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Kiểm soát ô nhiễm nước tại Việt Nam - 
Cơ hội và thách thức

nguyễn hoàng ánh, nguyễn phAn thùy Linh, trần thế Loãn
Cục Kiểm soát ô nhiễm - Tổng cục Môi trường

nước là thành phần môi trường được quan tâm bảo vệ sớm nhất so với các thành phần môi 
trường khác; bởi có lẽ khi môi trường nước bị ô nhiễm là “dễ nhìn thấy nhất” và dường như 
người ta cũng cảm nhận được sự mất mát khi các nguồn nước bị ô nhiễm. 
nhìn lại sau 20 năm thực hiện Luật bVMt (Quốc hội thông qua Luật bVMt lần đầu tiên vào 
năm 1993, sau đó đã sửa đổi, bổ sung và thay thế bằng Luật bVMt năm 2005 và hiện nay - Kỳ 
họp thứ 7 Quốc hội Khóa xi đang thảo luận về Dự thảo Luật bVMt mới), công tác bVMt nói 
chung và kiểm soát ô nhiễm nước nói riêng đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Luật bVMt và 
các văn bản dưới Luật đã xây dựng tương đối đầy đủ hệ thống các văn bản, quy định về bVMt, 
trong đó có các quy định về ngăn ngừa, phòng chống ô nhiễm nước. năm 1998, Quốc hội ban 
hành Luật tài nguyên nước và được sửa đổi, bổ sung vào năm 2012.

1. Cơ hội

để triển khai hiệu quả Luật 
BVmt và Luật tài nguyên nước, hệ 
thống các văn bản dưới Luật đã được 
ban hành, áp dụng và bổ sung cho 
phù hợp với điều kiện thực tế như 
các quy định về lập và thực hiện báo 
cáo đánh giá tác động môi trường 
(đtm), cam kết BVmt; giấy phép 
sử dụng và khai thác nguồn nước, 
giấy phép xả nước thải vào nguồn 
nước; quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
môi trường đối với nước thải, nước 
mặt, nước sử dụng cho các mục đích 
khác; phí BVmt đối với nước thải; 
xử phạt vi phạm hành chính trong 
lĩnh vực BVmt… Bên cạnh đó có 
các Luật, pháp lệnh khác của nhà 
nước liên quan đến BVmt nước 
như Luật hóa chất; Luật phòng, 
chống và giảm nhẹ thiên tai; Luật 
Bảo vệ và Kiểm dịch Thực vật; pháp 
lệnh Thú y; pháp lệnh Khai thác và 
Bảo vệ công trình thủy lợi...

nhận thấy rõ tầm quan trọng 
của công tác BVmt, đảng, quốc 
hội, chính phủ đã ban hành nhiều 
nghị quyết, chỉ thị nhằm ngăn chặn 
nguy cơ ô nhiễm và BVmt, BVmt 

nước thể hiện trong nghị quyết số 
41-nq/tW của Bộ chính trị về 
tăng cường công tác BVmt trong 
thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước; nghị quyết 
số 24-nq/tW của Ban chấp hành 
trung ương về chủ động ứng phó 
với biến đổi khí hậu, tăng cường 
quản lý tài nguyên và BVmt; chiến 
lược BVmt quốc gia đến năm 2020, 
tầm nhìn đến năm 2030.

Bên cạnh đó, sự tham gia của 
nhiều ngành trong công tác BVmt, 
kiểm soát ô nhiễm môi trường 
nước cũng là một bước tiến quan 
trọng. Bộ tn&mt được phân công 
là đầu mối, chịu trách nhiệm trước 
chính phủ trong việc thực hiện 
quản lý nhà nước về BVmt; Bộ 
nn&ptnt chịu trách nhiệm về 
BVmt đối với việc sử dụng thuốc 
bảo vệ thực vật, phân bón, nuôi 
trồng thủy sản và BVmt trong sản 
xuất nông nghiệp; Bộ Xây dựng có 
trách nhiệm đối với các hoạt động 
xây dựng kết cấu hạ tầng cấp thoát 
nước, xử lý nước thải và chất thải 
rắn đô thị, khu sản xuất dịch vụ tập 
trung; Bộ y tế có trách nhiệm đối 

với chất thải y tế, hoạt động của 
các cơ sở y tế...

để đáp ứng công việc được giao, 
năng lực của cán bộ thuộc cơ quan 
quản lý môi trường tại cấp trung 
ương (Bộ tn&mt, Bộ nn&ptnt, 
Bộ công Thương, Bộ Xây dựng và 
các Bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã 
hội có liên quan) và các địa phương 
không ngừng được tăng cường cả về 
chất lượng và số lượng.

đối với công tác kiểm soát ô 
nhiễm nước, thông qua các công cụ 
luật pháp, chính sách về kiểm soát 
ô nhiễm nước như đtm, quan trắc 
định kỳ, cấp phép xả thải, kê khai và 
đóng phí BVmt đối với nước thải…, 
các cơ quan quản lý nhà nước về môi 
trường đã từng bước quản lý được 
các nguồn thải (số lượng nguồn thải, 
số lượng nước thải, thành phần và 
hàm lượng các chất ô nhiễm trong 
nước thải). 

các nguồn gây ô nhiễm môi 
trường nói chung và ô nhiễm môi 
trường nước nói riêng (khu công 
nghiệp, cụm công nghiệp, khu đô 
thị, khu chôn lấp chất thải, bệnh 
viện, làng nghề...) đã được xác định 

luật pháp - chính sách
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và tăng cường kiểm soát. đến 
nay, quy hoạch phát triển khu 
công nghiệp bao gồm 283 khu, 
trong đó 194 khu công nghiệp 
đã đi vào hoạt động, có 148 khu 
công nghiệp (chiếm 76%) đã xây 
dựng và vận hành hệ thống thu 
gom và xử lý nước thải theo quy 
định với tổng công suất thiết kế 
trên 600.000 m3/ngày đêm. Bên 
cạnh đó, thực hiện quyết định số 
2038/qđ-ttg ngày 15/11/2011 
của Thủ tướng chính phủ phê 
duyệt đề án tổng thể xử lý chất 
thải y tế giai đoạn 2011 - 2015 
và định hướng đến năm 2020, 
ngành y tế cũng đã tập trung xây 
dựng mới, cải tạo hệ thống xử lý 
chất thải nói chung và nước thải 
nói riêng đối với cơ sở khám, 
chữa bệnh và các cơ sở y tế, đảm 
bảo chất thải được xử lý theo 
đúng quy định.

Thủ tướng chính phủ cũng 
đã ký quyết định số 577/qđ-
ttg ngày 11/4/2013 ban hành 
đề án BVmt làng nghề với mục 

tiêu đến năm 2015, các làng 
nghề được công nhận phải đáp 
ứng các điều kiện về BVmt. hệ 
thống thoát nước và nước thải 
tại các khu vực nông thôn được 
cải tạo, xây dựng; khu vực đô thị 
xây dựng hệ thống thoát nước 
tổng hợp gồm mạng lưới cống 
và nhà máy xử lý nước thải. tính 
đến năm 2012, 17 hệ thống thoát 
nước và xử lý nước thải đô thị đã 
được xây dựng và 32 hệ thống 
thoát nước và xử lý nước thải 
đang trong quá trình thi công. 
60% số hộ gia đình tại các đô thị 
đấu nối vào hệ thống thoát nước 
công cộng. điều này đã và đang 
thúc đẩy quá trình phân loại 
nguồn thải giúp cho việc xử lý 
nước thải đạt hiệu quả cao.

nguyên tắc “người gây ô 
nhiễm phải trả tiền” đã được áp 
dụng hiệu quả thông qua phí 
BVmt đối với nước thải, đây là 
một trong những công cụ kinh 
tế đầu tiên được áp dụng tại Việt 
nam nhằm kiểm soát ô nhiễm 

nước. từ năm 2003, chính 
phủ đã ban hành nghị định số 
67/2003/nđ-cp ngày 13/6/2003 
về phí BVmt đối với nước thải. 
ngày 29/3/2013, chính phủ đã 
ban hành nghị định số 25/2013/
nđ-cp thay thế nghị định số 
67/2003/nđ-cp để hoàn thiện 
và đơn giản hóa việc phân loại 
đối tượng và cách thức thu phí, 
góp phần tăng cường hiệu quả 
công tác thu, nộp, quản lý phí và 
tăng cường quản lý các nguồn 
thải thông qua phí BVmt đối với 
nước thải. 

Thủ tướng chính phủ đã phê 
duyệt 3 đề án BVmt lưu vực 
sông cầu, sông nhuệ - sông đáy 
và hệ thống sông đồng nai để tập 
trung nguồn lực thực hiện nhằm 
giải quyết tình trạng ô nhiễm môi 
trường tại 3 lưu vực sông quan 
trọng trên phạm vi toàn quốc. 
công tác quy hoạch BVmt lưu 
vực sông và quy hoạch khai thác, 
sử dụng, BVmt nước của các 
địa phương đã được chú trọng 

luật pháp - chính sách

 V Hệ thống xử lý nước thải tại Cụm công nghiệp Hà Bình Phương (Thường Tín - Hà Nội)
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xây dựng và bước đầu tiến hành 
triển khai thực hiện. 22/22 tỉnh/
thành phố trên 3 lưu vực sông 
đã xây dựng, phê duyệt và triển 
khai đề án BVmt lưu vực sông. 
tại một số địa phương như Bắc 
giang, quảng Bình, Long an, 
cà mau, Bạc Liêu... đã xây dựng 
quy hoạch khai thác, sử dụng và 
BVmt nước trên địa bàn.

đặc biệt, công tác thanh tra, 
kiểm tra và xử lý vi phạm pháp 
luật về BVmt không ngừng 
được tăng cường, tập trung tại 
các lưu vực sông, góp phần thay 
đổi nhận thức, hành vi về BVmt 
nước, phát hiện những tồn tại, 
bất cập trong văn bản quản lý và 
hệ thống quản lý để ngày càng 
hoàn thiện. 

mạng lưới quan trắc môi 
trường nước mặt do tổng cục 
môi trường quản lý được thực 
hiện có hiệu quả trong thời gian 
qua. hiện có 4/21 trạm quan trắc 
thực hiện chương trình quan trắc 
nước mặt hàng năm với tần suất 
4 - 6 lần/năm.

2. tháCh thứC  
trong KiểM Soát  
ô nhiễM nướC

Các quy định pháp lý
Kiểm soát ô nhiễm là nội 

dung quan trọng trong quản 
lý nhà nước về BVmt, điều 
này được chứng minh từ kinh 
nghiệm quốc tế và thực tiễn quản 
lý của Việt nam. tuy nhiên, đến 
nay chưa có một văn bản quy 
phạm pháp luật nào đưa ra định 
nghĩa, khái niệm, nội dung cũng 
như quy trình của kiểm soát ô 
nhiễm môi trường nước đầy đủ 
và thống nhất. hơn nữa, công tác 
kiểm tra, phát hiện, theo dõi, xử 
lý, khắc phục các khu vực nước 
bị ô nhiễm, xác định thiệt hại về 
ô nhiễm môi trường nước chưa 
đầy đủ. các quy định về kiểm 

soát ô nhiễm nước đối với lưu 
vực sông và biển ven bờ đã được 
quy định nhưng đối với các môi 
trường nước khác đang còn thiếu 
các quy định.

Vấn đề quản lý các nguồn 
nước thải từ cơ sở sản xuất, kinh 
doanh còn nhiều bất cập. Theo 
quy định của Luật BVmt, mọi 
nguồn thải phải xử lý đạt quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi 
trường trước khi xả vào môi 
trường tiếp nhận. tuy nhiên, việc 
xác định môi trường tiếp nhận 
là môi trường xung quanh, hệ 
thống thoát nước hay hệ thống 
thủy lợi đang là vấn đề chồng 
chéo của các quy định hiện hành. 
tại một số địa phương như hà 
nội, quy hoạch hệ thống tiêu 
thoát nước của tp. hà nội (do sở 
Xây dựng chủ trì) theo quy định 
về thoát nước đô thị bao gồm các 
hệ thống sông tô Lịch và Kim 
ngưu. như vậy, các cơ sở xả nước 
thải vào sông tô Lịch sẽ áp dụng 
quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
môi trường do Bộ tn&mt ban 
hành hay quy định xả nước thải 
vào hệ thống thoát nước do Bộ 
Xây dựng tham mưu cho chính 
phủ ban hành. nếu sông tô Lịch 
là một hệ thống thoát nước, 
toàn bộ nước sông tô Lịch phải 
được thu gom và xử lý trước khi 
chuyển sang sông nhuệ - sông 
đáy, nhưng thực tế không phải 
như vậy. 

Phân công trách nhiệm 
Theo Luật BVmt năm 2005, 

Bộ công Thương được giao quản 
lý công tác BVmt tại các cơ sở 
công nghiệp, thương mại, khu 
công nghiệp, cụm công nghiệp; 
Bộ y tế được giao quản lý công 
tác BVmt tại các cơ sở y tế; Bộ 
nn&ptnt chịu trách nhiệm 
quản lý việc sử dụng phân bón, 
thuốc bảo vệ thực vật; Bộ Xây 
dựng chịu trách nhiệm quản lý 

quy hoạch hệ thống thoát nước 
và xử lý nước thải. có thể thấy, 
hiện nay có nhiều Bộ, ngành 
cùng tham gia vào quy trình 
kiểm soát ô nhiễm môi trường 
nước, nhưng thiếu một Bộ có 
trách nhiệm là đầu mối để thống 
nhất quản lý các hoạt động.

Nguồn lực thực hiện
Theo thống kê của tổng cục 

môi trường, cán bộ làm công tác 
BVmt là 2.600 người trên tổng 
số 90 triệu dân. như vậy, mỗi 
công chức môi trường chịu trách 
nhiệm trước gần 35.000 người 
dân về các hoạt động BVmt, 
trong đó có kiểm soát ô nhiễm 
nước. phần lớn, các cán bộ còn 
trẻ về tuổi đời và kinh nghiệm. 
phòng Kiểm soát ô nhiễm tại các 
chi cục BVmt thường có từ 3 - 
5 cán bộ, đối với các địa phương 
lớn có thể lên đến 10 cán bộ; các 
phòng tn&mt cấp huyện ít về 
số lượng, hạn chế về chuyên môn 
và thường kiêm nhiệm nhiều 
công việc.

nguồn chi cho công tác kiểm 
soát ô nhiễm nói chung và kiểm 
soát ô nhiễm nước nói riêng từ 
ngân sách không được phân bổ 
thành mục chi riêng. một trong 
những khoản thu vào ngân sách 
địa phương được quy định sử 
dụng cho kiểm soát ô nhiễm 
nước là phí BVmt đối với nước 
thải. tuy nhiên, trong gần 8 năm 
qua, chưa địa phương nào thống 
kê và đánh giá được hiệu quả sử 
dụng khoản kinh phí này đối với 
môi trường nước.

Công cụ phục vụ kiểm soát ô 
nhiễm

hiện nay, chưa có đủ căn cứ 
thẩm định/phê duyệt công nghệ 
sản xuất nhằm phòng ngừa ô 
nhiễm hoặc thẩm định công nghệ 
xử lý chất thải để kiểm soát ô 
nhiễm. Vì vậy, các cơ sở sản xuất 
tự lựa chọn đầu tư và xây dựng 
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hệ thống xử lý chất thải và nếu để 
xảy ra ô nhiễm thì phải có biện 
pháp khắc phục trong giai đoạn 
vận hành. điều này đã ảnh hưởng 
không nhỏ đến hiệu quả kinh tế 
của doanh nghiệp (nhiều công 
trình phải đập đi làm lại hoặc 
khắc phục trong nhiều năm). 

tại các địa phương, hoạt 
động quan trắc còn yếu và thiếu 
các công cụ quản lý, đồng thời 
chưa có cơ chế xã hội hóa lĩnh 
vực này. để kiểm soát các nguồn 
thải, theo dõi diễn biến chất 
lượng môi trường, nhiều địa 
phương phải thuê dịch vụ quan 
trắc từ các nơi khác (như ở Lai 
châu thuê đơn vị dịch vụ từ hà 
nội), điều này vừa lãng phí về 
kinh phí và không đáp ứng được 
yêu cầu của công tác kiểm soát ô 
nhiễm. 

sự tham gia của cộng đồng 
trong công tác kiểm soát ô nhiễm 
môi trường đóng vai trò rất quan 
trọng. trên thực tế, cộng đồng 
có vai trò giám sát các nguồn gây 
ô nhiễm. tuy nhiên, trao quyền 
cho cộng đồng như thế nào, cũng 
như trách nhiệm của cộng đồng 
đến đâu thì vẫn chưa rõ ràng. 
đến nay, có một thủ tục duy nhất 
là lấy ý kiến cộng đồng trong quá 
trình thẩm định đtm của cơ 
sở, nhưng trong quá trình hoạt 
động sản xuất của doanh nghiệp, 
vai trò và trách nhiệm của cộng 
đồng chưa được quy định rõ. 

3. đề xuất Một Số giải 
pháp KiểM Soát  
ô nhiễM nướC

Hoàn thiện khung pháp lý: 
Xây dựng các văn bản hướng dẫn 
thực hiện Luật BVmt (sửa đổi) 
sau khi được quốc hội thông 
qua và chủ tịch nước phê chuẩn, 
trong đó tập trung làm rõ nội 

dung, quy trình, trách nhiệm các 
ngành trong lĩnh vực kiểm soát 
ô nhiễm nước; tiếp tục hoàn 
thiện hệ thống các quy chuẩn kỹ 
thuật về môi trường nước, quy 
chuẩn xả thải phù hợp với các 
nhóm ngành đặc thù, phù hợp 
với khả năng tiếp nhận nước thải 
của từng lưu vực; hoàn thiện và 
củng cố hệ thống các quy định 
về tài chính trong lĩnh vực kiểm 
soát ô nhiễm nước, đặc biệt là 
thông qua công cụ kinh tế về phí 
BVmt đối với nước thải.

Hoàn thiện khung chính sách: 
Xác định các trọng tâm ưu tiên 
trong công tác kiểm soát ô nhiễm 
nước trên toàn quốc trong giai 
đoạn từ nay tới năm 2020 để đề 
xuất Thủ tướng chính phủ những 
định hướng chiến lược mang tầm 
quốc gia và cho từng địa phương 
cụ thể; Xây dựng cơ chế, chính sách 
phối hợp giữa nhà nước và người 
dân cũng như cơ chế khuyến khích 
đầu tư, xã hội hóa các hoạt động về 
kiểm soát ô nhiễm nước (đầu tư xử 
lý chất thải; xử lý các thủy vực bị ô 
nhiễm…).

Tổ chức triển khai các giải 
pháp đồng bộ để quản lý các nguồn 
thải gây ô nhiễm môi trường, tập 
trung ưu tiên kiểm soát các nguồn 
thải lớn, có nguy cơ gây ô nhiễm 
môi trường cao: Thống kê, quản 

lý các nguồn thải; tăng cường các 
biện pháp giám sát tại nguồn đối 
với các nguồn thải lớn, nguồn 
thải có nguy cơ phát sinh hóa 
chất độc hại… bằng các biện 
pháp chuyên biệt (như quan trắc 
tự động liên tục, kế hoạch kiểm 
tra định kỳ, đột xuất, thiết lập 
đường dây nóng, xây dựng cơ 
chế giám sát dựa vào cộng đồng 
…); rà soát, đánh giá, công bố 
các công nghệ xử lý nước thải, xử 
lý ô nhiễm môi trường nước phù 
hợp để các tổ chức, cá nhân lựa 
chọn, áp dụng.

 đồng thời, tổ chức thực 
hiện các biện pháp phù hợp 
nhằm theo dõi diễn biến chất 
lượng môi trường nước các 
lưu vực sông, các lưu vực nước 
kín… tăng cường kiểm soát ô 
nhiễm xuyên biên giới, trong 
đó tập trung quan trắc đối với 
các dòng sông xuyên biên giới, 
môi trường biển; Xây dựng kế 
hoạch, tăng cường năng lực 
nhằm chủ động trong phòng 
ngừa, ứng phó, khắc phục hậu 
quả môi trường do sự cố thiên 
tai và nhân tạo gây ra đối với 
môi trường nước.

Nâng cao năng lực thực thi 
công tác kiểm soát ô nhiễm nước 
ở cấp Trung ương và địa phương: 
Xây dựng cơ chế và nền tảng 
pháp lý, kỹ thuật cho việc tiếp 
nhận - xử lý thông tin về ô nhiễm 
môi trường nước dựa vào cộng 
đồng; Xây dựng đội ngũ “phản 
ứng nhanh” trong phòng ngừa, 
ứng phó, khắc phục hậu quả ô 
nhiễm môi trường nước do sự cố 
thiên tai và nhân tạo; đẩy mạnh 
việc áp dụng và chuyển giao các 
tiến bộ khoa học và công nghệ về 
theo dõi, phát hiện, ngăn chặn, 
xử lý, khắc phục ô nhiễm môi 
trường nước…n

Trên thực tế, cộng 
đồng có vai trò 
giám sát các 

nguồn gây ô nhiễm. 
Tuy nhiên, trao 
quyền cho cộng đồng 
như thế nào, cũng 
như trách nhiệm của 
cộng đồng đến đâu 
thì vẫn chưa rõ ràng. 

luật pháp - chính sách
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Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi)
với nội dung phòng ngừa  
và kiểm soát ô nhiễm nước

Lê Minh ánh
Tổng cục Môi trường

Luật bVMt (sửa đổi) được Chính phủ giao cho bộ tn&Mt soạn thảo trình Quốc hội 
xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa xiii. Dự thảo Luật bVMt (sửa 
đổi) gồm 20 chương, 179 điều quy định về các nội dung chính trong bVMt gồm quy 
hoạch môi trường, đánh giá môi trường; bảo vệ tài nguyên và ứng phó với biến đổi 
khí hậu; bảo vệ các thành phần môi trường; bVMt trong các hoạt động sản xuất, kinh 
doanh, dịch vụ; bVMt khu đô thị, dân cư; quản lý chất thải; các công cụ quy chuẩn, 
quan trắc, thông tin, thống kê, báo cáo; nguồn lực cho bVMt; trách nhiệm các cơ 
quan, tổ chức, cá nhân trong bVMt…

nước là thành phần quan 
trọng của môi trường có 
vai trò thiết yếu trong việc 

duy trì cuộc sống của con người. 
tuy nhiên, nước cũng là thành 
phần môi trường nhạy cảm, dễ bị 
ô nhiễm. cùng với đặc tính dễ lan 
truyền, ô nhiễm nước thường bị lan 
rộng và tác động đến môi trường 
trong phạm vi rộng lớn. ô nhiễm 
môi trường nước ảnh hưởng không 
nhỏ đến chất lượng môi trường 
và cuộc sống của con người cũng 
như các loài sinh vật. phòng ngừa 
và kiểm soát ô nhiễm nước là một 
trong những nội dung quan trọng 
của Luật BVmt (sửa đổi). phòng 
ngừa và kiểm soát ô nhiễm nước 
thể hiện qua các nội dung về quản 
lý chất lượng nước; quản lý các 
nguồn thải ra môi trường nước và 
quản lý nước thải. 

1. Quản Lý Chất Lượng 
nướC Và nguồn thải rA 
Môi trường nướC

quản lý chất lượng nước và 
nguồn thải ra môi trường nước được 
quy định tập trung tại chương V: 

BVmt biển và hải đảo; chương Vi: 
Bảo vệ các thành phần môi trường, 
trong đó có mục 1: BVmt nước sông 
và mục 2: BVmt các nguồn nước 
khác. các chương này gồm 10 điều 
từ điều 55 đến điều 64 quy định 
các nội dung về kiểm soát, đánh giá 
chất lượng nước; đánh giá khả năng 
tự làm sạch của sông; đánh giá sức 
chịu tải của các lưu vực sông; công 
khai thông tin về chất lượng nước 
sông; công bố các đoạn sông, dòng 
sông không còn khả năng tiếp nhận 
chất thải; khắc phục ô nhiễm và cải 
thiện môi trường những dòng sông, 
đoạn sông bị ô nhiễm; kiểm soát, 
giảm thiểu và xử lý mọi nguồn thải 
vào lưu vực sông, biển và các nguồn 
nước khác; phòng ngừa, ứng phó sự 
cố môi trường trên biển và hải đảo; 
trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, 
cá nhân trong việc BVmt biển, hải 
đảo, BVmt nước sông và các nguồn 
nước khác…

đối với nội dung quản lý môi 
trường nước, sự khác nhau căn bản 
giữa Luật BVmt (sửa đổi) với Luật 
BVmt 2005 thể hiện ở những quy 
định về BVmt nước sông. nếu như 

Luật BVmt 2005 mới chỉ chú trọng 
đến các nguồn thải ra sông thì Luật 
BVmt (sửa đổi) không chỉ có những 
quy định chặt chẽ về nguồn thải ra 
sông mà còn có những quy định về 
chất lượng nước, khả năng chịu tải 
của sông, nguồn nước là nền tảng cho 
các quy định về phòng ngừa, kiểm 
soát ô nhiễm nước và cải thiện chất 
lượng nước. đồng thời, Luật BVmt 
(sửa đổi) phân định trách nhiệm rõ 
ràng trong BVmt nước sông giữa 
uBnd cấp tỉnh và Bộ tn&mt. 

tại Luật BVmt 2005, “sức chịu 
tải và khả năng tự làm sạch của dòng 
sông” chỉ được quy định mờ nhạt tại 
khoản 3, điều 60 về kiểm soát, xử lý 
ô nhiễm môi trường nước trong lưu 
vực sông với quy định áp dụng cho 
việc phát triển mới các khu sản xuất, 
kinh doanh, dịch vụ, đô thị, dân cư 
tập trung trong lưu vực sông. trong 
khi đó, Luật BVmt (sửa đổi) quy 
định về chất lượng nước, đánh giá 
khả năng chịu tải của sông, nguồn 
nước tại tất cả các điều về BVmt 
nước sông (từ điều 58 đến điều 61) 
từ nguyên tắc quản lý, các nội dung 
kiểm soát và xử lý ô nhiễm nước đến 

luật pháp - chính sách
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các quy định về trách nhiệm của các 
cơ quan có liên quan với các quy 
định cụ thể: “chất lượng nước sông, 
trầm tích phải được theo dõi, đánh 
giá; mọi nguồn thải vào lưu vực sông 
phải được quản lý phù hợp với sức 
chịu tải của sông” (điều 58); “định 
kỳ quan trắc và đánh giá chất lượng 
nước sông và trầm tích; quan trắc 
và đánh giá chất lượng môi trường 
nước, trầm tích sông xuyên biên 
giới và chia sẻ thông tin trên cơ sở 
luật pháp và thông lệ quốc tế; điều 
tra, đánh giá sức chịu tải của sông; 
công bố các đoạn sông, dòng sông 
không còn khả năng tiếp nhận chất 
thải; xác định hạn ngạch xả nước 
thải vào sông” (điều 59); uBnd cấp 
tỉnh: “tổ chức đánh giá sức chịu tải 
của sông; ban hành hạn ngạch xả 
nước thải vào sông; công bố thông 
tin về những đoạn sông không còn 
khả năng tiếp nhận chất thải” (điều 
60); Bộ tn&mt: “đánh giá chất 
lượng môi trường nước, trầm tích 
các lưu vực sông liên tỉnh và xuyên 
biên giới; điều tra, đánh giá sức chịu 
tải, xác định hạn ngạch xả nước thải, 
công bố thông tin của sông liên tỉnh; 
Ban hành và hướng dẫn việc đánh 
giá sức chịu tải của lưu vực sông, 
hạn ngạch xả nước thải vào sông liên 
tỉnh, khắc phục ô nhiễm và cải thiện 
môi trường các dòng sông, đoạn 
sông bị ô nhiễm” (điều 61).

2. Quản Lý nướC thải 
các nội dung về quản lý nước thải 

được quy định tập trung tại chương 
iX: quản lý chất thải với mục 4: 
quản lý nước thải. ngoài ra, các yêu 
cầu về xử lý nước thải còn nằm rải rác 
tại các chương về BVmt đối với các 
hoạt động cụ thể. nội dung của các 
quy định này yêu cầu các loại nước 
thải phải được thu gom, xử lý đạt quy 
chuẩn kỹ thuật môi trường; các hoạt 
động sản xuất, kinh doanh dịch vụ 
phải xử lý nước thải đạt quy chuẩn 
kỹ thuật môi trường; xác định các đối 

tượng phải xây dựng và vận hành hệ 
thống xử lý nước thải; xác định trách 
nhiệm của uBnd các cấp trong xử lý 
nước thải. 

Luật BVmt (sửa đổi) quy định 
tất cả các cơ sở sản xuất, kinh 
doanh, dịch vụ phải thu gom và 
xử lý nước thải đạt quy chuẩn kỹ 
thuật môi trường (điều 74); chủ 
đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ 
tầng cụm công nghiệp phải đầu tư 
hệ thống thu gom, xử lý nước thải 
đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường; 
Ban quản lý khu kinh doanh, dịch 
vụ tập trung phải đầu tư hệ thống 
thu gom nước thải (điều 73); chủ 
đầu tư xây dựng và kinh doanh 
hạ tầng khu công nghiệp, khu chế 
xuất, khu công nghệ cao phải bảo 
đảm đầu tư hệ thống thu gom và 
xử lý nước thải tập trung đạt quy 
chuẩn kỹ thuật môi trường và có hệ 
thống quan trắc nước thải tự động, 
liên tục; có thiết bị đo lưu lượng 
nước thải (điều 72); uBnd các cấp 

có trách nhiệm đầu tư xây dựng và 
tổ chức vận hành các công trình xử 
lý chất thải công cộng trên địa bàn 
(điều 94); các cơ sở sản xuất, kinh 
doanh, dịch vụ có quy mô xả thải 
lớn và có nguy cơ tác hại đến môi 
trường phải tổ chức quan trắc môi 
trường nước thải tự động và chuyển 
số liệu cho cơ quan quản lý nhà 
nước có thẩm quyền (điều 107).

cùng với các quy định đối với 
cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch 
vụ, Luật BVmt (sửa đổi) cũng quy 
định các hoạt động cần thực hiện: 
Thu gom, xử lý nước thải đáp ứng 
yêu cầu BVmt bao gồm hoạt động 
thăm dò, khai thác và chế biến 
khoáng sản (điều 44); sản xuất 
nông nghiệp (điều 76); nuôi trồng 
thủy sản (điều 77); y tế (điều 78); 
xây dựng (điều 79); lễ hội, du lịch 
(điều 83); nghiên cứu, thử nghiệm 
(điều 85). Bên cạnh đó, Luật BVmt 
(sửa đổi) cũng yêu cầu các hộ gia 
đình phải có trách nhiệm giảm 

 V  Điều 77, Luật BVMT (sửa đổi) quy định các hộ nuôi trồng thủy sản phải 
đáp ứng các yêu cầu về BVMT
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thiểu, xử lý và xả nước thải sinh 
hoạt đúng nơi quy định (điều 89) 
và khu mai táng, hỏa táng phải phù 
hợp với quy hoạch và không gây ô 
nhiễm nguồn nước và môi trường 
xung quanh (điều 90). 

điểm khác biệt căn bản của 
Luật BVmt (sửa đổi) so với Luật 
BVmt 2005 trong quản lý nước thải 
là Luật BVmt (sửa đổi) quy định rõ 
chủ thể chịu trách nhiệm trong xử 
lý nước thải với việc phân định rõ 
trách nhiệm của chủ đầu tư và chủ 
quản lý. quy định này xác định rõ 
nội dung, phạm vi công việc của các 
chủ thể trong xử lý nước thải. đồng 
thời, quy định cũng nhằm khắc phục 
tình trạng đổ lỗi trách nhiệm trong 
trường hợp xảy ra vi phạm về BVmt 
trong xử lý nước thải.

Bên cạnh đó, các quy định quan 
trắc nước thải tự động (điều 72, điều 
107) được luật hóa từ thực tiễn quản 
lý sẽ góp phần khắc phục tình trạng 
sao chép, báo cáo không đúng số liệu 
và lẩn tránh trách nhiệm vận hành hệ 
thống xử lý chất thải của chủ các cơ 
sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

3. CáC Công Cụ hỗ trợ 
Quản Lý ô nhiễM nướC

để thực hiện các hoạt động quản 
lý ô nhiễm nước, Luật BVmt (sửa đổi) 
quy định một số công cụ về quy chuẩn, 
quan trắc, hệ thống tài chính và các 
công cụ giám sát, đánh giá và xử lý vi 
phạm trong quản lý ô nhiễm nước. 

Về Quy chuẩn kỹ thuật môi trường 
liên quan đến quản lý nước được quy 
định cụ thể từ Điều 119 đến Điều 127 
với các nội dung:

quy chuẩn kỹ thuật môi trường 
được xây dựng gồm nhóm quy 
chuẩn kỹ thuật về chất lượng môi 
trường xung quanh với nhóm quy 
chuẩn kỹ thuật môi trường đối với 
nước mặt và nước dưới đất; nhóm 
quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối 
với nước biển ven bờ; và quy chuẩn 
kỹ thuật về chất thải với nhóm quy 
chuẩn kỹ thuật về nước thải công 

nghiệp, dịch vụ, nước thải từ chăn 
nuôi, nuôi trồng thủy sản, nước thải 
sinh hoạt và hoạt động khác. 

trong quá trình xây dựng quy 
chuẩn, các quy chuẩn kỹ thuật về chất 
lượng môi trường xung quanh phải 
quy định giá trị giới hạn cho phép của 
các thông số môi trường phù hợp với 
mục đích sử dụng thành phần môi 
trường, bao gồm: giá trị tối thiểu của 
các thông số môi trường bảo đảm sự 
sống và phát triển bình thường của 
con người, sinh vật; giá trị tối đa cho 
phép của các thông số môi trường có 
hại để không gây ảnh hưởng xấu đến 
sự sống và phát triển bình thường 
của con người, sinh vật. đối với quy 
chuẩn kỹ thuật về chất thải phải quy 
định cụ thể giá trị tối đa các thông số 
ô nhiễm của chất thải bảo đảm không 
gây hại cho con người, sinh vật với 
các thông số ô nhiễm của chất thải 
được xác định căn cứ vào tính chất 
độc hại, khối lượng chất thải phát 
sinh và sức chịu tải của môi trường 
tiếp nhận chất thải.

Về quan trắc môi trường: các nội 
dung về quan trắc môi trường được 
quy định từ điều 128 đến điều 135 
với các nội dung cơ bản xác định hoạt 
động quan trắc môi trường, hệ thống 
quan trắc, trách nhiệm quan trắc, 
thành phần cần quan trắc. Theo đó, 
các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm 
quan trắc môi trường nước gồm nước 
mặt lục địa, nước dưới đất, nước biển 
và quan trắc nước thải.

cơ quan quản lý nhà nước có 
trách nhiệm tổ chức thực hiện quan 
trắc môi trường xung quanh; các khu 
công nghiệp, cụm công nghiệp, khu 
chế xuất, khu công nghệ cao, làng 
nghề, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, 
dịch vụ có trách nhiệm thực hiện 
chương trình quan trắc phát thải và 
các thành phần môi trường.

Về chi ngân sách nhà nước: chi 
ngân sách sự nghiệp môi trường 
được chi cho việc tổ chức các hoạt 
động kiểm soát ô nhiễm môi trường 
và quản lý chất thải; ngân sách đầu 

tư phát triển được chi cho các hoạt 
động xây dựng, cải tạo các công 
trình xử lý chất thải do nhà nước 
quản lý; cải tạo các sông, hồ, ao, 
kênh, mương bị ô nhiễm thuộc khu 
vực công ích (điều 156); nhà nước 
ưu đãi, hỗ trợ đối với hoạt động xây 
dựng hệ thống xử lý nước thải sinh 
hoạt (điều 161).

Về xử lý trách nhiệm đối với cơ 
quan, tổ chức, cá nhân gây ô nhiễm 
môi trường: nguyên tắc xác định 
trách nhiệm cá nhân lần đầu tiên 
được đưa vào Luật BVmt (sửa đổi) 
(điều 174) với các quy định xác 
định trách nhiệm của người đứng 
đầu trực tiếp của tổ chức, người 
đứng đầu cơ quan quản lý về BVmt, 
cơ quan quản lý tổ chức, cá nhân 
gây ô nhiễm, suy thoái môi trường; 
tổ chức, cá nhân gây ô nhiễm suy 
thoái môi trường; cá nhân thực hiện 
nhiệm vụ của tổ chức gây ô nhiễm 
môi trường… là căn cứ pháp lý cho 
việc quy trách nhiệm cá nhân trong 
trường hợp gây ô nhiễm, suy thoái 
môi trường, thể hiện nguyên lý 
xuyên suốt trong hoạt động BVmt 
“người gây ô nhiễm phải trả tiền”. 

cùng với các công cụ hỗ trợ trực 
tiếp, các công cụ gián tiếp như đào 
tạo, truyền thông, công cụ kinh tế 
(phí BVmt, thuế môi trường), thanh 
tra, kiểm tra, xử lý hành chính, hình 
sự… được quy định tạo sự thống nhất, 
đồng bộ trong phòng ngừa và kiểm 
soát ô nhiễm nước, làm cơ sở cho 
việc thực thi các quy định về quản lý 
chất lượng nước và quản lý nước thải 
hướng tới việc sử dụng hiệu quả, tiết 
kiệm nguồn nước sạch, kiểm soát ô 
nhiễm, suy thoái nguồn nước. 

các quy định về phòng ngừa và 
kiểm soát ô nhiễm nước cùng với 
các quy định khác trong Luật BVmt 
(sửa đổi) đã cụ thể hóa nguyên tắc 
hiến định về bảo đảm quyền con 
người được sống trong môi trường 
trong lành, góp phần thực hiện có 
hiệu quả hiến pháp 2013- đạo luật 
gốc của đất nướcn
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Xây dựng Nghị định của Chính phủ về một số biện pháp 
hạn chế đầu tư đối với một số ngành, nghề có nguy cơ 
gây ô nhiễm môi trường nước tại các lưu vực sông
nguyễn thượng hiền - trần thị Lệ Anh
Văn phòng các Ủy ban BVMT lưu vực sông
Tổng cục Môi trường

Sự Cần thiết xây Dựng 
nghị định

quá trình công nghiệp hóa, đô 
thị hóa nhanh trong những năm qua 
đã gây sức ép không nhỏ đối với môi 
trường, nhất là ô nhiễm môi trường 
nước. chất lượng môi trường nước tại 
các lưu vực sông (LVs) đang diễn biến 
phức tạp,  nhất là tại 3 LVs: sông cầu, 
sông nhuệ - sông đáy và hệ thống 
sông đồng nai. Theo Báo cáo hiện 
trạng môi trường quốc gia năm 2012, 
chất lượng nước tại các LVs đã bị suy 
giảm, nhiều nơi bị ô nhiễm nghiêm 
trọng. một số khu vực trên 3 LVs đã bị 
ô nhiễm nặng và không còn khả năng 
tiếp nhận nguồn thải. nếu tiếp tục cấp 
phép cho các dự án có nguy cơ gây ô 
nhiễm môi trường nghiêm trọng sẽ 
vượt quá khả năng chịu tải của dòng 
sông. Với xu thế phát triển kinh tế - xã 
hội như hiện nay, dự báo trong tương 
lai không xa, các LVs liên tỉnh khác 
như sông mã, sông cả - La, sông Vu 
gia - Thu Bồn… cũng có khả năng trở 
thành điểm nóng ô nhiễm. 

trước tình hình đó, giải pháp cơ 
bản để ngăn chặn tình trạng ô nhiễm, 
từng bước khắc phục và cải thiện môi 
trường nước các LVs là tăng cường đầu 
tư xử lý nước thải sinh hoạt; quản lý 
chặt chẽ các nguồn thải (nước thải) từ 
hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch 
vụ, bao gồm cả kiểm soát nguồn thải 
hiện tại và dự báo, quy hoạch, quản lý 
các nguồn thải tương lai. đối với các 
nguồn thải đã được quản lý và điều 
chỉnh bởi hệ thống các quy định pháp 
luật có liên quan như báo cáo đánh giá 
tác động môi trường (đtm), đề án 
BVmt, giấy phép xả thải, hệ thống quy 
chuẩn, kế hoạch xử lý đối với các cơ sở 

gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng... 
tuy nhiên, đối với các nguồn thải dự 
báo trong tương lai (đang trong quá 
trình dự kiến đầu tư) thì hiện nay hầu 
như chưa có công cụ nào về môi trường 
để các cấp quản lý kiểm soát, sàng lọc 
từ xa đối với các đối tượng có “nguy cơ” 
gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, 
tránh các tác động tiêu cực của việc đầu 
tư dự án vượt quá khả năng chịu tải của 
môi trường nước LVs. Vì vậy, việc ban 
hành quy định về các ngành, nghề, lĩnh 
vực sản xuất, kinh doanh có nguy cơ 
gây ô nhiễm môi trường cần hạn chế 
đầu tư tại một số địa bàn thuộc các LVs 
là cần thiết và cấp bách.

Việc ban hành quy định này có thể 
tác động trước mắt đến tình hình thu 
hút đầu tư của một số địa phương, đặc 
biệt là địa phương ven các đoạn sông 
bị ô nhiễm ở hạ nguồn thuộc các LVs 
liên tỉnh. tuy nhiên về lâu dài, việc hạn 
chế đầu tư một số ngành nghề, lĩnh vực 
sản xuất, kinh doanh có nguy cơ gây ô 

nhiễm môi trường sẽ có tác động tích 
cực nhằm bảo vệ và duy trì môi trường 
sinh thái, hướng tới sản xuất sạch, quy 
hoạch và sắp xếp hợp lý sản xuất, tăng 
cường áp dụng công nghệ mới, thiết bị 
tiên tiến trên các LVs nói riêng và toàn 
quốc nói chung. 

Căn Cứ xây Dựng  
nghị định

trước thực trạng ô nhiễm môi 
trường do sản xuất, kinh doanh gây 
ra, một số địa phương thuộc lưu vực 
hệ thống sông đồng nai như Bình 
dương, tp. hồ chí minh, Bà rịa - 
Vũng tàu... đã ban hành một số quy 
định liên quan đến việc tạm dừng cấp 
phép, hạn chế đầu tư, hoặc quy định về 
điều kiện cấp phép cho một số ngành, 
nghề, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh 
nhằm BVmt trên địa bàn. tuy nhiên, 
theo quy định pháp luật về đầu tư hiện 
hành thì các quy định liên quan đến 
cấm hoặc hạn chế đầu tư để đảm bảo 

 V Ống cống ngầm của Nhà máy chế biến tinh bột sắn (một trong những 
ngành nghề phải hạn chế sản xuất, kinh doanh theo dự thảo Nghị định) 
thuộc Công ty TNHH Một Thành Viên Tân Hiếu Hưng (xã Tân Mỹ, huyện 
Lạc Sơn, Hòa Bình) xả trực tiếp xuống sông Bưởi

luật pháp - chính sách
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tính pháp lý phải được ban hành dưới 
dạng nghị định của chính phủ.

mặc dù, trong một số Luật và các 
văn bản hướng dẫn thi hành Luật như 
Luật đầu tư 2005 (điều 30, điều 31); 
Luật doanh nghiệp 2005 (điều 7) đã 
quy định về các ngành, nghề, lĩnh vực 
cấm đầu tư, kinh doanh, hoặc đầu 
tư, kinh doanh có điều kiện; hay Luật 
BVmt 2005 cũng có quy định liên 
quan đến xây dựng các cơ sở sản xuất 
kinh doanh tại đô thị, khu dân cư (điều 
37, điều 50) hoặc về phát triển mới 
các khu vực sản xuất, kinh doanh, dịch 
vụ, đô thị, dân cư tập trung trong LVs 
(điều 60), tuy nhiên các văn bản này 
không quy định về “hạn chế đầu tư”. 
Việc ban hành quy định về hạn chế đầu 
tư đối với một số ngành nghề có nguy 
cơ gây ô nhiễm môi trường nước tại các 
LVs thuộc thẩm quyền của chính phủ 
nhằm tăng cường quản lý trong lĩnh 
vực khoa học, công nghệ và môi trường 
quy định tại khoản 5, điều 10, Luật tổ 
chức chính phủ 2001, phù hợp với Luật 
ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
2008 và hệ thống các văn bản pháp luật 
về đầu tư và BVmt hiện hành.

từ các căn cứ trên, Bộ tn&mt 
kiến nghị ban hành quy định về các 
ngành, nghề, lĩnh vực sản xuất, kinh 
doanh có nguy cơ gây ô nhiễm môi 
trường cần hạn chế đầu tư tại một số 
địa bàn thuộc các LVs dưới hình thức 
nghị định của chính phủ. phó Thủ 
tướng hoàng trung hải sau khi xem 
xét đã giao Bộ tn&mt xây dựng trình 
chính phủ nghị định này (công văn số 
5181/Vpcp-KgVX ngày 26/7/2010 và 
số 5627/Vpcp-KgVX ngày 30/7/2012 
của Văn phòng chính phủ).

Quá trình triển KhAi xây 
Dựng nghị định

năm 2011, tổng cục môi trường 
đã thực hiện nhiệm vụ “điều tra, khảo 
sát và đánh giá tình hình ô nhiễm môi 
trường do các loại hình sản xuất, kinh 
doanh gây ra trên LVs, phục vụ việc 
xây dựng “nghị định chính phủ quy 
định về các loại hình sản xuất, kinh 
doanh có nguy cơ gây ô nhiễm môi 

trường cần cấm hoặc hạn chế đầu tư 
trên các LVs: cầu; nhuệ - đáy, đồng 
nai”. Kết quả thực hiện nhiệm vụ đã 
điều tra, xác định được các loại hình, 
mức độ gây ô nhiễm, thực trạng xử 
lý nước thải của các loại hình công 
nghiệp có hoạt động xả thải trực tiếp 
vào 3 LVs; đề xuất các tiêu chí để đánh 
giá các cơ sở sản xuất, kinh doanh hiện 
có trên 3 LVs.

từ kết quả của nhiệm vụ nêu trên, 
Bộ tn&mt đã giao tổng cục môi 
trường tiến hành xây dựng nghị định 
của chính phủ quy định về các ngành, 
nghề, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh có 
nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cần 
hạn chế đầu tư tại một số địa bàn thuộc 
các LVs liên tỉnh theo đúng trình tự, 
thủ tục hiện hành: Thành lập Ban soạn 
thảo nghị định bao gồm đại diện các 
Bộ, ngành có liên quan; Thành lập tổ 
biên tập dự thảo nghị định gồm đại 
diện các cơ quan có liên quan, các 
chuyên gia, nhà khoa học và quản lý; 
tổ chức nghiên cứu, xây dựng dự thảo 
nghị định…

nội Dung Cơ bản CủA Dự 
thảo nghị định

trải qua quá trình tham vấn, chỉnh 
sửa nhiều lần, dự thảo có tên gọi chính 
thức là “nghị định của chính phủ quy 
định về các ngành, nghề, lĩnh vực sản 
xuất, kinh doanh có nguy cơ gây ô 
nhiễm môi trường cần hạn chế đầu tư 
tại một số địa bàn thuộc các LVs liên 
tỉnh”. 

dự thảo nghị định bao gồm 4 
chương, 16 điều:

Chương 1: những quy định chung 
(gồm 4 điều, quy định về phạm vi điều 
chỉnh, đối tượng áp dụng, giải thích từ 
ngữ, mục tiêu và một số quan điểm chỉ 
đạo); 

Chương 2: nguyên tắc hạn chế 
đầu tư đối với một số ngành, nghề, 
lĩnh vực có nguy cơ gây ô nhiễm môi 
trường và hạn chế đầu tư một số địa 
bàn trên các LVs liên tỉnh (gồm 6 điều, 
quy định về các hình thức hạn chế đầu 
tư; các tiêu chí xác định ngành nghề, 
lĩnh vực sản xuất kinh doạn cần hạn 

chế đầu tư; các khu vực, địa bàn thuộc 
các LVs liên tỉnh cần hạn chế đầu tư; 
nguyên tắc áp dụng việc hạn chế đầu 
tư đối với các ngành nghề, lĩnh vực 
sản xuất kinh doanh tại một số địa bàn 
thuộc LVs liên tỉnh; trách nhiệm của 
Bộ tn&mt, uBnd cấp tỉnh và các cơ 
quan hữu quan.

Chương 3: các ngành, nghề, lĩnh 
vực sản xuất kinh doanh có nguy cơ gây 
ô nhiễm môi trường cần hạn chế đầu tư 
tại một số địa bàn thuộc LVs cầu, LVs 
nhuệ - sông đáy và lưu vực hệ thống 
sông đồng nai (gồm 3 điều, quy định cụ 
thể về các ngành, nghề, lĩnh vực sản xuất 
kinh doanh có nguy cơ gây ô nhiễm môi 
trường cần hạn chế đầu tư tại một số địa 
bàn thuộc 3 LVs).

Chương 4: điều khoản thi hành: 
(gồm 3 điều quy định về phân công 
trách nhiệm, tài chính và hiệu lực thi 
hành).

Việc triển khai xây dựng nghị định 
đã được thực hiện một cách nghiêm túc, 
bài bản, theo đúng trình tự, thủ tục về 
xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 
hiện hành. tuy nhiên, do đây là văn bản 
liên quan đến nhiều lĩnh vực và có tác 
động trực tiếp đến chính sách thu hút 
đầu tư nên việc tổ chức đánh giá, dự 
báo tác động của văn bản trong thực tế 
(bao gồm cả tác động tích cực và giảm 
thiểu tác động không mong muốn) là 
công việc không dễ dàng, đòi hỏi quá 
trình nghiên cứu, tham vấn cẩn trọng và 
nghiêm túc.

trong bối cảnh thực trạng ô 
nhiễm môi trường nước các LVs đã 
đến mức báo động, việc triển khai 
xây dựng nghị định về một số ngành 
nghề, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh 
có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường 
cần hạn chế đầu tư tại một số địa bàn 
thuộc các LVs liên tỉnh là một trong 
những nhiệm vụ cần thiết và cấp bách. 
cùng với hệ thống chính sách pháp 
luật về môi trường hiện hành, đây sẽ 
là một công cụ quản lý hữu hiệu góp 
phần nâng cao hiệu quả công tác khắc 
phục ô nhiễm, cải thiện môi trường 
nước các LVs, hướng tới phát triển bền 
vữngn

luật pháp - chính sách
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Xây dựng, hoàn thiện hệ thống  
trạm quốc gia quan trắc tự động  
môi trường nước 
nguyễn Văn thùy, nguyễn hữu thắng, Vũ Văn phương
Trung tâm Quan trắc Môi trường - Tổng cục Môi trường

quan trắc chất lượng 
môi trường là công cụ 
đắc lực trong công tác 

hoạch định chính sách, quản lý 
và BVmt. hoạt động quan trắc 
môi trường được thực hiện theo 
nhiều phương pháp khác nhau 
như quan trắc thủ công; quan 
trắc tự động, liên tục và sử dụng 
các thiết bị đo nhanh... tại một 
số quốc gia (nhật Bản, Thái 
Lan, hàn quốc, trung quốc…) 
quan trắc tự động, liên tục vẫn là 
phương pháp quan trắc hiệu quả 
nhất với ưu điểm là cung cấp số 
liệu liên tục, kịp thời, phục vụ 
đắc lực cho công tác giám sát và 
BVmt.

năm 2007, trong khuôn khổ 
dự án “tăng cường thiết bị tự 
động quan trắc môi trường 
không khí và nước”, 6 trạm quan 
trắc môi trường nước tự động, 
cố định đã được đầu tư, xây 
dựng nhằm tăng cường công tác 
giám sát ô nhiễm và quản lý môi 
trường ở các lưu vực sông lớn tại 
Việt nam.

6 trạm quan trắc môi trường 
nước tự động, cố định được 
xây dựng tại các tỉnh/thành 
phố: Thừa Thiên - huế (sông 
hương), Bình dương (sông 
đồng nai), Thái nguyên (sông 

cầu), Bắc ninh (sông cầu), hà 
nội (sông nhuệ và sông đáy) với 
công nghệ của hãng hach - mỹ 
và quan trắc tự động, liên tục 8 
thông số: ôxy hòa tan (do), ph, 
nhiệt độ, nitrat (no3

-), độ đục, 
tổng chất rắn lơ lửng (tss), độ 
dẫn điện (ec) và tổng chất rắn 
hòa tan (tds). 

trong 6 trạm quan trắc môi 
trường nước tự động, cố định, 
có 2 trạm tại hà nội quan trắc 
bằng phương pháp đo trực tiếp, 
4 trạm còn lại quan trắc theo 
phương pháp đo gián tiếp. nước 
được bơm từ sông (có 2 bơm 
luân phiên nhau hoạt động, chu 
kỳ luân phiên là 4h) vào thùng 
điều hòa, các đầu đo được đặt 
trong bể điều hòa, kết quả đo 
đạc được hiển thị trên bộ hiển 
thị sc100, đồng thời kết quả 
quan trắc liên tục được truyền 
về tổng cục môi trường, sở 

tn&mt và trung tâm quan 
trắc môi trường của các địa 
phương với tần suất 5 phút/kết 
quả quan trắc. Khi có một trong 
các thông số vượt quy chuẩn cho 
phép, hệ thống lấy mẫu tự động 
kích hoạt lấy mẫu lưu tại tủ lưu 
mẫu (tủ lưu mẫu đảm bảo nhiệt 
độ đạt ± 4oc) đồng thời gửi tin 
nhắn thông báo về phòng thí 
nghiệm phân tích. trong trường 
hợp mất điện lưới, bộ lưu điện 
ups đảm bảo cho trạm hoạt 
động 10h, đồng thời có máy 
phát điện sẵn sàng hoạt động khi 
mất điện lưới. trong trường hợp 
có sự cố internet, hệ thống 3g 
được kích hoạt để duy trì việc 
truyền số liệu về tổng cục môi 
trường, sở tn&mt và trung 
tâm quan trắc môi trường của 
các địa phương được đặt trạm.

đặc biệt, tại các đầu đo có 
hệ thống tự làm sạch bằng cần 

 V Hình 1: Quy trình quan trắc tại trạm
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gạt và khí nén. Khi các đầu đo 
bị bám bẩn, hệ thống làm sạch 
sẽ tự khởi động và làm sạch toàn 
bộ các đầu đo, đảm bảo cung cấp 
số liệu liên tục và chính xác. 

hiện nay, cả 6 trạm nước 
đều được xây dựng và lắp đặt 
thiết bị. tính đến 31/5/2014, đã 
có 3 trạm được nghiệm thu, bàn 
giao cho các sở tn&mt Thái 
nguyên, Thừa Thiên - huế và 
Bình dương. hiện các trạm đều 
vận hành ổn định, số liệu quan 
trắc được truyền liên tục 24/24h 
với tần suất 5 phút/lần về tổng 
cục môi trường và sở tn&mt 
các tỉnh nhận bàn giao. Ba trạm 
còn lại đang trong thời gian vận 
hành thử nghiệm để đánh giá 
độ ổn định của thiết bị và chất 
lượng số liệu quan trắc. dự kiến 
tháng 6/2014, tổng cục môi 
trường sẽ tiếp tục bàn giao các 
trạm còn lại cho các sở tn&mt 
hà nội và Bắc ninh quản lý, vận 
hành chính thức.

các trạm quan trắc môi 
trường nước tự động, cố định 
đã cung cấp chuỗi số liệu quan 

trắc liên tục theo thời gian, tỷ lệ 
số liệu quan trắc đạt chất lượng 
cao, phục vụ đắc lực cho công 
tác giám sát, cảnh báo, quản lý 
và BVmt. Kết quả quan trắc của 
các trạm đã được nghiệm thu, 
bàn giao cho địa phương quản lý, 
vận hành được công bố rộng rãi 
trên website của trung tâm quan 

trắc môi trường - tổng cục môi 
trường (quantracmoitruong.
gov.vn) dưới dạng đồ thị theo 
thời gian để từ đó có thể cảnh 
báo kịp thời tới các nhà hoạch 
định chính sách, nhà quản lý và 
công bố rộng rãi cho người dân 
sinh sống xung quanh khu vực 
đặt các trạmn

 V Hình 2: Sơ đồ thiết bị bên trong trạm

 V Lễ khánh thành trạm quan trắc môi trường nước tự động, cố định tại Thái Nguyên
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Hiện trạng môi trường nước mặt lục địa
Những thách thức trong công tác quản lý
Lê hoàng Anh; MạC thị Minh trà
Trung tâm Quan trắc Môi trường- Tổng cục Môi trường

Việt nam là quốc gia có mạng 
lưới sông ngòi dày đặc với 
2.360 con sông có chiều dài 

trên 10 km, trong đó có 109 sông 
chính. trên cả nước có 16 lưu vực 
sông (LVs) với diện tích lưu vực lớn 
hơn 2.500 km2, 10/16 LVs có diện 
tích trên 10.000 km2. tổng lượng 
nước mặt của các LVs khoảng 830 - 
840 tỷ m3/năm, tuy nhiên, chỉ khoảng 
37% là nước nội sinh, 63% còn lại là 
nước chảy từ các quốc gia láng giềng 
vào lãnh thổ Việt nam. Với vị trí 
địa lý và điều kiện tự nhiên đặc thù, 
khoảng 60% lượng nước tập trung ở 

LVs cửu Long, 16% tập trung ở LVs 
hồng - Thái Bình, khoảng 4% ở LVs 
đồng nai, các LVs lớn khác, tổng 
lượng nước chỉ chiếm phần nhỏ còn 
lại. những năm gần đây, do nhiều 
nguyên nhân, ở hạ lưu hầu hết các 
LVs, tình trạng suy giảm nguồn nước 
dẫn tới thiếu nước, khan hiếm nước 
không đủ cung cấp cho sinh hoạt, sản 
xuất đang diễn ra thường xuyên hơn, 
trên phạm vi rộng lớn và ngày càng 
nghiêm trọng, gây tác động lớn đến 
môi trường sinh thái các dòng sông, 
gia tăng nguy cơ kém bền vững của 
tăng trưởng kinh tế, xóa đói giảm 

nghèo và phát triển xã hội.
quá trình đô thị hóa nhanh làm 

thay đổi hiện trạng sử dụng đất, theo 
đó, các sông, hồ trong các đô thị bị thu 
hẹp dòng chảy, thậm chí bị lấp hoàn 
toàn để lấy đất phục vụ cho quá trình 
phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng 
các công trình giao thông, khu dân 
cư, nhà máy, khu công nghiệp (Kcn). 
cùng với quá trình đô thị hóa, tăng 
trưởng và phát triển của các ngành 
nghề kinh tế với nhu cầu sử dụng 
nước ngày càng lớn đã và đang gây sức 
ép đến nguồn nước sử dụng cũng như 
chất lượng môi trường nước. 

 V Đối với LVS Nhuệ - Đáy, nhiều đoạn sông đã bị ô nhiễm tới mức báo động. Vào mùa khô, giá trị các thông số 
BOD5, COD, TSS… tại nhiều khu vực, hầu hết đều vượt QCVN 08:2008 loại A1 nhiều lần. Trong đó, sông Nhuệ 
thường bị ô nhiễm nặng sau khi tiếp nhận nước từ sông Tô Lịch. 
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hiện trạng Và Diễn biến 
Chất Lượng nướC  
tại CáC Vùng, Miền

môi trường nước mặt của Việt 
nam đã và đang bị ô nhiễm ở nhiều 
khu vực, thậm chí có xu hướng mở 
rộng về phạm vi và mức độ ô nhiễm. 
tuy nhiên, tùy theo điều kiện tự 
nhiên đặc thù cũng như trọng tâm 
phát triển kinh tế - xã hội ở mỗi 
vùng miền, các nguồn gây ô nhiễm 
và hiện trạng môi trường nước mặt ở 
các miền cũng có những vấn đề khác 
nhau.

ở miền Bắc, đặc biệt là khu vực 
đồng bằng sông hồng, đây là khu vực 
tập trung đông dân cư, chịu áp lực 
mạnh mẽ của gia tăng dân số và quá 
trình đô thị hóa, cùng với việc phát 
triển mạnh các ngành kinh tế mũi 
nhọn, môi trường nước mặt ở nhiều 
nơi đã bị ô nhiễm. tại LVs cầu, mặc 
dù trong vài năm gần đây, chất lượng 
nước sông cầu đã được cải thiện, tuy 
nhiên, vẫn còn nhiều đoạn sông bị ô 
nhiễm nghiêm trọng, đó là các đoạn 
sông chảy qua các khu vực đô thị, 
Kcn và các làng nghề thuộc các tỉnh 
Thái nguyên, Bắc giang, Bắc ninh. 
trong đó, sông ngũ huyện Khê là 
một trong những điển hình ô nhiễm 
nặng từ nhiều năm nay trên LVs cầu.

so với các sông khác trong vùng, 
sông hồng có mức độ ô nhiễm thấp 
hơn. ở khu vực đầu nguồn, khu vực 
miền núi đông Bắc (sông Kỳ cùng, 
hiến, Bằng giang) môi trường nước 

vẫn còn tương đối tốt. tuy nhiên, 
trong vài năm gần đây, vào mùa 
khô, môi trường nước sông hồng tại 
Lào cai có hiện tượng ô nhiễm bất 
thường trong thời gian ngắn (khoảng 
3-5 ngày), có thể là do nước thải hoặc 
ô nhiễm từ đầu nguồn, đoạn chảy qua 
phú Thọ và Vĩnh phúc, môi trường 
nước bị ô nhiễm tại các khu vực gần 
các nhà máy, Kcn. 

Khu vực miền trung và tây 
nguyên, môi trường nước mặt chịu 
tác động chủ yếu do nước thải của 
ngành công nghiệp chế biến: cao su, 
mía đường, tinh bột sắn, cà phê…, 
hoạt động chăn nuôi và đặc biệt từ 
các công trình thủy điện vừa và nhỏ. 
tuy nhiên, do mật độ dân cư cũng 
như các khu vực sản xuất khá thưa 
nên vấn đề ô nhiễm chỉ mang tính 
cục bộ, điển hình như ô nhiễm hữu 
cơ khu vực gần nhà máy đường trên 
sông trà Khúc hay sông Kôn đoạn 
chảy qua khu dân cư; ô nhiễm trên 
sông Ba vào mùa khô do các sông 

trong khu vực như sông hương, Vu 
gia, Thu Bồn, trà Bồng, trà Khúc.

môi trường nước mặt tại khu vực 
đông nam bộ chủ yếu bị ô nhiễm 
là do nước thải công nghiệp và sinh 
hoạt. tuy nhiên, vấn đề ô nhiễm chỉ 
tập trung tại vùng trọng điểm phát 
triển kinh tế - xã hội phía nam, nơi 
có nhiều đô thị và Kcn. hiện nay, có 
114 Kcn, KcX đang hoạt động tập 
trung tại 4 tỉnh Bình dương, đồng 
nai, tp. hồ chí minh và Bà rịa - 
Vũng tàu, trong số đó, có khoảng 
30% Kcn, KcX chưa có hệ thống xử 
lý nước thải tập trung, chính vì vậy, ô 
nhiễm nước thải công nghiệp là vấn 
đề chính ở khu vực này. Bên cạnh đó, 
khu vực này cũng là nơi có tỷ lệ dân 
cư sống ở khu vực đô thị cao nhất cả 
nước (trên 57%). hiện chỉ có tp. hồ 
chí minh đã lắp đặt hệ thống xử lý 
nước thải sinh hoạt tập trung nhưng 
cũng chỉ đáp ứng được một phần. 
ngoài ra, nước thải từ hoạt động nuôi 
trồng thủy sản, các làng nghề tiểu thủ 
công nghiệp cũng là nguồn gây ô 
nhiễm đáng kể đối với vùng này. trên 
dòng chính sông đồng nai và sông 
sài gòn, khu vực thượng lưu chất 
lượng nước còn tương đối tốt nhưng 
khu vực hạ lưu đã bị ô nhiễm hữu cơ, 
điển hình như sông đồng nai đoạn 
qua thành phố Biên hòa (đây là khu 
vực chịu tác động nặng nhất trên toàn 
tuyến sông), sông sài gòn đoạn qua 
tp. hồ chí minh. một vấn đề cũng 
cần lưu ý đối với sông sài gòn, đó là 
mức độ ô nhiễm bắt đầu có xu hướng 
mở rộng về phía thượng lưu.

 V Diễn biến giá trị BOD5 trên sông Nhuệ qua các năm

 V Diễn biến giá trị BOD5 tại sông Sài Gòn qua các năm
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Vùng đồng bằng sông cửu Long 
có mạng lưới sông ngòi, kênh rạch 
phân bố dày đặc. chất lượng nước 
mặt khu vực này còn khá tốt, trừ một 
số kênh rạch nội đồng có dấu hiệu bị 
ô nhiễm dinh dưỡng, điển hình là 
khu vực hạ lưu sông tiền, sông hậu 
(mức độ ô nhiễm trên sông tiền cao 
hơn sông hậu). nguyên nhân chính 
là do bị ảnh hưởng bởi nước thải 
phát sinh từ hoạt động nuôi trồng, 
chế biến thủy sản và sử dụng phân 
bón hóa học trong nông nghiệp. tuy 
nhiên, vấn đề ô nhiễm chỉ xảy ra cục 
bộ tại một số khu vực và cũng nhanh 
chóng được pha loãng do lưu lượng 
chảy trên sông thường ở mức cao 
nên đã làm giảm mức độ ô nhiễm 
trên diện rộng. 

một vấn đề nổi cộm ở khu vực 
này là hiện tượng xâm nhập mặn 
do chịu ảnh hưởng mạnh của chế 
độ thủy triều tại biển đông và vịnh 
Thái Lan. độ mặn trên sông hậu 
tăng cao vào những tháng giữa và 
cuối mùa kiệt. 

các sông Vàm cỏ đông và Vàm 
cỏ tây cũng đang bị ảnh hưởng từ 
hoạt động của các nhà máy, khu dân 
cư, hoạt động tháo chua rửa phèn 
trong sản xuất nông nghiệp. tại một 
số khu vực trên sông Vàm cỏ đông, 
đã bị ô nhiễm vi sinh ở mức cao. tuy 
nhiên, khả năng tự làm sạch của các 
con sông này khá tốt nên ngoài các 
điểm gần cống xả nước thải, chất 
lượng nước nhìn chung vẫn đạt quy 
chuẩn cho phép.

những tháCh thứC Và 
giải pháp trong Công 
táC Quản Lý Môi trường 
nướC tại CáC Vùng

trong thời gian qua, công tác 
quản lý và BVmt nước mặt luôn là 
một trong những nhiệm vụ trọng 
tâm, nhận được rất nhiều sự quan 
tâm của các cấp từ trung ương đến 
địa phương. điều đó được thể hiện 
qua hàng loạt các chính sách, văn bản 
đã được ban hành; việc tổ chức và 
phân công trách nhiệm quản lý môi 
trường nước từ cấp trung ương đến 
địa phương; việc triển khai xây dựng 
và thực hiện các quy hoạch LVs; tăng 
cường thực hiện công tác đtm, cấp 
phép xả nước thải, thanh tra, kiểm 
tra và quan trắc môi trường nước; 
xây dựng nguồn lực, tăng cường sự 
tham gia của cộng đồng và các vấn đề 
về hợp tác quốc tế trong quản lý môi 
trường nước.

tuy nhiên, với những áp lực và 
hiện trạng, diễn biến chất lượng môi 
trường nước nêu trên, có thể thấy, 
công tác quản lý môi trường nước 
đang đứng trước những thách thức 
lớn. Việc ban hành các định hướng, 
chiến lược và các văn bản quy phạm 
pháp luật đã tạo hành lang pháp lý 
cho công tác quản lý nhưng các quy 
định vẫn chưa đầy đủ và còn chồng 
chéo trong hệ thống văn bản (ví dụ 
như vấn đề cấp phép, kiểm soát nguồn 
thải), tính thực thi của một số văn bản 
còn thấp, chưa sát với tình hình thực 
tế. ở cấp địa phương, công tác triển 

khai thực thi các văn bản còn chậm 
và không triệt để, điển hình như quy 
định về cấp phép, xử lý vi phạm hành 
chính đối với ô nhiễm môi trường 
nước tại một số địa phương.

hệ thống tổ chức quản lý môi 
trường nước, phân công trách nhiệm 
quản lý nhà nước về LVs còn chưa 
thống nhất, vẫn tồn tại sự chồng chéo 
về trách nhiệm giữa Bộ tn&mt với 
Bộ nn&ptnt và một số Bộ /ngành 
khác. các tổ chức đã được thành lập 
như hội đồng quốc gia về tài nguyên 
nước, ủy ban quản lý quy hoạch LVs 
hay các ủy ban BVmt LVs chưa thực 
sự phát huy vai trò. Thêm vào đó, 
phần lớn Ban chỉ đạo và các thành 
viên làm công tác kiêm nhiệm nên 
không có nhiều thời gian tập trung 
cho trách nhiệm được phân công.

Về thực hiện quy hoạch các LVs, 
mặc dù bước đầu đã xây dựng quy 
hoạch môi trường nước LVs và quy 
hoạch khai thác, sử dụng BVmt 
nước của địa phương, tuy nhiên, việc 
triển khai các quy hoạch LVs còn 
chậm, thiếu một quy hoạch tổng thể, 
thiếu các quy hoạch phân vùng, quy 
hoạch sử dụng nước của các ngành 
còn chồng chéo, cùng với việc thiếu 
một tổ chức đủ mạnh để điều phối 
hoạt động trên toàn lưu vực nên khi 
phát sinh các vấn đề liên tỉnh, liên 
ngành đều gặp rất nhiều khó khăn 
khi giải quyết.

Việc triển khai áp dụng các công 
cụ kinh tế trong quản lý môi trường 
nước mặc dù cũng đã thu được nhiều 

 V Diễn biến giá trị COD dọc sông Tiền và sông Hậu
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kết quả tốt nhưng vẫn còn những hạn chế, khó khăn. đó 
là vấn đề thu phí nước thải công nghiệp còn bị phụ thuộc 
vào tính trung thực, tự giác của doanh nghiệp khi kê khai, 
đơn vị quản lý thiếu cơ sở để tính toán lượng nước thải 
thực tế, mức thu thấp… đối với các quy định về xử phạt 
vi phạm hành chính, mặc dù đã được thắt chặt thông qua 
việc nâng mức phạt và quy định chi tiết hơn về hành vi vi 
phạm nhưng việc xác định mức độ vi phạm còn gặp nhiều 
khó khăn do hạn chế về nhân lực và trang thiết bị.

ngoài ra, công tác thanh tra, kiểm tra và quan trắc 
môi trường chưa phát huy được hết vai trò do nguồn lực 
chưa đáp ứng yêu cầu cả về số lượng và chất lượng; sự 
tham gia của cộng đồng trong quản lý và BVmt nước 
còn hạn chế; các hoạt động hợp tác quốc tế thiếu tính 
bền vững và hiệu quả sau khi kết thúc các dự án, chương 
trình…

từ những thách thức trong công tác quản lý và 
BVmt nước, cần xem xét các vấn đề để có những chính 
sách, giải pháp phù hợp nhằm từng bước giải quyết, khắc 
phục vấn đề môi trường nước ở mỗi vùng miền.

những giải pháp chung cần được xem xét bao gồm: 
rà soát, bổ sung và hoàn thiện chính sách pháp luật và 
thể chế về BVmt nước; điều chỉnh phân công phân 
nhiệm, củng cố tổ chức quản lý nhà nước về BVmt 
nước; Xây dựng và triển khai thực hiện quy hoạch LVs, 
quy hoạch phân vùng khai thác sử dụng nước; tăng 
cường các hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường, đẩy 
mạnh công tác thanh tra, kiểm tra việc tuân thủ pháp luật 
về BVmt nước; áp dụng các công cụ kinh tế, giải pháp 
khoa học công nghệ trong BVmt nước; sự tham gia 
và trách nhiệm của cộng đồng trong quản lý và BVmt 
nước; Thúc đẩy các hoạt động hợp tác quốc tế trong quản 
lý và BVmt nước, đặc biệt đối với vấn đề xuyên biên giới.

Bên cạnh đó là, các giải pháp cụ thể cho từng vùng 
miền:

Đối với các LVS miền Bắc: Kiểm soát chặt các khu 
vực ô nhiễm nghiêm trọng; tập trung các biện pháp xử 
lý nước thải công nghiệp và làng nghề tại các LVs; đẩy 
mạnh việc xây dựng và vận hành hệ thống xử lý nước thải 
sinh hoạt tại các đô thị lớn: hà nội, hải phòng, quảng 
ninh; 

Đối với các LVS miền Trung và Tây Nguyên: Xem xét 
một cách nghiêm túc và đầy đủ về các dự án thủy điện, 
khai thác khoáng sản đã, đang và sẽ thực hiện tại khu 
vực; hình thành quy trình vận hành hồ chứa;

Đối với các LVS miền Đông Nam bộ: tập trung xử 
lý nước thải công nghiệp tại các tỉnh: tp. hồ chí minh, 
Bình dương, đồng nai, Bà rịa - Vũng tàu;

Đối với các LVS vùng đồng bằng sông Cửu Long: tăng 
cường giám sát các hoạt động nông nghiệp và nuôi trồng 
thủy sảnn

Kêu gọi đầu tư  
3 nhà Máy nướC SạCh  
Cho đồng bằng  
Sông Cửu Long

Bộ Xây dựng kêu gọi đầu tư vào 
3 dự án nhà máy xử lý nước 

sạch trên sông hậu theo hình thức 
hợp tác công tư (ppp). 3 dự án gồm 
nhà máy nước sông hậu 1 (công 
suất 500.000 m3/ngày giai đoạn 1), 
sông hậu 2 (1 triệu m3/ngày giai 
đoạn 1) và sông hậu 3 (200.000 
m3/ngày giai đoạn 1). Vốn đầu tư 
cho mỗi nhà máy với công suất 
bình quân 500.000 m3/ngày khoảng 
12.000 tỷ đồng.

hiện nay, khu vực đồng bằng 
sông cửu Long (đBscL) có 130 
đô thị, trong đó có 55 đô thị trong 
vùng ngập lũ và 20 khu công 
nghiệp. tuy nhiên, khu vực này có 
khoảng 160 nhà máy nước và trạm 
cấp nước có khả năng đáp ứng 60 - 
70% nguồn nước sạch cho các khu 
đô thị khu vực đBscL (công suất 
gần 900.000 m3/ngày).

Theo quy hoạch cấp nước 
Vùng kinh tế trọng điểm đBscL 
đến năm 2020 được Thủ tướng 
chính phủ phê duyệt năm 2010, 
nhu cầu cấp nước vùng đBscL đến 
năm 2020 phải đạt 3,5 - 4 triệu m3/
ngày (trong đó sinh hoạt là 2,5- 3 
triệu m3/ngày, khu công nghiệp 
khoảng 0,6 - 1 triệu m3/ngày). dự 
báo đến năm 2030 nhu cầu cấp 
nước khu vực này khoảng 4,5 - 5 
triệu m3/ngày. các giải pháp cấp 
nước đề ra là đến năm 2015 tiếp 
tục triển khai các dự án phục vụ 
nhu cầu nước đang thiếu, tập trung 
mở rộng mạng lưới cấp nước đô 
thị. trong giai đoạn 2015- 2020, 
cần xây dựng hệ thống cấp nước 
cấp vùng (vùng liên tỉnh).
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nước là tài nguyên đặc biệt 
quan trọng, là thành phần 
thiết yếu của cuộc sống và 

môi trường, quyết định sự tồn tại, 
phát triển bền vững của đất nước. 
hệ thống nước mặt lục địa của Việt 
nam dồi dào và đa dạng với hơn 
2.360 con sông có chiều dài từ 10 km 
trở lên, hàng chục nghìn ao hồ, vùng 
đồng bằng lúa nước rộng lớn. những 
năm gần đây, do nhiều nguyên nhân 
khác nhau, ở hạ lưu hầu hết các lưu 
vực sông, tình trạng suy giảm nguồn 
nước dẫn tới thiếu nước sinh hoạt, 
sản xuất, tác động đến môi trường 
sinh thái cũng như đời sống kinh tế - 
xã hội. Bên cạnh đó, chất lượng nước 

nhiều đoạn sông bị ô nhiễm đến 
mức báo động do hàm lượng chất 
dinh dưỡng, chất hữu cơ, cặn lơ lửng 
vượt quá tiêu chuẩn cho phép hoặc 
ô nhiễm vi sinh, đặc biệt là các đoạn 
sông chảy qua các đô thị, khu công 
nghiệp và các làng nghề như sông 
cầu, sông Thị Vải, sông nhuệ - sông 
đáy, hệ thống sông đồng nai... 

có nhiều nguyên nhân dẫn đến 
ô nhiễm nước như: chưa xử lý nước 
thải đạt chuẩn trước khi thải ra môi 
trường; thiếu ý thức trong BVmt 
nước của cộng đồng và các doanh 
nghiệp; tổ chức quản lý về môi trường 
nước chưa hiệu quả... tuy nhiên, một 
trong những nguyên nhân chính là 

do công cụ chính sách, pháp luật về 
kiểm soát ô nhiễm (Kson) nước 
chưa đầy đủ và hiệu quả, hiệu lực thi 
hành trong thực tiễn chưa tốt.

trong thời gian qua, đảng và 
nhà nước đã xác định rõ, BVmt là 
một trong những vấn đề sống còn 
không chỉ của nước ta mà còn của 
cả nhân loại, là nhiệm vụ có tính xã 
hội sâu sắc, gắn liền với đấu tranh 
xóa đói, giảm nghèo ở mỗi quốc gia 
và cuộc đấu tranh vì hòa bình, tiến 
bộ của xã hội trên phạm vi toàn thế 
giới. chính sách pháp luật của nhà 
nước về BVmt nói chung và BVmt 
nước nói riêng được xây dựng trên 
cơ sở nhất quán và vững chắc, thể 

pgS.tS. phạM Văn Lợi - Viện trưởng
ThS. nguyễn thị ngọC ánh, ThS. nguyễn hoàng MAi
Viện Khoa học môi trường - Tổng cục Môi trường

 V “Vàng tặc” đang 
băm nát sông Bến 
Hải gây ô nhiễm 
môi trường nước tại 
địa bàn xã Vĩnh Ô, 
huyện Vĩnh Linh, 
tỉnh Quảng Trị

Sự cần thiết xây dựng  
Luật Kiểm soát ô nhiễm nước -  
Nhìn từ góc độ chính sách
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hiện rõ nước là tài sản quốc gia quan 
trọng, là nhu cầu thiết yếu trong cuộc 
sống, cần được bảo vệ bằng công cụ 
chính sách, pháp luật. Vấn đề Kson 
nước được quy phạm hóa trong một 
số văn bản đã ban hành như: Luật 
BVmt 2005 đã quy định nội dung 
quản lý chất lượng nước và BVmt 
nước sông bao gồm các vấn đề về 
nguyên tắc BVmt nước sông; quy 
định về kiểm soát, xử lý ô nhiễm, suy 
thoái môi trường nước lưu vực sông 
(LVs); trách nhiệm của uBnd cấp 
tỉnh đối với BVmt LVs và quy định 
về tổ chức BVmt nước của LVs. Luật 
tài nguyên nước sửa đổi năm 2012, 
trong đó quy định về phòng, chống ô 
nhiễm, suy thoái, cạn kiệt và ứng phó, 
khắc phục sự cố ô nhiễm nguồn nước 
lưu vực sông; trách nhiệm, thẩm 
quyền quản lý nhà nước về LVs. hay 
một số văn bản khác: nghị định số 
120/2008/nđ-cp ngày 1/12/2008 về 
quản lý LVs; nghị định số 25/2013/
nđ-cp ngày 29/3/2013 về phí BVmt 
đối với nước thải; nghị định số 
142/2013/nđ-cp ngày 24/10/2013 
về xử phạt vi phạm hành chính trong 
lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng 
sản; nghị định số 179/2013/nđ-cp 
ngày 14/11/2013 quy định về xử phạt 
vi phạm hành chính trong lĩnh vực 
BVmt; nghị định số 201/2013/nđ-
cp ngày 27/11/2013 quy định chi tiết 
thi hành một số điều của Luật tài 
nguyên nước...

qua nghiên cứu nội dung các văn 
bản nói trên cho thấy, vấn đề Kson 
nước đã có quy định nhưng chưa 
đầy đủ, còn rải rác trong nhiều loại 
hình văn bản với hiệu lực pháp lý 
khác nhau, do các cơ quan có thẩm 
quyền khác nhau ban hành. chưa có 
văn bản cụ thể chuyên biệt, quy định 
riêng về Kson nước, do đó, hiệu lực 
quản lý ô nhiễm nước chưa cao. một 
số văn bản quy phạm pháp luật liên 
quan đến Kson nước chưa thực sự 
sát với tình hình thực tế, gây khó khăn 
khi thực thi. Ví dụ, nội dung “ngăn 
ngừa” chưa được quy định cụ thể, 

chi tiết trong các văn bản; nội dung 
“xử lý” thiếu hướng dẫn, quy định 
cụ thể về công nghệ xử lý... một số 
quy định về Kson nước còn chung 
chung, chưa thể triển khai ngay trong 
thực tế và cần có hướng dẫn cụ thể. 
điển hình như những quy định 
về cấp phép, xử phạt vi phạm hành 
chính đối với BVmt nước đã được 
ban hành, hướng dẫn cụ thể từ nhiều 
năm trước đây, nhưng do tổ chức bộ 
máy chưa hợp lý, nguồn lực hạn chế 
nên một số địa phương mới bắt đầu 
triển khai thực hiện. do vậy, cần có 
văn bản Luật với tầm hiệu lực pháp 
lý cao, thống nhất, pháp điển hóa, 
hệ thống hóa các quy định về Kson 
nước trong các văn bản hiện hành. 
trong lĩnh vực BVmt, bên cạnh Luật 
BVmt chung còn có các Luật liên 
quan đến các thành tố môi trường, 
như Luật đất đai 2013, Luật Bảo vệ 
và phát triển rừng 2004, Luật Khoáng 
sản 2010, Luật đa dạng sinh học 
2008... Xét trong mối quan hệ đó, về 
tầm quan trọng của các thành tố môi 
trường thì nước cũng là đối tượng 
cần được pháp luật bảo vệ, thể hiện 
nhất quán sự quan tâm của đảng, 
nhà nước. tuy nhiên, hiện nay, Luật 
tài nguyên nước 2012 đã điều chỉnh 
nước là một tài sản quốc gia cần được 
quản lý, sử dụng hiệu quả mà chưa 
đề cập sâu sắc, toàn diện đến BVmt 
nước, Kson môi trường nước. do 
vậy, cần có Luật riêng quy định về 
Kson môi trường nước.

trên thế giới, các nước đã quan 
tâm, BVmt nước hiệu quả do hệ 
thống pháp luật vững chắc, có tầm 
hiệu lực pháp lý, chủ yếu là ban hành 
các văn bản Luật. tại mỹ, Luật Kson 
nước liên bang mỹ ban hành năm 
1972, sau đó được sửa đổi, bổ sung 
năm 1977, 1987 và 2000. đây được 
coi là Luật thành công nhất về BVmt 
của mỹ. Luật quy định việc bảo vệ 
nước mặt, đối với việc bảo vệ nước 
ngầm thuộc về Luật nước uống an 
toàn và các luật khác. mục tiêu của 
đạo luật này là phục hồi và duy trì sự 

toàn vẹn về vật lý và sinh học của các 
nguồn nước quốc gia. Bên cạnh đó, 
Luật đề ra các mục tiêu cụ thể và thời 
hạn để đạt được. quá trình thực thi 
Luật đã từng bước hạn chế và kiểm 
soát được ô nhiễm các nguồn điểm và 
nguồn diện, nâng cao hiệu quả quản 
lý nước sạch của nhà nước, đồng thời 
nâng cao nhận thức người dân tham 
gia tự nguyện BVmt nước. 

tại nhật Bản, Luật Kson nước 
chính thức được thông qua vào năm 
1970, quy định các tiêu chuẩn quốc 
gia về chất lượng nước, quy định cho 
các nhà máy và hệ thống kiểm soát 
tổng lượng chất ô nhiễm tại các ao hồ, 
sông suối, biển. Luật Kson nước của 
nhật Bản điều chỉnh 3 vấn đề: tiêu 
chuẩn chất lượng môi trường nước; 
tiêu chuẩn và quy định phát thải; 
Kiểm soát tổng lượng chất ô nhiễm. 

tại trung quốc, Luật phòng 
và Kson nước năm 1984 được 
ban hành và thực hiện với mục tiêu 
khắc phục tình trạng ô nhiễm nước 
nghiêm trọng và các “vấn đề ô nhiễm 
nước”. sau đó, Luật đã được sửa đổi, 
bổ sung năm 1996 và 2008, trong đó 
Luật sửa đổi năm 2008 tập trung 4 
nội dung mới: quy định trách nhiệm 
BVmt nước của chính quyền địa 
phương; tăng cường sự tham gia của 
cộng đồng trong BVmt nước; hành 
vi gây ô nhiễm nước sẽ chịu hình 
thức phạt nặng; quy định kiểm soát 
tổng thải của các chất gây ô nhiễm cơ 
bản, hướng tới mô hình thương mại 
ô nhiễm nước. 

tại philippin, Luật nước sạch 
2004 được ban hành với mục đích 
bảo vệ nguồn nước từ các nguồn thải 
trên đất liền (công nghiệp, thương 
mại, nông nghiệp, sinh hoạt); cung 
cấp chiến lược toàn diện và hợp nhất 
để ngăn ngừa, giảm thiểu ô nhiễm 
thông qua phương pháp tiếp cận đa 
ngành với sự tham gia của tất cả các 
bên liên quan. Luật khuyến khích 
chính quyền địa phương, cộng đồng 
dân cư và các khu vực tư nhân nỗ lực 
tham gia giảm thiểu ô nhiễm nước. 
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trong điều kiện hội nhập quốc 
tế hiện nay, vì môi trường là vấn 
đề chung nên pháp luật Việt nam 
cần phải tương thích với pháp luật 
của các nước trên thế giới, đặc biệt 
là các nước asean. Kinh nghiệm 
BVmt nước của các nước rất hiệu 
quả, do đó cần nghiên cứu và học 
hỏi kinh nghiệm của các nước

ngoài việc ban hành các văn 
bản pháp luật để Kson nước, 
Việt nam cũng tham gia đàm 
phán và ký kết các văn bản quốc 
tế liên quan Kson nước, do vậy, 
vấn đề hợp tác quốc tế nhằm giải 
quyết các vấn đề xuyên biên giới 
về Kson, quản lý tổng hợp và sử 
dụng hợp lý tài nguyên nước, an 
ninh nguồn nước... là những vấn 
đề quan trọng.

hiện nay, Việt nam chưa có 
văn bản riêng, có tầm hiệu lực pháp 
lý cao quy định những nguyên tắc 
bao trùm, quan trọng, hệ thống các 
vấn đề về Kson nước. do đó, nhận 
thấy việc xây dựng Luật Kson 
nước là cần thiết. 

để tạo tiền đề cho việc xây 
dựng Luật Kson nước, cần thực 
hiện một số nhiệm vụ trọng tâm:

 rà soát, đánh giá hệ thống văn 
bản pháp luật hiện hành liên quan 
đến Kson nước nhằm phát hiện 
những vướng mắc, bất cập trong hệ 
thống văn bản pháp luật liên quan 
Kson nước;

Khảo sát thực tiễn thi hành 
các văn bản quy phạm pháp luật 
về Kson nước đã ban hành trong 
thời gian qua; 

nghiên cứu kinh nghiệm nước 
ngoài trong việc xây dựng, ban 
hành và thực thi văn bản pháp luật 
liên quan Kson nước;

đề xuất chương trình xây dựng 
Luật Kson nước vào chương 
trình nghị sự của quốc hội trong 
nhiệm kỳ tới; 

tổ chức nghiên cứu và soạn 
thảo dự thảo Luật trình cơ quan có 
thẩm quyềnn

ChiA Sẻ Kinh nghiệM Về Quản Lý 
nguồn nướC 

ngày 5/3/2014, tại hà nội, Bộ 
nn&ptnt phối hợp với 

cơ quan nước nhật Bản (JWa) 
đã tổ chức hội thảo “quản lý 
nguồn nước và giảm nhẹ thiệt 
hại do nước gây ra - công nghệ 
điều hành hồ chứa giảm nhẹ rủi 
ro do lũ” nhằm tăng cường năng 
lực trong ngành thủy lợi, thúc 
đẩy tìm kiếm, áp dụng công nghệ 
hiện đại trong công tác đảm bảo 
an toàn công trình, đặc biệt đối 
với công trình hồ đập. 

các công trình thủy lợi nói 
chung và công trình hồ đập nói 
riêng được xây dựng khá lâu 
trong điều kiện đất nước còn 

nhiều khó khăn, năng lực của các 
cán bộ vận hành còn hạn chế nên 
công tác đảm bảo an toàn hồ đập 
còn nhiều bất cập. 

tại hội thảo, các đại biểu 
đã chia sẻ những kinh nghiệm 
trong công tác quản lý nguồn 
nước và giảm nhẹ thiệt hại do 
nước gây ra, đặc biệt chú trọng 
tới công nghệ điều hành hồ chứa 
giảm nhẹ rủi ro do lũ. qua đó, 
góp phần tăng cường năng lực 
cán bộ thực hiện công tác quản 
lý, vận hành hồ đập của Việt 
nam, tiếp cận các thông tin về 
công nghệ mới, hiện đại của 
nhật Bản.

hướng Dẫn thựC hiện bảo đảM 
Cấp nướC An toàn

ngày 21/11/2012, Bộ trưởng 
Bộ Xây dựng đã ban hành 

Thông tư số 08/2012/tt-BXd 
hướng dẫn thực hiện bảo đảm 
cấp nước an toàn.

Theo đó, việc bảo đảm cấp 
nước an toàn bao gồm 4 yêu 
cầu: Bảo đảm duy trì áp lực cấp 
nước, cung cấp ổn định, đủ 
lượng nước và bảo đảm chất 
lượng cấp nước theo quy chuẩn 
quy định; có các giải pháp đối 
phó với các sự cố bất thường và 
các nguy cơ, rủi ro có thể xảy 
ra trong toàn bộ quá trình sản 
xuất, cung cấp nước sạch từ 
nguồn đến khách hàng sử dụng 
nước; góp phần bảo vệ sức 
khỏe cộng đồng, giảm thiểu các 
bệnh tật liên quan đến nước, 
phòng ngừa dịch bệnh và phát 
triển kinh tế - xã hội; góp phần 
giảm tỷ lệ thất thoát, tiết kiệm 
tài nguyên nước và BVmt.

cũng theo Thông tư, nhằm 
thực hiện kế hoạch cấp nước an 
toàn, các cơ quan, ban ngành 
liên quan có trách nhiệm đánh 
giá hiện trạng nguồn nước, 
phạm vi cấp nước, sơ đồ quy 
trình công nghệ hệ thống cấp 
nước; xác định các nguy cơ và 
rủi ro từ nguồn nước, lưu vực; 
lập kế hoạch kiểm tra, đánh giá 
việc thực hiện các biện pháp 
kiểm soát, phòng ngừa và khắc 
phục các nguy cơ, rủi ro; xây 
dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn 
chất lượng dịch vụ cấp nước 
theo quy định, các yêu cầu về 
quản lý chất lượng theo hệ thống 
quản lý iso: 9000…

Kinh phí thực hiện kế hoạch 
cấp nước an toàn do đơn vị cấp 
nước lập và được tính vào chi 
phí sản xuất chung trong giá tiêu 
thụ nước sạch được thẩm định 
và phê duyệt theo quy định.
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Quỹ Bảo vệ môi trường việt nam:

Hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư  
cải thiện chất lượng môi trường
nguyễn nAM phương - Giám đốc
Quỹ BVMT Việt Nam

quỹ BVmt Việt nam là một 
tổ chức tài chính nhà nước 
được thành lập nhằm hỗ trợ 

tài chính trong lĩnh vực BVmt. Vốn 
điều lệ của quỹ tăng từ 200 tỷ đồng 
lúc thành lập và bắt đầu hoạt động 
(năm 2004) lên đến 500 tỷ đồng vào 
năm 2010, đồng thời, được bổ sung 
thêm hơn 482 tỷ đồng từ các nguồn 
thu khác. hiện nay, vốn điều lệ của 
quỹ đã tăng lên hơn 1.000 tỷ đồng.

tính đến ngày 31/12/2013, 
nhiệm vụ cho vay với lãi suất ưu đãi, 
quỹ đã thực hiện được 173 dự án, 
thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, với 
tổng số tiền là 1.103 tỷ đồng. hiện tại 
có khoảng 31 dự án đầu tư trong các 
khu công nghiệp, khu chế xuất (Kcn, 
KcX) đã được quỹ ký hợp đồng tín 
dụng cho vay, với tổng số tiền 372 tỷ 
đồng. các dự án cho vay chủ yếu đầu 
tư trong lĩnh vực xây dựng nhà máy 
xử lý nước thải ở khu vực miền trung 
và miền nam. 

các dự án cho vay của quỹ tập 
trung vào các lĩnh vực: Xử lý nước 
thải ở các Kcn, nhà máy xí nghiệp; xử 
lý chất thải sinh hoạt; chất thải công 
nghiệp; xử lý khí thải; sản xuất sạch 
hơn, tiết kiệm năng lượng; thu gom 
rác thải... đến nay, các dự án cho vay 
của quỹ đã có mặt ở 36 tỉnh/tp trên 
cả nước. nguồn vốn vay của quỹ được 
sử dụng đúng mục đích, góp phần 
quan trọng trong công tác BVmt. 

Bên cạnh những đóng góp tích 
cực về kinh tế, các Kcn, KcX còn là 
nguồn gây ô nhiễm chính tại các lưu 
vực sông (LVs), đặc biệt là LVs nhuệ 
- sông đáy và sông đồng nai.

nhằm giải quyết tình trạng trên, 
chính phủ đã đặt ra nhiều mục tiêu 
giúp cải thiện chất lượng môi trường 
và triển khai các biện pháp khắc phục, 
tăng cường công tác quản lý ô nhiễm 
công nghiệp. cụ thể, chính phủ đã đề 
nghị vay từ ngân hàng Thế giới (WB) 
để thực hiện dự án “quản lý ô nhiễm 
các Kcn thuộc LVs đồng nai, sông 
nhuệ - sông đáy” (ipmp), góp phần 
cải thiện chất lượng nước tại 2 LVs. 
mục tiêu của dự án sẽ hỗ trợ vay 
vốn giúp xây dựng khoảng 10 trạm 
xử lý nước thải tập trung (XLnttt) 
nhằm nâng cao chất lượng thiết kế và 
hiệu quả vận hành hệ thống. 

qua nhiều cuộc đánh giá và khảo 
sát, WB đã quyết định chọn quỹ 
BVmt Việt nam là đơn vị thực hiện 
hợp phần 2 “Thí điểm cho vay đầu tư 
xây dựng các trạm XLnttt tại các 
Kcn” của dự án ipmp. quỹ có nhiệm 
vụ nhận ủy thác 20,47 triệu usd từ 
nguồn vốn vay WB để các chủ đầu tư 
trạm XLnttt Kcn vay lại trên địa 
bàn 4 tỉnh thuộc dự án: đồng nai, Bà 
rịa - Vũng tàu, nam định, hà nam. 
trong đó, quỹ sẽ thực hiện cho vay 

đầu tư xây dựng mới hoặc mở rộng 
các trạm XLnttt với nhiều cơ chế tài 
chính hấp dẫn như: trị giá cho vay tối 
đa 75% tổng mức đầu tư; Thời gian cho 
vay tối đa 15 năm và 2 năm ân hạn; số 
tiền cho vay tối đa với một chủ đầu tư là 
5 triệu usd; đảm bảo tiền vay: tài sản 
hình thành từ vốn vay.

trong quá trình triển khai thực 
hiện dự án, quỹ BVmt Việt nam đã 
tiến hành khảo sát đánh giá nhu cầu 
vay vốn của các Kcn tại 4 tỉnh, thiết 
lập quan hệ với các cơ quan trung 
ương và địa phương liên quan nhằm 
giới thiệu, quảng bá nguồn vốn đến 
các Kcn có nhu cầu vay vốn. đến 
nay, quỹ đã ký hợp đồng tín dụng 
với Kcn nhơn trạch 3 và Kcn an 
phước (đồng nai), Kcn Bảo minh 
(nam định), với tổng giá trị hợp 
đồng lên đến 83,847 tỷ đồng. quỹ 
cũng đang tiếp nhận thẩm định 4 dự 
án với số tiền đề nghị vay khoảng 150 
tỷ đồng. trong thời gian tới, quỹ sẽ 
tiếp tục trở thành đầu mối quan trọng 
trong hệ thống các tổ chức tài chính 
phục vụ công tác bảo vệ tn&mt, vì 
sự phát triển bền vữngn

 V Lễ ký kết hợp đồng tín dụng giữa Quỹ BVMT Việt Nam và KCN Nhơn Trạch 3
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Quản lý hiệu quả và phát triển  
bền vững tài nguyên nước Việt Nam
tS. đặng đình phúC
 Hội Địa chất thủy văn Việt Nam
KS. nguyễn trọng tuấn
Cục Quản lý tài nguyên nước

thựC trạng tài 
nguyên nướC  
Việt nAM

hiện nay, tổng lượng nước 
sông ngòi trên lãnh thổ Việt nam 
khoảng 830 tỷ m3 được tập trung 
chủ yếu trên 13 lưu vực sông 
(LVs) lớn bao gồm hồng, Thái 
Bình, đà, Lô, Bằng giang - Kỳ 
cùng, mã, cả, Vu gia - Thu Bồn, 
Ba, đồng nai và sông mê công, 
sê san, srepok. tuy nhiên, lượng 
nước sản sinh trên lãnh thổ Việt 
nam là 310 tỷ m3/năm (chiếm 
37,4%), trong đó lượng nước 
ngầm là khoảng 91 tỷ m3/năm, 
lượng nước từ nước ngoài vào là 
520 tỷ m3/năm (chiếm 62,6%). 
trong khi đó, tài nguyên nước 
Việt nam phân bố không đều 
theo không gian và thời gian: 60% 
nước sông ngòi Việt nam thuộc 
đồng bằng sông cửu Long, hơn 
20% thuộc sông hồng và đồng 
nai và lượng nước tập trung chủ 
yếu vào mùa mưa (tổng lượng 
nước mùa cạn chỉ có 194.5 tỷ m3/
năm, chiếm 23.36% lượng nước 
bình quân năm).

có 6 lưu vực sông phụ thuộc 
hoặc liên quan đến dòng chảy 
của các nước khác, đó là sông 
Bằng giang - Kỳ cùng, sông 
hồng, sông mã, sông cả, sông 
đồng nai và sông cửu Long. 
gần 40% dòng chảy của sông 
hồng là từ trung quốc; hơn 10% 

dòng chảy của sông đồng nai là 
từ campuchia và khoảng 95% 
dòng chảy của LVs cửu Long là 
từ các nước thượng nguồn sông 
mê công.

trong nhiều năm gần đây, 
các hoạt động khai thác nước để 
phát triển thủy điện ở các quốc 
gia thượng nguồn trên các sông 
xuyên biên giới đang diễn ra 
mạnh mẽ. trên thượng nguồn 
các sông đà, sông Lô và sông 
Thao, trung quốc đã và đang 
xây dựng 20 nhà máy thủy điện 
và LVs mê công xây dựng 14 
đập thủy điện với công suất lắp 
đặt 22.590 mW; Lào, Thái Lan 
và campuchia đang lập kế hoạch 
xây dựng 11 công trình thủy điện 
với tổng công suất 10.000-19.000 
mW. các hoạt động này đã và 
đang làm ảnh hưởng đến chế độ 
dòng chảy và gây xói lở bờ sông 

của Việt nam, đáng kể nhất là 
làm thay đổi lượng dòng chảy, 
mực nước sông, đặc biệt vào mùa 
khô, tác động trực tiếp đến nhu 
cầu sử dụng nước trên các LVs. 

ngoài ra, áp lực gia tăng dân 
số cũng gây nguy cơ cạn kiệt và 
tình trạng thiếu nước vào mùa 
khô. trong những năm gần đây, 
ở hạ lưu trên hầu hết các LVs, 
tình trạng suy giảm nguồn nước 
dẫn tới thiếu nước, khan hiếm 
nước không đủ cung cấp cho 
sinh hoạt, sản xuất đang diễn 
ra ngày một thường xuyên hơn, 
trên phạm vi rộng lớn hơn và 
ngày càng nghiêm trọng hơn. 

hiện tượng nguồn nước suy 
giảm trong các vụ đông - Xuân 
(2004 - 2005, 2005 - 2006, 2006 - 
2007, đặc biệt là 2009 - 2010) đã 
diễn ra ở hạ lưu các hồ chứa thủy 
điện hòa Bình, Thác Bà, gần đây 

 V Tình trạng suy giảm nguồn nước dẫn tới thiếu nước, cạn kiệt nước 
đang diễn ra trên các sông ở Tây Nguyên
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là thêm hồ tuyên quang, dẫn 
tới cạn kiệt nghiêm trọng dòng 
chảy ở hạ lưu sông hồng. dòng 
sông hồng có những thời kỳ 
cạn trơ đáy. 

trong suốt mùa khô năm 
2010, mực nước các sông ở tây 
nguyên như sông sê san, ayun... 
cũng xuống thấp dần. tại gia 
Lai, hạn hán diễn ra trên diện 
rộng tại các huyện phía đông 
của tỉnh là Kông chro, Krông 
pa, Ðăk pơ, Kbang. trên hầu hết 
các sông ở Bắc trung bộ và nam 
trung bộ, mực nước trung bình 
tháng đều thấp hơn so với trung 
bình nhiều năm và đã xuống 
thấp nhất trong vòng 40-50 năm 
qua, nước mặn xâm nhập sâu vào 
vùng cửa sông ven biển trung 
Bộ như Thanh hóa, nghệ an, 
hà tĩnh… một số tỉnh như tiền 
giang, Bến tre, trà Vinh, sóc 
trăng, cà mau... nước mặn đã 
xâm nhập sâu tới 30km- 70km. 
tại tp. hồ chí minh, một số nơi 
vùng ngoại và nội thành cũng đã 
bị nhiễm mặn, gây thiệt hại lớn 
cho trồng trọt, nuôi trồng thủy 
sản và sinh hoạt của người dân

trong khi nguồn nước ở hạ 
lưu các LVs đang bị suy giảm 
thì áp lực gia tăng nhu cầu sử 
dụng nước cũng ngày càng tăng 
(ước tính năm 2010, tổng nhu 
cầu nước của các ngành khoảng 
130 tỷ m3, gần tương đương với 
nguồn nước các LVs vào mùa 
khô). Thực tế trên càng làm tăng 
nguy cơ khan hiếm nguồn nước 
và sự cạnh tranh trong khai thác, 
sử dụng nước giữa các ngành, 
địa phương. 

tại lưu vực sông hồng - Thái 
Bình đã có sự cạnh tranh về sử 
dụng nguồn nước tại các hồ chứa 
đa mục tiêu như sử dụng nước 
cho phát điện, phòng chống lũ 
hạ du, cung cấp nước tưới cho 
giao thông vận tải thủy, nông 

nghiệp, nuôi trồng thủy sản, sinh 
hoạt, du lịch, duy trì sinh thái hạ 
du…; cạnh tranh trong sử dụng 
nguồn nước cho các mục đích 
sinh hoạt, nông nghiệp, công 
nghiệp (sử dụng nguồn nước 
làm nơi tiếp nhận nước thải), 
nuôi trồng thủy sản trên một số 
sông nhánh như sông chu, hạ 
du hồ dầu tiếng; cạnh tranh 
trong nuôi trồng thủy sản, phát 
điện và môi trường hạ du ở hồ 
trị an… hiện nay, trên cùng 
một dòng sông, sự cạnh tranh 
giữa những người sử dụng nước 
ở đầu nguồn và những hộ ở cuối 
nguồn đang là một thực tế khách 
quan. 

để giảm sự cạnh tranh cần 
phải xây dựng các quy định cụ 
thể về điều hòa, phân phối, chia 
sẻ nguồn nước. một trong những 
căn cứ quan trọng cho việc điều 
hòa, phân phối nguồn nước là 
quy hoạch phân bổ tài nguyên 
nước của LVs, trong đó xác định 
ngưỡng khai thác tài nguyên 
nước đối với từng nguồn nước. 

Bên cạnh đó, do quá trình 
khai thác sử dụng tài nguyên 
nước chưa hợp lý và thiếu bền 
vững dẫn đến tình trạng suy 
giảm tài nguyên nước trong khi 
hiệu quả sử dụng nước còn thấp. 
tính bình quân, lượng nước sử 
dụng cho nông nghiệp chiếm 
82%, nước cho công nghiệp 
chiếm 3,7%; nước cho sinh hoạt 
chiếm 3,0% và nước cho thủy 
sản chiếm11%. cơ cấu sử dụng 
nước đang có xu hướng tăng dần 
cho công nghiệp và thủy sản và 
sinh hoạt.

giải pháp Quản Lý 
hiệu Quả Và phát 
triển bền Vững tài 
nguyên nướC

để đạt được mục tiêu quản 
lý hiệu quả và phát triển bền 

vững tài nguyên nước, cần phải 
thực hiện các giải pháp: 

ngăn chặn và cải thiện tình 
hình suy thoái số lượng và chất 
lượng nước trên các LVs; điều 
hòa sử dụng hợp lý tài nguyên 
nước; giảm thiểu các thảm họa 
về thiên tai đe dọa đến sự phát 
triển của đất nước; 

đảm bảo sử dụng nước an 
toàn, bảo vệ và ngăn chặn sự 
suy giảm hệ sinh thái thủy sinh 
và khôi phục các hệ sinh thái bị 
suy thoái; giảm thiểu việc xả các 
chất thải vào nguồn nước, bảo vệ, 
kiểm soát và khai thác bền vững 
nguồn nước ngầm; bảo vệ sức 
khỏe cho người dân tránh khỏi 
các bệnh liên quan đến nước; 

tăng cường quản lý tài 
nguyên nước theo phương thức 
tổng hợp, thích ứng với biến đổi 
khí hậu và nước biển dâng; Xây 
dựng chính sách, pháp luật về 
tài nguyên nước nhằm đạt được 
mục tiêu quản lý tổng hợp tài 
nguyên nước và phát triển hệ 
thống pháp luật, thể chế phù 
hợp với yêu cầu phát triển bền 
vững; 

Xây dựng và thực hiện quy 
hoạch tài nguyên nước theo LVs 
và vùng lãnh thổ; 

Khai thác, sử dụng nước hợp 
lý, tiết kiệm và hiệu quả, bảo vệ, 
kiểm soát cả về số lượng và chất 
lượng, bảo đảm tính công bằng 
và có sự tham gia của tất cả các 
đối tượng và thành phần liên 
quan đến việc sử dụng nước;

tăng cường sự phối hợp giữa 
các cấp, các ngành trên thượng 
lưu và hạ lưu các lưu vực sông 
trong quản lý phát triển, khai 
thác và bảo vệ tài nguyên nước; 

nâng cao nhận thức của 
cộng đồng và tăng cường sự 
tham gia của người dân trong 
công tác bảo vệ và phát triển tài 
nguyên nướcn

luật pháp - chính sách
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VăN BảN

Quyết định giA nhập Công ướC Về Luật Sử Dụng CáC nguồn 
nướC Liên QuốC giA Cho CáC MụC đíCh phi giAo thông thủy

ngày 15/4/2014, chủ tịch 
nước đã ban hành quyết 

định số 818/2014/qđ-ctn về 
việc Việt nam gia nhập công ước 
về Luật sử dụng các nguồn nước 
liên quốc gia cho các mục đích 
phi giao thông thủy. công ước 
được đại hội đồng Liên hợp quốc 
thông qua ngày 21/5/1997, áp 
dụng cho việc sử dụng các nguồn 
nước cho các mục đích phi giao 
thông thủy và các biện pháp bảo 
vệ, bảo tồn và quản lý có liên quan 
đến việc sử dụng các nguồn nước 
liên quốc gia.

công ước quy định các 
nguyên tắc chung: các quốc gia 
chung nguồn nước phải tham 
gia sử dụng nguồn nước công 
bằng và hợp lý; đồng thời tiến 
hành các biện pháp thích hợp 
để phòng ngừa việc gây hại cho 
các quốc gia chung nguồn nước 
khác; có nghĩa vụ về hợp tác, 
trao đổi thường xuyên số liệu và 
thông tin, trên cơ sở bình đẳng 
về chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, 
cùng có lợi và thiện chí, nhằm 
sử dụng tối ưu và bảo vệ nguồn 
nước…

ngoài ra, công ước cũng quy 
định về việc bảo vệ, bảo tồn các hệ 
sinh thái của nguồn nước; ngăn 
ngừa, giảm nhẹ và kiểm soát ô 
nhiễm nguồn nước; Thực hiện 
các biện pháp để ngăn chặn việc 
đưa các loài ngoại lai hoặc loài 
mới có thể gây tác hại đến hệ sinh 
thái của nguồn nước; các quốc 
gia chung nguồn nước phải bảo 
vệ bảo tồn môi trường biển, bao 
gồm các cửa sông có xét đến quy 
tắc và tiêu chuẩn quốc tế được 
chấp nhận chung…

Kế hoạCh hành động nâng CAo hiệu Quả Quản Lý, bảo Vệ,  
Sử Dụng tài nguyên nướC giAi đoạn 2014 - 2020 

ngày 23/1/2014, Thủ 
tướng chính phủ đã 
ban hành quyết định số 

182/qđ-ttg phê duyệt Kế hoạch 
hành động quốc gia nâng cao hiệu 
quả quản lý, bảo vệ, sử dụng tổng 
hợp tài nguyên nước (tnn) giai 
đoạn 2014 - 2020. 

Theo đó, Kế hoạch đề ra mục 
tiêu quản lý, khai thác sử dụng và 
bảo vệ ttn theo phương thức 
tổng hợp, toàn diện và hiệu quả 
nhằm đảm bảo an ninh nguồn 
nước, với các chỉ tiêu cụ thể: 
hoàn thành tổng kiểm kê tnn 
quốc gia; đưa vào sử dụng hệ 
thống cơ sở dữ liệu và hệ thống 
thông tin tnn; Kiểm soát, giám 
sát việc vận hành bảo đảm duy trì 
dòng chảy tối thiểu của 70% các 
hồ chứa lớn; cải tạo, phục hồi 
một số dòng sông, đoạn sông bị 
ô nhiễm, cạn kiệt nghiêm trọng; 
hoàn thành việc lập hành lang 
bảo vệ nguồn nước cho một số 

dòng sông, hồ chứa và các nguồn 
nước quan trọng…

để đạt được các chỉ tiêu trên, 
Kế hoạch đề ra các nhiệm vụ cần 
phải thực hiện: hoàn thiện chính 
sách, pháp luật, chiến lược về tài 
nguyên nước nhằm nâng cao hiệu 
lực, hiệu quả công tác quản lý, bảo 
vệ, khai thác, sử dụng nước hợp 
lý, tiết kiệm tnn và phòng chống 
có hiệu quả các tác hại của nước 
do các hoạt động của con người 
gây ra; chủ động thích nghi, ứng 
phó với những diễn biến của 
biến đổi khí hậu, nước biển dâng 
và việc sử dụng nước ở thượng 
nguồn các lưu vực sông liên quốc 
gia; quy hoạch, kiểm kê, điều tra 
cơ bản, quan trắc, giám sát tnn; 
chủ động kiểm soát, ngăn ngừa, 
hạn chế tình trạng ô nhiễm, suy 
thoái, cạn kiệt nguồn nước; điều 
hòa, sử dụng tổng hợp, tiết kiệm 
tài nguyên nước và phát triển 
các mô hình sử dụng nước hiệu 

quả; ứng dụng khoa học và công 
nghệ trong việc nâng cao hiệu lực, 
hiệu quả quản lý, bảo vệ, sử dụng 
tổng hợp tài nguyên nước; mở 
rộng, tăng cường hiệu quả hợp 
tác quốc tế về tài nguyên nước; 
tuyên truyền, giáo dục, nâng 
cao nhận thức về quản lý, bảo vệ 
và khai thác, sử dụng tài nguyên 
nước; hoàn thiện bộ máy, nâng 
cao năng lực, hiệu quả quản lý tài 
nguyên nước ở các cấp.

ngoài ra, Kế hoạch cũng đưa 
ra danh mục một số đề án được 
ưu tiên thực hiện trong giai đoạn 
2014 - 2020 như: đề án lập quy 
hoạch tnn; điều tra, đánh giá, 
lập bản đồ tnn các lưu vực sông, 
các vùng khan hiếm nước, thiếu 
nước và các vùng trọng điểm; 
đề án thiết lập hành lang bảo vệ 
nguồn nước; cải tạo, phục hồi một 
số dòng sông, đoạn sông, hồ chứa 
ở các đô thị bị ô nhiễm, cạn kiệt 
nghiêm trọng… 

luật pháp - chính sách
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Quy định Về xử phạt Vi phạM hành Chính trong Lĩnh VựC  
tài nguyên nướC Và Khoáng Sản

ngày 24/10/2013, chính phủ 
đã ban hành nghị định số 

142/2013/nđ-cp quy định về xử 
phạt hành chính trong lĩnh vực tài 
nguyên nước (tnn) và khoảng 
sản. Theo đó, các nhóm hành vi vi 
phạm hành chính trong lĩnh vực 
tnn gồm: điều tra, quy hoạch, 
thăm dò, khai thác, sử dụng tnn; 
bảo vệ tnn; phòng, chống và khắc 
phục hậu quả tác hại do nước gây 
ra và các vi phạm khác trong quản 
lý tnn.

nghị định quy định về các hành 
vi vi phạm hành chính, hình thức xử 
phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc 
phục hậu quả đối với hành vi vi phạm 
hành chính, thẩm quyền xử phạt và 

thẩm quyền lập biên bản vi phạm 
hành chính trong lĩnh vực tnn. cụ 
thể: mức phạt tiền tối đa đối với một 
hành vi vi phạm hành chính trong 
lĩnh vực tnn là 250 triệu đồng 
đối với cá nhân và 500 triệu đồng 
đối với tổ chức như: hành vi thăm 
dò, khai thác, sử dụng tnn không 
đăng ký, không có giấy phép theo 
quy định có mức phạt từ 100 nghìn 
đồng - 250 triệu đồng tùy từng hành 
vi cụ thể được quy định tại điều 6 
của nghị định. hành vi xả nước thải 
vào nguồn nước không có giấy phép 
theo quy định của pháp luật có mức 
phạt từ 20 - 250 triệu đồng tùy từng 
hành vi cụ thể quy định tại điều 12 
của nghị định. ngoài ra còn buộc 

thực hiện các biện pháp khắc phục 
tình trạng ô nhiễm, suy thoái nguồn 
nước…

đối với các hành vi như không 
lập hành lang bảo vệ hồ chứa theo 
quy định hoặc không bàn giao mốc 
chỉ giới hành lang bảo vệ hồ chứa cho 
uBnd cấp xã; sử dụng mặt nước hồ 
chứa để nuôi trồng thủy sản, kinh 
doanh du lịch, giải trí không được 
cơ quan quản lý nhà nước về tnn 
chấp thuận bằng văn bản… sẽ bị phạt 
từ 10 - 80 triệu đồng. số tiền phạt sẽ 
được áp dụng tùy theo dung tích các 
hồ chứa có hành vi vi phạm. mức vi 
phạm đối với hành vi nuôi trồng trái 
phép trên hồ có thể bị phạt tối đa 160 
triệu đồng.

luật pháp - chính sách

Quy hoạCh hệ thống thoát nướC Và xử Lý nướC thải CáC  
Khu VựC thuộC Lưu VựC Sông nhuệ - Sông đáy đến năM 2030

ngày 3/5/2013, Thủ tướng chính 
phủ ban hành quyết định số 

681/qđ-ttg phê duyệt quy hoạch 
hệ thống thoát nước (httn) và xử 
lý nước thải (XLnt) khu vực dân cư, 
khu công nghiệp (Kcn) thuộc lưu 
vực sông nhuệ - sông đáy đến năm 
2030.

phạm vi quy hoạch gồm các tỉnh 
hà nam, ninh Bình, hòa Bình, nam 
định và tp. hà nội với tổng diện tích 
khoảng 7.665 km2. mục tiêu chính là 
cụ thể hóa đề án tổng thể BVmt sông 
nhuệ - sông đáy; Xác đinh phương 
án thoát nước, XLnt theo từng lưu 
vực; Xác định nhu cầu đầu tư httn 
cho từng giai đoạn; triển khai các dự 
án đầu tư xây dựng httn và XLnt.

nội dung chính của quy hoạch 
httn bao gồm:

quy hoạch tiêu thoát nước (ttn) 
theo vùng được chia thành 9 vùng 

ttn, cụ thể: 1 vùng thuộc miền núi 
Thượng - sông Bôi (giải pháp ttn 
cho vùng này là tự tiêu chảy hoàn 
toàn); 8 vùng thuộc các sông nhuệ, 
tích - Thanh hà, hữu đáy, Bắc ninh 
Bình, nam ninh Bình, Bắc nam hà 
(Kim Bảng - duy tiên), trung nam 
định, nam nam định (do địa hình 
một số vùng thấp hơn mực nước 
sông trong mùa lũ, giải pháp ttn 
mặt cho các khu vực này là kết hợp 
tiêu tự chảy và tiêu động lực).

quy hoạch thoát nước mưa đối 
với các khu đô thị trung du, miền 
núi thuộc các tỉnh hà nội, hà nam 
ở vùng thượng lưu và trung lưu sông 
nhuệ - sông đáy, tăng cường tối đa 
sử dụng hệ thống hồ điều hòa để tiếp 
nhận, điều tiết nước mưa, lấy kênh, 
hồ là tuyến thoát nước mưa chính 
kết hợp cùng giải pháp bơm cưỡng 
bức…; đối với các khu đô thị, cải tạo 

nâng cấp hệ thống thoát nước hiện 
có, xây dựng mới các công trình thu 
gom, truyền dẫn nước thải về nhà 
máy xử lý…; Khu vực nông thôn, lựa 
chọn httn phù hợp với hệ thống 
tiêu thủy lợi của địa phương.

quy hoạch thoát nước thải và 
XLnt: xây dựng các nhà máy XLnt 
tại các đô thị phù hợp với quy mô 
của đô thị; dự kiến đến năm 2030, 
xây dựng mới 24 nhà máy XLnt, 
với công suất đạt 1.182.500 m3/ngày, 
đêm; Bố trí hồ sinh học XLnt khu 
dân cư nông thôn; Kiểm soát chất 
lượng nước khu vực sử dụng thuốc 
trừ sâu, phân bón hóa học trong nông 
nghiệp…

dự kiến kinh phí đầu tư xây 
dựng httn trong phạm vi lưu vực 
sông nhuệ - sông đáy đến năm 2020 
khoảng 90.429 tỷ đồng, đến năm 
2030 khoảng 108.302 tỷ đồng.
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Hướng tới hoàn thiện hệ thống  
luật pháp về ngăn ngừa và kiểm soát  
ô nhiễm nước ở Việt Nam

pgS. tS. đặng ngọC Dinh
Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam (VUSTA)

i. ô nhiễM nguồn nướC 
ở Việt nAM - thựC trạng 
Và nguyên nhân

Việt nam có tài nguyên nước 
thuộc loại trung bình trên thế giới, 
nhưng ẩn chứa nhiều yếu tố không 
bền vững. tổng trữ lượng nước mặt 
khoảng 830-840 tỷ m3, trong đó 63% 
lượng nước là từ quốc gia thượng 
nguồn chảy vào (trung quốc, Lào, 
campuchia, Thái Lan). Với đặc thù 

dạng lỏng, khi nước bị ô nhiễm sẽ lan 
truyền với tốc độ rất nhanh và ảnh 
hưởng tới mọi mặt của đời sống kinh 
tế, xã hội và sức khỏe con người.

ô nhiễm nguồn nước đang gây ra 
những tác hại to lớn đối với sản xuất 
nông nghiệp, thủy sản, công nghiệp 
và sức khỏe con người. nguồn nước 
ô nhiễm làm cho nguồn lợi thủy sản 
bị chết, năng suất cây trồng giảm và 
gây ra các dịch bệnh như kiết lỵ, tả, 

tiêu chảy, bệnh về da và mắt. nguy 
hiểm hơn, ô nhiễm nước do các hóa 
chất gây ra ngộ độc cấp tính, dù ở 
mức thấp, nhưng tiếp xúc lâu dài, 
sẽ dẫn đến ung thư, tăng nguy cơ 
sẩy thai và dị tật bẩm sinh. tại một 
số địa phương, các trường hợp ung 
thư, viêm nhiễm ở phụ nữ cho thấy, 
40% - 50% là do sử dụng nguồn nước 
ô nhiễm. trung bình mỗi năm ở Việt 
nam có khoảng 9.000 người tử vong 

 V Sông ngòi và 
lưu vực sông  
có vai trò quan 
trọng trong  
phát triển kinh tế 
- xã hội

nguồn nước mặt (sông, ngòi, ao, hồ) của Việt nam đang bị suy thoái, phá hủy, thay đổi, khai 
thác quá mức và tại nhiều vùng mức độ ô nhiễm nước đã có nguy cơ không kiểm soát được. 
Vấn đề càng trở nên nghiêm trọng trước những tác động của biến đổi khí hậu và tình trạng 
phụ thuộc nguồn nước và ô nhiễm từ các quốc gia thượng nguồn. Luật bVMt mang tính chất 
“luật khung”, trong đó nước chỉ là một trong những “môi trường thành phần” cần được bảo vệ 
và kiểm soát ô nhiễm, vì vậy trong Luật không quy định đầy đủ, chi tiết và cụ thể các khâu liên 
quan kiểm soát ô nhiễm nước, từ ngăn ngừa, phát hiện, ngăn chặn đến xử lý, phục hồi.
trên cơ sở những kết quả khảo sát, đánh giá thực tiễn, phân tích các tài liệu từ các hội nghị, hội 
thảo khoa học, bài báo nêu lên những luận cứ cho việc đề xuất ban hành Luật ngăn ngừa và 
kiểm soát ô nhiễm nước (nn&KSonn) ở Việt nam.
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và gần 200.000 người mắc bệnh 
ung thư vì nguồn nước và điều kiện 
vệ sinh kém. Bên cạnh đó là những 
thiệt hại về sản phẩm nông nghiệp, 
thủy sản; chi phí điều trị bệnh và xử 
lý nước...

nn&Ksonn đã được thể 
chế hóa tại nhiều văn bản pháp 
luật của nhà nước thể hiện trong 
Luật BVmt, Luật tài nguyên nước 
(tnn). tuy nhiên, trong quá trình 
thực thi tình trạng ô nhiễm nước 
vẫn chưa được ngăn ngừa và kiểm 
soát một cách chặt chẽ; hệ thống 
các văn bản pháp luật vẫn tồn tại 
một số bất cập, cụ thể: quy trình 3 
công đoạn “ngăn ngừa; phát hiện - 
ngăn chặn; và xử lý-phục hồi” chưa 
được làm rõ, trong thực tiễn chủ 
yếu là “xử lý vi phạm” và kiểm tra 
ở cuối nguồn; chưa có hướng dẫn 
hoặc quy định cụ thể về công nghệ 
xử lý; các số liệu quan trắc chưa 
được thông tin tới công chúng; Vai 
trò cộng đồng trong khâu “giám 
sát” còn mờ nhạt... trong bối cảnh 
đó cần thiết xây dựng và ban hành 
một văn bản pháp luật cao nhất, 
chuyên sâu nhằm điều chỉnh các 
nội dung về nn&Ksonn, có thể 
là Luật nn&Ksonn ở Việt nam. 
nhiều nước trên thế giới và khu 
vực đã ban hành luật về kiểm soát 
ô nhiễm nước.

ii. đề xuất xây Dựng 
Luật nn&KSonn

1. Mục tiêu, nguyên tắc xây 
dựng Luật 

Mục tiêu: Khắc phục và dần 
kiểm soát tình trạng ô nhiễm nước 
nghiêm trọng hiện nay, đảm bảo 
các nguồn nước được khôi phục trở 
thành nền tảng sinh thái quan trọng 
bậc nhất phục vụ nhu cầu thiết yếu 
về đời sống và các hoạt động kinh 
tế, dịch vụ, đồng thời khắc phục tính 
chất phức tạp và các quan hệ có tính 
xung đột giữa các hoạt động tương 
tác trên nguồn nước, bao gồm nước 

sạch, cá, thủy sản và các nguồn xả 
thải vào nguồn nước từ sản xuất và 
đời sống.

Nguyên tắc: quản lý môi trường 
nước dựa trên kết quả cuối cùng và 
quy định rõ trách nhiệm quản lý; 
ưu tiên xử lý các điểm ô nhiễm 
công nghiệp và đô thị; ưu tiên công 
đoạn “ngăn ngừa” trong quy trình 3 
công đoạn nn&Ksonn; nguyên 
tắc công bằng trách nhiệm giữa: 
nhà nước, doanh nghiệp và cộng 
đồng, sao cho cơ quan quản lý nhà 
nước trở thành bạn của doanh 
nghiệp, và cơ quan nhà nước và 
doanh nghiệp sẽ chịu sự giám sát 
của cộng đồng.

2. Một số nội dung cần quy 
định cụ thể trong Luật 

Quy trình 3 công đoạn trong 
NN&KSONN: ưu tiên “ngăn ngừa” 
trong quy trình 3 công đoạn của 
nn&Ksonn. Bên cạnh đó, cần 
quy định cụ thể, chi tiết về: đánh 
giá tác động môi trường (đtm) 
đối với các dự án/công trình liên 
quan đến nguồn nước; quy hoạch, 
phân vùng sử dụng, bảo vệ hệ 
thống nước mặt ở địa phương gắn 
với trách nhiệm của chính quyền; 
Xây dựng, xác định tiêu chuẩn chất 
lượng nước; Báo cáo giám sát môi 
trường định kỳ; Xác định sức chịu 
tải môi trường nước; đánh giá khả 
năng chịu tải của nguồn nước. 

đối với việc phát hiện và ngăn 
chặn ô nhiễm nước cần quy định về 
hoàn thiện và thúc đẩy hoạt động 
xử lý nguồn thải; quản lý kiểm soát 
nguồn thải/nước thải trong trách 
nhiệm chỉ đạo quan trọng của 
uBnd tỉnh. 

đối với việc xử lý và phục hồi 
chất lượng nguồn nước cần quy 
định chi tiết và cụ thể về xử lý 
nguồn thải; Theo dõi, phát hiện 
khu vực ô nhiễm; điều tra, xác định 
mức độ, phạm vi, nguyên nhân gây 
ô nhiễm; Xác định trách nhiệm 
của đối tượng gây thiệt hại, xử lý 

đền bù thiệt hại; cải thiện, phục 
hồi chất lượng môi trường nước, 
phân công và đề xuất phương thức 
thực hiện (công nghệ xử lý); phát 
hiện, khoanh vùng, cô lập nguồn 
gây ô nhiễm, xác định cụ thể trách 
nhiệm của uBnd tỉnh/thành phố 
thượng nguồn dòng nước phối hợp 
với uBnd các tỉnh vùng hạ nguồn 
trong điều tra, phát hiện xác định 
nguồn gây ô nhiễm. 

Vai trò của các tổ chức xã hội và 
cộng đồng trong NN&KSONN: quy 
định cụ thể về chức năng giám sát 
ô nhiễm nước của các cấp quản lý 
nhà nước (quốc hội; chính phủ; 
các Bộ/ngành và chính quyền địa 
phương; Vai trò các tổ chức xã hội, 
đoàn thể và cộng đồng dân cư; 
Thúc đẩy các tổ chức xã hội, các tổ 
chức phi chính phủ (ngo) trong 
việc hỗ trợ người dân giám sát môi 
trường nước.

Cơ chế xử phạt và khuyến 
khích những điển hình trong 
NN&KSONN: người lãnh đạo cơ sở 
gây ô nhiễm phải chịu trách nhiệm 
đền bù cho tác hại gây ô nhiễm của 
cơ sở mình; Khi gây tác hại nghiêm 
trọng, có thể bị quy các tội danh 
hình sự; cơ chế tài chính khuyến 
khích các doanh nghiệp thực hiện 
tốt công tác nn&Ksonn.

Công nghệ: có chính sách hỗ 
trợ về tri thức và tài chính cho các 
hoạt động ứng dụng công nghệ 
trong xử lý, kiểm soát ô nhiễm 
nước, đặc biệt là các công nghệ dựa 
trên vi sinh, phi hóa chất.

Tăng cường công tác truyền 
thông: truyền thông đóng vai trò 
quan trọng trong giám sát, phát 
hiện ô nhiễm nước, đồng thời nêu 
gương các doanh nghiệp tốt trong 
nn&Ksonn; người dân có quyền 
được tiếp cận các thông tin về ô 
nhiễm nước và chất lượng nước.

Trách nhiệm giải trình của 
chính quyền và doanh nghiệp: 
quyền của người dân được biết 
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thông tin, được chất vấn chính quyền 
hoặc doanh nghiệp/chủ đầu tư về 
hiện tượng ô nhiễm nguồn nước; Vai 
trò của Ban Thanh tra nhân dân và 
Ban giám sát đầu tư cộng đồng trong 
nn&Ksonn. 

3. Lộ trình xây dựng, ban hành 
Luật nn&KSonn 

Tạo sự đồng thuận: Việc xây 
dựng Luật nhằm giải quyết tình 
trạng ô nhiễm nước nghiêm trọng 
có tính thực thi cao, cân nhắc bối 
cảnh công nghệ, tài chính và quản 
lý hiện nay, thông qua các hội nghị, 
hội thảo với sự tham gia của các 
bên liên quan.

Rà soát văn bản: rà soát, hệ 
thống hóa và đánh giá các nội dung 
đã được quy định liên quan đến 
nn&Ksonn. Bóc tách nội dung các 
quy định về nn&Ksonn trong các 
văn bản pháp luật hiện hành, đặc biệt 
là các quy định trong Luật BVmt 
và Luật tnn hiện nay, để chuẩn 
bị nội dung mang tính hệ thống về 
nn&Ksonn.

Nghiên cứu, khảo sát: tiến hành 
các nghiên cứu, khảo sát đánh giá và 
phát hiện những rào cản trong việc 
thực thi các văn bản pháp luật liên 
quan đến nn&Ksonn, các nghiên 
cứu về cơ chế giám sát, cơ chế tham 
gia, cơ chế thông tin, cơ chế tài chính, 
công nghệ… nhằm đảm bảo tính 
khả thi cho các quy định trong Luật 
nn&Ksonn; đánh giá mức độ hiệu 
quả của các hoạt động nn&Ksonn, 
xác định những nguyên nhân chủ 
yếu, nhằm đề xuất các hoạt động 
cần được quy định trong Luật 
nn&Ksonn như phân công trách 
nhiệm rõ hơn giữa các cơ quan quản 
lý nhà nước, tránh chồng chéo; tách 
biệt giữa thanh tra môi trường và 
cảnh sát môi trường…; tiến hành 
những nghiên cứu sâu về thực tiễn 
Việt nam và những bài học thành 
công và thất bại của các nước trong 
khu vực và các nước phát triển trên 
thế giới trong việc nnKsonn để áp 
dụng trong quá trình xây dựng Luật 
nn&Ksonn ở Việt nam. 

Ban hành Nghị định Chính phủ 
về NN&KSONN: trình bày tới đại 
biểu quốc hội trong kỳ họp thông 
qua Luật BVmt (sửa đổi) vào 
tháng 6/2014 về luận cứ cho việc 
ban hành Luật nn&Ksonn, với 
những đề xuất về nguyên tắc và nội 
dung đặc thù cần quy định trong 
Luật. để triển khai hiệu quả Luật 
BVmt (sửa đổi) nhằm đáp ứng 
sự cần thiết và tính đặc thù cho 
các thành phần môi trường cụ thể 
(nước; không khí…), Bộ tn&mt 
cần đề xuất, trình chính phủ ban 
hành nghị định về nn&Ksonn ở 
Việt nam.

Xây dựng Dự thảo và Ban 
hành Luật về NN&KSONN ở Việt 
Nam: Bộ tn&mt chủ trì cùng 
các đối tác chuẩn bị xây dựng nội 
dung dự thảo Luật nn&Ksonn, 
thời hạn: năm 2015-2016; Luật 
nn&Ksonn được trình và được 
quốc hội thông qua, ban hành, 
thời hạn: năm 2017n
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tăng Cường Quản Lý, Vận hành KhAi tháC Công trình  
Cấp nướC tập trung nông thôn 

ngày 3/4/2014, Bộ 
nn&ptnt ban hành chỉ 

thị số 1118/ct-Bnn-tctL về 
việc tăng cường quản lý, vận 
hành khai thác công trình cấp 
nước tập trung nông thôn.

Theo chỉ thị, uBnd các tỉnh, 
tp trực thuộc trung ương, Ban 
điều hành chương trình mục 
tiêu quốc gia của các tỉnh chỉ 
đạo các ngành, các cấp rà soát 
hiện trạng, đánh giá hiệu quả 
hoạt động của các công trình cấp 
nước tập trung; làm rõ nguyên 
nhân, tồn tại và có phương án 

xử lý cụ thể đối với từng công 
trình hoạt động kém hiệu quả. 
đồng thời, nghiên cứu, đánh giá, 
lựa chọn công nghệ hiệu quả và 
phù hợp với điều kiện nguồn 
nước, kinh tế - xã hội, phong tục 
tập quán ở địa phương; chỉ đạo 
tổ chức triển khai thực hiện tốt 
Thông tư số 54/2013/tt-Btc 
ngày 04/5/2013 về quản lý, sử 
dụng và khai thác công trình cấp 
nước sạch nông thôn tập trung… 
đối với những tỉnh có nhiều 
công trình hoạt động kém hiệu 
quả hoặc không hoạt động, cần 

chấn chỉnh công tác quản lý đầu 
tư và quản lý vận hành, hạn chế 
tối đa việc đầu tư mở mới công 
trình; thực hiện việc phân cấp 
đầu tư xây dựng và quản lý vận 
hành các công trình cấp nước tập 
trung.

đặc biệt, chú trọng đẩy mạnh 
công tác Thông tin - giáo dục - 
truyền thông huy động nguồn 
lực cộng đồng, nâng cao nhận 
thức và hướng dẫn người dân 
về sử dụng, quản lý khai thác, 
bảo vệ công trình cấp nước sạch 
nông thôn và bảo vệ nguồn nước.
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Khoảng trống trong chính sách đầu tư, 
quản lý vận hành hạ tầng thoát nước 
và xử lý nước thải đô thị
ThS. nguyễn Công thành
Cố vấn kỹ thuật cao cấp, Chương trình quản lý nước thải GIZ

sau 30 năm đổi mới (tính từ 
năm 1986) phát triển kinh tế 
- xã hội, diện mạo các đô thị 

Việt nam đã có những thay đổi theo 
hướng văn minh, hiện đại, tạo dựng 
những không gian đô thị mới, từng 
bước đáp ứng nhu cầu về môi trường 
sống... tuy nhiên, quá trình phát triển 
kinh tế - xã hội đã làm gia tăng tình 
trạng ô nhiễm, xuống cấp của các 
nguồn nước sông, hồ và nước ngầm 

ở các khu vực đô thị và nông thôn. 
Bên cạnh đó, các chính sách đầu tư và 
quản lý vận hành hạ tầng thoát nước 
và xử lý nước thải (XLnt) đô thị vẫn 
đang tồn tại làm giảm hiệu quả của 
những cố gắng, nỗ lực bảo vệ nguồn 
tài nguyên nước quốc gia.

có thể đưa ra hai ví dụ tương 
phản: sông tô Lịch ở hà nội và kênh 
nhiêu Lộc - Thị nghè ở tp. hồ chí 
minh. sông tô Lịch, xưa kia là biên 

giới ngăn cách giữa thủ đô hà nội 
và các tỉnh lân cận, dọc sông tô là 
nơi buôn bán trên bến dưới thuyền, 
khách buôn từ khắp nơi có thể theo 
dòng sông tô đưa hàng vào trong 
kinh thành. còn nước sông tô Lịch 
ngày nay mang một màu đen và 
không có một loài thủy sinh nào có 
thể tồn tại, mặc dù đã có nhiều dự án 
nâng cấp, nạo vét bùn, kè bờ và làm 
đường dọc theo hai bờ sông.

 V Sông Tô Lịch (xưa)  V Sông Tô Lịch (nay) 

ngược lại với sự xuống cấp của 
sông tô Lịch là sự hồi sinh của dòng 
kênh nhiêu Lộc - Thị nghè. dòng 
kênh này vào những năm đầu của thế 
kỷ XXi là một dòng kênh chết, đặc sệt 
bùn, nước đen. nhưng cho đến nay, 
dòng kênh là niềm tự hào của người 
dân tp. hồ chí minh, vì nó đã được 
hồi sinh, cá có thể sống trong kênh 
và dọc hai bên bờ kênh là nơi hóng 
mát, vui chơi giải trí của người dân 
tp. Vậy, vấn đề ở đây là do công nghệ, 
nguồn vốn đầu tư, điều kiện tự nhiên 

hay còn lý do nào khác?Theo nghiên 
cứu của ngân hàng Thế giới về đánh 
giá ngành thoát nước thải đô thị Việt 
nam năm 2012, hàng năm Việt nam 
đầu tư vào lĩnh vực cải tạo thoát nước, 
XLnt và vệ sinh khoảng 0,4% gdp 
hay khoảng 250 triệu usd. hiện cả 
nước có 17 hệ thống thoát nước đô 
thị có nhà máy XLnt và 31 hệ thống 
thoát nước đang được thiết kế cải tạo 
và xây dựng, bao gồm cả các nhà máy 
XLnt. phần lớn, các nhà máy XLnt 
đang hoạt động dưới 50% công suất 

thiết kế và xây dựng. Thậm chí có nhà 
máy XLnt đã xây xong nhưng đến 
nay vẫn không có nước thải để xử lý; 
13 trong số 17 (59%) nhà máy XLnt 
hiện áp dụng công nghệ bùn hoạt tính 
để XLnt. tương tự, 23 trong số 31 
(hay 84%) nhà máy XLnt đang thiết 
kế hay xây dựng cũng áp dụng công 
nghệ bùn hoạt tính, là công nghệ đòi 
hỏi chi phí vận hành và bảo dưỡng 
cao nhất. ngược lại với chi phí quản 
lý vận hành cao, thì giá/phí dịch vụ 
thoát nước và XLnt hay nhiều địa 
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phương gọi là phí BVmt lại rất thấp, 
không vượt quá 10% của giá nước 
sạch. chính vì thế mà cấp bù kinh phí 
để vận hành các nhà máy XLnt luôn 
là gánh nặng ngân sách của các địa 
phương có nhà máy XLnt đã hoàn 
thành xây dựng và đưa vào vận hành.

từ những con số thống kê nêu 
trên, có thể thấy các khoảng trống 
trong chính sách đầu tư và quản lý 
vận hành cơ sở hạ tầng thoát nước 
và XLnt, các khoảng trống này chia 
thành 3 nhóm: môi trường pháp lý; 
Thể chế và tổ chức ngành; Kỹ năng, 
kỹ thuật.

Môi trường pháp lý: các vấn đề 
bảo vệ nguồn tài nguyên nước đều 
được nêu trong Luật BVmt, Luật tài 
nguyên nước. Bên cạnh đó là nghị 
định số 88/2007/nđ-cp về thoát 
nước đô thị và khu công nghiệp và 
nghị định số 25/2013/nđ-cp về phí 
BVmt đối với nước thải, tuy nhiên 
vẫn có sự chồng chéo và mâu thuẫn 
giữa hai nghị định này, đặc biệt là 
vấn đề về phí thoát nước và phí 
BVmt. Việt nam đã ban hành các 
tiêu chuẩn, quy chuẩn về quy hoạch, 
thiết kế, thi công, quản lý vận hành 
các công trình hệ thống thoát nước 
và XLnt, nhưng những tiêu chuẩn, 
quy chuẩn này phần lớn đã được xây 
dựng cách đây hàng chục năm nên 
không còn phù hợp với điều kiện 
thực tế hiện nay. Ví dụ, khi lập quy 
hoạch hệ thống thoát nước, cần phải 
tuân thủ tcXdVn 33:2006 , theo 
đó thời gian quy hoạch 25 - 30 năm, 

với mức độ phát triển dân số và kinh 
tế - xã hội rất tham vọng; mức tiêu 
thụ nước/phát sinh nước thải rất lớn 
(300 - 400 lít/người/ngày đêm ở các 
đô thị lớn); hệ số không điều hòa 
ngày dao động từ 1,2 đến 1,4 và hệ số 
không điều hòa giờ dao động từ 1,13 
đến 1,3. Theo đó, quy mô công suất 
nhà máy nước/trạm XLnt được tính 
toán dựa trên dự báo dân số theo thời 
gian quy hoạch nhân với tiêu chuẩn 
dùng nước, nhân với hệ số dùng 
nước không điều hòa ngày. còn kích 
thước đường ống/cống thoát nước 
thải được tính toán với quy mô công 
suất nhà máy nước/trạm XLnt chia 
cho 24 giờ và nhân với hệ số không 
điều hòa giờ. đây chắc chắn là một 
trong các nguyên nhân của các hệ 
thống thoát nước và nhà máy XLnt 
chỉ vận hành được không quá 50% 
công suất thiết kế và xây dựng. 

cũng có các tiêu chuẩn, quy 
chuẩn mới được ban hành, ví dụ 
qcVn40-2011, yêu cầu nghiêm 
ngặt xử lý các chất phù dưỡng (nitơ, 
phospho) trong nước thải, nhưng lại 
kém khả thi trong điều kiện kinh tế 
hiện tại của đất nước, khi mà số đô 
thị có hệ thống thoát nước và XLnt 
còn quá ít so với tổng số đô thị trong 
cả nước; hơn nữa, ở đô thị có nhà 
máy XLnt thì cũng chỉ mới thu gom 
được một phần nhỏ nước thải để xử 
lý thì vấn đề nâng cao chất lượng 
nước sau xử lý còn quá xa vời so với 
mục tiêu mở rộng phạm vi bao phủ.

cũng nằm trong nhóm vấn đề 

về môi trường pháp lý là chính sách 
tài chính trong xây dựng và quản lý 
vận hành các hệ thống thoát nước và 
XLnt. cho đến hiện nay nguồn tài 
chính duy nhất cho đầu tư xây dựng 
là từ nguồn đầu tư của chính phủ; 
phần lớn chi phí quản lý vận hành 
cho hệ thống thoát nước, XLnt vẫn 
được cấp phát bởi chính quyền địa 
phương. chính phủ khuyến khích 
mọi thành phần kinh tế tham gia đầu 
tư xây dựng và quản lý vận hành hệ 
thống thoát nước, XLnt, nhưng với 
chính sách giá/phí dịch vụ theo nghị 
định số 88/2007/nđ-cp và nghị 
định số 25/2013/nđ-cp thì sẽ không 
có nhà đầu tư nào muốn bỏ tiền vào 
lĩnh vực này. chính vì vậy mà trong 
tương lai gần, tất cả các địa phương 
vẫn trông chờ vào nguồn ngân sách 
hạn hẹp của chính phủ. Và hệ quả là 
nguồn tài nguyên nước của quốc gia 
sẽ tiếp tục bị xuống cấp và ô nhiễm.

chính vì nguồn tài chính hạn hẹp, 
nên nhiều dự án đầu tư cải tạo thoát 
nước, thu gom và XLnt bị “cắt gọt” 
cho phù hợp với ngân sách. điều đáng 
nói ở đây là phần lớn các dự án bị “cắt 
gọt” theo phương ngang, chứ không 
theo phương dọc. Kết quả là rất nhiều 
thành phần quan trọng của hệ thống 
thoát nước, như cống cấp 3, đấu nối 
hộ thoát nước bị “gọt” đi. đây cũng là 
một nguyên nhân làm cho các nhà máy 
XLnt chỉ vận hành chưa tới 50% công 
suất thiết kế và xây dựng, và nguồn 
nước thải vẫn đang gây ô nhiễm các 
nguồn nước mặt và nước ngầm.

trao đổI - dIễn đàn

 V Kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè (khi đang cải tạo)  V Kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè (sau khi cải tạo)



31chuyên đề I-2014

KiểM Soát 
ô nhiễM nướC

Thể chế và tổ chức ngành: 
chính sách phân cấp của chính 
phủ giao trách nhiệm quản 
lý tài nguyên nước cũng như 
cung cấp dịch vụ thoát nước và 
XLnt, kiểm soát ô nhiễm các 
nguồn nước cho các uBnd cấp 
tỉnh là hoàn toàn hợp lý. tuy 
nhiên, các dòng sông không 
dừng lại ở các danh giới hành 
chính giữa các tỉnh. Vì vậy, các 
ủy ban BVmt lưu vực sông 
đã được thành lập, nhưng hoạt 
động chưa đạt hiệu quả.

tương tự, việc tổ chức 
hoạt động đầu tư, quản lý vận 
hành, cung cấp dịch vụ thoát 
nước, thu gom và XLnt ở các 
địa phương trong tỉnh cũng là 
một vấn đề lớn. nghị định số 
88/2007/nđ-cp đã phân rõ 
chủ sở hữu tài sản hệ thống 
thoát nước và đơn vị quản lý 
vận hành, nhưng tại các địa 
phương vẫn thành lập ban 
quản lý dự án trong các doanh 
nghiệp quản lý vận hành thoát 
nước. 

mặt khác, ở một số địa 
phương, mỗi đô thị, mỗi khu 
công nghiệp, mỗi bệnh viện, 
mỗi làng nghề thành lập một 
ban quản lý đầu tư riêng, một 
đơn vị riêng chịu trách nhiệm 
quản lý vận hành hệ thống 
thoát nước, nhà máy XLnt. 
các mô hình này sẽ khó có thể 
tập hợp được đủ nguồn lực, có 
đủ kỹ năng, trang thiết bị cần 
thiết để quản lý đầu tư, quản lý 
vận hành hệ thống thoát nước 
và nhà máy XLnt một cách 
hiệu quả. Và hệ quả là nhiều 
công trình, hệ thống được 
thiết kế và xây dựng phụ thuộc 
vào các kinh nghiệm của các 
chuyên gia tư vấn nước ngoài 
(được thuê tuyển bởi nhà tài 
trợ), không phù hợp với điều 
kiện kinh tế - xã hội của địa 
phương, có chi phí quản lý vận 

hành cao (công nghệ bùn hoạt 
tính nêu trên), gây áp lực ngân 
sách cho các chủ sở hữu công 
trình, hệ thống.

Kỹ năng, kỹ thuật: Thu gom 
và XLnt là một yêu cầu mới 
phát sinh trong công cuộc đổi 
mới, phát triển kinh tế - xã hội 
của nhà nước. đội ngũ cán bộ, 
chuyên gia trong ngành, bao 
gồm các cấp hoạch định chính 
sách, thiết kế, vận hành tuy đã 
được tập huấn nhưng chưa 
trải qua kinh nghiệm thực tế 
nên vẫn còn phụ thuộc vào các 
chuyên gia nước ngoài. trong 
khi đó, các chuyên gia nước 
ngoài lại thiếu hiểu biết về điều 
kiện ở địa phương, nên nhiều 
nhà máy XLnt đã được thiết 
kế và xây dựng bằng các nguồn 
vốn tài trợ hay bằng các nguồn 
vốn đổi đất lấy hạ tầng khác. 

các công nghệ thích hợp, 
phù hợp như kết hợp giữa thu 
gom và XLnt tập trung với 
thu gom và XLnt phân tán, 
từng bước nâng cấp chất lượng 
nước sau xử lý, phù hợp với khả 
năng chi trả của người sử dụng 
dịch vụ nhiều khi chưa phải 
là những ưu tiên của những 
chuyên gia tư vấn và những 
người có quyền ra quyết định.

Bên cạnh đó là các kỹ năng 
về quản lý vận hành các nhà 
máy XLnt sao cho có chi phí/
hiệu quả tối ưu cũng là khoảng 
trống cần lập đầy.

trở lại bức tranh tương 
phản của sông tô Lịch và kênh 
nhiêu Lộc - Thị nghè, trong 
môi trường pháp lý của quốc 
gia, trong cơ chế thể chế và tổ 
chức ngành, thì tại sao một dự 
án được coi là thành công còn 
một dự án lại chưa mấy thành 
công? những khoảng trống 
nào đã được vượt qua và những 
khoảng trống nào chưa được 
vượt qua?n

Quy định Về thu phí  
bảo Vệ Môi trường  
đối Với nướC thải

ngày 29/3/2013, chính phủ đã ban 
hành nghị định số 25/2013/nđ-cp 

về phí BVmt đối với nước thải.
Theo nghị định, mức thu phí BVmt 

đối với nước thải sinh hoạt được tính theo 
tỷ lệ phần trăm trên giá bán của 1m3 nước 
sạch, nhưng tối đa không quá 10% giá bán 
nước sạch chưa bao gồm thuế giá trị gia 
tăng. đối với nước thải sinh hoạt thải ra 
từ các tổ chức, hộ gia đình tự khai thác 
nước để sử dụng (trừ hộ gia đình ở những 
nơi chưa có hệ thống cấp nước sạch) thì 
hđnd tỉnh, thành phố quy định mức 
phí tương ứng với số phí trung bình một 
người sử dụng nước từ hệ thống nước sạch 
phải nộp tại địa phương. đối với nước thải 
công nghiệp không chứa kim loại nặng, 
số phí phải nộp bao gồm mức phí cố định 
theo quy định của Bộ tài chính và Bộ 
tn&mt (không quá 2,5 triệu đồng/năm) 
và phí biến đổi. nước thải có chứa kim 
loại nặng phải chịu mức phí bằng mức phí 
cố định theo quy định nhân với hệ số tính 
phí theo khối lượng nước thải chứa kim 
loại nặng của các cơ sở sản xuất, chế biến, 
cộng với phí biến đổi.

số phí thu được được để lại một phần 
cho cơ quan, đơn vị trực tiếp thu phí để 
trang trải chi phí cho các hoạt động liên 
quan, phần còn lại được nộp vào ngân 
sách địa phương để sử dụng cho công tác 
BVmt; bổ sung vốn hoạt động cho quỹ 
BVmt của địa phương; tổ chức các giải 
pháp, phương án công nghệ, kỹ thuật xử lý 
ô nhiễm môi trường nước.

nghị định cũng quy định không thu phí 
BVmt đối với nước thải trong các trường 
hợp nước thải ra từ các nhà máy thủy điện, 
nước tuần hoàn trong các cơ sở sản xuất, 
chế biến mà không thải ra môi trường; nước 
biển dùng vào sản xuất muối xả ra; nước thải 
sinh hoạt của hộ gia đình ở địa bàn đang 
được nhà nước thực hiện chế độ bù giá và 
các xã thuộc vùng nông thôn, những nơi 
chưa có hệ thống cấp nước sạch…

trao đổI - dIễn đàn
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Từ dòng suối thần linh Bưng Cù 
đến kiểm soát ô nhiễm nước
huỳnh Công hoài
Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

Bưng cù là một con suối 
nhỏ nằm ở phía nam thị 
xã Thủ dầu một, tỉnh Bình 

dương, có chiều dài 4,35 km, bắt 
đầu từ phường Bình chuẩn, thị xã 
Thuận an chảy qua thị trấn Thái 
hòa, huyện tân uyên và đổ ra 
sông đồng nai ở cầu Bà Kiên. 

suối Bưng cù là một địa danh 
nổi tiếng của tình Bình dương do 
cạnh con suối có miếu ông cù 
được dân làng xây dựng để tưởng 
nhớ vị thần linh đã tạo dựng ra 
dòng suối, mang dòng nước trong 
lành cho dân làng. tuy nhiên, 
dòng suối linh thiên này đang dần 
chết, dòng nước mát trong lành 
đã biến thành dòng nước đen lẫn 
với rác thải sinh hoạt các loại.

từ khi tỉnh Bình dương 
phát triển và thu hút nhiều nhà 
đầu tư, các nhà máy và khu công 
nghiệp được xây dựng thì suối 
Bưng cù bắt đầu bị ô nhiễm. năm 
2005, nguồn nước suối Bưng cù 
không còn được sử dụng và từ 
năm 2006, mức độ ô nhiễm trở 
nên trầm trọng. Theo tài liệu điều 
tra của dự án trình diễn quản lý 
môi trường lưu vực suối Bưng 
cù (Vpeg), hiện nay có hơn 200 
doanh nghiệp xả thải vào suối 
Bưng cù với lưu lượng 5.000 m3/
ngày, đêm (chiếm tỷ lệ 63%) và 
nước thải sinh hoạt của dân cư 
xả thải vào suối Bưng cù khoảng 
3.000 m3/ngày, đêm (chiếm tỷ lệ 
37%).

trong số 47 nhà máy được 
điều tra, nếu xét các chỉ tiêu ph, 
cod, Bod, ss ở mức B2 của quy 
chuẩn qcVn 08:2008/Btnmt 
của Bộ tn&mt, có 19 nhà máy 
(chiếm tỷ lệ 40% ) có chất lượng 
nước thải vượt quá quy chuẩn xả 
thải nước mặt. Bên cạnh đó, còn 
có nguồn nước thải từ các doanh 
nghiệp, nhà máy và nước sinh 
hoạt từ các khu nhà trọ, hộ dân. 
quan trắc 4 điểm dọc theo dòng 
chảy suối Bưng cù thì 3 điểm 
có chỉ tiêu cod, Bod vượt quá 
quy chuẩn B2. Vì thế, người dân 
sống dọc hai bên bờ suối là những 
người bị ảnh hưởng đầu tiên, họ 
phải khoan giếng lấy nước ngầm 
tưới ruộng.

 V Suối Bưng Cù đoạn đầu  
và cuối suối 

trao đổI - dIễn đàn



33chuyên đề I-2014

KiểM Soát 
ô nhiễM nướC

Bên cạnh đó, lượng nước thải 
sinh hoạt từ các hộ gia đình và các 
nhà trọ được cho là nguyên nhân 
chính gây ô nhiễm ở suối Bưng 
cù. mặt khác, hiện nay, những 
cán bộ làm công tác môi trường 
địa phương chưa có đủ năng lực 
và quyền hạn để giải quyết vấn đề 
mà dừng ở chỗ báo cáo vấn đề. 
Vấn đề được báo cáo và chờ đợi 
giải quyết sẽ phải trải qua nhiều 
thủ tục hành chính mà chưa chắc 
đã thực sự được giải quyết. mỗi 
bước thực hiện đều liên quan tới 
quản lý, kỹ thuật, công nghệ và tài 
chính, do đó sẽ gặp khó khăn. 

Việc khôi phục và bảo vệ suối 
Bưng cù sẽ phải tuân thủ theo hai 
luật là Luật BVmt (sửa đổi) và 
Luật tài nguyên nước, các nghị 
định và Thông tư liên quan tới các 
luật trên. đặc biệt, dưới Luật tài 
nguyên nước, đã có nghị định số 
25/2008/nđ-cp và Thông tư số 
02/2009/tt-Btnmt quy định về 
đánh giá khả năng tiếp nhận nước 
thải của nguồn nước. 

Theo Luật BVmt (sửa đổi), 
cần công khai các thông tin các 
nguồn thải từ các doanh nghiệp, 

cơ sở sản xuất. trong thông tư 
số 02/2009/t t-Btnmt quy 
định “khả năng tiếp nhận nước 
thải của nguồn nước là khả năng 
nguồn nước có thể tiếp nhận 
được thêm một tải lượng ô nhiễm 
nhất định mà vẫn bảo đảm nồng 
độ các chất ô nhiễm trong nguồn 
nước không vượt quá giá trị giới 
hạn được quy định trong các quy 
chuẩn tiêu chuẩn chất lượng nước 
cho mục đích sử dụng của nguồn 
nước tiếp nhận”. như vậy, suối 
Bưng cù, với vị trí là nguồn nước 
tiếp nhận, cần có các giá trị giới 
hạn được quy định trong các quy 
chuẩn chất lượng nước. 

Về trách nhiệm, trong các 
Luật, nghị định, Thông tư đều đề 
cập đến vai trò của cơ quan chức 
năng địa phương cấp tỉnh, nhưng 
cụ thể hóa các vai trò này đến các 
nguồn nước chưa rõ. Theo điều 
33 của Luật tài nguyên nước, việc 
tổ chức đánh giá thiệt hại và triển 
khai các biện pháp khắc phục 
thuộc uBnd tỉnh. 

suối Bưng cù chỉ là ví dụ 
điển hình cho hàng nghìn con 
suối, kênh, rạch nhỏ ở cả nước 

đã bị ô nhiễm. hiện nay, ô nhiễm 
nước từ các nguồn xả thải là 
chính. nếu khống chế các nguồn 
này một cách hiệu quả, lượng xả 
thải sẽ giảm đáng kể. Vì vậy, cần 
công khai các nguồn thải; cần có 
bản đồ các sông, suối, kênh rạch 
đang bị ô nhiễm trầm trọng tại 
mỗi huyện, mỗi tỉnh. sau khi đã 
xác định được các điểm ô nhiễm, 
cần có kế hoạch triển khai khôi 
phục từng đoạn sông. đặc biệt, 
trong tương lai, cần có một khung 
chính sách về kiểm soát ô nhiễm 
nước riêng biệt, trước hết là kiểm 
soát xả thải nước thải công nghiệp 
và đô thị tại các điểm ô nhiễm là 
những sông suối kênh rạch nhỏ 
như suối Bưng cù. nên tập trung 
vào việc kiểm soát ô nhiễm nước, 
cụ thể hóa các chế tài để khôi 
phục các dòng sông và kiểm soát 
ô nhiễm nước; cụ thể hóa các vị 
trí cán bộ chịu trách nhiệm quản 
lý chất lượng nước các sông suối; 
gắn với nguồn tài chính để thực 
hiện các biện pháp. trong đó, các 
nghị định, Thông tư nên cụ thể và 
tránh trùng lặp để mọi người đọc 
có thể hiểu và thực hiệnn

Bác nông dân Biếm (58 
tuổi) ở Miếu Ông Cù và anh 
nông dân Phú (45 tuổi) 

có ruộng trồng lúa và khoai 
môn ngay cạnh suối, nhưng 
phải dùng nước giếng ngầm. 
Bác Biếm quá nghèo không thể 
kiếm việc khác nên tiếp tục ở 
lại hy vọng sẽ được tiền đền bù. 
Anh Phú đã bỏ đi nơi khác làm 
ăn, nhưng không thành công lại 
quay về bám ruộng. Tuy nhiên 
anh chỉ đợi có nơi gọi việc lại 
sẽ bỏ đi. Các vị chức sắc trong 
xã Tân Phước Khánh như bác 
Hoàng, nguyên Phó chủ tịch xã, 
bác Bình trưởng đại diện miếu 
Bưng Cù đều cho rằng việc xử lý 
làm sạch suối Bưng Cù là công 
việc của Nhà nước. 

 V Một máy bơm đang lấy nước ngầm để tưới ở khu vực 
suối Bưng Cù
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Tình hình thực thi pháp luật về bảo vệ 
môi trường của các doanh nghiệp  
bên sông Cầu Lường
Dương thị tơ
Trung tâm Môi trường và Phát triển cộng đồng

thựC trạng Và nguyên 
nhân ô nhiễM nướC 
Sông Cầu Lường

sông cầu Lường là con sông đào 
nhỏ đổ ra sông sặt thuộc địa phận 
của 3 xã ngọc Lâm, Xuân dục và 
Bạch sam của huyện mỹ hào, tỉnh 
hưng yên. con sông này có chiều dài 
2,5 km, chiều rộng 30 - 50 m và sâu 
3 - 4 m, là nơi cung cấp nguồn nước 
phục vụ tưới tiêu của 3 xã. tuy nhiên, 
sau khi phát triển công nghiệp, dịch 
vụ thì sông cầu Lường trở thành 
nguồn tiếp nhận nước thải chính của 
15 doanh nghiệp (dn) dọc hai bên 
bờ sông với các loại hình sản xuất 
như giặt mài công nghiệp, chế biến 
thực phẩm, sản xuất sản phẩm nhựa, 
tái chế dầu do từ cao su phế liệu...

trong quá trình sản xuất, phần 
lớn, các dn đều không có hệ thống xử 
lý nước thải. nước thải của sản xuất 

và sinh hoạt được xả trực tiếp ra sông 
thông qua hệ thống đường ống ngầm. 
Bên cạnh đó có một số dn (chiếm 
khoảng 30%) đã xây dựng hệ thống xử 
lý nước thải nhưng chưa đạt yêu cầu 
hoặc không vận hành liên tục nên nước 
thải sau xử lý không đạt quy chuẩn cho 
phép đối với nước thải công nghiệp 
(qcVn 40:2011/Btnmt). ngoài ra, 
sông cầu Lường còn là nơi tiếp nhận 
nước thải từ Khu công nghiệp phố nối 
a và nước thải sinh hoạt của các hộ gia 
đình sống dọc hai bên bờ sông, góp 
phần gia tăng mức độ ô nhiễm nguồn 
nước sông. nguyên nhân chính gây ô 
nhiễm nghiêm trọng nguồn nước sông 
cầu Lường là do nhận thức và ý thức 
chấp hành pháp luật BVmt của một 
số dn còn yếu kém; ý thức BVmt của 
người dân chưa cao và công tác quản lý 
nhà nước về môi trường tại địa phương 
còn hạn chế.

tình hình thựC thi 
pháp Luật Về bVMt CủA 
CáC Dn 

để khắc phục những tồn tại và 
xung đột trong triển khai thực hiện 
các văn bản quy phạm pháp luật về 
kiểm soát ô nhiễm và BVmt nước 
tại sông cầu Lường, góp phần đưa ra 
những khuyến nghị nhằm hoàn thiện 
hệ thống văn bản pháp luật về BVmt, 
tháng 3/2014, trung tâm môi trường 
và phát triển cộng đồng thuộc hội 
Bảo vệ Thiên nhiên và môi trường 
Việt nam đã tiến hành điều tra, 
phỏng vấn trực tiếp đại diện của 13 
dn (thời gian hoạt động từ 4-5 năm, 
thậm chí còn lâu hơn) đang sản xuất, 
kinh doanh dọc hai bên bờ sông cầu 
Lường về tình hình thực thi pháp luật 
BVmt của các dn. 

Kết quả điều tra cho thấy, chỉ 
có 3 dn (công ty tnhh Thiên 

 V Nước thải của doanh nghiệp chưa qua xử lý được xả trực tiếp ra sông
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hà, công ty tnhh toàn phát và 
công ty cổ phần sản xuất và xuất 
nhập khẩu phương đông) đã xây 
dựng hệ thống xử lý nước thải, còn 
lại các dn chỉ xây dựng bể lắng 
lọc nước thải thông thường hoặc 
không có hệ thống thu gom và xử lý 
nước thải, xả trực tiếp ra nguồn tiếp 
nhận. điều này phản ánh nhận thức 
và ý thức thực thi pháp luật BVmt 
của các dn còn yếu kém. một số 
dn chưa tuân thủ đúng và đầy đủ 
các quy định về BVmt như báo cáo 
đánh giá tác động môi trường, cam 
kết BVmt hoặc đề án BVmt. Ví dụ 
công ty tnhh chế phẩm nhựa gia 
hưng (100% vốn trung quốc) được 
cấp phép đầu tư và đi vào hoạt động 
từ năm 2011 nhưng đến nay vẫn 
chưa được sở tn&mt tỉnh hưng 
yên phê duyệt đề án BVmt; công 
ty tnhh autocon Vina (100% vốn 
hàn quốc) hoạt động từ năm 2009, 
theo giấy phép đầu tư công ty phải 
lập đề án BVmt nhưng thực tế 
công ty chỉ thực hiện Báo cáo đánh 
giá tác động môi trường và đến nay 
vẫn chưa được sở tn&mt tỉnh 
hưng yên phê duyệt. 

nghiêm trọng hơn, các dn 
(chiếm 76,92%) đã xả nước thải ra 
môi trường nhưng không đăng ký 
giấy phép xả thải ra môi trường, 

không đăng ký sổ chủ nguồn thải 
chất thải nguy hại, không đăng ký 
giấy phép khai thác nước dưới đất, 
không có hợp đồng vận chuyển, xử 
lý chất thải nguy hại và chất thải 
công nghiệp. một số dn thuê đơn 
vị thực hiện quan trắc chất lượng 
môi trường định kỳ 2 lần/năm, với 
các thông số phân tích đều nằm 
trong giới hạn cho phép của quy 
chuẩn kỹ thuật, tuy nhiên, các kết 
quả này không phản ánh đúng thực 
tế. một số dn đầu tư không đúng 
mục đích đã được cấp phép hoặc 
đầu tư quá công suất được phép, 
dẫn đến lượng nước thải vượt quá 
công suất của hệ thống xử lý.

Bên cạnh đó, kết quả điều tra 
cũng cho thấy, các dn thường gặp 
phải một số khó khăn như không 
có cán bộ chuyên môn phụ trách 
về môi trường, chủ yếu là cán bộ 
kiêm nhiệm. do vậy, chỉ khi bị các 
cơ quan quản lý nhà nước về môi 
trường kiểm tra và xử phạt, các 
dn này mới biết vi phạm; các văn 
bản pháp luật có nhiều thay đổi, 
dn không cập nhật kịp thời; sự 
chồng chéo giữa các văn bản của Bộ 
nn&ptnt và Bộ tn&mt đã gây 
khó khăn cho dn trong quá trình 
thực hiện; chưa có sự phối hợp giữa 
đơn vị cho thuê nhà xưởng và dn 

thuê để sản xuất kinh doanh trong 
việc thực thi pháp luật BVmt.

ô nhiễM Môi trường 
ảnh hưởng nghiêM 
trọng đến đời Sống 
người Dân

các dn gây ô nhiễm đều thuộc 
địa phận xã Bạch sam những người 
dân xã ngọc Lâm lại phải hứng 
chịu những ảnh hưởng của ô nhiễm 
nguồn nước do nằm ở cuối nguồn 
sông cầu Lường - nơi đổ ra hệ 
thống sông Bắc hưng hải. dân số 
xã ngọc Lâm khoảng 6.000 người 
sống tại 5 thôn: Vô ngại, nho Lâm, 
hòe Lâm, phúc Bố và ngọc Lãng, 
trong đó thôn Vô ngại với 500 hộ 
dân với dân số khoảng 1.700 người 
chịu ảnh hưởng nặng nề trực tiếp từ 
nguồn nước thải ô nhiễm. 

Theo kết quả điều tra, phỏng vấn 
trực tiếp 70 người dân thôn Vô ngại 
sống dọc hai bên bờ sông, hầu hết 
người dân đều cho rằng, nước sông 
bắt đầu bị ô nhiễm từ năm 2005 và từ 
năm 2011 đến nay, toàn bộ hệ thống 
sông này đã trở thành dòng sông chết 
do nguồn hóa chất thải ra làm cá chết 
nổi hàng loạt, mùi hôi thối bốc lên 
nồng nặc; gần 150 ha lúa lấy nước từ 
sông cầu Lường bị ảnh hưởng, giảm 
năng suất 30 - 40%. 

 V Nước sông Cầu Lường bị ô nhiễm nặng nề bởi váng dầu 

trao đổI - dIễn đàn



36 chuyên đề I-2014

KiểM Soát 
ô nhiễM nướC

do nước sông bị ô nhiễm 
nặng, bốc mùi hôi thối đã làm 
ảnh hưởng tới cuộc sống của 
nhiều gia đình. một người 
dân thôn Vô ngại đã chia sẻ: 
“cứ khi nào nhà máy xả nước 
thì lại bốc mùi gây tức ngực 
không thở được, đêm ngủ 
phải bịt khẩu trang nhưng vẫn 
không sao hết mùi. chúng tôi 
già rồi thì phải cố gắng chịu, 
chỉ thương cho mấy đứa cháu”. 
đáng lo ngại hơn là tình hình 
bệnh tật cũng diễn biến phức 
tạp, nghiêm trọng nhất là năm 
2011 trong thôn Vô ngại có 9 
người chết do ung thư, khiến 
cho người dân vô cùng hoang 
mang. 

phần lớn, các hộ gia đình 
đều sử dụng nước giếng 
khoan trong ăn uống và sinh 
hoạt. tuy nhiên, hiện nay 
do ảnh hưởng của ô nhiễm 
nguồn nước sông, nên chất 
lượng nước ngầm suy giảm, 
nhiều gia đình phải lọc nước 
trước khi sử dụng, nhưng 
chất lượng nước vẫn chưa 
đảm bảo, gây ra các bệnh về 
đường tiêu hóa, ngoài da, ảnh 
hưởng trực tiếp đến sức khỏe 
của người dân.

Bức xúc trước tình trạng 
nguồn nước sông bị ô nhiễm 
ảnh hưởng nghiêm trọng đến 
các hộ gia đình, sáng ngày 
23/12/2013, hơn 200 người 
dân thôn Vô ngại đã giăng cờ, 
đánh trống trước cổng uBnd 
xã ngọc Lâm để biểu tình, yêu 
cầu chính quyền giải quyết 
dứt điểm tình trạng ô nhiễm 
nguồn nước trên sông cầu 
Lường. đến chiều cùng ngày, 
người dân kéo đến trước cổng 
các công ty yêu cầu dừng hoạt 
động sản xuất, chấm dứt việc 
xả thải. tuy nhiên, các công 
ty này đã đóng cửa, không 
tiếp người dân. ngay sau đó, 
sở tn&mt tỉnh hưng yên 
đã phối hợp cùng với uBnd 
xã ngọc Lâm, uBnd huyện 
mỹ hào, công an huyện mỹ 
hào, cảnh sát môi trường tỉnh 
hưng yên tiến hành hòa giải 
và tổ chức vớt, xử lý 2 tấn dầu 
thải nổi trên mặt sông. cuộc 
biểu tình của người dân tạm 
thời lắng xuống. 

Kết Luận
Vấn đề ô nhiễm môi trường 

nước sông cầu Lường hiện nay 
đã ở mức báo động, ảnh hưởng 

nghiêm trọng đến cuộc sống 
của người dân sống hai bên bờ 
sông. để giải quyết vấn đề này 
trước mắt cần phải có sự vào 
cuộc quyết liệt hơn nữa của các 
cấp, các ngành nhằm giám sát 
chặt chẽ việc xả nước thải sản 
xuất của các dn ra sông cầu 
Lường và xử lý nghiêm các 
trường hợp vi phạm về môi 
trường. Bên cạnh đó, hoàn 
thiện hệ thống văn bản pháp 
luật BVmt, đặc biệt là các quy 
định về xử lý tranh chấp môi 
trường như hướng dẫn chi 
tiết về mẫu đơn, quy trình gửi 
đơn và cơ quan tiếp nhận, xử 
lý đơn khiếu kiện, đồng thời 
có các văn bản hướng dẫn về 
thành phần, thủ tục hòa giải 
và giá trị pháp lý của việc hòa 
giải; hoàn thiện các văn bản 
hướng dẫn kỹ thuật về đánh giá 
thiệt hại, đền bù thiệt hại do ô 
nhiễm môi trường gây ra; tổ 
chức tham vấn và minh bạch 
hóa thông tin về môi trường 
cho cộng đồng trước khi phê 
duyệt dự án đầu tư; huy động 
sự tham gia tích cực các tổ chức 
xã hội tại địa phương trên tinh 
thần minh bạch, dân chủ và 
hợp tácn

Bà Phạm Thị Sao -  
người dân thôn Vô Ngại, 
cho biết:
“Trước đây, nước sông 
chỉ hơi đen, không có 
mùi, vẫn có thể đánh 
cá ăn bình thường. 
Nhưng từ năm 2011 đến 
nay, nước sông có mùi 
hôi thối, nước đen kịt, 
không thể sử dụng để 
tưới tiêu cho cây trồng, 
cá đánh lên không thể 
ăn được”.
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Ô nhiễm nước và sức khỏe cộng đồng
ThS. trần thị tuyết hạnh
Trường Đại học Y tế công cộng

ô nhiễm nước là sự biến 
đổi chất lượng nước, 
ảnh hưởng tiêu cực tới 

sức khỏe cộng đồng, các hệ sinh 
thái, hoạt động sản xuất công 
nghiệp, nông nghiệp, nuôi trồng 
thủy sản... ô nhiễm nước có 
thể do nguồn gốc tự nhiên như 
mưa, tuyết tan, gió bão, lũ lụt 
hay do các chất độc hại có sẵn 
trong đất (ví dụ asen). nước thải 
và rác thải làm thay đổi những 
đặc tính cơ bản của nguồn nước 
tự nhiên như: thay đổi tính chất 
cảm quan của nước, làm cho 
nước có màu, mùi, hoặc thay 
đổi thành phần hóa học của 
nước, tăng hàm lượng chất hữu 
cơ, muối khoáng, xuất hiện các 
hợp chất độc hại, thay đổi hệ 
sinh vật trong nước, xuất hiện 
các vi khuẩn, vi rút và đơn bào 
gây bệnh. mặc dù, chính phủ và 
các Bộ, ngành liên quan đã quan 
tâm tới vấn đề BVmt nước, 
mối liên quan giữa chất lượng 
môi trường nước và sức khỏe 
con người đã được hiểu rõ hơn, 
những tổn thất về sức khỏe và 
kinh tế do ô nhiễm nước cũng 
bắt đầu được đánh giá, nhằm 
cung cấp bằng chứng thúc đẩy 
việc ban hành các quy định luật 
pháp và áp dụng các giải pháp 
nhằm kiểm soát ô nhiễm nước 
(Ksonn). 

CáC nguồn ô nhiễM 
nướC nhân tạo

các nguồn ô nhiễm nước 
nhân tạo chính là nước thải, 

chất thải sinh hoạt, công nghiệp, 
nông nghiệp, y tế, làng nghề, 
giao thông… nước thải sinh 
hoạt chiếm tỷ lệ lớn trên tổng 
lưu lượng thải tại các lưu vực 
sông (LVs) lớn ở Việt nam như 
LVs cầu, LVs nhuệ - sông đáy, 
sông hồng, hệ thống LVs đồng 
nai, cũng như các dòng sông, 
kênh, mương, ao hồ nhỏ trên cả 
nước. nước thải sinh hoạt có tải 
lượng các chất ô nhiễm hữu cơ 
cao, làm cho chất lượng nước tại 
các nguồn tiếp nhận bị ô nhiễm 
chất hữu cơ nghiêm trọng. 
ngoài ra, nước thải sinh hoạt 
cũng chứa nhiều coliform, các 
virút, vi khuẩn và các đơn bào 
gây bệnh. ở Việt nam, hầu hết 
nước thải sinh hoạt đều không 
được xử lý mà thải thẳng vào các 
nguồn tiếp nhận làm mức độ ô 
nhiễm nước trên toàn quốc ngày 
càng trầm trọng. 

Bên cạnh đó, các ngành 
công nghiệp đã thải ra lượng 
lớn nước thải và rác thải, gây ô 
nhiễm nguồn nước mặt và nước 
ngầm. tại một số LVs lớn, nước 
thải công nghiệp hiện có lượng 
thải đứng thứ 2 sau nước thải 
sinh hoạt. Theo Báo cáo hiện 
trạng môi trường quốc gia năm 
2012, tại LVs cầu có nhiều khu 
công nghiệp (Kcn), khu chế 
xuất (KcX), các cơ sở sản xuất 
kinh doanh tập trung chủ yếu 
vào các ngành công nghiệp nặng 
như sản xuất luyện cán thép, 
giấy, hóa chất, khai khoáng... do 
đó, nước thải thường có hàm 
lượng tss, kim loại nặng và 
dầu mỡ khá cao, chứa nhiều các 
chất hữu cơ (Bod5, cod). năm 
2012, ủy ban BVmt LVs cầu 
phối hợp với các địa phương xác 
định trên LVs cầu có 47 nguồn 
thải công nghiệp trọng điểm, 

 V Các dòng sông bị ô nhiễm nghiêm trọng phần lớn do nước thải và chất thải các loại
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trong đó, Thái nguyên với 9 
nguồn thải. tại lưu vực hệ thống 
sông đồng nai, nước thải sinh 
hoạt và nước thải công nghiệp 
đóng góp tỷ lệ lớn nhất, với 
tải lượng các chất gây ô nhiễm 
cao nhất. Lượng nước thải phát 
sinh từ các Kcn trong lưu vực 
này lớn nhất trong 6 vùng kinh 
tế của cả nước (chiếm khoảng 
50%). ngoài ra, trên lưu vực hệ 
thống sông đồng nai còn có 
trên 57.000 cơ sở sản xuất công 
nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 
với quy mô và ngành nghề khác 
nhau nằm phân tán rộng khắp 
các địa phương trên lưu vực (tuy 
nhiên vẫn tập trung chủ yếu ở 

4 tỉnh, tp thuộc vùng kinh tế 
trọng điểm phía nam). đây là 
nhóm nguồn thải công nghiệp 
chính gây ô nhiễm nguồn nước 
lưu vực hệ thống sông đồng nai 
vì phần lớn đều xả thẳng nước 
thải ô nhiễm ra môi trường. 
nước thải công nghiệp hình 
thành do quá trình sử dụng 
nước trong sản xuất và điều kiện 
hình thành nước thải, lưu lượng, 
thành phần nước thải rất khác 
nhau. 

Thành phần và tính chất của 
nước thải từ các ngành sản xuất 
cũng có tác động khác nhau tới 
chất lượng nước. Ví dụ, nước 
thải của ngành cơ khí - chế tạo 

máy chứa nhiều dầu mỡ và chất 
rắn lơ lửng, nước thải của ngành 
chế biến thực phẩm chứa nhiều 
chất hữu cơ, nước thải của ngành 
sản xuất dệt nhuộm chứa nhiều 
loại hóa chất như xút, thuốc tẩy, 
phèn, nhựa thông, phẩm màu... 
ngoài ra, trong hoạt động sản 
xuất nông nghiệp, người dân 
thường sử dụng nhiều loại phân 
bón để tăng năng suất cây trồng 
cũng như nhiều loại hóa chất 
trừ sâu, diệt cỏ, đây là một trong 
những nguồn nghiêm trọng gây 
ô nhiễm nước. ngoài ra, nước 
còn bị ô nhiễm bởi nước thải y 
tế và các nguồn ô nhiễm khác. 
Theo Luật BVmt (2005), nước 
thải y tế là loại nước thải nguy 
hại cần phải xử lý triệt để trước 
khi thải vào nguồn tiếp nhận. 
tuy nhiên, trong thực tế, hầu 
hết các cơ sở y tế trên cả nước 
chưa có hệ thống xử lý nước 
thải, hoặc nếu có thì cũng ở quy 
mô nhỏ, công suất chưa đáp ứng 
với lượng nước thải thải ra hàng 
ngày. một số bệnh viện và trung 
tâm y tế đã có hệ thống xử lý 
nước thải nhưng chưa triệt để, 
làm gia tăng nguy cơ lây lan dịch 
bệnh ra cộng đồng. như vậy, 
có thể thấy, cùng với quá trình 
phát triển và gia tăng dân số, 
các nguồn nước hiện nay ở Việt 
nam ô nhiễm bởi nhiều nguồn 
khác nhau, là nguy cơ lớn tác 
động tới sức khỏe cộng đồng, 
gây ra các thiệt hại lớn về kinh 
tế, xã hội và môi trường.

ô nhiễM nướC Và SứC 
Khỏe Cộng đồng

nước chiếm khoảng 60 - 70% 
thể trọng cơ thể và nước tham 
gia vào việc hình thành các dịch 
tiêu hóa, giúp con người hấp 
thu chất dinh dưỡng, cũng như 
tạo thành các chất lỏng trong 
cơ thể, thúc đẩy quá trình trao 

 V Rác thải gây ô nhiễm nguồn nước ảnh hưởng đến sức khỏe  
và sinh kế của người dân
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đổi chất. nước giúp cho các phế 
nang luôn ẩm ướt, có lợi cho việc 
hô hấp, là dầu bôi trơn của toàn 
bộ khớp xương trong cơ thể và là 
một chất hoãn xung của hệ thống 
thần kinh. nhiều nghiên cứu cho 
thấy, nguồn nước tại nhiều địa 
phương bị ô nhiễm trầm trọng và 
nhận thức của người dân về bảo 
vệ nguồn nước còn hạn chế. đây 
là những nguyên nhân chính làm 
gia tăng nhiều loại bệnh liên quan 
đến nước và vệ sinh môi trường 
(tổ chức y tế Thế giới (Who) 
2011). trong số 5 nhóm bệnh có 
liên quan đến nước (bệnh lây lan 
qua nước ăn uống, nhóm bệnh do 
thiếu nước trong tắm giặt, nhóm 
bệnh do muỗi truyền, nhóm bệnh 
do vi yếu tố, hóa chất độc hại 
trong nước và nhóm bệnh do tiếp 
xúc với nước) thì ô nhiễm nước 
đóng vai trò quan trọng trong việc 
lây lan các bệnh truyền nhiễm và 
không truyền nhiễm. 

ngoài các bệnh do vi sinh vật 
tồn tại trong nước thì thực trạng 
sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật 
và phân bón hóa học trong nông 
nghiệp, rác thải và nước thải công 
nghiệp không được thu gom và 
xử lý hợp vệ sinh trước khi thải 
ra môi trường, hóa chất sử dụng 
trong y tế, trong sản xuất các sản 
phẩm gia dụng… dẫn đến nguồn 

nước ngày càng bị ô nhiễm trầm 
trọng, gây ra nhiều loại bệnh 
nguy hiểm như ung thư (ung thư 
gan, dạ dày, bàng quang…), bệnh 
minimata (tương tự bệnh tê tê say 
say) do phơi nhiễm thủy ngân, itai 
itai do phơi nhiễm với cadmium, 
ảnh hưởng tới hệ sinh sản và các 
bệnh về thần kinh do phơi nhiễm 
thuốc bảo vệ thực vật.

Theo Who, khoảng 80% bệnh 
tật là có liên quan tới chất lượng 
nước và tình trạng vệ sinh môi 
trường. mỗi năm, trên thế giới, 
có khoảng 4 tỷ trường hợp bị tiêu 
chảy, 88% các bệnh về đường tiêu 
hóa, chiếm 4,1% gánh nặng bệnh 
tật toàn cầu và khoảng 2,5 triệu 
người tử vong, chủ yếu là trẻ em 
dưới 5 tuổi. ở Việt nam, bệnh 
tiêu chảy là một trong 10 bệnh có 
số ca mắc và tử vong cao nhất với 
khoảng từ 725.000 đến 930.000 ca 
mắc mỗi năm. 

nhìn chung, thiệt hại của ô 
nhiễm nước có thể tính đến gánh 
nặng bệnh tật (bao gồm chi phí 
điều trị, nghỉ làm, chăm sóc…), 
thiệt hại về mùa màng, nuôi trồng 
thủy sản, thiệt hại do phá hủy công 
trình, thiết bị, chi phí mua nước 
đóng chai, chi phí xử lý nước ăn 
uống, thiệt hại về du lịch… tuy 
nhiên, tác động sức khỏe do ô 
nhiễm nước thường khó đánh giá 

một cách toàn diện do hiện nay, 
trên thế giới cũng như tại Việt nam 
có rất ít nghiên cứu về mối quan 
hệ giữa phơi nhiễm với ô nhiễm 
nước và hậu quả sức khỏe, thiếu hệ 
thống quan trắc dữ liệu về các yếu 
tố nguy cơ ô nhiễm nước và bệnh 
tật liên quan đến ô nhiễm nước. 
ngoài ra, đánh giá phơi nhiễm 
với các chất ô nhiễm trong nước 
cũng rất phức tạp, do các hộ gia 
đình thường áp dụng nhiều cách 
xử lý nước khác nhau trước khi sử 
dụng cho mục đích ăn uống, sinh 
hoạt nên ngay khi sử dụng chung 
một nguồn nước với cùng mức ô 
nhiễm thì mức phơi nhiễm của các 
cá nhân trong cộng đồng là khác 
nhau. 

trong thời gian tới, để góp 
phần giảm thiểu tác hại của ô 
nhiễm nước tới sức khỏe cộng 
đồng, kinh tế và môi trường thì 
Việt nam cần có các chính sách và 
thực thi tốt công tác Ksonn. tuy 
nhiên, để xây dựng chính sách và 
văn bản pháp luật liên quan đến 
Ksonn thì cần có các bằng chứng 
khoa học đánh giá toàn diện tác 
động của ô nhiễm nước tới sức 
khỏe, kinh tế và môi trường để 
làm cơ sở cho quá trình xây dựng 
các quy định pháp luật về bảo vệ 
và Ksonnn
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Một số bệnh thường gặp  
do nguyên nhân ô nhiễm nước

ThS.bS. Dương DAnh Mạnh
Tổng cục Môi trường
Việt nam là quốc gia có nguồn tài nguyên nước dồi dào. tuy nhiên, nguồn tài 
nguyên đó đang phải đối mặt với tình trạng ngày càng bị ô nhiễm và không kiểm 
soát được. nguồn nước bị ô nhiễm hiện đã, đang gây ra những ảnh hưởng nghiêm 
trọng đến sức khỏe của người dân, làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư trong cộng 
đồng, tăng tỷ lệ sẩy thai ở phụ nữ mang thai và làm tăng tỷ lệ trẻ bị dị tật bẩm sinh 
và trẻ đẻ non…

thựC trạng ô nhiễM 
nướC Mặt ở Việt nAM

tốc độ công nghiệp hóa, đô thị 
hóa nhanh cùng với sự gia tăng dân 
số gây áp lực ngày càng nặng nề đối 
với tài nguyên nước. môi trường nước 
mặt ở nhiều đô thị, khu công nghiệp 
và làng nghề ngày càng bị ô nhiễm bởi 
nước thải và chất thải rắn. ở các thành 
phố lớn, hàng trăm thậm chí hàng 
ngàn cơ sở sản xuất công nghiệp hiện 
đang là nguyên nhân gây ô nhiễm 

môi trường nước mặt do không có hệ 
thống xử lý chất thải. 

trong đó, ô nhiễm nước do 
sản xuất công nghiệp là rất nghiêm 
trọng. tại các ngành công nghiệp 
dệt may, ngành công nghiệp giấy và 
bột giấy, công nghiệp mía đường và 
công nghiệp chế biến thực phẩm… 
nước thải thường có độ ph trung 
bình cao; chỉ số nhu cầu ô xy sinh 
hoá (Bod) ở mức 700mg/l, vượt 
qui chuẩn cho phép 14 lần, nhu 

cầu ô xy hoá học (cod) có thể lên 
đến 2.500mg/1, vượt quy chuẩn 
cho phép hơn 16 lần (theo qcVn 
40:2011/Btnmt); hàm lượng nước 
thải của một số doanh nghiệp có 
chứa cyanua (cn-) vượt đến 80 
lần tiêu chuẩn cho phép, hàm lượng 
chất rắn lơ lửng và nhiều chỉ số môi 
trường khác trong nước thải cao gấp 
nhiều lần giới hạn cho phép nên 
đã gây ô nhiễm nặng nề các nguồn 
nước mặt trong khu vực. (nguồn: 

 V Hoạt động sản xuất 
xoong, chậu nhôm của 
làng nghề Vân Chàng, 
tỉnh Nam Định gây 
ảnh hưởng đến sức 
khỏe người dân
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Kết quả khảo sát môi trường một 
số ngành công nghiệp năm 2011 - 
2013 của trung tâm nghiên cứu môi 
trường và điều kiện lao động - Bộ 
Lao động, Thương binh và Xã hội).

tình trạng ô nhiễm nước mặt ở 
các đô thị, thể hiện rõ nhất là 2 đô 
thị lớn nhất cả nước: tp. hà nội và 
tp. hồ chí minh đang ở mức báo 
động. ở các thành phố này, nước 
thải sinh hoạt không có hệ thống 
xử lý tập trung cho các cụm dân cư 
mà trực tiếp xả ra nguồn tiếp nhận 
(sông, hồ, kênh, mương). mặt khác, 
còn rất nhiều cơ sở sản xuất không 
xử lý nước thải, nhiều bệnh viện và 
cơ sở y tế lớn chưa có hệ thống xử 
lý nước thải; một lượng lớn rác thải 
rắn trong thành phố không được thu 
gom triệt để… là những nguồn quan 
trọng gây ô nhiễm nguồn nước mặt.

Về tình trạng ô nhiễm nước 
ở nông thôn và khu vực sản xuất 
nông nghiệp, hiện nay Việt nam có 
khoảng 76% dân số đang sinh sống 
ở nông thôn là nơi cơ sở hạ tầng còn 
lạc hậu, phần lớn các chất thải của 
con người và gia súc không được xử 
lý nên thấm xuống đất hoặc bị rửa 
trôi, làm cho tình trạng ô nhiễm 
nguồn nước về mặt hữu cơ và vi sinh 
vật ngày càng cao.

trong sản xuất nông nghiệp, 
do lạm dụng các loại thuốc bảo vệ 
thực vật, các nguồn nước ở sông, 
hồ, kênh, mương bị ô nhiễm, ảnh 
hưởng lớn đến môi trường nước và 
sức khỏe nhân dân.

ảnh hưởng CủA ô nhiễM 
nướC Mặt đến SứC Khỏe 

trong những năm gần đây, tại 
một số địa phương Việt nam các 
dịch bệnh có liên quan đến ô nhiễm 
nguồn nước mặt đang là một mối đe 
dọa lớn đối với sức khỏe cộng đồng. 
tác hại của ô nhiễm nguồn nước mặt 
đối với sức khỏe con người chủ yếu 
do môi trường nước bị ô nhiễm vi 
sinh vật gây bệnh, ô nhiễm các hợp 

chất hữu cơ, các hóa chất độc hại và 
ô nhiễm kim loại nặng. ảnh hưởng 
của ô nhiễm nước mặt đối với sức 
khỏe cộng đồng có thể thông qua hai 
con đường: do ăn, uống phải nước 
bị ô nhiễm hay các loại rau quả, 
thủy hải sản được nuôi trồng trong 
nước bị ô nhiễm và tiếp xúc với môi 
trường nước bị ô nhiễm trong quá 
trình sinh hoạt và lao động.

Theo thống kê của Bộ y tế cho 
thấy, gần một nửa trong số 26 bệnh 
truyền nhiễm có nguyên nhân liên 
quan tới nguồn nước bị ô nhiễm. 
điển hình là bệnh tiêu chảy cấp, 
dịch tả, thương hàn, đau mắt đỏ, các 
bệnh về đường tiêu hóa, viêm gan a, 
viêm não, ung thư…tại một số địa 
phương Việt nam, khi quan sát các 
trường hợp ung thư, viêm nhiễm 
phụ khoa cho thấy 40 - 50% là do 
từ sử dụng nguồn nước ô nhiễm. 
Theo đánh giá của Bộ y tế và Bộ 
tn&mt, trung bình mỗi năm ở 
Việt nam có khoảng 9.000 người tử 
vong vì nguồn nước và điều kiện vệ 
sinh kém. cũng theo đó, hàng năm 
có khoảng 200.000 trường hợp mắc 
bệnh ung thư mới phát hiện mà một 

trong những nguyên nhân chính là 
sử dụng nguồn nước ô nhiễm. cụ 
thể:

Ô nhiễm vi sinh vật gây bệnh 
trong nước: Vi sinh vật có hại trong 
nước như vi khuẩn, vi rút và ký sinh 
trùng có nguồn gốc từ chất thải sinh 
hoạt của con người và động vật có 
thể gây ra nhiều bệnh như tả, lỵ, 
thương hàn, viêm nhiễm phụ khoa, 
đau mắt đỏ, rối loạn đường tiêu hóa 
hay ngộ độc thức ăn, nước uống…. 
đây chính là nguyên nhân lây lan 
các bệnh nguy hiểm, làm cho bệnh 
dịch ngày càng lan rộng.

Ô nhiễm các kim loại nặng trong 
nước: các kim loại nặng có trong 
nước là cần thiết cho sinh vật và con 
người vì chúng là những nguyên tố 
vi lượng mà sinh vật cần tuy nhiên 
với hàm lượng cao nó lại là nguyên 
nhân gây độc cho con người, gây ra 
nhiều bệnh hiểm nghèo như ung 
thư, dị tật bẩm sinh, đẻ non… và 
nó có thể là nguyên nhân gây nên 
những làng ung thư. các kim loại 
nặng trong nước ảnh hưởng đến sức 
khỏe con người có thể là ag, hg, pb, 
asen, Zn, cr…

 V Nước sông Tô Lịch đoạn Hoàng Quốc Việt -Cầu Giấy, Hà Nội bị ô nhiễm 
do rác thải, hóa chất độc hại và kim loại nặng
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Ô nhiễm các hợp chất hữu cơ 
trong nước: các hợp chất hữu cơ 
tổng hợp bao gồm các chất nhiên 
liệu, chất màu, thuốc bảo vệ thực 
vật, thuốc kích thích tăng trưởng, 
các phụ gia trong dược phẩm, 
thực phẩm. các chất này thường 
độc và có độ bền sinh học khá 
cao, đặc biệt là các hidrocacbon 
thơm gây ô nhiễm môi trường và 
gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe 
con người. đây chính là nguyên 
nhân gây nhiễm độc mãn tính và 
các bệnh hiểm nghèo như ung 
thư gan, ung thư bàng quang, 
ung thư phổi, ung thư tiêu hóa …

giải pháp giảM thiểu 
táC động xấu CủA ô 
nhiễM nướC Mặt 

để giảm thiểu ô nhiễm nước 
mặt tới sức khỏe, cần thực hiện 
các giải pháp sau: 

Một là, các cơ quan quản lý 
từ trung tương tới địa phương 
cần kiểm soát chất lượng nguồn 

nước mặt; áp dụng các biện 
pháp hạn chế xả chất thải ra 
nguồn nước mặt; sử dụng tổng 
hợp và hợp lý nguồn nước; tiến 
hành xử lý nước thải sinh hoạt 
ngay tại đầu nguồn bằng công 
nghệ sinh học hoặc đầu tư lắp 
đặt hệ thống xử lý nước thải 
sinh hoạt cho các cụm dân cư; 
nâng cao ý thức trách nhiệm 
bảo vệ môi trường, thông qua 
các hoạt động tuyên truyền, 
giáo dục cộng đồng. 

Hai là, tăng cường các hoạt 
động nghiên cứu nhằm xác định 
rõ mức độ ảnh hưởng của các 
yếu tố trong môi trường nước 
mặt có nguy cơ cao đối với sức 
khỏe cộng đồng; Xây dựng và 
công bố Báo cáo sức khỏe môi 
trường quốc gia, trong đó nêu 
chi tiết các nội dung liên quan 
đến ô nhiễm nước mặt và sức 
khỏe cộng đồng; tiến hành các 
hoạt động cảnh báo tới cộng 
đồng về những ảnh hưởng của 

ô nhiễm nước mặt tới sức khỏe 
người dân;

Ba là, các nhà máy, xí nghiệp, 
các cơ sở có phát sinh nước thải 
cần tăng cường tái sử dụng nước 
trong sản xuất (quay vòng nước 
trong sản xuất); Lắp đặt hệ thống 
xử lý nước thải trước khi đưa ra 
nguồn tiếp nhận; Thay đổi công 
nghệ sản xuất, tăng cường hiệu 
suất sử dụng nước trong dây 
truyền công nghệ nhằm tiết kiệm 
nước.

Bốn là, các cá nhân, hộ gia 
đình cần tiết kiệm tối đa lượng 
nước sử dụng trong sinh hoạt 
hàng ngày; có ý thức trách 
nhiệm trong hoạt động BVmt 
nói chung và bảo vệ nguồn 
nước mặt ngay tại khu dân cư 
mình sinh sống; Không xử dụng 
nguồn nước mặt bị ô nhiễm cho 
ăn uống, sinh hoạt và hạn chế 
xử dụng nguồn nước mặt bị ô 
nhiễm cho các hoạt động chăn 
nuôi, trồng trọtn

Cà MAu: 
đầu tư hơn 32 tỷ đồng cho chương 
trình nước sạch và vệ sinh môi 
trường nông thôn 

cà mau đã trích ngân sách hơn 32 tỷ đồng để đầu 
tư xây dựng các công trình nước sạch và vệ sinh 

môi trường nông thôn (ns&Vsmtnt). từ đầu năm 
2013 đến nay, tỉnh đã xây dựng hơn 100 công trình 
cấp nước, nâng tổng số xã có nhà máy cấp nước sạch 
lên 80%; tỷ lệ khu dân cư được sử dụng nước sạch 
đạt 75%; 97% số trường học có nước sạch và nhà vệ 
sinh đạt tiêu chuẩn. tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh công 
tác tuyên truyền, vận động 100% hộ dân đăng ký sử 
dụng nước sạch, nhà vệ sinh đạt tiêu chuẩn. đồng 
thời, kêu gọi nguồn tài trợ của các tổ chức quốc tế, 
phi chính phủ cho chương trình ns&Vsmtnt. 
 pV
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bắC Cạn: 
Xây dựng công trình  
xử lý nước thải

Bắc cạn đang xây dựng công trình 
thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt, 

công suất 3.000 m3/ngày, đêm, vói tổng 
số vốn hơn 200 tỷ đồng do chính phủ 
phần Lan tài trợ và một phần vốn đối 
ứng của Việt nam.

công trình gồm hệ thống đường 
ống và bể thu gom nước thải đặt ở các 
khu vực đô thị. Theo đó, nước thải theo 
đường ống chảy về bể thu gom rồi được 
bơm vào bể chính và chuyển vào nhà 
máy xử lý, đảm bảo các tiêu chuẩn về 
vệ sinh môi trường nước trước khi thải 
ra môi trường. dự kiến, công trình sẽ 
hoàn thành vào giữa năm 2015.
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hà nAM: 
tìm ra giải pháp cải thiện 
chất lượng nước ngầm 

nguồn nước ngầm tại hà nam có mức 
độ ô nhiễm asen (as) nghiêm trọng. 

Kết quả khảo sát chất lượng nguồn nước tại 
các giếng khoan Viện y học Lao động và Vệ 
sinh môi trường phối hợp với Viện Khoa 
học công nghệ gwangju, hàn quốc và Viện 
nghiên cứu chulabhorn, Thái Lan tiến hành 
năm 2011 tại huyện Kim Bảng cho thấy, 
52% giếng khoan có hàm lượng as vượt tiêu 
chuẩn quy định của tổ chức y tế Thế giới 
(Who) 0.01mg/L.

hiện nay, hà nam đã tìm ra giải pháp 
cải thiện chất lượng nguồn nước bằng cách 
sử dụng bể lọc. Theo phương pháp lọc thông 
thường, bể lọc được xây dựng cùng với giếng 
khoan, vật liệu được sử dụng trong các bể 
lọc là cát đen, cát vàng, cuội sỏi. Với mô hình 
này, bể lọc có thêm lớp gạch non, có thể loại 
bỏ tới 80% hàm lượng as. Bên cạnh đó, tỉnh 
cũng đang nghiên cứu xây dựng nhà máy xử 
lý nước và cấp nước tập trung, nhằm cải thiện 
chất lượng nguồn nước.

đà nẵng: 
Kiên quyết xử lý nghiêm các 
doanh nghiệp xả thải chưa qua xử 
lý ra môi trường

đà nẵng hiện có 6 Kcn có kết cấu hạ tầng 
đồng bộ, tỷ lệ đấu nối nước thải vào hệ 

thống xử lý nước thải tập trung đạt 90%. riêng 
Kcn hòa Khánh (Liên chiểu), tỷ lệ đấu nối đã 
đạt 100%. tuy nhiên, nhiều dn vẫn lén lút xả 
nước thải chưa qua xử lý ra môi trường. 

để giải quyết dứt điểm tình trạng trên, uBnd 
tỉnh yêu cầu tất cả các dn phải thực hiện đấu 
nối 100% nước thải vào trạm xử lý nước thải tập 
trung. đồng thời, thường xuyên kiểm tra việc 
chấp hành pháp luật về BVmt và xử lý nghiêm 
đối với các đơn vị xả thải vượt tiêu chuẩn (theo 
nghị định số 117/2009/nđ-cp của chính phủ 
về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 
BVmt).

ninh thuận: 
phạt công ty Fococev  
hơn 1 tỷ đồng về hành vi xả thải 
gây ô nhiễm môi trường

uBnd tỉnh vừa quyết định xử phạt hơn 
1 tỷ đồng đối với công ty cp Thương 

mại đầu tư Fococev về hành vi xả thải gây ô 
nhiễm môi trường.

công ty đã xả nước thải có chứa 7 thông 
số môi trường vượt tiêu chuẩn, trong đó có 
1 thông số vượt từ 10 lần trở lên, 4 thông số 
vượt từ 5 đến dưới 10 lần và 2 thông số vượt 
từ 2 đến dưới 5 lần, với lượng nước thải 362 
m3/ngày, đêm. ngoài ra, công ty đã không 
thực hiện đúng báo cáo đánh giá tác động 
môi trường đã được phê duyệt theo quy định 
tại khoản 1, điều 9, nghị định số 179/2013/
nđ-cp về quy định xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực BVmt.

tp. hồ Chí Minh: 
Khắc phục tình trạng ô nhiễm 
nguồn nước tại các kênh, rạch 

Kết quả quan trắc chất lượng nước mặt tại 
kênh Thầy cai do sở tn&mt tp. hồ 

chí minh thực hiện cho thấy, nồng độ các chất 
cod, Bod, ss, ph... đều vượt khoảng 2.000 
lần so với quy định. tại sông sài gòn, nguồn 
nước cũng đang bị ô nhiễm nặng, hàng ngày 
có khoảng 61.000 m3 nước thải từ 450 doanh 
nghiệp (dn) và 100.000 m3 nước thải sinh hoạt, 
chăn nuôi xả thải trực tiếp vào sông.

hiện tp. hồ chí minh đang thực hiện dự 
án hỗ trợ kỹ thuật vệ sinh môi trường giai đoạn 
2, tổng công suất 1.320 nghìn m3/ngày, đêm; 
Xây dựng nhà máy xử lý nước thải Bình hưng 
giai đoạn 1, công suất 141 nghìn m3/ngày, đêm. 
Thời gian tới, sở tn&mt sẽ tăng cường thanh, 
kiểm tra, xử lý nghiêm những dn có hành vi 
gây ô nhiễm môi trường; rà soát lại các ngành 
nghề sản xuất có nồng độ các chất gây ô nhiễm 
cao; Thực hiện phân vùng tiếp nhận nước thải 
trên các sông, rạch chính, đặc biệt là các quận, 
huyện ngoại thành…

trao đổI - dIễn đàn



44 chuyên đề I-2014

KiểM Soát 
ô nhiễM nướC

Dòng chảy môi trường
Sự thiếu quan tâm đến nhu cầu nước của dòng sông đã làm cho điều kiện của sông bị suy 
thoái nghiêm trọng. Các loài cá bản địa đã từng là nguồn cung cấp thực phẩm và phục vụ 
đánh bắt thương mại đang đứng trên bờ vực của sự tuyệt chủng. những loài cá ngoại lai 
không thể dùng làm thực phẩm được đưa vào đã khuấy động lòng sông và làm cho chất lượng 
nước tiếp tục suy giảm. những cánh đồng hoa màu từng phát triển mạnh nhờ được tưới nước 
sạch giờ đây phải đối mặt với việc thiếu nước. nước tưới thường bị nhiễm mặn nặng gây suy 
giảm năng suất cây trồng. 

Kịch bản này minh họa 
một thực tế đang ngày 
càng trở thành vấn đề 

cần được quan tâm. các hệ 
thống sông ngòi và nước dưới 
đất cần nước để duy trì các chức 
năng, giá trị sử dụng và lợi ích 
đối với con người. Lượng nước 
cần thiết cho những nhu cầu 
này được gọi là “dòng chảy môi 
trường (dcmt)”. những hậu 
quả của việc bỏ qua các nhu cầu 
này ngày càng trở nên nhãn tiền 
và tốn kém về kinh tế. ở hạ lưu, 
các hệ sinh thái cùng với các 
ngành sản xuất và cộng đồng 
dân cư lệ thuộc đang phải trả giá.

Dòng Chảy  
Môi trường

dcmt là chế độ nước được 
cung cấp trong một dòng sông, 
vùng đất ngập nước hoặc vùng 
ven bờ để duy trì các hệ sinh 
thái và những lợi ích của chúng 
ở những nơi dòng chảy bị điều 
tiết và có sự cạnh tranh trong 
sử dụng nước. dcmt góp phần 
quan trọng đối với sức khỏe của 
dòng sông, sự phát triển kinh tế 
và giảm đói nghèo. 

tuy nhiên, mức độ sức khỏe 
của dòng sông sẽ được duy trì tùy 
thuộc vào sự đánh giá của xã hội 
và sự đánh giá này sẽ khác nhau 

giữa các quốc gia, vùng miền. Vì 
vậy, thế nào là dcmt thích hợp 
sẽ phụ thuộc vào những giá trị mà 
việc quản lý hệ thống sông muốn 
đạt được. những giá trị đó sẽ là cơ 
sở để đưa ra các quyết định nhằm 
hài hòa các mục tiêu kinh tế - xã 
hội, môi trường và việc sử dụng 
nguồn nước của dòng sông.

dcmt thích hợp không chỉ 
là đặc trưng duy nhất của một hệ 
thống sông khỏe mạnh mà còn 
phụ thuộc vào các yêu tố khác như 
giảm thiểu ô nhiễm và kiểm soát 
các hoạt động trên sông (đánh 
bắt thủy sản và giải trí). nếu chỉ 
tập trung vào dcmt mà không 
chú ý tới bối cảnh của nó sẽ khó 
có thể đạt được kết quả tốt. Vì vậy, 
dcmt cần được xem xét như 
một bộ phận cấu thành tổng thể 
của quản lý lưu vực sông hiện đại.

Bên cạnh đó, việc cung cấp 
dcmt cần sự hỗ trợ thực hiện 
một cách tổng thể các biện pháp 
thực hành và quy định quản lý 
toàn diện của lưu vực, ví dụ liên 
quan đến sử dụng đất, các quyền 
về nước và các loại hình sử dụng 
trên sông. Với một con sông đã bị 
suy thoái nghiêm trọng, nếu chỉ 
quan tâm đến cung cấp dcmt 
có thể sẽ không có tác dụng hoặc 
thậm chí còn gây thiệt hại. Ví dụ, 
bờ sông vốn đã bị mất ổn định 
do lớp phủ thực vật bị phá hủy 
có thể sẽ bị xói lở nếu cung cấp 
các dòng chảy biến đổi. tương 

 V Duy trì chế độ dòng chảy trên sông đảm bảo được tính bền vững  
về môi trường, sinh thái và đáp ứng các nhu cầu sử dụng nước
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tự như vậy, việc làm ngập các vùng 
đất ngập nước và đồng bằng ngập 
lũ đã bị suy thoái và ô nhiễm có thể 
tạo thuận lợi cho các loài cỏ dại phát 
triển và làm cho các chất ô nhiễm lan 
rộng khắp khu vực. do vậy, tiến hành 
dcmt một cách hoàn toàn độc lập 
và tách rời khỏi các biện pháp quản lý 
khác không phải là phương án được 
ưu tiên. 

một phần của thách thức trong 
việc cung cấp dcmt sẽ là việc xác 
định những thành phần của chế độ 
dòng chảy tự nhiên quan trọng để đạt 
được mục tiêu dòng chảy đã định. có 
thể thấy, các đồng bằng ngập lũ cần 
được ngập nước trong một thời gian 
nhất định đủ để kích thích sự sinh 
trưởng của cá. có thể vận dụng kiến 
thức này bảo đảm lượng nước sẵn có 
được sử dụng để kéo dài con lũ tự 
nhiên qua giai đoạn tới hạn đó hơn là 
để tăng đỉnh lũ.

để thiết lập dcmt, cần xác định 
rõ các mục tiêu của dòng sông và 
kịch bản khai thác, sử dụng nước. 
các mục tiêu cần có các chỉ số để 
đo lường. Ví dụ các mục tiêu thích 
hợp có thể là “duy trì loài cá hồi nâu 
ở mức năm 1995”, “bảo tồn được ít 
nhất 75% rừng ngập mặn ở hạ lưu” 
hoặc “duy trì hàm lượng nitrat ở mức 
thấp hơn một tiêu chuẩn cụ thể”.

Các lợi ích của dòng chảy môi 
trường

các hệ sinh thái thủy sinh như 
sông ngòi, vùng đất ngập nước, cửa 
sông và các hệ sinh thái ven biển 
cung cấp nhiều lợi ích khác nhau cho 
con người. những lợi ích này bao 
gồm “hàng hóa” như nước uống sạch, 
cá, bông sợi và các “dịch vụ” như làm 
sạch nước, giảm nhẹ lũ lụt và giải trí. 
những dòng sông khỏe mạnh và các 
hệ sinh thái đi kèm còn mang những 
giá trị nội tại đối con người, đó là 
những giá trị có ý nghĩa văn hóa, đặc 
biệt đối với các nền văn hóa bản địa. 
giá trị nội tại này thường bị bỏ qua vì 
khó nhận biết và định lượng.

các dòng sông và hệ sinh thái 

thủy sinh cần nước và các nguồn 
cung cấp khác như đất đá, bùn cát để 
tồn tại khỏe mạnh, mang lại lợi ích 
cho con người. dcmt là thành phần 
đóng góp quan trọng cho sức khỏe 
của những hệ sinh thái này. Việc lấy 
đi dòng chảy của sông hoặc hệ thống 
nước dưới đất không chỉ làm tổn hại 
toàn bộ hệ sinh thái thủy sinh mà 
còn đe dọa tới con người cùng những 
cộng đồng dân cư đang sống phụ 
thuộc vào hệ sinh thái này. 

Dòng chảy môi trường là một bộ 
phận cấu thành tổng thể của quản lý 
lưu vực sông hiện đại

dcmt cần được nhìn nhận trong 
bối cảnh thực hiện quản lý tổng hợp 
tài nguyên nước (qLthtnn) trên 
các lưu vực sông. dcmt sẽ chỉ đảm 
bảo được sức khỏe của dòng sông 
nếu như chúng là một phần trong 
tập hợp các biện pháp tổng thể như 
bảo vệ đất, phòng ngừa ô nhiễm, bảo 
vệ và phục hồi các sinh cảnh. trong 
lịch sử, nước đã được quản lý trên cơ 
sở đáp ứng nhu cầu cung cấp với ưu 
tiên là tối đa hóa tăng trưởng kinh tế 
ngắn hạn từ việc sử dụng nước mà 
ít có sự quan tâm đến sức khỏe của 
bản thân nguồn tài nguyên và sự hiểu 
biết về hậu quả của việc sử dụng quá 
mức, sự suy giảm sức khỏe của dòng 
sông. ngày nay, các nhà quản lý đang 
cố gắng cụ thể hóa việc cần có một 
quan điểm chính thống và toàn diện 
về hệ thống sông thông qua mô hình 
qLthtnn, bởi họ hiểu rằng cần 
phải quan tâm đến các hệ sinh thái 
nước và nguồn tài nguyên cung cấp 
cho sự tồn tại, phát triển lâu dài của 
nền kinh tế.

ở bất kỳ quốc gia nào trên thế 
giới, công tác quản lý tài nguyên nước 
hiện nay mới chỉ chú trọng trước hết 
đến việc cấp nước - dù là để đáp ứng 
nhu cầu về nước, quản lý các chất gây 
ô nhiễm, hay xử lý nước và năng lực 
đánh giá, thực hiện dcmt còn rất hạn 
chế. dcmt là một khái niệm mới, tồn 
tại được hơn hai thập kỷ và hầu như 
chưa ai biết đến tính thiết thực và hữu 

dụng của nó như là một công cụ quản 
lý tài nguyên nước. đồng thời, có rất ít 
hiểu biết về số lượng, chất lượng cũng 
như thời điểm cụ thể cần phải cung 
cấp nước cho những hệ thống này và 
mối liên hệ giữa lượng nước còn lại 
trong hệ thống. tương tự, người ta 
cũng không nhận thức được thực tế là 
nguồn nước ngầm cũng cần phải được 
quản lý để đảm bảo sự lành mạnh cho 
nguồn nước mặt, hay các điều kiện 
của con sông có thể được kiểm soát ở 
phạm vi rộng thông qua quản lý dòng 
chảy sông một cách đúng đắn.

Việt nam là quốc gia có tài 
nguyên nước thuộc loại trung bình 
trên thế giới, song phân bố không 
đồng đều giữa các mùa trong năm và 
giữa các vùng, lưu vực sông trong cả 
nước, gây ra lũ lụt vào mùa mưa và 
hạn hán, thiếu nước về mùa khô. để 
tăng cường điều hòa dòng chảy, nhiều 
công trình cơ sở hạ tầng tài nguyên 
nước đã được xây dựng nhằm phục vụ 
đời sống và sản xuất cũng như phòng, 
chống, giảm nhẹ thiên tai. các công 
trình này góp phần quan trọng trong 
việc đạt được những thành tựu về phát 
triển kinh tế - xã hội của Việt nam 
trong thời gian qua. tuy nhiên, việc 
xây dựng và vận hành các công trình 
này đã tạo nên kiểu chế độ dòng chảy 
mới, khác với chế độ dòng chảy trong 
tự nhiên ở nhiều lưu vực sông tại các 
giai đoạn khác nhau trong năm, làm 
ảnh hưởng bất lợi tới tài nguyên nước, 
các giá trị, chức năng của môi trường 
nói chung và hệ sinh thái thủy sinh nói 
riêng, ảnh hưởng tới khả năng cung 
cấp các loại hàng hóa và dịch vụ phục 
vụ nhu cầu của con người, đặc biệt là 
các cộng đồng dân cư nghèo. để khắc 
phục tồn tại đó, việc duy trì một chế 
độ dòng chảy trên sông vừa đảm bảo 
được tính bền vững về môi trường, 
sinh thái, vừa đáp ứng được các nhu 
cầu sử dụng nước, sẽ mang lại lợi ích 
tổng hợp cao nhất về kinh tế - xã hội, 
môi trường là một trong những vấn đề 
hết sức cấp bách hiện nay.
 trần Lệ hà
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Chính sách quản lý ô nhiễm nước  
tại Nhật Bản

trong những năm qua, bên 
cạnh các thành tựu phát 
triển kinh tế - xã hội, nhật 

bản đã đạt được nhiều kết quả 
trong lĩnh vực bVMt và luôn 
là một quốc gia có trách nhiệm 
trong hợp tác quốc tế, nhằm giải 
quyết những vấn đề môi trường 
toàn cầu và khu vực. tạp chí 
Môi trường có cuộc trao đổi với 
ông hiroko Suzuki, chuyên gia 
môi trường, MCC-Mitsui tôkyô 
về các chính sách của nhật bản 
trong công tác bVMt, trong 
đó có kiểm soát ô nhiễm nước 
(KSonn). 

9Xin ông cho biết đôi nét về tình 
trạng ô nhiễm nước tại Nhật Bản 
trước đây và hiện nay? 

ông hiroKo SuzuKi: 
từ những năm 1950 - 1960, nhật 
Bản phải đối mặt với tình trạng 
ô nhiễm nghiêm trọng, hậu quả 
do công nghiệp hóa phát triển 
nhanh chóng. Ví dụ, cư dân ở 
vùng hạ lưu sông Waterase phải 
sử dụng nguồn nước ô nhiễm do 
một mỏ đồng từ thượng nguồn 
hay căn bệnh minamata lần đầu 
được ghi nhận tại vịnh minamata 
vào năm 1956, kết quả do tiêu 
thụ lượng cá có chứa hợp chất 
mêthyl thủy ngân thải ra từ các 
nhà máy hóa chất... từ đó, một 
loạt các chính sách về môi trường 
được chính phủ nhật Bản bổ 
sung, ban hành như: năm 1967 
“Luật Kiểm soát ô nhiễm”; năm 
1970 “Luật Ksonn (Luật số 
138); năm 1971cơ quan môi 
trường được thành lập; năm 
1973 “Luật dự thảo về Bảo tồn 

môi trường biển nội địa seto”; 
năm 2001 thành lập Bộ môi 
trường với quyền hạn và nhiệm 
vụ lớn hơn.

trong phạm vi Luật Ksonn, 
Bộ môi trường đã thiết lập các 
tiêu chuẩn chất lượng môi trường 
nước mặt và nước ngầm, trong 
đó, có tiêu chuẩn về môi trường 
chất lượng nước. những tiêu 
chuẩn này được áp dụng cho 
thủy vực công cộng, bao gồm 
nước biển, sông và hồ quốc gia. 
tuy nhiên, chính quyền địa 
phương tại một số vùng đã đề ra 
được những tiêu chuẩn chặt chẽ 
hơn cả tiêu chuẩn quốc gia dành 
cho thủy vực địa phương, ví dụ 
như vùng vịnh tôkyô, ise hay 
biển nội địa seto…
9Thưa ông, Nhật Bản có chính 
sách gì để giải quyết vấn đề này?

ông hiroKo SuzuKi: 
Về chính sách môi trường nước: 
Luật môi trường cơ bản (ban 
hành tháng 11/1993), quy định 

kiểm soát lượng nước thải từ nhà 
máy. Thông báo thiết lập nhà 
máy, điều chỉnh các mệnh lệnh, 
giám sát liên tục, giải pháp cho 
nước thải hộ gia đình trong duy 
trì và xây dựng hệ thống thoát 
nước, trang thiết bị xử lý nước 
thải khu vực nông thôn, bể tự 
hoại. Tháng 12/1994, nội các 
chính phủ lập ra Kế hoạch môi 
trường căn bản dựa trên Luật 
môi trường. Kế hoạch được áp 
dụng cho những chính sách về 
ô nhiễm môi trường, bao gồm 
những khái niệm cơ bản, mục 
tiêu dài hạn và các chỉ số cụ thể 
nhằm đạt được các mục tiêu đề 
ra. Luật Ksonn (ban hành tháng 
1/1970) được ban hành dành cho 
kiểm soát nước thải.

Về ngăn ngừa ô nhiễm từ hóa 
chất nông nghiệp: Luật quy định về 
hóa chất nông nghiệp (ban hành 
tháng 7/1948), trong đó thiết lập 
những tiêu chuẩn nhằm giữ lại 
giấy phép nông nghiệp từ quan 

 V Nhật Bản duy trì và tái tạo hệ sinh thái khỏe mạnh và đảm bảo  
sự chung sống hài hòa giữa con người với thiên nhiên 
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điểm về môi trường. Luật ngăn ngừa 
ô nhiễm đất nông nghiệp (Bộ nông 
nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản và 
Bộ môi trường đồng chuẩn bị và ban 
hành tháng 12/1970), chỉ định khu 
vực ô nhiễm, tiến hành cải tạo đất.

Về Ngăn ngừa cạn kiệt nguồn 
nước ngầm: Luật nước công 
nghiệp (ban hành tháng 6/1956 do 
Bộ Kinh tế Thương mại và công 
nghiệp soạn thảo). Luật bao gồm 
các luật định về bơm nước ngầm 
sinh hoạt cho các tòa nhà (ban 
hành tháng 5/1962), quy định về 
bơm nước ngầm. Khái quát về 
các giải pháp ngăn ngừa cạn kiệt 
nguồn nước ngầm. Thúc đẩy hoạt 
động tình nguyện ở 3 vùng.

Các biện pháp bảo tồn các vùng 
nước tĩnh, bao gồm: Luật Ksonn; 
Luật về các biện pháp đặc biệt nhằm 
bảo tồn môi trường biển lục địa seto 
(ban hành tháng 10/1973); Luật về 
các biện pháp đặc biệt nhằm phục 
hồi biển ariake và yatushiro (ban 
hành tháng 11/2002).

Về kiểm soát chất lượng hồ và bể 
chứa nước: Luật về các biện pháp đặc 
biệt bảo tồn chất lượng nước hồ (ban 
hành tháng 7/1984), đưa ra kế hoạch 
bảo tồn chất lượng nước hồ, kiểm 
soát lượng nước thải. 

Kiểm soát nguồn nước uống: Luật 
về các biện pháp đặc biệt bảo tồn 
chất lượng nước tại nguồn nhằm 
ngăn chặn những khó khăn trong sử 
dụng nước (ban hành tháng 3/1994) 
đưa ra những quy định đặc biệt về 
nguồn nước uống.

Biện pháp đối với chất điôxin: 
Luật về các biện pháp đặc biệt 
với chất điôxin (ban hành tháng 
7/1999), thiết lập các tiêu chuẩn 
về chất lượng môi trường nước và 
đất, quy định về nước thải nhà máy, 
thúc đẩy các biện pháp giải quyết 
ô nhiễm đất, giám sát liên tục chất 
lượng nước và đất.

 Bảo tồn môi trường đất đô thị: 
Luật các biện pháp chống nhiễm độc 

đất (ban hành tháng 5/2002), theo 
dõi tình trạng ô nhiễm đất và ngăn 
ngừa những tác hại lên sức khỏe con 
người.
9Vậy ai là người chịu trách nhiệm 
thực hiện luật, thưa ông? 

ông hiroKo SuzuKi: đó 
là Bộ trưởng Bộ môi trường, tỉnh 
trưởng và các thị trưởng của các tp 
được chỉ định. họ là những người 
đưa ra quyết định. chính quyền 
cấp trung ương và địa phương 
hợp tác chặt chẽ nhằm bảo vệ chất 
lượng nước, tuân theo 3 Luật (Luật 
Ksonn, Luật các biện pháp đặc biệt 
bảo tồn môi trường biển nội địa seto 
và Luật các biện pháp đặc biệt bảo 
tồn chất lượng nước hồ).

mỗi tỉnh xây dựng kế hoạch 
giám sát hàng năm và kế hoạch ngân 
sách cần được thông qua bởi nghị 
viên thuộc chính quyền tỉnh. như 
vậy, nguồn tài chính phục vụ kiểm 
soát được lấy từ ngân sách thuế của 
tỉnh.
9Vai trò của cộng đồng, truyền 
thông trong công tác BVmT được 
thực hiện như thế nào, thưa ông ?

ông hiroKo SuzuKi: 
chính quyền địa phương, doanh 
nghiệp, công dân và các tổ chức xã 
hội được khuyến khích tham gia 
các hoạt động tình nguyện và cam 
kết thực hiện hoạt động vì môi 
trường theo kế hoạch đề ra. trong 
đó, các nhà máy và các cơ sở 
thương mại xả thải phải đo tỷ lệ ô 
nhiễm của lượng nước thải và lưu 
giữ số liệu đo lường, tuân theo chỉ 
dẫn ban hành của Bộ môi trường.

9Xin ông cho biết những kinh 
nghiệm của Nhật Bản nhằm giảm 
thiểu ô nhiễm môi trường?

ông hiroKo SuzuKi: dựa 
trên Kế hoạch môi trường cơ bản 
ban hành năm 1993, giai đoạn giữa 
thế kỷ 21, những chính sách dài hạn 
trong hoạt động BVmt được thực 
hiện bởi chính quyền địa phương, 
các đoàn thể, công dân và các tổ 
chức tư nhân. trong đó, tập trung 
một số nội dung chính như:

Quay vòng sử dụng nguyên vật 
liệu hiệu quả: nhằm giảm thiểu gánh 
nặng về môi trường được tạo ra từ 
nhiều giai đoạn phát triển kinh tế - 
xã hội, cần khuyến khích quay vòng 
sử dụng các nguyên vật liệu có hiệu 
quả về môi trường, thông qua việc 
xem xét lại hệ thống kinh tế - xã hội 
hiện hành đang được điều hành (chế 
độ sản xuất, tiêu thụ và phân phối 
hàng loạt…)

Chung sống hài hòa: duy trì và 
tái tạo hệ sinh thái khỏe mạnh và 
đảm bảo sự chung sống hài hòa giữa 
thiên nhiên và con người. 

Sự tham gia: Xây dựng xã hội 
bình đẳng, bao gồm sự tham gia của 
chính quyền từ cấp trung ương đến 
địa phương, các đoàn thể, công dân 
và các tổ chức tư nhân vào các hoạt 
động BVmt, cùng hợp tác và chia sẻ 
kinh nghiệm.

Hoạt động quốc tế: Thúc đẩy hợp 
tác quốc tế về môi trường với các 
quốc gia trên thế giới.
9Xin cảm ơn ông.
 thiên Lý (Thực hiện)

BVMT và KSONN ở các nước cũng đều trải qua những 
thăng trầm học hỏi nhiều thập kỷ, như ở Nhật Bản 
có lẽ tới cả 60 - 70 năm. Nhưng cho đến nay, vẫn 

còn nhiều thách thức. Điều đó cho thấy, công tác BVMT 
là công tác “động”, luôn luôn biến đổi. Việc học hỏi kinh 
nghiệm của các nước có thể tránh được một đoạn đường 
nhưng đòi hỏi sự chi tiết, kỹ lưỡng kết hợp với khoa học 
công nghệ, năng lực quản lý, tài chính và kỷ luật. 
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luật nước SạcH của mỹ: 

Nghiêm minh và hiệu quả
Luật nước sạch (LnS) năm 1972 là một trong 
những Luật môi trường có hiệu quả của Mỹ, 
được ban hành nhằm phục hồi, duy trì và bảo 
vệ nguồn nước, đảm bảo cung cấp nước cho 
nhu cầu sinh hoạt, giải trí của người dân và 
đem đến môi trường sống an toàn cho nhiều 
loài thủy sinh. trong 32 năm qua, LnS vẫn 
phát huy được sức mạnh, tính bền vững, hiệu 
quả và chặt chẽ. ông randolph L.hill, hội 
đồng phúc thẩm về môi trường, Cục bVMt 
Mỹ (epA) đã chia sẻ với tạp chí Môi trường về 
những thông tin liên quan đến LnS của Mỹ.

 V Ông Randolph L.Hill -  
Hội đồng phúc thẩm về môi trường, 
Cục BVMT Mỹ

9Ông có thể cho biết bối cảnh ra 
đời lNS (năm 1972) của mỹ?

ông rAnDon L.hiLL: 
trong lịch sử nước mỹ, Lns (1972) 
được xem là bộ luật thành công 
và ra đời nhanh nhất, bắt nguồn 
từ sự kiện dòng sông cuyahoga 
(tiểu bang ôhio) bị bốc cháy vào 
tháng 6/1969. Với chiều dài 160km 
và có lưu vực khoảng 2.100 km2, 
dòng sông này chảy vào hồ erie, 
đây là một trong những hồ lớn 
nhất của mỹ. hồ erie nằm cạnh tp. 
cleveland, một tp công nghiệp, 
với nhiều nhà máy, doanh nghiệp 
sản xuất công nghiệp nặng như 
sản xuất thép, giấy, hóa chất… đây 
là những ngành thải ra nhiều chất 
gây ô nhiễm môi trường, trong 
đó có các chất độc, chất dễ cháy. 
những chất gây ô nhiễm này được 
các nhà máy xả thẳng ra hệ thống 
cống thoát nước chung của tp và 
ra sông cuyahoga. Bề mặt sông bị 
bao phủ bởi một lớp dầu nhờn màu 
nâu cũng như lớp dầu đen nặng 
nổi thành váng trên mặt nước dày 

khoảng 20 cm, hàm lượng ôxy hòa 
tan trong nước bằng 0, hầu như 
không có loài sinh vật nào tồn tại, 
mức độ ô nhiễm nặng khiến dòng 
sông tự bốc cháy. đây không phải 
là lần duy nhất dòng sông này bị 
cháy, năm 1936, nó đã bị cháy lần 
đầu tiên khi tia lửa của đèn hàn đốt 
cháy mảnh vụn và dầu mỡ nổi trên 
mặt sông. trong những năm sau đó, 
dòng sông này bị cháy thêm một số 
lần, đến ngày 22/6/1969, mức độ ô 
nhiễm chất thải công nghiệp trong 
nhiều năm tại dòng sông đã lên 
đến đỉnh diểm, làm cho dòng sông 
bốc cháy. tất cả người dân mỹ đều 
chứng kiến cảnh này trên truyền 
hình và hầu hết các báo đã đưa tin 
về vụ việc. Thông qua các phương 
tiện thông tin đại chúng, đặc biệt 
là tạp chí time, người dân khắp 
nước mỹ và thế giới được nhìn thấy 
hiện tượng ô nhiễm rác thải ở trên 
đường phố cũng như sự ô nhiễm 
nghiêm trọng của dòng sông. từ 
đó, cuyahoga trở thành tâm điểm 
của vấn đề ô nhiễm trên khắp nước 

mỹ, điều này được thể hiện trong 
một số bài hát. 

sau sự kiện này, một loạt hoạt 
động giáo dục về BVmt trong các 
trường học của mỹ, các hội nghị 
chuyên môn đã được tổ chức nhằm 
xác định cơ sở cho việc phân tích và 
giám sát chất lượng nước, đồng thời, 
tìm ra những giải pháp xử lý nước 
thải công nghiệp. tiếp đó, phong 
trào viết thư gửi đến quốc hội yêu 
cầu phải có hành động để khắc phục 
tình trạng ô nhiễm của dòng sông. 
trước khi sự việc này xảy ra, ở mỹ 
đã có một số đạo luật liên quan đến 
kiểm soát và BVmt nước như Luật 
về sông và cảng biển (1899); Luật 
Ksonn (1948): Luật về Ksonn 
Liên bang (1965). ngoài ra, ở một số 
bang như california cũng ban hành 
Lns, tuy nhiên chỉ là trong phạm 
vi của một bang, không áp dụng 
cho toàn quốc. Việc dòng sông bốc 
cháy và nhiều hoạt động diễn ra sau 
đó đã làm cho quốc hội mỹ phải 
nhanh chóng ban hành Lns vào 
năm 1972. đạo luật là văn bản pháp 
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lý được chính phủ mỹ ban hành 
tiếp sau đạo Luật không khí sạch và 
đạo Luật về chính sách môi trường 
quốc gia. Lns đã được sửa đổi và bổ 
sung 3 lần sau đó (năm 1977, 1987 
và 2002). 
9Thưa ông, ông có thể giới thiệu sơ 
qua về cấu trúc và những nội dung 
chính của lNS? 

ông rAnDon L.hiLL: Lns 
được xây dựng với 2 cách tiếp cận 
chính là: quy tắc bảo vệ chất lượng 
nước dựa trên việc thiết lập các tiêu 
chuẩn có thể thực thi áp dụng cho 
hóa chất, vật lý và sinh học trong 
nguồn nước; tiến hành biện pháp 
BVmt nước dựa trên yêu cầu về 
công nghệ xử lý nước thải đối với 
các cơ sở sản xuất, nhằm đảm bảo 
không gây ô nhiễm môi trường.

cấu trúc chính của Luật gồm 
3 phần: Thứ nhất, quy định nguồn 
ngân sách quốc gia dành cho chính 
quyền địa phương để xây dựng các 
công trình, hệ thống xử lý nước thải 
công nghiệp, nước thải sinh hoạt 
cho các địa phương. Lúc đầu, chính 
quyền các địa phương được nhận 
một khoản trợ cấp của chính phủ 
và được bao cấp hoàn toàn, nhưng 

sau một thời gian chính quyền Liên 
bang cung cấp nguồn ngân sách này 
cho các địa phương dưới dạng cho 
vay để xây dựng các công trình và 
hệ thống xử lý nước thải, sau đó, các 
địa phương sẽ phải trả lại số tiền đó. 
ở mỹ, khi quốc hội thông qua một 
luật phải có quyết định kèm theo về 
duyệt chi ngân sách cho luật đó. 

Thứ hai, các bang phải áp dụng 
các tiêu chuẩn môi trường nước 
cụ thể, những tiêu chuẩn này rất 
nghiêm ngặt đối với chất lượng nước 
của các ao, hồ, sông, suối trong bang. 

cuối cùng, tất cả các nguồn 
nước thải công nghiệp cũng như 
sinh hoạt thải ra môi trường đều bắt 
buộc phải có giấy phép xả thải. 

trong đó, điểm quan trọng trong 
Lns là quy định về giấy phép xử 
lý nguồn ô nhiễm điểm. nguồn ô 
nhiễm điểm được định nghĩa trong 
đạo luật là mọi nguồn nước xác 
định phải có nguồn gốc rõ ràng, có 
giới hạn xả thải; mọi sự xả thải là bất 
hợp pháp nếu không có giấy phép, 
tất cả các nhà máy công nghiệp đều 
phải sử dụng “công nghệ hiện đại 
và tốt nhất”, các hệ thống xử lý nước 
thải đều phải sử dụng phương pháp 

xử lý thứ cấp. đồng thời, cần phải 
tăng cường kiểm soát, nhằm đảm 
bảo chất lượng nước an toàn cho con 
người và động vật thủy sinh. giấy 
phép xả thải được epa hoặc chính 
quyền các bang ban hành 5 năm một 
lần. giấy phép bao gồm các nội dung 
chính: các hạn mức thải, các quy 
định giám sát, lưu giữ và báo cáo. 
9Các chế tài xử phạt có được quy 
định cụ thể trong lNS không thưa 
ông?

ông rAnDon L.hiLL: 
nếu một đối tượng xả nước thải từ 
đường ống (tức là từ một nguồn 
điểm) ra môi trường mà không có 
giấy phép theo luật định, hoặc có 
giấy phép nhưng xả thải vượt quá 
giới hạn trong giấy phép sẽ bị xử 
phạt hành chính nghiêm trọng, thậm 
chí bị truy tố hình sự. mức phạt dân 
sự cao nhất lên đến 37, 500 usd/
ngày, mức phạt đối với cơ quan hành 
chính tối đa là 177, 500 usd. tuy 
nhiên, những hình thức này không 
phải áp dụng tự động, mà là epa sẽ 
xem xét từng trường hợp cụ thể để 
áp dụng hình thức chế tài cho phù 
hợp. epa có thể ban hành các quy 
định cưỡng chế hành chính buộc 
các doanh nghiệp phải đáp ứng các 
tiêu chuẩn về môi trường và chính 
quyền các bang cũng có thể ban 
hành các quy định xử phạt đối với 
các doanh nghiệp vi phạm. hiện 
nay, ở mỹ chỉ còn 4 Bang mà epa 
trực tiếp quy định chế tài xử phạt 
còn 46 Bang còn lại, chính quyền 
các bang trực tiếp quy định các hình 
thức, chế tài xử phạt các cơ sở gây ô 
nhiễm môi trường. mặc dù vậy, ở 46 
Bang, epa vẫn có quyền can thiệp 
vào việc thực hiện các biện pháp 
cưỡng chế và xử phạt cần thiết nếu 
như chính quyền các bang không 
thực hiện trách nhiệm một cách 
nghiêm minh. những thông tin về 
việc vi phạm trong xả thải của doanh 

 V Dòng sông Cuyahoga bị bốc cháy vào tháng 6/1969
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nghiệp sẽ được công khai minh bạch 
cho người dân. các cơ quan có thể 
kiện các doanh nghiệp nếu không 
tuân thủ các yêu cầu về môi trường 
đã đưa ra. epa có thể kiện doanh 
nghiệp, người dân nếu vi phạm và 
người dân cũng có thể kiện epa. 
9hiện nay, chất lượng môi trường 
nước ở các dòng sông của mỹ như 
thế nào? Chính phủ mỹ có quyết 
sách gì để đảm bảo chất lượng 
nguồn nước được an toàn như lNS 
năm 1972 đã đề ra?

ông rAnDon L.hiLL: nhìn 
chung, nguồn nước ở mỹ hiện nay 
đã sạch hơn so với 40 năm trước. 
Theo khảo sát của epa vào tháng 
1/2014, khoảng 40 - 66% môi trường 
nước ở các sông, hồ, ao suối đạt chất 
lượng nước an toàn đủ để các loài cá, 
động vật thủy sinh sinh sống, cũng 
như an toàn cho các hoạt động giải 
trí của con người. tuy nhiên, vẫn 
còn một số vấn đề về ô nhiễm các 
chất hữu cơ, dinh dưỡng như nitơ, 
phốt - pho và một số chất độc hại, 
gây nguy hiểm cho con người và 
động vật thủy sinh. 

hiện nay, chính phủ mỹ đang 
nỗ lực tìm ra giải pháp cho vấn 
đề này. nhưng đây là một vấn đề 
không đơn giản vì luật pháp của mỹ 
cho phép các bang được quyền ban 
hành các tiêu chuẩn về môi trường 
nước, các cơ sở, doanh nghiệp trong 
các bang đó phải đáp ứng được các 
tiêu chuẩn này. đồng thời, các bang 
cũng có toàn quyền điều chỉnh các 
mục tiêu về chất lượng nước trong 
bang cho phù hợp với điều kiện 
kinh tế - xã hội. những vấn đề ô 
nhiễm liên quan nhiều đến nguồn 
ô nhiễm diện. nguồn ô nhiễm diện 
không chịu sự điều chỉnh về giấy 
phép xả thải của Lns mà thuộc 
thẩm quyền quy định trong các 
bang. hiện nay, epa đang làm việc 
với các bang, địa phương và các 
ngành, cũng như các bên liên quan 
để tìm ra các giải pháp để giải quyết 
vấn đề này. chúng tôi sẽ xây dựng 
các biện pháp không những tuân 
thủ các quy định pháp luật mà còn 
dựa vào các hình thức như khuyến 
khích, hỗ trợ, ưu đãi để giải quyết 
các vấn đề ô nhiễm.

9Với kinh nghiệm của một luật 
gia đã tham gia xây dựng lNS, ông 
có thể đưa ra một số khuyến nghị 
cho Việt Nam trong quá trình hoàn 
thiện khung pháp lý về kSoNN?

ông rAnDon L.hiLL: tôi 
mới bắt đầu tìm hiểu về hệ thống luật 
pháp của Việt nam nên tôi chưa hiểu 
được hoàn toàn. tuy nhiên, tôi có 
một số khuyến nghị cơ bản. Thứ nhất, 
Việt nam cần phải có tiêu chuẩn môi 
trường rõ ràng, đồng bộ và thống nhất 
để yêu cầu tất cả các đối tượng phải 
thực hiện một số nghĩa vụ nhất định. 
Thứ hai, sự thực thi pháp luật phải 
thực sự hiệu quả và huy động được sự 
tham gia của người dân, cộng đồng 
cũng như tạo ra cơ hội thuận lợi để 
người dân tuân thủ và chấp hành pháp 
luật nghiêm minh. Không nhất thiết 
Việt nam phải xây dựng hệ thống giấy 
phép môi trường mà có thể xây dựng 
một hệ thống để những đối tượng gây 
ô nhiễm biết phải làm gì để đáp ứng 
yêu cầu của luật và có cơ chế giám sát, 
theo dõi chặt chẽ, thường xuyên. 
9Xin cảm ơn ông!
 giáng hương (Thực hiện)

Một Số nội Dung Cơ bản trong Luật nướC SạCh
“Việc phát thải các chất gây ô nhiễm vào những vùng nước giao thông phải được chấm dứt vào năm 1985; 
Bất cứ nơi nào đều phải có được chất lượng nước phù hợp, bảo đảm sự sinh sôi của các loài cá, sò, trai, hến, 
các loại thủy sinh khác và cho các hoạt động giải trí của con người dưới hoặc trên mặt nước trước ngày 
1/7/1983; Việc phát thải các chất thải độc hại vượt ngưỡng cho phép đều bị cấm; Các khoản hỗ trợ tài chính 
liên bang sẽ được cung cấp cho việc xây dựng các công trình xử lý chất thải thuộc sở hữu công; Quá trình 
lập quy hoạch việc xử lý môi trường diện rộng phải được xây dựng và thực thi để bảo đảm kiểm soát đầy đủ 
đối với các nguồn gây ô nhiễm ở mỗi bang; Có nghiên cứu lớn về công nghệ để chấm dứt phát thải chất gây 
ô nhiễm vào các vùng nước giao thông, các vùng nước tiếp giáp và đại dương; Tiến hành các chương trình 
kiểm soát nguồn ô nhiễm diện một cách nhanh chóng; Quốc hội xác lập một chính sách công nhận, bảo tồn 
và bảo vệ trách nhiệm, quyền lợi cơ bản của các bang trong ngăn ngừa, giảm thiểu, loại bỏ ô nhiễm, lập kế 
hoạch phát triển, sử dụng đất và các tài nguyên nước; tham vấn với lãnh đạo EPa khi thực thi thẩm quyền 
theo quy định của luật. Đồng thời, các bang quản lý chương trình cấp tiền cho việc xây dựng và thực thi các 
chương trình cấp phép theo quy định tại Điều 402 và 404 của luật. Quốc hội cũng xác lập chính sách tài trợ 
và hỗ trợ nghiên cứu liên quan tới ngăn ngừa, giảm thiểu, loại bỏ ô nhiễm và cung cấp dịch vụ kỹ thuật liên 
bang hoặc hỗ trợ tài chính cho các bang, các cơ quan liên bang, các chính quyền địa phương. Sự tham gia của 
công chúng vào quá trình xây dựng, chỉnh sửa và thực thi quy chế, tiêu chuẩn, giới hạn xả thải, kế hoạch,quy 
hoạch, hoặc chương trình nào được xác lập bởi lãnh đạo EPa hoặc các bang theo quy định phải được tạo 
điều kiện, khuyến khích, hỗ trợ bởi lãnh đạo EPa và các bang.”
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Các giải pháp xử lý nước thải phân tán 
pgS. tS. nguyễn Việt Anh, Phó Viện trưởng
Viện Khoa học và Kỹ thuật Môi trường, Đại học Xây dựng Hà Nội

hiện nay, tỷ lệ thoát nước 
ở các đô thị nước ta đạt 
khoảng 30 - 70% và có 

10% nước thải đô thị được xử lý. 
tại các vùng nông thôn, việc đầu 
tư xây dựng hệ thống thoát nước 
còn rất thấp. Vì vậy, quản lý nước 
thải (qLnt) phân tán chính là một 
giải pháp quan trọng, khắc phục 
những nhược điểm và khoảng trống 
của qLnt tập trung, quy mô lớn, 
thích hợp cho nhiều đối tượng khác 
nhau. trên thế giới, có nhiều công 
nghệ, thiết bị, các mô hình qLnt 
phân tán được phát triển và ứng 
dụng, phương thức tiếp cận này đã 
được ghi nhận, phát triển thành 
ngành công nghiệp ở nhiều nước. 

tuy nhiên, ở Việt nam, ngành công 
nghiệp môi trường vẫn đang ở giai 
đoạn “sơ khai’’ và còn thiếu các giải 
pháp công nghệ, thiết bị, công trình 
phù hợp với thực tế. Việc nghiên 
cứu làm sạch nước thải tại chỗ cho 
các hộ gia đình hay các cụm dân 
cư bằng công nghệ phù hợp, đơn 
giản, chi phí xây dựng và vận hành 
thấp, đảm bảo vệ sinh môi trường là 
hướng giải quyết hợp lý và hiệu quả. 

trước tình hình đó, từ những 
năm 90, Viện Khoa học và Kỹ thuật 
môi trường (iese), trường đại học 
Xây dựng hà nội và đối tác đã tập 
trung nghiên cứu các giải pháp công 
nghệ xử lý nước thải (XLnt) sinh 
hoạt theo kiểu phân tán phù hợp với 

điều kiện của Việt nam. đến nay, các 
sản phẩm XLnt phân tán của iese 
đã và đang được chuyển giao, ứng 
dụng rộng rãi trên cả nước. 

bể tự hoại Cải tiến  
(bAStAF)

từ năm 1998 - 2007, trong khuôn 
khổ dự án tăng cường năng lực cho 
iese (estnV), do chính phủ Thuỵ 
sỹ tài trợ, hợp phần qLnt phân tán 
(desa) đã được triển khai. nhóm 
nghiên cứu desa đã phát triển và 
hoàn thiện mô hình bể tự hoại cải 
tiến (bể BastaF) với hiệu suất xử lý 
trung bình theo cod, Bod5 và tss 
tương ứng là 75 - 90%, 70 - 85% và 
75 - 95%.

 V Hình 1. Bể BASTAF

 V Hình 2. Bể BASTAF cho 400 hộ dân,  
khu đô thị mới Xuân Mai, Hà Nội

 V Hình 3. Bể BASTAF cho làng nghề Bắc Ninh

 V Hình 4. BASTAF cho cụm 40 hộ dân ngoại 
thành Hà Nội
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Với mong muốn đưa kết quả 
nghiên cứu vào thực tế, phục vụ cuộc 
sống, đặc biệt là góp phần cải thiện 
điều kiện vệ sinh môi trường, nhóm 
nghiên cứu desa tiếp tục tìm cơ hội 
triển khai áp dụng thử nghiệm các 
mô hình bể BastaF, cũng như các 
giải pháp xử lý kết hợp ngoài thực tế. 
hiện nay, hàng trăm bể BastaF đã 
được thiết kế, xây dựng trên cả nước 
(các nhà chung cư cao tầng, các khu 
đô thị mới ở nội thành và ven đô, 
các hộ gia đình đơn lẻ, trường học, 
cụm dân cư (ngõ xóm), làng nghề 
nấu rượu, chế biến nông sản, hải sản, 

bệnh viện, chợ... ở hà nội, Bắc ninh, 
hải phòng, Vĩnh phúc, Bắc Kạn, cao 
Bằng, an giang, Bến tre...). các kết 
quả quan trắc cho thấy, đây là công 
nghệ XLnt sinh hoạt hiệu quả, đạt 
hiệu suất xử lý cao, với chất lượng 
đầu ra ổn định. 

bể tự hoại bằng bê tông 
Cốt thép đúC Sẵn

iese đã phối hợp với công ty 
cp Bê tông và Xây dựng Vinaconex 
Xuân mai triển khai thực hiện đề tài 
“nghiên cứu phát triển công nghệ 
và thiết bị XLnt tại chỗ theo kiểu 

môđun, phù hợp với điều kiện Việt 
nam”.

nhóm nghiên cứu đã thiết kế và 
xây dựng quy trình bể tự hoại bằng 
bê tông cốt thép đúc sẵn st-c, dung 
tích 2 m3. dây chuyền sản xuất ở quy 
mô công nghiệp đã được xây dựng tại 
nhà máy Bê tông Xuân mai. các bể 
st-c đã được sản xuất và lắp đặt cho 
các khu đô thị mới ở nhiều nơi. Bể 
tự hoại chế tạo bằng bê tông cốt thép 
đúc sẵn có dung tích đủ lớn và phù 
hợp với yêu cầu sử dụng thực tế, giá 
thành sản xuất, vận chuyển, lắp đặt 
hợp lý.

 V Hình 5: Bể tự hoại bê tông cốt thép đúc 
sẵn ST-C tại Nhà máy Bê tông Xuân Mai

trạM xLnt hợp Khối xây 
Dựng bằng bê tông Cốt 
thép AFSb-C

nhóm nghiên cứu desa tiếp tục 
phát triển mô hình XLnt phân tán 
với công nghệ a2o, áp dụng cho các 
khu đô thị, tòa nhà cao tầng, bệnh 

viện, khu du lịch, xí nghiệp chế biến 
thực phẩm... cụm công trình XLnt 
hợp khối aFsB bao gồm ngăn điều 
hòa, ngăn xử lý kỵ khí với các giá thể 
vi sinh, ngăn xử lý hiếu khí với các giá 
thể vi sinh, ngăn lắng - tách bùn và 
ngăn khử trùng. một phần nước thải 

và bùn được đưa trở lại tuần hoàn để 
tách nitơ, phốtpho. giá thể vi sinh 
trong ngăn xử lý kỵ khí và hiếu khí có 
thể là loại cố định hay di động. nước 
thải sau xử lý đạt mức a theo qcVn 
40:2011/Btnmt và qcVn 14:2008/
Btnmt.

 V Hình 6. Bể AFSB-C

 V Hình 7. Trạm XLNT AFSB cho Ngân 
hàng VIDB, 194 Trần Quang Khải, Hà Nội

 V Hình 8. Trạm XLNT AFSB cho Khu chung cư  
25 tầng Ngô Thì Nhậm, Q. Hà Đông, Hà Nội
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bể xLnt bằng CoMpoSite Chế tạo Sẵn 
bAStAFAt-F

nhóm nghiên cứu cũng đã thiết kế và chế tạo thành 
công cụm bể XLnt tại chỗ kỵ khí kết hợp với hiếu khí 
theo kiểu mô đun BastaFat-F, áp dụng cho các hộ thải 

nước quy mô nhỏ như biệt thự, phòng khám, nhà hàng 
hay điểm kinh doanh nhỏ, văn phòng... hệ thống gồm 2 
bể: bể xử lý sinh học kỵ khí (BastaF) và bể xử lý sinh học 
hiếu khí (at). Bể được trang bị bơm nước thải chuyên 
dụng, hoạt động gián đoạn theo lượng nước vào và hệ 
thống khử trùng tự động bằng tia cực tím. chế độ làm 
việc của bể được điều khiển tự động bằng bộ điều khiển 
pLc. đặc biệt, hệ thống không cần máy thổi khí, nhưng 
vẫn đảm bảo chất lượng nước đầu ra đạt mức a, qcVn 
40:2011/Btnmt và qcVn 14:2008/Btnmt.

hiện nay, nhóm desa của iese đang phối hợp với 
công ty cp đầu tư & phát triển công nghệ - đại học 
Xây dựng (nucetech) sản xuất bể aFsB-c mới, chế 
tạo sẵn bằng bê tông cốt thép cường độ cao, cho phép rút 

ngắn thời gian thi công, độ bền cao và giảm giá thành sản 
phẩm, đáp ứng nhu cầu của thị trường. 

trạM xLnt hợp Khối Chế tạo Sẵn bằng 
CoMpoSite AFSb-F

Bể được chế tạo sẵn bằng composite cốt sợi thủy 
tinh (Frp). hệ thống gồm các ngăn bể nối tiếp, kết hợp 
các quá trình xử lý cơ học và sinh học kỵ khí - thiếu 
khí - hiếu khí, theo nguyên lý a2o. chế độ làm việc của 
hệ thống được kiểm soát tự động bằng bộ điều khiển 
pLc. sản phẩm có ưu điểm hoàn toàn kín, khít, không 
thấm, không rò rỉ, không gây mùi và làm ô nhiễm 
nước, đất, có độ bền vĩnh cửu với thời gian và chịu 
được tác động cơ học cao. Bể được sản xuất sẵn ở quy 
mô công nghiệp, lắp đặt đơn giản, thuận tiện, rút ngắn 
tiến độ thi công công trình và giá thành hợp lý (rẻ hơn 
nhiều so với các bể Jokashou nhập ngoại, với tính năng 
tương đương). aFsB-F cho phép xử lý linh hoạt ngay 
cả khi tải lượng đầu vào tăng gấp 2 lần mà không cần 
xây dựng thêm bể mới.

 V Hình 9. Trạm XLNT AFSB cho Resort Cát Cò-3, 
Đảo Cát Bà, Hải Phòng

 V Hình 10. Bể AFSB-F

 V Hình 11. AFSB-F cho Nhà máy Vicostone

 V Hình 12. AFSB-F cho Nhà máy Stylestone
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 V Hình 13. Hệ thống XLNT tại chỗ BASTAFAT-F

 V Hình 15. BASTAFAT-F cho Bến tàu đảo du lịch 
Cát Bà, Hải Phòng

 V Hình 16. BASTAFAT-F cho Khu nghỉ dưỡng sinh thái 
(Đông Anh, Hà Nội)

 V Hình 14. BASTAFAT-F cho Khu biệt thự cao cấp, 
Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Mỹ Đình, Hà Nội)

các mô hình XLnt phân tán 
của nhóm nghiên cứu desa đã 
khẳng định những ưu điểm và được 
người sử dụng chấp nhận. các mô 
hình đã được đưa vào hướng dẫn 
kỹ thuật của Bộ Xây dựng, Bộ y 
tế. Thuật ngữ “BastaF’’ trở thành 
thuật ngữ quen thuộc trong lĩnh vực 
cấp thoát nước ở Việt nam và quốc 
tế. công nghệ BastaF được giới 
thiệu trên các phương tiện thông 
tin đại chúng, các tạp chí chuyên 
ngành, được công bố và đánh giá 
cao tại nhiều hội nghị trong nước 
và quốc tế. các giải pháp XLnt 
phân tán của desa đã được nhận 
cúp môi trường Việt nam tại hội 
chợ và triển lãm quốc tế về công 
nghệ môi trường lần thứ 1, hà nội 
(tháng 4/2006) và được Bộ công 

Thương hỗ trợ, triển khai dự án 
sản xuất thử nghiệm và chuyển 
giao cho một số doanh nghiệp 
trong nước để chế tạo (trong khuôn 
khổ đề án phát triển ngành công 
nghiệp môi trường Việt nam giai 
đoạn 2012 - 2015).

qLnt phân tán mở ra những 
cơ hội mới và sự linh hoạt trong 
lựa chọn công nghệ, dịch vụ. các 
bể tự hoại cải tiến BastaF, cụm 
bể XLnt tại chỗ BastaFat, trạm 
XLnt phân tán hợp khối aFsB 
đều là các sản phẩm mới, đáp ứng 
yêu cầu kỹ thuật, lần đầu tiên được 
nghiên cứu chế tạo tại Việt nam, 
với giá thành rẻ hơn so với giá các 
sản phẩm nhập ngoại có tính năng 
tương đương.

sản phẩm của dự án “sản xuất 

thử nghiệm thiết bị XLnt tại chỗ 
hợp khối theo kiểu môđun, tiêu 
thụ ít năng lượng, phù hợp với điều 
kiện Việt nam’’ góp phần thúc đẩy 
nghiên cứu, triển khai, cung cấp cho 
thị trường các giải pháp XLnt phân 
tán phù hợp, đáp ứng nhu cầu của thị 
trường XLnt ngày càng tăng ở Việt 
nam, đồng thời thúc đẩy các ngành 
công nghiệp phụ trợ phát triển.

để có thể triển khai hiệu quả 
các giải pháp XLnt, cần có sự nỗ 
lực, vai trò của các bên, đặc biệt là 
các Bộ, ngành liên quan, các nhà 
khoa học, doanh nghiệp. đồng thời, 
các cơ chế chính sách phù hợp, khả 
năng tiếp cận công nghệ, tài chính, 
sự kết nối giữa nhà khoa học, doanh 
nghiệp (bên cung) và thị trường 
(bên cầu) là rất cần thiếtn
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công ty cp đầu tư Vinatex 
được uBnd tỉnh nam định 
giao làm chủ đầu tư khu công 

nghiệp (Kcn) Bảo minh tại huyện 
Vụ Bản, tỉnh nam định từ tháng 
9/2007. đến nay, Kcn Bảo minh 
đã thu hút được 5 dự án đầu tư với 
tổng mức đầu tư đạt 405 tỷ đồng và 
74 triệu usd, tổng diện tích cho thuê 
đạt 35,6 ha/95,5 ha, đạt tỷ lệ lấp đầy 
37%. trong số 5 dự án đã thu hút 
đầu tư, có 3 dự án đã đi vào sản xuất 
kinh doanh, 2 dự án đang xây dựng 
(2 dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước 
ngoài, 2 dự án đầu tư trong nước và 1 
dự án liên doanh).

Kcn Bảo minh đã tạo công ăn 
việc làm cho gần 3.000 lao động với 
mức thu nhập bình quân đạt 3,5 triệu 
đồng/người/tháng. các chế độ, chính 
sách cho người lao động như: bảo 
hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm 
thất nghiệp, nghỉ thai sản, tiền ăn ca, 
tiền tăng ca... đều được thực hiện đầy 
đủ theo đúng luật định. công đoàn 
cơ sở được thành lập ở 4 công ty, nhà 
máy trong Kcn để bảo vệ quyền lợi 
cho người lao động. ngoài ra, một 
số nhà máy trong Kcn còn có chính 
sách kết hợp với các trường dạy nghề 
tại nam định để tuyển dụng và đào 
tạo lao động tại chỗ hoặc đưa sang 
nước ngoài đào tạo, đặc biệt trong 
quá trình đào tạo người lao động 
vẫn được hưởng một phần lương. Ví 
dụ, công ty dệt nhuộm Thiên nam 
sunrise đã tổ chức cho gần 400 lao 
động đi học tập, đào tạo nghề dệt 
nhuộm tại Thượng hải, trung quốc 
trong 6 tháng, các lao động được bố 

trí chỗ ăn nghỉ miễn phí và được 
hưởng 180 usd/tháng.

Với định hướng đầu tư xây dựng 
Kcn Bảo minh trở thành một Kcn 
sinh thái, công ty cp đầu tư Vinatex 
đã đầu tư hệ thống thu gom và nhà 
máy xử lý nước thải công suất 10.000 
m3/ngày, đêm với tổng mức đầu tư 
hơn 97 tỷ đồng. nước thải sau xử lý 
sẽ đạt tiêu chuẩn a trước khi xả ra 
môi trường tự nhiên. rác thải sinh 
hoạt và chất thải nguy hại được các 
công ty, nhà máy ký hợp đồng trực 
tiếp với các đơn vị có chức năng, 
chuyên môn vận chuyển xử lý hoặc 
đưa ra địa điểm đã được Kcn quy 
hoạch làm nơi tập kết trung chuyển. 
các thảm cây, cỏ cách ly tập trung 
được trồng kết hợp với các vườn hoa, 
hồ điều hòa, kênh mương được cải 
tạo kè bờ tạo cảnh quan đẹp và môi 
trường trong lành.

ngoài ra, để chủ động đáp ứng 
nhu cầu sử dụng nước sạch, được 
sự chấp thuận của uBnd tỉnh nam 

định, công ty cp đầu tư Vinatex 
cũng đã triển khai đầu tư xây dựng 
nhà máy cung cấp nước sạch công 
suất 20.000 m3/ngày đêm với tổng 
mức đầu tư 90 tỷ đồng. dự kiến khi 
đưa nhà máy vào vận hành không 
chỉ đảm bảo nguồn cung cấp nước 
sạch trong Kcn Bảo minh mà còn 
đáp ứng một phần nhu cầu sử dụng 
nước sạch cho các xã lân cận và thị 
trấn gôi của huyện Vụ Bản.

Với tiêu chí “Không chỉ tạo môi 
trường làm việc tốt mà còn tạo môi 
trường sinh sống tốt”, công ty cp 
đầu tư Vinatex đang đầu tư xây dựng 
nhà ở công nhân giai đoạn i tại Kcn 
Bảo minh với tổng mức đầu tư 145 
tỷ đồng, cung cấp chỗ ở cho khoảng 
2.000 công nhân ở tập thể hoặc ở theo 
hộ gia đình riêng biệt, có nhà trẻ, khu 
vui chơi sinh hoạt cộng đồng, dịch vụ 
thương mại đi kèm. ngoài ra, công 
ty còn đầu tư 1 khu thể thao tại Kcn 
Bảo minh gồm: sân tenis, sân cầu 
lông, sân bóng đá cỏ nhân tạo... với 

Bảo Minh - Khu công nghiệp sinh thái
Vương trần LâM 
Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Vinatex
Với chủ trương đầu tư mang lại những đóng góp thiết thực cho cộng đồng, Công ty Cp đầu 
tư Vinatex phấn đấu mang đến những lợi ích lâu dài cho nhà đầu tư và các đối tác, đặc biệt là 
tạo công ăn việc làm cho người lao động, góp phần làm thay đổi diện mạo và phát triển kinh 
tế - xã hội tại địa phương.

 V Hệ thống xử lý nước thải tại KCN Bảo Minh đang được đầu tư xây dựng
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Nhà máy tinh bột sắn 
Hướng Hóa - điểm sáng 
doanh nghiệp  
“thân thiện môi trường”
hồ xuân hiếu - Tổng Giám đốc 
Công ty TNHH Một Thành viên Thương mại Quảng Trị 

nhà máy tinh bột sắn hướng 
hóa (huyện hướng hóa, 
tỉnh quảng trị) được thành 

lập từ năm 2004. trải qua 10 năm 
hình thành và phát triển, nhà máy 
đã có những bước phát triển vượt 
bậc với hệ thống máy móc thiết bị, 
nhà xưởng hiện đại, quy trình xử lý 
môi trường khép kín, tạo công ăn 
việc làm cho gần 200 cán bộ công 
nhân viên chức (cBcnV) và hàng 
chục nghìn lao động cho địa phương. 
Thời gian qua, nhà máy đã đạt hiệu 
quả cao về kinh tế, xã hội và cũng là 
điểm sáng về doanh nghiệp (dn) 
“Thân thiện môi trường”.

sản xuất trong lĩnh vực có nguy 
cơ ô nhiễm môi trường cao, với 

công suất 220 tấn tinh bột/ngày 
đêm, mỗi ngày nhà máy tiêu thụ 
800 tấn củ sắn tươi, thải ra môi 
trường trên 3.500 m3 nước thải, 250 
tấn bã thải, vì vậy, nếu không xử lý 
môi trường một cách triệt để thì 
nhà máy sẽ phải đóng cửa. ý thức 
được điều này nên trong những 
năm qua, song song với công tác 
sản xuất thì công tác BVmt luôn 
được Ban Lãnh đạo công ty quan 
tâm hàng đầu với những đầu tư 
thích đáng. để xử lý triệt để các vấn 
đề môi trường trong quá trình sản 
xuất, công ty đã đầu tư hệ thống 
xử lý nước thải trên 40 tỷ đồng, 
hệ thống xử lý rác thải trên 30 tỷ 
đồng (trong đó 15 tỷ đồng cho dây 

 V Nhờ những giải pháp về BVMT mà môi trường của Nhà máy luôn 
Xanh - Sạch - Đẹp
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tổng mức đầu tư 8 tỷ đồng, đáp 
ứng nhu cầu vui chơi, rèn luyện 
sức khỏe, nâng cao đời sống tinh 
thần cho cán bộ, nhân viên sinh 
sống và làm việc tại Kcn.

Với tầm nhìn xa và định 
hướng kinh doanh dài hạn, khi 
đầu tư tại Kcn Bảo minh, nhà 
đầu tư sẽ được hưởng các dịch 
vụ tốt về quản lý và hỗ trợ trong 
suốt quá trình hoạt động sau này 
với các dịch vụ tiện ích gia tăng. 
đồng thời, Kcn Bảo minh cũng 
có kế hoạch phát triển dịch vụ 
đào tạo và cung ứng nhân lực cho 
nhu cầu về cán bộ quản lý, cán bộ 
kỹ thuật và công nhân lao động 
của các nhà đầu tư hoạt động tại 
Kcn.

hiện nay, nền kinh tế thế giới 
vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, 
còn tiểm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro, 
kinh tế trong nước vẫn chưa có 
dấu hiệu phục hồi, thị trường bất 
động sản vẫn đóng băng. để tạo 
môi trường đầu tư tại Kcn Bảo 
minh ngày càng hấp dẫn hơn, 
công ty mong muốn uBnd tỉnh 
và các ban ngành liên quan tiếp 
tục đẩy mạnh công tác kêu gọi 
đầu tư; chỉ đạo các sở, ban ngành 
liên quan đẩy mạnh cải cách thủ 
tục hành chính; tăng cường vai 
trò của Ban quản lý các Kcn 
tỉnh để Ban quản lý thực sự là 
cơ quan đầu mối trực tiếp giải 
quyết, giúp đỡ các doanh nghiệp 
đầu tư vào Kcn; chỉ đạo các sở, 
ban ngành liên quan hỗ trợ giúp 
đỡ và có kế hoạch dài hạn về đào 
tạo lao động để đáp ứng được yêu 
cầu của nhà đầu tư; chỉ đạo các 
cơ quan ban ngành liên quan giải 
quyết dứt điểm công tác đền bù 
giải phóng mặt bằng một số diện 
tích còn lại tại Kcn Bảo minh để 
việc thu hút đầu tư tại Kcn ngày 
càng có hiệu quả hơnn
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chuyền sấy khô bã sắn để làm thức 
ăn gia súc và 15 tỷ đồng cho dây 
chuyền sản xuất phân vi sinh từ võ 
gỗ củ sắn). nhờ vậy mà môi trường 
nhà máy luôn Xanh - sạch - đẹp, 
được cộng đồng, chính quyền các 
cấp ghi nhận và đánh giá cao. 

Việc đầu tư khép kín hệ thống 
xử lý môi trường không những đảm 
bảo về môi trường mà còn đem lại 
hiệu quả kinh tế cao cho nhà máy. 
Khí biogas sinh ra từ hệ thống xử lý 
nước thải đủ để thay thế lượng than 
đá sấy khô tinh bột và bã sắn, tiết 
kiệm 10 tỷ đồng/năm, ngoài ra còn 
giảm được khoảng 60.000 chứng 
chỉ co2 quy đổi - góp phần bảo vệ 
tầng ô zôn cho trái đất. nước thải 
sau khi xử lý được đưa vào 4 hồ 
chứa liên tiếp để phân giải tự nhiên, 
đạt độ trong sạch hoàn toàn, không 
còn mùi hôi thối. nước thải sau xử 
lý đạt loại B, đảm bảo môi trường 
sinh sống cho cá và các sinh vật 
khác. Bã sắn sấy khô và phân vi sinh 
hàng năm cũng đem lại lợi nhuận 
cho công ty khoảng 5 tỷ đồng. đây 
là lợi ích kép, ngoài việc sử dụng 
năng lượng sạch, giá rẻ, mỗi năm 
nhà máy cũng giảm phát thải vào 
không khí hàng nghìn tấn khí co2 
độc hại do sử dụng than đá hoặc 
dầu Fo để đốt lò.

Không chỉ vậy, nhiều năm qua, 
lãnh đạo công ty luôn xác định, 
muốn nâng cao năng suất lao động, 
giảm thiểu ô nhiễm môi trường và 
tiết kiệm năng lượng cần có những 
giải pháp đổi mới công nghệ, cải tiến 
kỹ thuật, nhà máy đã khuyến khích 
cán bộ công nhân tìm tòi, nghiên cứu 
cải tiến kỹ thuật. nhiều sáng kiến đã 
được công nhận, mang lại hiệu quả 
kinh tế cao, mỗi năm tiết kiệm được 
hàng tỷ đồng và quan trọng là hạn chế 
phát thải ra môi trường, trong đó có 
sáng kiến “cải tiến hệ thống sấy tinh 
bột sắn và cải tạo máy tách nước trong 
tinh bột...” được tổng Liên đoàn Lao 
động Việt nam tặng Bằng Lao động 

sáng tạo; sáng kiến “cải tạo hệ thống 
tách nước liên hoàn”; sáng kiến “cải 
tiến giảm thiểu môi trường”; “cải tạo 
máy tách nước trong dây chuyền sản 
xuất tinh bột sắn”… 

nhằm tạo chuỗi sản xuất - kinh 
doanh khép kín với mục tiêu là 
giảm chi phí sản xuất, giảm thiểu 
ô nhiễm môi trường, có điều kiện 
hỗ trợ cho nhiều người dân nghèo, 
thời gian qua, bên cạnh việc đẩy 
mạnh đầu tư sản xuất chế biến tinh 
bột sắn, nhà máy đã tổ chức nuôi 
bò chất lượng cao trên cơ sở tận 
dụng nguồn lá sắn, bã sắn và lượng 
thức ăn sẵn có trên địa bàn. từ kết 
quả này, nhà máy đã chuyển giao kỹ 
thuật cho nhiều hộ gia đình trong 
toàn tỉnh để nhân rộng mô hình, 
đồng thời, thu mua, tiêu thụ toàn 
bộ sản phẩm cho nông dân theo giá 
thị trường. Việc xử lý rác thải, chất 
thải chăn nuôi để làm phân vi sinh 
cũng là một thành công đáng ghi 
nhận của nhà máy. Với lượng rác 
thải sau khi chế biến tinh bột sắn, 
cộng với nguồn chất thải từ chăn 
nuôi, nhà máy cho thu gom lại phơi 
khô, xử lý diệt vi khuẩn tiềm ẩn rồi 

trộn với p2o5, men vi sinh ủ trong 
2 tháng (tỷ lệ rác thải là 60%; 30% 
phân bò; 10% than bùn), sau đó xay 
mịn rồi trộn thêm đạm, lân, kaly... 
ủ tiếp 10 ngày nữa, tiếp theo là xay, 
sàng, vo viên, sấy rồi đóng bao cung 
cấp cho bà con nông dân, đặc biệt 
là các hộ nông dân trồng sắn tại các 
vùng đất dốc đã bạc màu. 

nhờ những nỗ lực “biến chất thải 
thành tiền”, sản phẩm của nhà máy 
luôn được thị trường đánh giá cao và 
cộng đồng xã hội ghi nhận về những 
đóng góp không nhỏ cho người dân 
nghèo quảng trị. cũng nhờ xử lý 
môi trường một cách triệt để nên 
năm 2013, sản phẩm tinh bột sắn của 
nhà máy đã được tổ chức sáng kiến 
Kinh doanh (B.i.d) của tây Ban nha 
trao tặng danh hiệu “sản phẩm chất 
lượng quốc tế Thế kỷ - hạng vàng” 
(trao ngày 9/3/2014 tại geneva, Thụy 
sỹ). môi trường là một trong những 
yếu tố quyết định để được tổ chức 
B.i.d trao giải thưởng này. ngoài ra, 
năm 2009, nhà máy đã nhận được 
cúp vàng vì sự nghiệp BVmt do Bộ 
tn&mt trao tặng cùng nhiều giải 
thưởng khácn

 V Hệ thống xử lý nước thải của Nhà máy
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Giải pháp của Hà Nội trong công tác 
kiểm soát ô nhiễm môi trường nước  
lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy
phạM Văn Khánh - Phó Giám đốc 
Sở TN&MT Hà Nội

thời gian qua, vấn đề kiểm soát 
ô nhiễm môi trường nước đã 
được đưa vào trong nhiều văn 

bản pháp luật về BVmt, đặc biệt là 
đề án tổng thể BVmt lưu vực sông 
(LVs) nhuệ - sông đáy, trong đó 
nhấn mạnh trọng tâm của công tác 
kiểm soát ô nhiễm nước (Ksonn) 
LVs nhuệ - sông đáy với các nguyên 
tắc và định hướng: phòng ngừa, ngăn 
chặn ô nhiễm và suy thoái môi trường 
là chính, kết hợp với từng bước xử 
lý, khắc phục hiệu quả những điểm 
nóng về ô nhiễm môi trường trên 
lưu vực, thông qua nhiều hình thức 
và giải pháp phù hợp, khả thi; huy 
động tối đa mọi nguồn lực của các 
địa phương trên LVs kết hợp với sự 
hỗ trợ của trung ương cho công tác 
BVmt…

nhận thức được tầm quan trọng 
của công tác Ksonn LVs nhuệ - 
sông đáy, trong những năm qua, 
uBnd tp. hà nội đã chỉ đạo các 
ngành và uBnd các quận, huyện, 
thị xã tập trung triển khai các nhóm 
giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm nhằm 
kiểm soát và cải thiện chất lượng môi 
trường đối với các LVs trên địa bàn 
tp. cụ thể: đề án các nhiệm vụ trọng 
tâm và giải pháp BVmt tp đến năm 
2020; quy định quản lý chất thải rắn 
thông thường trên địa bàn tp; Kế 
hoạch phát triển hệ thống thu gom và 
xử lý nước thải đô thị tp. hà nội giai 
đoạn đến năm 2020; Kế hoạch thực 
hiện đề án đầu tư xây dựng hệ thống 
xử lý nước thải tập trung tại các cụm 

công nghiệp trên địa bàn tp; đề án 
quản lý BVmt, quản lý sử dụng đất 
LVs nhuệ… 

để thực hiện chỉ đạo của uBnd 
tp, sở tn&mt hà nội đã phối hợp 
cùng các sở, ngành liên quan triển 
khai đồng bộ các giải pháp như: 

Tăng cường công tác tuyên truyền, 
nâng cao nhận thức cộng đồng về 
BVMT: đây là vấn đề cốt lõi để định 
hướng phát triển và BVmt bền 
vững, do đó thường xuyên tổ chức 
các chương trình truyền thông, chiến 
dịch, sự kiện thường niên về môi 
trường: ngày môi trường thế giới, 
chiến dịch “Làm cho thế giới sạch 
hơn”, “ngày chủ nhật không sử dụng 
túi nilông”,….; tổ chức hội nghị, tập 
huấn, thực hiện chương trình tuyên 
truyền và nâng cao nhận thức về 

BVmt; phối hợp với các cơ quan 
truyền thông (truyền hình, báo chí), 
Ban tuyên giáo Thành ủy và các tổ 
chức chính trị xã hội thực hiện các 
chương trình tuyên truyền về BVmt; 

Công tác kiểm soát ô nhiễm LVS: 
Thực hiện công tác điều tra, khảo sát 
hiện trạng các cửa xả trực tiếp vào 
trục chính sông nhuệ - sông đáy 
trên địa bàn các quận, huyện đang 
được triển khai tích cực để xây dựng 
biện pháp kiểm soát ô nhiễm các 
nguồn thải.

Công tác thanh tra, kiểm tra việc 
chấp hành pháp luật về BVMT: trong 
năm 2013 đã tiến hành thanh tra, 
kiểm tra đối với 263 cơ sở hoạt động 
trên LVs, xử lý vi phạm đối với 119 cơ 
sở, tổng số tiền phạt là 2.556.200.000 
đồng.

 V Thanh niên tình nguyện thu gom rác thải trên trên tuyến hành lang  
thoát nước dọc hai bờ sông Nhuệ 
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Công tác xử lý ô nhiễm môi 
trường: để cải thiện chất lượng 
môi trường của các sông hiện 
nay, tp. hà nội đã tích cực triển 
khai các dự án xử lý nước thải 
trọng tâm, cụ thể: triển khai 
đồng bộ hệ thống thu gom nước 
thải và đầu tư xây dựng các nhà 
máy xử lý nước thải (nmXLnt) 
quy mô lớn trên địa bàn tp (đưa 
vào vận hành nmXLnt yên sở, 
công suất 200.000 m3/ngày); xử 
lý nước thải cho sông Kim ngưu 
và sông sét; xây dựng nmXLnt 
Bảy mẫu (công suất 13.300 m3/
ngày); triển khai chuẩn bị đầu 
tư xây dựng nmXnt yên Xá 
(công suất 270.000 m3/ngày); 
nmXLnt phú đô (công suất 
84.000 m3/ngày), nmXLnt 
đầm Bảy - hồ tây (công suất 
15.000m³/ngày đêm); nmXLnt 
sinh hoạt và làng nghề tại huyện 
hoài đức: dương Liễu (công 
suất 13.000 m3/ngày), Vân canh 
(công suất 4.000 m3/ngày), 
sơn đồng (công suất 8.000 m3/
ngày)…. 

Cùng với đó, TP đã tập trung 
đầu tư các dự án cải tạo nạo vét 
và xây dựng hệ thống thủy lợi liên 
quan trong LVS Nhuệ - sông Đáy 
như: Khai thác sử dụng các trạm 
bơm ngoại độ 2; trạm bơm yên 
sở giai đoạn 2, đồng thời, triển 
khai các dự án: Xây dựng trạm 
bơm tiêu yên nghĩa; cụm đầu 
mối Liên mạc; trạm bơm đông 
mỹ; yên Thái; cổ nhuế, đồng 
Bông 1 và 2; dự án nâng cấp trục 
chính sông nhuệ kết hợp với 
làm đường giao thông cải thiện 
môi trường, gắn với chỉnh trang 
sông nhuệ từ cống hà đông 
đến đường Vành đai 4 (huyện 
Thường tín)... 

để triển khai có hiệu quả 
hơn nữa công tác BVmt, 
Ksonn, đặc biệt là đối với LVs 
nhuệ - sông đáy, uBnd tp có 

một số đề xuất, kiến nghị sau: 
Xây dựng văn bản hướng 

dẫn chi tiết nguồn kinh phí sự 
nghiệp môi trường và kinh phí 
sự nghiệp kinh tế của trung 
ương và địa phương, cụ thể 
ưu tiên cho các dự án đầu tư 
cho LVs nhuệ - sông đáy; Báo 
cáo chính phủ bố trí kinh phí 
triển khai thực hiện đề án theo 
quyết định số 57/2008/qđ-
ttg của Thủ tướng chính phủ 
phê duyệt đề án tổng thể BVmt 
LVs nhuệ - sông đáy đến năm 
2020; Lập quy hoạch mạng lưới 
quan trắc chất lượng nước sông 
nhuệ - sông đáy; phối hợp với 
các Bộ, ngành có liên quan tập 
trung nghiên cứu việc xử lý ô 
nhiễm môi trường làng nghề 
một cách đồng bộ từ cơ chế, 
chính sách và công nghệ xử lý, 
làm cơ sở cho các địa phương 
tiếp tục hoàn thiện để triển khai 
thực hiện trong những năm tới.

đồng thời, nghiên cứu, bổ 
sung quy chế hoạt động của ủy 
ban BVmt LVs nhuệ - sông 
đáy, đảm bảo sự phối hợp chặt 
chẽ, nâng cao trách nhiệm của 
các thành viên ủy ban BVmt 
LVs nhuệ - sông đáy, các Bộ, 
ngành có liên quan và chính 
quyền các cấp của 5 tỉnh, tp 
trong LVs; tăng cường vai trò 
tham mưu của Văn phòng ủy 
ban BVmt LVs nhuệ - sông 
đáy trong việc triển khai các dự 
án ưu tiên có tính chất liên vùng, 
liên tỉnh được Thủ tướng chính 
phủ phê duyệt tại quyết định số 
57/2008/qđ-ttg.

mặt khác, hướng dẫn và bố 
trí kinh phí từ nguồn của trung 
ương đầu tư cho các dự án, 
nhiệm vụ để tiếp tục thực hiện 
theo quyết định số 937/qđ-
ttg của Thủ tướng chính phủ 
về việc phê duyệt quy hoạch tiêu 
nước hệ thống sông nhuện
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hà nội giáM Sát ViệC 
đầu tư hệ thống  
xử Lý nướC thải  
tập trung

ngày 15/5/2014, Ban Kinh 
tế, ngân sách hđnd tp. 

hà nội đã mở đầu đợt giám sát 
việc đầu tư hệ thống xử lý nước 
thải tập trung tại các cụm công 
nghiệp trên địa bàn tp. hà nội 
bằng cuộc giám sát tại huyện 
hoài đức.

Theo uBnd huyện hoài 
đức, trong quy hoạch, huyện có 
12 cụm công nghiệp và chỉ có 4 
cụm công nghiệp có quy hoạch 
hệ thống xử lý nước thải tập 
trung nhưng đến nay vẫn chưa 
triển khai. hiện tại, toàn huyện 
có 7 cụm công nghiệp hoạt động 
và 51 làng nghề với khoảng 1.300 
doanh nghiệp nhỏ đang đầu tư 
sản xuất và đều xả thải trực tiếp 
vào hệ thống cống, ảnh hưởng 
nghiêm trọng đến môi trường. 

đoàn giám sát đề nghị 
huyện hoài đức cần sớm rà 
soát 12 cụm công nghiệp, cụm 
nào chưa quy hoạch hệ thống 
xử lý nước thải thì bổ sung quy 
hoạch, đồng thời có giải pháp 
khắc phục ngay tình trạng các 
doanh nghiệp xả thải ra môi 
trường khi chưa xử lý. đối với 
những cụm công nghiệp đang 
triển khai và chuẩn bị triển 
khai, hoài đức cần phải quan 
tâm đến quy hoạch, dành quỹ 
đất để xây dựng khu xử lý nước 
thải tập trung. nếu huyện khó 
khăn về nguồn vốn thì có thể 
kêu gọi doanh nghiệp đầu tư, 
vận hành hệ thống xử lý nước 
thải tập trung, bảo đảm môi 
trường sản xuất kinh doanh và 
đời sống dân cư.
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thái nguyên là tỉnh nằm 
trong lưu vực sông (LVs) 
cầu, trung bình mỗi năm 

cung cấp khoảng 3,54 tỷ m3 nước 
mặt. tuy nhiên, hiện nay Thái 
nguyên đang phải đối mặt với 
tình trạng thiếu nước và nguồn 
nước đang bị ô nhiễm.

Theo kết quả quan trắc môi 
trường định kỳ chất lượng nguồn 
nước mặt tại 49 điểm quan trắc 
của các sông, suối, trong đó có 
27 điểm tại các suối đổ trực tiếp 
vào sông cầu do sở tn&mt Thái 
nguyên thực hiện năm 2011 cho 
thấy, chất lượng nước (cLn) LVs 
cầu đã bị ô nhiễm nhẹ chất hữu 
cơ, chất rắn lơ lửng và vi sinh vật 
gây bệnh, điển hình là đoạn chảy 
qua khu vực và các suối tiếp nhận 
trực tiếp nước thải của các đô thị, 
khu khai thác khoáng sản, khu 

công nghiệp (Kcn). đặc biệt, 
phía hạ lưu sông công (khu vực 
tiếp giáp với địa phận hà nội), 
do tiếp nhận nước thải từ bãi 
rác nam sơn, nguồn nước đã bị 
ô nhiễm hưu cơ, hàm lượng các 
chất ô nhiễm dinh dưỡng như 
amoni, ni tơ vượt tiêu chuẩn từ 
2 - 5 lần. 

nguyên nhân dẫn đến tình 
trạng trên là do phần lớn các 
nguồn thải từ hoạt động khai 
khoáng, sản xuất công nghiệp, 
nước thải từ sinh hoạt, chăn nuôi... 
có chứa chất độc hại như dầu mỡ, 
kim loại nặng, chất rắn lơ lửng, 
độ màu, hàm lượng chì (pb), kẽm 
(Zn), asen (as), cadmi (cd), đều 
xả thải trực tiếp vào LVs cầu với 
ước tính khoảng 50 triệu m3 nước 
thải/năm, cụ thể:

Nước thải từ các cơ sở công 

nghiệp: Theo Báo cáo kết quả 
công tác quản lý môi trường 
trên địa bàn Thái nguyên năm 
2014, toàn tỉnh có trên 1.000 cơ 
sở công nghiệp, thuộc các ngành 
nghề khai khoáng, luyện kim, chế 
biến thực phẩm, sản xuất vật liệu 
xây dựng. trong đó, ngành luyện 
kim, cơ khí của nhà máy gang 
thép Thái nguyên và Kcn sông 
công mỗi năm xả thải ra môi 
trường hơn 6 triệu m3 nước thải 
có chứa dầu mỡ, kim loại nặng; 
ngành khai thác khoáng sản có 
lưu lượng nước thải phát sinh 
trên 12 triệu m3/năm, thành phần 
ô nhiễm chính là chất rắn lơ lửng, 
độ màu, kim loại nặng... đặc biệt, 
nước thải ở các mỏ kim loại màu, 
hàm lượng pb, Zn, as, cd vượt từ 
3,5 - 20 lần. Bên cạnh đó, ngành 
sản xuất giấy, nông lâm hàng năm 

 V Chất lượng nguồn nước tại các sông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên gần đây đã được cải thiện
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phát sinh khoảng 700.000 m3 nước 
thải; ngành chế biến thực phẩm phát 
sinh khoảng 200.000 m3/năm; ngành 
sản xuất vật liệu xây dựng phát sinh 
trên 470.000 m3/năm, thành phần 
gây ô nhiễm chủ yếu là các chất hữu 
cơ và chất rắn lơ lửng, làm đục nguồn 
nước mặt và có mùi hôi.

Nước thải từ sinh hoạt: Lượng 
nước thải sinh hoạt phát sinh 
khoảng trên 33 triệu m3/năm, thành 
phần ô nhiễm chính là chất hữu cơ, 
vi sinh vật, gây mùi hôi, ảnh hưởng 
đến môi trường và sức khỏe.

Nước thải y tế: mỗi năm, ngành 
y tế xả thải khoảng 830.000 m3 nước 
thải có chứa chất hữu cơ, chất rắn lơ 
lửng và vi sinh vật gây bệnh. mặc dù 
các cơ sở y tế đã đầu tư hệ thống xử lý 
nước thải, nhưng một số chỉ tiêu hữu 
cơ như nitơ, phốt pho trong nước 
thải sau khi xử lý vẫn cao.

Nước thải từ hoạt động nông 
nghiệp, chăn nuôi: Việc sử dụng 
phân bón không đúng quy trình và 
sử dụng quá nhiều hóa chất bảo vệ 
thực vật, thuốc trừ sâu trong hoạt 
động sản xuất nông nghiệp là nguyên 
nhân gây ô nhiễm môi trường nước. 
Bên cạnh đó, hầu hết các trang trại 
chăn nuôi của tỉnh chưa có hệ thống 
xử lý nước thải, trong số các trang 
trại đang hoạt động, chỉ có 10% 
có báo cáo đánh giá tác động môi 
trường (đtm) và cam kết BVmt; 
6 trang trại thực hiện kê khai nộp 
phí BVmt đối với nước thải. do 
vậy, lượng nước thải phát sinh từ các 
hoạt động này ảnh hưởng lớn đến 
chất lượng nguồn nước.

trước nguy cơ thiếu nước sản 
xuất, sinh hoạt và chất lượng nguồn 
nước mặt đang bị đe dọa, những 
năm qua, Thái nguyên đã có nhiều 
biện pháp thiết thực, góp phần kiểm 
soát ô nhiễm nước (Ksonn). ngày 
13/5/2011, uBnd tỉnh Thái nguyên 
đã ban hành quyết định phê duyệt 
Kế hoạch triển khai đề án BVmt 
LVs cầu trên địa bàn tỉnh giai đoạn 

2011 - 2015, nhằm ổn định cLn tại 
những nơi chưa bị ô nhiễm; hạn chế 
phát sinh nguồn thải gây ô nhiễm tại 
các dòng sông, suối phụ lưu của sông 
cầu. đồng thời, khôi phục và cải tạo 
cảnh quan, môi trường sinh thái ven 
sông; Xây dựng và hoàn thiện hệ 
thống cơ chế, chính sách khai thác, sử 
dụng bền vững tài nguyên nước. qua 
đó, góp phần nâng cao nhận thức 
cộng đồng, nâng cao vai trò, trách 
nhiệm của các cơ quan, ban ngành, tổ 
chức, cá nhân trong công tác BVmt 
và triển khai thực hiện đề án Bảo vệ 
tổng thể LVs cầu.

tỉnh đã tăng mức đầu tư kinh 
phí từ 40 tỷ (năm 2010) lên hơn 100 
tỷ đồng (năm 2013) cho công tác 
BVmt; áp dụng biện pháp thu phí 
BVmt đối với nước thải trong hoạt 
động khai thác khoáng sản; Xây dựng 
công trình xử lý nước thải tp. Thái 
nguyên, công suất 8.000 m3/ngày, 
đêm, dự kiến hoàn thiện trong năm 
2014; Lắp đặt các lò đốt rác mini tại 
các xã, cụm xã và xây dựng hệ thống 
xử lý nước thải cho các bệnh viện... 
Tháng 4/2014, tổng cục môi trường 
đã bàn giao việc quản lý, vận hành 
trạm quốc gia quan trắc môi trường 
nước tự động, cố định trên LVs cầu 
đặt tại Thái nguyên. đây là trạm 
quan trắc nước mặt đầu tiên trong 
số 6 trạm được đầu tư xây dựng tại 
3 LVs nhuệ - sông đáy, sông cầu và 
hệ thống sông đồng nai, nhằm phát 
hiện và có biện pháp xử lý kịp thời 
những nơi có dấu hiệu gây ô nhiễm 
môi trường nước.

tại Kỳ họp thứ 9, hđnd 
tỉnh Thái nguyên khóa Xii, ngày 
14/5/2014 vừa qua, uBnd tỉnh đã 
thông qua “quy hoạch phân bổ và 
bảo vệ tài nguyên nước mặt giai 
đoạn 2012 - 2020, định hướng đến 
năm 2030”. Theo đó, thời gian tới, 
tỉnh sẽ thực hiện các biện pháp phân 
vùng bảo vệ nguồn nước; Xây dựng 
các trạm xử lý nước thải tại các địa 
phương, khu, cụm công nghiệp... Bên 

cạnh đó, tỉnh cũng đang nghiên cứu 
xây dựng hành lang bảo vệ nguồn 
nước sông, suối, ao, hồ; hoàn thiện 
mạng lưới thông tin về tài nguyên 
nước.

ông đoàn văn tuấn, giám đốc 
sở tn&mt tỉnh cho biết, công tác 
BVmt trên địa bàn Thái nguyên đã 
và đang nhận được sự quan tâm của 
cả hệ thống chính trị; ý thức BVmt 
của cộng đồng được nâng lên; Kcn 
sông công đã xây dựng hệ thống xử 
lý nước thải và đưa vào vận hành từ 
năm 2011; 22/23 Bệnh viện đã xây 
dựng hệ thống xử lý chất thải, góp 
phần BVmt. hiện nay, 13/14 điểm 
quan trắc trên dòng chảy chính 
của sông cầu bị ô nhiễm nhẹ hợp 
chất hữu cơ, không đạt chất lượng 
sử dụng cho mục đích sinh hoạt, 
nhưng đảm bảo nước tưới tiêu. 
chất lượng nguồn nước tại một 
số điểm như Văn Lang, hòa Bình 
- đồng hỷ, đoạn chảy qua khu vực 
tp. Thái nguyên đã được cải thiện. 
Về phía hạ lưu, đoạn chảy qua địa 
phận huyện phú Bình, các thông số 
ô nhiễm đã giảm.

để công tác Ksonn mang lại 
hiệu quả hơn, thời gian tới, tỉnh sẽ 
tăng cường công tác thẩm định hồ sơ 
báo cáo đtm; rà soát, lập danh sách 
báo cáo đtm/cam kết BVmt và 
hướng dẫn việc đăng ký chủ nguồn 
thải, đôn đốc các chủ dự án thực hiện 
đúng và đầy đủ các quy định pháp 
luật về BVmt. đồng thời, tăng cường 
công tác thanh, kiểm tra, nhằm xử lý 
triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi 
trường nghiêm trọng theo quyết 
định số 64/qđ-ttg của Thủ tướng 
chính phủ; đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền, nâng cao ý thức của người 
dân về giữ gìn vệ sinh môi trường; tổ 
chức triển khai các dự án về BVmt; 
tập trung huy động nguồn vốn đầu 
tư để thực hiện các chương trình, đề 
án BVmt và biện pháp ứng phó với 
biến đổi khí hậu.
 thu hằng
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Sự tham gia của các tổ chức khoa học 
và công nghệ ngoài Nhà nước trong 
kiểm soát ô nhiễm nước

ngô thuần Khiết
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Các tổ chức khoa học và công nghệ (Kh&Cn) ngoài nhà nước có vị trí và vai trò quan trọng 
trong hệ thống Kh&Cn. Sự phát triển của Kh&Cn không chỉ đáp ứng nhu cầu xã hội hóa các 
hoạt động Kh&Cn mà còn là tác nhân thúc đẩy phát triển Kh&Cn và đóng góp cho sự nghiệp 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Là một trong những tổ chức 
thuộc Liên hiệp các hội Khoa 
học và Kỹ thuật Việt nam 

(Vusta), các tổ chức Kh&cn hoạt 
động trên nhiều lĩnh vực. đặc biệt, 
trong các hoạt động về BVmt, vấn đề 
kiểm soát ô nhiễm nước (Ksonn) 
được phản ánh qua một số hoạt động 
cụ thể như:

tuyên truyền, giáo DụC, 
Vận động Cộng đồng 
thAM giA bVMt nướC 

được thành lập ở tất cả các tỉnh 
thành trong cả nước và với lợi thế 
tiếp xúc trực tiếp với cộng đồng nên 
việc tuyên truyền, vận động cộng 
đồng tham gia các hoạt động BVmt 
nói chung và BVmt nước nói riêng 
trở thành thế mạnh trong hoạt động 
của các tổ chức Kh&cn ở Vusta. 
nội dung tuyên truyền bao gồm các 
chính sách, pháp luật về BVmt như 
Luật BVmt, Luật tài nguyên nước, 
Luật đa dạng sinh học, tình hình ô 
nhiễm nước, biện pháp phòng chống 
và xử lý ô nhiễm nước. song song với 
công tác tuyên truyền là vận động 
cộng đồng bảo vệ nguồn nước, chống 
gây ô nhiễm nước, chống lấn chiếm 
bờ sông, hồ…

đặc biệt, các hoạt động truyền 
thông được kết hợp với hơn 150 

đầu báo và tạp chí của Vusta, kịp 
thời truyền tải các thông tin về môi 
trường cũng như những giải pháp ô 
nhiễm nước.

trong thời gian qua, các tổ chức 
của Vusta đã thực hiện nhiều hoạt 
động đào tạo, tập huấn nâng cao kiến 
thức cho người dân và cán bộ xã/
phường về bảo vệ và phát triển bền 
vững tn&mt như nâng cao nhận 
thức cho người mường về việc bảo tồn 
đa dạng sinh học, tập huấn cho người 
dân bảo vệ các hồ ở hà nội, tập huấn 
cho các hộ chăn nuôi gia súc xây dựng 
hầm biogas ở hà tây (cũ) và tái chế 
rác thải sinh hoạt thành phân vi sinh ở 
Vĩnh phúc... góp phần nâng cao nhận 
thức BVmt của cộng đồng.

hỗ trợ người Dân xây 
Dựng CáC Công trình 
Cung Cấp nướC SạCh, xử 
Lý ô nhiễM nướC thải 
Sinh hoạt Và Chăn nuôi

chỉ tính riêng các hoạt động 
BVmt từ ngân sách nhà nước, trong 
5 năm gần đây, các tổ chức Kh&cn 
của Vusta đã thực hiện 55 dự án 
BVmt trong đó phần lớn là hỗ trợ 
người dân xây dựng các công trình 
cung cấp nước sạch, xử lý ô nhiễm 
nước thải chăn nuôi như mô hình xử 
lý nước sinh hoạt nhiễm asen bằng 

thiết bị lọc nano ở giao Thủy, nam 
định; cung cấp nước sinh hoạt bằng 
thiết bị lọc gốm sứ ở nghệ an; xử 
lý nước thải làng nghề và nước thải 
chăn nuôi ở hà tây; xử lý nước thải 
chợ quê ở Bắc ninh, mô hình bảo vệ 
các hồ hà nội dựa vào cộng đồng... 
qua đó, giảm thiểu mức độ ô nhiễm 
nước và ô nhiễm môi trường tại cộng 
đồng, tạo nguồn năng lượng sạch 
(biogas) cho các hộ gia đình chăn 
nuôi quy mô lớn. 

điều trA, đánh giá  
táC động Môi trường 

trong 5 năm qua, 24 dự án điều 
tra, đánh giá tác động môi trường 
(chiếm gần 50% tổng số dự án) đã 
được các tổ chức của Vusta thực 
hiện. các dự án này tập trung điều tra 
các tai biến, sự cố, rủi ro môi trường, 
ô nhiễm môi trường nước, các tác 
động môi trường của các hoạt động 
kinh tế, đầu tư. chẳng hạn như điều 
tra tình trạng sụt lở trượt đất trên các 
quốc lộ vùng tây Bắc; điều tra ảnh 
hưởng địa động lực đến các công 
trình thủy điện sơn La, sông đà, 
sông tranh... các dự án điều tra và 
đánh giá tác động môi trường không 
chỉ cung cấp các cơ sở dữ liệu về môi 
trường đất, nước, không khí, địa chất, 
địa lý, các tác động môi trường và sự 
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cố môi trường mà còn tư vấn lập các 
quy hoạch môi trường. Kết quả của 
các dự án này giúp cho địa phương có 
cơ sở để hoạch định chính sách phát 
triển kinh tế cũng như có những giải 
pháp khắc phục ô nhiễm và suy thoái 
môi trường.

tư Vấn, phản biện Chính 
SáCh pháp Luật Về KSonn

Với chức năng tư vấn, phản biện 
và giám định xã hội, các tổ chức 
Kh&cn đã tham gia góp ý xây 
dựng Luật tài nguyên nước, Luật 
đa dạng sinh học, Luật BVmt (sửa 
đổi) thông qua việc tổ chức hàng 
loạt các hội nghị, hội thảo và cung 
cấp các kết quả nghiên cứu thực tế. 
đặc biệt, mạng lưới các tổ chức phi 
chính phủ (ngos) Việt nam về ứng 
phó biến đổi khí hậu đã phối hợp với 
cục Khí tượng Thủy văn và Biến đổi 
khí hậu tiến hành các dự án đánh giá 
hiện trạng và xây dựng mô hình ứng 
phó biến đổi khí hậu tại cộng đồng 
cho các vùng thường xuyên bị lũ lụt 
và hạn hán. đồng thời, Vusta đã 
phối hợp với Liên minh nước sạch 
tổ chức hội thảo “Ksonn tại Việt 
nam: thực tiễn và chính sách” để 
đưa ra các khuyến nghị về quy định 
Ksonn trong Luật BVmt (sửa đổi) 
và tiến hành xây dựng Luật Ksonn 
trong thời gian tới. các ý kiến góp ý 
và tư vấn xây dựng chính sách pháp 
luật về BVmt của các tổ chức đã 
được các Bộ, ngành đánh giá cao về 
cơ sở khoa học và thực tiễn cũng như 
tính khả thi.

CáC bài họC Và định 
hướng hoạt động CủA 
CáC tổ ChứC Kh&Cn 
trong bảo Vệ tài 
nguyên nướC 

trong bối cảnh nguồn tài 
nguyên nước quý hiếm và quan 
trọng đang phải đối mặt với nguy 
cơ ô nhiễm và cạn kiệt, đặc biệt là 
thiếu nước sạch đang là một hiểm 

họa lớn đối với đời sống và phát 
triển kinh tế - xã hội ở Việt nam 
thì các biện pháp bảo vệ và sử dụng 
hợp lý nguồn tài nguyên nước cần 
tập trung vào các nội dung: sử dụng 
nước tiết kiệm và đúng mục đích; 
chống lãng phí thất thoát nước; 
chống làm ô nhiễm nguồn nước; 
Khai thác nguồn nước có kế hoạch 
để tạo điều kiện tích lũy nguồn 
nước.

đối với các tổ chức Kh&cn 
của Vusta, cần đẩy mạnh tuyên 
truyền chủ trương xã hội hóa công 
tác bảo vệ tài nguyên nước, đưa ra 
các biện pháp nhằm kêu gọi tất cả 
các thành viên trong xã hội nâng 
cao ý thức, cùng hành động tích 
cực bảo vệ nguồn tài nguyên nước; 
phổ biến thông tin về nguồn nước 
cho người dân cộng đồng và địa 
phương nhằm nâng cao nhận thức 
về bảo vệ nguồn nước; nghiên 
cứu các phương thức thích hợp để 
bảo vệ và phát triển bền vững tài 
nguyên nước, khắc phục tình trạng 
thiếu nước cho nhu cầu sinh hoạt 

và sản xuất, bao gồm các giải pháp 
sử dụng tiết kiệm, hợp lý tài nguyên 
nước. đối với các tổ chức khoa học 
công nghệ làm dịch vụ cung cấp 
nước sạch và nước sản xuất, cần 
tăng cường sử dụng nước mặt (nước 
sông, hồ …), nước từ các công trình 
cấp nước công cộng để hạn chế khai 
thác nước dưới đất và tránh gây ô 
nhiễm, cạn kiệt nguồn nước. nếu 
có công trình khai thác nước dưới 
đất thì phải khai thác đúng kỹ thuật 
và sử dụng hợp lý, tiết kiệm.

đồng thời, thực hiện các nghiên 
cứu, dự án về nguồn nước, đánh 
giá tình trạng ô nhiễm nước, tìm 
nguyên nhân và ảnh hưởng của ô 
nhiễm nước đến sức khỏe người 
dân; Xây dựng và phát triển mạng 
lưới các ngos Việt nam về bảo vệ 
tài nguyên nước, nhằm thúc đẩy các 
hoạt động về tăng cường và nâng cao 
nhận thức tài nguyên nước, tổ chức 
hội nghị, hội thảo về Ksonn. Bên 
cạnh đó, thúc đẩy việc quản lý nước 
bền vững với sự tham gia của người 
dânn

 V Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật tỉnh Đồng Nai tổ chức  
Chương trình truyền thông nâng cao nhận thức BVMT năm 2012
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Truyền thông đóng vai trò quan trọng 
trong vận động chính sách về  
kiểm soát ô nhiễm nước 

những năm qua, oxfam cùng 
với Chính phủ, các tổ chức xã hội 
của Việt nam đã triển khai nhiều 
sáng kiến nhằm thúc đẩy sự công 
bằng, phát triển của con người 
thông qua việc đem lại sự thay đổi 
về chính sách kinh tế - xã hội. Là 
đơn vị tài trợ cho hoạt động của 
Liên minh nước sạch, oxfam đã 
thúc đẩy các chính sách về ngăn 
ngừa và kiểm soát ô nhiễm nước 
(KSonn) với mong muốn hoàn 
thiện khung pháp lý về bVMt và 
phát triển bền vững. để hiểu rõ 
hơn những hoạt động này, tạp 
chí Môi trường có cuộc trao đổi 
với bà Lê Kim Dung - trưởng đại 
diện oxfam tại Việt nam.

9Bà có thể giới thiệu đôi nét về 
hoạt động của oxfam tại Việt 
Nam?

bà Lê KiM Dung: oxfam 
là một liên minh quốc tế gồm 
17 tổ chức cùng phối hợp hoạt 
động tại 94 quốc gia trên thế giới. 
oxfam là một phần của phong 
trào toàn cầu nhằm tạo ra tác 
động lớn hơn trong nỗ lực xóa 
đói giảm nghèo và đấu tranh cho 
bình đẳng. tại Việt nam, oxfam 
là một trong những tổ chức phi 
chính phủ quốc tế hàng đầu hoạt 
động trong các lĩnh vực phát 
triển nông nghiệp - nông thôn, 
giảm thiểu rủi ro, ứng phó với 
biến đổi khí hậu và thảm họa, 
phát triển xã hội dân sự và cộng 
đồng thiểu số, nâng cao vị thế 
phụ nữ. 

oxfam có mặt lần đầu tiên 
tại Việt nam từ năm 1955 với 
hoạt động cứu trợ nhân đạo. 
sau một số hỗ trợ khác trong 
lĩnh vực này, từ cuối những năm 
1980, oxfam bắt đầu triển khai 
các dự án nhằm góp phần xóa 
đói giảm nghèo. oxfam đã đồng 
hành với chính phủ Việt nam, 
các tổ chức xã hội và tổ chức 
phi chính phủ thúc đẩy sự công 
bằng, phát triển kinh tế và đời 
sống con người thông qua việc 
thay đổi các chính sách về kinh 
tế - xã hội sao cho phù hợp với 
thực tế.
9Xin bà cho biết, lý do oxfam 
chọn liên minh Nước sạch để 
đồng hành trong công cuộc 
vận động xây dựng chính sách 
kSoNN? 

bà Lê KiM Dung: từ 
cuối năm 2012, với sự hỗ trợ 
của Bộ phát triển quốc tế anh 
(dFid), oxfam bắt đầu thực 
hiện chương trình hỗ trợ Liên 
minh Vận động chính sách về 
kiểm soát ô nhiễm môi trường. 
mục tiêu của chương trình 
nhằm thúc đẩy sự tham gia của 
nhiều thành phần trong xã hội 
vào quá trình xây dựng chính 
sách về môi trường, trong đó có 
Ksonn. 

để lựa chọn chủ đề hỗ trợ, 
oxfam đã tiến hành nghiên cứu, 
phân tích các vấn đề đang được 
xã hội quan tâm. sau khi điều 
tra, nghiên cứu, oxfam nhận 
thấy, hiện nay, Việt nam đang 
phải đối mặt với tình trạng ô 
nhiễm nước ở khắp mọi nơi, 

 V Bà Lê Kim Dung - Trưởng đại diện Oxfam tại Việt Nam
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đặc biệt là ở các lưu vực sông, 
ao, hồ, khu công nghiệp, khu 
đô thị do tốc độ phát triển 
công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa nhanh. trong khi đó, các 
quy định pháp luật về BVmt, 
trong đó có BVmt nước vẫn 
còn nhiều hạn chế, cần phải 
hoàn thiện trong thời gian tới, 
đặc biệt là các quy định pháp 
luật liên quan đến Ksonn. Vì 
vậy, oxfam đã hỗ trợ các hoạt 
động của Liên minh nước 
sạch, nhằm thúc đẩy việc ra 
đời một đạo luật về bảo vệ 
nguồn nước và Ksonn. 
9Bà có những đánh giá như 
thế nào về vai trò của truyền 
thông trong vận động chính 
sách về kSoNN?

bà Lê KiM Dung: 
truyền thông có vai trò đặc 
biệt quan trọng trong việc 
nâng cao nhận thức của cộng 
đồng về BVmt, cũng như 
góp phần vào quá trình vận 
động chính sách về Ksonn. 
để đưa ra được quyết sách 
phù hợp, các nhà hoạch định 

chính sách cần có thông tin 
đầy đủ và những bằng chứng 
khoa học được tiến hành 
trong thực tế, đồng thời, lắng 
nghe những nguyện vọng của 
người dân, đặc biệt của những 
người đang bị ảnh hưởng bởi 
ô nhiễm nước. trong bối cảnh 
vận động chính sách, truyền 
thông cần được hiểu một cách 
toàn diện: đó là thông tin, 
bằng chứng khoa học và các 
kiến nghị chính sách được 
truyền tải qua các kênh phù 
hợp để đến được với những 
người làm chính sách, trong 
đó phải kể đến báo chí và các 
tài liệu kiến nghị. Báo chí là 
kênh đặc biệt quan trọng để 
nâng cao nhận thức của cả 
người dân và cơ quan quản 
lý từ trung ương đến địa 
phương. qua kênh báo chí, 
người làm chính sách phản 
ánh đúng những vấn đề của 
cuộc sống đang đặt ra và đáp 
ứng kịp thời những nhu cầu 
và nguyện vọng của người 
dân. 

9Bà có thể chia sẻ kế hoạch 
tiếp theo của oxfam trong 
thời gian tới?

bà Lê KiM Dung: 
trong những năm tới, oxfam 
sẽ tiếp tục chương trình hỗ 
trợ các liên minh, trong đó có 
Liên minh nước sạch. sự hỗ 
trợ của oxfam tập trung vào 
các khía cạnh nâng cao năng 
lực, cung cấp chuyên gia, hỗ 
trợ kỹ thuật và tài chính cho 
các hoạt động của Liên minh. 
hiện nay, ngoài Liên minh 
nước sạch, chúng tôi đang 
hỗ trợ 5 liên minh khác (đất 
đai, đất rừng, Khai Khoáng, 
y tế, nông nghiệp) nhằm vận 
động chính sách cho các vấn 
đề đang được xã hội đặc biệt 
quan tâm. chúng tôi hy vọng, 
với sự hỗ trợ của oxfam, các 
liên minh sẽ tiếp tục được 
nâng cao năng lực để triển 
khai có hiệu quả các mục tiêu 
và kế hoạch mà các liên minh 
đã xây dựng. 
9Xin cảm ơn bà.
phạM tuyên (Thực hiện)

 V Tọa đàm Truyền thông với ngăn ngừa và kiểm soát ô nhiễm do Liên minh Nước sạch 
tổ chức tại tỉnh Thái Nguyên, tháng 3/2014

gIảI pháp - công nghệ - mô hình



66 chuyên đề I-2014

KiểM Soát 
ô nhiễM nướC

Liên minh Vận động Chính sách  
Kiểm soát Ô nhiễm nước

nguyễn trâM Anh 
Điều phối viên Liên minh

trong quá trình xây dựng, 
điều chỉnh Luật BVmt (sửa 
đổi) và các chính sách liên 

quan đến BVmt, trong đó có kiểm 
soát ô nhiễm nước (Ksonn), Bộ 
tn&mt huy động sự tham gia đóng 
góp ý kiến của các cơ quan, tổ chức 
khoa học, chuyên gia môi trường, 
luật pháp, doanh nghiệp và cộng 
đồng về công tác BVmt nói chung 
và BVmt nước nói riêng. đây là cơ 
hội thuận lợi để Liên minh Vận động 
chính sách ngăn ngừa và Ksonn 
(gọi tắt là Liên minh nước sạch) ra 
đời và tham gia vào tiến trình sửa 
đổi Luật BVmt (2005), cũng như 
các văn bản dưới luật, góp phần thúc 
đẩy công tác ngăn ngừa và Ksonn 
đạt hiệu quả. đồng thời, cung cấp 
các thông tin, cơ sở dữ liệu cần thiết 
cho công tác xây dựng những luật 
mới như Luật Ksonn. 

Liên minh nước sạch là mạng 
lưới tập hợp các tổ chức phi chính 
phủ, tổ chức khoa học, xã hội, các 
chuyên gia, nhà khoa học, doanh 
nghiệp tham gia tích cực vào việc xây 
dựng, thực hiện chính sách BVmt 
và ngăn ngừa ô nhiễm công nghiệp, 
bao gồm: trung tâm nghiên cứu 
môi trường và cộng đồng (cecr), 
tạp chí môi trường, trường đại học 
tây Bắc, Viện nghiên cứu Biến đổi 
khí hậu (dragon), tập đoàn sepon 
(quảng trị), trung tâm môi trường 
và phát triển cộng đồng (cecod)... 

trong đó, cecr đóng vai trò là 
cơ quan điều phối, có nhiệm vụ hỗ 
trợ, phối hợp và kết nối các thành 
viên triển khai các hoạt động, nhằm 
phát huy tối đa khả năng của các bên 

và chuyển tải được các khuyến nghị, 
cũng như thông điệp của Liên minh 
tới các cơ quan quản lý, cơ quan lập 
pháp và cộng đồng. 

MụC tiêu Và Lĩnh VựC 
hoạt động 

Mục tiêu tổng thể: Bảo vệ nguồn 
tài nguyên nước trước ô nhiễm công 
nghiệp và các nguồn ô nhiễm khác, 
đảm bảo cho sự tiếp cận nước an 
toàn của các hoạt động kinh tế và 
dân sinh.

Mục tiêu cụ thể: trong giai đoạn 
từ năm 2013 - 2016, Liên minh đã 
đề ra các mục tiêu cụ thể như: Thúc 
đẩy kiểm soát và ngăn ngừa ô nhiễm 
nước với sự tham gia của cộng đồng 
và các bên liên quan; Xây dựng cơ sở 
pháp lý và khoa học cho việc hoàn 
thiện khung pháp lý hiện hành về 
Ksonn và xây dựng Luật Ksonn; 
Liên minh nước sạch có năng lực tốt 
để tham gia vào công tác kiểm soát 
và ngăn ngừa ô nhiễm nước.

Lĩnh vực hoạt động: Liên minh sẽ 
tập trung vào các hoạt động sau: 

nghiên cứu, rà soát các chính 
sách, văn bản pháp lý hiện hành 
nhằm phát hiện các lỗ hổng, rào cản 
trong chính sách, cũng như bất cập 
trong công tác quản lý; từng bước 
xây dựng, cung cấp các số liệu, góp 
phần nâng cao hiệu quả thực thi 
luật, đồng thời tạo tiền đề cho việc 
ra đời Luật Ksonn.

tổ chức các hội thảo, hội nghị, 
diễn đàn, các chương trình truyền 
thông, nghiên cứu kinh nghiệm 
quốc tế để đóng góp cho việc xây 
dựng, sửa đổi chính sách pháp luật 

về Ksonn của Việt nam, cụ thể 
là đưa ra Bản kiến nghị về Luật 
Ksonn. 

ngoài ra, Liên minh cũng góp 
phần hỗ trợ cộng đồng giám sát 
việc thực thi các quy định pháp luật 
về bảo vệ nguồn nước tại các vùng 
ô nhiễm trọng điểm, thúc đẩy việc 
công khai thông tin quan trắc môi 
trường nước.

Một Số Kết Quả  
đã đạt đượC

Nghiên cứu theo vấn đề: chỉ 
trong một thời gian ngắn, Liên 
minh đã tiến hành nghiên cứu 
tổng quan và điều tra về thực trạng 
ô nhiễm nước cũng như công tác 
Ksonn tại những thủy vực điển 
hình, nhằm đánh giá tác động của 
ô nhiễm nước tới sức khỏe, kinh tế 
của cộng đồng; xác định những bất 
cập trong công tác quản lý, thể chế 
chính sách, kỹ thuật, xã hội, trách 
nhiệm của các bên. cho đến nay, 
các nghiên cứu tập trung vào một 
số khu vực sau:

tại hà nội: trên cơ sở hệ thống 
hóa các văn bản quy phạm liên quan 
đến công tác Ksonn và quản lý 
môi trường đối với các ao, hồ của 
tp (Ví dụ: Luật tài nguyên nước, 
Luật BVmt, Luật đô thị, các văn 
bản dưới luật...), Liên minh đã tiến 
hành nghiên cứu, xác định các điểm 
mạnh, yếu trong Ksonn, điều tra 
phân tích các bất cập trong chính 
sách quản lý, cũng như các xung đột 
lợi ích của các nhóm cộng đồng liên 
quan dẫn đến tình trạng ô nhiễm hồ 
hà nội. 
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trên cơ sở điều tra hiện trạng 
ô nhiễm môi trường tại sông cầu 
Lường, mỹ hào, hưng yên, Liên 
minh đã phân tích các bất cập trong 
quá trình thực hiện quy định pháp 
luật về BVmt nói chung và BVmt 
nước nói riêng (các công cụ quản lý 
nhà nước về môi trường như: đánh 
giá tác động môi trường (đtm), giám 
sát cộng đồng), các nguyên nhân gây 
ra các xung đột lợi ích giữa người 
dân và doanh nghiệp tại địa phương, 
đồng thời, đề xuất các khuyến nghị 
để tăng cường cơ chế giám sát thực 
thi quy định pháp luật về BVmt.

Thông qua việc nghiên cứu tổng 
quan về lịch sử, điều kiện phát triển 
kinh tế - xã hội của khu vực suối 
Bưng cù (Bình dương) và tình trạng 
ô nhiễm suối hiện nay, Liên minh đã 
xác định những ảnh hưởng của ô 
nhiễm nước đến nông nghiệp, sinh 
kế và đời sống của người dân, cũng 
như nhận thức của họ về vấn đề ô 
nhiễm môi trường. đồng thời, tiến 
hành phân tích xung đột giữa người 
dân với doanh nghiệp và cơ quan 
quản lý, xem xét cách giải quyết hiện 
nay (đền bù giải phóng mặt bằng, 
xử lý chất thải), cũng như tác động 
của báo chí với vấn đề ô nhiễm suối 
Bưng cù. 

Nghiên cứu các bài học từ nước 
ngoài: để phục vụ cho việc xây dựng 
Luật Ksonn, thời gian qua, Liên 
minh đã tham khảo kinh nghiệm 
và chính sách của các nước về kiểm 
soát và ngăn ngừa ô nhiễm nước, 
các biện pháp xử lý ô nhiễm, nhằm 
hỗ trợ công tác xây dựng chính sách 
pháp luật liên quan đến Ksonn tại 
Việt nam. cụ thể, Luật Ksonn của 
mỹ (Luật nước sạch năm 1972); Luật 
Ksonn của nhật Bản (năm 1970); 
Luật Kiểm soát và phòng ngừa ô 
nhiễm nước của trung quốc (ban 
hành năm 1984, sửa đổi năm 2008); 
Luật nước sạch philipin (năm 2004)

Nghiên cứu phân tích chính sách: 
nghiên cứu, rà soát và phân tích 

các luật (Luật BVmt (2005), Luật 
tài nguyên nước) và các văn bản 
hiện hành liên quan đến Ksonn về 
các khía cạnh như đtm, quy trình 
Ksonn tổng thể, vai trò của các 
bên (cơ quan quản lý, doanh nghiệp, 
cộng đồng, truyền thông…); tìm ra 
các bất cập, lỗ hổng trong việc thực 
thi chính sách... từ đó, đưa ra các 
khuyến nghị và đề xuất xây dựng 
Luật Ksonn của Việt nam. 

 Chiến LượC  
truyền thông

nhằm tạo ra diễn đàn để các 
nhà hoạch định chính sách và pháp 
lý, các nhà khoa học, chuyên gia, 
doanh nghiệp và giới truyền thông 
đóng góp các ý kiến, thảo luận về 
thể chế chính sách liên quan đến 
Ksonn, từ tháng 11/2013 đến 
nay, Liên minh đã tổ chức nhiều 
chương trình hội thảo, tập huấn về 
công tác Ksonn, trong đó có một 
số hội thảo được đánh giá cao, thu 
hút sự tham gia của các nhà quản 
lý, nhà nghiên cứu, chuyên gia môi 
trường trong nước và quốc tế, ví 
dụ, hội thảo: “Thảo luận và đóng 
góp ý kiến cho Luật BVmt (sửa 
đổi) về Ksonn” diễn ra vào tháng 
12/2013 tại hà nội; hội thảo quốc 
tế: “Ksonn tại Việt nam: Thực 
tiễn và chính sách” tổ chức tại hà 
nội vào tháng 4/2014… 

đặc biệt, để hỗ trợ cho công tác 
nghiên cứu và góp phần nâng cao 
nhận thức cho cộng đồng và các bên 
liên quan về Ksonn, Liên minh 
đã tổ chức nhiều hoạt động truyền 
thông, thu hút được sự quan tâm của 
các cơ quan quản lý, tổ chức quốc 
tế, cộng đồng, đồng thời thể hiện 
được vai trò của Liên minh trong 
việc xây dựng và hoàn thiện thể chế, 
chính sách pháp luật về Ksonn. cụ 
thể: Thực hiện các phóng sự (“câu 
chuyện tại suối Bưng cù, Bình 
dương”; “Ksonn Việt nam - câu 
chuyện làng bún Khắc niệm, Bắc 

ninh”) và phát sóng trên các kênh 
truyền hình ttXVn, infotv, antV. 
qua các phóng sự này, cộng đồng 
đã nhìn thấy rõ bức tranh ô nhiễm 
nước nặng nề và ảnh hưởng đến sức 
khỏe và cuộc sống người dân tại các 
khu vực ô nhiễm.

ngoài ra, tại tp. hà nội, Liên 
minh cùng với các câu lạc bộ hồ 
hà nội và hội phụ nữ phường ngọc 
Khánh tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng 
ngày nước thế giới (22/3/2014); hỗ 
trợ Liên hiệp hội phụ nữ các phường 
hoàng Văn Thụ, quảng an, ngọc 
Khánh và hạ đình tổ chức Tháng 
hành động vì nước sạch từ ngày 22/3 
- 22/4, nhằm nâng cao nhận thức 
của cộng đồng về việc chung tay bảo 
vệ hồ hà nội.

Bên cạnh đó, Liên minh còn 
phối hợp với tổng cục môi trường 
tổ chức sự kiện ngày trái đất với 
sự tham gia của 1.000 tình nguyện 
viên đến từ câu lạc bộ hồ hà nội, 
hội phụ nữ các phường, sinh viên 
các trường đại học và một số doanh 
nghiệp trên địa bàn hà nội. 

trải qua 6 tháng hoạt động, cho 
đến nay, Liên minh đã đạt được một 
số kết quả bước đầu trong việc tìm ra 
các điểm bất cập trong cơ chế chính 
sách về BVmt nước, cũng như công 
tác quản lý môi trường nước tại Việt 
nam. trong thời gian tới, Liên minh 
sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động, 
bám sát các mục tiêu đã đề ra, nhằm 
xây dựng cơ sở pháp lý và khoa học 
cho việc hoàn thiện khung pháp lý 
hiện hành về Ksonn, xây dựng 
Luật Ksonn; thúc đẩy công tác 
kiểm soát, ngăn ngừa ô nhiễm nước 
với sự tham gia của cộng đồng và các 
bên liên quan. 

Với phương châm hoạt động dựa 
vào liên kết và hợp tác với nhiều bên, 
Liên minh mong muốn nhận được 
sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân 
nhằm xây dựng một Liên minh vững 
mạnh và góp phần bảo vệ nguồn tài 
nguyên nước của Việt namn
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Vai trò cộng đồng  
trong công tác bảo vệ hồ Hà Nội
đào thu thủy
Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng

hoạt động CủA Cộng 
đồng trong Công táC 
bảo Vệ hồ hà nội 

ô nhiễm môi trường ở các hồ 
hà nội là một vấn đề không mới và 
không dễ giải quyết. Vấn đề này nằm 
trong tình trạng chung về ô nhiễm 
môi trường nước mặt ở nước ta. Theo 
Báo cáo môi trường quốc gia 2012, 
nhiều sông, hồ, kênh, rạch đang dần 
biến thành nơi chứa các chất thải đô 
thị, chất thải công nghiệp chưa qua 
xử lý... đặc biệt, chất lượng nước các 
hồ trong khu vực nội thành, nội thị 
tại một số tp lớn đã bị ô nhiễm chất 
hữu cơ. các hồ nội thành hà nội với 
hầu hết các thông số đều vượt qua 
quy chuẩn qcVn 08:2008/Btnmt 
loại B2. nước trong nhiều ao, hồ 
ô nhiễm nặng và cạn kiệt vào mùa 
khô, gây tác hại đến môi trường, 
cảnh quan đô thị và ảnh hưởng tới 
sức khỏe của người dân.

những năm qua, hà nội đã nỗ 
lực đầu tư và tiến hành nhiều biện 
pháp nhằm cải thiện môi trường các 
hồ, cả về chất lượng nước cũng như 
cảnh quan. trong các nỗ lực đó, sự 
tham gia của cộng đồng, với nòng cốt 
tiên phong là trung tâm nghiên cứu 
môi trường và cộng đồng (cecr), 
Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ 
thuật Việt nam, cùng hội phụ nữ các 
phường và câu lạc bộ (cLB) hồ hà 
nội với những sáng kiến từ thực tế đã 
thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng 
vào công tác bảo vệ hồ. 

trong 3 năm qua, nổi bật là các 
hoạt động của hội phụ nữ phường 
hoàng Văn Thụ trong công tác bảo 
vệ hồ đền Lừ, hội phụ nữ phường 
quảng an trong công tác bảo vệ ao 
chùa phổ Linh, ao chéo, hội phụ nữ 
phường ngọc Khánh trong công tác 
bảo vệ hồ ngọc Khánh, qua đó, góp 
phần nâng cao nhận thức của cộng 
đồng về bảo vệ hồ hà nội. 

trong khuôn khổ các hoạt động 
của cLB hồ hà nội, được cecr 
cùng Viện nghiên cứu đô thị, diễn 
đàn đô thị Việt nam khởi xướng 
và bảo trợ, bản tin online về hồ hà 
nội (2 tháng một lần) đã được chia 
sẻ đến mọi thành viên. phương tiện 
kết nối này đã gắn bó và giữ lửa cho 
các thành viên. cLB cũng tổ chức các 
tháng nhặt rác ở hồ Bảy mẫu, thu hút 
nhiều người tham gia. tới năm 2014, 
cLB đã có được sự tham gia của một 
số doanh nghiệp, cLB sinh viên các 
trường đại học, sự bảo trợ của tổng 
cục môi trường và chi cục BVmt hà 
nội. cLB cũng là hạt nhân tổ chức 
ngày trái đất “chung tay gìn giữ hồ 
hà nội” với sự tham gia của các tổ 
chức, sinh viên các trường đại học, 
ngôi sao âm nhạc, cơ quan truyền 
thông…

Bên cạnh đó, cecr đã tổ chức 
nhiều đợt tập huấn cho cộng đồng ở 
các hồ, cùng hội phụ nữ xây dựng kế 

 V Các hoạt 
động hưởng ứng 
Ngày Trái đất do 
CECR phối hợp 
với Sở TN&MT 
Hà Nội tổ chức 
thu hút đông 
đảo cộng đồng 
tham gia
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hoạch dài hạn triển khai thực hiện 
các hoạt động trên. những bên tham 
gia đều hy vọng, các sự kiện và hoạt 
động bảo vệ hồ hà nội sẽ đóng góp 
vào việc xây dựng cách ứng xử mới 
với môi trường, thúc đẩy khuyến 
khích sự tham gia của cộng đồng và 
tạo một văn hóa mới cho Việt nam 
(văn hóa môi trường).

những Khó Khăn,  
bất Cập

những bất cập về chức năng của 
hồ hà nội hiện nay: các hồ ở hà nội 
có chức năng chính là điều hòa nước 
mưa, thoát nước, chức năng môi 
trường, tạo những lá phổi nhỏ cho 
đô thị và chức năng cảnh quan phục 
vụ giải trí cho cộng đồng. tuy nhiên, 
phần lớn hồ ở hà nội có chức năng 
thoát nước, tức là cống thải trực tiếp 
ra hồ. nhiều hồ có chức năng khai 
thác kinh tế nên hiện nay có hồ vẫn 
tiếp tục được nuôi cá hoặc trồng rau. 
các chức năng này mang tính lịch sử, 
ra đời từ khi hà nội vẫn còn là một 
Thủ đô nhỏ. Với việc hà nội đang trở 
thành một Thủ đô hiện đại, việc nuôi 
cá và trồng rau, đặc biệt chức năng 
thoát nước của các hộ trở nên lạc hậu 
và là các nguyên nhân làm cho hồ 
bị suy thoái. chức năng môi trường 
như điều hòa không khí, điều hòa 
nước mưa và cảnh quan đã không 
đảm bảo hiệu quả.

những bất cập về quản lý chất 
lượng nước hồ và hành lang ven hồ: 
công tác quản lý hồ đã được phân 
cấp quản lý xuống uBnd các quận, 
huyện có hồ. tuy nhiên, quyết định 
số 11/2011/qđ-uBnd không phân 
định rõ chức năng quản lý bao gồm 
những lĩnh vực nào. điều này gây 
khó khăn trong việc thực hiện quản 
lý và việc xác định trách nhiệm của 
các bên liên quan. đến nay, chỉ có 
công tác quản lý hồ tây khắc phục 
được khó khăn này do uBnd tp có 
quyết định riêng về quản lý hồ tây.

hiện nay, mỗi hồ thường có 3 
đơn vị quản lý chính: công ty cấp 
thoát nước quản lý nước hồ và lòng 
hồ, công ty công viên cây xanh quản 
lý cây xanh ở hành lang bờ, công ty 
môi trường đô thị chịu trách nhiệm 
về vệ sinh xung quanh bờ. các công 
ty này làm việc qua hợp đồng giao 
nhiệm vụ của sở Xây dựng, quận 
hoặc phường trực thuộc tùy theo 
phân cấp của mỗi hồ. công tác quản 
lý của mỗi đơn vị được thực hiện biệt 
lập, bị động, phụ thuộc vào ý thức của 
người dân và cộng đồng xung quanh. 

nhiều quyết định của tp ban 
hành nhưng việc thực thi chưa hiệu 
quả: sự bất cập trong chức năng, mục 
tiêu của các ao, hồ với cách quản lý 
hành chính từ trên xuống dẫn đến 
bất cập trong thực thi chính sách mà 
những người phải đối mặt với các bất 

cập là các cán bộ trực tiếp thực hiện 
văn bản. có thể lấy một ví dụ: mục 
3, điều 7, quyết định số 2249/qđ-
uBnd nêu rõ “nghiêm cấm các đơn 
vị nuôi cá kinh doanh trên các hồ 
điều hòa trong khu vực các quận nội 
thành” xong việc nuôi cá vẫn được 
duy trì ở các hồ lớn như hồ Xã đàn, 
Thanh nhàn, đền Lừ… Việc nuôi cá 
gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác 
xử lý và duy trì chất lượng nước của 
công ty Thoát nước. trong khi việc 
cho phép đơn vị nuôi cá, sử dụng hồ 
thuộc về uBnd trực thuộc hồ đó.

Một Số Khuyến nghị 
thúC đẩy Sự thAM giA 
CủA Cộng đồng Vào bảo 
Vệ hồ hà nội

Về mặt chính sách, hà nội cần 
thay đổi chức năng của hồ hà nội 
(loại bỏ chức năng về thoát nước và 
chức năng nuôi trồng thủy sản); cần 
phải có chế tài cụ thể đối với những 
bên vi phạm các quy định của tp về 
bảo vệ hồ; Xây dựng một nguồn quỹ 
hỗ trợ cộng đồng để có thể phát huy 
các sáng kiến. ngoài ra, quỹ BVmt 
hà nội nên có nguồn quỹ để hội phụ 
nữ phường, các tổ chức khoa học kỹ 
thuật có thể tiếp cận. cần có kế hoạch 
chiến lược sử dụng nguồn quỹ này 
nhằm đạt được các kết quả cụ thể và 
giải quyết vấn đề, khuyến khích sáng 
tạo, sự tham gia của cộng đồngn

 V Các bạn trẻ 
vớt rác ở hồ  
Thiền Quang
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Hiệu quả từ việc huy động sự tham gia 
của cộng đồng vào công tác kiểm soát 
ô nhiễm nước tại Thái Lan 

Một trong những vấn đề môi trường cấp bách hiện nay là tài 
nguyên nước đang đứng trước nguy cơ cạn kiệt do tình trạng sử 
dụng và khai thác quá tải, cùng với ô nhiễm nguồn nước đang là 
thách thức lớn đối các nước trong khu vực đông nam á, trong 
đó có Thái Lan. trong bối cảnh chất lượng nước tại các con sông 
lớn ngày càng xấu đi, Chính phủ Thái Lan đã có một số giải pháp 
để cải thiện chất lượng môi trường nước tại các sông, hồ trên cả 
nước. phóng viên đã có cuộc trao đổi với bà Wilasinee Saktaywin, 
phòng Quản lý Chất lượng nước, Cục Kiểm soát ô nhiễm, bộ tài 
nguyên Môi trường Thái Lan về công tác kiểm soát ô nhiễm nước 
(KSonn) của Thái Lan.  V Bà Wilasinee Saktaywin -  

Cục Kiểm soát ô nhiễm,  
Bộ Tài nguyên Môi trường Thái Lan

9Xin bà cho biết, thực trạng môi 
trường nước ở Thái lan hiện nay?

MS. WiLASinee SAKtAyWin: 
Thái Lan có 25 lưu vực sông và 52 
hồ chứa nước. Thời gian qua, cũng 
như nhiều nước ở châu á, tình trạng 
gia tăng dân số, cùng với phát triển 
kinh tế nhanh, trong khi việc thực 
thi chính sách pháp luật về BVmt 
không hiệu quả là những nguyên 
nhân chính làm suy giảm chất lượng 
nước tại Thái Lan. tình trạng ô 
nhiễm môi trường do các hoạt động 
sản xuất, sinh hoạt của con người 
gây ra đã ảnh hưởng không nhỏ đến 
sức khỏe người dân, nuôi trồng thủy 
sản và làm thiệt hại nền kinh tế của 
đất nước. chất lượng nước mặt của 
các con sông lớn như sông chao 
praya, Thachin, Lam takhong… 
ngày càng xấu đi bởi hoạt động sản 
xuất nông nghiệp, công nghiệp của 
các doanh nghiệp và người dân tại 
những địa phương nơi có các dòng 
sông này chảy qua. Kết quả quan trắc 
môi trường năm 2012 cho thấy, 1/4 
nguồn nước tại các sông lớn có chất 
lượng không đạt tiêu chuẩn về môi 
trường. những nguồn nước có chất 

lượng xấu chủ yếu ở miền trung, 
nơi đây tập trung rất đông dân cư. 
các chỉ tiêu gây ô nhiễm môi trường 
nước là do, Bod, coliform, h2s, 
nh4… do các nguồn thải sản xuất 
công nghiệp, đô thị và khu dân cư 
khá cao. 
9Để giải quyết tình trạng ô nhiễm 
môi trường nước, Thái lan đã triển 
khai những biện pháp gì thưa bà?

MS. WiLASinee SAKtAyWin: 
chính phủ Thái Lan đã có nhiều 
biện pháp để ngăn ngừa và Ksonn 
như xây dựng 350 trạm quan trắc 
môi trường nước và 101 nhà máy xử 
lý nước thải tập trung trên phạm vi 
cả nước, với công suất 3,2 triệu m³/
ngày, đêm, tổng chi phí xây dựng 
khoảng 83 tỷ baht (khoảng gần 
54.000 tỷ đồng), đồng thời tiến hành 
xử lý chất thải nguy hại, quản lý chất 
thải nông nghiệp, kiểm soát chất thải 
công nghiệp… 

đặc biệt, để ngăn ngừa và 
Ksonn, Thái Lan đã ban hành 
nhiều đạo luật liên quan đến nội 
dung này ngay từ những năm 1990, 
trong đó có Luật tăng cường và Bảo 
tồn chất lượng môi trường quốc gia 

(neqa 1992). Là đạo luật khung 
về BVmt, neqa quy định một số 
nội dung quan trọng như thành lập 
ủy ban môi trường quốc gia (neB), 
quỹ môi trường quốc gia; quy định 
về tổ chức thực hiện và nguồn tài 
chính cho hoạt động BVmt; quyền 
và nghĩa vụ của người dân trong 
việc BVmt và khuyến khích người 
dân tham gia vào công tác BVmt; 
quy định chi tiết về tiêu chuẩn kỹ 
thuật môi trường và đtm, trong 
đó xác định rõ thẩm quyền, điều 
kiện, trình tự thủ tục để áp dụng 
các công cụ đó... Theo đạo luật này, 
chủ tịch neB là Thủ tướng, thành 
viên là các Bộ thuộc chính phủ. ủy 
ban có quyền hoạch định các chiến 
lược, chính sách quản lý môi trường 
chung cũng như đưa ra các biện 
pháp, chương trình xử lý môi trường 
và phục hồi chất lượng môi trường, 
trong đó có môi trường nước. đồng 
thời, ủy ban chịu trách nhiệm ban 
hành các tiêu chuẩn chất lượng nước 
và tiêu chuẩn xả thải ra môi trường. 
Khi ủy ban phê duyệt bất kỳ một 
chính sách, kế hoạch về môi trường 
cụ thể nào thì kèm theo là ngân sách 
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được phân bổ cho kế hoạch đó. 
có thể nói, neqa là một đạo 

luật bao quát nhiều vấn đề và mức 
độ chi tiết của các quy định rất cao, 
cụ thể trong quy định liên quan đến 
Ksonn, Luật chỉ rõ các nguồn ô 
nhiễm nước, các tiêu chuẩn chất 
lượng nước và tiêu chuẩn xả thải 
đối với từng nguồn ô nhiễm như 
nhà máy, Kcn, hoạt động xây dựng, 
trang trại chăn nuôi lợn, trạm xăng... 
Luật còn đề cập đến các phương 
pháp quan trắc môi trường nước; 
xây dựng cơ sở xử lý nước thải cho 
những nơi đang khủng hoảng về 
nước; tăng cường trách nhiệm của 
chính quyền địa phương… ngoài 
ra, Luật neqa 1992 nhấn mạnh 
đến việc phải ngăn chặn ô nhiễm từ 
các nguồn thải, áp dụng nguyên tắc 
“người gây ô nhiễm phải trả tiền”. 
Bộ Luật có một chương quy định về 
trách nhiệm hình sự gồm 14 tội liên 
quan đến BVmt và hình phạt tương 
ứng cụ thể. ngoài Luật neqa 1992, 
các quy định liên quan đến Ksonn 
còn được đề cập trong các Luật khác 
như: Luật nhà máy; Luật sức khỏe 
cộng đồng; Luật Làm sạch cộng 
đồng; Luật Kiểm soát xây dựng… 

Thêm vào đó, để phục hồi chất 
lượng nước của các dòng sông, 
chính phủ Thái Lan còn thành lập 
25 ủy ban lưu vực sông (LVs) chịu 
trách nhiệm lập quy hoạch, hình 

thành các dự án và triển khai kế 
hoạch phát triển LVs. cục Kiểm soát 
ô nhiễm (pcd) chịu trách nhiệm 
xây dựng Kế hoạch tổng thể quản lý 
chất lượng nước cho tất cả 25 LVs 
ở Thái Lan. đối với các LVs lớn, 
Kế hoạch chỉ tập trung vào quản lý 
nước thải, ưu tiên xây dựng các cơ sở 
xử lý nước thải trong thành phố và 
kiểm soát nước thải từ các hoạt động 
công nghiệp, nông nghiệp.

mặc dù hiện nay, Thái Lan 
không có quy định nào để điều 
chỉnh các cơ sở sản xuất công nghiệp 
ở các vùng nông thôn (được gọi 
là các doanh nghiệp vừa và nhỏ), 
nhưng chính phủ đã ban hành một 
bản hướng dẫn kỹ thuật cụ thể để 
các doanh nghiệp này tuân theo 
sao cho nước thải của các cơ sở này 
không gây ô nhiễm môi trường. Bản 
hướng dẫn này đề cập đến việc áp 
dụng các công nghệ xử lý đơn giản, 
xây dựng hệ thống xử lý nước thải 
đơn giản như xây một cái ao, bể lắng 
với chi phí nhỏ như là một hình 
thức xử lý nước thải từ các cơ sở này 
ra môi trường. những công nghệ xử 
lý đó tuy đơn giản nhưng cũng giảm 
thiểu được tương đối lượng chất gây 
ô nhiễm môi trường, thậm chí giảm 
đến 50%. 

Bên cạnh đó, một trong những 
vấn đề quan trọng góp phần vào 
việc cải thiện chất lượng môi trường 

nước tại Thái Lan đó là sự tham gia 
của cộng đồng trong công tác kiểm 
soát và BVmt nước, nhất là trong 
hoạt động giám sát chất lượng nước. 
các nhóm tình nguyện hoặc tổ chức 
xã hội dân sự đã được thành lập và 
hoạt động hiệu quả. họ thực hiện 
giám sát điều kiện, môi trường của 
suối, sông và hồ, giúp bảo vệ nguồn 
tài nguyên nước cho các mục đích 
có lợi. nhiều dự án nhằm nâng cao 
nhận thức cộng đồng về các vấn đề 
cơ bản trong công tác quản lý môi 
trường nước đã được triển khai 
trong nhiều năm gần đây, chủ yếu 
tập trung vào mối quan hệ giữa con 
người và thiên nhiên, cũng như tầm 
quan trọng của chất lượng nước đến 
thủy sinh.
9Việt Nam đang trong quá trình 
sửa đổi và hoàn thiện khung pháp 
lý về BVmT, bao gồm quy định về 
môi trường nước. Bà có thể đưa 
ra những khuyến nghị cho việc 
xây dựng chính sách pháp luật về 
kSoNN của Việt Nam?

MS. WiLASinee 
SAKtAyWin: tôi chưa có nhiều 
thời gian để nghiên cứu các quy định 
của Việt nam về công tác BVmt 
cũng như Ksonn. nhưng theo 
tôi, chính phủ Việt nam phải làm 
sao kiểm soát chặt chẽ các nguồn 
xả thải tại các nguồn điểm để các 
doanh nghiệp phải tuân thủ các quy 
định pháp luật về việc xả thải tại các 
nguồn điểm. đồng thời, phải đưa ra 
nhiều tiêu chuẩn môi trường khác 
nhau vì không thể sử dụng một tiêu 
chuẩn cho nhiều nguồn điểm. ở 
Thái Lan, cũng rất khó khăn để thực 
thi và cưỡng chế pháp luật về môi 
trường liên quan đến việc các chủ 
nguồn thải phải tuân thủ các tiêu 
chuẩn xả thải ra môi trường. mặc 
dù, nhiều doanh nghiệp đã thuê các 
chuyên gia tư vấn thiết kế các hệ 
thống xử lý nước thải cũng như xử 
lý môi trường nhưng đôi khi họ vẫn 
không đạt được các yêu cầu theo 
như luật định. do đó, cần phải xem  V Thái Lan luôn khuyến khích sự tham gia của cộng đồng vào công tác KSONN
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lại các tiêu chuẩn đó có quá cao hay 
không mà các doanh nghiệp không 
thể đáp ứng dù đã đầu tư hệ thống xử 
lý nước thải. ngoài ra, chúng ta cũng 
phải tính đến yếu tố tài chính khi 
đưa ra các tiêu chuẩn, đó là liệu các 
doanh nghiệp có đủ kinh phí để đầu 
tư, xây dựng các hệ thống xử lý nước 
thải đảm bảo đáp ứng được các tiêu 
chuẩn hay không?

Bên cạnh đó, một kinh nghiệm 
nữa của Thái Lan trong công tác 
BVmt nói chung và ngăn ngừa, 
Ksonn nói riêng đó là việc nâng 
cao năng lực và nhận thức của chính 
quyền địa phương trong công tác 
BVmt, vì chính quyền địa phương là 
cơ quan rất quan trọng, họ có trách 
nhiệm quản lý trực tiếp về BVmt 
tại địa phương. Vì vậy, cần chú trọng 
đến việc tăng cường ngân sách, nâng 
cao năng lực, kiến thức cho chính 
quyền địa phương cũng như là thúc 
đẩy sự tham gia của cộng đồng vào 
công tác BVmt. Việc huy động sự 
tham gia của người dân vào BVmt 
là một vấn đề rất quan trọng, đặc 
biệt là những người trực tiếp sử 
dụng nguồn nước đó. Ví dụ, những 
người nông dân sử dụng nước sông 
để canh tác, sản xuất, cần phải huy 
động họ tham gia vào các hoạt động 
quan trắc môi trường nước vì chính 
những người nông dân này hiểu rõ 
chất lượng nguồn nước hơn ai hết. 
nếu như chúng ta có thể có được sự 
tham gia của người dân trong các 
hoạt động giám sát môi trường, quan 
trắc môi trường thì sẽ đạt được nhiều 
lợi ích trong công tác BVmt. Theo 
tôi, các bước đầu tiên có thể áp dụng 
tại Việt nam là làm thế nào huy động 
được sự tham gia của những người 
thụ hưởng trực tiếp từ nguồn nước, 
đồng thời công khai những thông 
tin về tình hình ô nhiễm môi trường 
nước cho người dân địa phương biết. 
9Xin cảm ơn bà!
 phương Linh (Thực hiện) 

Bảo vệ môi trường 
đem lại lợi ích  
cho doanh nghiệp

phát triển doanh nghiệp 
(Dn) thân thiện với môi 
trường mang lại những 
lợi ích cho Dn, giúp Dn 
kiểm soát chi phí, phát 
triển thương hiệu và kinh 
doanh có trách nhiệm 
hơn với xã hội và cộng 
đồng. đó chính là quan 
điểm của ông Sugianto 
tandio - Chủ tịch tập 
đoàn pt tirta Marta 
(inđônêxia), ông đã dành 
hơn 10 năm để nghiên 
cứu và phát triển thành 

công các sản phẩm nhựa thân thiện môi trường, cung cấp 
cho thị trường trong nước và quốc tế. trong cuộc trao 
đổi với tạp chí Môi trường, ông Sugianto tandio cho 
biết, tập đoàn đã thực hiện một số giải pháp bVMt, xử 
lý nước thải hiệu quả, tiết kiệm nguồn tài nguyên và đưa 
thương hiệu đến với khách hàng khắp nơi trên thế giới. 

 V Ông Sugianto Tandio -  
Chủ tịch Tập đoàn PT Tirta Marta

9Tập đoàn đã nhận được nhiều 
giải thưởng và danh hiệu cho 
những nỗ lực kinh doanh, phát 
triển thương hiệu thành công 
với các sản phẩm xanh, thân 
thiện môi trường. Ông có thể 
cho biết, Tập đoàn đã áp dụng 
các biện pháp BVmT như thế 
nào?

ông SugiAnto tAnDio: 
ngay từ khi thành lập, 

tập đoàn luôn xem BVmt là 
ưu tiên hàng đầu và tuân thủ 
nghiêm ngặt mọi quy định của 
inđônêxia về BVmt trong hoạt 
động sản xuất kinh doanh. 

chúng tôi đã có một số giải 
pháp như nghiên cứu, xây dựng 
chiến lược kinh doanh, thay đổi 
công nghệ, phát triển những 
kỹ thuật mới nhằm tối ưu hóa 
hoạt động sản xuất, đồng thời 
giảm tối đa nguồn tài nguyên 
sử dụng và lượng chất thải phát 
sinh ra môi trường. Với mong 
muốn đóng một vai trò tích cực 
vào việc BVmt, xanh hóa trái 
đất, tập đoàn đã mất 10 năm 
để nghiên cứu và thử nghiệm 
mô hình sản xuất nhựa phân 
hủy sinh học để thay thế các 
sản phẩm nhựa truyền thống 
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có hại cho môi trường. một dn 
muốn thành công, cũng như một 
chính sách muốn “sát với cuộc sống” 
cần có sự kết hợp chặt chẽ của cả 3 
đối tượng: chính phủ, dn và cộng 
đồng. chính phủ là cơ quan ban 
hành các chính sách pháp luật phải 
nghiên cứu để đưa ra quy định sao 
cho dn và người dân có thể thực 
hiện được. Với dn, cần lựa chọn 
phương án kinh doanh vừa mang 
lại lợi ích, vừa đúng chủ trương, 
chính sách của nhà nước. tirta 
marta đã góp phần không nhỏ vào 
công tác BVmt và phát triển kinh 
tế inđônêxia bằng cách sản xuất 
các sản phẩm nhựa phân hủy sinh 
học từ cây sắn, loại cây được trồng 
rộng rãi ở inđônêxia. điều này giúp 
giảm lượng khí thải cácbon, tiết 
kiệm năng lượng và tăng thu nhập 
cho người dân nghèo trồng sắn. các 
sản phẩm nhựa của tập đoàn có thể 
quay vòng sản xuất, dễ tái sinh và 
phân hủy, không gây tác hại cho môi 
trường, đạt tiêu chuẩn nhãn xanh 
của inđônêxia. Không chỉ phục vụ 
trong nước, chúng tôi còn chuyển 
giao công nghệ sang các nước khác 
thông qua mạng lưới đối tác ở châu 
á và châu mỹ. 

nhận thức được tầm quan trọng 
của việc BVmt, tập đoàn pt tirta 
marta hiện đã và đang tham gia 
vào hỗ trợ chính phủ phát triển 
sản phẩm mới, thực hiện quá trình 
chuyển đổi mô hình sinh thái, tư vấn 
cho các dn và người dân inđônêxia 
về giảm thiểu cácbon và phát triển 
kinh doanh bền vững. 
9Xin ông cho biết khái quát về hệ 
thống chính sách pháp luật của 
inđônêxia liên quan đến kiểm soát 
ô nhiễm nước (kSoNN) và việc thực 
hiện những quy định đó của DN?

ông SugiAnto tAnDio:
Vấn đề ô nhiễm môi trường 

hiện đang là thách thức lớn của 
inđônêxia, nhất là ô nhiễm môi 
trường nước. 33 trong tổng số 52 

con sông chính thuộc 34 tỉnh của cả 
nước bị ô nhiễm ở mức báo động. 
tình trạng khan hiếm nước và ô 
nhiễm nghiêm trọng đã xảy ra tại 
nhiều khu vực và nhiều con sông 
lớn, nhất là sông ciliwung ở Jakarta 
và sông citarum ở tây Java. nguyên 
nhân gây ra tình trạng ô nhiễm trên 
là do sự thay đổi trong sử dụng đất, 
dân số tăng, thiếu ý thức về bảo tồn 
lưu vực sông, sự xói mòn của đất, 
chất thải công nghiệp, rác thải sinh 
hoạt và chất thải nông nghiệp được 
xả thẳng xuống dòng sông, đe dọa 
cuộc sống của hàng triệu người dân 
trong khu vực. một số luật, quy định 
và chính sách liên quan đến Ksonn 
và quản lý tài nguyên nước đã được 
ban hành như: Luật Thuốc trừ sâu 
và Kiểm soát hạt giống năm 1992, 
quy chế của chính phủ số 82/2001 
liên quan đến quản lý chất lượng và 
Ksonn, Luật tài nguyên nước năm 
2004, Luật quản lý chất thải rắn năm 
2008, Luật quản lý và BVmt năm 
2009. tùy vào mỗi nguồn thải khác 
nhau lại có những quy định cụ thể 
đối với từng loại nguồn thải như: từ 
rác thải sinh hoạt của người dân, từ 
hoạt động sản xuất công nghiệp của 
các nhà máy, dn và sản xuất nông 
nghiệp. 

trong nhiều năm qua, inđônêxia 
đã triển khai nhiều giải pháp như 
xây dựng Khung chính sách và 
Kế hoạch hành động quốc gia về 
Ksonn, thực hiện các chương 
trình: sông sạch (proKasih), 
đánh giá mức độ ô nhiễm và 
Ksonn (proper), Xử lý chất thải 
rắn trong môi trường nước ở đô 
thị… 

đối với công ty, chúng tôi xác 
định rõ phải quản lý chất thải theo 
cách thân thiện môi trường, nghĩa 
là chất thải được tái chế phải đáp 
ứng tiêu chuẩn môi trường. Theo 
Luật quản lý chất thải rắn của 
inđônêxia, nếu dn xả chất thải 
chưa qua xử lý hoặc xả thải không 

đáp ứng các tiêu chuẩn sẽ bị phạt. 
Bất cứ loại chất thải nào sau khi xả 
xuống nước, các dn đều phải xử lý 
để không gây ô nhiễm môi trường. 
Xuất phát từ nguyên nhân đó, 
chúng tôi đã nảy sinh sáng kiến sản 
xuất ra những loại chất thải thân 
thiện với môi trường để khi thải vào 
nguồn nước chúng sẽ tự phân hủy. 
điều này còn tác dụng hơn cả việc 
mình chỉ quản lý chất thải sau khi 
đã sử dụng rồi. 
9Vai trò của truyền thông và cơ 
quan báo chí có đóng góp như thế 
nào đối với công tác BVmT tại 
inđônêxia?

ông SugiAnto tAnDio:
rõ ràng, truyền thông đóng vai 

trò rất quan trọng trong đời sống xã 
hội nói chung và công tác BVmt 
nói riêng. truyền thông là cầu nối 
giữa nhà nước, dn và cộng đồng, 
thúc đẩy nhận thức của người dân 
về BVmt. tuy nhiên, inđônêxia và 
Việt nam có sự khác biệt trong việc 
truyền thông. đó là ở inđônêxia, 
báo chí không do chính phủ quản 
lý mà do tư nhân quản lý, còn ở Việt 
nam do nhà nước quản lý. mặc dù 
vậy, trong công tác BVmt, báo chí ở 
nơi nào cũng phải truyền tải đầy đủ 
những thông điệp về môi trường cho 
độc giả. tại inđônêxia, trên các báo 
đều có mục môi trường và các dn 
rất sợ khi bị đưa lên báo chí về các 
vấn đề liên quan đến môi trường. 
trước những áp lực về truyền 
thông, các dn buộc phải quan tâm 
hơn đến vấn đề BVmt và ô nhiễm 
nguồn nước. nếu chỉ dựa trên chính 
sách để quản lý thì cộng đồng sẽ 
không thể nắm được các quy định 
về BVmt. Khi có những áp lực từ 
các cơ quan báo chí, có sự kết hợp 
giữa quyền lực và truyền thông sẽ 
tạo ra những sức mạnh buộc các dn 
phải tuân thủ các quy định về môi 
trường.
9Xin cảm ơn ông!
 phương tâM (Thực hiện)
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Kinh nghiệm ngăn ngừa và  
kiểm soát nguồn nước của Mỹ
nguyễn ngọC Lý
Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng

hiện nay, các nguồn nước 
mặt của mỹ bao gồm các 
sông, suối, hồ ao, đất ngập 

nước và các vùng biển duyên hải 
được bảo vệ và quản lý bằng Luật 
Kiểm soát ô nhiễm nước (Ksonn) 
năm 1972 (Luật nước sạch). 

LịCh Sử rA đời CủA  
Luật nướC SạCh

Luật nước sạch (Lns) được 
đánh giá là một trong những Luật 
hiệu quả trong hệ thống Luật về 
các thành phần môi trường của mỹ. 
trước khi Lns ra đời năm 1972, 
nước mỹ đã có một số Luật liên 
quan tới Ksonn. đầu tiên là Luật 
sông và cảng biển được ban hành 
năm 1899. đây được coi là luật môi 
trường sớm nhất ở mỹ. Luật chủ yếu 

xử phạt hoạt động xả rác trên các 
dòng sông và biển nơi có tàu thuyền 
qua lại. Luật xử phạt các hoạt động 
phạm pháp về khai thác, chứa nước 
hoặc các hoạt động làm thay đổi 
điều kiện, năng lực của cảng, bến đỗ 
hay dòng nước.

ngày 30/6/1948, Lns ra đời cho 
phép cơ quan y tế công cộng hợp 
tác với các cơ quan khác chuẩn bị 
chương trình tổng thể nhằm hạn 
chế hoặc loại bỏ ô nhiễm nước tại 
các nguồn nước đồng sở hữu giữa 
các bang, bộ lạc và nâng cao điều 
kiện vệ sinh cho các nguồn nước 
mặt và nước ngầm. Theo Luật này, 
Bộ trưởng Bộ các công trình phúc 
lợi Liên bang chịu trách nhiệm giúp 
các bang, đô thị và các cơ quan liên 
ngành trong việc xây dựng hệ thống 

xử lý ngăn ngừa nước cống rãnh 
chưa xử lý được thải ra môi trường. 
năm 1956, Luật được mở rộng nâng 
cao quyền lực của nhà nước Liên 
bang trong việc Ksonn thông qua 
xây dựng chương trình trợ giá cho 
hệ thống xử lý nước thải đô thị và 
nâng cao quyền lực của đơn vị thực 
thi đối với những người gây ô nhiễm.

tuy nhiên, ngày 22/6/1969, vụ 
việc sông cuyahogua bị ô nhiễm tới 
mức bị bốc cháy gây thiệt hại hơn 1 
triệu usd cho tàu thuyền và một tòa 
nhà văn phòng bờ sông. do đó, cần 
có một bộ Luật hữu hiệu và mạnh 
mẽ Ksonn mới. tạp chí time đã 
mô tả sông cuyahoga như một con 
sông “bùn chứ không phải là dòng 
chảy” trong đó người sẽ “không bị 
chết đuối mà bị phân hủy”. sự kiện 

 V Dòng sông Cuyahoga ngày nay

 V Sông Cuyahoga 50 năm trước
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đã thu hút toàn bộ các kênh 
truyền thông trên toàn nước mỹ.

có thể nói, đám cháy năm 
1969 trên sông cuyahoga đã thúc 
đẩy một trận “nở tuyết” của các 
hoạt động đo lường, giám sát chất 
lượng nước sông và các chương 
trình Ksonn trên toàn lưu vực 
sông. Lns được các nhóm hoạt 
động môi trường, doanh nghiệp, 
nhà lập pháp và nhà công nghệ… 
xây dựng với sự dẫn đầu của 
Thượng nghị sĩ edmund muskie. 
ở mỹ, ông còn có tên gọi là “mr. 
clean”, vì ông là người đã có công 
lớn trong việc vận động thông 
qua Lns năm 1972. 

một yếu tố quan trọng là 
thời điểm này, cục BVmt mỹ 
(epa) được thành lập. epa đã 
hỗ trợ trong việc chuẩn bị Luật. 
từ đó, Lns được điều chỉnh một 
số điểm để phù hợp với thực tế, 
nhưng về cơ bản, khung và các 
điều khoản chính vẫn như năm 
1972. 

nội Dung LnS CủA Mỹ 
(bản được bổ sung tháng 
11/2002)

Luật bao gồm 234 trang, 6 
đề mục, 94 điều, 607 khoản. Với 
mục tiêu, mọi nguồn nước phải 
an toàn cho đánh bắt cá và bơi 
lội vào năm 1983; mọi nguồn ô 
nhiễm phải bị loại bỏ vào năm 
1985. Về cấu trúc, Luật có 6 đề 
mục: 

Đề mục 1: nghiên cứu và các 
chương trình liên quan

giới thiệu mục tiêu và 7 
chính sách cũng như trách nhiệm 
về tài chính cho các chương trình 
nghiên cứu và kiểm soát ô nhiễm 
tại các điểm, lưu vực nước cụ thể.

Đề mục 2: tài trợ cho các 
công trình xây dựng hệ thống xử 
lý nước thải công

 Bao gồm các khoản nhằm hỗ 
trợ các đô thị xây dựng hệ thống 
xử lý nước cống rãnh được biết 
đến dưới chương trình “các công 
trình xử lý nước thải công cộng 
(potW). tới năm 1987, chương 
trình này đổi tên thành “quỹ 
quay vòng nước sạch cấp bang”.

Đề mục 3: Tiêu chuẩn và 
thực thi

Bao gồm các yêu cầu về giấy 
phép xả thải, các chương trình 
tiêu chuẩn dựa trên cơ sở công 
nghệ, nhà máy xử lý nước thải đô 
thị phải có tiêu chuẩn xử lý nước 
thải thứ cấp, hướng dẫn về dòng 
thải, tiêu chuẩn về các nguồn thải 
mới, tiêu chuẩn về phí xử lý. năm 
2011, có 27 hạng mục về tiêu 
chuẩn tiền xử lý, 56 hạng mục 
hướng dẫn tiêu chuẩn các nguồn 
xả thải áp dụng cho khoảng 
35.000 - 45.000 các nhà máy xả 
thải trực tiếp xuống nguồn nước. 
qua đó, mỗi năm giảm khoảng 
700 tỷ pounds (tương đương với 
318 tỷ kg) các chất ô nhiễm.

Chương trình Tiêu chuẩn 

chất lượng nước: các tiêu chuẩn 
chất lượng nước được xây dựng 
ở các bang và từng nguồn nước 
riêng biệt như sông, hồ, suối, đất 
ngập nước, tùy theo khả năng bị 
ô nhiễm và chức năng của từng 
nguồn nước. các bang quyết 
định việc sử dụng các nguồn 
nước (cấp nước, giải trí, nông 
nghiệp, thả cá…) mà áp dụng các 
tiêu chuẩn khác nhau nhằm bảo 
vệ các nguồn nước này. 

Kiểm kê chất lượng nước quốc 
gia: nhằm có được thông tin 
đầy đủ về chất lượng nước của 
sông, hồ, suối, ao, cửa sông, nước 
biển vùng duyên hải và đất ngập 
nước… mỹ đã thông qua Báo cáo 
chất lượng nước quốc gia. 

Thực thi: epa có thể đưa ra 
các lệnh xử phạt hành chính đối 
với những người vi phạm và có 
thể kiện những người này ra tòa 
về các tội danh hình sự nếu cần 
thiết. Vi phạm lần đầu do sự thiếu 
cẩn trọng có thể phạt từ 2.500 - 
25.000 usd/ngày vi phạm hoặc 
có thể bị phạt tù tới một năm. 

Sau hơn 40 năm luật Nước sạch ra đời, Bộ trưởng Bộ môi 
trường mỹ Gina mcCathy đã có những đánh giá về đóng góp 
của lNS trong việc bảo vệ nguồn nước của mỹ như sau: “…Các 

giá trị của chúng ta (người dân mỹ) được hình thành sâu thẳm từ lúc 
còn ấu thơ lớn lên bên hồ và sông. Chính các sông hồ đã tạo nên tính 
cách của dân tộc (mỹ). Trước năm 1972, tính cách đó đã bị đe dọa. 
mức độc hại của các sông lớn tới mức dòng sông Cuahogua đã bốc 
cháy và hàng triệu người đã lên tiếng đòi sự thay đổi. Thượng viện 
mỹ đã phúc đáp bằng việc thông qua luật. 40 năm qua, luật đã bảo 
vệ nguồn nước an toàn để uống và đánh cá, săn bắn, bơi lội và giải 
trí cho người dân. luật không chỉ bảo vệ những hồ lớn michigan hay 
dòng sông dũng cảm mississipi mà còn bảo vệ được những dòng suối 
và các vùng đất ngập nước khắp nơi mà khi nối vào nhau đã tạo ra 
một mạng sông nước mêng mông. Điều đó cho thấy, việc làm ô nhiễm 
nước nguy hiểm vì nó tác động lên toàn bộ hệ thống và các sông hồ 
hạ nguồn phụ thuộc vào nước từ thượng nguồn… Nếu không có lNS 
ngăn hóa chất độc hại, nước từ cống rãnh và nhiều nguồn ô nhiễm 
khác, thì chắc chắn sự lành mạnh của cuộc sống người dân sẽ không 
được như ngày nay”.
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nếu vi phạm lần 2, mức phạt có thể 
tăng tới 50.000 usd/ngày. Vi phạm 
nguy hiểm, mức phạt có thể lên tới 
250.000 usd/ngày, hoặc bị tù tới 15 
năm đối với cá nhân, 1.000.000 usd 
đối với tổ chức. 

Đề mục 4: Phép và giấy phép
Cấp chứng chỉ tuân thủ cấp tiểu 

bang: các bang có quyền cấp chứng 
chỉ chứng nhận việc xả thải theo 
mức cho phép của Liên bang nếu các 
mức này không vi phạm tiêu chuẩn 
nước của bang.

Chương trình “Hệ thống Loại trừ 
xả ô nhiễm quốc gia” (NPDES) quy 
định mức phép xả thải theo nguồn 
điểm: được thực hiện theo điều 402 
Lns. chương trình quy định giấy 
phép xả cụ thể theo Bod (nhu cầu 
ô xy sinh hóa), nếu vượt quá sẽ bị 
phạt. các cơ sở sản xuất và xử lý phải 
có hệ thống giám sát thường xuyên 
và gửi báo cáo giám sát tự nguyện 
cho các cơ quan có thẩm quyền… 
tới năm 2001, có khoảng 400.000 
giấy phép được cấp (gồm cả giấy 
phép cho các hệ thống xử lý nước 
thải công). 

Các ngoại lệ về nạo vét và lấp: 
sau khi Lns được thông qua, các 
câu hỏi xoay quanh việc áp dụng cho 
nông nghiệp và các hoạt động khác. 
năm 1977, sau lần điều chỉnh cho 
thấy, các hoạt động nông nghiệp và 
một số hoạt động khác nằm ngoài 
sự quản lý của Luật. Việc đưa ra các 
ngoại lệ và thay đổi điều chỉnh được 
Thượng viện thảo luận và điều chỉnh 
đảm bảo các ngoại lệ được thực hiện 
đồng thuận với sự tiến bộ và mọi 
người. 

Đề mục 5: Các điều khoản 
chung

Khiếu kiện công dân: Bất kỳ công 
dân mỹ nào cũng được quyền kiện 
người vi phạm các quy định về xả 
thải hoặc kiện epa nếu epa không 
hoàn thành. 

Đề mục 6: Quỹ Quay vòng 

kSoNN cấp tiểu bang
chương trình quỹ quay vòng 

Ksonn cấp tiểu bang (cWsrF) 
được thông qua năm 1987 thay cho 
chương trình hỗ trợ xây dựng hệ 
thống xử lý nước thải đô thị. Theo 
chương trình cWsrF, ngân sách 
Liên bang sẽ cung cấp tài chính cho 
các bang để tạo ra quỹ quay vòng 
nhằm hỗ trợ tài chính với hình thức 
tài trợ hoặc cho vay để xây dựng hệ 
thống xử lý nước thải địa phương, 
quản lý các nguồn thải ô nhiễm diện 
và bảo vệ các dòng sông. quỹ cho vay 
với lãi suất thấp hơn lãi suất thương 
mại, ví dụ lãi suất cho vay trung bình 
là 2,3% so với lãi suất thương mại là 
5% năm 2009. đến năm 2009, các 
quỹ địa phương đã cho vay 5,2 tỷ 
usd với 1.971 dự án trong cả nước. 

Một Số điểM Chính 
trong LnS CủA Mỹ 
trong 40 năM QuA 

Luật ưu tiên tập trung giải quyết 
các vấn đề ô nhiễm điểm đã xác định 
triệt để (mọi nguồn xả từ một ống 
cống hoặc từ một rãnh nước thải…) 
đều được xác định và xử lý, kiểm 
soát theo Luật. nước thải (đô thị và 

công nghiệp) phải được xử lý qua 
hệ thống xử lý thứ cấp và nếu cần 
sẽ xử lý tiếp để đạt tiêu chuẩn chất 
lượng trước khi xả vào các nguồn 
nước mặt sông hồ và mặt biển miền 
duyên hải. tiêu chuẩn nước quốc 
gia do epa phê chuẩn và phải tuân 
thủ trên toàn quốc, trừ khi các bang 
có tiêu chuẩn nghiêm ngặt hơn. các 
tiêu chuẩn này được xây dựng trên 
nền tảng công nghệ tốt. epa đã ủy 
nhiệm cho 46 bang được cấp phép 
xả thải, các bang còn lại do epa chịu 
trách nhiệm. các hành vi xả thải 
là bất hợp pháp nếu không có giấy 
phép. epa chịu trách nhiệm hỗ trợ 
tài chính và kỹ thuật cho các bang 
trong việc thực hiện triển khai Luật. 

tùy theo mục tiêu của nguồn 
nước mà tiêu chuẩn chất lượng nước 
được xây dựng trên cơ sở định tính, 
định lượng và sinh học. trong Lns, 
các nguồn tài chính cần thiết để thực 
hiện các chương trình đề ra đều 
được làm rõ về quy mô và nguồn 
vốn với các thời hạn cụ thể. 

quan hệ giữa các thành phần 
chương trình trong Lns và tài chính 
để thực hiện Luật thể hiện sơ bộ 
trong sơ đồ trên:

kInh nghIệm - quốc tế
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trung quốc chiếm 22% dân số thế giới, trong khi 
chỉ có khoảng 7% nước sạch. tình trạng thiếu 
nước sạch ngày càng trở nên nghiêm trọng khi 

nguồn nước tự nhiên đã và đang bị ô nhiễm do tác động 
của các hoạt động phát triển công nghiệp và đô thị tại 
trung quốc trong 20 năm qua. Thống kê cho thấy, trên 
70% nguồn nước các sông, hồ và 50% các đô thị có nước 
ngầm bị ô nhiễm. 

trước tình hình đó, chính phủ trung quốc đã có 
nhiều nỗ lực trong việc xây dựng hệ thống pháp luật về 
BVmt, trong đó có Luật Kiểm soát và phòng ngừa ô 
nhiễm nước năm 1984 (trước khi có Luật BVmt). 

Sự hình thành Luật KiểM Soát Và 
phòng ngừA ô nhiễM nướC 

 pháp luật về BVmt trung quốc được quy định 
tại nhiều đạo luật, trong đó, Luật BVmt được xem là 
“luật khung”, quy định những vấn đề chung, cơ bản, khái 
quát, còn việc bảo vệ, quản lý 4 thành phần quan trọng 
của môi trường gồm nước, không khí, chất thải rắn và 
tiếng ồn được quy định trong các đạo luật mang tính 
chuyên sâu, trong đó bảo vệ nguồn nước luôn là một ưu 
tiên trong quá trình phát triển hệ thống pháp luật về môi 
trường của trung quốc. 

Vào năm 1972, tình trạng ô nhiễm nước ở vịnh 
đại Liên gây tổn thất nghiêm trọng cho ngành thủy 
sản và sự cố ô nhiễm nước tại sông tùng hoa gây ra 
bệnh minamata cho người dân địa phương do ăn cá 
từ sông bị ô nhiễm. nhận thấy việc kiểm soát ô nhiễm 
nước (Ksonn) là một nhiệm vụ quan trọng trong 
quá trình phát triển đất nước, năm 1984, chính phủ 
trung quốc đã ban hành Luật Kiểm soát và phòng 
ngừa ô nhiễm nước (WppcL) (1984) và Luật BVmt 
Biển (1999). Luật WppcL có 7 chương và 46 điều 
là Luật đầu tiên của trung quốc về phòng chống và 
kiểm soát ô nhiễm, tập trung chủ yếu vào ô nhiễm 

luật Kiểm Soát và PHòng 
ngừa ô nHiễm nước của 
trung Quốc - 

Bài học kinh nghiệm 
cho Việt Nam
nguyễn thị ái phương
Chuyên gia thể chế môi trường 

bài họC Kinh nghiệM CủA LnS 

Luật nhằm giải quyết vấn đề cụ thể: Luật 
chỉ tập trung giải quyết vấn đề ô nhiễm nước 
mặt và nước mặt ven biển, các vấn đề hệ lụy 
liên quan. 

Tính cụ thể: được thể hiện từ mục tiêu cho 
tới các chương trình đều có tiêu chí kỹ thuật và 
thời hạn cụ thể.

Nguồn tài chính: mỗi chương trình đều có cơ 
chế và khoản tài chính kèm theo cụ thể với thời 
hạn rõ ràng, nêu rõ ngân sách nhà nước Liên bang 
chịu trách nhiệm hay của tiểu bang. 

Tính chịu trách nhiệm: trách nhiệm thực 
hiện các chương trình kèm theo vị trí chịu trách 
nhiệm. người chịu trách nhiệm chính là epa.

Tính thực thi: chức năng quyền hạn và mức 
phạt đều được ghi cụ thể trong Luật.

Chương trình nghiên cứu khoa học và công 
nghệ là then chốt: Thúc đẩy nghiên cứu để có 
được các giải pháp công nghệ tốt làm nền tảng 
cho việc giải quyết vấn đề.

Tiêu chuẩn xả thải được xây dựng linh hoạt: 
dựa vào công nghệ tốt nhất có thể đảm bảo đưa 
ra tiêu chuẩn xả thải để có thể thực hiện được.

Tiêu chuẩn chất lượng nước: dựa vào mục 
tiêu sử dụng nước.

Năng lực và quyền hạn của cán bộ: cán bộ 
có thể ra quyết định xử lý vấn đề dựa vào Luật 
này.

Luật thúc đẩy quản lý dựa theo kết quả và 
phát huy tối đa tính sáng tạo của mọi người và 
mọi tổ chức: chất lượng nước được bảo vệ đúng 
theo Luật, còn biện pháp quy trình có thể hoàn 
toàn khác nhau phụ thuộc vào điều kiện nơi đó. 
quỹ của các chương trình đều có phần hỗ trợ 
cho sáng kiến của người dân hoặc các tổ chức 
dân sự. 

Có thể thực hiện ngay sau khi Luật được 
thông qua: Luật quy định chi tiết về điều hành 
nên không cần nghị định, Thông tư và hướng 
dẫn mà có thể đưa vào thực hiện ngay.

trong thực tế, Lns giống bản kế hoạch. 
trong 40 năm qua, Lns đã có những điều chỉnh 
và thay đổi về ưu tiên, ví dụ khi các nguồn ô 
nhiễm điểm được giải quyết về cơ bản thì ưu 
tiên chuyển sang xử lý các nguồn ô nhiễm diện. 
nhưng về cơ bản, Luật không có nhiều thay đổi 
và khung Luật vẫn giữ như lúc xây dựng năm 
1972n
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công nghiệp. Luật WppcL đã 
được sửa đổi lần đầu vào năm 
1996, với 23 điều được điều 
chỉnh, bổ sung. 

năm 2008, Luật WppcL tiếp 
tục sửa đổi do hậu quả của việc ô 
nhiễm nước nghiêm trọng trên 
cả nước và các sự cố về ô nhiễm 
nguồn nước vẫn xảy ra thường 
xuyên, ảnh hưởng đến sức khỏe 
cộng đồng, tác động không nhỏ 
đến sự phát triển kinh tế - xã hội 
của trung quốc. Vào năm 2007, 
dự thảo sửa đổi Luật WppcL 
được trình lên ủy ban Thường vụ 
quốc hội nhân dân trung quốc 
và sau đó, đã được công bố công 
khai để lấy ý kiến trên toàn quốc. 
đây là lần đầu tiên một dự thảo 
luật môi trường đã được công bố 
công khai, lần đầu tiên toàn bộ 
công dân trung quốc tham gia 
vào quá trình xây dựng pháp luật 
về môi trường. trong vòng một 
tháng, Ban pháp chế của ủy ban 
Thường vụ quốc hội nhân dân 
trung quốc đã nhận được hơn 
1.400 ý kiến góp ý của nhân dân. 
ngày 28/2/2008, ủy ban đã bỏ 
phiếu để thông qua Luật WppcL 
mới.

VAi trò CủA Luật KiểM 
Soát Và phòng ngừA 
ô nhiễM nướC CủA 
trung QuốC 

so với Luật WppcL 1996, 
Bộ Luật năm 2008 có nội dung 
bao quát hơn, cấu trúc Luật hoàn 
chỉnh hơn, có nhiều điểm mới và 
cơ chế phạt nghiêm khắc hơn. có 
thể tóm tắt 4 nội dung mới của 
Luật WppcL 2008 như sau: 

 Củng cố trách nhiệm BVMT 
của chính quyền địa phương: Theo 
Luật WppcL 2008, chính quyền 
địa phương phải đưa BVmt nước 
vào quy hoạch phát triển kinh tế 
- xã hội và chính quyền sẽ chịu 
trách nhiệm về chất lượng nước 

trong khu vực quản lý tương ứng 
của mình. Luật cũng quy định 
lấy thành tích đạt được trong 
mục tiêu bảo vệ nước là một chỉ 
số để đánh giá hoạt động của 
chính quyền địa phương và cơ 
quan quản lý môi trường. cụ thể, 
chính quyền địa phương phải ký 
cam kết trách nhiệm với chính 
phủ trong việc thực hiện các mục 
tiêu BVmt trong Kế hoạch 5 năm 
lần thứ 11, một trong số các mục 
tiêu đó là giảm nhu cầu ôxy hóa 
(cod) trong nước xuống 10% 
trong giai đoạn 2006 - 2010. qua 
đó, chính phủ sẽ xem xét các mục 
tiêu để đánh giá chính quyền địa 
phương trong việc thực thi nhiệm 
vụ của mình.

Tạo cơ hội cho cộng đồng 
tham gia vào công tác BVMT: để 
giải quyết các vấn đề môi trường 
nghiêm trọng của trung quốc, 
bao gồm ô nhiễm môi trường 
nước, sự tham gia của cộng đồng 
trong công tác BVmt nước là rất 
quan trọng. Theo quy định của 
Luật WppcL 2008, cộng đồng 
có quyền yêu cầu tiết lộ thông 
tin về chất lượng nước quốc gia 
một cách thống nhất. Bộ BVmt 
trung quốc có trách nhiệm ban 
hành các thông tin về tiêu chuẩn 
chất lượng nước quốc gia để tránh 

nhầm lẫn và bảo đảm công chúng 
được cung cấp thông tin chính 
xác và đáng tin cậy về chất lượng 
nước. Luật mới tạo điều kiện 
thuận lợi cho việc giải quyết tranh 
chấp môi trường. Bên cạnh đó, 
Luật có một điều khoản quy định 
liên quan đến bồi thường thiệt hại 
môi trường. Theo điều 88, nếu 
số lượng (lớn hơn 10) các bên có 
quyền lợi hợp pháp bị thiệt hại 
trong một sự cố ô nhiễm nguồn 
nước với mức độ tương đối lớn, 
các bên có thể lựa chọn một đại 
diện để nộp đơn kiện tập thể. 

đối với các đơn vị vi phạm 
pháp luật và gây ra sự cố ô 
nhiễm nguồn nước (nếu vụ việc 
là nghiêm trọng), chủ doanh 
nghiệp/nhà máy sẽ phải nộp 
khoản tiền phạt dưới 50 % doanh 
thu của doanh nghiệp trong năm 
trước đó. Luật mới cũng mở 
rộng các biện pháp thực thi bao 
gồm cả trực tiếp và gián tiếp và 
được thực hiện bởi cơ quan môi 
trường địa phương. Ví dụ, Luật 
mới quy định, đối với các đơn 
vị thiết lập trái phép cống thoát 
nước hoặc đường ống ngầm, cơ 
quan môi trường địa phương 
hoặc Bộ BVmt phải ban hành 
lệnh dỡ bỏ trong một thời gian 
nhất định. 

kInh nghIệm - quốc tế

bảng: phân chia trách nhiệm giữa các bộ trong quản lý  
ô nhiễm nước ở trung Quốc

Bộ TRÁCH NHIỆM CHÍNH

BVMT
Xây dựng các chính sách, quy định và tiêu chuẩn KSONN;  
giám sát chất lượng nước; kiểm tra báo cáo ĐTM của dự án thủy lợi;  
tham gia xây dựngchính sách tài nguyên nước

Tài nguyên 
nước

Quản lý tài nguyên nước; lập kế hoạch dự phòng cho tài nguyên 
nước; quản lý dự án thủy lợi; xây dựng chính sách thu phí tài nguyên 
nước; phân bổ nước; kiểm tra chất lượng và khối lượng nước mặt

Xây dựng
Giám sát quy hoạch và xây dựng kế hoạch xử lý nước thải; quản lý  
nước uống ở các thành phố; quản lý cấp nước và sử dụng nước ở các 
thành phố

Nông nghiệp Kiểm soát nguồn nước ô nhiễm từ hoạt động nông nghiệp,  
bảo vệ tưới tiêu nông nghiệp 

Tài chính Tham gia quản lý phí nước thải, xây dựng các tiêu chuẩn về thuế

Giá Quyết định lệ phí xử lý nước thải và giá tài nguyên nước
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Cải thiện một số công cụ quản 
lý: Theo Luật WppcL 2008, để kiểm 
soát được hoàn toàn chất lượng 
nước dòng sông, hồ thì bắt buộc 
ngay cả các nhà máy đạt tiêu chuẩn 
cũng phải giảm lượng thải các chất 
gây ô nhiễm chính. đồng thời, 
chính quyền địa phương cũng phải 
giảm thiểu và kiểm soát tổng lượng 
thải các chất gây ô nhiễm nước trong 
khu vực hành chính và chính phủ 
chịu trách nhiệm tương ứng để giảm 
thiểu và kiểm soát tổng lượng thải 
các chất trong phạm vi quốc gia. đối 
với những nơi có tổng lượng thải các 
chất gây ô nhiễm nước trên mức quy 
định, cơ quan BVmt địa phương sẽ 
phải dừng phê duyệt báo cáo đánh 
giá tác động môi trường (đtm) đối 
với hạng mục công trình nào có thể 
làm tăng tổng lượng phát thải các 
chất gây ô nhiễm. 

 bài họC Kinh nghiệM 
Cho Việt nAM

để bảo vệ tn&mt, đặc biệt là 
môi trường nước, dựa vào bài học 
của trung quốc, Việt nam cần xem 
xét ban hành những quy định pháp 
luật nghiêm ngặt về tiêu chuẩn phát 
thải, kiểm soát ô nhiễm đối với các 

chất độc hại. đặc biệt, chính sách 
giáo dục, nâng cao nhận thức cộng 
đồng về BVmt, khuyến khích các 
doanh nghiệp và các tổ chức chính 
trị, xã hội nỗ lực ngăn chặn, kiểm 
soát ô nhiễm nước (Ksonn). 

hệ thống kiểm soát ô nhiễm bao 
gồm các chính sách và quy định về 
kiểm soát ô nhiễm không khí, nước, 
đất, các tiêu chuẩn quốc gia về chất 
độc hại; hệ thống quy chuẩn, tiêu 
chuẩn về chất lượng môi trường; 
những biện pháp kiểm tra và kiểm 
soát nghiêm ngặt môi trường sản xuất 
công nghiệp; các quy định về trách 
nhiệm của cơ sở gây ô nhiễm... Việc 
xây dựng Luật riêng về Ksonn là 
rất quan trọng đối với Việt nam hiện 
nay, nhằm góp phần thúc đẩy hoạt 
động quản lý môi trường nước đạt 
hiệu quả. Luật Ksonn cần tập trung 
vào 3 vấn đề: tiêu chuẩn chất lượng 
môi trường nước; tiêu chuẩn và quy 
định phát thải; Kiểm soát tổng lượng 
chất ô nhiễm. trong đó, tiêu chuẩn 
chất lượng môi trường nước được 
quy định áp dụng đồng bộ cho tất cả 
mọi nguồn nước và chia thành nhiều 
nhóm tùy theo mục đích sử dụng. 

Các biện pháp cải thiện chất 
lượng nước có thể được phân thành 

2 loại: những biện pháp giảm tải 
lượng ô nhiễm tại vùng ô nhiễm 
nước (biện pháp nguồn phát thải); 
những biện pháp lọc ngay tại khu 
vực ô nhiễm nước (biện pháp lọc 
trực tiếp). nước thải công nghiệp 
từ các nhà máy, cơ sở sản xuất, kinh 
doanh hay các trại chăn nuôi quy 
mô lớn được quy định bởi quy chế 
kiểm soát nước thải nhằm giảm tải 
lượng phát thải. 

Bên cạnh hệ thống chính sách 
kiểm soát ô nhiễm nghiêm ngặt, 
chính phủ và các cấp chính quyền 
địa phương, cũng như người dân 
cần nỗ lực phối hợp trong việc làm 
sạch môi trường. Việc khuyến khích 
các tổ chức phi chính phủ hoạt 
động trong lĩnh vực môi trường, các 
phương tiện truyền thông đại chúng 
về xử lý chất thải và bảo tồn đa dạng 
sinh học cần được tăng cường. 

để thực hiện được những bài 
học kinh nghiệm trên, Việt nam 
cần có những thay đổi trong cách 
tiếp cận mới: 

Thứ nhất, cần chuyển đổi sang 
mô hình phát triển mới là “Kinh tế 
xanh”, nghĩa là không chỉ mang lại 
phúc lợi cho con người mà phải duy 
trì và phát triển hệ sinh thái. muốn 
vậy, bên cạnh việc khai thác phải 
đầu tư trở lại cho tự nhiên để phục 
hồi hệ sinh thái. đối với những tài 
nguyên không tái tạo, nguồn lợi thu 
được cần gìn giữ.

 Thứ hai, trong bối cảnh của 
kinh tế thị trường, định hướng 
xã hội chủ nghĩa, vấn đề bảo vệ 
tn&mt cần có sự kết hợp hài hòa 
giữa các giải pháp quản lý, nền tảng 
của các giải pháp này là thay đổi 
nhận thức của con người, chú trọng 
tới đạo đức, khơi dậy cái “tâm” 
của con người đối với thiên nhiên. 
ngoài ra, cần phải lượng giá được tài 
sản của thiên nhiên để có sự so sánh 
giữa các phương án lựa chọn, phục 
vụ cho thiết kế chính sách về bảo vệ 
tn&mtn

 VMặc dù, những năm gần đây sông Dương Tử đã bị ô nhiễm bởi các nhà máy  
bao quanh nhưng người dân vẫn phải lấy nước cho sinh hoạt hàng ngày

kInh nghIệm - quốc tế
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