Chương trình Nghị sự phát triển bền vững 2030 được Hội nghị thượng đỉnh
Liên hợp quốc thông qua vào tháng 9/2015 đã chỉ ra 17 mục tiêu phát triển
bền vững, trong đó, mục tiêu số 6.3 nhấn mạnh: Đảm bảo đến năm 2030 tất
cả mọi người đều có khả năng tiếp cận với nguồn nước sạch và cải thiện các
điều kiện vệ sinh thông qua việc giảm tỷ lệ nước thải chưa qua xử lý và tăng
cường tái sử dụng nước an toàn.
Quản lý nước thải tốt có nghĩa là sẽ có thêm các nguồn năng lượng sạch
giúp cho hệ sinh thái và điều kiện môi sinh phát triển bền vững hơn.
Nước, an ninh năng lượng và lương thực có mối liên hệ chặt chẽ với nhau
và đang ngày càng trở nên quan trọng và là những nhân tố sống còn của
thế giới. Đến năm 2030, nhu cầu nước toàn cầu sẽ tăng lên 50%.
Điều này có nghĩa là lượng nước thải cũng tăng lên tương đương theo dân
số cũng như sự tăng trưởng của đô thị hóa và phát triển kinh tế.
Hầu hết lượng nước thải thải ra trên toàn cầu đều quay trở lại thải trực tiếp
vào hệ sinh thái trong điều kiện chưa được xử lý và tái sử dụng. Trong khi
cơ hội tái tạo khai thác từ nguồn nước thải như một nguồn tài nguyên là rất
lớn. Nước thải được xử lý và quản lý hiệu quả là nguồn nước, nguồn năng
lượng và nguồn nguyên liệu tái tạo có chi phí hợp lý và bền vững.
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“Đến năm 2030, cải thiện
chất lượng nước bằng
cách giảm ô nhiễm, loại
bỏ và giảm thiểu phát
thải hóa chất và vật liệu
độc hại, giảm tỷ lệ nước
thải chưa qua xử lý và tái
chế tăng đáng kể tái sử
dụng nước xoay vòng sử
dụng nước trên toàn cầu “
Nước thải từ các hộ gia đình nằm trong chuỗi
hệ thống vệ sinh môi trường, đây là nguồn
nước có thể gây ô nhiễm nguồn nước và lây
lan bệnh tật nếu không được qua xử lý trước
khi thải ra môi trường. Trong khi nguồn nước
thải công nghiệp và sản xuất có thể chứa
hàng loạt những chất độc hại gây ô nhiễm

nguồn nước khác cũng cần phải
loại bỏ. Trong quá trình loại bỏ
điều nhất thiết ít nhất là phải giảm
thiểu các chất độc hại, theo từng
quy trình tất cả các chất theo danh
sách của Công Ước Basel về kiểm
soát nguồn nước quốc tế và các
chất ô nhiễm và rác trong nguồn
nước; đảm bảo thực hiện theo
Công Ước Rotterdam về Thủ tục,
quy trình công khai thông báo các
chất hóa học độc hại và thuốc trừ
sâu trên thị trường thương mại
quốc tế trong quá trình sản xuất;
thực hiện công ước Stockholm về
các chất hữu cơ khó phân hủy.

Bảng mục tiêu và nội dung mục tiêu 6.3 về chất lượng nước và nước thải đến 2030
Mục tiêu

Nội dung

Cải thiện chất lượng nước ở tất cả các nguồn nước cung cấp
Đến năm 2030 – cải thiện
cho người sử dụng đảm bảo không có những rủi ro cho môi
chất lượng nước
trường và sức khỏe con người

Giảm ô nhiễm

Giảm thiểu ô nhiễm tại các nguồn nước và giảm lượng nước
thải phát thải ra nguồn nước ngay từ điểm xả thải
(ví dụ như giảm xả thải từ các hoạt động kinh tế và hộ gia
đình) và cả các điểm phát thải nước không xác định được vị trí
xả thải (nước chảy tràn từ đô thị và nông nghiệp)

Loại bỏ

Chấm dứt hoàn toàn các chất thải chưa được xử lý hoàn toàn
và đầy đủ ở trong các nguồn ( trong nguồn thải dạng rắn,
lỏng)

Giảm các quá trình có thể tạo thành và sử dụng cũng như
Giảm thiểu phát thải các
phát thải ra các chất có nguy cơ gây hại theo danh sách các
chất hóa học và vật chất
chất được liệt kê thống nhất tại hội nghị Basel, Rotterdam và
nguy hiểm gây hại
Stockholm
Giảm tỉ lệ

Giảm tỉ lệ nước thải chưa qua xử lý, sản sinh ra từ các hộ gia
đình và các hoạt động kinh tế khác
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TẠI SAO LẠI LÀ NƯỚC THẢI
Nước và Sức khỏe

Ước tính trên 80% lượng nước thải toàn cầu không được tái sử
dụng hoặc xả trực tiếp ra môi trường không qua xử lý.
Xử lý an toàn và tái sử dụng nước thải trong nông nghiệp
nhằm bảo vệ sức khỏe người nông dân, người tiêu dùng, thúc
đẩy an ninh lương thực.

Mỗi năm có khoảng 842.000
người tử vong do sử dụng
nguồn nước không an toàn
và kém vệ sinh
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TẠI SAO LẠI LÀ NƯỚC THẢI
Nước thải và dân cư

Hãy tắt vòi nước, ngừng xả rác, dầu mỡ
và hóa chất vào hệ thống nước thải sinh hoạt.
Thu thập nước thải xám (nước đã qua sử dụng)
để tưới cây và cho các mục đích làm sạch khác.

Thông thường, nước thải sinh hoạt
của hộ gia đình được chia làm
hai loại chính: nước đen và nước
xám. Nước đen là nước thải từ
nhà vệ sinh, chứa phần lớn các
chất ô nhiễm, chủ yếu là: chất
hữu cơ, các vi sinh vật gây bệnh
và căn lơ lửng. Nước xám là nước
phát sinh từ quá trình rửa, tắm,
giặt, với thành phần các chất ô
nhiễm không đáng kể.
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TẠI SAO LẠI LÀ NƯỚC THẢI
Nước thải và Nông nghiệp

Xử lý an toàn, tái sử dụng nước thải đô thị để tưới,
làm sạch đô thị và cho các không gian xanh.
Sử dụng nước hiệu quả hơn và giảm lượng
chất ô nhiễm thải vào nguồn nước.

1,8 tỷ người sử dụng nguồn
nước uống bị nhiễm vi khuẩn,
có nguy cơ gây các bệnh như
tả, tiêu chảy, kiết lỵ, thương hàn,
bại liệt.
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TẠI SAO LẠI LÀ NƯỚC THẢI
Nước thải và quá trình phát triển xã hội

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

Nhu cầu sử dụng nước hiện nay
cao hơn nhiều so với lượng nước
hiện có. Dự báo đến năm 2050,
sẽ có 50% dân số trái đất sống ở
những vùng thiếu nước
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TẠI SAO LẠI LÀ NƯỚC THẢI
Nước thải và đô thị

Cải thiện chất lượng nước thải đã xử lý để giảm các chất ô nhiễm
đưa vào nguồn nước và hệ sinh thái tự nhiên.

Mỗi năm, có khoảng 3,5 triệu
người chết do các bệnh liên
quan đến nguồn nước. Con số
này tương đương với dân số của
thành phố Losangeles - Mỹ
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TẠI SAO LẠI LÀ NƯỚC THẢI
Nước thải và đô thị

Tốc độ phát triển đô thị đang tăng nhanh chóng trên toàn thế
giới, cần đề cao việc tái sử dụng nước thải để đáp ứng được
nhu cầu sử dụng nước.

Đến năm 2050, có khoảng 70%
dân số sinh sống ở thành thị
so với 50% hiện nay. Phần lớn
thành phố ở các quốc gia đang
phát triển hiện không có cơ sở
hạ tầng và nguồn lực phù hợp
để quản lý nước thải hiệu quả và
bền vững.
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TẠI SAO LẠI LÀ NƯỚC THẢI
Tái sử dụng nước thải

Tối ưu hóa việc sử dụng nước cho nhiều mục đích khác nhau sẽ
là một biện pháp thật sự có ý nghĩa, hiệu quả trong quản lý và
sử dụng nước. Nước vừa dùng để làm sạch, tưới tiêu và làm mát
máy móc trong công nghiệp.

Cứ mỗi giờ, có khoảng 38 người
chết bởi các bệnh liên quan đến
nguồn nước. Với việc cải thiện
chất lượng nguồn nước và điều
kiện vệ sinh, những cái chết này
có thể được ngăn chặn.
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TẠI SAO LẠI LÀ NƯỚC THẢI
Đầu tư quản lý nước thải

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

13 tỷ đô la Mỹ là con số mà thế
giới phải đầu tư cho nền tảng cơ
sở hạ tầng cơ bản cho vệ sinh
môi trường và thực phẩm.
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TẠI SAO LẠI LÀ NƯỚC THẢI
NƯỚC THẢI VÀ ƯU TIÊN CHÍNH TRỊ

Sức khỏe và tăng trưởng của một quốc gia phụ thuộc vào cách
tiếp cận với nước sạch và vệ sinh môi trường. Ưu tiên tăng đầu
tư kinh phí để cải thiện quản lý nước thải có thể giảm thiểu ô
nhiễm môi trường và đạt được những lợi ích khi khai thác nguồn
tài nguyên đã bị bỏ quên này.

Tại Singapore, nhờ vào chiến
lược năng động với tên gọi “Bốn
vòi nước Quốc gia” (Four Natinal
Taps): Nước lấy từ những lưu
vực tích nước ngầm; Nước nhập
khẩu; Nước cải tạo (Newwater);
Nước sản xuất từ quá trình khử
nước muối biển đã giúp người
dân Singapore có được nguồn
cung cấp nước uống chất lượng
và vệ sinh.
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TẠI SAO LẠI LÀ NƯỚC THẢI
Quản lý nước thải

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

Xử lý nước thải an toàn, tái sử
dụng nước thải để nước thải là
nguồn tài nguyên.
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Mỗi ngày Tái sử
dụng tuần hoàn
600l nước
Gia đình Sanjay tại
vùng Pune Ấn Độ
gồm 4 người và sử
dụng khoảng 400
lít nước mỗi ngày
ở phòng tắm và từ
máy giặt. “Tôi nhận ra rằng chúng có thể
sử dụng cho mục đích khác nữa nên đã
tái sử dụng chúng. “Khi chúng tôi đạp xe,
nước được cung cấp cho khu vườn của
mình thông qua một hệ
thống tưới nhỏ giọt. Một
phút đạp xe có thể cung
cấp 18 lít nước và mười
phút đạp xe của mỗi
thành viên trong gia
đình là đủ tưới cho 50
cây trong vườn của tôi.
Lượng nước còn sót
lại được lưu giữ thải
ra cống. Trong mùa
mưa, chúng tôi không làm việc này nhưng
mỗi ngày mỗi người trong hộ gia đình sẽ
lưu trữ khoảng 600 lít trong bể chứa nước
“, ông Sanjay người chủ sở hữu của một
công ty IT cho biết trên tạp chí Ấn Độ - The
Indian Express.
Ông Sanjay có một hệ thống lọc nước thải
ở ngay trong nhà mình, nước từ các đường
ống dẫn từ nhà tắm đầu tiên được chuyển
vào một bể nước, tại đây nước được lọc
bằng một hệ thống lọc bao gồm cát, đá và

xơ dừa. Các bể có ba lớp bộ lọc - vỏ dừa
và đá làm cho các lớp đầu tiên, sau đó
đến các lớp cát và lớp cuối cùng được tạo
thành ecofert, một loại phân bón hữu cơ.
Bể chứa cũng có cây Kardal bên trong, rễ
của những cây cây này sẽ giúp làm sạch
nước.
Nước xử lý sau công đoạn này sẽ chảy vào
hố kế tiếp để lưu trữ. Các bể chứa này chứa
cá ăn ấu trùng muỗi có trong nước. Quá
trình thanh lọc này đảm bảo rằng nước
không bốc mùi và gia đình Sanjay sau đó
bơm nước vào vườn sử dụng hệ thống
tưới nhỏ giọt.
Là một thành
viên của nhóm
Green Hills Nhóm trồng cây
xanh quanh vùng
Pune. Ông Sanjay
đã tiếp cận một
dự án bơm nước
lên đồi cho phục
vụ tưới tiêu của ông
Chandrakant Pathak, người đã làm hệ
thống xe đạp để tạo áp lực bơm nước tưới
tiêu. Từ đó, Ông Sanjay đã quyết định tự
thiết lập hệ thống tái sử dụng nước thải tại
ngôi nhà của mình. Các bộ lọc được thiết
kế bởi người bạn của Sanjay ông Sandeep
Joshi một nhà công nghệ môi trường và
người sáng lập của Viện Nghiên cứu sinh thái
Shrishti (SERI), Ấn Độ.
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Một số mẹo sử dụng tiết kiệm lượng nước thải thải vào nguồn nước.
Chúng ta hiện đang lãng phí rất nhiều nước đã qua sử dụng. Thực tế
nước đã qua sử dụng vẫn có thể dùng lại cho nhiều mục đích khác.
Mỗi khi chúng ta sử dụng nước là chúng ta sẽ xả nước thải, thay vì tái
sử dụng chúng ta thường thải nó ngay ra ngoài cống rãnh. Do vậy, cần
phải giảm sử dụng và tái sử dụng nước thải vào nhiều mục đích khác.
1. Tắt vòi nước khi đang đánh răng hoặc rửa bát hay cả khi đang rửa rau.
Chú ý chỉ sử dụng nước khi nó thực sự được sử dụng cho một việc nào
đó.
2. Không được bỏ rác, dầu mỡ, các chất hóa học và thức ăn vào đường
thoát nước thải – hãy phân loại cho vào thùng rác- nước càng bẩn càng
tốn kinh phí để xử lý
3. Tích nước thải ra từ nhà bếp, nhà tắm để tái sử dụng cho tưới cây, làm
vườn, rửa xe..
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