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tháng 3, Ngày nước thế giới là một sự
kiện quốc tế được tổ chức nhằm thu
hút sự chú ý người dân trên khắp trái

đất thấy được tầm quan trọng của nguồn nước
sạch và góp phần tăng cường quản lý bền vững
nguồn tài nguyên quý giá này.
Hằng năm, Ngày nước thế giới sẽ chọn ra một
chủ đề để phản ánh những khía cạnh khác nhau về
nguồn nước sạch và chủ đề của năm 2011 là “Nước
cho phát triển đô thị” và thành phố Cape Town,
Nam Phi sẽ đứng ra tổ chức sự kiện này.
Lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại, dân số thế
giới sống tại các thành phố gần 3,3 tỷ người… và
diện tích đất đô thị vẫn không ngừng gia tăng, kéo
theo đó là rất nhiều vấn đề và thách thức đặt ra

quá trình công nghiệp hóa và các bất ổn do biến

đối với nguồn nước sạch và điều kiện vệ sinh an

đổi khí hậu, thảm họa thiên nhiên, và các tranh

toàn. Điều đáng lưu ý, 38% tăng trưởng đó bắt

chấp về hệ thống cấp nước đô thị.

nguồn từ sự bùng nổ của các khu nhà ổ chuột do

Với chủ đề của năm nay, “Nước cho phát

làn sóng di dân từ nông thôn sang thành thị, cùng

triển đô thị”: ứng phó với thách thức từ đô thị,

lúc đó dân số thành phố cũng tăng nhanh hơn khả

nhằm hướng tới mục tiêu chỉ ra và khuyến khích

năng đáp ứng của hệ thống cơ sở hạ tầng.

chính phủ, các tổ chức, cộng đồng và các cá nhân

Mục tiêu của Ngày nước thế giới 2011 là tập

trên thế giới chủ động tham gia vào việc xác định

trung sự chú ý của quốc tế vào các tác động của

các vấn đề đặt ra đối với công tác quản lý nguồn

sự tăng trưởng ngày càng cao dân số thành thị,

nước đô thị.

 Trưởng
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Nc và Đô th

thách thc đt ra?

- Một nửa nhân loại hiện đang sống tại các thành phố

m3 nước, người dân nghèo thành thị phải trả mức giá đắt

và cứ mỗi giây dân số thành thị sẽ tăng thêm 2 người. Đến

gấp 12 lần so với những hộ giàu sinh sống tại các khu vực lân

năm 2030, dân số thành thị ở châu Phi và châu Á sẽ tăng

cận.

gấp đôi so với năm 2000.
- Có khoảng 141 triệu người dân sống ở thành phố
không thể tiếp cận được với nguồn nước uống an toàn.

- Thực trạng vệ sinh môi trường của nhiều người dân
nghèo thành thị: các hộ nghèo tại đô thị không thể hoặc rất
hạn chế để có thể tiếp cận với nhà vệ sinh (công cộng hoặc

- Trong 4 người dân thành thị thì có 1 người (tương

cá nhân). Các túi rác hay các cống mở, bãi rác đằng sau nhà

đương với 794 triệu người) không được tiếp cận với hố xí

trở thành sự lựa chọn hàng ngày để giải quyết các nhu cầu

hợp vệ sinh.

cho những cư dân tự phát.

- Tình trạng này dẫn đến bệnh liên quan đến nước như
tiêu chảy, sốt rét, tả tại các các thành phố, khu vực thành thị.
- Tốc độ tăng trưởng dân số thành thị quá nhanh trong
những thập kỷ qua cũng làm chậm quá trình đạt mục tiêu
tiếp cận nước sạch và vệ sinh môi trường.

TÌNH TRẠNG NÀY NGHIÊM TRỌNG NHẤT Ở ĐÂU?

KHI NÀO THAY ĐỔI?
- Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ, xây dựng năm 2000
đã nhấn mạnh rằng:
+ Đến năm 2020 phải đạt được sự cải thiện đáng kể đối
với cuộc sống của ít nhất 100 người dân sinh sống tại các
khu ổ chuột.

- Tốc độ đô thị hóa nhanh nhất tại các nước đang phát

+ Đến năm 2015 phải giảm một nửa tỷ lệ dân số không

triển, nơi mà cứ mỗi tháng lại có thêm 5 triệu người dân

thể tiếp cận với nguồn nước uống sạch và điều kiện vệ sinh

đến và sinh sống tại các thành phố.

cơ bản.

- Tình trạng này trở nên đặc biệt nghiêm trọng tại các
khu ổ chuột, nơi sinh sống của 828 triệu người dân. Họ không

- Với tiến trình như hiện nay, mục tiêu về nước sạch sinh
hoạt sẽ đạt được trong năm 2015.

những không thể tiếp cận được với nguồn nước uống và điều

- Tuy nhiên, nếu giữ nguyên tốc độ này thì thế giới sẽ

kiện vệ sinh an toàn mà cả nơi cư trú vốn cũ nát, thiếu kiên

không thể đạt được các mục tiêu về điều kiện vệ sinh cơ bản.

cố cũng bị đe dọa bởi các thiên tai liên quan đến nước và

Các khu vực thành thị mặc dù luôn được ưu tiên đầu tư hơn

môi trường như lũ lụt hay sạt lở đất.

so với khu vực nông thôn nhưng đang phải vật lộn để theo

ĐỐI TƯỢNG NÀO BỊ TÁC ĐỘNG LỚN NHẤT?
- Những người dân nghèo thành thị chính là những đối
tượng chịu ảnh hưởng lớn nhất. Họ thường không được sử
dụng nước từ các hệ thống cấp nước tập trung và phụ thuộc
chủ yếu vào nguồn nước cung cấp bởi các nhà buôn tiểu
thương với giá đắt đỏ.
VD: Ở Accra, Ghana, trong cùng một thành phố, với mỗi

kịp với tốc độ tăng dân số.
- Bên cạnh đó, tốc độ xóa bỏ khu ổ chuột cũng không thể
theo kịp tốc độ tăng trưởng của dân số đô thị. Mặc dù tỷ lệ
cư dân đô thị sống tại các khu ổ chuột tại các nước đang
phát triển đã giảm từ 39% năm 2000 xuống còn 33% năm
2010, nhưng số lượng tăng lên nhanh chóng, cứ một năm
các nước này lại có thêm 6 triệu người đến và sinh sống tại
khu vực nghèo khổ nhất thế giới.

BẢ N T IN TÀ I NG U YÊN NƯỚC
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Nguy c v nc ti các thành ph
CÁC THÁCH THỨC CHÍNH
Ngày nay, nhiều thành phố đang phải đối mặt với các
mối đe dọa nghiêm trọng về nguồn nước như bão lụt, hạn
hán và các hoạt động ở thượng nguồn của các sông xuyên
biên giới. Biến đổi khí hậu và các thảm họa có liên quan đến
nước sẽ gia tăng các nhu cầu về các hệ thống đô thị, khiến
cho tỷ lệ nhập cư vào các khu vực đô thị tăng cao. Dễ bị tổn
thương nhất là những người nghèo sống ở đô thị, vì họ
thường phải sống ở những nơi nguy hiểm, chẳng hạn như
các vùng đồng bằng thường bị lũ lụt với nhà ở chất lượng
thấp.
Lũ lụt chiếm một nửa số vụ thiên tai trên toàn thế giới
và 84% của tất cả các thảm họa tử vong. Lũ lụt ở các khu
vực có dịch vụ kém có thể dẫn đến các bệnh như tiêu chảy,
thương hàn, tả, ghẻ và sốt rét. Hơn nữa, nó có thể gây ra ô
nhiễm đối với việc cấp nước vì đường ống nước trong khu
vực ổ chuột thường bị hư hỏng hoặc rò rỉ. Rất nhiều thành
phố trên thế giới nằm trên bờ biển và dễ bị tổn thương trước
nguy cơ lũ lụt.

• 21 trong tổng số 33 siêu đô thị của thế giới nằm trên
bờ biển.
• Ở châu Á, hơn 1 tỷ người sống cách biển trong
vòng 100 km.
Hạn hán: sau lũ lụt, hạn hán là mối đe dọa thứ hai của
thế giới về mặt địa lý. Hạn hán có thể gây ra ít thiệt hại vật
chất trước mắt hơn so với động đất, bão lụt, hoặc các cơn
bão, và thường ít được ưu tiên giảm thiểu rủi ro hơn. Tuy
nhiên, hạn hán thường có tác động lâu dài hơn, phá hoại
lương thực và an ninh nước. Do hạn hán ngày càng trở nên
thường xuyên và xảy ra ở khắp nơi, nên cần được quan tâm
nhiều hơn.
Biến đổi khí hậu đã ảnh hưởng đến tài nguyên nước và
quản lý tài nguyên nước ở nhiều khu vực. Biến đổi khí hậu
có thể tác động nghiêm trọng đến các khu vực đô thị, như
gia tăng nguy cơ lũ lụt, giảm cấp nước di dân từ các thành
phố ven biển. Dự đoán nhiệt độ tăng và các điều kiện thời
tiết cực đoan ảnh hưởng đến lượng mưa và phân bố mưa,
tuyết tan, dòng chảy sông và nước dưới đất, cũng như suy
thoái chất lượng nước.
Khan hiếm nước vừa là một hiện tượng tự nhiên, vừa
là một hiện tượng nhân tạo. Khan hiếm nước là một khái
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BẢN TI N T À I N G UY Ê N NƯỚ C

niệm tương đối và có thể xảy ra ở bất kỳ mức độ cung cấp
hoặc nhu cầu nào. Khan hiếm nước có thể trầm trọng hơn ở
các quốc gia hạ nguồn do khai thác nước ở thượng nguồn
các sông xuyên biên giới, hoặc do phát triển nước ngầm đơn
phương ở các nước ven sông chia sẻ các tầng chứa nước
ngầm xuyên biên giới. Sự khan hiếm có thể là do phát triển
xã hội (sản phẩm của sự sung túc, kỳ vọng và hành vi theo
tập quán) hoặc hậu quả của các mô hình cung cấp đã bị thay
thế - xuất phát từ biến đổi khí hậu chẳng hạn. Các nhà thuỷ
văn học thường đánh giá tình trạng khan hiếm bằng cách
nhìn vào phương trình dân số-nước. Một khu vực đang phải
chịu tình trạng căng thẳng về nước khi nguồn cung cấp nước
hàng năm giảm xuống dưới 1.700 m3/người. Khi cấp nước
hàng năm dưới 1.000 m3/người, dân số phải đối mặt với sự
khan hiếm nước, và dưới 500 m3 là tình trạng "khan hiếm
tuyệt đối".

• 1/5 dân số thế giới, tương đương với 1.2 tỷ
người sống trong các khu vực khan hiếm nước.
• Sử dụng nước đô thị dự kiến sẽ tăng gấp đôi vào
năm 2050. 

Thất thoát nước và giảm thất
thoát ở các Đô thị Việt Nam
hất thoát nước là vấn đề luôn

T

VỀ NHỮNG NGUYÊN NHÂN
GÂY THẤT THOÁT NƯỚC

đi liền với mọi hệ thống cấp

lâu dài hoặc tác động bất thường...
Không có các con số thống kê

nước, gắn liền với quá trình

Đã có rất nhiều tổng kết về các

chính xác để so sánh tương quan của

sản xuất và kinh doanh nước

nguyên nhân gây thất thoát nước, để

lượng nước bị mất đi giữa 2 nguyên

sạch. Cũng có thể hiểu rằng thất thoát

tiện trao đổi xin được nêu lại 2 khía cạnh

nhân, bởi điều này sẽ tùy thộc vào

nước là một tất yếu, vì không thể có

chính, đó là:

nhiều yếu tố: điều kiện cụ thể, hoạt

một hệ thống đường ống tuyệt đối kín

- Thất thoát nước từ các nguyên

động của từng đơn vị, đặc điểm riêng

để đảm bảo không mất một giọt nước

nhân “quản lý” (thường gọi là nước

của hệ thống cấp nước... nhưng thông

nào, cũng như toàn bộ lượng nước đã

thất thu) là do: cách quản lý dùng

thường thất thoát nước do kỹ thuật (rò

được sản xuất ra đều sẽ phải thu được

nước kiểu “khoán” không có đồng hồ

rỉ) thường chiếm phần lớn trong tổng

tiền...

hoặc đã có đồng hồ nhưng không quản

lượng nước thất thoát. Các nghiên cứu

Cả thế giới đều đã phải chấp nhận

lý được đồng hồ để đảm bảo được việc

của Công ty cấp nước Đà Nẵng cho

điều này và luôn phấn đấu để đạt được

đo đếm chính xác, không quản lý được

thấy: tại Đà Nẵng thất thu do kỹ thuật

một tỉ lệ thất thoát nước thấp nhất. Tỉ

các đấu nối hoặc ngăn chặn được việc

(rò rỉ) là 90%, thất thu do quản lý chỉ

lệ thất thoát nước cũng là chỉ số để

đấu nối trái phép... Việc quản lý còn bị

khoảng 10%.“

đánh giá mức độ của hệ thống cấp

ảnh hưởng bởi hệ thống tính tiền

nước, trình độ của dịch vụ... Nước bị

không chuẩn xác, đọc đồng hồ bị sai

thất thoát nhiều là sự thiệt hại lớn cho

lệch, thu tiền không đủ, không xác

sản xuất kinh doanh, là mối quan tâm

định được khối lượng nước khi sử dụng

lớn của tất cả mọi người. Chính vì vậy,

cho các mục đích không kinh doanh

tỉ lệ thất thoát nước luôn được quan

(tưới cây, tưới đường, chữa cháy...).

tâm và khống chế. Ở các nước tiên tiến

Các hoạt động kỹ thuật: vận hành,

tỉ lệ thất thoát nước thường khá thấp

thau rửa, súc xả... không được thực

(Đức 7%, Đan Mạch 10% và trung

hiện hợp lý, tiết kiệm... đặc biệt là các

bình là khoảng 15%...). Theo số liệu

sự cố vỡ ống, hỏng hóc không quản lý

được nêu trong các báo cáo đánh giá,

được, không xử lý kịp thời...

hiện nay tỉ lệ thất thoát nước ở Việt

- Thất thoát nước do nguyên nhân

Nam là khoảng 30%. Nếu tính toán

“kỹ thuật”(thường gọi là nước rò rỉ) là

thành tiền tất cả các “giá trị đã mất

nước mất đi vì bị rò rỉ trên toàn bộ

mát” theo tỉ lệ này thì thực trạng thất

mạng lưới, trên suốt chiều dài đường đi

thoát nước của chúng ta hiện tại đúng

của nước sạch, bắt đầu từ trạm bơm

là khó có thể được chấp nhận.

nước sạch tại nhà máy tới các đối

Trong bài này, Người viết muốn

tượng sử dụng (có thể tới hàng trăm

được trao đổi thêm về chủ đề “Thất

cây số), nước bị rò rỉ qua vô số các mối

thoát và giảm thất thoát nước” với

nối, qua các van khoá, thiết bị... rò rỉ

mong muốn quan điểm này sẽ gần hơn

qua các đường ống vì ống cũng không

với những người đang trực tiếp mang

còn là an toàn khi đã cũ nát, vì quá lâu,

trọng trách giảm thất thoát nước.

hỏng hoặc thủng vỡ do những tác động

VỀ THỰC TRẠNG THẤT
THOÁT HIỆN NAY
Theo các số liệu tổng kết, hiện
nay tỉ lệ nước thất thoát ở Việt Nam
khoảng 30%. Đây có thể là con số
chưa thật chính xác, vì đó mới chỉ là
số trung bình của các tỉ lệ thất thoát
của tất cả các đơn vị cấp nước, tổng
khối lượng nước thất thoát thực tế
của cả nước còn có thể lớn hơn. Tuy
nhiên, chúng tôi cho rằng thất thoát
nước với tỉ lệ lớn như vậy cũng là
một tất yếu, là một thực tế hoàn
toàn tương ứng với hiện trạng kỹ
thuật của các hệ thống cấp nước của
chúng ta đang có, trong đó phần lớn
là nước thất thoát do nguyên nhân
kỹ thuật (do rò rỉ trên mạng lưới
đường ống).
Theo số liệu thống kê, trong vòng
15 năm trở lại đây, thông qua rất nhiều
các dự án đầu tư phát triển, ngành cấp
nước ở Việt Nam thật sự đã có được
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những bước tiến đáng kể. Một khối

khoảng 15 năm trở lại đây. Ở giai

phục các nguyên nhân đã gây nên

lượng công trình, vật chất rất lớn đã

đoạn trước, việc giảm thất thoát nước

những thất thoát nước, như đã nêu ở

được hình thành: các nhà máy nước

cũng không có ý nghĩa, vì chưa ai có

trên là tiến hành khắc phục những

được xây dựng hoàn chỉnh, công nghệ

thể quan tâm đến việc này khi mà

chưa hoàn chỉnh về “quản lý” và

tiên tiến, trang bị hiện đại... cung cấp

nước cấp chưa có hoặc còn quá thiếu,

chống rò rỉ trên hệ thống mạng lưới

hàng triệu m3 nước hàng ngày cho

các công trình xử lý nước và hệ thống

đường ống (kỹ thuật).

các đô thị với nhiều hiệu quả xã hội to

đường ống còn rất thô sơ, tạm bợ, kinh

lớn. Bộ máy tổ chức của các doanh

phí đầu tư được bao cấp vô cùng hạn

nghiệp cấp nước đã được hoàn chỉnh

hẹp...

Giảm thất thoát nước từ các nguyên
nhân “quản lý”
Theo kinh nghiệm của nhiều đơn
vị đã thực hiện hiệu quả, các hành
động chính có thể vận dụng khi tiến
hành giảm thất thoát nước từ các
nguyên nhân “quản lý” là:
- Xoá bỏ chế độ dùng “nước
khoán”, lắp toàn bộ đồng hồ đo nước.
- Thực hiện tốt việc quản lý, kiểm
soát các mạng lưới dùng nước, củng
cố dịch vụ chăm sóc khách hàng,
chống đấu nối trái phép...
- Hoàn chỉnh Hồ sơ khách hàng,
hệ thống ghi thu đọc đồng hồ nước,
hoàn chỉnh hệ thống tính toán phát
hành hoá đơn thu tiền nước...
- Thành lập các đội chống thất thu
thất thoát đảm bảo phát hiện rò rỉ,
khắc phục sự cố nhanh nhất, hiệu quả
nhất...
- Cải tiến thay thế thiết bị, có chế
độ quản lý định kỳ thay thế kiểm
nghiệm đồng hồ đo nước...
- Tăng cường năng lực quản lý,
trách nhiệm quản lý gắn liền với tuyên
truyền vận động giáo dục cho cộng
đồng...
- Cải tiến công nghệ, hoàn chỉnh
quy trình sản xuất nước sạch giảm
lượng nước dùng cho bản thân trạm xử
lý...
Thất thoát nước từ các nguyên
nhân “quản lý” tuy là phức tạp vì liên
quan đến tất cả các lĩnh vực: kỹ thuật,
xã hội, tài chính, thể chế, pháp luật,
chính sách… nhưng trong thực tế vẫn
sẽ là dễ chống và sẽ đạt được hiệu
quả cao hơn là việc chống rò rỉ trên
mạng. Khó khăn chủ yếu hiện tại của
nhiều đơn vị khi giải quyết công việc
này chưa đạt yêu cầu vẫn là do không
có nguồn kinh phí.

đáng kể, trình độ kỹ thuật, trình độ

Trong những năm gần đây, cùng

quản lý vận hành được nâng lên một

với việc triển khai và hoàn thành hàng

bước mới, nhạy bén hơn và khả năng

trăm dự án phát triển cấp nước,

tự chủ kinh doanh... Sự trưởng thành

ngành cấp nước ở Việt Nam thật sự đã

của các doanh nghiệp cấp nước trong

có được những bước tiến đáng kể, vấn

thời gian qua đã khắc phục được đáng

đề chống thất thoát nước, đã được

kể lượng nước thất thoát do nguyên

quan tâm và triển khai ở tất các công

nhân “quản lý”.

ty cấp nước. Tại các dự án từ nguồn

Tuy nhiên, thực sự các hệ thống

vốn ODA hầu như đều có Hợp phần

công trình cấp nước của chúng ta vẫn

giảm thất thoát nước với những

còn nhiều khiếm khuyết và chưa cân

Chương trình đào tạo khá bài bản,

đối để đáp ứng yêu cầu. Ngoài những

Hợp phần tăng cường năng lực quản

đô thị mới được thành lập, gần như ở

lý, kinh doanh cho các công ty cấp

tất cả những đô thị còn lại các hệ

nước với sự hỗ trợ của Tư vấn quốc

thống cấp nước đều đã hình thành

tế... Có thể thấy rất rõ là: tuy không

hàng từ chục, hàng trăm năm trước

trở thành một phong trào chính thức

đây. Qua nhiều thời kỳ bắt đầu từ

rộng khắp, có thể chỉ là tự phát,

công suất nhỏ, công nghệ lạc hậu,

nhưng tất cả các đơn vị cấp nước đều

không đảm bảo chất lượng... với

đã có kiến thức, có các dụng cụ

những mạng lưới đường ống dẫn nước

chuyên dùng và quan trọng nhất là

đơn giản, đủ các chủng loại, được xây

đều có quyết tâm giảm nước thất

dựng bổ sung một cách bị động chắp

thoát. Theo số liệu của Hội Cấp thoát

vá phục vụ theo yêu cầu cấp bách,

nước Việt Nam từ năm 2000 đến năm

không có quy hoạch... và cũng không

2010 tỉ lệ nước thất thoát trong toàn

theo dõi quản lý được. Các đô thị càng

quốc đã giảm được 11%. Đó là một

lớn thì sự mất cân đối đó càng nặng

thành công rất lớn, được coi là một

nề và khi mạng lưới đường ống không

“thành tựu“ của ngành cấp nước.

được củng cố thì thất thoát nước do

Tuy nhiên, nhìn lại chúng ta chỉ mới

các nguyên nhân “kỹ thuật” (rò rỉ) sẽ

thành công trong các hoạt động giảm

càng lớn và ngày càng khó chữa. Đó là

được thất thoát từ các nguyên nhân

lý do chính khiến cho tỉ lệ nước thất

“quản lý” (giảm thất thu), hầu hết các

thoát cao và chắc chắn tình trạng này

đơn vị chưa đạt được hiệu quả trong

sẽ còn duy trì trong thời gian lâu nữa.

việc chống rò rỉ nước trên mạng lưới

VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG GIẢM
THẤT THOÁT NƯỚC ĐÃ
THỰC HIỆN
Khái niệm về giảm nước thất thoát
(hay là chống thất thoát) cho các hệ
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đường ống (giảm thất thoát “kỹ
thuật”).

GIẢM THẤT THOÁT NƯỚC
VÀ NHỮNG KHÓ KHĂN
THÁCH THỨC

thống cấp nước của các đô thị Việt

Về lý thuyết, giảm thất thoát nước

Nam chỉ mới thật sự “xuất hiện”

là tiến hành các hoạt động nhằm khắc

BẢN TI N T À I N G UY Ê N NƯỚ C

NƯỚC DƯỚI ĐẤT Ở CÁC ĐÔ THỊ:

Nguyên nhân suy thoái và bin pháp khc phc
ới tốc độ đô thị hóa ngày

những năm 1998 - 1999 cả thành phố

càng phát triển, nhu cầu

dụng. Tình trạng nhiễm mặn chủ yếu

có khoảng 120.000 lỗ khoan đường

dùng nước ngày càng tăng.

xảy ra và có nguy cơ đối với các đô thị

kính nhỏ kiểu UNICEF, thì đến 2007 đã

V

chứa nước trong quá trình khai thác sử

Theo dự báo của nhiều nhà

vùng đồng bằng ven biển, đồng bằng

lên đến hơn 200.000 lỗ khoan. Các lỗ

nghiên cứu thì tổng nhu cầu sử dụng

sông Cửu Long. Còn tình trạng xáo trộn

khoan này ngoài việc đóng góp sự tăng

nước cấp cho các đô thị đến năm 2020

nước xảy ra chủ yếu ở các đô thị thuộc

chiều sâu hạ thấp mực nước còn do kỹ

lên đến khoảng 20.000.000 m3/ngày,

đồng bằng sông Cửu Long.

thuật khoan không đảm bảo gây thẩm

trong đó tập trung chủ yếu ở các thành

Sụt lún mặt đất diễn ra tập trung ở

thấu nước mặt, nước thải từ mặt đất

phố lớn, như TP Hà Nội là 1.400.000

những đô thị khai thác nước lớn làm hạ

xuống gây ô nhiễm nguồn nước dưới

m3/ngày; TP Hồ Chí Minh lên đến

thấp mực nước mạnh, nơi đất yếu hoặc

đất.

4.000.000 m3/ngày; còn các thành phố

vùng Karst hóa, như Hà Nội, TP Hồ Chí

khác từ 100.000 m3/ngày - 800.000

Minh, Lạng Sơn…

* Công tác điều tra cơ bản các
nguồn nước nói chung và nước dưới
đất nói riêng không theo kịp nhu cầu
khai thác
Theo số liệu thống kê, hiện nay, ở
nước ta mới chỉ có khoảng 40% diện
tích cả nước được lập bản đồ ĐCTV
(Địa chất thủy văn) tỷ lệ 1/200.000;
một vài nơi có bản đồ ĐCTV tỷ lệ
1/50.000. Do vậy, khi các đô thị được
mở rộng thì thiếu các thông tin cần
thiết phục vụ cho công tác quy hoạch.
Đây cũng là một trong các nguyên
nhân dẫn đến suy thoái tài nguyên
nước dưới đất.
* Tốc độ đô thị hóa nhanh đã góp
phần không nhỏ dẫn đến tình trạng suy
thoái nguồn nước dưới đất
Hiện tại, hầu hết các đô thị nước ta
đang trong giai đoạn xây dựng và phát
triển, nên hàng ngày có tới hàng nghìn
lỗ khoan khảo sát Địa chất công trình Địa kỹ thuật; khoan hàng trăm lỗ
khoan làm cọc nhồi, gia cố nền móng;
đào hàng vạn m3 đất đá để xây dựng
các công trình; San lấp hàng trăm m2
ao hồ; trải hàng vạn m2 bê tông lên
mặt đất. Các hoạt động này không chỉ
làm thay đổi môi trường thấm, còn làm
giảm lượng nước ngấm từ bề mặt đất
xuống cung cấp cho các tầng chứa

m3/ngày, các thị trấn, thị tứ nhu cầu
cấp nước cũng tăng lên nhiều lần so với
hiện tại.

SUY THOÁI CẢ CHẤT VÀ
LƯỢNG
Việc khai thác nước dưới đất ở các
đô thị nước ta đã và đang có những
biểu hiện suy thoái cả chất và lượng
khá rõ, thậm chí một số đô thị ở mức
báo động. Tùy vị trí, đặc thù và mức
độ khai thác nước dưới đất khác nhau
mà mức độ suy thoái tài nguyên nước
dưới đất ở các đô thị khác nhau, nhưng
biểu hiện qua các hình thức sau :
Sự suy giảm trữ lượng nước dưới
đất thông qua sự hạ thấp mực nước,
sự cạn kiệt các nguồn nước. Tình trạng
này xảy ra ở hầu hết các đô thị.
Sự suy giảm chất lượng nước thông
qua sự nhiễm bẩn, sự xâm nhập mặn
và sự xáo trộn mực nước. Tình trạng
nhiễm bẩn xảy ra ở phần lớn các đô thị
phát triển công nghiệp, nông nghiệp,
nơi tầng chứa nước nằm nông và trên
nó có lớp phủ mỏng có tính thấm khá;
những nơi liên quan tới cấu trúc địa
chất, thành phần đất đá có chứa các
chất có khả năng gây ô nhiễm tấng

NGUYÊN NHÂN CỦA SỰ SUY
THOÁI
* Tốc độ gia tăng dân số dẫn đến
nhu cầu dùng nước tăng
Do kinh tế phát triển, đời sống của
người dân tăng cao, dẫn đến nhu cầu
dùng nước ngày càng tăng. Trước đây
mỗi người, mỗi ngày chỉ sử dụng
khoảng 70 - 80 lít nước. Ngày nay, mỗi
người mỗi ngày sử dụng không ít hơn
120 lít nước, những hộ gia đình khá giả
có thể sử dụng tới 200 - 250 lít nước
mỗi ngày.
Cũng do đời sống tăng cao, nhu
cầu sử dụng nước cho các dịch vụ công
cộng như: tưới cây, rửa đường, phòng
cháy, chữa cháy…) của các thành phố
tăng lên đáng kể. Trong khi đó, năng
lực sản xuất nước sạch của các công ty
kinh doanh nước sạch còn hạn chế,
không đáp ứng kịp nhu cầu sử dụng.
Tình trạng cung không đủ cầu đó
dẫn đến các cơ sở phải tự xoay sở tìm
nguồn nước để đáp ứng yêu cầu sử
dụng của mình. Do vậy, việc khoan khai
thác nước dưới đất ở các đô thị đã phát
triển ồ ạt, khó quản lý, nhất là các lỗ
khoan nhỏ lẻ. Ví dụ, tại TP. Hà Nội, vào
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nước, thu hẹp miền bổ cập cho nước

Luật Tài nguyên nước, Luật Bảo vệ

dưới đất. Điều này dẫn đến tình trạng

môi trường… đó là những cố gắng

suy giảm lưu lượng khai thác tại các

vượt bậc của Nhà nước và của cả

Để bảo vệ tốt nguồn nước dưới

giếng khoan, tăng độ hạ thấp mực

cộng đồng. Tuy nhiên, các văn bản

đất tại các đô thị cần thúc đẩy thực

nước, đồng thời còn tạo điều kiện cho

pháp luật đi vào cuộc sống còn rất

hiện tốt các giải pháp sau:

nước bẩn từ bề mặt đất dễ dàng xâm

chậm. Còn nhiều người dân chưa biết

Một là, xây dựng và ban hành

nhập vào tầng chứa nước; thay đổi

Luật Tài nguyên nước, Luật Bảo vệ

các văn bản quy phạm pháp luật, đặc

môi trường tồn tại của nước dưới đất

môi trường chứ chưa nói là chấp hành

biệt là các qui định bảo vệ, duy trì các

làm biến đổi thành phần vật chất

triệt để việc thực hiện chúng. Thêm

nguồn bổ cập và khai thác nước dưới

trong nước dẫn đến nước dưới đất bị

vào đó đi kèm với các luật là các văn

đất ở các đô thị và các Quy định và

ô nhiễm.

bản hướng dẫn thực hiện, các quy

hướng dẫn việc lồng ghép quy hoạch

Tại Hà Nội, các kết quả nghiên

trình quy phạm dưới Luật còn thiếu,

phát triển đô thị với bảo vệ tài nguyên

cứu ĐCTV cho thấy nước sông Hồng

thậm chí chồng chéo nên Luật khó đi

nước dưới đất;

đóng góp từ 60% đến 80% lượng

vào cuộc sống, nhất là các quy định,

Hai là, kiểm kê, đánh giá đầy đủ

nước khai thác từ các bãi giếng bố trí

hướng dẫn liên quan đến công tác

tiềm năng nguồn nước dưới đất ở các

ven sông. Tuy nhiên, nếu tốc độ đô

bảo vệ tài nguyên nước dưới đất (như

đô thị và vùng phụ cận, tiến hành quy

thị hóa phát triển mạnh hai bên ven

thiếu các quy định, hướng dẫn lồng

hoạch khai thác, cân đối sử dụng và

bờ sông Hồng, thì các hoạt động xây

ghép quy hoạch phát triển đô thị với

quản lý tổng hợp các nguồn nước;

dựng ở đó không chỉ làm ô nhiễm

quy hoạch mạng lưới các lỗ khoan

nước đang khai thác tại các bãi giếng

khai thác; các hướng dẫn đánh giá tác

mà còn tạo nên bức tường ngăn chặn

động môi trường cho các công trình

khả năng cung cấp nước của sông

khai thác nước dưới đất…).

Hồng cho nước dưới đất. Hiện tượng

* Nhận thức về trách nhiệm bảo vệ
tài nguyên nước nói chung, tài nguyên
nước dưới đất nói riêng của các cán bộ,
các cấp chính quyền và cộng đồng còn
thấp
Qua thống kê cho thấy, hầu hết
các quy hoạch phát triển kinh tế xã
hội; quy hoạch đô thị, qui hoạch các
công trình cụ thể, như các bãi chôn
lấp chất thải, các khu công nghiệp…
chưa có sự lồng ghép quy hoạch bảo
vệ tài nguyên nước, trong đó có nước
dưới đất. Do chưa có những nhận
thức đầy đủ về vai trò của nước dưới
đất trong phát triển kinh tế xã hội,
cho nên công tác điều tra, đánh giá
và bảo vệ tài nguyên nước dưới đất
trong những năm qua chưa được
quan tâm đúng mức. Bên cạnh đó,
hiện nay do nhận thức của cộng đồng
chưa cao, nên việc xả thải chất thải ra
môi trường không đúng nơi quy định,
việc xử lý chất thải chưa đảm bảo tiêu
chuẩn tạo nguồn gây ô nhiễm nước
dưới đất; việc tiết kiệm tài nguyên
nước chưa tạo thành tiềm thức trong
mỗi người dân.

Ba là, đánh giá khả năng tự bảo
vệ, xác định các nguy cơ gây suy
thoái tài nguyên nước dưới đất ở các
đô thị;
Bốn là, đẩy mạnh nghiên cứu cơ
bản về bảo vệ nước dưới đất, trước
mắt tập trung áp dụng cho các loại
hình đô thị đặc trưng cho vùng ven
biển và vùng phát triển công nghiệp;
Năm là, điều tra, khảo sát xác
định các nguồn gây ô nhiễm nước
dưới đất ở các đô thị; Đề xuất và thực
hiện các giải pháp ngăn chặn, xử lý;
Sáu là, tổ chức đánh giá tác động
môi trường chiến lược tổng thể tất cả
các phương án khai thác sử dụng
nước dưới đất tại các đô thị và vùng
phụ cận mang tính liên vùng;
Bẩy là, điều tra, nghiên cứu thiết
lập các phương án bổ sung nhân tạo
nước dưới đất tại các đô thị đang có
nguy cơ cạn kiệt các nguồn nước;
khoanh vùng bảo vệ và tạo miền bổ
cập cho nước dưới đất;
Tám là, xây dựng và tăng cường
hệ thống quan trắc tài nguyên nước
dưới đất tại các đô thị và vùng phụ
cận;
Chín là, nâng cao nhận thức
cộng đồng về bảo vệ tài nguyên nước
dưới đất.

này sẽ dẫn đến tình trạng suy giảm
lưu lượng và mực nước trong các
giếng khoan.
Tốc độ đô thị hóa gia tăng cũng
đồng nghĩa với sự gia tăng rác thải,
nước thải. Nếu không xử lý tốt thì đây
chính là nguồn gây ô nhiễm các
nguồn nước nói chung và nước dưới
đất nói riêng. Thực tế, trong vài chục
năm gần đây, hầu hết các nguồn
nước mặt tại các đô thị đã bị nhiễm
bẩn ở các mức độ khác nhau. Điều
này đã có ảnh hưởng nhất định đến
nguồn nước dưới đất. Tốc độ đô thị
hóa tăng còn dẫn đến tình trạng thiếu
đất để quy hoạch các đới phòng hộ vệ
sinh, nhiều nhà máy nước đới phòng
hộ vệ sinh đã bị lấn chiếm hoặc bị
xâm phạm bởi các công trình xả thải
gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng
đến chất lượng tài nguyên nước dưới
đất.

* Công tác quản lý tài nguyên môi
trường nói chung, môi trường nước,
nước dưới đất nói riêng còn chưa theo
kịp với sự phát triển
Về hành chính, chúng ta đã có các
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NHỮNG GIẢI PHÁP KHẮC
PHỤC

BẢN TI N T À I N G UY Ê N NƯỚ C

Tình hình cấp nước và khai thác sử
dụng tài nguyên nước tại các đô thị
THS. TRN TH HU
Cục Quản lý tài nguyên nước
ước là điều kiện thiết yếu

N

cho phát triển kinh tế, bảo
đảm ổn định xã hội, nâng
cao chất lượng cuộc sống và

phát triển bền vững của các đô thị. Ở
nước ta, sau gần 20 năm đổi mới, nền
kinh tế đất nước không ngừng tăng
trưởng, tốc độ tăng GDP hàng năm liên
tục đạt từ 7 đến 8% đã tạo cho các đô
thị trên toàn quốc ngày càng được mở
rộng và phát triển mạnh mẽ. Tính đến
nay, cả nước có khoảng 755 đô thị,
trong đó có 2 đô thị loại đặc biệt (Hà
Nội, thành phố Hồ Chí Minh), 10 đô thị
loại I, 12 đô thị loại II, 47 đô thị loại
III, 50 đô thị loại IV và 634 đô thị loại
V. Các đô thị đều là các trung tâm chính
trị, kinh tế, văn hóa xã hội của các tỉnh,
thành phố, khu vực và cũng là nơi thu

ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long

nước trung bình ở các đô thị cả nước

và 15% ở lưu vực sông Đồng Nai (chủ

chiếm tới 45-50%, sau đó do nhiều hệ

yếu tập trung ở các đô thị) đã sản xuất,

thống cấp nước được đầu tư, cải tạo

đóng góp trên 70% GDP của cả nước.

nâng cấp nên đến năm 2005 đã giảm

Tuy nhiên, cùng với mật độ dân cư cao,

tỷ lệ thất thoát nước xuống còn khoảng

mở rộng đô thị, tăng trưởng kinh tế,

30%, những hệ thống cấp nước được

mức sống của người dân đô thị ngày

xây dựng mới sau này đã giảm được tỷ

càng nâng cao thì nhu cầu sử dụng

lệ thất thoát nước xuống thấp hơn

nước ở các đô thị cũng tăng lên không

nhiều (trung bình khoảng 15%), nhưng

ngừng, và các vấn đề về ô nhiễm môi

ở các thành phố lớn do việc cải tạo hạ

trường, ô nhiễm nguồn nước, khai thác

tầng phân phối nước gặp nhiều khó

cạn kiệt nguồn nước và những tác

khăn nên tỷ lệ thất thoát/thất thu nước

động tiêu cực đến nguồn nước cũng

hiện vẫn ở mức cao (như thành phố Hà

ngày càng trầm trọng. Bài viết này xin

Nội, thành phố Hồ Chí Minh tỷ lệ này

cung cấp một số thông tin liên quan

vẫn chiếm gần 40%).

giữa tình hình cấp nước, nhu cầu nước

Theo tính toán, với dân số đô thị

và tình trạng khoan khai thác nước

gần 30 triệu người như hiện nay thì chỉ

dưới đất ở các đô thị, cũng như mối

riêng nhu cầu nước cho sinh hoạt ở đô

quan tâm của các tổ chức, doanh

thị (với mức 150 lít/ người/ngày), tổng

nghiệp trong quản lý, bảo vệ tài

nhu cầu nước sinh hoạt của các đô thị

nguyên nước tại các đô thị ở nước ta

toàn quốc đã vào khoảng 4,5 triệu

trong thời gian qua.

m3/ngày, nếu tính cả nhu cầu nước cho

đô thị ngày càng cao. Theo số liệu

1. TÌNH HÌNH CẤP NƯỚC VÀ
NHU CẦU NƯỚC Ở CÁC ĐÔ
THỊ

thống kê, năm 1986 dân số của cả

Tính đến nay, hầu hết các thành

nước có khoảng 61 triệu người, thì dân

phố, thị xã ở nước ta đã có hệ thống

số đô thị mới chỉ có khoảng 11 triệu

cấp nước tập trung và khoảng 300/635

người (chiếm khoảng 18%); năm 2001

thị trấn, thị tứ (đô thị loại V) có dự án

dân số cả nước là 79 triệu người, dân

cấp nước tập trung với nhiều nguồn

số đô thị khoảng 19 triệu người (chiếm

vốn khác nhau. Tổng công suất thiết kế

khoảng 24%), và đến năm 2009 dân

các nhà máy nước do các công ty cấp

số cả nước là 86 triệu người, thì dân số

nước đô thị quản lý trên cả nước đạt

đô thị đã lên tới gần 26 triệu người,

khoảng 5,4 triệu m3/ngày, nhưng công

chiếm khoảng 30% dân số của cả

suất thực tế của các nhà máy nước mới

nước. Hiện nay Việt Nam là nước đông

đạt khoảng 4,5 triệu m3/ngày, chiếm

dân thứ 13 trên thế giới, với khoảng 87

khoảng 80% công suất thiết kế. Tuy

triệu người, và trung bình mỗi năm dân

nhiên, tỷ lệ thất thoát nước trong các

số nước ta lại tăng thêm khoảng một

hệ thống cấp nước đô thị hiện nay nhìn

triệu người. Các vùng đồng bằng, đô

chung còn rất lớn nên lượng nước cấp

thị là khu vực có mật độ dân cư cao

cho các nhu cầu sử dụng thực tế ít hơn

nhất và tăng trưởng kinh tế mạnh nhất

so với con số nêu trên. Theo số liệu

trong cả nước (khoảng 1/3 dân số sống

báo cáo của ngành cấp nước, trước

ở lưu vực sông Hồng - Thái Bình, 21%

năm 2000 tỷ lệ thất thoát, thất thu

hút phần lớn nguồn lực lao động từ các
vùng nông thôn, vì vậy mật độ dân cư

sản xuất kinh doanh, dịch vụ thì lượng
nước cấp cho đô thị cả nước hiện nay
ước tính vào khoảng 8 triệu m3/ngày.
Theo đánh giá của ngành cấp nước thì
hiện nay tỷ lệ dân cư đô thị được cấp
nước trung bình cả nước mới đạt được
khoảng 70%, chỉ một số ít đô thị đạt
được mức 80% và phần lớn các hệ
thống cấp nước hiện có mới chỉ đáp
ứng nhu cầu nước ở các vùng nội thị.
Chính vì vậy, ngoài các công trình khai
thác nước thuộc hệ thống cấp nước tập
trung do các công ty cấp nước đô thị
quản lý còn rất nhiều công trình khai
thác nước, hệ thống cấp nước (chủ yếu
khai thác nguồn nước dưới đất tại chỗ)
do các hộ gia đình, chủ các cơ sở sản
xuất, khu/cụm công nghiệp, các doanh
nghiệp ở các đô thị tự đầu tư xây dựng
và quản lý vận hành công trình tự cung
cấp nước.
Chẳng hạn, tại thành phố Hà Nội, nhu

BẢ N T IN TÀ I NG U YÊN NƯỚC
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cầu sử dụng nước của thành phố hiện

đầu tư công trình khai thác nước ít tốn

Tân An, Bến Lức – tỉnh Long An; thị xã

nay là khoảng một triệu m3 nước

kém… nên nước dưới đất thường là đối

Tây Ninh; thành phố Mỹ Tho; thị xã

sạch/một ngày, nhưng lượng nước cấp

tượng được ưu tiên khi nghiên cứu,

Bến Tre; thị xã Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc

từ hệ thống cấp nước do các công ty

đầu tư các dự án cấp nước đô thị. Tại

Liêu, Cà Mau, Kiên Giang và hầu hết

kinh doanh nước sạch của thành phố

các nhà máy cấp nước đô thị hiện nay,

các đô thị nhỏ là thị trấn, thị tứ. Như

quản

khoảng

nước thô khai thác từ nguồn dưới đất

vậy, có thể thấy hầu hết các đô thị ở

500.000m3/ngày; mới đây (từ giữa

chiếm gần 40% và nước mặt khoảng

đồng bằng Nam Bộ đang khai thác sử

năm 2009) nhà máy nước Vinaconex

trên 60%. Tuy nhiên, như đã nêu ở

dụng nguồn nước dưới đất cho cấp

của Tổng Công ty Vinaconex mới hoàn

phần trên, ngoài hệ thống cấp nước

nước đô thị, trong đó nhiều đô thị phụ

thành, lấy nước Sông Đà về cung cấp

tập trung do ngành cấp nước quản lý

thuộc hoàn toàn vào nguồn nước dưới

cho khu vực phía tây thành phố Hà Nội,

thì ở mỗi đô thị đều có hàng vài chục

đất như các thành phố Bạc Liêu, Sóc

nhưng đến nay mới cung ứng được

đến hàng trăm giếng khoan khai thác

Trăng, Cà Mau sử dụng 100% nguồn

khoảng 150.000 m3/ngày (do chưa

quy mô công nghiệp (giếng khai thác

nước dưới đất. Ước tính tổng lượng

hoàn thiện hệ thống phân phối nước),

quy mô lớn) phục vụ cấp nước tại các

nước dưới đất khai thác cấp cho các đô

lượng nhu cầu nước còn lại do các cơ

khu/cụm công nghiệp, các nhà máy, xí

thị, khu công nghiệp thuộc Nam Bộ

sở sản xuất, doanh nghiệp, khu dân cư,

nghiệp, cơ sở sản xuất, trường học...

khoảng 2 triệu m3/ngày.

hộ gia đình tự đầu tư công trình cấp

với công suất khai thác mỗi công trình

Ngoài ra, nhiều đô thị ở khu vực

nước, khai thác từ nguồn nước dưới

từ một vài trăm đến hàng chục ngàn

miền Trung, Tây nguyên cũng khai thác

đất (với lượng nước khai thác khoảng

m3/ngày đêm, và hàng vài chục đến

thác chủ yếu nguồn nước dưới đất

trên 300.000m3/ngày). Tại thành phố

hàng trăm ngàn giếng khoan đường

như: thành phố Quy Nhơn (100% sử

Hồ Chí Minh, nhu cầu nước của thành

kính nhỏ cấp nước hộ gia đình. Vì vậy,

dụng nước dưới đất), thành phồ Tuy

phố hiện nay là khoảng trên 2,5 triệu

việc khai thác nước dưới đất ở các đô

Hòa (nước mặt–nước ngầm), thị xã Do

m3/ngày, trong đó hệ thống cấp nước

thị (bao gồm cả trong hệ thống cấp

Linh, thành phố Quảng trị, thành phố

của công ty cấp nước của thành phố

nước của các công ty cấp nước và khai

Buôn Ma Thuột (100% sử dụng nước

cung cấp khoảng 2 triệu m3/ngày, còn

thác của các tổ chức, doanh nghiệp, hộ

dưới đất)... và hầu hết các đô thị nhỏ

lại là do các tổ chức, doanh nghiệp và

gia đình) thực tế là rất lớn, theo tính

(loại IV,V) đều khai thác sử dụng nước

nhân dân tự đầu tư công trình khai

toán có thể đáp ứng khoảng 50% nhu

dưới đất.

thác từ nguồn nước dưới đất (khoảng

cầu sử dụng nước tại các đô thị hiện

530.000m3/ngày - theo thống kê của

nay.

b) Một số vấn đề liên quan đến
khai thác nước dưới đất ở các đô thị:
- Các công trình khai thác nước
dưới đất phục vụ cấp nước ở các đô thị
chủ yếu là công trình khai thác nước tại
chỗ, tập trung trong phạm vi đô thị
hoặc các vùng phụ cận - nơi tập trung
đông dân cư với nhiều hoạt động xây
dựng, sản xuất liên quan đến nguồn xả
thải, môi trường và nguồn nước mặt bị
ô nhiễm, vì vậy nguồn nước dưới đất
có nguy cơ gây ô nhiễm cao;
- Nhiều công trình khai thác nước
không bảo đảm yêu cầu cách ly, chất
lượng ống/vật liệu lắp đặt giếng không
đảm bảo tiêu chuẩn, nhất là các công
trình khai thác nhỏ lẻ, giếng khoan
đường kính nhỏ do các tổ chức, cá
nhân không đủ năng lực kỹ thuật
chuyên môn thực hiện, vì vậy số lượng
công trình hỏng hóc, suy thoái nhiều,
gây nguy cơ nhiễm bẩn, nhiễm mặn,
ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước
dưới đất và tính bền vững của hệ thống

lý

chỉ

đáp

ứng

Sở Tài nguyên và Môi trường thành

Các đô thị sử dụng chủ yếu nước

phố Hồ Chí Minh). Tương tự ở các đô

dưới đất cho cấp nước ở khu vực miền

thị khác, những khu vực chưa có hệ

bắc gồm: thành phố Hà Nội (lớn nhất,

thống cấp nước tập trung của công ty

trên 800.000m3/ngày); thành phố Bắc

cấp nước đô thị thì nguồn nước sử

Ninh, thị xã Phúc yên, thành phố Vĩnh

dụng cho sản xuất, sinh hoạt ở các khu

Yên, thành phố Thái Nguyên, thành

vực này chủ yếu khai thác từ nguồn

phố Lạng Sơn, thành phố Tuyên

nước dưới đất tại chỗ, đặc biệt là tại

Quang, thị xã Hưng Yên, thị xã Tam

các vùng ngoại ô, vùng đô thị mở rộng,

Điệp (Ninh Bình), thị xã Bỉm Sơn, thị xã

các khu/cụm công nghiệp mới được

Sầm Sơn (Thành Hóa), thị xã Cửa Lò

xây dựng.

(Nghệ An)…, và nhiều thị trấn, thị tứ

2. HIỆN TRẠNG KHAI THÁC
SỬ DỤNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT
Ở CÁC KHU VỰC ĐÔ THỊ VÀ
CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN
a) Tình hình khai thác sử dụng
nước dưới đất ở các khu vực đô thị:
Với đặc điểm nổi trội là chất lượng
nước tốt, ổn định, khó bị ảnh hưởng
bởi các tác động bên trên mặt đất, khai
thác thuận tiện, đầu tư xử lý nước và

khác, trong đó khai thác lớn tập trung
chủ yếu ở vùng đồng bằng Bắc bộ.
Tổng lượng nước dưới đất khai thác sử
dụng cho các đô thị, khu công nghiệp
đồng bằng Bắc bộ ước tính đạt khoảng
trên một triệu m3/ngày.
Tại các đô thị thuộc khu vực Nam
Bộ, nước dưới đất cũng được khai thác
rất phổ biến, như: thành phố Hồ Chí
Minh (trên 500.000m3/ngày), Bình
Dương, Bà Rịa, Vũng Tàu, Đồng Nai,
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cấp nước đô thị (như tại các đô thị

Hình 1. Hình dạng phễu hạ thấp mức nước dưới đất ở thành phố Hà Nội

thuộc đồng bằng Nam bộ).
- Đa số các công trình khai thác
nước không bố trí đới phòng hộ vệ
sinh, điều kiện vệ sinh xung quanh
công trình khai thác không đảm bảo.
- Một số khu vực đô thị bố trí công
trình khai thác nước không hợp lý
(giếng khai thác tập trung, công trình
tập trung, khoảng cách không hợp lý)
– chủ yếu là các công trình xây dựng
trong giai đoạn trước đây (như ở thành
phố Hà Nội và một số thị xã, thành phố
thuộc miền tây nam bộ), gây hiện
tượng hạ thấp cục bộ tại nhiều khu
vực.
- Ở một số khu vực đô thị - nơi khai
thác nước dưới đất tập trung quy mô
lớn đã xảy ra hiện tượng suy giảm mực
nước liên tục (như tại một số bãi giếng

DIỆN TÍCH HẠ THẤP
P41

Diện tích phễu <0m : 293.44Km2
Diện tích phễu <-8m : 118.26Km2
Diện tích phễu <-14m : 42.93Km2

2

CHỈ DẪN
Lô khoan quan trắc
Đường thủy đẳng áp

thuộc khu vực thành phố Hà Nội, thành
phố Hồ Chí Minh, thành phố Sóc Trăng,
thành phố Cà Mau), gia tăng nhiễm

đất đã được ban hành và được hầu hết

đặt công trình khai thác và trong quá

mặn tại các giếng khai thác (như tại Cà

các địa phương trên cả nước triển khai

trình khai thác sử dụng nước). Thực

Mau, Sóc Trăng, Tiền Giang, Bến Tre),

thực hiện (như quy định về việc cấp

hiện nghiêm chỉnh chế độ quan trắc,

nhiễm bẩn/ô nhiễm nước dưới đất (ở

phép thăm dò, khai thác, hành nghề

thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí

khoan nước dưới đất; quy định về việc

Minh…).
- Đa số các giếng/công trình khai
thác nước không lắp đặt thiết bị quan
trắc, giám sát mực nước, lưu lượng;
không được phân tích chất lượng
nguồn nước thường xuyên. Hầu hết tổ
chức, doanh nghiệp chủ công trình
không thực hiện chế độ quan trắc,
giám sát và thông báo/báo cáo tình
trạng mực nước, lưu lượng, chất lượng
nước hàng năm tới cơ quan quản lý tài
nguyên nước để có biện pháp phối hợp
quản lý, bảo vệ nguồn nước.
Các vấn đề nêu trên đã, đang và sẽ
ảnh hưởng đến an toàn nguồn nước và
tính bền vững của các hệ thống cấp
nước đô thị.

3. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
Trong những năm qua, công tác
quản lý tài nguyên nước nói chung và

bảo vệ tài nguyên nước dưới đất; quy

giám sát mực nước, lưu lượng khai
thác, phân tích chất lượng nước và báo

định về việc xử lý, trám lấp các giếng

cáo định kỳ quá trình khai thác theo

hỏng không sử dụng; hướng dẫn

quy định của pháp luật tài nguyên

khoanh định vùng cấm, vùng hạn chế

nước.

khai thác nước, lập quy hoạch khai
thác, bảo vệ nước dưới đất... Tuy
nhiên, để bảo vệ một cách hiệu quả
nguồn nước dưới đất, góp phần bảo

- Ở các vùng có nhiều công trình
khai thác nước dưới đất cần nhanh
chóng thực hiện việc rà soát, xử lý

đảm an toàn, bền vững của các hệ

trám lấp các giếng không sử dụng;

thống cấp nước đô thị, ngoài việc tiếp

khoanh định các vùng hạn chế/cấm

tục tăng cường công tác quản lý tài

khai thác; lập quy hoạch khai thác sử

nguyên nước cần phải tăng cường thực

dụng, bảo vệ nước dưới đất và từng

hiện một số giải pháp sau:
- Xem xét đầy đủ vấn đề bảo vệ
nước dưới đất khi quy hoạch phát triển
các khu công nghiệp, khu đô thị.

bước xây dựng mạng quan trắc nước
dưới đất địa phương/khu vực. Các
vùng có hiện tượng suy giảm mực

- Việc quy hoạch công trình khai

nước, chất lượng nước cần xây dựng

thác nước, hệ thống cấp nước đô thị

phương án giảm thiểu hoặc nghiên cứu

cần có sự tham gia, phối hợp, thống

giải pháp cấp nước khác thay thế.

nhất với cơ quan quản lý tài nguyên
nước.

- Sớm đầu tư, hoàn thiện hệ thống
cấp nước ở các đô thị để hạn chế việc

quản lý nước dưới đất nói riêng đã

- Quản lý, giám sát chặt chẽ các

được tăng cường đáng kể, cụ thể:

công trình thăm dò, khai thác nước

xây dựng các công trình khai thác nước

nhiều văn bản quy định về quản lý,

dưới đất ở các đô thị (từ khâu thiết kế,

dưới đất quy mô nhỏ lẻ nhằm bảo vệ

khai thác sử dụng, bảo vệ nước dưới

lập đề án thăm dò, thi công đề án, lắp

tài nguyên nước.
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Phát triển đô thị trong bối cảnh Biến đổi
khí hậu: Hành động - thích ứng ngay
PV
Những nguy cơ tác động của biến đổi khí
hậu toàn cầu đang là thách thức rất lớn đối
với quá trình phát triển đô thị của Việt Nam,
đặc biệt là các đô thị lớn và đô thị ven biển.
MẤT ĐẤT DO NƯỚC BIỂN XÂM THỰC
Theo Cục Phát triển đô thị (Bộ Xây dựng), định hướng
tổng thể hệ thống đô thị Việt Nam đến năm 2015, tầm nhìn
2030, sẽ có 38% dân số sống tại đô thị vào năm 2015 và
khoảng 50% dân số sống tại các đô thị vào năm 2025. Như

Bờ biển ở xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình bị nước
biển xâm thực dữ dội

vậy, với những kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng
ở Việt Nam, trong giai đoạn 2030 - 2050, quy mô dân số sống

duyên hải bắc bộ khả năng nước ngầm nhiễm mặn rất có thể

trong các đô thị sẽ ngày càng tăng thì nguy cơ đối với dân

diễn ra. Các công trình đầu mối như cấp nước thoát nước,

cư ngày càng lớn.

cấp điện, xử lý nước thải, chất thải rắn tại các hệ thống đô

Theo TS. Đỗ Tú Lan - Phó Cục trưởng Cục Phát triển đô

Mực nước biển dâng và sự không ổn định của địa mạo ở

sử dụng đất tại hệ thống đô thị, đó là các hiện tượng như

vùng ven biển miền Trung ngày càng diễn biến phức tạp. Mực

xâm thực bờ biển, xói lở bờ biển, triều cường và ngập nước.

nước biển dâng bao gồm: dâng do thủy triều, dâng do bão, lũ,

Chẳng hạn, tại huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình trước kia là

dâng do biến đổi khí hậu, vì vậy những năm gần đây, tình hình

nơi có diện tích lấn biển nhiều nhất nước, hàng năm trung

bờ biển bị xâm thực xảy ra nhiều hơn. Sự đe dọa do mực nước

bình đất liền lấn biển từ 80-100m do phù sa của hai con sông

biển dâng lên các khu dân cư và cơ sở hạ tầng dọc bờ biển là

Đáy và sông Vạc bồi đắp, nhưng 5 năm gần đây hiện tượng

thường xuyên hơn. Đã nhiều năm qua, cứ đến mùa mưa bão,

xâm thực biển khiến cho đất nhiễm mặn và điều kiện thời

người dân sống dọc ven biển của các địa phương vùng ven

tiết khắc nhiệt đã ảnh hưởng sản xuất rất nhiều. Hiện tượng

biển miền Trung thường rơi vào trạng thái lo lắng bởi nạn xâm

xâm thực biển ngày càng lớn, mỗi năm biển xâm thực từ 15-

thực của sóng biển. Cứ mỗi mùa mưa bão, nhà cửa, đất đai và

20km làm cho việc bồi lắng cũng trở nên khó khăn hơn.

nhiều tài sản bị sóng cuốn ra biển.

Tại vùng ven biển huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) đang xảy ra

Điển hình trong nhiều năm qua, gần 100 hộ dân sống dọc

hiện tượng biển xâm thực bất thường, cuốn trôi nhiều tài sản

bờ biển Nam Ô (TP. Đà Nẵng) luôn phải sống trong nỗi ám ảnh

của nhân dân ven biển. Tình trạng này kéo dài từ tháng

bởi sự xâm thực của sóng biển. 750ha đất sản xuất, đất sinh

5/2009 tới nay.

hoạt của người dân nơi đây đang ngày càng bị thu hẹp bởi biển

HẠ TẦNG ĐÔ THỊ BỊ ẢNH HƯỞNG NẶNG NỀ

ngày càng "ăn sâu" vào đất liền.

Cơ sở hạ tầng đô thị trong những năm gần đây đã xuất
hiện những tác động của hiện tượng biến đổi khí hậu. Năm
2009, cơn bão số 9 đã khiến thành phố Đà Nẵng thiệt hại lớn,
các tuyến đường trong thành phố, hầu hết cây cối bị đánh
đổ, ước tính 40% diện tích cây xanh của thành phố bị hỏng,
đường ven bờ biển Nguyễn Tất Thành, sóng đã đánh sập và
làm hư hỏng hầu như toàn bộ kè. Cầu Phú Lộc sóng đánh
mất nửa mố cầu, có đoạn sóng đã ăn vào nửa con đường.
Cũng trong năm 2009, trận bão số 9 đã làm cho đoạn đường
Hồ Chí Minh đi qua Thừa Thiên Huế bị sạt khoảng 1.290m3.
Hiện tượng xâm thực bờ biển và mặn hóa đất liền còn là
mối lo lớn đối với chất lượng nước ngầm. Đặc biệt vùng
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thị ven biển cũng có nguy cơ ảnh hưởng.

thị, những dạng tác động của biến đổi khí hậu đối với cơ cấu
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Đối với hệ thống đô thị hiện nay đang có xu thế hướng ra
biển, xây dựng những khu nghỉ dưỡng, resort sẽ phải chịu ảnh
hưởng lớn bởi nước biển dâng và bão lũ. Những đô thị như
thành phố Phan Thiết, Đà Nẵng, Nha Trang, Vũng Tàu đang có
những hiện tượng xói lở bờ biển làm ảnh hưởng lớn đến cảnh
quan cũng như các công trình trên biển.
Rõ ràng, những tác động tiêu cực của Biến đổi khí hậu đến
phát triển đô thị ở Việt Nam là tiềm tàng. Bởi thế, nói như TS.
Đỗ Tú Lan, ngay từ bây giờ, các cấp chính quyền cần phải hành
động ngay; các cơ quan nghiên cứu cần đưa ra những giải
pháp, tư vấn khoa học để xây dựng các đô thị theo hướng thích
ứng với sự biến đổi của khí hậu ngay trong tương lai gần.

Siêu đô thị và nhu cầu nước sạch
CÔNG PHIÊN
Diễn đàn Kinh tế thế giới về Đông Á được tổ chức vào tháng 6/2010 tại TPHCM đã cảnh
báo, TPHCM đang ở ngưỡng một siêu đô thị khi dân số đã ngấp nghé 10 triệu người. Điều
đó đồng nghĩa với nguy cơ quá tải về giao thông, nhà ở, nước sinh hoạt và sản xuất…
TRƯỚC MẮT: Ô NHIỄM, LÂU DÀI...
Ngay mùa khô 2010, trên sông Sài Gòn, mặn đã xâm
nhập sâu hơn vào đất liền so với những năm trước, khiến hồ
Dầu Tiếng (Tây Ninh) phải xả nước đẩy mặn để bảo vệ
nguồn nước ngọt cho nhà máy nước (NMN) Tân Hiệp (Củ
Chi) - nơi cung cấp 1/4 lượng nước sạch cho TPHCM. Có thể
nói, nước biển dâng là một trong những tác động của biến
đổi khí hậu đến TPHCM dễ thấy nhất.
Nếu nước biển dâng 0,7 - 1m như dự báo, sông Sài Gòn
sẽ bị nhiễm mặn nặng nề, sâu trong đất liền hơn - lúc đó vai
trò đẩy mặn của hồ Dầu Tiếng gần như bất khả thi, nếu được
cũng rất lãng phí nguồn nước. Trước khi trạm bơm nước thô
Bến Than (Củ Chi) đi vào hoạt động năm 2004, lượng nước
xả qua hồ Dầu Tiếng xuống sông Sài Gòn từ tháng 1 đến
tháng 5 là 28,6 triệu m³. Sau khi có NMN Tân Hiệp, năm
2005 hồ Dầu Tiếng phải xả 177 triệu m³ và năm 2006 (từ
ngày 10-2 đến 3-5) phải xả 143 triệu m³ để khai thác
250.000 - 300.000m³/ngày. Viện Khoa học thủy lợi miền
Nam đặt tình huống: Nếu mực nước biển dâng 1m, nước
sông Sài Gòn sẽ bị xâm nhập mặn lên tận huyện Củ Chi.
Theo lãnh đạo NMN Tân Hiệp, nếu nhiễm mặn xảy ra ở mức
cao như dự báo, không NMN nào có thể hoạt động.
Tuy nhiên, nguy cơ trước mắt hiện nay chính là tình trạng

Xếp thùng chờ đến lượt mua nước tại huyện Nhà Bè (TPHCM).
ẢNH: CAO THĂNG

ô nhiễm ngày càng trầm trọng trên các dòng sông. Hàng
ngày, hai con sông Sài Gòn - Đồng Nai, nơi cung cấp nước

nghiệp trong vùng…, từ năm 1993, Chính phủ đã cho nghiên

sinh hoạt chủ yếu cho gần 17 triệu dân ở TPHCM, Bình

cứu tiền khả thi dự án hệ thống thủy lợi Phước Hòa (tỉnh

Dương, Đồng Nai, Bà Rịa -Vũng Tàu, phải hứng chịu khoảng

Bình Phước), lấy nước từ Sông Bé cấp cho Bình Phước, Bình

2 triệu m³ nước thải sinh hoạt, gần 400.000 m³ nước công

Dương vừa chuyển về hồ Dầu Tiếng (khoảng 70m³/giây).

nghiệp chưa xử lý. Lãnh đạo NMN Tân Hiệp cảnh báo, bộ

Năm 2003, Bộ Nông nghiệp – Phát triển nông thôn phê

phận lọc với vật liệu mới của đơn vị khó có khả năng chịu nổi

duyệt báo cáo điều chỉnh và bổ sung nghiên cứu kỹ thuật dự

nếu nạn ô nhiễm tiếp tục gia tăng với tốc độ hiện nay.

án thủy lợi Phước Hòa và năm 2008 phê duyệt điều chỉnh
dự án. Dự án đang được thi công với mục tiêu cấp nước sinh

NGUỒN NƯỚC AN TOÀN TỪ HỒ DẦU TIẾNG PHƯỚC HÒA
Ngành thủy lợi nhận thấy, để đảm bảo yêu cầu dòng
chảy tối thiểu trên sông Sài Gòn là 16,1m³/giây, hồ Dầu
Tiếng phải xả thêm 9,5m³/giây, tương đương 125 triệu m³
trong 5 tháng mùa khô. Như vậy, hồ Dầu Tiếng phải xả nước
đủ mạnh để đẩy mặn, lấy nước đạt chuẩn cung cấp cho NMN
Tân Hiệp tại Bến Than. Điều này gây thất thoát nước hồ, phá
vỡ cân bằng nước và ảnh hưởng đến đối tượng dùng nước
khác. Để giải quyết sự thiếu hụt nước vào mùa khô của hồ
Dầu Tiếng, cũng như tăng năng lực cấp nước sinh hoạt, công

hoạt đô thị và công nghiệp cho TPHCM và các tỉnh, bên cạnh
đó là cấp nước sản xuất nông nghiệp, ngăn xâm nhập mặn
ở hạ lưu sông Sài Gòn và Vàm Cỏ Đông. Vấn đề lựa chọn
nguồn cấp nước an toàn cũng có ý nghĩa quan trọng. TPHCM
đã có văn bản gửi Bộ Nông ngiệp – Phát triển nông thôn và
tờ trình gửi Bộ Xây dựng đề nghị lấy 1 triệu m³ nước trực tiếp
từ hồ Dầu Tiếng. Việc dùng nước hồ Dầu Tiếng giúp TPHCM
chủ động kiểm soát nguồn và chất lượng nước ổn định, thay
thế hình thức lấy nước từ sông Sài Gòn, tránh xung đột lợi
ích trong sử dụng nước và tiết kiệm nguồn nước đang trở
nên khan hiếm.
BẢ N T IN TÀ I NG U YÊN NƯỚC
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Mi giao thoa gia đô th và
nông thôn v tài nguyên nc
THÀNH PHỐ VÀ NÔNG THÔN

cống thoát nước được xây dựng có

- Hàng năm, có khoảng 19.5

Hợp quốc về phát triển bền vững đã

triệu hécta diện tích đất nông nghiệp

đứng ra kêu gọi Chính phủ các nước

được chuyển đổi mục đích cho đô thị

từ cấp quốc gia đến cấp khu vực và

hóa và phát triển công nghiệp. Trong

cộng đồng thế giới thực hiện quản lý

Alexandria, Ai Cập (4 triệu

không gian chuyển tiếp giữa nông

tài nguyên đất một cách chiến lược

dân, dân số tăng lên 6 triệu vào mùa

thôn – thành thị, nhiều chủ thể cạnh

nhằm thúc đẩy sự tác động qua lại

hè)

tranh với nhau để có được nguồn

giữa khu vực nông thôn và thành

Các thách thức chính

nước.

thị”.

- Biến đổi khí hậu sẽ ảnh hưởng

CÁC THÁCH THỨC CHÍNH

TIẾP CẬN ĐỐI VỚI
THÀNH PHỐ

-Các thành phố sẽ không còn
được coi như những không gian đặc

- Khuyến khích sự tương tác tích

thù nằm ngoài mối liên kết với

cực và mối quan hệ tương hỗ từ 2

những khu vực phụ cận. Việc định

khu vực nông thôn – thành thị.

cư tại các thành thị phụ thuộc vào

- Tập trung vào mô hình về các

tài nguyên đất đai ở chính khu vực

khu vực thành thị nơi mà các lợi thế

nông thôn xung quanh để cung cấp

mang tính cạnh tranh của cả thành

nước và lương thực, bãi thải tập

thị, vùng ven và nông thôn được hòa

trung, hoạt động giải trí và cả tốc độ

trộn với nhau để khuyến khích cách

di cư từ nông thôn đến thành thị

sử dụng cân bằng hơn các nguồn tài

không ngừng tăng. Để có thể bảo

nguyên thiên nhiên như nguồn tài

đảm được hệ sinh thái và sinh kế ở

nguyên nước và năng lượng.

cả khu vực nông thôn – thành thị thì

- Tái chế rác thải đô thị để sử

việc quản lý bền vững nhu cầu về

dụng cho các hoạt động nông

các tài nguyên ở cả 2 khu vực này là

nghiệp sau khi đảm bảo được các

hết sức cấp bách.

điều kiện về chất lượng phù hợp cho

- Để đô thị hóa diễn ra một cách
bền vững, cần có cách tiếp cận nhất

hoạt động sản xuất nông nghiệp và
sức khỏe con người.

quán đối với không gian nông thôn

- Việc xử lý các chất thải dưới

- thành thị. Không gian này là một

dạng rắn và lỏng trong vùng không

hệ thống linh hoạt và hết sức phức

gian nông thôn - thành thị đòi hỏi

tạp về vấn đề sử dụng đất. Tại rất

phải có các phương pháp tiếp cận

nhiều khu vực ranh giới của các

quản lý đặc biệt, có xét đến sự pha

thành phố, các ngành nông nghiệp,

trộn của nhiều chất ô nhiễm khác

công nghiệp và giao thông của cả

nhau đến từ nhiều nguồn thải – sinh

vùng đô thị và vùng ven đô đều

hoạt, công nghiệp và nông nghiệp.

đang cạnh tranh sử dụng nguồn

CÁC THÀNH PHỐ

nước. Thêm vào đó, vùng chuyển
tiếp giữa đô thị và nông thôn rất có
thể phải trở thành “sân sau” để tiếp
nhận rác thải đô thị, gây ra nhiều
tác động tiêu cực đối với hệ sinh
thái và sức khỏe con người.
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- Trong năm 2000, Hội đồng Liên

BẢN TI N T À I N G UY Ê N NƯỚ C

Accra, Ghana (2.1 triệu dân)
- Nguy cơ lũ lụt cao, nhiều khu
vực lân cận được xây dựng trên các
vùng dễ bị ngập lụt.
- Hầu hết các hệ thống thoát
nước tự nhiên đã bị phá hủy, các

năng lực thoát nước hạn chế.
- Dự báo trong tương lai lượng
bổ cập nước dưới đất sẽ suy giảm.

đến nguồn cung cấp nước và nhu
cầu về nước, hệ thống cấp nước sẽ
chịu áp lực, mực nước biển dâng sẽ
làm gia tăng xâm nhập mặn.
- Thay đổi lượng mưa trên sông
Nile sẽ tác động đến nguồn nước ở
Alexandria, thành phố phụ thuộc vào
95% lượng nước từ sông Nile.
- Là thành phố ven biển, dự kiến
mực nước biển sẽ dâng cao từ 0,5
đến 1 mét trong thế kỷ tới. Nếu
không bắt đầu hành động, 30% diện
tích thành phố sẽ mất do ngập lụt.
Mục tiêu và ưu tiên
- Ứng phó với các tác động của
biến đổi khí hậu.
- Tìm các nguồn nước thay thế.
- Cải thiện quy hoạch phát triển
đô thị.
Belo Horizonte, Brazil (2.4
triệu dân)
Các thách thức chính
- Lũ lụt gây ra các thiệt hại về
người và của.
- Tỷ lệ lớn dân số sinh sống tại
các khu vực dễ bị lũ lụt.
- Nước thải ít được xử lý.
- Đô thị tích hợp
Mục tiêu và ưu tiên
- Đánh giá các nguy cơ lũ lụt và
giảm thiểu thiệt hại
- Hạn chế ô nhiễm
- Sự tham gia của người dân
trong quá trình ra quyết định


Nc cho phát trin đô thi ti mt s châu l c
Châu Phi

Châu Á

cư đô thị và tỷ lệ đô thị hóa vẫn tiếp tục

Ở châu Phi, 38% dân số là dân cư

Châu Á chiếm một nửa số đô thị

tăng. Ở hầu hết các nước Mỹ La tinh dân

đô thị. Tỷ lệ này dự kiến sẽ tăng lên

của thế giới, và chiếm 6 trong số 10

cư được tiếp cận với các dịch vụ nước

50% vào năm 2050. Ở khu vực phía

đô thị lớn nhất. 43% dân cư đô thị của

sạch và vệ sinh môi trường. Tuy nhiên,

nam sa mạc Sahara, 44% cư dân đô

Nam Trung Á sống trong các khu ổ

thiếu nước uống và điều kiện vệ sinh

thị được hưởng dịch vụ vệ sinh và

chuột. Dân cư đô thị của châu Á sẽ

kém vẫn là vấn đề của các quốc gia như

35% được tiếp cận với nước máy đến

tăng lên 60% trước năm 2025. Nhiều

Guatemala, Haiti, Nicaragua, và Bolivia,

tận hộ gia đình. Ở Ghana, 70% dân cư

đô thị châu Á có hạ tầng kém không

nơi tập trung nhiều hộ gia đình sống

đô thị phải dùng nhà vệ sinh công

đáp ứng được nhu cầu gia tăng về

trong các khu ổ chuột. Ô nhiễm sông,

cộng. 62% dân cư đô thị khu vực phía

nước sạch và vệ sinh.

biển vẫn là một vấn đề lớn ảnh hưởng

nam sa mạc Sahara sống trong các

Châu Mỹ La tinh

đến các đô thị ven biển, nơi có hơn 60%

khu ổ chuột.

77% dân số châu Mỹ La tinh là dân

dân số của châu Mỹ La tinh sinh sống.

1 Ty USD giúp cải thiện Nước
sạch cho 3 triệu gia đình
VN CHINH
Ngày 22/2, Ban Giám đốc điều hành Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã phê
duyệt chương trình hỗ trợ 1 tỷ USD nhằm cải thiện khả năng tiếp cận nguồn nước sạch
cho hơn 3 triệu gia đình tại Việt Nam, trong đó 500.000 hộ được cấp nối đường ống
nước lần đầu tiên.
hương trình hỗ trợ 1 tỷ USD

C

đạt 100% vào năm 2025. Chương trình

Việt Nam cho rằng: “mạng lưới cấp

là một phần trong chương

sẽ hỗ trợ các công ty cấp nước cải thiện

nước còn hạn chế sẽ gây thiệt hại cho

trình đầu tư toàn quốc trị giá

và mở rộng mạng lưới cấp nước tại một

người nghèo nhiều nhất, và chương

2,8 tỷ USD với sự tham gia

vài thành phố lớn nhất của Việt Nam

trình đầu tư này sẽ mang lại lợi ích cho

của Ngân hàng ADB, Chính phủ, các

thông qua việc lắp đặt hệ thống cấp

họ nhiều nhất".

đối tác tài trợ phát triển, các nhà đầu

nước mới, sửa chữa và mở rộng mạng

ADB hiện đang cung cấp 138 triệu

tư tài chính khác trong ngành nước.

lưới cấp nước đang được sử dụng.

USD cho dự án đầu tiên thuộc chương

Một trong những mục tiêu quan trọng

Ngoài việc cải thiện cơ sở hạ tầng,

trình đầu tư toàn quốc tại thành phố

của chương trình là giảm sự thất thoát

chương trình này cũng sẽ nâng cao khả

Hồ Chí Minh, do Tổng Công ty cấp

nước sạch tại các khu vực đô thị xuống

năng kinh doanh và công tác quản lý

nước Sài Gòn triển khai thực hiện. Dự

hơn 20% vào năm 2020 và đưa các đô

vận hành của các công ty cấp nước.

án này sẽ cải thiện áp lực nước và

thị của Việt Nam lên ngang tầm với các

Hiên nay, nhiều hệ thống cấp nước

mạng lưới cấp nước cho hơn 500.000

đô thị khác của châu Á về khả năng cấp

đường ống tại các khu vực đô thị cần

cư dân thành phố và cung cấp kết nối

nước sạch.

phải được nâng cấp ngay. Khoảng từ

nước sạch lần đầu cho gần 20,000 gia

Chương trình đầu tư cấp quốc gia

30% đến 40% lượng nước sạch đã bị

đình. Dự án dự kiến cũng sẽ nâng cao

này sẽ giúp Việt Nam mở rộng phạm vi

thất thoát trước khi đến được với người

công suất cấp nước của thành phố Hồ

cấp nước đến 90% hộ gia đình vào năm

sử dụng cuối cùng. Ông Ayumi Konishi,

Chí Minh lên hơn 64 triệu m3/năm

2020, và tỷ lệ bao phủ cấp nước sạch

Giám đốc quốc gia, Ngân hàng ADB tại

trong 10 năm tới.
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