối nước mỗi năm. Tất nhiên, có sự

biến động cao về WCEP tại 158 quốc

gia được đánh giá (dao động từ gần

như bằng 0 đến 12,6 tỷ mét khối).

Đúng như dự đoán, các quốc gia

lớn hơn cả về diện tích và quy mô kinh

tế có các giá trị WCEP cao nhất. Về

WCEP ước tính theo bình quân đầu

người, các quốc gia là các nhà sản xuất

năng lượng hóa thạch và năng lượng

sinh học lớn có cường độ tiêu thụ nước

cho sản xuất năng lượng lớn hơn.

Những kết quả này cho thấy rằng

các yêu cầu kinh tế để phát triển các

nhiên liệu hóa thạch dẫn tới chỉ số

WCEP cao hơn, ngay cả ở các quốc gia

thiếu nguồn cung cấp nước. Trong khi

đó, nhiên liệu sinh học đòi hỏi rất nhiều

nước mà bất cứ quyết định sản xuất

nào cũng có ảnh hưởng quan trọng

đến tiêu dùng nước.

Trong khi kết quả này được dựa

trên một đánh giá toàn diện các dữ liệu

hiện có, nghiên cứu ở lĩnh vực này

trong tương lai có thể được tăng cường

đáng kể thông qua các dữ liệu tốt hơn

và áp dụng rộng rãi cơ chế báo cáo phù

hợp. Cơ hội khác để mở rộng nghiên

cứu bao gồm tăng độ phân giải của

khu vực nghiên cứu, xác định xu hướng

WCEP theo thời gian, và khám phá các

phương pháp tiếp cận chính sách mới

để quản lý WCEP một cách hiệu quả.

Nghiên cứu này đóng góp một tập

hợp của các số liệu được phát triển

nhằm mô tả các điều kiện cơ bản của

hệ thống năng lượng-nước tổng hợp.

Bằng cách đánh giá lượng nước tiêu

thụ cho năng lượng theo một thang

chuẩn, các nhà hoạch định chính sách

sẽ hiểu rõ hơn và theo dõi tình trạng

của hệ thống song song này (nguồn

nước-năng lượng). Sau đó họ có thể

đặt ra mục tiêu giảm thiểu tiêu thụ

nước hoặc ít nhất là hiểu một số tác

động tới nguồn nước của những sáng

kiến năng lượng nhất định.�

Bạch Dương



X
ây dựng khung và báo cáo đánh giá các tác động
giữa năng lượng và nước bao gồm các yếu tố cơ
bản như sau:

NHÓM HÀNH ĐỘNG 
Nhóm Hành động là một nhóm được thành lập với mục

tiêu chính là xây dựng khung phù hợp cho các công ty năng
lượng để đánh giá các tác động của nước và tác động của sử
dụng nguồn nước. Nhóm hành động sẽ phát triển cách tiếp
cận toàn diện đến dấu tích chân của nước trong quá trình
sản sinh ra năng lượng. Nó sẽ cho phép phân biệt giữa lượng
nước rút ra, lượng nước tiêu dùng và lượng nước tiêu thụ
ròng, và các loại tính toán khác nhau của việc tương tác giữa
hoạt động và môi trường nước.  

Giả định cơ bản là các khuôn khổ và sáng kiến hiện tại
không đáp ứng được nhu cầu của ngành năng lượng. Sau khi
thỏa thuận về khuôn khổ và tính xác thực của nó, công cụ sẽ
được phát triển để giúp thực thi phương pháp theo hướng
thống nhất và đảm bảo phổ biến rộng rãi trong ngành công
nghiệp năng lượng Châu Âu và xa hơn nữa. 

Ví dụ một Nhóm Hành Động của Pháp sẽ bao gồm các
bên tham gia sau: 

- Cơ quan điện lực Pháp: Trưởng nhóm hành động.
- Các tổ chức quốc tế: Hội đồng Nước thế giới, Hội đồng

Năng lượng thế giới, Hội đồng kinh doanh thế giới cho sự
phát triển bền vững, Cơ quan năng lượng quốc tế, chương
trình môi trường Liên hiệp quốc. 

- Các hiệp hội đại diện của lĩnh vực năng lượng: Khối liên
minh năng lượng tái tạo bao gồm hiệp hội thủy điện quốc tế,
hiệp hội nguyên tử thế giới, hiệp hội than thế giới, IPIECA. 

- Các công ty.
- Doanh nghiệp tư vấn.
- Các tổ chức Phi Chính phủ.
- Khối trường ĐH và tổ chức nghiên cứu khoa học.

CÔNG CỤ CẢI THIỆN HIỆU QUẢ
Với 198 tỷ đô la (USD) đầu từ hàng năm trong bốn mươi

năm tới, sử dụng nước được hy vọng cải thiện hiệu quả hơn,

cho phép tăng sản xuất nông nghiệp, nhiên liệu sinh học và
công nghiệp. Vốn đầu tư thế giới 170 tỷ đô hàng năm vào nâng
cao hiệu quả năng lượng có thể giúp cho việc sản xuất tiết kiệm
năng lượng lên tới 900 tỷ đô một năm, và mỗi một đô la chi
thêm cho hiệu quả năng lượng trong các thiết bị điện, đồ gia
dụng và xây dựng sẽ tiết kiệm được hơn 2 đô la vào đầu tư
cung năng lượng. Nghiên cứu về mức độ tiết kiệm nhu cầu
năng lượng do tăng hiệu quả nước và ngược lại có khả năng hỗ
trợ các nhà đầu tư và nhà ra quyết sách theo hướng nhiều lựa
chọn đầu tư và các chiến lược sử dụng nguồn lực hiệu quả hơn.  

CÔNG CỤ KINH TẾ
Việc sử dụng rộng rãi hơn các công cụ kinh tế trong lĩnh

vực nước và năng lượng có thể làm nổi bật chi phí thực của
dịch vụ hai ngành này:

- Thị trường năng lượng và thị trường nước cùng với các
công vụ điều tiết hiệu quả (WEF, 2011)

- Chi trả cho sinh thái theo hướng giảm bồi lắng ở hạ
nguồn, trong đập nước và cơ sở hạ tầng thủy điện khác, do
đó thức đẩy sản xuất năng lượng không bị gián đoạn. Việc đó
cũng giúp việc giữ lại các lượng nước quá mức từ dòng nước
lớn hoặc cơn lũ, điều này thực sự quan trọng trong an ninh
năng lượng và nâng cao hiệu quả. 

- Công cụ về đánh giá nước có thể cung cấp động lực
cho việc phân bổ nguồn nước cho giá trị sử dụng cao hơn -
về mặt môi trường, xã hội hoặc kinh tế, kết hợp với các biện
pháp điều tiết. 

- Sự minh bạch hoàn toàn về giá nước và đầu tư cho
nguồn nước. 

CÔNG CỤ CHÍNH SÁCH
Cuối cùng, chúng ta cần nói đến chính sách nhằm tách

biệt tăng trưởng kinh tế từ việc tiêu dùng nước và năng lượng,
nhằm thúc đẩy sự hiệu quả của cả hai ngành này. Phát triển
bền vững là một bức tranh toàn cảnh, từ quản lý những gì
chúng ta có hôm nay để chúng vẫn tiếp tục tồn tại cho thế hệ
mai sau. Chỉ với việc hiểu biết đầy đủ mối quan hệ năng lượng,
nước và thực phẩm, và lập kế hoạch cho tương lai thì chúng
ta mới có thể chủ động được hiệu quả nước và năng lượng. 
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Xây dựng khung và báo cáo đánh giá
các tác động giữa năng lượng và nước

“Phát triển bền vững là một bức tranh toàn cảnh, từ quản lý những gì chúng ta
có hôm nay để chúng vẫn tiếp tục tồn tại cho thế hệ mai sau. Chỉ với việc hiểu biết
đầy đủ mối quan hệ năng lượng, nước và thực phẩm, và lập kế hoạch cho tương lai
thì chúng ta mới có thể chủ động được hiệu quả nước và năng lượng”. 
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- Nâng cao nhận thức người tiêu dùng về hiệu quả nước và
năng lượng và quan hệ hỗ trợ của hai nguồn này

- Áp dụng tổng hợp việc lập kế hoạch hiệu quả nguồn lực
và các công cụ giám sát/đánh giá trong lĩnh vực nước và năng
lượng cho khu vực công và khu vực tư nhân. 

- Nâng cao nhận thức và đào tạo các chiến lược hiện có và
quyết định trong từng trường hợp, cái nào phù hợp nhất để áp
dụng dựa trên phân tích chi phí/lợi ích. 

- Cải thiện tính minh bạch và tính sẵn có của dữ liệu và
nghiên cứu khối nhà nước và xu hướng sử dụng hiệu quả
nguồn lực nước và năng lượng. 

- Cải cách thể chế để nâng cao hiệu quả trong phân bổ
nguồn lực nước và các mô hình sử dụng năng lượng (có tính
đến môi trường như là một người sử dụng nước có tư cách
pháp nhân)

- Cải cách tài chính để phát triển cơ chế giá công bằng và
đánh giá lại các hình thức trợ giá đối với các mặt hàng công. 

- Đầu tư vào khoa học, công nghệ và đổi mới để bóc tách
các giá trị, bao gồm giá trị kinh tế nhưng cũng là giá trị môi
trường và giá trị xã hội từ việc sử dụng nước. 

- Phối hợp tốt hơn giữa năng lượng từ nước và năng lượng
có nguồn gốc khác, đất đai và nguyên vật liệu.

CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ
Cách tiếp cận tích hợp đa chiều sẽ có lợi cho kế hoạch công

và đầu tư tư nhân. Khung pháp lý được thiết kế tốt có thể xác
định quyền và tạo động lực lái các hoạt động kinh tế xanh cũng
như  xóa bỏ các rào cản cho đầu tư thân thiện với môi trường.
Các công cụ có tính hệ thống cần được sử dụng nhiều hơn như: 

- Đánh giá tài nguyên, đánh giá vòng đời, đánh giá môi
trường chiến lược và định giá kinh tế và các công cụ khác có
thể tăng cường các trường hợp để cải thiện tính hiệu quả trong
cả hai lĩnh vực, thông qua quá trình sản xuất, phân phối và sử
dụng, cũng như là sản phẩm và dịch cụ nơi chúng được sử
dụng và đóng góp cho tăng trưởng kinh tế. 

- Kiểm toán: kiểm toán nước và năng lượng cho một cơ sở
là điểm khởi đầu đánh dấu tình trạng, đo lường sử dụng và
nhận diện các mặt cải thiện cho cả khu vực cung cầu. 

- Kế toán: Liệp hiệp quốc đã phát triển một khuôn khổ (hệ
thống tài khoản quốc gia) mà trong đó tất cả các thông tin
thống kê (từ môi trường cho đến kinh tế) sẽ được tích hợp
trong hệ thống kiểm toán kinh tế và môi trường). Hệ thống sẽ
theo dõi các mô hình sử dụng nước và tiêu thụ năng lượng và
chính sách hoặc đánh giá tiêu chuẩn. 

ĐÁNH GIÁ CHU TRÌNH 
Có nhiều cơ hội cho cả hai bên tư nhân và công cộng để tải

tiến tính hiệu quả của việc sử dụng nước trong chuỗi cung cấp
nước từ sản xuất đến người tiêu dùng. Ví dụ 90% lượng nước

của công ty sản xuất nước giải khát có đường thì dấu chân
nước chủ yếu ở chuỗi cấp nước (hình 1). Quản lý nước và năng
lượng theo vòng đời của nó – xem xét đến nhu cầu môi trường
là một trong những yếu tố quan trọng cho mục đích sử dụng
và quản lý hiệu quả bền vững về mặt tổng thể cùng với các
đánh giá về kinh tế, phù hợp với tăng trưởng GDP và các chỉ
số kinh tế khác. 

Quản lý hiệu quả:  Hiểu được hành vi của người tiêu dùng
và kiểm soát việc sử dụng nước và năng lượng cần thiết phải
sắp xếp lại các thông tin cơ sở về hệ thống hai nguồn này. Điều
này không chỉ giúp ích trong lộ trình thu thập thông tin mà còn
khuyến khích sự phối kết hợp và duy trì hai hệ thống quản lý
nước và năng lượng.

Các công cụ và tiêu chuẩn: Cải thiện vấn đề nước và năng
lượng cần phải được đánh giá và có tiêu chuẩn đánh giá cụ
thể. Các công cụ định lượng và định tính đã tăng lên đáng kể
kể từ hai mươi năm nay. Các công cụ so sánh đánh giá vòng
đời, tính toán dấu chân sinh thái và các chỉ số hiệu suất môi
trường là một trong số những công cụ này. 

Các chỉ số: Các chỉ số và dữ liệu riêng biệt về sử dụng  nước
và năng lượng trong công nghiệp luôn có sẵn. Nền công nghiệp
chú trọng vào tính toán lợi ích chi phí trên lợi nhuận trong khi
các chính phủ và xã hội tập trung hơn vào kết quả tổng quan
kinh tế, lợi ích xã hội và môi trường. Số liệu so sánh sử dụng
nước và năng lượng để chỉ ra những ảnh hưởng của cái này lên
cái khác ở cả quy mô nhà máy và quy mô quốc gia.

PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ 
• Phát triển các công nghệ tưới tiêu hiệu quả.
• Giảm thất thoát rò rỉ nước (dẫn đến kết quả quản lý hiệu

quả hơn, sử dụng ít năng lượng hơn).
• Truyền năng lượng hiệu quả hơn (dùng ít nhiệt hơn, sử

dụng ít nước để làm mát hơn).
• Phát triển Công nghệ trong cung cấp nước và vệ sinh môi

trường.
• Công nghệ sản xuất năng lượng hiệu quả (tăng hiệu quả,

nhiều năng lượng được tạo ra với sử dụng ít điện hơn).
• Quản lý nước hiệu quả hơn cho các công ty năng lượng.�

Hình 1
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C
húng ta vẫn nghĩ rằng tài
nguyên nước của Việt Nam là
phong phú. Vậy có đúng
không?

Nếu nói về tổng lượng nước bình
quân nhiều năm trên đầu người thì Việt
Nam có tới 10,151 m3/người/năm
(năm 2008) và 9860m3/người/năm
(năm 2010), cao hơn nhiều so với một
số quốc gia khác kể cả Trung Quốc, Ấn
Độ, Thái Lan. Tuy nhiên, do đặc thù
phân phối theo không gian và thời gian
rất khác biệt. Về mùa kiệt, Việt Nam chỉ
có 2,370 m3/người trong khi nhu cầu
nước lại tập trung vào mùa khô.

Vậy phải hiểu thế nào là an ninh
nước? an ninh nguồn nước là khả năng
nguồn nước có thể đảm bảo về số
lượng và chất lượng nước cho sức
khỏe, đời sống và sản xuất, cùng với
một mức độ chấp nhận rủi ro liên quan
đến nước. (Grey và Sadoff (2007).)

Thực chất Việt Nam không giàu về
nước. Các dòng sông hầu hết đã được
khai thác thông qua việc xây dựng các
hồ đập. Các hồ đều xây dựng ở trung
và thượng du trong khi nhu cầu nước
chủ yếu là phục vụ nông nghiệp lại tập
trung ở vùng đồng bằng. Vì vậy,  để
đảm bảo an ninh nước cho nông
nghiệp, sinh hoạt và các nhu cầu khác
các nhà quản lý nước phải tính đến các
đặc thù về phân bố nguồn nước theo
mùa, theo không gian, đặc thù nguồn
cấp và khu vực sử dụng và đặc biệt là
việc vận hành các hồ chứa nước lớn
thượng nguồn.

Việt Nam đã xây dựng được
khoảng trên 3000 hồ chứa vừa và lớn,
bao gồm cả hồ thủy lợi và thủy điện.
Một số hồ là lợi dụng tổng hợp vừa
phát điện, vừa chống lũ, vừa điều hòa
nước cho hạ du, có hồ chỉ đơn mục
tiêu là phát điện hoặc cấp nước tưới.
Nhiều thông tin chỉ cung cấp về tổng
dung tích hồ chứa, tuy nhiên, trên thực
tế, nhà quản lý nước lại quan tâm
nhiều hơn đến dung tích hữu ích – là

dung tích được sử dụng thường xuyên.
Dung tích hữu ích làm gia tăng an ninh
nước , ở Việt Nam an ninh năng lượng
của các hồ chứa lớn hơn lợi ích an ninh
nước nhiều.

So với các nước thì an ninh nước
của Việt Nam vẫn ở mức thấp, thậm
chí là rất thấp. Bình quân trữ nước là
411 m3/người (năm 2010) nhưng nếu
chỉ xét về lượng nước sử dụng thực sự
cho các mục đích (an ninh nước) thì
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An ninh nước ở Việt Nam
Vấn đề cần được ưu tiên



Việt Nam chỉ đạt 82m3/người, thấp

hơn nhiều quốc gia khác trong khu

vực.

Xét về các sông vừa và lớn thì lại

tập trung vào chủ yếu vào an ninh

năng lượng. Ví dụ như sông Hồng:

lượng nước đóng góp từ các tiểu lưu

vực Đà, Thao, Lô Gâm, Cầu Thương

đóng góp 95% lượng nước cho Đồng

Bằng sông Hồng (ĐBSH) là rất cần

thiết về an ninh nước cho ĐBSH để

đảm bảo an sinh xã hội và phát triển

kinh tế. Ở ĐBSCL, 95% nước ở thượng

nguồn đóng góp cho ĐBSCL cũng là

rất cần thiết cho ĐBSCL. Điều này đặc

biệt quan trọng về an ninh nước khi

ĐBSCL phụ thuộc quá lớn vào việc khai

thác và sử dụng nước vào các quốc gia

thượng nguồn. 

Ở Việt Nam, an ninh nước bị chi

phối về an ninh năng lượng do ngành

thủy điện sở hữu các hồ chứa lớn nên

đạt được an ninh nước lớn hơn. Mặt

khác, hầu hết các kho chứa nước đều

nằm ở thượng du, vùng sử dụng nước

và có nhu cầu nước cao lại ở vùng

đồng bằng, vì vậy việc vận hành các

hồ chứa này sẽ tác động đáng kể đến

an ninh nước vùng đồng bằng. Hiện tại

chưa có quy định chính thức nào về

vận hành các hồ chứa lớn trong mùa

cạn (trừ ĐBSH có quy chế xả nước

phục vụ đổ ải Đông Xuân). Việc quản

lý tốt các kho chứa này sẽ đảm bảo an

ninh nước cho các vùng đồng bằng sẽ

không bị nguy hiểm do các hồ chứa

quá tập trung vào an ninh năng lượng.

Quy trình vận hành các hồ chứa nước

thủy điện cần phải là một phần nội

dung của giấy cấp phép do Bộ Công

Thương cấp và phải được làm rõ trước

khi tiến hành xin cấp phép sử dụng

nước, nếu không tiến hành trước,  Bộ

Tài nguyên và Môi trường sẽ có ít cơ

hội để đưa các điều kiện đáp ứng nhu

cầu của các cộng đồng ở hạ lưu dòng

sông cũng như đảm bảo tính bền vững

của hệ thống sông vào giấy phép. Đối

với các quy trình vận hành liên hồ

chứa, Bộ Tài nguyên và Môi trường, về

lâu dài cần thiết có các đánh giá kỹ

càng hơn đối với tất cả các công trình

nước lớn có tác động đến tài nguyên

nước cả về số lượng và chất lượng.

Ngoài ra, tài nguyên nước Việt

Nam mang tính phụ thuộc vào việc sử

dụng và khai thác nước của các quốc

gia láng giềng khác khi 63% lượng

dòng chảy của Việt Nam sản sinh từ

các quốc gia khác. Việc thiết lập các

thỏa thuận với các quốc gia láng giềng

về chế độ dòng chảy và chia sẻ nguồn

nước chung có tầm quan trọng đặc

biệt để đảm bảo an ninh nước, nhất là

về mùa khô.

Vấn đề an ninh nước cần được

xem trọng hơn cùng với an ninh năng

lượng và an ninh lương thực.  Vấn đề

tuyên truyền, nâng cao nhận thức của

người dân, khắc phục những hạn chế

trong lĩnh vực cấp nước trong bối cảnh

diễn biến của biến đổi khí hậu ngày

càng khốc liệt cần được quan tâm. Xây

dựng các quy trình vận hành các hồ

chứa lớn để đảm bảo an ninh nước cho

vùng hạ du cần được ưu tiên hàng

đầu. Xây dựng mạng lưới giám sát cả

về số lượng nước và chất lượng nước

chiếm vị trí quan trọng trong vấn đề an

ninh nước của Việt Nam đòi hỏi những

nhà quản lý nước phải đầu tư nhiều

thời gian và công sức cho vấn đề

này.�
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K
hủng hoảng năng lượng là
một thách thức đối với loài
người trong thế kỷ XXI. Có
nhiều nguyên nhân dẫn đến

khủng hoảng năng lượng thời gian vừa
qua, một trong số các nguyên nhân
được kể đến là do nhu cầu năng lượng
của các nước, đặt biệt là các nước có
sự bùng nổ nền kinh tế (Trung Quốc,
Ấn Độ) ngày càng cao. Bên cạnh đó, giá
dầu lửa và lương thực tăng vọt trong
thời gian gần đây đã và đang tác động
nặng nề đến nền kinh tế và an ninh của
nhiều quốc gia, nhất là các quốc gia
đang và kém phát triển.

Suy thoái, khủng hoảng ảnh hưởng
đến ngành nước, vượt ra ngoài ranh
giới kiểm soát của ngành và vai trò của
các nhà quản lý. Áp lực lên tài nguyên
nước được kể đến là các chính sách về
năng lượng, lương thực, sử dụng đất và
quy hoạch đô thị, chính sách thương
mại quốc tế và ngay bên trong ngành
nước. Có thể hiểu mối liên kết nước,
năng lượng và an ninh lương thực mô
tả những mối quan hệ phức tạp, thỏa
hiệp và các cơ hội giữa các yếu tố này.
Hiện tại, việc đưa ra chính sách sẽ như
thế nào và phối hợp ra sao để giải
quyết những vấn đề trên vẫn chưa
hoàn toàn được hiểu rõ. Vì vậy, nhu cầu
cấp thiết cho các phương pháp tiếp cận
mới, liên kết nước, năng lượng và lương
thực, nhằm giải quyết những vấn đề
mang tính toàn cầu đang đặt ra những
thách thức cho phát triển bền vững.

Những thảo luận gần đây xung
quanh mối liên kết Nước - Năng
lượng - An ninh lương thực

Trong xã hội hiện đại ngày nay,
đảm bảo nước, năng lượng và an ninh

lương thực là những yếu tố cần thiết
cho sự phát triển của con người và sự
phát triển của xã hội. Liên Hợp Quốc đã
khẳng định “Quyền có lương thực”, đủ
về số lượng và chất lượng của con
người. “Quyền có nước” của con người
được nêu trong Công ước Quốc tế về
các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa,
được Đại Hội đồng Liên hiệp quốc
thông qua ngày 16 tháng 12 năm 1966.
Việt Nam đã phê chuẩn và tham gia
Công ước từ năm 1982. Phải nhấn
mạnh rằng nhu cầu năng lượng ngày
càng tăng cùng với sự phát triển của xã
hội.

Nhận thức tầm quan trọng của mối
liên kết này, hội nghị Bonn 2011 đã
khởi xướng chủ đề “Liên kết Nước –
Năng lượng – An ninh lương thực – Giải
pháp cho Kinh tế xanh”. Hội nghị cũng
đã khẳng định nước, năng lượng và an
ninh lương thực gắn kết chặt chẽ với
nhau và vấn đề này cần được giải
quyết một cách tổng hợp cùng với sự
hợp tác của tất cả các tác nhân từ cả

ba lĩnh vực.
Hội nghị Thượng đỉnh Liên Hợp

Quốc về phát triển bền vững (Rio+20)
diễn ra vào tháng 6 năm 2012 tại thành
phố Rio de Janeiro (Brazil), cũng đã
nhất trí đề ra nhóm những mục tiêu
phát triển bền vững, trong đó nhấn
mạnh đến những hành động và giải
pháp nhằm đảm bảo an ninh lương
thực, nước và năng lượng cho các thế
hệ tương lai.

Liên kết Nước – Năng lượng –
Lương thực

Về bản chất, mối quan hệ thể hiện
liên kết qua lại chặt chẽ không thể tách
rời giữa nước, năng lượng và lương
thực. Ví dụ, thủy điện cần có một
nguồn cung cấp nước ổn định để tạo ra
năng lượng. Không có nước, không có
thủy điện. Nông dân cần nước tưới cho
cây trồng. Không có nước, không có
lương thực. Con người cũng cần năng
lượng để tạo ra lương thực và năng
lượng giúp xử lý nước. Con người cần
đất và các đầu ra nông nghiệp cung
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LIÊN KẾT NƯỚC - NĂNG LƯỢNG - AN NINH LƯƠNG THỰC:

Thách thức cho phát triển
bền vững ở Việt Nam
NGUY�N CÔNG NHU�, NGUY�N ��C VINH
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ứng cho một số ngành năng lượng.
Quá trình lập kế hoạch và ra các

quyết định cần xem xét các mối liên kết
nhằm làm hạn chế tác động từ lĩnh vực
này đến lĩnh vực khác. Quan trọng hơn
nữa, sự phối hợp và các giải pháp
chung sẽ đạt kết quả khi nước, năng
lượng và các vấn đề an ninh lương thực
được giải quyết với nhau hơn là đơn lẻ
theo cách tiếp cận ngành. Khi mối liên
kết được quan tâm, các cơ hội mới và
các lựa chọn sẽ xuất hiện để đáp ứng
các thách thức phát triển. Quan điểm
của mối liên kết làm tăng sự hiểu biết
của chúng ta về sự phụ thuộc lẫn nhau
giữa năng lượng, nước và lương thực,
nâng cao nhận thức và khuôn khổ minh
bạch nhằm  xác định và giải quyết sự
thỏa hiệp giữa các ngành, các lĩnh vực
chính sách khác như biến đổi khí hậu
cũng như  đa dạng sinh học.

TÀI NGUYÊN NƯỚC TRONG
PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG
Ở VIỆT NAM

Vai trò của nước trong phát
triển năng lượng

Trong thế giới hiện đại ngày nay,
nước và năng lượng gắn kết với nhau
ngày càng chặt chẽ hơn. Thực vậy,
lượng nước cung cấp nhiều hay ít sẽ có
tác động khá lớn đến nguồn cung năng
lượng. Trong khi đó việc sản xuất ra
năng lượng và sản xuất ra điện sẽ ảnh
hưởng đến tính sẵn có của nguồn cấp
nước và chất lượng nước. Hiện tại,
năng lượng rất cần thiết để sản xuất và
phân phối nước sạch cho sinh hoạt
cũng như là xử lý nước thải để đảm bảo
chất lượng nước đạt tiêu chuẩn vệ sinh
trước khi xả ra môi trường. 

Đối với các khu vực sản xuất năng
lượng khác nhau, nước tham gia lúc
trực tiếp, lúc gián tiếp trong quá trình
sản xuất. 

Nước, đặt trong bối cảnh năng
lượng, có một vai trò đặc biệt quan
trọng. Nước được sử dụng để sản xuất
ra năng lượng ví dụ như sản xuất ra
điện và năng lượng (điện năng) lại được
dùng để bơm nước, truyền tải nước và
xử lý nước. Hai hệ thống nước và năng

lượng này đan xen, hòa quyện và phát

triển dần lên ngày càng phức tạp và

ngày càng phụ thuộc vào nhau.

Tính tới thời điểm hiện nay, năng

lượng và nước đều đang đối mặt với

nhu cầu sử dụng ngày càng gia tăng,

đặc biệt là khi tỉ lệ đô thị hóa của các

quốc gia trên thế giới đang tăng lên

một cách đáng kể trong những năm

gần đây. 

Nhu cầu năng lượng của Việt
Nam

Theo nghiên cứu của Viện Khoa học

Năng lượng (Bộ Khoa học và Công

nghệ), Việt Nam sẽ phải đối mặt với

nguy cơ thiếu hụt năng lượng và trong

tương lai không xa sẽ trở thành nước

nhập khẩu năng lượng. Nếu Việt Nam

không đảm bảo được khai thác các

nguồn năng lượng trong nước một cách

hợp lý, nhập khẩu năng lượng sẽ xảy ra

khoảng năm 2015. Về tình hình tiêu thụ

năng lượng hiện nay, trong giai đoạn

2000-2009, tổng tiêu thụ năng lượng sơ

cấp của Việt Nam tăng trưởng trung

bình 6,54%/năm và đạt  57 triệu MTOE

vào năm 2009. Tiêu thụ than tăng

trung bình 12,12%/năm, xăng dầu tăng

8,74%/năm, khí tăng 22,53%/năm,

điện tăng 14,33%/năm - đạt 74,23 tỷ

kWh năm 2009.

Hơn nữa, dựa trên kết quả dự báo

phát triển kinh tế Việt Nam đến năm

2030 của Viện Chiến lược (Bộ Kế hoạch

và Đầu tư), Viện Khoa học Năng lượng

cũng đã dự báo nhu cầu năng lượng

Việt Nam năm 2020 là 80,9 triệu MTOE,

năm 2025 là 103,1 triệu MTOE và năm

2030 là 131,16 triệu MTOE. Khả năng

khai thác và sử dụng các nguồn năng

lượng sơ cấp ở Việt Nam đến năm 2050

sẽ như sau: Sản lượng than đá là từ 95

– 100 triệu tấn/năm (trong đó phần lớn

dành cho phát điện); dầu thô khoảng

21 triệu tấn/ năm (chủ yếu dùng để

cung cấp cho các nhà máy lọc dầu

trong nước); khí đốt khoảng 16,5 tỷ

m3/năm (trong đó có khoảng 14 – 15 tỷ

m3 dành cho phát điện); thủy điện

khoảng 60 tỷ kWh/năm; nguồn năng

lượng tái tạo khoảng 3500 – 4000 MW.

Tính đến nay, có thể nói việc sản xuất

ra năng lượng ở Việt Nam dựa trên ba

trụ cột chính là dầu khí, than đá và thủy

điện. Trong đó thủy  điện  chiếm tỉ

trọng lớn trong cơ cấu sản xuất điện

Việt Nam. Ngoài mục tiêu phát điện,

các nhà máy thuỷ điện còn có nhiệm vụ

cắt và chống lũ cho hạ du trong mùa

mưa bão; đồng thời cung cấp nước cho

hạ du phục vụ nhu cầu dân sinh trong

mùa kiệt. Bảng thống kê (bảng 1) đã

Nguồn: Bộ Công Thương, 2011

Bảng 1: Cơ cấu nguồn điện theo công suất và sản lượng giai đoạn
2010-2020 tầm nhìn 2030 (dựa trên Tổng sơ đồ VII)

STT Nguồn điện

2020 2030

Tổng công
suất lắp đặt

(MW)

Thị phần trong
tổng công suất

lắp đặt (%)

Thị phần trong
tổng sản lượng

điện (%)

Tổng công
suất lắp đặt

(MW)

Thị phần trong
tổng công suất

lắp đặt (%)

Thị phần trong
tổng sản lượng

điện (%)

1 Nhiệt điện than 36,000 48.0 46.8 75,000 51.6 56.4

2
Nhà máy nhiệt điện
tua bin khí

10,400 13.9 20.0 11,300 7.7 10.5

3
Nhà máy nhiệt điện
chạy tua bin khí LNG

2,000 2.6 4.0 6,000 4.1 3.9

4 Nhà máy thuỷ điện 17,400 23.1
19.6

N/A 11.8
9.3

5
Nhà máy thuỷ điện
tích năng

1,800 2.4 5,700 3.8

6
Nhà máy điện sinh
khối

500
5.6 4.5

2,000
9.4 6.0

7 Nhà máy điện gió 1,000 6,200

8
Nhà máy điện
nguyên tử

N/A N/A 2.1 10,700 6.6 10.1

9 Nhập khẩu 2,200 3.1 3.0 7,000 4.9 3.8

Tổng cộng 75,000 100 100 146,800 100 100



tóm tắt lại quy hoạch phát triển ngành
điện Việt nam trong tương lai hay còn
được gọi là Tổng sơ đồ VII. 

Theo Tổng sơ đồ VII, thủy điện tiếp
tục là nguồn năng lượng chính của Việt
nam, đứng sau nhiệt điện than từ nay
đến năm 2030. Tuy nhiên thủy điện sẽ
giảm thị phần trong tổng sản lượng
điện từ 23,1% (năm 2020) xuống còn
11,8% (năm 2030). Ngược lại, thủy
điện tích năng sẽ tăng dần từ 2.4% lên
3.8%.

NƯỚC VÀ AN NINH LƯƠNG
THỰC

“Trừ khi chúng ta tăng cường khả
năng dùng nước trong nông nghiệp một
cách khôn ngoan, bằng không việc
chấm dứt cái đói sẽ bất thành và rồi
chúng ta sẽ tự mở cửa cho một loạt các
rủi ro, bất lợi chen vào, bao gồm hạn
hán, nạn đói và sự bất ổn về chính trị”
- Ban Ki-moon, Tổng thư ký Liên Hiệp
quốc trong thông điệp nhân Ngày nước
thế giới 2012.

Nước và tác động của nó đến
an ninh lương thực

Trong tổng số khối lượng nước
được khai thác sử dụng trên toàn thế
giới hiện nay là 3.800 tỷ m3, thì việc
tưới tiêu nước trong nông nghiệp sử
dụng 70% (2.700 tỷ m3). Gần 95%
lượng nước tại các nước đang phát triển
được sử dụng để tưới tiêu cho nông
nghiệp. Tuy nhiên cho đến nay, nguồn
nước ngầm đã giảm mạnh và cạn kiệt ở
20 nước với dân số chiếm tới 50% dân
số thế giới. Nạn khan hiếm nước cho
nông nghiệp ở 3 nước sản xuất ngũ cốc
hàng đầu thế giới là Mỹ, Trung Quốc và
Ấn Độ đặc biệt đáng lo ngại. Cùng với
đó nhu cầu lương thực dự kiến tăng
gấp đôi cùng với tác động của biến đổi
khí hậu đối với phân bố nước hiện có
về mặt địa lý sẽ làm tăng đáng kể nhu
cầu về nước và khủng hoảng nước tiềm
tàng.

Liên Hợp Quốc khẳng định Châu Á
có thể đối mặt với tình trạng thiếu
lương thực triền miên nếu không tiến
hành một cuộc cách mạng triệt để
trong thói quen sử dụng nước. Châu Á

sở hữu tới 70% diện tích đất được tưới
tiêu của thế giới. Hàng trăm triệu nông
dân phải tự chịu trách nhiệm về việc
đưa nước vào đồng ruộng của họ. Phần
lớn nông dân chỉ sử dụng những thiết bị
bơm nước lạc hậu và không hiệu quả.
Tuy nhiên, họ lại có thể lấy một lượng
nước không hạn chế vào ruộng khiến
các nguồn nước nhanh chóng cạn kiệt.
Nếu thói quen này vẫn tiếp diễn sẽ dẫn
đến tình trạng không có nước để sản
xuất lương thực và khủng hoảng lương
thực sẽ là tất yếu bùng phát trên khắp
Châu Á. Và thực tế đã cho thấy nếu cứ
sử dụng nước như hiện nay, khu vực
Nam Á sẽ cần thêm 57% nước để tưới
tiêu đồng ruộng, trong khi các nước
Đông Á cần thêm 70%. Trong bối cảnh
cả đất và nước ngày càng trở nên quý
giá như hiện nay, một kịch bản như thế
rõ ràng không  bền vững và khi người
dân đói, xã hội sẽ trở nên bất ổn.

Tài nguyên nước ở Việt Nam và
bài học về an ninh lương thực

Theo GS.TS Ngô Đình Tuấn, Chủ
tịch Hội đồng Khoa học, Viện Tài
nguyên Nước & Môi trường Đông Á,
lượng nước mặt bình quân tính theo
đầu người ở Việt Nam năm 2010 chỉ
còn 3.850 m3/năm. Con số này đã đưa
Việt Nam vào nhóm quốc gia thiếu nước
với ngưỡng từ 4.000 m3/người/năm trở

xuống (ngưỡng do Hội Tài nguyên
Nước Quốc tế (IWRA) quy định). Theo
PGS.TS Bùi Công Quang, Trường Đại
học Thủy lợi, với dân số và mức độ phát
triển hiện tại, theo tiêu chuẩn trên, lưu
vực sông Đồng Nai và các lưu vực sông
ở Đông Nam Bộ đang đối mặt nguy cơ
thiếu nước không thường xuyên và cục
bộ, trong khi các sông Hồng, Mã và
sông Côn đang tiệm cận mức độ thiếu
nước này. Theo tiêu chuẩn quốc tế về
“căng thẳng do khai thác nguồn nước”,
vào mùa khô mấy năm gần đây, sáu
trong số 16 lưu vực sông cả nước ta
được xếp loại là “căng thẳng trung
bình”, bốn lưu vực khác được xếp loại
“căng thẳng mức độ cao” trong đó có
sông Mã (Thanh Hóa), sông Hương
(Thừa Thiên Huế) và sông Đồng Nai
(Đông Nam Bộ). Trên hầu hết các lưu
vực sông ở Đông Nam Bộ, hơn 75%
lượng nước mùa khô bị khai thác. Tại
lưu vực sông Mã, tỷ lệ nước khai thác
lên đến gần 80%. “Các tỷ lệ trên cho
thấy các hoạt động khai thác nước quá
mức đã và sẽ tạo nên mức độ rất không
bền vững cho các lưu vực”, PGS.TS Bùi
Công Quang nhận định.

Về vấn đề an ninh lương thực, theo
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn, để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của
khoảng 130 triệu người vào năm 2035

BẢN TIN TÀI NGUYÊN NƯỚC[22]

Hình 3: Nước cho năng lượng và năng lượng cho nước
Nguồn: Water, Energy and Climate Change, WCSBD, 2009
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phải cần tới 36 triệu tấn thóc. Và để đạt
được sản lượng này, Việt Nam cần phải
duy trì tối thiểu 3 triệu héc ta đất
chuyên trồng lúa hai vụ để có 6 triệu
héc ta đất gieo trồng. Tuy nhiên, có thể
thấy trong hai thập niên vừa qua, quá
trình đô thị hóa và phát triển công
nghiệp diễn ra mạnh mẽ đã khiến đất
nông nghiệp bị thu hẹp đáng kể. Theo
thống kê, diện tích đất canh tác lúa của
cả nước đến cuối năm 2007 chỉ còn 4,1
triệu héc ta, giảm 362.000 héc ta so với
năm 2005. Dự báo, từ nay đến năm
2025, nước ta có thể phải lấy 10-15%
diện tích đất nông nghiệp và các loại đất
khác để phát triển công nghiệp. Theo
đó, diện tích lúa năm 2010 còn khoảng
4 triệu héc ta, đến năm 2015 khoảng
3,8 triệu héc ta, đến năm 2020 chỉ còn
khoảng 3,6 triệu héc ta và giữ ổn định
sau năm 2020 là 3,5 triệu héc ta, trong
đó diện tích chuyên trồng lúa nước là
3,1 triệu héc ta. Hơn nữa, Việt Nam là
một trong năm nước bị ảnh hưởng nặng
nhất do biến đổi khí hậu toàn cầu. Với
kịch bản nước biển dâng 1 mét, đồng
bằng sông Hồng sẽ mất 5.000 km2
vuông đất, đồng bằng sông Cửu Long bị
ngập 15.000-20.000 km2. Tổng sản
lượng lương thực nước ta theo đó có thể
giảm khoảng 5 triệu tấn.

Trước tình hình Việt nam sẽ sớm
phải đương đầu với các khó khăn về
nước cũng như là bị thu hẹp diện tích
sản xuất nông nghiệp và có thể dẫn đến
mất an ninh về lương thực, ngành nông
nghiệp Việt Nam đã tập trung nhiều
nguồn lực khác nhau, cả trong nước và
các hỗ trợ quốc tế, để cải tạo và nâng
cấp các hệ thống thủy lợi trên toàn
quốc, đặc biệt là các vùng sản xuất
lương thực lớn nhằm đảm bảo sử dụng
nước cho tưới tiêu tiết kiệm và hiệu
quả. Hơn nữa, ngành cũng đã cố gắng
tiếp thu và áp dụng những tiến bộ khoa
học công nghệ trên lĩnh vực nông
nghiệp, đặc biệt là chuyển đổi cơ cấu
giống, cây trồng vật nuôi, tăng nhanh
sản lượng lương thực, giảm tổn thất khi
thu hoạch, bảo quản sản phẩm, chế
biến gạo với chất lượng cao. Tính đến
nay, Việt Nam không chỉ tự cân đối đủ
lương thực mà còn dư thừa để xuất
khẩu khoảng 5 triệu tấn gạo mỗi năm.
Từ chỗ phải nhập khẩu lương thực, Việt
Nam đã tiến tới đứng hàng thứ hai trên
Thế giới về xuất khẩu lúa gạo. Năm
2010, Việt Nam đạt 6,9 triệu tấn, giữ vị
trí thứ hai sau Thái Lan với tổng sản
lượng gạo xuất khẩu đạt 9,03 triệu tấn. 

Mặc dù đã là nước xuất khẩu gạo,
an ninh lương thực vẫn được coi là mục

tiêu hàng đầu ở Việt Nam.  Chính phủ
Việt nam đã ban hành nghị quyết về An
Ninh Lương Thực Quốc Gia vào ngày
23-12-2009. Nghị quyết khẳng định:
“Đến năm 2020, bảo vệ đất lúa 3,8
triệu héc ta để có sản lượng 41-43 triệu
tấn, tăng diện tích trồng ngô lên 1,3
triệu héc ta, sản lượng 7,5 triệu tấn;
diện tích cây ăn quả 1,2 triệu héc ta,
sản lượng 12 triệu tấn; rau các loại 1,2
triệu héc ta, sản lượng 20 triệu tấn; sản
lượng thịt hơi 8 triệu tấn, sữa tươi 1
triệu tấn, trứng gia cầm 14 tỉ quả, 2,4
triệu tấn thủy sản khai thác và 4 triệu
tấn thủy sản nuôi trồng”. 

THAY LỜI KẾT
Trước nhu cầu ngày càng tăng của

con người về sử dụng nước, năng lượng
và lương thực, đảm bảo an ninh tài
nguyên nước, năng lượng và lương
thực cùng với việc ứng phó với các
thảm họa thiên nhiên nhằm mục tiêu
phát triển bền vững đang là thách thức
lớn cần sự nỗ lực và sự hợp tác thực sự
giữa các ngành ở tất cả các cấp, từ địa
phương đến quốc tế. Có thể nhận thấy
rằng cách tiếp cận liên kết nước, năng
lượng và an ninh lương thực sẽ giúp xác
định mối quan hệ thỏa hiệp cần thiết,
giúp các nhà hoạt định chính sách ở cả
ba lĩnh vực đưa ra những quy hoạch và
quyết định. Bên cạnh đó, khi cả ba lĩnh
vực hợp tác chặt chẽ với nhau sẽ cung
cấp các giải pháp có lợi cho từng
ngành. 

Chính phủ Việt Nam đã đặt ra
những chương trình mục tiêu và thực
hiên cam kết quốc tế về phát triển bền
vững, trong đó mức độ bền vững của
phát triển kinh tế, phát triển xã hội và
môi trường được đề cập đến một cách
toàn diện. Trong bối cảnh này, cách tiếp
cận liên kết nhằm đảm bảo quyền tiếp
cận nước, năng lượng và lương thực là
thực sự cần thiết đối với Việt Nam và
các nước trên thế giới, đồng thời cách
tiếp cận này cũng sẽ đòi hỏi và thúc đẩy
chia sẻ dữ liệu, thông tin giữa các nước
về tài nguyên nước, sản xuất năng
lượng và lương thực.�



K
hu vực đô thị chiếm tới 2/3
nhu cầu năng lượng và lượng
phát thải khí nhà kính toàn
cầu. Lâu nay, khu vực này

luôn được coi là đầu tàu cho cỗ máy
tăng trưởng kinh tế của các nước,
nhưng hiện tại, nó còn đóng vai trò
chính trong công cuộc phát triển bền
vững của thế giới. Để nắm bắt cơ hội
trở thành động lực tăng trưởng xanh
toàn cầu, các thành phố Đông Nam Á
đã lựa chọn hướng tiếp cận những giải
pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và
hiệu quả hơn mà vẫn đáp ứng được
nhu cầu cơ bản trong sản xuất và đời
sống.

Báo cáo gần đây của Ngân hàng
Thế giới (WB) ”Energizing Green Cities
in Southeast Asia – Applying Sustain-
able Urban Energy and Emissions Plan-
ning” (Tạm dịch: Cung cấp năng lượng
cho các đô thị xanh ở Đông Nam Á: Áp
dụng Quy hoạch phát thải và năng
lượng đô thị bền vững) đã phát hiện ra
mối tương quan rõ nét giữa việc đầu tư
vào các giải pháp sử dụng năng lượng
tiết kiệm, hiệu quả trong các cấu trúc
hạ tầng với tăng trưởng kinh tế.

Thông qua nghiên cứu ba trường
hợp gồm Đà Nẵng (Việt Nam),
Surabaya (Indonesia) và Cebu (Philip-
pin), báo cáo kết luận chỉ cần cải thiện
hiệu quả năng lượng kết hợp giảm
lượng phát thải khí nhà kính, các thành
phố sẽ vừa góp phần bảo vệ môi
trường toàn cầu, vừa hỗ trợ phát triển
kinh tế địa phương nhờ những tiến bộ
về mặt năng suất, giảm thiểu được ô
nhiễm và sử dụng hiệu quả nguồn lực.

Tính bền vững và sử dụng hiệu quả
nguồn lực được đặt vào trọng tâm
trong quy hoạch phát triển của thành

phố Đà Nẵng.
Ngoài ra, thành
phố này còn theo
đuổi chiến lược
quản lý nước thải,
triển khai chương
trình bảo tồn và sử
dụng hiệu quả năng
lượng, đồng thời nỗ
lực tìm kiếm các giải
pháp sử dụng công
nghệ năng lượng tái
tạo và phát triển giao
thông công cộng.

Với Surabaya, bên
cạnh việc xây dựng
những kế hoạch phát triển hệ thống
giao thông công cộng, thành phố còn
tập trung vào khai thác nguồn năng
lượng từ các bãi rác.

Riêng ở Cebu, chính quyền thành
phố đang phấn đấu cắt giảm 15%
lượng nhiên liệu sử dụng trong lĩnh vực
giao thông – vận tải chỉ đơn giản bằng
cách dùng chất phụ gia ethanol pha
chế vào xăng dành cho các phương
tiện sử dụng động cơ. Cebu còn đầu tư
cải thiện hiệu suất năng lượng của các
tòa nhà bằng cách ứng dụng công
nghệ chiếu sáng tiết kiệm và hiệu quả
hơn, đồng thời lập lịch trình hoạt động
điều hòa nhiệt độ thông minh hơn.

Để thúc đẩy sử dụng năng lượng
hiệu quả ở các hộ gia đình trong thành
phố, chính quyền thành phố Cebu đã
liên kết với một công ty chuyên cung
cấp sơn tạo ra “những mái nhà mát”,
tiết kiệm được năng lượng.

Theo đánh giá từ Báo cáo, mặc dù
các đô thị Đông Nam Á đã có những
tiến bộ bước đầu trong việc sử dụng
năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, song

h ọ
cũng đang phải đối

mặt với nhiều rào cản lớn như thiếu sự
phối hợp và lập kế hoạch giữa các cơ
quan và các lĩnh vực, thiếu nền tảng kỹ
thuật và tài chính…

Từ đó, báo cáo của WB đã khuyến
nghị các đô thị nên áp dụng Quy hoạch
phát thải và năng lượng đô thị bền
vững (SUEEP) để thúc đẩy các chính
sách năng lượng đô thị toàn diện và
các chiến lược đầu tư tăng cường hiệu
quả sử dụng năng lượng, từ đó tạo việc
làm, tăng đầu tư và cải thiện năng suất
lao động, góp phần vào tăng trưởng
kinh tế chung của đất nước.

Khung SUEEP giúp xác định những
vấn đề phát thải và năng lượng chính
mà một thành phố phải đối mặt; thiết
lập lộ trình tối đa hóa hiệu quả sử dụng
năng lượng; lồng ghép mục tiêu sử
dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
vào các tiến trình quy hoạch lớn của
từng đô thị; tạo sự phối hợp giữa các
lĩnh vực để tránh xung đột hoặc trùng
lặp kế hoạch; tăng mối quan hệ hợp
tác với các bên liên quan; và giúp lập ra
các quy trình báo cáo, giám sát cần
thiết cho hoạt động quản lý và thu hút
đầu tư.�
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Sử dụng năng lượng tiết kiệm và
hiệu quả - động lực tăng trưởng
xanh ở đô thị 
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H
ãng Shell vừa công bố kết

quả cuộc khảo sát về “Năng

lượng tương lai” được tiến

hành với gần 10.000 người

tại 31 thành phố thuộc chín quốc gia

châu Á.

Theo khảo sát, có tới 80% số người

được hỏi ý kiến cho rằng nhu cầu năng

lượng tương lai là một vấn đề đáng lo

ngại trong chi tiêu cơ bản cho đời sống,

do nhu cầu về năng lượng, thực phẩm

và nước ngày một tăng cùng với sự

bùng nổ và già hóa dân số, trong đó

đứng đầu là các nước Ấn Độ, Thái Lan

và Philippines.

Phó chủ tịch phụ trách kinh doanh

toàn cầu của Shell, Jeremy Bentham,

nói rằng cuộc khảo sát đã cho thấy một

điều đáng mừng là người dân châu Á

coi nhu cầu năng lượng tương lai là

một trong những ưu tiên chính, nhất là

trong bối cảnh khu vực này đang trở

thành một trong những trung tâm tăng

trưởng nhanh nhất thế giới về kinh tế,

dân số và nhu cầu năng lượng.

Liên hợp quốc dự báo vào năm

2030, thế giới sẽ cần thêm 40-50%

năng lượng, nước và thực phẩm để đáp

ứng với sự gia tăng nhu cầu và tăng

trưởng dân số.

Ông Jeremy Bentham cho biết hầu

hết số người được hỏi tin rằng tình

trạng thiếu năng lượng và giá năng

lượng tăng vọt sẽ ảnh hưởng đáng kể

đến đời sống cũng như sự phát triển

của đất nước của họ.

Tuy nhiên, các vấn đề được coi là

đáng lo ngại nhất liên quan đến năng

lượng trong tương lai lại khác nhau đối

với từng quốc gia. Chẳng hạn như ở

Thái Lan (91%), Hàn Quốc (70%) là

tình trạng thiếu năng lượng, ở Ấn Độ

(91%) và Singapore (79%) là giá năng

lượng tiếp tục tăng, ở Việt Nam (89%)

là tình trạng thiếu nước và ở Indonesia

(86%) là tình trạng thiếu lương thực.

Cuộc khảo sát cũng cho thấy người

dân châu Á nhận thức được sự cần

thiết phát triển các nguồn năng lượng

khác nhau trong tương lai bao gồm cả

năng lượng tái tạo, đặc biệt là năng

lượng Mặt Trời và khí tự nhiên.

Năng lượng Mặt Trời được coi là

một nguồn năng lượng quan trọng

trong tương lai ở hầu hết các nước

châu Á như Singapore (86%), Thái Lan

(83%), Ấn Độ (77%), trong khi khí tự

nhiên được coi là một nguồn năng

lượng chủ yếu tại Brunei (87%) và là

nguồn năng lượng lựa chọn thứ hai

trong tương lai ở Singapore (52%), In-

donesia và Ấn Độ (cùng 43%).�

Châu Á lo ngại về nhu cầu 
năng lượng trong tương lai

Việt Nam lo ngại về tình trạng thiếu nước trong tương lai. 
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Việt Nam có tiềm năng gió 
lớn nhất Đông Nam Á 

Đ
ó là kết quả khảo sát chi
tiết về năng lượng gió khu
vực Đông Nam Á của
Ngân hàng thế giới trong

chương trình đánh giá về năng lượng
cho châu Á. Theo đó, tổng tiềm năng
điện gió của Việt Nam ước đạt
513.360 MW tức là bằng hơn 200 lần
công suất của thuỷ điện Sơn La, và
hơn 10 lần tổng công suất dự báo
của ngành điện vào năm 2020.

Tuy nhiên để chuyển từ tiềm
năng lý thuyết thành tiềm năng có
thể khai thác, đến tiềm năng kỹ
thuật, và cuối cùng thành tiềm năng

kinh tế là cả một câu chuyện dài,
nhưng điều đó không ngăn cản việc
chúng ta xem xét thấu đáo tiềm năng
to lớn về năng lượng gió ở nước ta. 

Theo nghiên cứu của Ngân hàng
thế giới (WB), hai vùng giàu tiềm
năng nhất để phát triển năng lượng
gió của nước ta là Sơn Hải (Ninh
Thuận) và vùng đồi cát ở độ cao 60-
100m phía tây Hàm Tiến đến Mũi Né
(Bình Thuận). Gió vùng này không
những có vận tốc trung bình lớn mà
còn có một thuận lợi khác. Đó là số
lượng các cơn bão khu vực ít và gió
có xu thế ổn định. Đây là những điều

kiện rất thuận lợi để phát triển năng
lượng gió. Trong những tháng có gió
mùa, tỷ lệ gió Nam và Đông Nam lên
đến 98% với vận tốc trung bình 6-
7m/s, tức là vận tốc có thể xây dựng
các trạm điện gió công suất 3-
3,5MW. 

Thực tế là người dân khu vực
Ninh Thuận cũng đã tự chế tạo một
số máy phát điện gió cỡ nhỏ để thắp
sáng. Ở cả hai khu vực này, dân cư
thưa thớt, thời tiết khô nóng khắc
nghiệt và đều là những vùng dân tộc
đặc biệt khó khăn. 

Nhược điểm lớn nhất của năng
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lượng gió là sự phụ thuộc vào điều kiện
thời tiết và chế độ gió. Vì vậy, theo các
chuyên gia, khi thiết kế cần nghiên cứu
hết sức chi tiết về chế độ gió, địa hình
cũng như loại gió không có các dòng
rối (ảnh hưởng không tốt đến máy
phát). 

Cũng vì những lý do có tính phụ
thuộc vào điều kiện môi trường như
trên, năng lượng gió tuy ngày càng phổ
biến và quan trọng nhưng không thể là
nguồn năng lượng chủ lực. 

Tuy nhiên, khả năng kết hợp giữa
điện gió và thủy điện tích năng lại mở
ra cơ hội cho Việt Nam. Một mặt, có thể
đa dạng hóa được nguồn năng lượng,
kết hợp những nguồn năng lượng
truyền thống với những nguồn năng
lượng tái tạo sạch với chi phí hợp lý;
mặt khác có thể khai thác được thế
mạnh, đồng thời hạn chế của mỗi
nguồn năng lượng và tận dụng các
nguồn năng lượng này trong mối quan
hệ bổ sung lẫn nhau. 

Một điểm cần lưu ý nữa là khả
năng các trạm điện gió sẽ gây ô nhiễm
tiếng ồn trong khi vận hành, cũng như
có thể phá vỡ cảnh quan tự nhiên và
ảnh hưởng đến tín hiệu của các sóng
vô tuyến nếu các yếu tố về kỹ thuật
không được quan tâm đúng mức. Do
vậy, khi xây dựng các khu điện gió cần
tính toán khoảng cách hợp lý đến các
khu dân cư, khu du lịch để không gây
những tác động tiêu cực. 

Khác với điện hạt nhân luôn cần
một quy trình kỹ thuật và giám sát
hết sức nghiêm ngặt, việc xây lắp
điện gió không đòi hỏi quy trình khắt
khe đó. TS.Vũ Thành Tự An và Đàm
Quang Minh, những chuyên gia về
điện gió cho rằng với kinh nghiệm
phát triển điện gió thành công của
các nước trên thế giới, với những lợi
thế về mặt địa lí của Việt Nam, chúng
ta hoàn toàn có thể phát triển năng

lượng điện gió để đóng góp vào sự
phát triển chung của nền kinh tế.
“Liệu Việt Nam có thể đi tắt, đón đầu

trong phát triển nguồn năng lượng
hay không phụ thuộc rất nhiều vào
các quyết sách ngày hôm nay”.�

Mười năm trở lại đây điện gió phát triển đột biến, lý do trước hết nằm ở
nguy cơ khủng hoảng năng lượng của các nước đã phát triển. Mặt khác, mối
quan tâm ngày càng cao của các nước này về bảo vệ môi trường đã tiếp
thêm sức mạnh cho những nỗ lực tìm kiếm các dạng năng lượng tái tạo thân
thiện với môi trường, trong đó điện gió hiển nhiên là một ứng cử viên sáng
giá. Đức là nước dẫn đầu chiếm hơn 30% tổng công suất điện gió của thế
giới. Sau đó là Tây Ban Nha và Mỹ. 

Ở  Anh, số lượng các tuốc bin phát điện bằng sức gió lắp đặt mới sẽ tiếp
tục gia tăng trong vòng ít nhất 4 năm tới, mặc dù có nhiều phản đối vì chúng
gây tiếng ồn và mất mỹ quan. Điều này sẽ khiến tốc độ tăng trưởng của ngành
công nghiệp năng lượng gió sẽ gia tăng nhanh hơn dự kiến. Năng lượng gió
riêng ở Scotland có thể gia tăng nhiều nhất, đạt sản lượng khoảng 6000 MW
vào năm 2010 tức là gấp gần 10 lần so với khoảng 665 MW trong năm nay.
Các tuốc bin chạy bằng sức gió ở đất liền hiện cung cấp điện cho khoảng 3
triệu gia đình ở Anh và chiếm 5% tổng sản lượng điện của nước này. 

Tại các nước châu Âu, các nhà máy điện gió không cần đầu tư vào đất
đai để xây dựng các trạm tuốc bin mà thuê ngay đất của nông dân. Giá thuê
đất khoảng 20% giá thành vận hành thường xuyên giúp mang lại một nguồn
thu nhập ổn định cho nông dân, trong khi diện tích canh tác không bị ảnh
hưởng nhiều.
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Hội nghị Quốc tế Zaragora về Nước
và Phát triển bền vững

Chuẩn bị cho Chương trình ngày nước thế giới 2014 tại Zaragora, Tây Ban Nha

N
gày 25 tháng 2 năm 2014 tại

Zaragora, Tây Ban Nha đã

diễn ra Hội nghị Quốc tế

Zaragora hàng năm của UN-

Water tập trung vào Nước và Phát triển

bền vững. Hội nghị có sự tham gia của

hơn 300 thành viên từ các tổ chức của

UN, chuyên gia, đại diện các công ty,

nhà doanh nghiệp và cộng đồng, chính

phủ cũng như các tổ chức phi chính

phủ gặp nhau cùng thảo luận những

bước tiếp theo hướng tới chương trình

nghị sự cho phát triển bền vững sau

năm 2015. Hội nghị đưa ra những thử

thách trong hành động liên quan đến 5

mục tiêu chính do UN-Water giới thiệu

trong báo cáo về Các mục tiêu toàn cầu

về Nước.  

Hội nghị Zaragoza lần này đã đưa

ra thảo luận chuyên sâu về chủ đề

“Nước cho Năng lượng” và “Năng

lượng cho Nước”, tập trung nhiều hơn

vào thực hiện thực tế các công cụ cũng

như các quan hệ đối tác giúp phát triển

các mục tiêu chung và các biện pháp

đối phó thích hợp để quản lý thương

mại, xác định sự phối hợp và tối đa hóa

lợi ích chung. 

Các cuộc thảo luận cũng tập trung

vào việc các quan hệ đối tác như thế

nào để có thể đạt được những phản hồi

tích cực trong việc sử dụng hiệu quả

nguồn nước và năng lượng, đảm bảo

tính an ninh và bền vững.�



BẢN TIN TÀI NGUYÊN NƯỚC [29]

M
ục đích của chương trình
Liên Hợp Quốc là nhằm
thúc đẩy những nỗ lực
thực hiện cam kết quốc tế

về Nước và các vấn đề liên quan đến
nước vào năm 2015 thông qua nhận
thức được các hành động nổi bật, đảm
bảo quản lý bền vững lâu dài phù hợp
với mục tiêu quan trọng trong Chương
trình Mục tiêu phát triển thiên niên kỉ
(MDGs), Chương trình Nghị sự 21 và Kế
hoạch Hành động Johannesburg.

Giải thưởng này mở rộng cho các
dự án và chương trình hoạt động hiệu
quả trong lĩnh vực quản lý tài nguyên nước hoặc nâng cao nhận thức về tài

nguyên nước.
Giải thưởng được trao hàng năm

cho hai nhóm gồm: “Chương trình
hành động tốt nhất về Nước” và “Thực
thi, Giáo dục, truyền thông và nâng cao
nhận thức tốt nhất”.

Năm 2014, giải thưởng hướng tới
chủ đề “Nước và Năng lượng” theo
chương trình Ngày Nước thế giới. Thời
hạn nộp hồ sơ đánh giá đã được đóng
lại. Những chương trình, dự án đạt giải
thưởng sẽ được công bố và trao giải
trong quá trình diễn ra các hoạt động kỉ
niệm ngày Nước thế giới 2014 chính
được tổ chức tại Tokyo, Nhật Bản.�

“Nước cho cuộc sống” đạt giải nhất
Chương trình Hành động vì Nước của
Liên Hợp Quốc năm 2014

logo Water for life

T
uần lễ nước thế giới 2014
được tổ chức tại Stockholm,
Thụy Điển từ ngày 21 tháng
8 đến ngày 5 tháng 9 năm

2014. Đây là chương trình hàng năm
về các vấn đề liên quan đến nước do
Viện Nước quốc tế Stockholm (SIWI) tổ
chức với sự tham gia của khoảng 2.500
chuyên gia, các nhà hoạt động, hoạch
định chính sách và các doanh nghiệp
từ khắp nơi trên thế giới nhằm thúc
đẩy các sáng kiến mới, các giải pháp
phát triển liên quan đến nguồn nước.

Năm 2014, tuần lễ nước thế giới
được tổ chức với chủ đề “Nước và năng
lượng” dưới các hình thức như: Hội
thảo, Seminar và triển lãm với mục đích
phi thương mại nhằm chia sẻ kinh
nghiệm và giới thiệu cho người xem về
các vấn đề liên quan tới nước.

Về chủ đề xuyên suốt “Nước và
năng lượng”, tuần lễ nước thế giới 2014
sẽ đưa ra quan điểm một cách có hệ
thống về cách phát triển và quản lý
nguồn nước và năng lượng cho một xã
hội tốt đẹp hơn cũng như việc bảo vệ
các hệ sinh thái ở cấp độ địa phương,
quốc gia và cấp độ toàn cầu. Mối quan
hệ giữa nước, năng lượng và an ninh
lương thực dựa trên cách tiếp cận tăng
trưởng xanh cũng là chủ đề chính trong
chương trình Tuần lễ nước thế giới
2014.�

Tuần lễ nước thế giới Stockholm 2014
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Nước cần năng lượng
Quá trình sản xuất, phân
phối tới người dùng đều
cần đến năng lượng

Khai thác
Xử lý
Vận chuyển

Thủy điện
Làm mát nhiệt điện
Hoạt động của nhà máy điện
Khai thác và chế biến nhiên liệu
Sản xuất nhiên liệu

Quá trình sản xuất
năng lượng rất cần
đến nước

Năng lượng cần nước
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TRIỂN LÃM TRANH - ẢNH
NƯỚC VÀ NĂNG LƯỢNG 22 - 03 - 2014

Một số hoạt động kỷ niệm Ngày nước thế giới năm 2014
tại thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu


