
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Tiết kiệm năng lượng là tiết kiệm nước, tiết kiệm nước cũng là tiết kiệm năng lượng



Ngày nước thế giới 2014: Nước và năng lượng

 Ngày nước thế giới được tổ chức vào 22 tháng 3 hàng năm. 
Đây là ngày quốc tế tôn vinh tài nguyên nước. Ngày nước thế giới 
đầu tiên được khởi xướng tại Hội nghị Liên hợp quốc về Môi 
trường và Phát triển (UNCED) năm 1992 tại Rio, Brazil. Đại hội 
đồng Liên Hợp quốc đã lấy ngày 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 khía cạnh cụ thể của 
nước sẽ được nhấn mạnh. Năm 2014, Ngày nước thế giới sẽ nhấn 
mạnh mối quan hệ giữa Nước và Năng lượng.

 Nước và năng lượng có mối quan hệ chặt chẽ và phụ thuộc 
lẫn nhau. Các nguồn tạo ra và truyền tải năng lượng đều phải sử 
dụng đến tài nguyên nước, đặc biệt là đối với năng lượng thủy 
điện, hạt nhân và nhiệt điện. Mối quan tâm về nhiên liệu sinh học 
trong thời gian gần đây cũng làm gia tăng nhu cầu về nước. Báo 
cáo Phát triển tài nguyên nước thế giới mới nhất (2012) đã dự báo 
nhu cầu gia tăng đáng kể về nhiên liệu sinh học (5% trong vận tải 
đường bộ đến năm 2030 – theo dự báo của Cơ quan năng lượng 
quốc tế) có thể sẽ thúc đẩy nhu cầu về nước tăng tương đương với 
20% lượng nước dùng cho nông nghiệp toàn cầu. Ngoài ra, sản 
xuất nhiên liệu sinh học có thể sẽ làm ô nhiễm nước gia tăng do sử 
dụng phân bón và hóa chất nông nghiệp tăng. Ngược lại, khoảng 
8% năng lượng tạo ra là để sử dụng cho bơm, xử lý và chuyển 
nước tới những người sử dụng khác nhau. “Năng lượng và nước” 
– 2 yếu tố đồng thời trong sản xuất địa nhiệt điện có thể là một 
tiềm năng tại các quốc gia khan hiếm nước và năng lượng.

 Mối quan hệ nước và năng lượng cần được quan tâm đúng 
mức trong các mục tiêu phát triển bền vững và các đối thoại phát 
triển sau năm 2015. Trong sản xuất năng lượng, cần phải nhấn 
mạnh vào việc sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên nước. Điều này 
đòi hỏi cần phải có chính sách phù hợp trong đó cần có sự khuyến 
khích về mặt kinh tế và xã hội để thúc đẩy việc sử dụng hiệu quả 
tài nguyên nước và bảo vệ các hệ sinh thái nước ngọt.



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

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

“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);

 “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);

“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 CHUNG NGÀY NƯỚC THẾ GIỚI 2014
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Thủy điện

Ngày Nước thế giới 2014: Các sự kiện và con số

Thủy điện là nguồn năng lượng tái tạo lớn nhất để phát điện, đang được sử dụng 
và dự kiến vẫn duy trì khoảng 16% vào năm 2035 trên tổng các nguồn năng lượng 
tạo ra điện.

Hầu hết nước sử dụng cho thủy điện sẽ được 
trả lại cho dòng sông, chỉ có một số ít bốc 
hơi. Tuy nhiên, việc sử dụng này  lại có 
nhiều tác động quan trọng đến tuổi đời và 
chất lượng của dòng chảy.    

Gần 75% nước sử dụng cho công nghiệp 
là dùng để sản xuất năng lượng

Sử dụng nước cho công nghiệp

Thủy điện và nước

6%

12,90%

22,20%

4,60%

40,60%

1,50%
1,60% 0,30% 0,10%

Than đá, than bùn

Dầu

Khí thiên nhiên

Hạt nhân

Hạt nhân

Sinh khối

Gió

Địa nhiệt

Mặt trời

Các loại khác
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Thống kê cho biết, ở những nước đang phát 
triển chỉ đầu tư 103 tỉ đô la/năm dành cho các 
vấn đề về nước, vệ sinh môi trường và xử lý 
nước thải cho đến năm 2015.   

Vận chuyển đường thủy là một trọng những 
phương tiện sử dụng tiết kiệm năng lượng 
hiệu quả nhất. Vận chuyển qua xà lan, tàu 
thủy nội địa hiệu quả hơn gấp 3 lần so với 
đường bộ và hơn 40% so với đường sắt .   

Ở Stockholm, xe bus công cộng, xe tải thu 
gom rác và xe taxi chạy bằng khí gas được sản 
xuất từ các nhà máy xử lý nước thải.

Năm 2011, có 768 triệu người vẫn chưa 
được tiếp cận nguồn nước sạch và 2,5 tỉ 
người chưa được cải thiện tình trạng vệ sinh 
môi trường.    

Năng lượng dành cho các hoạt động của 
nước bao gồm: bơm và xử lý (trước và sau 
khi sử dụng)…

Nước và tài chính

Năng lượng cho nước

Vận chuyển đường thủy

Sản xuất từ bùn thải nước thải

Tiếp cận với nước sạch và vệ sinh môi trường 
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Tiếp cận với điện

Điện gió

Dầu Diesel sinh học và Nước

Nhiên liệu sinh học và giá cả thực phẩm 

Nhiên liệu sinh học và giá cả thực phẩm 

Hơn 1,3 tỉ người vẫn thiếu điện, và khoảng 
2,6 tỉ người vẫn sử dụng nhiên liệu rắn (chủ 
yếu là các loại sinh khối) để nấu ăn.    

Sản xuất điện từ gió là nguồn năng lượng tái 
tạo bền vững nhất do nó phát thải rất ít khí 
nhà kính và nhu cầu sử dụng nước rất ít.    

Mục tiêu của Trung Quốc là sản xuất 12 triệu 
tấn dầu diesel sinh học vào năm 2020 và  điều 
đó cũng đòi hỏi một lượng nước tương đương 
với lưu lượng hàng năm của sông Hoàng Hà.

Nhu cầu về nhiên liệu sinh học là nguồn lớn 
nhất cho nhu cầu mới để sản xuất nông nghiệp 
trong nhiều thập kỉ, và đó là một nhân tố chính 
phía sau sự tăng vọt về giá cả thực phẩm vào 
năm 2007-2008.

Khả năng thiết lập các trạm sản xuất địa nhiệt 
có thể tăng từ khoảng 10GW hiện tại lên đến 
70GW với công nghệ hiện tại, và sẽ tiến tới 
140GW với công nghệ cải tiến, nâng cao 
trong tương lai.
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Tại sao
 lại vậy?

Lương thực Năng lượng

Nước

Câu chuyện về nước, năng lượng và lương thực

3 yếu tố quan trọng trong 
cuộc sống của con người:
Nước, năng lượng và lương 
thực

Trong cuộc sống, 3 yếu 
tố này có liên hệ mật 
thiết với nhau

Nước phục vụ cho trồng 
trọt, mùa màng

Hay sản xuất biogas

Nước cũng phục vụ cho sản 
xuất năng lượng của các nhà 
máy thủy điện, nhiệt điện…
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Mỗi năm, lượng nước dùng để 
tạo ra năng lượng khoảng 580 
tỷ m3 

Tương đương với lượng 
nước dùng cho 200 triệu bể 
bơi Olympic 

Và năng lượng tạo ra sẽ phục 
vụ cho xử lý nước thải và vận 
chuyển lương thực tới các chợ, 
siêu thị…

Với sản xuất lương thực, nước và năng 
lượng đóng vai trò hết sức quan trọng: Cần 
hơn 3.000 lít nước để sản xuất ra một miếng 
thịt bò bít tết (khoảng 500g)  

Mặt khác, việc sản xuất ra  một miếng thịt bò 
này cũng tiêu tốn năng lượng: cho sản xuất, 
cho vận chuyển và cũng ảnh hưởng tới cả môi 
trường từ việc phát thải khí CO2.
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Dự báo dân số thế giới 
năm 2050 sẽ tăng lên 
khoảng 9 tỷ người

Với xu hướng này, nhu cầu về 
lương thực, năng lượng và nước 
sẽ cùng gia tăng

Vì vậy, hãy sáng suốt suy nghĩ 
để có những giải pháp phù hợp 
trong quản lý và sử dụng 
“Nước – Năng lượng – Lương 
thực”
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Khát  
Năng Lượng  
 
 
 
Mối quan hệ giữa 
nước và năng lượng 

Thách thức 
mang tính 
toàn cầu 

7 tỷ người trên 
thế giới hiện 
nay 

Chú thích: 

2,5 tỷ  
người chưa được 
tiếp cận với điện 
(Nguồn: EIA, 2012) 

2,8 tỷ  
người đang sống 
trong các khu vực 
khó khăn về nước 
(Nguồn: WWAP, 2012) 

 
100 
triệu 
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Năng lượng cần nước
Quá trình sản xuất năng 
lượng rất cần đến nước

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

Nước cần năng lượng
Quá trình sản xuất, phân phối tới 
người dùng đều cần đến năng 
lượng

Khai thác 
Xử lý
Vận chuyển



Tới năm 2035, tiêu thụ 
năng lượng sẽ tăng tới

Đồng nghĩa với việc tiêu 
thụ nước sẽ tăng tới

Gia tăng áp lực lên tài 
nguyên nước - nguồn tài 

nguyên hữu hạn

Các quốc gia đang phát triển 
là đối tượng dễ bị tổn thương nhất 

Châu Á

Châu Mỹ latinh

Châu Phi

Sản xuất điện tới 
năm 2050:
- Sản lượng sẽ tăng 
nhanh
- Tiêu thụ nước nhiều
- Nhu cầu tăng đáng kể

Nguồn: IEA, 2012

35%

Chú thích:

Sản xuất điện

Nguồn: WEC, 2010

Sử dụng nước
cho ngành điện
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85%
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Theo Bộ Kinh tế, Thương mại và 
Công nghiệp Nhật Bản, trong vòng 
6 tháng (7/2012 – 1/2013) các dự 
án điện mặt trời với tổng công suất 
lên tới 6,7 GW đã được chính phủ 
cho phép đầu tư sản xuất. Với điện 
gió được sản xuất ra có giá gốc 
khoảng 8.000 VNĐ nhưng qua hỗ 
trợ của chính phủ, giá loại điện này 
còn khoảng 4.400 VNĐ. Với điện 
mặt trời, chính phủ Nhật cũng hỗ 
trợ giá loại điện này với giả giảm 
còn khoảng 5.000 VNĐ. Với 50% 
giá điện từ năng lượng tái tạo được 
nhà nước hỗ trợ, Nhật Bản có thể 
phổ biến nguồn năng lượng sạch 
đến đông đảo người tiêu dùng trong 
cả nước.

Có tới 90% nước thải ở các quốc 
gia đang phát triển chảy thẳng ra 
sông, hồ, 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 (Corcoran 
và cộng sự, 2010). Việc cải thiện 
vấn đề xử lý nước thải đòi hỏi sử 
dụng nhiều năng lượng hơn.

Ở Ấn Độ, nông dân sử dụng gần 
80% nguồn nước có sẵn, trong đó 
phần lớn là từ các giếng nước 
ngầm. Ngân hàng thế giới dự báo 
Ấn Độ sẽ cạn kiệt nguồn tài 

Đến năm 2030, nhu cầu năng 
lượng tái tạo sẽ tăng tới 60% 
(WWAP, 2009) và Cơ quan 
thông tin năng lương Hoa Kỳ 
(EIA, 2010) ước tính tiêu thụ 
năng lượng toàn cầu sẽ tăng 
khoảng 50% từ năm 2007 đến 
năm 2035.

Đến năm 2030, 75% mức tăng 
năng lượng phụ thuộc vào các 
nguồn nhiên liệu hóa thạch do 
ảnh hưởng của biến đổi khí hậu 
và khan hiếm nước.

Tại Hoa Kỳ, nơi mà năng lượng 
tạo ra từ thủy điện chiếm 40% 
thì việc sử dụng nước dự báo sẽ 
tăng tới 165% nhằm đáp ứng 
với nhu cầu tới năm 2025.

Gần 40% dân số thế giới phụ 
thuộc vào gỗ, than đá, than củi, 
biogas để đun nấu. Việc thở 
trong môi trường khí độc hại 
gây ra bệnh phổi đã giết chết 
gần 2 triệu người mỗi năm, hầu 
hết trong số họ là phụ nữ và trẻ 
em.

Nhìn ra thế giới: Con số và dự báo



Giảm nhu cầu cá nhân khi có thể (về nước và năng lượng)

Cần biết lượng tiêu thụ nước và năng lượng của bạn - Nếu không 
biết được, bạn sẽ không kiểm soát được

Sử dụng hiệu quả năng lượng (Ví dụ: tránh để các thiết bị ở chế 
độ chờ)

Mua và sử dụng các thiết bị tiết kiệm năng lượng.

Tiết kiệm năng lượng là tiết kiệm nước, tiết kiệm nước cũng là tiết 
kiệm năng lượng.

Với nhu cầu sử dụng nước và năng lượng ngày càng gia tăng thì mỗi 
cá nhân chúng ta đều có thể đóng góp một phần quan trọng vào việc 
giảm thiểu áp lực lên tài nguyên nước và nhu cầu về năng lượng bằng 
mỗi hành động nhỏ mỗi ngày:
   

Chúng ta cần làm gì?
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“Tiết kiệm 
điện, nước ai 

làm cũng 
được!”.



Với chủ đề “Nước và năng lượng”, mục tiêu Ngày nước thế 
giới năm nay nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về mối 
quan hệ giữa nước và năng lượng, đồng thời kêu gọi các đối 
thoại chính sách nhằm phát triển bền vững nước và năng 
lượng.

Tại Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tổ chức nhiều 
hoạt động hưởng ứng Ngày nước thế giới như: Mít tinh, triển 
lãm, giao lưu văn nghệ…Các hoạt động chính được tổ chức tại 
Thành phố Lai Châu - tỉnh Lai Châu, trong hai ngày 20 và 21 
tháng 3 năm 2014.

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
CỤC QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC

Địa chỉ: 10 Tôn Thất Thuyết, Hà Nội
Điện thoại: 04.39437080

Fax: 04.39437417
Website: http://www.dwrm.gov.vn


