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BÁO CÁO TÓM TẮT

Tài liệu này tóm tắt những nhân tố tác động tới việc thực hiện chương trình nước thải 
đô thị của Chính phủ Việt Nam.1 Nó xác định và phân tích những vấn đề ảnh hưởng 
tới hiệu quả hoạt động và thành tích đạt được. Nó nêu bật những hàm ý và lựa chọn 
chính sách mà sẽ quyết định tiến độ đạt được các mục tiêu và chỉ tiêu về môi trường 
của chính phủ trong tương lai.

Khung pháp lý và chính sách của ngành được định hướng bởi cam kết bảo vệ môi trường 
nêu trong Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội 2011-2015. Luật Tài nguyên nước mới ban 
hành đã nhấn mạnh hơn nữa việc bảo vệ chất lượng các nguồn nước quốc gia. Quá trình 
phân cấp dần dần trong thập niên vừa qua đã dẫn tới việc chuyển giao trách nhiệm quy 
hoạch và quản lý cơ sở hạ tầng đô thị cho chính quyền cấp tỉnh/thành phố. Nghị định số 
80/2014/NĐ-CP cho phép các công ty cấp thoát nước được thu phí dịch vụ thoát nước để 
bảo đảm thu hồi chi phí. Quyết định số 1930/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã 
hình thành tầm nhìn dài hạn về tỷ lệ bao phủ của ngành và xác định các mục tiêu chi tiết.

Hiện tại, hầu hết các hộ gia đình ở đô thị đều sử dụng công trình vệ sinh tại chỗ không 
được bảo dưỡng thích hợp, ví dụ các bể tự hoại. Các công trình này chỉ xử lý một 
phần và gây ô nhiễm nước ngầm cũng như nước mặt. Việc tiếp tục xả nước thải sinh 
hoạt và công nghiệp không được xử lý hoặc chỉ được xử lý một phần là nguy cơ đối 
với sức khỏe cộng đồng, đối với các nguồn nước ngọt đang ngày càng cạn kiệt, và do 
vậy đe dọa an ninh nước quốc gia.

Các nhà máy xử lý nước thải tập trung cho những đô thị ở Việt Nam bắt đầu được 
xây dựng từ năm 2004. Hiện tại, ước tính lượng nước thải đô thị được xử lý xấp xỉ 
700.000 m3/ngày tại khoảng 40 nhà máy xử lý nước thải. Công suất cấp nước qua 
đường ống là 7 triệu m3/ngày. Như vậy, chỉ khoảng 10% lượng nước thải sinh hoạt 
được xử lý phù hợp trước khi xả thải vào môi trường.

Các nhân tố tác động tới hiệu quả và phạm vi bao phủ chương trình nước thải đô thị 
của chính phủ bao gồm:

Các vấn đề tài chính. Chính quyền tỉnh chịu trách nhiệm lập kế hoạch và xây dựng 
ngân sách cho các chương trình quản lý nước thải đô thị để đáp ứng những mục tiêu 
của chính phủ. Cuối cùng, họ chính là người sở hữu các hạng mục cơ sở hạ tầng. 
Trách nhiệm quản lý có thể được ủy thác theo hợp đồng, ví dụ ủy thác cho các công ty 
cấp thoát nước. Tuy nhiên, chính quyền tỉnh không thể đủ sức trang trải chi phí đầu tư 
cơ bản cho các công trình này nếu không có trợ cấp đáng kể từ chính phủ trung ương 
hoặc từ nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức, hoặc cả hai. Phí nước thải có thể thu 
được từ người sử dụng hiếm khi đủ trang trải chi phí vận hành và bảo trì, cũng như 
không thể đáp ứng chi phí xây dựng hoặc thay thế.

1 Đồng tác giả là Jelle van Gijn, Tư vấn chính sách về nước và Hubert Jenny, Chuyên gia phát triển đô thị cấp 
cao, Ngân hàng Phát triển Châu Á.
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Đấu nối của hộ gia đình và phí đấu nối. Các dự án nước thải trước đây đã gặp phải 
tình trạng các hộ gia đình không muốn đấu nối vào hệ thống tại các khu vực có đường 
ống thoát nước mới. Trở ngại dường như nằm ở chi phí đấu nối và sự gián đoạn gây 
ra do quá trình thi công trong khu dân cư. Sẽ không thể đạt được đầy đủ các mục tiêu 
về sức khỏe cộng đồng và môi trường nếu còn có hộ gia đình không đấu nối vào hệ 
thống thoát nước mới. Nghị định 80/2014 quy định việc đấu nối vào hệ thống thoát 
nước chung là bắt buộc. Chi phí đấu nối dự kiến được gộp chung vào phí nước thải.

Phân cấp, cổ phần hóa và chịu trách nhiệm. Trách nhiệm quy hoạch và quản lý cơ 
sở hạ tầng đô thị đã được phân cấp. Tương ứng trong lĩnh vực cấp thoát nước và vệ 
sinh, trách nhiệm được phân cấp cho Ủy ban nhân dân tỉnh và công ty cấp thoát nước 
hoặc công ty môi trường đô thị. Các công ty này đang dần được cổ phần hóa. Với 
những thay đổi cơ bản về thể chế như vậy, không rõ liệu các đơn vị này có đủ năng 
lực để hoàn thành tốt vai trò được giao hay không, cũng như liệu đã có công cụ pháp 
lý hiệu quả để buộc họ phải chịu trách nhiệm đối với hoạt động cung cấp các dịch vụ 
được phân công hay không. Trong bối cảnh độc quyền, người tiêu dùng cần được bảo 
vệ thông qua hình thức điều tiết độc lập nào đó.

Sự tham gia của khu vực tư nhân. Đầu tư của khu vực tư nhân (quốc tế) thường 
được đề cập như là biện pháp tài trợ một phần cho các chương trình quản lý nước 
thải đô thị nhằm lấp đầy khoảng thiếu hụt về tài chính. Tuy nhiên, ngành này đã không 
thể thu hút sự quan tâm đáng kể của khu vực tư, nguyên nhân có thể là: (i) không 
chắc chắn về quyền sở hữu và các điều kiện của tài sản; (ii) kém tin tưởng vào khung 
pháp lý để bảo vệ đầu tư; (iii) không rõ ràng về trách nhiệm; và (iv) thiếu tin tưởng về 
nguồn thu từ phí. Cho tới nay, sự tham gia của tư nhân trong lĩnh vực này thường trên 
cơ sở mời tham gia hoặc đấu thầu tự nguyện, sau đó là một hợp đồng được thương 
thảo mà không có sự cạnh tranh hoặc không minh bạch hoàn toàn.

Giáo dục và đào tạo. Tính phức tạp ngày càng tăng và việc mở rộng các công trình 
quản lý nước thải đặt ra những yêu cầu mới về kỹ năng lập kế hoạch kinh doanh, tài 
chính và quản lý hợp đồng, cũng như vận hành và bảo trì các công trình mới. Gần 
đây, đã bắt đầu có nghiên cứu đánh giá nhu cầu đào tạo theo nhận thức của các công 
ty cấp nước. Cần tiếp tục nỗ lực đánh giá các cơ hội giáo dục và đào tạo cho ngành 
này, cùng với việc thiết lập một hệ thống cấp chứng nhận thống nhất.

Các vấn đề công nghệ. Một đánh giá về hiệu quả hoạt động của ngành cho tới nay 
chỉ ra rằng, hầu hết các nhà máy xử lý nước thải đều xử lý nước thải với hàm lượng 
thấp, có thể do phần lớn các hệ thống cống là cống chung, do sự thâm nhập của nước 
ngầm vào hệ thống ống cống, và do một số hình thức xử lý sơ bộ nước thải trong các 
bể tự hoại của hộ gia đình và qua thời gian dài nằm trong các đường ống thu gom quá 
khổ. Hầu hết các hệ thống xử lý hiện thời đều là xử lý bùn hoạt hóa với nhu cầu năng 
lượng cao. Các tiêu chuẩn xả thải về chất lượng nước đầu ra khá cao và không liên 
quan tới tính chất hoặc công dụng của nguồn tiếp nhận. 
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Bể tự hoại. Bể tự hoại hiện là hình thức xử lý nước thải phổ biến tại các đô thị ở Việt 
Nam. Bể tự hoại sẽ còn tồn tại trong nhiều năm nữa, trong lúc các dự án về nước thải 
được thực thi trên khắp cả nước. Trước mắt, cần phải bảo trì các bể tự hoại và phải 
xử lý bùn trước khi xả ra bên ngoài. Các dự án vẫn đang chờ đợi những chính sách rõ 
ràng về đấu nối hoặc bỏ qua các bể tự hoại hiện có khi lắp đặt các hệ thống thu gom 
nước thải.

Các chương trình giúp chính phủ đạt mục tiêu. Để đạt được mục tiêu đến năm 
2025 của chính phủ, đòi hỏi vốn đầu tư ước tính từ 10-20 tỷ USD, tùy thuộc vào công 
nghệ thu gom và xử lý được lựa chọn. Để đạt mục tiêu này, cần gia tăng đáng kể chi 
tiêu hằng năm cho ngành, từ khoảng 200 triệu mỗi năm như hiện tại lên tới ít nhất là 1 
tỷ USD. Trên thực tế, điều này nghĩa là cần ưu tiên cho các thành phố chọn lọc và các 
khu vực nhất định trong các thành phố đó. Khi lựa chọn ưu tiên, cần tính tới mật độ 
dân số cũng như việc có sẵn nguồn nước ngọt đang bị đe dọa bởi sự suy giảm chất 
lượng nước.

Cùng với các đối tác phát triển khác, ADB đang cân nhắc mở rộng chương trình 
quản lý nước thải đô thị đề xuất thành một chương trình môi trường đô thị 10 năm 
với nhiều nhà tài trợ, lồng ghép nội dung ứng phó biến đổi khí hậu vào quy hoạch đô 
thị, cũng như cơ cấu thể chế và lập pháp quản lý nhà nước. Một chương trình đầu 
tư như vậy sẽ được định hướng bởi một ma trận chính sách và một tập hợp các tiêu 
chí lựa chọn dự án, thông qua đó sẽ áp dụng những cân nhắc về lựa chọn ưu tiên 
nêu trong nghiên cứu này.
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GIỚI THIỆU VÀ TỔNG QUAN

A. MỤC ĐÍCH CỦA TÀI LIỆU NÀY 
 

Tài liệu này là một phần của cuộc thảo luận chính sách chuẩn bị cho một chương trình hỗ 
trợ đề xuất đối với Chính phủ Việt Nam của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) nhằm cải 
thiện vệ sinh đô thị và quản lý nước thải ở Việt Nam.2 Tài liệu mô tả các điều kiện kỹ thuật, 
thể chế và tài chính quyết định hiệu quả hoạt động và hiệu suất của chương trình hiện 
thời, để chuẩn bị các kiến nghị cho chính phủ và ADB về những thay đổi cần thiết. Những 
thay đổi đề xuất trong khung chính sách cần hướng tới tạo điều kiện thực hiện một cách 
ưu tiên và có trọng điểm chương trình của chính phủ về mở rộng các hệ thống thu gom, 
xử lý và xả thải nước thải tại các trung tâm đô thị của Việt Nam.

Những vấn đề được trình bày trong tài liệu là sự tập hợp kinh nghiệm từ rất nhiều 
chương trình liên quan gần đây và hiện đang được triển khai trong lĩnh vực này, trong 
đó có rất nhiều chương trình do các đối tác phát triển tài trợ.3 Các vấn đề được mô tả có 
thể không mới mẻ hay không phải lần đầu được công bố, song đã tóm tắt có chọn lọc 
những kiến thức thu được về lĩnh vực. Phần Phụ lục liệt kê các nguồn thông tin chính 
được sử dụng để soạn thảo tài liệu này.

2 Dự án số 44002-012; được phê duyệt tháng 9-2011. Hỗ trợ kỹ thuật bắt đầu tháng 10-2012. Báo cáo Khởi 
động được Bộ Xây dựng thông qua tháng 9-2013.

3 Cụ thể, đánh giá lĩnh vực gần đây của Ngân hàng Thế giới: Việt Nam - Hoạt động của lĩnh vực thoát nước tại 
các đô thị (Vietnam - Performance of the wastewater sector in urban areas) (Báo cáo cuối cùng được trình 
bày tháng 1-2014); và các tài liệu được đưa ra trong phạm vi dự án Quản lý nước thải và chất thải rắn tại 
các tỉnh lỵ của GIZ/KfW, có thể tiếp cận trên trang web: http://www.wastewater-vietnam.org/en/publications/
programme-publications.html.

Xây dựng một công trình xử lý 
nước thải tập trung tại Thanh 
Hóa, Việt Nam
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B. NHU CẦU VỀ VỆ SINH
 

Chưa đầy 10% nước thải đô thị ở Việt Nam được xử lý tập trung. Đa số các hộ gia đình 
đô thị sử dụng công trình vệ sinh tại chỗ không được bảo dưỡng thích hợp, ví dụ bể tự 
hoại. Các công trình này chỉ xử lý nước thải một phần và làm ô nhiễm nguồn nước ngầm 
cũng như nước mặt. Việc tiếp tục xả nước thải sinh hoạt và công nghiệp không được xử 
lý hoặc chỉ được xử lý một phần là nguy cơ đối với các nguồn nước ngọt đang ngày càng 
cạn kiệt của quốc gia. Khả năng sẵn có nguồn nước ngọt với chất lượng tốt tại một số 
lưu vực sông của Việt Nam đang bị đe dọa, đặc biệt trong mùa khô. Ở một quốc gia có 
khoảng 3.000 km đường bờ biển và với áp lực ngày càng tăng do biến đổi khí hậu, các 
vùng ven biển và thành phố ven biển là những khu vực đặc biệt nhạy cảm. Tình trạng 
thiếu nước ngọt trong mùa khô đang hiện hữu và sẽ trở nên nghiêm trọng hơn tại một số 
lưu vực sông.4 Thiếu nước, hoặc thiếu nước với chất lượng phù hợp, sẽ góp phần gây ra 
tình trạng thiếu lương thực và năng lượng, đồng thời làm tăng giá lương thực. Rất nhiều 
nơi đang sử dụng nước ngầm làm nguồn nước tưới tiêu, sinh hoạt hoặc thương mại, làm 
tăng nguy cơ các nguồn này bị ô nhiễm do các hệ thống vệ sinh tại chỗ hoặc do tình trạng 
xâm nhập mặn gia tăng.

Dân số đô thị ở Việt Nam đang gia tăng với tốc độ thuộc nhóm nhanh nhất ở châu Á, 
được tiếp sức bởi một nền kinh tế đang mở rộng dựa chủ yếu vào công nghiệp hóa. 
Ở những đô thị phát triển nhanh với mật độ dân số tăng nhanh và mức tiêu thụ nước 
bình quân đầu người tăng cao, càng cần có những biện pháp xử lý nước thải bền 
vững về môi trường, song song với việc vận hành và bảo dưỡng phù hợp các công 
trình xử lý nước thải tại chỗ và bên ngoài. Với việc Việt Nam chuyển đổi sang vị thế 
quốc gia có thu nhập trung bình, cả chính phủ trung ương và chính quyền địa phương 
đều cần phải đầu tư để bảo vệ sức khỏe của người dân, hiện tại và trong tương lai, 
nhất là bảo vệ trước tình trạng hủy hoại các nguồn tài nguyên nước ngọt.

C. ĐÁP ỨNG CỦA CHÍNH PHỦ: CHÍNH SÁCH, CÁC MỤC TIÊU 
VÀ HÀM Ý
 

Nhận thức được nguy cơ ngày càng tăng đối với sức khỏe người dân và môi trường, 
chính phủ đã hình thành các mục tiêu đầy tham vọng nhằm thiết lập hệ thống thu gom 
và xử lý nước thải với tỷ lệ bao phủ lên tới 70% dân số đô thị vào năm 2025, theo Quyết 
định số 1930/2009 của Thủ tướng Chính phủ. Các mục tiêu này nhất quán với Kế hoạch 
Phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015, nhấn mạnh đáng kể hiệu quả cao hơn của 
chính phủ trong việc giảm tác động môi trường của hành động xả chất thải đô thị và công 
nghiệp. Chi phí đầu tư cơ bản để đáp ứng mục tiêu này ước tính lên tới 20 tỷ USD.

Do chính sách nền tảng về phân cấp của chính phủ, trách nhiệm đối với cơ sở hạ tầng 
đô thị (quy hoạch, triển khai, vận hành và bảo trì) giờ đây thuộc về chính quyền tỉnh/

4 Nhất là sông Hồng, sông Côn, sông Mã, sông Ba, sông Hương, sông Đồng Nai, sông Trà Khúc và cụm các 
sông ở Đông Nam Bộ. Nguồn: ADB, Đánh giá nước quốc gia của Việt Nam (2014).
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thành phố. Chính phủ trung ương vẫn chịu trách nhiệm cấp vốn đầu tư cơ bản, theo Nghị 
định số 80/2014.5 Công ty cấp thoát nước được luật pháp khuyến khích vận hành trên 
nguyên tắc thương mại, cho phép chính quyền địa phương và công ty dịch vụ công ích 
tăng giá dịch vụ thoát nước tới mức đủ thu hồi chi phí, với khoản cấp bù từ chính quyền 
địa phương trong trường hợp chưa đủ. Tuy nhiên, hầu hết các chính quyền địa phương 
không có nguồn thu riêng. Chỉ một số ít thành phố có nguồn ngân sách dành cho đầu tư 
cơ sở hạ tầng thông qua phát hành trái phiếu, hoặc tiếp cận tín dụng từ các quỹ đầu tư 
cho chính quyền địa phương. Hơn nữa, chính quyền địa phương hiếm khi có đủ năng lực 
tài chính và kỹ thuật để quản lý các chương trình môi trường đô thị với quy mô lớn, phức 
tạp và chi phí cao. Rất nhiều công ty môi trường đô thị (URENCO) hoặc công ty cấp thoát 
nước chưa được chuẩn bị đầy đủ để hoạt động dựa trên các nguyên tắc thương mại và 
thu hút nguồn tài chính cũng như chuyên môn từ khu vực tư nhân. Các công ty công ích 
này cũng không tiếp cận được các thị trường vốn. Do vậy, cần phải có một chương trình 
xây dựng năng lực lâu dài cho các thể chế và đơn vị được phân cấp này.

D. ĐÁP ỨNG CỦA CỘNG ĐỒNG QUỐC TẾ: HỖ TRỢ KỸ THUẬT 
VÀ TÀI TRỢ 
 

Các đối tác phát triển đang hỗ trợ chính phủ thông qua sự hỗ trợ kỹ thuật và tài trợ 
cho một số chương trình quản lý nước thải đô thị riêng rẽ trên cơ sở vốn vay ưu đãi và 
viện trợ không hoàn lại.

•	 Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) đã tiên phong trong việc tài trợ cho 
các dự án thoát nước quy mô lớn ở Bình Dương, Hà Nội, Hải Phòng, Thành phố 
Hồ Chí Minh, Huế và Vĩnh Phúc.  

•	 Ngân hàng Thế giới gần đây đã đánh giá về lĩnh vực này và trình bày các kết quả 
trong báo cáo toàn diện Đánh giá hoạt động quản lý nước thải đô thị tại Việt Nam 
vào tháng 1-2014. Các chương trình đầu tư bao gồm chương trình tài trợ cho các 
dự án thoát nước ở Thành phố Hồ Chí Minh và một số thành phố ven biển, cùng 
với Chương trình cải tạo môi trường đô thị. Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên 
tại Đà Nẵng bao gồm các hợp phần quan trọng về quản lý nước thải. Một khoản 
vay trị giá 200 triệu USD của Hiệp hội Phát triển quốc tế (IDA) phục vụ Dự án cấp 
thoát nước đô thị đã được phê duyệt năm 2011, bao gồm 113 triệu USD cho hợp 
phần nước thải, dành cho bảy thành phố/thị xã (Ninh Bình, Bỉm Sơn, Đông Hà, 
Thái Hòa, Tam Kỳ, Đà Lạt, Đồng Xoài) với tổng số dân xấp xỉ 800.000 người (dữ 
liệu năm 2010). 

•	 Chương trình nước và vệ sinh (WSP) của Ngân hàng Thế giới đã hỗ trợ Chính 
phủ Việt Nam xây dựng Chiến lược thống nhất về vệ sinh môi trường và Kế 
hoạch hành động với sự tham gia của nhiều bộ, ngành, được tiếp nối bằng một 
dự án thí điểm triển khai kế hoạch vệ sinh toàn thành phố cho Cần Thơ. Trong 

5 Chính phủ Việt Nam. 2014. Nghị định số 80/2014/NĐ-CP: Về thoát nước và xử lý nước thải. Hà Nội, Việt Nam.
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phạm vi chương trình Đánh giá việc cung cấp dịch vụ theo vùng, một nghiên cứu 
nổi bật về hoạt động của ngành gần đây đã được công bố.6 

•	 Những ví dụ đầu tiên về các hệ thống thoát nước tập trung với các mạng lưới riêng rẽ 
là ở Đà Lạt và Buôn Ma Thuột, với nguồn viện trợ không hoàn lại của Cơ quan Phát 
triển quốc tế Đan Mạch (DANIDA) (2001-2006). Những dự án này là ví dụ tiêu biểu 
về sự phát triển của ngành. Sự hỗ trợ hiện nay của Đan Mạch cho lĩnh vực này được 
tiến hành thông qua Chương trình tài chính doanh nghiệp của DANIDA, với các dự án 
đang được chuẩn bị tại Buôn Ma Thuột, Ba Đồn, Hà Giang, Vị Thanh và Cao Bằng. 

•	 Đức đang hỗ trợ một chương trình quản lý chất thải tổng hợp trong dài hạn (Quản 
lý nước thải và chất thải rắn tại các tỉnh lỵ, viết tắt là WMP) tại chín tỉnh (Lạng Sơn, 
Sơn La, Hòa Bình, Bắc Ninh và Hải Dương ở miền Bắc; Vinh ở miền Trung; Trà 
Vinh, Sóc Trăng và Cần Thơ ở Đồng bằng sông Cửu Long), nhấn mạnh đáng kể 
tới tăng cường thể chế và xây dựng năng lực ở cấp tỉnh. GIZ cung cấp sự hỗ trợ 
kỹ thuật và KfW chịu trách nhiệm về đầu tư. Đáng chú ý là pha vừa rồi của chương 
trình đã chuyển trọng tâm hỗ trợ thể chế sang chính quyền địa phương, làm việc 
với các bên hữu quan ở cấp địa phương trong những vấn đề then chốt, như sở hữu 
công trình quản lý nước thải, thiết lập định mức chi phí cho hoạt động vận hành và 
bảo trì thực tế, và cập nhật các tiêu chuẩn kỹ thuật về vận hành và bảo trì. 

•	 Một chương trình tín dụng hỗn hợp đồng tài trợ (KfW của Đức và NORAD của 
Nauy) về quản lý chất thải rắn, nước thải và cấp nước đô thị tại 12 tỉnh được 
triển khai vào năm 2013. Việc xây dựng được mở màn tại sáu tỉnh của Pha 1 
trong năm 2013 và dự kiến bắt đầu tại sáu tỉnh của Pha 2 vào năm 2014. Xây 
dựng năng lực cho các cơ quan chủ quản chính đã bắt đầu cuối năm 2013. 

•	 Phần Lan đang hỗ trợ các dự án cấp thoát nước tại những thành phố nhỏ ở 
các tỉnh phía Bắc. Pha 3 và là pha cuối cùng đã bắt đầu tháng 11-2013, dự kiến 
hoàn thành trong năm 2016-2017.  

•	 Năm 2009, Cơ quan Phát triển quốc tế Ôxtrâylia đã tài trợ cho Trường Đại học 
công nghệ Sydney để khảo sát tính kinh tế của các giải pháp vệ sinh khác nhau, 
kết quả là chứng minh được khả năng tiết kiệm chi phí của các giải pháp phân tán. 

•	 Tổ chức Hợp tác Kỹ thuật Bỉ đã tài trợ dự án thu gom và xử lý nước thải tại hai thị xã 
ven biển thuộc tỉnh Bình Thuận. Ở Thành phố Hồ Chí Minh, Dự án nâng cấp đô thị 
và cải tạo kênh Tân Hòa - Lò Gốm (1994-2007) là ví dụ ban đầu về một dự án cải tạo 
môi trường đô thị tổng hợp thành công. 

•	 Trong khuôn khổ Dự án phát triển các thành phố vừa và nhỏ ở miền Trung của 
ADB, các hồ điều hòa xử lý nước thải đã được xây dựng tại Tuy Hòa, Cam Ranh 

6 WSP World Bank. 2014. Nước và Vệ sinh ở Việt Nam. Biến tài chính thành các dịch vụ cho tương lai. (Water 
and Sanitation in Viet Nam. Turning finance into services for the future).
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và Phan Thiết. Dự án cải tạo môi trường đô thị miền Trung đã xây dựng một hệ 
thống thu gom và xử lý nước thải cho Lăng Cô, cùng với một chương trình vệ sinh 
hộ gia đình gồm các cơ chế tín dụng vệ sinh tại các địa điểm dự án khác. Dự án 
Phát triển toàn diện kinh tế - xã hội thành phố Thanh Hóa bao gồm một mạng lưới 
thu gom nước thải và công trình xử lý sử dụng hệ thống hồ điều hòa nước thải 
tiêu thụ ít năng lượng. 

 

Sự hỗ trợ đáng kể trên phạm vi rộng của các đối tác phát triển cho lĩnh vực quản lý 
nước thải và vệ sinh đô thị là bằng chứng cho thấy tầm quan trọng của việc cải thiện 
môi trường đô thị ở Việt Nam trong con mắt cộng đồng quốc tế. Hoạt động điều phối 
các nhà tài trợ tích cực trong lĩnh vực này đã được bắt đầu từ tháng 3-2011, do ADB 
chủ trì, nhằm tránh sự hỗ trợ chồng chéo và thống nhất về cách tiếp cận chiến lược 
chung. Việc phối hợp các nhà tài trợ đã đạt được hiệu quả, ví dụ trong một cuộc đối 
thoại thống nhất với chính phủ về sửa đổi luật pháp cơ bản liên quan tới quản lý nước 
thải đô thị. Tài liệu này phản ánh kinh nghiệm tổng hợp của nhóm tài trợ.

ADB VÀ LĨNH VỰC NƯỚC ĐÔ THỊ Ở VIỆT NAM 

A. CHƯƠNG TRÌNH NƯỚC CỦA ADB Ở VIỆT NAM 

ADB bắt đầu tham gia vào lĩnh vực nước và vệ sinh ở Việt Nam từ đầu những năm 
1990. Dự án đầu tiên tập trung hỗ trợ quy hoạch và thể chế cho Thành phố Hồ 
Chí Minh, tiếp nối là khoản vay đầu tiên nhằm cải tạo các hệ thống nước sạch và 
vệ sinh. Một chuỗi các khoản vay dành cho hoạt động nước sạch và vệ sinh của 
ba tỉnh lỵ đã tạo nền tảng cải thiện cơ sở hạ tầng thiết yếu ở hơn 30 tỉnh lỵ. Nhất 
quán với chính sách của chính phủ về khuyến khích tăng trưởng kinh tế tại các đô 
thị phụ cận, hai khoản vay tiếp theo đã hỗ trợ phát triển toàn diện cơ sở hạ tầng 
và dịch vụ môi trường ở các thành phố vừa và nhỏ của các tỉnh miền Trung. Một 
khoản vay cho dự án Nước sạch và vệ sinh nông thôn cho miền Trung đã được 
thông qua vào tháng 11-2009.

B. KHUNG VỐN VAY CHO LĨNH VỰC CẤP NƯỚC 
 

Chiến lược của ADB cho lĩnh vực nước sạch và vệ sinh được định hướng bởi các mục 
tiêu của Quỹ đối tác tài trợ về nước (WFPF) từ khi quỹ này ra đời năm 2006, trong đó 
Việt Nam là quốc gia mục tiêu để tăng gấp đôi vốn vay đầu tư trong lĩnh vực nước và vệ 
sinh tới năm 2010. Kế hoạch hoạt động trong lĩnh vực nước giai đoạn 2011-2020 là định 
hướng chủ đạo của ADB trong chính sách về nước. Các đột phá chiến lược của ADB bao 
gồm tăng hiệu quả sử dụng nước, tăng cường quản lý và tái sử dụng nước thải, bao gồm 
cả vệ sinh. Năm 2008, ADB đã khởi động việc chuẩn bị bốn dự án cấp nước đô thị ở Đà 
Nẵng, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh và Thừa Thiên Huế. Kết quả là, một Chương 
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trình tài trợ đa kỳ (MFF) trị giá 1 tỷ USD đã được phê duyệt vào tháng 2-2011.7 Ba đợt 
cấp vốn đầu tiên theo các Yêu cầu tài trợ định kỳ (PFRs)8, 9, 10  đã được phê duyệt cho bốn 
thành phố chủ đạo này, cũng như cho một loạt các đô thị nhỏ hơn đã đệ trình yêu cầu tài 
trợ lên ADB thông qua Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Giai đoạn 4 đang trong thời gian chuẩn bị. 

C. KHUNG VỐN VAY TƯƠNG LAI CHO QUẢN LÝ NƯỚC THẢI ĐÔ THỊ  
 

Một chương trình vay tương tự như MFF cho lĩnh vực cấp nước đang được cân nhắc 
phục vụ hoạt động quản lý nước thải đô thị để hỗ trợ hiện thực hóa các mục tiêu về môi 
trường của chính phủ. Một cuộc đối thoại chính sách giữa chính phủ và các đối tác phát 
triển đang diễn ra nhằm tạo ra một khung thể chế, tài chính và kỹ thuật linh hoạt hơn và 
đáp ứng hơn trong tiểu ngành này; quản lý đô thị đáp ứng hơn; khuyến khích sáng tạo; 
và mang lại những giải pháp thực tế áp dụng cho địa phương. Nguồn tài chính từ hỗ trợ 
phát triển chính thức sẽ không đủ để tài trợ cho các mục tiêu của chính phủ trong lĩnh 
vực nước thải đô thị. Bên cạnh việc tăng nguồn thu của chính quyền địa phương, những 
thay đổi về chính sách và điều tiết đang được đề xuất, với mục tiêu rõ ràng là nhằm 
khuyến khích và cho phép sự tham gia rộng rãi hơn của khu vực tư nhân, trước hết với 
vai trò tư vấn và quản lý, cuối cùng là thông qua đầu tư trực tiếp. 

 

CÁC VẤN ĐỀ THEN CHỐT CỦA NGÀNH 
VÀ NHỮNG HÀM Ý CHÍNH SÁCH 

A. KINH NGHIỆM CỦA NGÀNH 
 

Chương trình đầu tư tương lai sẽ được xây dựng và định hình dựa trên kinh nghiệm 
thu được từ việc lập kế hoạch và thực thi các chương trình môi trường đô thị tương 
đương trong thời gian vừa qua, như đã tóm tắt ở trên. Cụ thể, bất kỳ chương trình 
nào trong tương lai đều cần có thiết kế mang tính thực tế; cần phản ánh năng lực 
thực tế về lập ngân sách, lập kế hoạch và thực thi của chính quyền tỉnh, trong khi 
phối hợp với chính phủ trung ương về những thay đổi chính sách trong quản lý 
đô thị. Kinh nghiệm của WMP trong việc chuẩn bị cho các cơ quan chức năng địa 
phương cấp tỉnh và thành phố đảm đương trách nhiệm quản lý các công trình nước 
thải đã được nghiên cứu kỹ lưỡng và đóng vai trò định hướng cho ngành. Xét tới 
những hạn chế về tài chính, việc lập kế hoạch chương trình cần dựa trên các nguồn 
ngân sách khả thi từ chính phủ trung  ương, các đối tác phát triển và người sử dụng. 

7 ADB. 2011. Báo cáo và khuyến nghị của Chủ tịch gửi Ban Giám đốc: Chương trình tài trợ đa kỳ đề xuất 
đối với nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho Chương trình đầu tư ngành nước (Report and 
Recommendation of the President to the Board of Directors: Proposed Multitranche Financing Facility to the 
Socialist Republic of Viet Nam for the Water Sector Investment Program). Manila.

8 ADB. 2011. L2754-VIE Dự án nước sạch ở Thành phố Hồ Chí Minh. Manila.
9 ADB. 2012. L2961-VIE Chương trình đầu tư ngành nước - Giai đoạn 2. Manila. Các thành phố được hỗ trợ 

trong Giai đoạn 2: Bình Dương, Buôn Ma Thuột, Đà Nẵng, Hải Phòng, Huế, Quảng Trị.
10 ADB. 2014. L3251-VIE Chương trình đầu tư ngành nước - Giai đoạn 3. Manila. Các thành phố/thị xã được hỗ 

trợ trong Giai đoạn 3: Bắc Giang, Cửa Lò, Thanh Hóa, Quảng Nam, Thái Hòa, Thái Nguyên, Vinh.
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Việc lập kế hoạch cũng cần tính tới năng lực, kỹ năng và khả năng của ngành xây 
dựng và tư vấn ở địa phương.

B. BỐI CẢNH PHÁP LÝ VÀ CHÍNH SÁCH
 

Các mục tiêu về kinh tế hiện thời của chính phủ được hình thành trong Kế hoạch Phát triển 
kinh tế - xã hội (SEDP) 2011-2015.11 Được Quốc hội thông qua năm 2011, SEDP chú trọng 
nhiều hơn vào bảo vệ môi trường và quản lý chất thải từ các khu đô thị và khu công nghiệp. 
SEDP đòi hỏi quản lý tài nguyên nước hiệu quả hơn, nhất quán với các khuyến nghị nêu 
trong Đánh giá lĩnh vực nước năm 2009 của ADB. Điều này cuối cùng đã dẫn tới việc 
thông qua Luật Tài nguyên nước mới vào năm 2012.12 Một số chỉ dẫn cụ thể liên quan tới 
môi trường đô thị bao gồm: (i) cải thiện các khía cạnh liên quan của khung pháp lý, với các 
vấn đề bảo vệ môi trường được nêu bật trong các quy hoạch tổng thể; (ii) phát triển cơ sở 
hạ tầng bảo vệ môi trường, ví dụ để xử lý nước thải; và (iii) củng cố các hệ thống giám sát 
(quốc gia). Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội 2016-2020 nhiều khả năng sẽ tiếp tục chủ 
đề bảo vệ môi trường để tạo điều kiện cho phát triển bền vững và tăng trưởng cao hơn.

Quy định pháp lý then chốt. Quy định pháp lý then chốt về cấp nước đô thị là Nghị định số 
117/2007/NĐ-CP, yêu cầu các công ty cấp nước phải cổ phần hóa toàn bộ và hoạt động trên 
cơ sở thu hồi đủ chi phí với mức lợi nhuận phù hợp. Tương tự, Nghị định số 80/2014/NĐ-
CP mới ban hành về nước thải quy định hoạt động thoát nước và xử lý nước thải ở các khu 
công nghiệp và đô thị, ấn định khung tính phí nước thải.13 Các nghị định này cùng tạo cơ sở 
thiết lập biểu phí thực tiễn cho các dịch vụ về nước. Các thông tư hỗ trợ đưa ra hướng dẫn 
thực thi và quy định cụ thể yêu cầu về chất lượng nước. Những quyết định sau đó bổ sung 
các mục tiêu về tỷ lệ bao phủ dịch vụ cấp nước (tới năm 2025, cấp nước liên tục 24h/ngày 
cho 100% các đô thị), giảm tỷ lệ nước thất thoát còn 15% tới năm 2025; và tỷ lệ bao phủ 
dịch vụ thu gom và xử lý nước thải (70% trở lên đối với các đô thị tỉnh lỵ tới năm 2025).

Sở hữu và ủy quyền. Nghị định số 80/2014 quy định Ủy ban nhân dân tỉnh là “chủ sở 
hữu” cơ sở hạ tầng thoát nước và xử lý nước thải. Trách nhiệm vận hành và bảo dưỡng 
các công trình này có thể được ủy thác theo hợp đồng cho một bên khác, được gọi là 
“đơn vị thoát nước” (tức bên vận hành). Trên thực tế, các công ty cấp thoát nước địa 
phương, hoặc các công ty môi trường đô thị, thường chịu trách nhiệm vận hành và bảo 
dưỡng. Tuy nhiên, không phải tỉnh nào cũng có các hợp đồng bảo dưỡng chính thức.14

Thông tư số 09/2009/TT-BXD quy định chi tiết thực thi Nghị định số 88/2007 trước đây, bao 
gồm một phụ lục hướng dẫn nội dung của hợp đồng quản lý hoạt động vận hành và bảo 
trì hệ thống thoát nước.15 Quyết định số 1930/2009 quy định các chỉ tiêu định lượng chi tiết 

11 Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 2011. Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015. Hà Nội.
12 Luật số 17/2012/QH13, Luật Tài nguyên nước, được Quốc hội thông qua ngày 21-6-2012, có hiệu lực từ ngày 

1-1-2013.
13 Nghị định số 80/2014/NĐ-CP. Nghị định về thoát nước và xử lý nước thải.
14 Các hợp đồng quản lý đang được thí điểm trong khuôn khổ WMP tại chín tỉnh dự án.
15 Bộ Xây dựng, 2009, Thoát nước đô thị và khu công nghiệp, Hà Nội, Việt Nam. Các thông tư về Nghị định số 

80/2014 đang được xây dựng và thông qua.
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hơn đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050 về thoát nước đô thị và khu công nghiệp.16 

Quyết định cũng nhấn mạnh việc áp dụng nguyên tắc “người gây ô nhiễm trả tiền”, đặc biệt 
trong công nghiệp, và định hướng thu hồi chi phí cho hoạt động thoát nước nói chung. Tuy 
nhiên, việc áp dụng nguyên tắc “người gây ô nhiễm trả tiền” đối với nước thải sinh hoạt 
có thể hàm ý rằng các hộ gia đình cũng phải trả chi phí đầu tư cơ bản của hệ thống thoát 
nước - yêu cầu vốn không thực tế và không bền vững (tham khảo phần D dưới đây).

Trong các cuộc thảo luận về việc áp dụng mức phí nước thải đối với hệ thống thoát nước 
thải đô thị ở Việt Nam, người ta thường đề cập cái gọi là sự rối rắm hoặc chồng chéo giữa 
hai văn bản pháp lý, Nghị định số 88/2007 trước đây và Nghị định số 25/2013.17 Việc ban 
hành Nghị định số 80/2014 có thể làm rõ một số điểm mập mờ, tuy nhiên vẫn có sự nhầm 
lẫn ở mức độ nhất định trong các chính quyền địa phương (xem Hộp 1).

Hộp 1: Phí môi trường hay chi trả cho một dịch vụ?
Trong những năm gần đây, hai nghị định được ban hành bởi hai Bộ khác 
nhau đã gây ra sự rối rắm và dường như có đôi chỗ chồng chéo: Nghị định 
số 67/2003 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành cùng với Bộ Tài chính; 
và Nghị định số 88/2007 do Bộ Xây dựng ban hành. Mặc dù cả hai nghị định 
này đều đã được thay thế bởi các nghị định sửa đổi tương ứng (Nghị định số 
25/2013 và Nghị định số 80/2014), loại bỏ một số điểm mập mờ, song vẫn còn 
sự nhầm lẫn giữa các nhà hoạch định chính sách của chính quyền địa phương.

Hai văn bản pháp luật này có xuất xứ và mục đích khác nhau. Nghị định số 
80/2014 đơn thuần cho phép một thành phố thu phí đối với một dịch vụ mà nó 
cung cấp. Chính quyền địa phương hoặc các cơ quan địa phương có thể áp dụng 
một mức phí cho việc cung cấp một dịch vụ đô thị trên thực tế, trong trường hợp 
này là dịch vụ thoát nước thải khỏi các ngôi nhà hoặc khu đất. Mục tiêu của nghị 
định là quản lý việc cung cấp các dịch vụ như vậy, thu hồi toàn bộ hoặc một phần 
chi phí phát sinh do hoạt động cung cấp dịch vụ.

Nghị định số 25/2013 thực chất là một khoản phạt cho việc gây ô nhiễm môi trường. 
Mục tiêu chiến lược của nó là nhằm giảm ô nhiễm. Phí môi trường hoặc khoản phạt 
môi trường căn cứ vào việc đo lường ô nhiễm, bằng tổng khối lượng chất ô nhiễm 
thải ra ngoài môi trường. Với những đối tượng gây ô nhiễm không đáng kể như hộ 
gia đình, một mức phạt mặc định tối thiểu được thiết lập dựa trên hóa đơn nước 
sạch nhằm thuận tiện cho việc tính toán, với mức tối đa là 10% hóa đơn nước sạch.

Số tiền phí thu được theo Nghị định số 25/2013 sẽ được đưa vào ngân sách nhà 
nước. Sau khi trừ đi lệ phí thu và phí quản lý theo quy định, số tiền này sẽ bổ sung 

16 Thủ tướng Chính phủ, 2009. Quyết định số 1930/2009/QĐ-TTg. Phê duyệt định hướng phát triển thoát nước 
đô thị và khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050. Hà Nội, Việt Nam.

17 Bộ Tài chính, 2013. Nghị định số 25/2013/NĐ-CP. Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải. Hà Nội, Việt Nam. 
Ban hành ngày 29-3-2013, có hiệu lực từ ngày 1-7-2013. Thông tư liên tịch hỗ trợ số 63/2013/TTLT-BTC-
BTNMT. Nghị định này thay thế Nghị định số 67/2003/NĐ-CP về Phí môi trường đối với nước thải.
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vào Quỹ bảo vệ môi trường tỉnh mà các cơ quan thực thi ở địa phương (Sở Tài 
nguyên và Môi trường) có thể sử dụng để tài trợ cho hoạt động giám sát và bảo vệ 
môi trường của mình.

Mục đích ở đây là tạo động lực để những đối tượng gây ô nhiễm (chủ yếu là các cơ 
sở công nghiệp) xử lý nước thải trước khi xả thải ra môi trường, thay vì trả tiền phạt. 
Do lạm phát và thiếu cưỡng chế thực thi, tác động của Nghị định số 67/2003 trước 
đây đối với ngành công nghiệp là không đáng kể - chỉ có rất ít cơ sở công nghiệp lắp 
đặt hoặc vận hành các công trình xử lý nước thải để tránh bị phạt. Những thay đổi 
trong Nghị định số 25/2013 gần đây bao gồm việc đơn giản hóa đáng kể cơ sở tính 
phí, bằng cách (i) tập trung vào những ngành công nghiệp được chứng minh là góp 
phần lớn nhất gây tàn phá môi trường; (ii) giảm số lượng thông số về chất lượng 
nước dùng làm cơ sở tính phí xuống còn một hoặc hai thông số (nhu cầu ôxy hóa 
học và tổng chất rắn lơ lửng); (iii) áp dụng một mức phí cố định cho phần lớn các cơ 
sở công nghiệp nhỏ; và (iv) quy định việc tự kê khai bắt buộc.

Nghị định số 80/2014 quy định rõ rằng các hộ gia đình đã đóng phí dịch vụ thoát 
nước thì không phải đóng phí môi trường.
 

 

Các quy định của tỉnh dưới hình thức nghị quyết và quyết định về nước thải, dựa trên 
Nghị định số 80/2014 và các hướng dẫn bổ sung trong thời gian tới, sẽ cần được ban 
hành và thông qua ở địa phương để tạo cơ sở pháp lý cho việc lập kế hoạch và triển 
khai các chương trình cải tạo thoát nước đô thị. Nghị định mới đã đưa ra cách tiếp 
cận phân tán đối với việc thu gom và xử lý nước thải, tái sử dụng nước mưa và nước 
thải sau xử lý, và nhấn mạnh việc đưa quản lý bùn thải vào trong thiết kế. Những khái 
niệm mới này cần được hiểu đầy đủ, cũng như giá trị của chúng phải được thừa nhận 
và phản ánh trong các quy định của tỉnh (xem Hộp 2).

Các tiêu chuẩn chất lượng nước. Các tiêu chuẩn đối với nước thải sau xử lý (trước khi 
xả ra môi trường) được quy định trong các “quy chuẩn kỹ thuật” (QCVN) và mang tính 
chất bắt buộc. Hiện tại, các tiêu chuẩn và quy chuẩn này có thể là quá tham vọng và quá 
cứng nhắc cho giai đoạn phát triển hiện thời. Các tiêu chuẩn không gắn với khả năng tự 
làm sạch của nguồn tiếp nhận. Những thay đổi thường xuyên trong các tiêu chuẩn này đã 
góp phần vào sự không chắc chắn của các chính quyền địa phương trong việc áp dụng 
chúng. Đối với một vài công trình xử lý nước thải đang hoạt động hiện thời, một tiêu chuẩn 
trung gian nhằm quy định việc xử lý một phần và giảm tải trọng chất ô nhiễm có thể giúp 
khuyến khích chính quyền địa phương bắt tay vào thực thi chương trình xử lý nước thải. 
Việc tăng dần tiêu chuẩn đối với nước thải sau xử lý cần khuyến khích việc phân kỳ xử 
lý, áp dụng dần dần các tiêu chuẩn ngày càng cao khi công nghệ tiến bộ hơn, trong khi 
các cơ hội tài chính và kỹ năng sẵn có tăng lên. Ngoài ra, các quy định hiện hành đề cập 
những thông số chất lượng nước mà hiện chưa thể được giám sát dễ dàng do thiếu khả 
năng lấy mẫu đáng tin cậy và thiếu thiết bị phân tích tại các cơ sở địa phương. Vì thế, tác 
động thực tế của các quy định về bảo vệ chất lượng nước bị giảm sút.
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C. CÁC VẤN ĐỀ THỂ CHẾ VÀ QUẢN LÝ

Phi tập trung hóa và chịu trách nhiệm. Một trong những đặc điểm nổi bật về quản lý 
nhà nước trong chương trình đổi mới kinh tế của Việt Nam những thập niên vừa qua là quá 
trình chuyển giao trách nhiệm cho các đơn vị được phân cấp quản lý. Tương tự trong lĩnh 
vực nước và vệ sinh là việc chuyển giao cho các chính quyền dưới cấp quốc gia (tức là 
các Ủy ban nhân dân tỉnh và thành phố) cũng như các đơn vị hành chính và cung cấp dịch 
vụ, như các công ty cấp thoát nước. Câu hỏi then chốt là liệu sự gia tăng quyền tự chủ này 
có tương xứng với khả năng chịu trách nhiệm hay không: chịu trách nhiệm trước cấp trên 
xét về khía cạnh tuân thủ các chính sách, quy định và tiêu chuẩn đã được nhất trí, và chịu 
trách nhiệm trước người dân - cung cấp dịch vụ thỏa đáng cho một nhóm người dùng hoặc 
khách hàng được chỉ định, những người phải đối mặt với tình trạng độc quyền. Vấn đề cốt 
lõi của ngành là liệu chính quyền tỉnh có đủ năng lực để hoàn thành vai trò được giao về 
quy hoạch, thực thi, quản lý và vận hành các dịch vụ thiết yếu hay không. Một vấn đề quan 
trọng khác là liệu đã có sẵn các công cụ điều tiết để buộc các nhà cung cấp dịch vụ phải 
chịu trách nhiệm hay chưa, và các công cụ như vậy có đang được áp dụng hay không.

Chịu trách nhiệm trong cung cấp các dịch vụ cấp thoát nước đòi hỏi sự minh bạch và 
khả năng người dân có thể tiếp cận các dữ liệu về hoạt động. Hiển nhiên có sự chênh 
lệch lớn về nắm bắt thông tin giữa người cung cấp dịch vụ nước (bên nắm giữ mọi 
thông tin) và người sử dụng (hầu như không tiếp cận được các dữ liệu liên quan). Để 
bảo đảm người dân có thể tiếp cận thông tin nhiều hơn, đòi hỏi phải có sự thay đổi 
dần dần về văn hóa quản lý của các công ty cấp thoát nước, cũng như sự hỗ trợ đáng 
kể trong việc áp dụng những quy trình sửa đổi và thu được các kỹ năng mới.18

Sở hữu và sự tham gia của khu vực tư nhân. Quyết định số 38/2007/QĐ-TTg quy 
định cổ phần hóa các công ty cấp thoát nước, nói cách khác là hoạt động theo các 
nguyên tắc kinh doanh, là một bước quá độ sang tư nhân hóa hoàn toàn. Cổ phần hóa 
hiệu quả đòi hỏi một hợp đồng quản lý chính thức giữa chủ sở hữu cơ sở hạ tầng cấp 
thoát nước (chính quyền tỉnh) và đơn vị vận hành dịch vụ cấp thoát nước. Một hợp đồng 
như vậy phải cụ thể hóa các tiêu chuẩn cung cấp dịch vụ, sử dụng các chỉ số hiệu quả 
hoạt động. Một phần thiết yếu của hợp đồng quản lý phải là một “bản kiểm kê tài sản”, 
một bản mô tả và định giá các công trình cơ sở hạ tầng. Kiểm kê tài sản chính xác là 
việc làm hết sức quan trọng để vận hành và bảo trì hiệu quả các cơ sở vật chất và dịch 
vụ. Mọi sự mập mờ sẽ làm giảm dần giá trị của tài sản. Trước khi các công ty nước 
được cổ phần hóa và trực thuộc chính quyền tỉnh, vấn đề sở hữu các công trình hầu 
như không có hệ lụy gì.19 Thiếu định nghĩa rõ ràng về quyền sở hữu và trách nhiệm quản 
lý, và không có một bản kiểm kê tài sản đáng tin cậy sẽ khiến các đơn vị vận hành thuộc 

18 Một hoạt động tiếp nối các dự án hỗ trợ kỹ thuật của Ngân hàng Thế giới với Bộ Xây dựng nhằm tăng cường 
khả năng tiếp cận của công chúng đối với dữ liệu về hoạt động của các công ty cấp thoát nước, thông qua 
việc thiết lập cơ sở dữ liệu ngành nước, có thể truy cập tại trang web http://www.vnw.gov.vn, hoặc http://www.
vnwd.vn/.

19 Tại chín tỉnh dự án, WMP phối hợp với các cơ quan chính quyền tỉnh xác định rõ ràng vấn đề quyền sở hữu 
các công trình thoát nước nhằm mục đích phân công trách nhiệm quản lý. Trên thực tế, quyền sở hữu thuộc 
về Ủy ban nhân dân tỉnh cho tới khi kết thúc thực thi dự án. Sau đó, quyền sở hữu dự kiến được “chuyển 
giao” lại cho Ủy ban nhân dân thành phố trong một số trường hợp.
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khu vực tư nhân - đặc biệt là các nhà điều hành quốc tế - nản lòng trong việc tìm cách 
tham gia lĩnh vực này ở Việt Nam, ví dụ trong các hợp đồng quản lý dịch vụ tiềm năng.

Hộp 2: Nghị định mới: những thay đổi quan trọng trong Nghị định số 80/2014
Bộ Xây dựng đã tiến hành một quy trình đánh giá tham vấn toàn diện trong thời 
gian dài đối với văn bản pháp lý chủ đạo chi phối việc quản lý thoát nước và 
nước thải đô thị - Nghị định số 88/2007. Quy trình đánh giá này được GIZ hỗ trợ, 
khuyến khích ý kiến đóng góp của chính quyền tỉnh và các cơ quan quản lý thoát 
nước, và đại diện cho quan điểm chung của các đối tác phát triển tham gia lĩnh 
vực này. Kết quả của các phiên tham vấn cho thấy rằng, cần nhiều thay đổi tới 
mức phải xây dựng một nghị định mới, chứ không chỉ sửa đổi nghị định cũ. Nghị 
định mới - Nghị định số 80/2014 - đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 
6-8-2014 và có hiệu lực từ ngày 1-1-2015.

Một số thay đổi căn bản trong nghị định mới như sau:
• Các điều khoản mới phân biệt những quy chuẩn kỹ thuật khác nhau đối với 

nước thải sau xử lý tùy thuộc vào tính chất của nước thải, nơi xả thải, và liệu 
việc xử lý có thông qua một công trình xử lý phân tán hay không. Các quy 
chuẩn kỹ thuật này tham chiếu tới (điều có thể vẫn cần được định nghĩa) việc 
xả thải vào môi trường, các nhà máy xử lý tập trung, các hệ thống thoát nước 
khác hoặc hệ thống công trình thủy lợi (Điều 4).

• Công nhận nước thải như một nguồn lực: khuyến khích tái sử dụng nước mưa 
(Điều 20) và nước thải sau xử lý từ các nhà máy xử lý nước thải (Điều 24).

• Thừa nhận nhu cầu quản lý bùn thải tích cực (Điều 25), dưới hình thức 
quy định nghĩa vụ đổ bỏ và xử lý bùn, khuyến khích thu hồi năng lượng và 
dưỡng chất từ bùn. 

• Đề cập rõ ràng các hệ thống thu gom và xử lý nước thải phi tập trung (Điều 
23), với quy định về quy chuẩn kỹ thuật xả thải được điều chỉnh (Điều 4). 

• Tất cả các hộ thoát nước (tức các hộ gia đình) trong phạm vi dịch vụ đều 
phải đấu nối vào hệ thống thoát nước (Điều 30). Khái niệm về hộp đấu nối 
tại phần đất ranh giới được xác định (Điều 31), và ngược trở lại từ đó (trong 
khuôn viên phần đất tư), các hộ gia đình chịu trách nhiệm đầu tư đường ống 
thoát nước tuân thủ theo “quy chuẩn kỹ thuật hiện hành”. Từ hộp đấu nối trở 
ra, chủ sở hữu công trình thoát nước sẽ chịu trách nhiệm.

•	 Quy định các phương thức để cho phép hỗ trợ tài chính đối với những hộ gia 
đình có hoàn cảnh khó khăn nhằm bảo đảm tất cả các hộ gia đình đều đấu 
nối vào hệ thống (Điều 34). Sự hỗ trợ hoặc trợ cấp này có thể được chi trả 
từ ngân sách nhà nước hoặc thông qua các dự án đầu tư. 

•	 Có sự phân biệt giữa “chi phí” vận hành dịch vụ thoát nước (tức là chi phí 
tính đúng, tính đủ để đơn vị thoát nước thực hiện dịch vụ, phải được xác 
định chi tiết) và “giá” dịch vụ thoát nước hoặc phí đối với người sử dụng, 
phải được chính quyền tỉnh phê duyệt, có tính tới khả năng chi trả (Chương 
V). Khoản thiếu hụt giữa tổng thu từ phí thoát nước đối với người sử dụng 
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và chi phí tính đủ của dịch vụ thoát nước sẽ được cấp bù bởi chủ sở hữu 
công trình. 

•	 Nghị định mới bãi bỏ một số điểm không rõ ràng (cũng xem Hộp 1) về khả 
năng các hộ thoát nước bị đánh phí hai lần (phí bảo vệ môi trường và phí 
dịch vụ thoát nước) bằng việc quy định rõ (Điều 43) các hộ thoát nước đã 
thanh toán tiền dịch vụ thoát nước thì không phải trả phí bảo vệ môi trường 
theo Nghị định số 25/2013. 

 

Lĩnh vực nước và vệ sinh cho tới nay chưa thể thu hút được sự quan tâm đáng kể của 
khu vực tư nhân, như đã trình bày ở trên. Các yếu tố dẫn tới thực trạng này bao gồm:

(i) Sự không chắc chắn cơ bản về quyền sở hữu và hiện trạng của tài sản. 
(ii) Thiếu thông tin đáng tin cậy về vị trí, chức năng vận hành và giá trị hiện thời của 

các công trình cơ sở hạ tầng. 
(iii) Vẫn tồn tại sự không rõ ràng về trách nhiệm vận hành và bảo trì trong môi 

trường điều tiết. 
(iv) Các tài khoản hoặc thông lệ kế toán không nhất quán với các tiêu chuẩn kế toán 

quốc tế; không có các tài khoản khoanh giữ tách biệt hoạt động dịch vụ về nước 
với các hoạt động kinh doanh khác.

(v) Thừa nhận rằng điều kiện bất khả kháng và những thay đổi trong luật pháp luôn 
có thể thắng thế các quy định hợp đồng tại Việt Nam. Các công ty nước có thể có 
ít kinh nghiệm trong xử lý (hoặc tôn trọng) các hợp đồng theo phong cách quốc tế, 
bao gồm các hợp đồng quản lý hoặc các hợp đồng dựa trên kết quả hoạt động. 

(vi) Thiếu tin tưởng vào các nguồn thu nhập do chậm thực hiện tăng giá dịch vụ cấp 
nước và nước thải trong khung thời gian hợp lý. 

Chính phủ sẽ cần thúc đẩy và thực thi các mô hình quản lý đối với các công ty nước 
giúp tăng cường môi trường điều tiết và đòi hỏi xác định rõ ràng các tài sản và nghĩa 
vụ cung cấp dịch vụ, được quy định thông qua một hợp đồng quản lý rõ ràng.20 Một 
nghị định mới nhằm cải thiện tính minh bạch của đầu tư tư nhân trong các dự án phát 
triển hạ tầng đã được ban hành tháng 2-2015.21

Gộp chung cấp nước với thoát nước hay tách riêng. Kinh nghiệm quốc tế trong lĩnh 
vực này chỉ ra rằng có những lý do thuyết phục để khuyến khích duy trì các dịch vụ cấp 
nước và thoát nước đô thị trong cùng một công ty, đặc biệt đối với các thành phố quy mô 
nhỏ và vừa. Những lý do này, bao gồm giảm chi phí vận hành và mang lại hiệu quả lớn 
hơn trong việc duy trì hồ sơ khách hàng, cũng như duy trì việc quản lý chu kỳ nước tại 
một đô thị bởi một đơn vị duy nhất, sẽ tạo cơ hội lớn hơn cho các thể chế vững mạnh và 
bảo đảm sự bền vững về mặt tài chính của các hoạt động thoát nước và xử lý nước thải. 
Những người khác thì nói tới sự khác biệt về công nghệ liên quan tới hoạt động cấp nước 

20 Trong báo cáo Infrascope 2011 (do Economic Intelligence Unit xuất bản cho ADB), Việt Nam đạt 18,8% trên 
thang 100% về khung pháp lý và điều tiết đối với môi trường quan hệ đối tác công - tư.

21 Nghị định số 15/2015/NĐ-CP, về Đầu tư theo hình thức đối tác công - tư ban hành ngày 15-2-2015. Để biết 
phần thảo luận về nghị định mới, xem http://www.bold-frontier.com/vietnams-new-ppp-decree.html
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và thoát nước, và nghi ngờ lợi ích của việc gộp chung hoạt động cấp nước và thoát nước 
trong một đơn vị. Để đạt được hiệu quả và tác động trong quá trình chuyển đổi và tăng 
cường năng lực thể chế, các đối tác phát triển có thể cân nhắc yêu cầu gộp các công ty 
cấp nước và thoát nước như một điều kiện để được nhận hỗ trợ kỹ thuật và tài chính.

Nước thải công nghiệp. Chỉ một tỷ lệ nhỏ nước thải công nghiệp được xử lý thỏa 
đáng. Trong đánh giá về việc thực hiện các mục tiêu của SEDP 2006-2010, chính phủ 
đã thừa nhận chỉ đạt được 45% mục tiêu xây dựng các nhà máy xử lý nước thải tập 
trung ở tất cả các khu công nghiệp. Rất nhiều nhà máy xử lý tập trung đã được lắp đặt 
nhưng không được sử dụng: việc thiếu cưỡng chế thực thi các quy chuẩn kỹ thuật về 
nguồn nước tiếp nhận đồng nghĩa với việc hầu như không có cơ chế khuyến khích các 
cơ sở công nghiệp hoặc đơn vị vận hành khu công nghiệp chi tiền cho việc xử lý nước 
thải. Nước thải công nghiệp có thể gây ra những vấn đề môi trường nghiêm trọng 
nhất, do tải trọng chất hữu cơ rất cao (ví dụ nước thải từ ngành chế biến thực phẩm), 
và do khả năng hiện diện các chất độc hại và chịu nhiệt, vốn gây tổn hại lâu dài tới 
môi trường. Do vậy, đầu tư xử lý nước thải công nghiệp có thể mang lại lợi ích kinh tế 
đáng kể xét về khía cạnh cải thiện môi trường trong dài hạn. Nếu so sánh với chi phí 
của hệ thống thoát nước đô thị, mạng lưới thu gom nước thải công nghiệp chỉ đòi hỏi 
nguồn vốn đầu tư rất nhỏ do số cơ sở xả thải ít. Có thể và nên thu hồi chi phí trực tiếp 
từ các cơ sở công nghiệp liên quan. Khi thiết kế các chương trình quản lý nước thải 
đô thị, cần đồng thời cân nhắc tối đa vấn đề nước thải công nghiệp để đạt được lợi ích 
lớn hơn về môi trường và sức khỏe cộng đồng. Việc tiếp nhận nước thải công nghiệp 
vào hệ thống cống thoát chung có thể thực tiễn trong một số trường hợp khi có thể 
thực thi hiệu quả việc xử lý trước. Bên cạnh những lợi ích về môi trường, phương án 
này có thể cải thiện tính bền vững về mặt tài chính của hệ thống cống thoát chung, do 
việc xử lý nước thải công nghiệp thường sẽ có mức phí cao hơn. 

Giáo dục và đào tạo. Những thay đổi chính sách được chính phủ ủng hộ trong cơ cấu 
quản lý và sở hữu của các công ty công ích cấp thoát nước và vệ sinh sẽ đặt ra những 
đòi hỏi hoàn toàn mới về phạm vi và trình độ chuyên môn của cán bộ. Làm việc với khu 
vực tư nhân, cho dù ở vai trò cung cấp dịch vụ, quản lý hay sở hữu, sẽ đòi hỏi nhiều kinh 
nghiệm hơn trong những khái niệm như quản lý hợp đồng, sử dụng các chỉ số hiệu quả 
hoạt động và đầu tư trong các thị trường vốn. Song song với đó, các công trình quản lý 
nước thải ngày càng mở rộng và tinh vi sẽ đặt ra những yêu cầu mới về tính chất của 
việc quản lý hệ thống và trình độ chuyên môn để vận hành và bảo trì những công nghệ 
mới. Kết quả là, nhân sự của lĩnh vực thoát nước cần được đào tạo lại liên tục với mức 
độ đáng kể cũng như được tuyển dụng mới. Để đạt được tác động có ý nghĩa, sẽ đòi hỏi 
phải có một chương trình lâu dài về chuyển đổi dần dần nhưng có kế hoạch và trọng điểm 
đối với nguồn nhân lực của tất cả các đơn vị dịch vụ công ích - cả về trình độ kỹ thuật, 
bằng cấp và học vấn. Để chuyển đổi, đòi hỏi phải có sự quy hoạch, điều phối và chỉ đạo 
từ Trung ương. Có thể lập luận rằng Bộ Xây dựng, vốn chịu trách nhiệm chung về chính 
sách và định hướng chiến lược của lĩnh vực này, nên đảm nhận vai trò trung tâm này và 
có thể ủy thác cho một thể chế quốc gia then chốt, ví dụ Hội cấp thoát nước Việt Nam.



14

Để thực hiện các mục tiêu của chính phủ về tỷ lệ bao phủ dịch vụ thoát nước, sẽ đòi hỏi 
mở rộng đáng kể quy mô các hoạt động xây dựng trong lĩnh vực thoát nước đô thị - ước  
tính dè dặt là tăng mức giải ngân hằng năm gấp khoảng năm lần so với mức thực thi 
hiện thời. Kinh nghiệm với các dự án đang triển khai cho thấy hạn chế mang tính quyết 
định đối với việc mở rộng quy mô như vậy nhiều khả năng là do năng lực thực thi ở cấp 
tỉnh, chứ không phải do thiếu vốn. Tình trạng chậm trễ đặc biệt phổ biến trong giai đoạn 
ra quyết định ở cấp tỉnh và với việc đấu thầu các hợp đồng xây dựng cơ bản.22 Một trở 
ngại thực tế nữa là năng lực của nhà thầu để triển khai xây dựng công trình thoát nước 
một cách hiệu quả mà không gây gián đoạn quá mức trong bối cảnh đô thị hiện thời.

Do vậy, xây dựng năng lực, giáo dục và đào tạo ở tất cả các cấp cần được chính phủ 
và các đối tác phát triển ưu tiên chú trọng khi lập kế hoạch về các chương trình quản 
lý nước thải đô thị quy mô lớn và dài hạn ở Việt Nam. Cần thiết lập, điều phối và duy 
trì một cơ sở hạ tầng giáo dục - đào tạo lâu dài cho ngành này.23

Về vấn đề này, nguồn cung bao gồm các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập hoặc dân 
lập trên khắp cả nước, có thể cung cấp các khóa tập huấn ngắn hạn và dài hạn thiết 
yếu. Nguồn cung cũng bao gồm các cơ hội tài trợ hoặc cung cấp dịch vụ giáo dục và 
đào tạo, chẳng hạn được đưa ra bởi các đối tác phát triển, các đối tác và nhà cung 
cấp tư nhân, các đối tác vận hành nước, hoặc “kết hợp”.

Nhu cầu về giáo dục - đào tạo cần được xác định thông qua một đánh giá nhu cầu đào 
tạo toàn diện cho ngành nước. Đánh giá này cần bao quát các kỹ năng về vận hành, 
quản lý, tài chính và kỹ thuật. Hội cấp thoát nước Việt Nam đã tiến hành khảo sát ban 
đầu về các thành viên của mình để khởi đầu hoạt động đánh giá nhu cầu đào tạo toàn 
quốc, với sự hỗ trợ của Quỹ đối tác về nước của Đức.

Điều phối và kết nối cung - cầu nên thuộc trách nhiệm của Bộ Xây dựng, có thể được 
ủy thác cho một đơn vị như Hội cấp thoát nước Việt Nam. Vai trò điều phối của Trung 
ương phải bao gồm xác định các yêu cầu về năng lực, công nhận chứng chỉ và bằng 
cấp đào tạo bên trong - hoặc ít nhất cũng phù hợp với - khung giáo dục quốc gia ngoài 
phạm vi của ngành. Điều này sẽ tạo thêm động lực cho người học tiếp tục học tập và 
phát triển chuyên môn, cũng như sẽ cho phép trao đổi các cán bộ có tay nghề giữa 
các vùng miền và giữa các công ty nước.

D. CÁC VẤN ĐỀ TÀI CHÍNH 

Các văn bản pháp lý, quy định điều tiết và thảo luận trước đây đã tạo ra những kỳ vọng 
không thực tế (chủ yếu trong chính quyền địa phương) về khả năng thu hồi đủ chi phí 

22 Xem ví dụ Katsurai, T. 2011. Vệ sinh đô thị ở Việt Nam: Những thách thức phía trước (Urban Sanitation in Viet 
Nam: Challenges Ahead). Tài liệu trình bày tại ADB, tháng 6-2011; và Nhóm tư vấn Phần Lan. 2011. Đánh giá 
giữa kỳ Chương trình nước sạch và vệ sinh cho các đô thị nhỏ, Pha II, ở Việt Nam. Tháng 11-2011. Hà Nội.

23 JICA đang có kế hoạch khởi xướng một dự án hỗ trợ kỹ thuật vào năm 2015 nhằm thành lập một trung tâm 
đào tạo về thoát nước theo mô hình Cơ quan công trình thoát nước Nhật Bản.
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cho các dịch vụ nước thông qua thu phí người sử dụng. Tăng dần mức phí dịch vụ cấp 
nước và thoát nước trong phạm vi có thể chi trả của hộ gia đình là nguyên tắc thiết yếu 
để bảo đảm hoạt động bền vững của ngành. Đối với dịch vụ cấp nước ở các đô thị, thu 
hồi đủ chi phí từ việc thu phí người sử dụng là việc làm khả thi và có thể thực hiện, trong 
đó người dùng sẵn sàng trả nhiều tiền hơn cho dịch vụ ngày càng được cải tiến, đáng 
tin cậy hơn và có chất lượng tốt hơn. Trong tương lai gần (2020), chính phủ kỳ vọng các 
công ty cấp nước đô thị có thể tự chi trả và có nguồn vốn đáp ứng nhu cầu đầu tư thông 
qua các khoản vay thương mại cũng như cơ chế đối tác công - tư. Đối với vấn đề nước 
thải, Nghị định số 80/2014 cho phép thu phí các hộ gia đình để trang trải một phần chi 
phí thường xuyên liên quan tới việc cung cấp dịch vụ thu gom nước thải, như một khoản 
phụ thu trên hóa đơn nước sạch (Hộp 3). Tuy nhiên, hầu như không có chính quyền 
tỉnh nào phê duyệt khoản phụ thu này ở mức thu hồi đủ chi phí, ngay cả khi đã có hệ 
thống cống thoát nước thải, do những quan ngại về khả năng chấp nhận trên khía cạnh 
chính trị - xã hội. Đã có những tiến bộ quan trọng tại các tỉnh tham gia WMP sau nỗ lực 
tăng cường tham vấn và tuyên truyền. Nhìn chung, các hộ gia đình cũng như các nhà 
lãnh đạo chính trị vẫn cần hiểu được lợi ích của hệ thống đường ống thoát nước và cần 
được thuyết phục về những lợi ích này trước khi có thể tăng đáng kể mức phí.

Đầu tư cho chương trình nước thải. Đầu tư cho các chương trình nước thải đô thị (mới) 
sẽ cần rất nhiều vốn. Chi phí ban đầu là rất cao. Lợi ích kinh tế tích lũy từ các khoản đầu 
tư này thuộc khía cạnh cải thiện sức khỏe cộng đồng (với cả những lợi ích trong ngắn hạn 
và dài hạn) cũng như bảo đảm chất lượng nước mặt và nước ngầm tốt hơn, điều này chủ 
yếu có lợi cho các thế hệ tương lai. Bảo vệ một tài nguyên chiến lược quốc gia như nước 
ngọt được xem là mang lại lợi ích có giá trị cao, song tác động kinh tế trọn vẹn của nó 
chủ yếu sẽ được trải nghiệm trong dài hạn. Trách nhiệm của chính phủ là “cầu nối” giữa 
chi phí hiện tại với lợi ích tương lai, dưới hình thức trợ cấp trọng điểm. Các khoản trợ cấp 
này chủ yếu dành cho đầu tư cơ bản, ban đầu cũng sẽ dành cho chi phí vận hành, như 
một biện pháp quá độ, và phải được trích từ nguồn ngân sách của cả trung ương và địa 
phương, tùy thuộc vào khả năng tài chính của tỉnh, thành liên quan. Sẽ không thực tế khi 
kỳ vọng khu vực tư nhân có thể lấp đầy đáng kể khoản thiếu hụt tài chính này. 

Ấn định mức phí. Quy trình ấn định mức phí sử dụng dịch vụ nước thải (khoản phụ 
thu trên hóa đơn nước sạch) theo Nghị định số 88/2007 (cũ) rất phức tạp.24 Việc tính 
toán các chi phí có đủ điều kiện được thu hồi, xác định các hạng mục chi phí và đối 
tượng thu phí đưa vào trong tính toán, tiếp đó là phê duyệt mức phí tốn khá nhiều thời 
gian tại một số ít thành phố đã tiến hành ấn định mức phí. Trong thực tiễn, mức phí 
được áp dụng thực tế (bởi Ủy ban nhân dân tỉnh) được xác định sau khi cân nhắc khả 
năng chấp nhận về mặt chính trị và khả năng chi trả của hộ gia đình.25 Sẽ thực tiễn và 
hiệu quả hơn nếu xác định mức phí dịch vụ thoát nước ban đầu chỉ dựa trên khả năng 
chi trả và khả năng chấp nhận của người dân, chấp nhận thực tế rằng nguồn thu từ 

24 Theo Nghị định số 25/2013, các hộ gia đình xả nước thải chưa xử lý ra môi trường sẽ, hoặc có thể, bị tính phí 
tối đa là 10% giá trị hóa đơn nước sạch như một khoản phí về môi trường.

25 Ở Sóc Trăng, tháng 7-2011, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt phí nước thải tiệm cận việc thu hồi chi phí 
vận hành và bảo trì ở mức 1.700 đồng/m3. Hai thành phố khác (Bắc Ninh và Vinh) nằm trong dự án “Quản lý 
nước thải và chất thải rắn ở các tỉnh lỵ” của GIZ/KfW/Bộ Xây dựng cũng có sự phê duyệt tương tự.
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phí sẽ chỉ đóng góp một phần vào việc thu hồi chi phí vận hành - nguyên tắc chia sẻ 
chi phí. Tuy nhiên, điều quan trọng là chỉ nên áp dụng phí dịch vụ thoát nước (theo 
Nghị định số 80/2004) khi người dùng có thể nhận thấy sự cải tiến về dịch vụ hoặc 
chất lượng môi trường sống trực tiếp của mình sau khi ra đời phí dịch vụ thoát nước.

Đấu nối của hộ gia đình và phí đấu nối. Các dự án nước thải trước đây đã gặp phải 
tình trạng các hộ gia đình không muốn đấu nối vào hệ thống tại các khu vực có đường 
ống thoát nước mới. Trở ngại là chi phí đấu nối, cùng với sự không chắc chắn về lợi 
ích cá nhân của việc đấu nối. Nghị định số 80/2014 (mới) quy định rõ các hộ gia đình 
(và các cơ sở thoát nước khác) phải có nghĩa vụ đấu nối vào hệ thống thoát nước 
chung tại các khu vực có đường ống, do các mục tiêu đầy đủ về môi trường và sức 
khỏe cộng đồng của các khoản đầu tư cho hệ thống thu gom và xử lý nước thải chỉ có 
thể đạt được khi tất cả các hộ thoát nước đều đấu nối vào hệ thống.26

Hộp 3: “Chi phí và giá” theo nghị định mới 
Nghị định số 80/2014 (mới) phân biệt giữa (i) chi phí dịch vụ thoát nước và (ii) 
giá dịch vụ thoát nước hay phí đối với người sử dụng ở Chương V.

• Chi phí dịch vụ thoát nước là chi phí sản xuất được tính đúng, tính đủ để thực 
hiện các nhiệm vụ thoát nước và xử lý nước thải tại khu vực được cung cấp dịch 
vụ, cũng như để vận hành và bảo dưỡng hệ thống, gồm cả khấu hao tài sản. 

• Giá dịch vụ thoát nước là mức mà người sử dụng (ví dụ các hộ gia đình) sẽ 
phải trả cho đơn vị thoát nước để đổi lấy việc cung cấp dịch vụ quản lý nước 
thải. Nghị định quy định rõ chủ sở hữu công trình sẽ phải cấp bù nếu nguồn 
thu từ giá dịch vụ không đủ bù chi phí. 

• Điều 40 trong Chương V đề cập việc xác định hàm lượng COD trong nước 
thải khác (không phải nước thải sinh hoạt). Tuy nhiên, nó không quy định cụ 
thể hàm lượng COD là bao nhiêu sẽ ảnh hưởng tới mức giá. Điều này sẽ 
được cụ thể hóa trong Thông tư liên tịch (Bộ Tài chính/Bộ Xây dựng), hiện 
đang được dự thảo dưới sự chỉ đạo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

Chủ sở hữu công trình thoát nước (thường là chính quyền tỉnh) hướng dẫn các 
công ty cấp thoát nước đề xuất giá dịch vụ thoát nước. Sở Tài chính tỉnh phối hợp 
với Sở Xây dựng thẩm định các đề xuất này. Cuối cùng, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ 
quyết định mức giá dịch vụ thoát nước.

Nguồn thu của chính quyền địa phương. Hiện nay, chính quyền địa phương dựa vào 
nguồn thu phí đối với người sử dụng và trợ cấp ngân sách từ chính phủ trung ương để 
chi trả cho việc vận hành các dịch vụ đô thị, gồm cả các chương trình quản lý nước thải 

26 Dự án vệ sinh Buôn Ma Thuột (do DANIDA tài trợ) đã đạt được tỷ lệ bao phủ toàn bộ các hộ gia đình trong 
khu vực, sau khi các chiến dịch nâng cao nhận thức công chúng được triển khai rộng khắp cùng với các 
khoản trợ cấp để hỗ trợ phí đấu nối.
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đô thị. Như một phần của quá trình phân cấp, các thành phố sẽ cần gia tăng phạm vi các 
nguồn thu địa phương và giảm dần sự phụ thuộc vào ngân sách từ chính phủ trung ương. 
Một trong những hình thức phù hợp và công bằng nhất của thu ngân sách địa phương để 
tài trợ cho việc cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị, các dịch vụ và môi trường đô thị là khái niệm 
về thuế bất động sản. Người sở hữu bất động sản sẽ được hưởng lợi từ các khoản đầu 
tư của chính quyền địa phương nhằm cải thiện khả năng tiếp cận, hệ thống thoát nước 
và cải tạo môi trường, như quản lý nước thải. Sự cải thiện sẽ được phản ánh trong giá trị 
cao hơn của bất động sản (đất đai và nhà), được tích tụ cho người sở hữu bất động sản. 
Đổi lại, chính quyền địa phương nên được phép áp dụng một khoản thuế thường niên liên 
quan tới giá trị của tài sản, thông qua việc đánh giá định kỳ.

E. CÁC VẤN ĐỀ CÔNG NGHỆ
 

Theo các nghiên cứu gần đây và các báo cáo của chính phủ, hiện trạng bao phủ của các 
dịch vụ quản lý nước thải đô thị trên toàn quốc có những đặc điểm sau: (i) khoảng 700.000 
m3/ngày, tương đương khoảng 10% lượng nước thải đô thị, đang được xử lý bởi các nhà 
máy xử lý nước thải, mặc dù một phần trong đó là nước thải có hàm lượng hữu cơ thấp; 
(ii) 90% các hộ gia đình có bể tự hoại, nhưng tỷ lệ rất nhỏ trong số đó được bảo dưỡng 
tích cực; (iii) 92% nước thải được đưa tới các nhà máy xử lý nước thải thông qua hệ 
thống cống chung và chỉ 8% là từ hệ thống riêng dành cho nước thải; (iv) 40 nhà máy xử 
lý nước thải hiện đang hoạt động tại các đô thị ở Việt Nam; và (v) hầu hết các nhà máy xử 
lý nước thải hoạt động dựa trên các quy trình bùn hoạt tính và tiêu thụ nhiều năng lượng.27

Các yếu tố ảnh hưởng tới việc lựa chọn công nghệ và thiết kế trong các dự án quản lý 
nước thải đô thị ở Việt Nam rất phong phú và phức tạp. Với các mục tiêu đầy tham vọng 
của chính phủ về tỷ lệ bao phủ các dịch vụ thoát nước và nước thải vào năm 2025, với 
nguồn lực tài chính hạn chế, và - có lẽ quan trọng hơn - những hạn chế về năng lực thực 
thi, chiến lược then chốt là chọn lựa ưu tiên có hiểu biết. “Có hiểu biết” trong ngữ cảnh này 
ám chỉ hiểu biết chính xác hiện trạng của việc cung cấp dịch vụ và tác động thực tế của 
việc không xử lý nước thải—sự tàn phá các nguồn tài nguyên nước chiến lược hiện có và 
những nguy cơ đe dọa sức khỏe cộng đồng. “Có hiểu biết” cũng ám chỉ kiến thức và nhận 
thức của các nhà hoạch định chính sách về những công nghệ sẵn có của quốc tế mà có 
thể hỗ trợ xử lý các vấn đề Việt Nam đang phải đối mặt trong lĩnh vực này.

Các phương thức quản lý nước thải đô thị đang thay đổi trên phạm vi toàn cầu. Chiến 
lược cho các đô thị ở Việt Nam cần phản ánh những xu hướng toàn cầu này. Nhất là ở 
vùng ven biển châu Á, tương lai của các thành phố được đặc trưng bởi tác động chưa rõ 
rệt của biến đổi khí hậu, sự thay đổi không thể dự báo về hình hài đô thị và tốc độ đô thị 
hóa, cũng như sự gia tăng chi phí năng lượng, một phần là do yêu cầu tất yếu phải giảm 
dần trợ cấp năng lượng. Trong tương lai gần, cần tập trung nhiều hơn vào việc bảo tồn 
và phục hồi các tài nguyên, bao gồm năng lượng, nước và các dưỡng chất như nitơ và 
phốtpho. Do đó, cần xem xét một cách nghiêm túc những hệ thống cho phép tái sử dụng 

27 Nguồn: Số liệu của Bộ Xây dựng; Ngân hàng Thế giới. 2013. Đánh giá thoát nước đô thị Việt Nam, Hà Nội; Chiến 
lược thống nhất về vệ sinh môi trường và Kế hoạch hành động (dự thảo lần thứ ba), Hà Nội, tháng 11-2012.
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cục bộ nước thải đã qua xử lý (một phần) mà không cần vận chuyển nguồn nước này 
trong khoảng cách quá xa.

Dựa trên các xu hướng toàn cầu này, việc quy hoạch các cơ sở hạ tầng chủ chốt ở Việt 
Nam, như hệ thống thu gom nước thải, cần phải linh hoạt, có khả năng thích ứng và ít tác 
động tới tài nguyên. Những cân nhắc này sẽ ảnh hưởng tới các quyết định về thiết kế tối 
ưu của cơ sở hạ tầng và nhiều khả năng hướng tới sự kết hợp các hệ thống phân tán và 
tập trung như một quá trình phân kỳ. Luật pháp sẽ phải thay đổi để hỗ trợ các nhu cầu về 
tính linh hoạt lớn hơn, ví như các quy định về chất lượng nước thải sau xử lý và nguồn 
tiếp nhận, yêu cầu về không gian xung quanh các nhà máy xử lý nước thải và các trạm 
bơm, cùng nhiều quy chuẩn xây dựng và tiêu chuẩn thiết kế khác.

Vấn đề công nghệ chủ yếu. Vấn đề công nghệ chủ yếu cản trở quyết tâm của Việt Nam 
trong việc thúc đẩy chương trình quản lý nước thải đô thị tại các đô thị hiện thời là sự hiện 
diện của hệ thống cống thoát nước chung ở khắp nơi và tác động của chúng tới tính chất 
của nước thải trong hệ thống. Kinh nghiệm cho thấy nhu cầu ôxy sinh hóa (BOD) của 
nước thải trong các hệ thống cống thoát chung và khi tới nhà máy xử lý nước thải có thể 
thấp ở mức 50mg/l, tương đương với tiêu chuẩn nước thải sau xử lý.28 Trên thực tế, nước 
thải này không cần phải xử lý trước khi xả ra môi trường. Có rất nhiều yếu tố góp phần 
dẫn tới hàm lượng BOD thấp: (i) pha loãng nhờ nước mưa do tính chất của hệ thống thoát 
nước chung; (ii) pha loãng do sự xâm nhập của nước ngầm vào hệ thống đường ống, 
do các mạng lưới được xây dựng kém và nhất là do đấu nối của hộ gia đình; (iii) đã xử lý 
sơ bộ trong bể tự hoại của hộ gia đình, loại bỏ các chất hữu cơ thông qua các quá trình 
lắng cặn (tạo bùn) và phân hủy; và (iv) sự lắng đọng thêm và phân hủy các chất hữu cơ 
trong hệ thống cống thoát do tốc độ dòng chảy thấp và thời gian lưu trú lâu trong hệ thống. 
Hai yếu tố sau cùng cho thấy chất gây ô nhiễm không được loại bỏ hoàn toàn khỏi môi 
trường, mà vẫn hiện diện dưới hình thức bùn bể tự hoại.

Có thể rút ra một số kết luận chính sách từ những phát hiện khái quát này. Cần sử dụng 
một cách tiếp cận phân kỳ khi xử lý nước thải từ các hệ thống cống thoát chung, thường 
là nước thải có hàm lượng ô nhiễm thấp. Ở giai đoạn đầu, có thể lập kế hoạch về một 
quy trình đòi hỏi ít năng lượng, ví dụ chỉ xử lý sơ bộ, với chi phí đầu tư và chi phí vận 
hành thấp. Về mục tiêu dài hạn, chính quyền địa phương cần phải hướng tới xây dựng 
các hệ thống thoát nước riêng rẽ với mức độ xử lý phù hợp, nhất là ở các khu vực có 
mật độ dân cư cao. Ở những đô thị mới (như các vùng đô thị mở rộng), cần đặt mục tiêu 
lắp đặt các hệ thống thoát nước riêng rẽ, đấu nối trực tiếp với các hệ thống thoát nước 
nội bộ của hộ gia đình mà không cần bể tự hoại trung gian. Nghiên cứu những công 
nghệ phù hợp với chi phí hợp lý để tiếp nhận nước tràn từ bể tự hoại vào hệ thống cống 
thoát, hoặc bỏ qua các bể tự hoại như một phần của chương trình cải tạo mà không gây 
xáo trộn bất hợp lý cho hộ gia đình sẽ là một nghiên cứu rất phù hợp và hữu ích với điều 
kiện đô thị ở Việt Nam và những nơi khác ở châu Á.

28 Ngân hàng Thế giới. 2013. Đánh giá nước thải đô thị Việt Nam. Báo cáo tóm tắt (Vietnam Urban Wastewater 
Review. Executive Summary). Tháng 12-2013. Hà Nội.
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Việc đề ra các quy định có khả năng thực thi để bắt buộc các đô thị mới phải được 
thiết kế với các hệ thống cống thoát riêng, cùng với công trình xử lý nước thải trọn 
vẹn, là động thái hết sức quan trọng. Những khu đô thị mới đem lại cơ hội ứng dụng 
và kiểm chứng các công nghệ mới, gồm cả việc tái chế nước đã qua sử dụng. Việc 
không thực thi được các quy định này ở giai đoạn thiết kế dự án sẽ làm trầm trọng 
thêm các vấn đề môi trường một cách không cần thiết và dẫn tới chi phí cao hơn khi 
trang bị lại các hệ thống thu gom và xử lý nước thải phù hợp.

Bảo trì bể tự hoại và quản lý bùn thải. Bể tự hoại đang là phương thức quản lý nước 
thải chủ yếu tại các đô thị Việt Nam và sẽ vẫn tồn tại trong rất nhiều năm nữa. Các bể 
này cần phải được bảo trì và bùn phải được xử lý trước khi xả thải ra môi trường. Điều 
này đòi hỏi mở rộng đáng kể các dịch vụ thông hút bùn, kết hợp với vận chuyển tới nơi 
xử lý toàn diện cuối cùng, bao gồm cả các phương án thu hồi năng lượng từ bùn (và 
các hoạt động tái sử dụng có lợi khác).

Để tăng cường hiểu biết của các chủ hộ sở hữu về yêu cầu bảo trì bể tự hoại, cần trợ 
giá ban đầu cho dịch vụ thông hút, cùng với các chương trình nâng cao nhận thức. 
Cần xác định và giám sát các thông lệ vận hành phù hợp trong việc thông hút bùn của 
hộ gia đình, nhất là xả thải ra môi trường. Có thể rút ra bài học kinh nghiệm từ một 
số thành phố có các dịch vụ thông hút bùn đang được vận hành thành công - và cả 
những nơi thất bại. Kinh nghiệm ở Hải Phòng với việc bảo trì bể tự hoại được chi trả 
trực tiếp từ phí nước thải sẽ là một ví dụ quan trọng cho các đô thị khác.

Lắp đặt đường ống thu gom 
nước thải sẽ dẫn tới việc đào 
xới đường và chặn tuyến, gây 
gián đoạn đời sống đô thị
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Cống thoát tập trung truyền thống. Việc lắp đặt hệ thống cống thoát nước thải tập trung 
tại các đô thị hiện thời, dù là cống chung hay riêng, đều là một quy trình phức tạp, tốn kém 
và mất nhiều thời gian. Lắp đặt ống cống sẽ đòi hỏi đào xới và ngăn đường; gây xáo trộn 
giao thông và cuộc sống thường ngày ở địa phương. Chi phí của sự gián đoạn kéo dài 
này đối với nền kinh tế đô thị cần phải được bổ sung vào phí tổn kinh tế của chương trình. 
Nhất là tại các vùng bằng phẳng (ven biển) không có độ dốc tự nhiên, các ống cống thu 
gom nước thải cần phải được lắp đặt ở độ sâu lớn hơn, cùng với một chuỗi các trạm bơm. 
Các trạm bơm nước thải tiêu thụ nhiều năng lượng và đòi hỏi bảo dưỡng thường xuyên—
chi phí đầu tư cơ bản và chi phí vận hành có thể không kém là bao so với một nhà máy xử 
lý phân tán nhỏ. Các nhà máy xử lý tập trung lớn có thể mang lại lợi ích về quy mô, song 
sẽ ngày càng khó tìm địa điểm ở các đô thị có giá đất cao.

Các hệ thống phân tán. Các hệ thống thoát nước và xử lý nước thải phân tán trong 
bối cảnh này có thể được xác định là các hệ thống thu gom và xử lý nước thải riêng rẽ, 
phục vụ một khu vực xác định trong một đô thị lớn hơn. Thông thường, một hệ thống 
phân tán có thể phục vụ tới 50.000-100.000 người dân. Ở những đô thị nhỏ hơn, con số 
này có thể thấp hơn đáng kể. Ưu điểm của các hệ thống này là làm giảm nhu cầu về số 
trạm bơm nước thải và cống thu có đường kính lớn ở độ sâu lớn hơn; đồng thời, có thể 
được quy hoạch, phân kỳ và triển khai với ít trở ngại hơn so với các hệ thống tập trung 
lớn cùng cơ sở hạ tầng lớn. Việc tìm mua nhiều khu đất nhỏ thường dễ dàng hơn so với 
một lô đất lớn đơn nhất.

Các hệ thống phân tán có thể được thiết kế với các ống cống nông hoặc có đường kính 
nhỏ, làm giảm nhu cầu đào xới các rãnh sâu. Tại Braxin và Nam Phi, các hệ thống này 
được gọi là hệ thống thoát nước cộng đồng hoặc vùng phụ cận. Những vấn đề thực tiễn 
khi lắp đặt hệ thống cống gom nước thải tại các đô thị có mật độ dân số cao hiện nay 
của Việt Nam có thể được giảm bớt bằng cách sử dụng công nghệ không đào rãnh tiên 
tiến.  Chi phí cao hơn do sử dụng các kỹ thuật xây dựng chuyên biệt sẽ được bù đắp 
bằng lợi ích kinh tế khi giảm đào xới và gián đoạn. Khi chi phí năng lượng gia tăng đáng 
kể, theo dự kiến khi trợ cấp bị xóa bỏ, lợi ích tương đối của các giải pháp phân tán có 
thể trở nên rõ ràng hơn.

Đối với một số người, “các hệ thống thoát nước và xử lý nước thải phân tán” có thể 
được đánh đồng với các hệ thống có công nghệ đơn giản và đòi hỏi bảo trì ít, thường 
được gọi là DEWATS.29 Đặc điểm của các hệ thống này là công suất lắp đặt thấp, sử 
dụng ít năng lượng, không cần bảo trì thường xuyên, không có các cơ chế điều khiển 
phức tạp, và được cho là thích ứng với biến đổi khí hậu. Trình tự các bước xử lý thường 
bao gồm (i) xử lý sơ bộ thông qua lắng đơn thuần, (ii) xử lý kỵ khí bước hai trong các bộ 
lọc đệm cố định hoặc các bể tự hoại có màng ngăn, và (iii) xử lý hiếu khí - yếm khí bước 
hai và bước ba trong các bể đất ngập nước kiến tạo hoặc các hồ xử lý, hoặc cả hai. Tuy 
nhiên, trong điều kiện mật độ dân số đô thị đông đúc tại nhiều thành phố ở Việt Nam, 
yêu cầu về diện tích đất lớn cho các hệ thống DEWATS sẽ không khả thi. Việc áp dụng 

29 Xử lý nước thải phân tán ở các nước đang phát triển. Khái niệm DEWATS được sự cổ vũ đặc biệt của Hiệp 
hội phát triển và nghiên cứu nước ngoài Bremen (BORDA).
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có sửa đổi các nguyên tắc này, ví dụ thiết kế trạm xử lý ngầm, đã được triển khai tại các 
đô thị đông dân cư của Bănglađét và Philíppin, và giải pháp này nên được cân nhắc.

Mật độ dân số cao ở rất nhiều đô thị Việt Nam dẫn tới các giải pháp sử dụng ít diện tích 
(tức là tốc độ dòng chảy lớn). Việc này thường sẽ đòi hỏi các quy trình cơ khí hóa công 
nghệ cao. Ở giai đoạn phát triển hiện tại của Việt Nam, dường như đây là một thách thức 
đáng kể, song cũng không phải là một điều kiện bất khả thi. Có thể lập luận rằng, đầu tư 
đào tạo đội ngũ cán bộ vận hành có chuyên môn sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn so 
với việc tìm kiếm và thu hồi đất đai ở các đô thị, vốn thường dẫn tới yêu cầu tái định cư.

Các giải pháp về công nghệ xử lý. Chính quyền đô thị địa phương cần phải được 
thông tin đầy đủ và linh hoạt về phạm vi các giải pháp xử lý có sẵn đối với điều kiện địa 
lý - dân cư và bối cảnh tài chính cụ thể. Không nên hạn chế khả năng lựa chọn bằng 
những hướng dẫn hạn hẹp, song việc lựa chọn cần dựa trên công nghệ có sẵn thích 
hợp nhất trong khả năng tài chính và phù hợp với các điều kiện môi trường - xã hội địa 
phương. Những đánh giá gần đây về thực tiễn triển khai các dự án xử lý nước thải ở 
Việt Nam đã nhấn mạnh việc lựa chọn các giải pháp xử lý công nghệ cao và tiêu thụ 
nhiều năng lượng không phù hợp, trong khi phân kỳ xử lý có thể là một phương án bền 
vững hơn. Đánh giá ngành mới đây của Ngân hàng Thế giới đã chỉ ra việc sử dụng 
thường xuyên các giải pháp dựa trên công nghệ bùn hoạt hóa, ngay cả ở các đô thị nhỏ, 
nơi diện tích không gian sẵn có cho phép sử dụng các quy trình xử lý tiêu tốn ít năng 
lượng hơn. Những bài học rút ra từ việc lựa chọn công nghệ trong chương trình nghiên 
cứu Chiến lược vệ sinh đô thị hiện thời của ADB được tóm tắt trong Hộp 4.

Hộp 4: Bài học rút ra từ Chiến lược vệ sinh đô thị 
Để cung cấp thông tin chuẩn bị cho đối thoại giữa Ngân hàng Phát triển Châu Á 
và chính phủ, các chiến lược vệ sinh đô thị đang được tiến hành tại một số thành 
phố quy mô vừa. Đây là những đánh giá nhanh về điều kiện môi trường đô thị, 
nhu cầu và sự sẵn sàng, để rút ra kết luận ban đầu về hình thức cải thiện vệ sinh 
môi trường có tác động cao và chi phí hợp lý, phù hợp với điều kiện đô thị. Những 
đánh giá nhanh tương tự đã được tiến hành gần đây đối với hai thành phố ven 
biển và bốn thị xã nhỏ ở tỉnh Thừa Thiên Huế. Các phân tích sâu hơn đang được 
tiến hành, nhưng mẫu hình kết quả rút ra từ các cuộc phỏng vấn và khảo sát đang 
trở nên rõ ràng và đặt ra những vấn đề chính sách, với sự khác biệt có thể dự 
đoán giữa các vùng. Những kết luận chính được rút ra như sau: 

Quá trình quy hoạch không thích hợp. Hầu hết các trung tâm đô thị đều có 
hình thức quy hoạch tổng thể xây dựng nào đó - thường là lạc hậu - gồm cả 
hoạt động thoát nước và các hệ thống cống thoát. Nếu các nhà máy xử lý nước 
thải được đưa vào, thì chúng thường được thiết kế không phù hợp về số lượng, 
công suất thủy lực và công nghệ xử lý. Quy hoạch tổng thể không đưa ra bất kỳ 
ưu tiên nào. Và không hề có các kế hoạch tài chính.
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Các tiêu chuẩn nước thải sau xử lý không thực tiễn. Những thay đổi pháp 
lý gần đây trong cách tiếp cận hướng tới các tiêu chuẩn xả thải linh hoạt hơn 
rõ ràng chưa dẫn tới sự chấp nhận những tiêu chuẩn thấp hơn và thực tế hơn 
của các Sở Tài nguyên và Môi trường cấp tỉnh và thành phố. Khái niệm áp dụng 
công nghệ xử lý phân kỳ có chi phí hợp lý, với tác động rõ ràng tới chất lượng 
nước thải sau xử lý, sẽ trở thành vấn đề thảo luận then chốt, nhất là đối với các 
nhà máy xử lý nước thải có công suất lớn hơn (hơn 5.000 m3/ngày đêm) cần có 
sự phê duyệt của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Nhu cầu tuyên truyền về vệ sinh. Rất nhiều kỹ sư xây dựng thành phố coi 
thoát nước và kiểm soát lũ lụt là các ưu tiên cao. Nhất là tại vùng Đồng bằng 
sông Cửu Long, xâm nhập mặn là một quan ngại lớn và đe dọa nguồn nước 
thô đầu vào cho các dịch vụ cấp nước. Quản lý nước thải với vai trò một phân 
ngành riêng biệt được coi là đáng mong muốn, song nhìn chung không được 
công nhận là một ưu tiên cao, kể cả đối với công chúng nói chung. Trong một số 
trường hợp, thực tế này dường như là hệ quả của việc thiếu kinh nghiệm hoặc 
nhận thức về những gì có thể tạo ra một chiến lược quản lý nước thải bền vững. 
Thiếu khả năng tiếp cận tư vấn kỹ thuật đầy đủ dường như đang cản trở việc áp 
dụng một quan điểm chủ động để thúc đẩy quản lý nước thải.

Thực thi pháp luật yếu kém. Tình trạng ô nhiễm sông ngòi do các cơ sở công 
nghiệp gây ra thường được coi là một quan ngại lớn và được thừa nhận là nguy 
cơ đe dọa sức khỏe của các gia đình và tiềm năng tăng trưởng kinh tế của thành 
phố. Người nông dân coi đó là nguy cơ đe dọa nguồn nước tưới tiêu của họ. Các 
nhà quản lý thành phố cũng như xã hội dân sự đều thừa nhận điều này, một ấn 
tượng được củng cố qua các bản tin thường xuyên trên các phương tiện thông 
tin đại chúng. Tuy nhiên, thường thì thực trạng ô nhiễm (công nghiệp) này dường 
như được coi là hệ quả tất yếu của phát triển, thay vì là một tác động có thể quản 
lý, thuộc phạm vi trách nhiệm và kiểm soát của chính quyền địa phương.

Quy hoạch và thực thi quản lý rác thải. Quản lý rác thải không phải là một 
mục tiêu trực tiếp của các đánh giá nhanh này. Tuy nhiên, với sự liên quan rõ rệt 
tới quá trình vận hành hiệu quả mạng lưới thoát nước đô thị, vấn đề này thường 
được nhắc tới bởi các kỹ sư xây dựng và cán bộ quy hoạch đô thị. Việc thu gom 
và xử lý rác thải sinh hoạt thường được giao cho một đơn vị vận hành tư nhân. 
Hầu hết các vấn đề dường như nảy sinh tại điểm trung chuyển hoặc nơi đổ bỏ 
cuối cùng—nằm ngoài ranh giới đô thị, và do vậy rõ ràng nằm ngoài phạm vi 
quan tâm hoặc kiểm soát chủ động.

Nhu cầu xây dựng năng lực. Chính quyền địa phương cần được tư vấn thực 
tiễn và sát thực để xây dựng một cách tiếp cận phù hợp về chi phí trước những 
nguy cơ về môi trường. Cách tiếp cận này cần phải kết hợp giữa quản lý nước 
mưa và nước thải, bao gồm cả nước thải công nghiệp nếu như nó ảnh hưởng 
tới phạm vi thoát nước của đô thị.
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F. CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI VÀ NGƯỜI TIÊU DÙNG 
 

Đô thị hóa là một khái niệm tương đối mới mẻ ở Việt Nam. Những hệ quả của đời sống đô 
thị và nguy cơ đối với sức khỏe gia đình do chất thải không được xử lý của con người và 
hộ gia đình tại những vùng lân cận với mật độ dân số cao chưa thực sự thấm nhuần trong 
nhận thức của mỗi cá nhân cũng như cộng đồng. Hệ thống thu gom hoặc thoát nước tập 
trung để vận chuyển và xử lý nước thải sinh hoạt vẫn chưa phổ biến. Nhu cầu đấu nối với 
hệ thống này và trả tiền cho các dịch vụ không phải lúc nào cũng được hiểu rõ hoặc chấp 
nhận ngay tức thì bởi rất nhiều hộ gia đình và các nhà hoạch định chính sách địa phương. 
Việc chấp nhận hệ thống này, và phí nước thải nói riêng, có thể gia tăng nếu các hộ gia 
đình nhận thức được lợi ích trước mắt và lâu dài đối với sức khỏe của gia đình, cũng như 
lợi ích đối với môi trường và nền kinh tế đô thị, và cuối cùng là với an ninh nước quốc gia.

Bể tự hoại là một vấn đề cần phải được tính đến khi thiết kế chương trình, của cả các 
công trình xây dựng cũng như bất kỳ chiến dịch nào nhằm tuyên truyền nâng cao nhận 
thức hỗ trợ. Bể tự hoại ở hình thức nào đó được lắp đặt tại hầu hết các gia đình, mặc dù 
rất nhiều gia đình sẽ không biết tới sự hiện diện, vị trí hoặc mục đích của chúng, cũng như 
không biết về sự cần thiết phải bảo dưỡng chúng. Chi phí và sự gián đoạn liên quan tới 
việc lắp đặt lại các hệ thống cống thoát riêng rẽ tại những khu dân cư đông đúc có từ lâu 
đời sẽ tốn kém tới mức khiến các bể tự hoại có thể vẫn là đặc điểm nổi bật trong quản lý 
nước thải sinh hoạt nhiều năm nữa. Các chiến lược vệ sinh đô thị cần phải bao gồm một 
hợp phần nhằm cải thiện hoạt động của các bể tự hoại, và điều này thường đòi hỏi đưa 
vào dịch vụ thông hút bùn được định hướng bởi đầu cung. Nhận thức và sự phối hợp 
đáng kể của các hộ gia đình là cần thiết để dịch vụ này có thể thành công. Các đơn vị 
thông hút bùn cần phải được tiếp cận các khu đất tư nhân, xác định vị trí bể tự hoại và tạo 
ra đường vào nếu không có sẵn hố ga, vốn là tình trạng hết sức phổ biến. Hộ gia đình sẽ 
cần trực tiếp hoặc gián tiếp chi trả cho dịch vụ này như một phần trong giá dịch vụ thoát 
nước và nước thải—dường như đây là phương án phù hợp. Trong trường hợp nào thì giá 
trị của dịch vụ bảo dưỡng bể tự hoại cũng cần phải được hiểu rõ và chấp nhận.

Những kinh nghiệm quý báu đã được đúc rút và phổ biến về các phương thức phù hợp để 
triển khai chiến dịch thông tin, giáo dục và nâng cao nhận thức, hỗ trợ các chương trình 
quản lý nước thải và vệ sinh môi trường đô thị. Cho tới nay, các chiến dịch này chủ yếu 
nhằm vào hộ gia đình, song cũng hướng tới các cơ quan chức năng ở tỉnh và thành phố. 
Các chương trình bao gồm đánh giá ban đầu về biện pháp truyền thông phù hợp và thiết 
kế các tài liệu nâng cao nhận thức, và nhằm vào các lĩnh vực liên quan rộng hơn, bao 
gồm cả hành vi vệ sinh bên ngoài phạm vi gia đình, ví dụ tại trường học và nơi làm việc.

G. TUYÊN TRUYỀN VẬN ĐỘNG 

Đầu tư quản lý nước thải để bảo vệ sức khỏe cộng đồng và các nguồn tài nguyên 
thiên nhiên chiến lược chưa có được ưu tiên chính trị cao tại Việt Nam, cả ở cấp 
trung ương và địa phương. Mặc dù yêu cầu bảo vệ môi trường đã được nhấn mạnh 
trong Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hiện thời, song việc can thiệp chủ động và 
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phân bổ ngân sách ở cấp địa phương vẫn rất rời rạc, ngẫu nhiên và thường do các 
đối tác phát triển quốc tế khởi xướng.

Sự miễn cưỡng trong việc chủ động xử lý chất thải là đặc điểm nổi trội trong lĩnh vực 
công nghiệp, nơi hầu hết nước thải được xả ra môi trường mà không qua xử lý. Các 
công trình xử lý tập trung đã được lắp đặt nhưng không được sử dụng để tránh phát 
sinh chi phí vận hành. Đối với lĩnh vực công nghiệp, khung pháp lý hiện đã có, chi phí xử 
lý có thể chi trả được do có thể thu hồi thông qua việc tính vào giá thành sản phẩm, và 
công nghệ đòi hỏi đối với cơ sở hạ tầng thu gom nước thải cũng dễ quản lý. Ngoài ra, 
lợi ích môi trường của việc xử lý thường rất đáng quan tâm.

Một trở ngại cơ bản trong việc phân bổ nguồn vốn đầu tư mang tính chính trị và các ngân 
sách ưu tiên cho lĩnh vực quản lý nước thải đô thị và công nghiệp là ở chỗ: lợi ích không rõ 
rệt hoặc hiển hiện tức thì và không nhất thiết dành cho những người phải tiến hành đầu tư. 
Do vậy, việc cưỡng chế thực thi các quy định về bảo vệ môi trường và tiến hành các khoản 
đầu tư cần thiết mang đến rủi ro về chính trị và đòi hỏi cả tầm nhìn lẫn sự dũng cảm.

Vì thế, việc tuyên truyền cho các nhà hoạch định chính sách về tầm quan trọng then chốt 
của quản lý chất thải và bảo vệ môi trường phải là một hợp phần trung tâm của chương 
trình quản lý nước thải, thay vì chỉ là hoạt động phụ bên cạnh quy hoạch và thiết kế cơ 
sở hạ tầng. Việc tuyên truyền lâu dài cần phải nhấn mạnh và chứng minh phí tổn trong 
dài hạn nếu không hành động, những tổn thất không thể phục hồi nếu cho phép chất thải 
chưa qua xử lý tích tụ trong nước và đất, và nguy cơ đối với tăng trưởng kinh tế bền vững 
do sự tàn phá một nguồn tài nguyên chiến lược—nước ngọt. Cần đưa ra và giải thích các 
khái niệm về an ninh nước quốc gia, như một phần của quy trình giải thích nghĩa vụ phải 
đầu tư vào việc quản lý nước thải phù hợp. Việc lập kế hoạch, thiết kế và triển khai các 
chương trình tuyên truyền đòi hỏi các kỹ năng chuyên môn, tính nhất quán và một cam kết 
lâu dài. Thách thức ở đây là làm thế nào để tích hợp hoạt động tuyên truyền này như một 
phần của chương trình đầu tư được các đối tác phát triển hỗ trợ.

CHƯƠNG TRÌNH ĐẦU TƯ 

Có nhu cầu rõ ràng và ngày càng tăng—cùng một khung pháp lý hỗ trợ—đối với hoạt 
động can thiệp tích cực để hỗ trợ chính phủ đạt được các mục tiêu của chương trình nước 
thải đô thị. Tuy nhiên, còn tồn tại một khoảng thiếu hụt đáng kể về tài chính mà chỉ riêng 
nguồn tài trợ song phương và đa phương không thể lấp đầy; sự thiếu vắng trách nhiệm ủy 
thác mà cho tới nay đã cản trở việc tiếp cận trên diện rộng nguồn tài trợ quốc tế cũng như 
sự quan tâm của ngành nước quốc tế; cũng như sự thiếu hụt công nghệ và kỹ năng.

Ước tính số tiền đầu tư cần thiết để đạt được mục tiêu của chính phủ tới năm 2025 dao 
động từ 6 tỷ đến 20 tỷ USD tùy theo công nghệ xử lý (xem Hộp 5), hoặc đầu tư và giải 
ngân trung bình mỗi năm khoảng 1 tỷ USD. Chi tiêu hằng năm cho lĩnh vực này hiện ở 
mức khoảng 150 triệu USD.  Cần có sự gia tăng quy mô rất lớn và không được đánh giá 
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thấp những hệ quả đối với năng lực thực thi và ra quyết định, đặc biệt phải ghi nhớ sự 
chậm trễ đáng kể trên thực tế của các chương trình nước thải đô thị gần đây. Chỉ có thể 
đạt mục tiêu đề ra nếu (i) quá trình lập kế hoạch và ra quyết định, gồm cả các quy trình 
quy hoạch tổng thể, được đơn giản hóa và hợp lý hóa; và (ii) các kỹ thuật xây dựng và 
lựa chọn công nghệ thu gom và xử lý được sửa đổi để cho phép triển khai tăng tốc và 
theo giai đoạn.

Trên thực tế, cần chú trọng trước tiên vào những lĩnh vực ưu tiên cao, nơi đầu tư sẽ 
sớm mang lại lợi ích kinh tế xét trên khía cạnh lợi ích được nhận thấy đối với sức khỏe 
cộng đồng và chất lượng nước. Điều này sẽ đòi hỏi sự ưu tiên cho các thành phố và các 
khu vực trong thành phố. Do thiếu dữ liệu tổng hợp về sức khỏe cộng đồng, nên mật 
độ dân cư sẽ là một thông số thích hợp để lựa chọn các khu vực được ưu tiên. Một cân 
nhắc bổ sung là tập trung vào các lưu vực sông, nơi tính khả dụng của nguồn nước ngọt 
sẽ sớm bị đe dọa do sự suy giảm chất lượng nước.

Cùng với các đối tác phát triển khác, ADB đang cân nhắc mở rộng chương trình quản lý 
nước thải đô thị đề xuất thành một chương trình môi trường đô thị 10 năm với nhiều nhà 
tài trợ, lồng ghép nội dung ứng phó biến đổi khí hậu vào trong quy hoạch đô thị cũng 
như cơ cấu thể chế và lập pháp quản lý nhà nước. Một chương trình đầu tư như vậy sẽ 
được định hướng bởi một ma trận chính sách và một tập hợp các tiêu chí lựa chọn dự 
án, thông qua đó sẽ áp dụng những cân nhắc ưu tiên như đã nêu ở trên.
  

Hộp 5: Chi phí của Chương trình môi trường đô thị 
Mục tiêu của chính phủ là tới năm 2025, 70% dân số đô thị, hoặc ước tính 35 
triệu người, được đấu nối vào hệ thống thoát nước và xử lý nước thải.

Hiện tại, ước tính khoảng 2,5 tới 3 triệu người đang được đấu nối vào một hệ 
thống thoát nước tập trung có xử lý nước thải, nghĩa là sẽ cần đấu nối cho 
khoảng 32 triệu người nữa. Chi phí bình quân đầu người để kết nối với một hệ 
thống thu gom và xử lý nước thải mới hiện dao động từ 200 tới 600 USD.

Tính sơ bộ, để đạt được mục tiêu của chính phủ, sẽ cần khoản vốn đầu tư từ 6 
tỷ tới 20 tỷ USD trong giai đoạn 2014-2025.

Số liệu ước tính này tương đương với số liệu nêu trong “Đánh giá việc cung cấp 
dịch vụ”  của Chương trình nước sạch và vệ sinh của Ngân hàng Thế giới, ước 
tính chi phí 771 triệu USD/năm để đạt được các mục tiêu về vệ sinh của chính 
phủ tới năm 2020. Báo cáo này tính toán mức chi tiêu ước tính 205 triệu USD, 
tức là thiếu gần ba phần tư so với số vốn đầu tư cần thiết.
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