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Chương trình Thoát nước và chống ngập đô thị Đồng bằng sông Cửu Long ứng phó
với biến đổi khí hậu (FPP) - Câu chuyện thành công #2

Lộ trình thực hiện giá dịch vụ thoát nước
thành phố
Đặt vấn đề
Ngập úng diễn ra thường xuyên ở các đô thị của Việt Nam.
Ngoài ngập lụt theo mùa, ngập lụt cực đoan gây ra nhiều
tổn thất về kinh tế và xã hội. Riêng năm 2000, ngập lụt đã
lấy đi sinh mạng của hơn 800 người. Trong số các loại hình
thiên tai tại Việt Nam, ngập lụt xảy ra thường xuyên nhất,
gây tổn thất về kinh tế nhiều nhất và làm nhiều người thiệt
mạng nhất. Người nghèo là đối tượng dễ bị tổn thương
nhất, vì vậy, giảm thiểu mức độ tổn thương với ngập úng
sẽ giúp họ nâng cao khả năng thích ứng đối với những biến
động và khủng hoảng. Đặc biệt, ở Đồng bằng sông Cửu
Long, tình trạng ngập lụt đô thị ngày sẽ càng tăng do nước
biển dâng và mưa lớn xảy ra ngày càng thường xuyên với
cường độ ngày càng mạnh.
Nguyên nhân gây ngập lụt ở Việt Nam
Các đô thị của Việt Nam chủ yếu dựa vào hệ thống thoát
nước truyền thống để vận chuyển và tiêu thoát nước mưa
thông qua mạng lưới cống thoát nước và trạm bơm. Hầu
hết các đô thị đều sử dụng hệ thống thoát nước chung với
hai chức năng trong một mạng lưới:
(a) Chống ngập úng thông qua nhanh chóng tiêu thoát
nước mưa đô thị ra các con sông, biển và các nguồn
tiếp nhận khác; và
(b) Bảo vệ sức khỏe người dân và môi trường bằng cách
thu gom và vận chuyển nước thải sinh hoạt và phi sinh
hoạt ra nơi xử lý.
Kết quả đánh giá các dự án đầu tư thoát nước và xử lý
nước thải đã cho thấy còn nhiều hạn chế trong thu gom

và vận chuyển các chất gây ô nhiễm trong các hệ thống
thoát nước chung trong điều kiện thực tế của Việt Nam
bao gồm cả điều kiện địa hình. Vì vậy, những năm gần đây,
Chính phủ Việt Nam ủng hộ việc phân tách chức năng của
mạng lưới thoát nước đô thị thay vì nâng cấp hoặc mở
rộng hệ thống thoát nước chung hiện có. Mặc dù vậy, đến
nay có rất ít đô thị Việt Nam xây dựng hệ thống thoát nước
riêng để thu gom và vận chuyển nước mưa riêng và nước
thải riêng và cũng có rất ít dự án (trong đó có hai dự án ở
Long Xuyên và Vị Thanh ở Đồng bằng sông Cửu Long) được
phê duyệt để triển khai thực hiện. Hầu hết các đô thị tiếp
tục dựa vào hạ tầng hệ thống thoát nước chung được xây
dựng ngầm.
Mặc dù vậy, thường thì các hạ tầng xây dựng ngầm này
không đủ năng lực thoát nước kịp thời khi có mưa.
Nguyên nhân chủ yếu là do thi công xây dựng chưa đúng
quy cách, vật tư vật liệu chất lượng thấp, mạng lưới cống
thoát nước không có đường kính đủ lớn và hoạt động duy
tu, bảo dưỡng hạn chế.
Mọi người đều biết rằng ngoài việc lắp đặt cống thoát
nước tiết diện đủ lớn và trạm bơm, giữ cho công trình
ngầm được an toàn, việc vận hành và bảo dưỡng các tài
sản thoát nước là điều cốt lõi để có thể ngăn chặn ngập
úng đô thị. Vận hành và bảo dưỡng (VH&BD) bao gồm tất
cả các hoạt động tác động đến một hệ thống thoát nước
nhằm tăng cường hiệu quả kinh tế, kỹ thuật của công
trình. Hình dưới đây đưa ra một định nghĩa cơ bản về
thuật ngữ này.

Đinh nghĩa VH&BD
Vận hành bao gồm kiểm soát các thông số của hệ thống, lập kế hoạch và thực hiện kiểm tra cũng như bố trí nhân
lực theo dõi và giám sát công trình và các quy trình.
Bảo trì là tất cả các hoạt động cần thực hiện để giữ gìn và duy trì vật tư, tài sản trong tình trạng có thể sử dụng
được hoặc phục hồi chúng để có thể hoạt động trở lại. Có hai hình thức bảo trì là bảo trì phòng ngừa và bảo trì sửa
chữa. Bảo trì ngăn ngừa có thể được lập kế hoạch và thường dựa trên việc đánh giá thường xuyên các hạng mục
công trình để từ đó lên kế hoạch bảo trì tốt nhất như điều chỉnh, bôi trơn, vệ sinh, thay thế các bộ phận máy móc,
các thiết bị cơ điện, xe máy hoặc các công trình dân dụng. Bảo trì sửa chữa bao gồm các hoạt động sửa chữa cần
thiết để thiết lập lại một điều kiện, chức năng phù hợp hoặc sửa chữa thiết bị. Việc này thường được thực hiện
không có kế hoạch mà để giải quyết việc hỏng hóc hoặc gián đoạn.
Một số thiết bị vào thời kỳ cuối của vòng đời có thể cần được đại tu theo bảo hành thay vì ngay lập tức thay thế.
Đại tu có nghĩa là việc khôi phục một hạng mục để trở lại điều kiện có thể hoạt động bình thường như quy cách
thông qua các tiêu chuẩn bảo trì. Đầu tư cho hạ tầng thoát nước thường được xác định là thay thế các hạng mục
lớn hơn của hệ thống, nâng cấp công suất hoặc hiệu suất, mở rộng hoặc xây mới hoàn toàn.

VH&BD không đầy đủ đối với các hệ thống thoát nước
tại Việt Nam
Mặc dù hơn ba thập kỷ vừa qua đã chứng kiến sự tăng
trưởng ấn tượng của Việt Nam kể từ chính sách đổi mới
kinh tế vào năm 1986, nhiều hạn chế của nền kinh tế kế
hoạch thời kỳ trước Đổi mới vẫn tiếp tục ảnh hưởng đến
phương thức quản lý của cán bộ nhà nước, hệ thống
hành chính, khung thể chế cũng như công tác lập kế
hoạch và quy định trong nhiều lĩnh vực. Điều này được
thể hiện rõ trong các công ty công ích như thoát nước và
xử lý nước thải, trong đó rất nhiều người vẫn coi dịch vụ
thoát nước là dịch vụ miễn phí do nhà nước cung cấp.
Vì vậy, ở hầu hết các đô thị, kinh phí cho vận hành và
bảo trì hạ tầng thoát nước đô thị đều từ nguồn phân bổ
ngân sách hàng năm của tỉnh mà không dựa trên nhu
cầu thực tế vận hành hệ thống thoát nước, và trong hầu
hết các trường hợp, kinh phí ngân sách cấp không đủ để
trang trải chi phí nạo vét cả năm. Các công ty vận hành
hệ thống thoát nước không được ký hợp đồng với thời
gian đủ dài để xây dựng kế hoạch kinh doanh trung hạn
hay đầu tư thiết bị, nguồn lực, quy trình và kiến thức để
tự chủ về mặt kinh tế.

Trên thực tế, các công ty công trình đô thị, môi trường
đô thị hoặc cấp thoát nước của tỉnh chỉ được ký kết các
hợp đồng đặt hàng ngắn hạn đơn giản cho việc loại bỏ
bùn thải, làm sạch hố ga. Những đơn vị vận hành này
thường được trả tiền theo quý, áp dụng các định mức chi
phí do nhà nước ban hành đối với khối lượng bùn nạo
vét. Nhiều trường hợp, chưa hết năm, hoạt động nạo
vét, duy tu sửa chữa đã bị dừng lại do thiếu kính phí. Khi
có bão lũ lớn, ngập lụt, chính quyền các phường, đôi lúc
có sự phối hợp với đơn vị vận hành của tỉnh khai thông
các cống, loại bỏ rác thải ra khỏi hệ thống cống để đảm
bảo ngập lụt xảy ra ở mức có thể kiểm soát được– dù
không phải lúc nào cũng thành công. Những nhiệm vụ
này thường không nhận được nguồn tài chính và các
đơn vị vận hành được mong đợi sẽ bù chéo chi phí cho
trường hợp khẩn cấp này từ các hoạt động kinh doanh
khác. Do đó, các đơn vị vận hành thiếu động lực tài chính
cần thiết để nâng cao hiệu quả, hiệu suất và chất lượng
dịch vụ. Việc sử dụng nguồn kinh phí không minh bạch
cộng với kết quả và chất lượng dịch vụ thấp, thiếu năng
lực giải trình dẫn đến sự không hài lòng và phản ứng của
người dân.

Giải pháp
Khung thể chế để vận hành và bảo dưỡng đúng cách
Về mặt kỹ thuật, vận hành và bảo dưỡng phòng ngừa
có kế hoạch, đúng cách giúp tăng hiệu quả hoạt động
chung của cả hệ thống và mang lại nhiều lợi ích quan
trọng so với các hệ thống quản lý chỉ được bảo trì sửa
chữa. Những lợi ích quan trọng đó là:
y Giảm thiểu ngập lụt đô thị vì có thể tận dụng được
công suất tối đa của hệ thống thoát nước

y Giảm thiểu những tổn thất về tài sản, kinh tế đối với
người dân
y Tạo môi trường làm việc vệ sinh và an toàn hơn,
giảm thiểu tai nạn và đau ốm cho người lao động
y Giảm thiểu tác động tiêu cực đối với môi trường
y Kéo dài tuổi thọ của tài sản và tăng cường tính bền
vững về kinh tế cho các khoản đầu tư
y Giảm thiểu chi phí vận hành và bảo trì sửa chữa.

y Hạn chế dòng chảy ngược, chảy tràn gây ra những
rủi ro về sức khỏe đối với cộng đồng người dân
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Hình 1: Các cấp độ quản lý tài sản

Tốt nhất

Hình 1 trình bày tổng quan về tác động của cách tiếp
cập trong quản lý tài sản và vận hành bảo trì đến thành
quả, động lực và hành vi của một tổ chức hoặc một
công ty. Tình trạng chung của các công ty thoát nước
ở hầu hết mọi thành phố của Việt Nam chủ yếu là ở
cấp độ ứng phó. Việc tiến đến mức độ chủ động, có kế
hoạch hoặc thậm chí quản lý tài sản có chiến lược đòi
hỏi phải có những tiền đề về thể chế, tài chính và xã
hội, cần có những đổi mới nhiều mặt và tốn nhiều thời
gian. Những đổi mới ở các khía cạnh sau:
y Khung chính sách và quy định: cho phép các đô thị
áp dụng mô hình ký hợp đồng dựa trên các mục tiêu
thỏa thuận về hiệu quả hoạt động, được đo lường
về chất lượng, kết quả hơn là lượng đầu vào (như
thời gian làm việc, ngân sách có sẵn, khối lượng bùn
được nạo vét khỏi hệ thống cống v.v.), có những
khuyến khích tài chính để đơn vị vận hành tiến hành
đầu tư trung hạn nhằm cải thiện hiệu quả và chất
lượng dịch vụ cung cấp.
y Hệ thống giá dịch vụ: cung cấp đủ nguồn thu để
chi trả ít nhất cho chi phí vận hành và bảo dưỡng,
được tính toán dựa trên những yêu cầu VH&BD có
kế hoạch chi tiết, tính đến các hoạt động kinh doanh
liên quan khác, mang lại lợi nhuận hợp lý, đủ để đạt
được các mục tiêu về hiệu quả và mức độ dịch vụ đã
thỏa thuận.
y Một hệ thống các quy định giá dịch vụ độc lập và
tính kinh tế bảo vệ quyền lợi khách hàng và đảm bảo
cung cấp mức độ dịch vụ đã hứa hẹn ở mức giá thấp
nhất có thể (giá trị đồng tiền tốt nhất)
y Áp dụng và thực thi luật và Chính phủ có cơ chế
giám sát, kiểm soát đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật và
những hạn chế về mặt môi trường
y Sự chấp nhận chung của khách hàng và lãnh đạo
chính quyền về việc cung cấp dịch vụ có chất lượng
phù hợp với giá dịch vụ vì các khoản chi tiêu dựa
vào thuế không khuyến khích cải thiện chất lượng
dịch vụ.
Những đổi mới trong lĩnh vực thoát nước tại Việt Nam
Chính phủ Việt Nam đã nhận rõ những thách thức nêu
trên trong lĩnh vực thoát nước và xử lý nước thải đô thị

và đã khởi xướng một số những cải cách cần thiết cùng
với sự ra đời của Nghị định 88/2007/NĐ-CP (Nghị định
88) về thoát nước đô thị và khu công nghiệp, có hiệu lực
từ tháng 6 năm 2017. Tổ chức GIZ đã có nhiều đóng góp
đối với Nghị định này. Nghị định này là một dấu mốc
lịch sử trong lĩnh vực thoát nước và xử lý nước thải của
Việt Nam, đưa ra những cải cách lớn trong đó có việc
áp dụng phí thoát nước và sử dụng phí này để chi trả (ít
nhất là một phần) cho chi phí VH&BD. Tuy nhiên Nghị
định 88 quy định mức phí do Hội đồng Nhân dân phê
duyệt và điều này ẩn chứa những xung đột với những
quy định pháp lý khác, cụ thể là là Nghị định 67/2003/
NĐ-CP về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải, nghị
định đã làm cho chính quyền địa phương lúng túng
và vì vậy không thể thực hiện ở cấp độ rộng. Đến năm
2014, hai thành phố là Sóc Trăng và Bắc Ninh (tham gia
Chương trình Quản lý Nước thải do Bộ Xây dựng và GIZ
hỗ trợ) đã bắt đầu thu phí thoát nước theo Nghị định
88.
Do phản ứng của các cấp địa phương và sự không sẵn
sàng thực hiện quy định mới, GIZ hỗ trợ Bộ Xây dựng
dự thảo Nghị định 80/2014/NĐ-CP về thoát nước và xử
lý nước thải thay thế Nghị định 88. Nghị định 80 có hiệu
lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2015 đánh dấu một bước
tiến lớn, khắc phục những hạn chế của Nghị định 88
trước đó. Nghị định còn quy định rõ ràng hơn về những
cải cách, có sự lồng ghép chặt chẽ trong khung pháp lý
hiện có và yêu cầu thực hiện có tính hệ thống, rõ ràng
hơn, có chiến lược chuyển tiếp do Bộ Xây dựng chủ trì,
được lãnh đạo các địa phương hiểu rõ và chấp nhận.
Một nội dung quan trọng của Nghị định 80 quy định
các đô thị phải ban hành giá dịch vụ thoát nước để có
đủ nguồn thu, trang trải chi phí VH&BD, “phí” được
chuyển thành “giá” trong Nghị định 80 và như vậy,
UBND các tỉnh có thể phê duyệt mà không cần được sự
chấp thuận từ HĐND. Chi phí vận hành và bảo dưỡng
được tính toán dựa trên những yêu cầu về VH&BD đối
hệ thống thoát nước hiện có, áp dụng định mức chi
phí của địa phương trên cơ sở định mức quốc gia do
Bộ Xây dựng ban hành (Quyết định 591/QĐ-BXD ngày
30 tháng 5 năm 2014). Quy định này mang lại một sự
thay đổi căn bản từ phương thức truyền thống theo khả
năng cung cấp sang phương thức lập kế hoạch chi phí
dựa trên nhu cầu. Hình 2 mô tả sự khác nhau giữa hai
phương thức lập kế hoạch VH&BD này.

Lập kế hoạch chi phí VH&BD
TIẾP CẬN KHẢ NĂNG
CUNG CẤP

Đây là ngân sách
tôi sẽ có

Đây là việc
tôi sẽ làm với
ngân sách này

Đây là kết quả
tôi có thể đạt được

TIẾP CẬN THEO
NHU CẦU
Đây là nguồn lực
tôi cần để đạt
được mục đích

Đây là cách tôi sé
làm để đạt được
mục đích

Đây là kết quả
tôi cần đạt tới

Hình 2: Hai phương thức lập kế hoạch VH&BD

Ngoài việc quy định áp dụng giá dịch vụ thoát nước, Nghị
định 80 còn có nhiều cải thiện so với Nghị định 88 như:
y Quy định chính quyền địa phương thực hiện quy định
quản lý thoát nước địa phương (“địa phương hóa”
Nghị định 80 để đáp ứng điều kiện địa phương)
y Miễn phí bảo vệ môi trường đối với nước thải đối với
các hộ trả tiền dịch vụ thoát nước
y Quy định chính quyền địa phương ký hợp đồng quản
lý vận hành hệ thống thoát nước và xử lý nước thải
đô thị với thời gian từ 5-10 năm và trên cơ sở tính
toán chi phí cần thiết, đủ để đạt tới những mức độ
dịch vụ đã thỏa thuận;
y Định nghĩa rõ ràng về các hợp phần của hệ thống
thoát nước và xử lý nước thải, trong đó có ranh giới
giữa tài sản nhà nước và tài sản tư nhân và đưa cống
cấp ba thành một phần của hệ thống, từ đó có thể
trao việc VH&BD toàn bộ hệ thống cho một đơn vị
vận hành
y Bắt buộc các hộ tự đấu nối vào hệ thống thoát nước
nếu hệ thống có sẵn ở khoảng cách hợp lý

y Ký thỏa thuận đấu nối và hợp đồng dịch vụ thoát
nước và xử lý nước thải giữa đơn vị vận hành và
người dân được đấu nối.
Để hướng dẫn thực hiện những cải cách này, Bộ Xây
dựng ban hành Thông tư số 02/2015/TT-BXD (nay được
thay thế bởi thông tư 13/2018/TT-BXD) hướng dẫn cách
tính giá dịch vụ thoát nước và thông tư 04/2015/TT-BXD
hướng dẫn một số điều của Nghị định 80. Thông tư 04
bao gồm mẫu hợp đồng quản lý vận hành và mẫu hợp
đồng dịch vụ. Ngoài ra, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư
14/2017/TT-BXD hướng dẫn xác định và quản lý chi phí
dịch vụ công ích đô thị.
Đến nay, một số đô thị ở Việt Nam, trong số đó có nhiều
đô thị nhận được sự hỗ trợ của Cục Kinh tế Liên bang
Thụy Sỹ (SECO) và Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển
(BMZ), đã xây dựng và ban hành giá dịch vụ thoát nước
theo Nghị định 80. Đó là các tỉnh: Sóc Trăng, Bắc Ninh,
Hải Dương, Sơn La, Hòa Bình, Lạng Sơn, Nghệ An, Bình
Định, Bà Rịa Vũng Tàu, Trà Vinh.

Đóng góp của chương trình FPP
Được Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sỹ (SECO) và Bộ Hợp
tác Kinh tế và Phát triển (BMZ) tài trợ, Chương trình
Thoát nước và Chống ngập Đô thị Ứng phó với Biến đổi
Khí hậu (FPP) trong giai đoạn 2 hướng tới mục tiêu tăng
cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu tại khu
vực đô thị thông qua một cách thức tiếp cận tổng thể
trong quản lý và phòng chống ngập lụt đô thị. Các hoạt
động bao gồm tăng cường năng lực quản lý thoát nước
đô thị thông qua việc chuyển đổi từ cách thức lập kế
hoạch VH&BD bị động, đối phó sang chủ động phòng
ngừa. Theo đó, các chuyên gia của Chương trình FPP đã
hỗ trợ tạo nên một nguồn thu ổn định và hiệu quả, giúp
tăng cường năng lực của hệ thống thoát nước, nâng cao
độ tin cậy của dịch vụ, cải thiên hiệu quả, tính minh bạch
và khả năng giải trình của các đơn vị cung cấp dịch vụ
cho khách hàng.
Thực hiện quy định các đô thị phải ban hành giá dịch vụ
thoát nước để có nguồn thu trang trải chi phí VH&BD
hệ thống thoát nước đô thị. Chương trình FPP đã thiết
kế các hoạt động hỗ trợ ba thành phố đối tác tại ĐBSCL
xác định chi phí VH&BD hiện tại và tương lai, tính toán
yêu cầu nguồn thu và giá dịch vụ. Được hướng dẫn
bởi những chuyên gia có kinh nghiệm, chính quyền địa
phương và nhóm công tác tại ba tỉnh đã xây dựng đề
xuất giá dịch vụ thoát nước chi tiết cho các thành phố
Long Xuyên, Rạch Giá và Cà Mau. Mỗi đề xuất bao gồm
lộ trình thực hiện chi tiết từ các mức khởi đầu vào năm
2019 đến năm 2030. Lộ trình này sẽ giảm thiểu bao cấp
giá dịch vụ từ ngân sách của tỉnh và đạt tới thu hồi chi
phí VH&BD (thu hồi chi phí cấp 1) từ doanh thu giá dịch
vụ thoát nước do người dân chi trả vào năm 2025. Từ
năm 2027 trở đi, thu hồi toàn bộ chi phí VH&BD1 (thu hồi
chi phí cấp 3). Chiến lược giảm thiểu bao cấp đến năm
2025 đã được lập kế hoạch công phu dựa trên đánh giá
về khả năng chi trả kinh tế-xã hội. Việc áp dụng mức giá
tăng dần sẽ giúp tránh “cú sốc” ban đầu, tránh những tác
động tiêu cực về kinh tế và cải thiện mức độ chấp nhận
của người dân chịu ảnh hưởng.
Quy trình xây dựng giá dịch vụ được thưc hiện theo các
bước sau:
1. Khảo sát, thu thập số liệu: bao gồm thu thập số liệu
hiện trạng hệ thống thoát nước, kinh phí đầu tư hệ
thống thoát nước hiện có, các dự án đang thực hiện,
quy hoạch thoát nước hoặc các quy hoạch phát triển
khác, khối lượng VH&BD hiện tại, đấu nối thoát nước,
thống kê dân số, dự báo dân số, đấu nối cấp nước
hiện tại và tương lai, khối lượng tiêu thụ nước sạch,
khả năng chi trả về kinh tế-xã hội;
2. Xác định khối lượng công việc VH&BD hiện tại: Các
đô thị Việt Nam không có đủ số liệu về hiện trạng và
các con số về VH&BD của hệ thống thoát nước hiện
1

có. Những số liệu này thường được sử dụng làm cơ
sở xác thực để dự toán khối lượng công việc đầy đủ
để đảm bảo đạt tới mức độ dịch vụ mong muốn. Một
giải pháp thay thế tạm thời là xác định khối lượng
công việc hàng năm phải dựa vào các con số dự tính
được thỏa thuận giữa chủ sở hữu tài sản, Sở Xây
dựng và các bên có liên quan khác.
y

Xác định tổng chi phí vận hành và chi phí vốn bao
gồm:
a.

Chi phí trực tiếp để VH, BD và sửa chữa (lao
động, máy móc, vật tư) để cung cấp dịch vụ, dựa
trên khối lượng công việc VH&BD công trình và
định mức chi phí địa phương;

b.

Chi phí khấu hao thiết bị cơ điện và công trình
dân dụng1;

c.

Chi phí gián tiếp (quản lý), chi phí chung và lợi
nhuận định mức.

3. Dự tính chi phí vận hành và chi phí vốn để phát
triển: trong trường hợp này, dựa trên dự tính 10 năm
phát triển hạ tầng thoát nước khối lượng VH&BD
công trình, đơn giá, chi phí nhân công, đầu tư máy
móc, tăng trưởng dân số, mức tiêu thụ nước sạch/
đầu người và thu nhập.
4. Xác định mức giá khởi điểm trung bình: đối với 1 m3
nước thải xả ra và mức giá điều chỉnh, có sự phân
biệt giữa hộ xả thải (gia đình, cơ quan, thương mại,
công nghiệp) và các kịch bản thu hồi chi phí khác
nhau. Các kịch bản được tính toán theo ba cấp độ:
a.

(Cấp độ 1) OPEX: chỉ thu hồi chi phí VH&BD;

b.

(Cấp độ 2) OPEX+: thu hồi chi phí VH&BD và chi
phí khấu hao thiết bị cơ khí;

c.

(Cấp độ 3) OPEX+CAPEX: thu hồi chi phí VH&BD,
chi phí khấu hao toàn bộ, bao gồm các công trình
dân dụng1.

5. Xác định lộ trình thực hiện: bao gồm kế hoạch dần
giảm thiểu bao cấp, hướng đến thu hồi toàn bộ chi
phí từ tiền thoát nước do người sử dụng dịch vụ chi
trả.
Sau khi tham vấn, thẩm định và phê duyệt thông qua các
sở, ngành địa phương và các bên liên quan khác, UBND
tỉnh ra quyết định cuối cùng về phương án nào sẽ được
lựa chọn áp dụng và phê duyệt triển khai thực hiện. Đến
tháng 5 năm 2020, lộ trình giá dịch vụ thoát nước của
Long Xuyên và Rạch Giá đã được cơ quan chức năng phê
duyệt, Cà Mau đang chuẩn bị phê duyệt. Việc thu tiền
dịch vụ thoát nước sẽ được tiến hành tại Long Xuyên và

Cần lưu ý rằng không đô thị nào ở Việt Nam có lưu giữ số liệu tài chính và kỹ thuật về hạ tầng hệ thống thoát nước hiện có. Vì vậy, chi phí khấu
hao đối với hệ thống hiện có được xác định bằng 0 và không được đưa vào dự tính giá dịch vụ thoát nước.

Rạch Giá vào năm 2020. Tất cả khách hàng được đấu nối
vào hệ thống thoát nước đều phải trả tiền thông qua hóa
đơn tiêu thụ nước sạch. Đơn vị vận hành thoát nước và
xử lý nước thải được giao nhiệm vụ khảo sát và xây dựng
cơ sở dữ liệu về các hộ thoát nước chưa đấu nối với hệ
thống cấp nước mà chỉ đấu nối với hệ thống thoát nước.
Đối với những trường hợp này, giá dịch vụ sẽ được thu
gom dựa trên khối lượng nước thiêu thụ bình quân ở
mức 4m3/người/tháng đối với Rạch Giá và 5m3/người/
tháng đối với Long Xuyên.

Để minh họa nội dung lộ trình giá dịch vụ thoát nước đã
được xây dựng và phê duyệt với sự hỗ trợ của Chương
trình FPP, cơ cấu và lộ trình giá của thành phố Long
Xuyên được thể hiện trong các bảng dưới đây:
Bảng 1 trình bày giá dịch vụ thoát nước hiện đang được
áp dụng tại một số đô thị của Việt Nam. Ở Sơn La, giá
dịch vụ thấp hơn vì nhà máy xử lý nước thải chưa được
đưa vào vận hành. Mức thu hồi chi phí của giá hiện tại
chưa rõ ràng.

Giá dịch vụ thoát nước (VND/m³)

Khách hàng

Tp Sơn La

Tp Bắc Ninh

Tp Vinh

Tp Sóc Trăng

Tp Nha Trang

Hộ gia đình

1.000

1.500

1.200

2.600

2.160

Hành chính sự nghiệp

1.000

1.500

1.600

2.600

3.240

Thương mại, dịch vụ

1.250

2.300

3.500

3.900

4.320

1.500-1.750

3.000

2.400

5.200

4.320

Đơn vị sản xuất

Bảng 1: Giá dịch vụ thoát nước hiện tại ở một số thành phố của Việt Nam
Bảng 2: Lộ trình giá dịch vụ thoát nước được phê duyệt cho giai đoạn 2020-2030 tại ba thành phố do Chương trình FPP
hỗ trợ
2020
Khách hàng

2021/2022

2023/2024

2025/2026

2027/2028

2029/2030

Giá dịch vụ thoát nước (VND/m³) được phê duyệt tại Long Xuyên
2

Hộ gia đình

1.000

1.500

2.500

3.500

4.500

5.500

Hành chính sự
nghiệp

2.000

3.000

5.000

7.000

9.000

11.000

Thương mại, dịch vụ

2.500

3.750

6.250

8.750

11.250

13.750

Đơn vị sản xuất

1.500

2.250

3.750

5.250

6.750

8.250

Giá dịch vụ thoát nước (VND/m³) được phê duyệt3 tại Rạch Giá
Hộ gia đình

700

830

1.030

1.230

1.430

1.630

Hành chính sự
nghiệp

700

830

1.030

1.230

1.430

1.630

Thương mại, dịch vụ

1.050

1.245

1.545

1.845

2.145

2.445

Đơn vị sản xuất

1.400

1.660

2.060

2.460

2.860

3.260

Giá dịch vụ thoát nước đề xuất tại Cà Mau (VND/m³)
Hộ gia đình

950

1.200

1.400

1.650

1.800

2.000

Hành chính sự
nghiệp

950

1.200

1.400

1.650

1.800

2.000

Thương mại, dịch vụ

1.425

1.800

2.100

2.475

2.700

3.000

Đơn vị sản xuất

1.900

2.400

2.800

3.300

3.600

4.000

Bảng 3: Dự tính đơn giá trung bình đối với 1m3 nước thải ở ba cấp đô thu hồi chi phí tại Tp Long Xuyên.

2

Được phê duyệt tại Quyết định số 3188/QĐ-UBND ngày 30/12/2019của UBND tỉnh An Giang.

3

Được phê duyệt tại Quyết định số 3188/QĐ-UBND ngày 30/12/2019của UBND tỉnh An Giang.

Đơn giá trung bình tại Tp Long Xuyên (VND/m3)

Năm

Cấp độ 1 (OPEX)

Cấp độ 2 (OPEX+)

Cấp độ 3 (OPEX+CAPEX1)

2020

3.520

3.992

5.888

2021

3.577

4.035

5.870

2022

3.636

4.079

5.856

2023

3.696

4.125

5.844

2024

3.756

4.171

5.836

2025

3.818

4.220

5.831

2026

3.881

4.270

5.830

2027

3.945

4.321

5.831

2028

4.009

4.374

5.835

2029

4.075

4.428

5.843

2030

4.142

4.483

5.853

Bảng 3: Dự tính đơn giá trung bình đối với 1m3 nước thải ở ba cấp đô thu hồi chi phí tại Tp Long Xuyên
Hình 3 dưới đây mô tả tổng chi phí VH&BD ở ba cấp độ khác nhau và nguồn thu từ giá dịch vụ được dự tính trong lộ
trình giá của Tp Long Xuyên. Để đảm bảo việc cung cấp dịch vụ nhất quán, cần sử dụng ngân sách tỉnh để bù cho phần
chênh lệch giữa chi phí và nguồn thu.

LỘ TRÌNH THU HỒI CHI PHÍ TẠI LONG XUYÊN 2020-2030
200,0
200,0
200,0

TỶ ĐỒNG

200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0

Chi phí (OPEX)
Chi phí (OPEX+)
Chi phí (OPEX+CAPEX)
Nguồn thu từ
�ền thoát nước

2020
64,6
73,3
108,1

2021
67,8
76,5
111,3

2022
71,2
79,9
114,7

2023
74,8
83,5
118,3

2024
78,5
87,2
122,0

2025
82,5
91,1
126,0

2026
86,6
95,3
130,1

2027
90,9
99,6
134,4

2028
95,5
104,1
139,0

2029
100,2
108,9
143,7

2030
105,3
113,9
148,7

23,1

35,8

37,0

63,7

65,8

95,2

98,4

130,6

135,0

170,4

176,0

Chi phí (OPEX)

Chi phí (OPEX+CAPEX)

Chi phí (OPEX+)

Nguồn thu từ �ền thoát nước

Hình 3: Dự kiến chi phí và nguồn thu từ giá dịch vụ thoát nước tại Tp Long Xuyên từ năm 2020-2030
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3,500
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Rạch Giá
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1,630
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950
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2,000

2,000

Hình 4: Giá dịch vụ thoát nước đối với khách hàng sinh hoạt tại ba thành phố từ 2020-2030 được chương trình FPP
hỗ trợ

Phương thức tiếp cận
Kết quả của những hỗ trợ của Chương trình FPP về xây
dựng lộ trình giá dịch vụ thoát nước tại ba tỉnh dựa
trên các quy định pháp lý hiện có của Việt Nam và kinh
nghiệm thực tế mà nhóm chuyên gia của Chương trình
có được trong quá trình hỗ trợ nhiều tỉnh thành. Nhóm
chuyên gia bao gồm các chuyên gia hàng đầu về tính
toán chi phí và giá dịch vụ thoát nước. Ở cấp trung ương,
nhóm chuyên gia đã đóng góp xây dựng các quy định
pháp lý của ngành như Nghị định 80, Nghị định 88, các
thông tư hướng dẫn thực hiện nghị định, mẫu hợp đồng
quản lý, mẫu hợp đồng dịch vụ, quy định quản lý hoạt
động thoát nước địa phương. Ngoài lộ trình giá dịch vụ
thoát nước của các thành phố Long Xuyên, Rạch Giá và
Cà Mau, nhóm chuyên gia của Chương trình đã hỗ trợ và
hướng dẫn quy trình này tại nhiều thành phố khác của
Việt Nam.
Mặc dù trong những năm gần đây, ngày càng có nhiều đô
thị đầu tư phát triển hạ tầng thoát nước và xử lý nước
thải, theo đó bắt đầu thu tiền dịch vụ thoát nước, phần

lớn các đô thị ở Việt Nam, đặc biệt là ĐBSCL, chưa thành
công trong thực hiện Nghị định 80. Trong tương lai, cần
có sự nhân rộng kinh nghiệm xây dựng lộ trình thực hiện
giá dịch vụ thoát nước tại các đô thị khác ở ĐBSCL và các
khu vực khác.
Để đảm bảo tính bền vững của đầu ra và kết quả, FPP áp
dụng phương pháp tiếp cận toàn diện để phát triển năng
lực đã được chứng minh là mang lại hiệu quả cao. Đối
với FPP, chống ngập là một vấn đề mang tính thể chế, tài
chính, kỹ thuật và xã hội và như vậy, các đối tác của FPP
bao gồm các nhà lãnh đạo các cơ quan quản lý và lập
pháp ở cấp Trung ương4, Ủy ban Nhân dân tỉnh và các sở,
ngành liên quan ở cấp tỉnh5. Các nỗ lực phát triển năng
lực của FPP nhấn mạnh vào tăng cường chuỗi thông tin,
học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm theo cả hai phương thức
quản lý hành chính, theo chiều dọc (trung ương - địa
phương) và theo chiều ngang (trong tỉnh và liên tỉnh),
đảm bảo hiệu quả cao, nâng cao năng lực và sự chủ động
của địa phương trong các hoạt động và kết quả đầu ra.

4

Các đối tác ở cấp trung ương gồm các bộ ngành khác nhau: Bộ Xây dựng (BXD), Bộ Tài nguyên và Môi trường (Bộ TNMT), Bộ Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn (Bộ NNPTNT), Bộ Kế hoạch và Đầu Tư (Bộ KH-ĐT), Văn phòng chính phủ và Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc
hội.

5

Các đối tác ở cấp địa phương gồm: Ủy ban nhân dân tỉnh (UBND), Ủy ban nhân dân thành phố (UBND), Ủy ban nhân dân phường (UBND), Sở Xây
dựng (SXD), Sở Tài nguyên và Môi trường (Sở TNMT), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Sở NNPTNT), Sở Kế hoạch và Đầu Tư (Sở KH-ĐT),
Sở Y tế, Sở Tài chính, Phòng thống kê tỉnh và Các đơn vị vận hành hệ thống thoát nước đô thị.

Tác động đối với người dân

Ông Đỗ Văn Khánh, người dân tại Tp Long Xuyên - ĐBSCL
“Tôi sống tại phường Mỹ Xuyên, thành phố Long Xuyên.
Khu vực tôi sinh sống thường xuyên bị ngập lụt, nhất là
khi có mưa lớn. Mỗi khi mưa bão xuất hiện cùng với triều
cường, ngập lụt trở nên nghiêm trọng hơn và ngập nước
trên các đường phố diễn ra lâu hơn. Thường ngập lụt kéo
dài khoảng vài giờ. Nước mưa trộn lẫn với nước thải từ
cống thoát nước, gây ô nhiễm nghiêm trọng, khi đi bộ
hoặc lái xe trên đường tôi thấy rất bẩn. Có lúc, nước ô
nhiễm này còn bắn cả lên mặt, lên miệng khi ô tô đi qua
quá nhanh.
Ngập lụt là một bất tiện rất lớn đối với người dân sinh
sống tại khu vực này, khiến cho việc đi lại trở nên khó
khăn và gây ô nhiễm môi trường sống. Khi nước dâng
cao, nước thải và nước mưa chảy tràn từ cống và làm
chết máy phương tiện.
Tôi được biết thành phố đang đầu tư xây dựng hệ thống
thoát nước và xử lý nước thải do các hộ gia đình và các
cơ sở thương mại xả ra. Tôi cũng có nghe nói về việc
tỉnh đã phê duyệt kế hoạch thu tiền dịch vụ thu gom và
xử lý nước thải. Tôi cho rằng đó là điều nên làm. Những
người gây ra ô nhiễm cần phải trả chi phí để người khác
làm sạch nó. Tuy là tôi không giàu có, nhưng tôi sẵn sàng
chi trả một khoản nhỏ cho dịch vụ thoát nước và xử lý
nước thải phù hợp. Nhưng tôi muốn nhấn mạnh từ phù
hợp. Tôi muốn biết thành phố hoặc công ty thoát nước
làm gì với khoản tiền này. Tôi muốn nhìn thấy kết quả
từ những khoản tiền tôi chi trả. Tình hình ngập lụt phải
được cải thiện và môi trường phải trở nên sạch hơn một
cách rõ ràng. Đó chính là minh chứng cho những điều họ
cam kết sẽ thực hiện khi chúng tôi đóng tiền dịch vụ. Có
nhiều hộ ở đây nghèo hơn gia đình chúng tôi, đối với họ,
một khoản chi trả thêm hàng tháng đột ngột có thể làm
họ sốc và không đủ khả năng chi trả. Vì vậy, nên có hình
thức hỗ trợ nào đó cho những hộ nghèo. Ngoài ra, giá
dịch vụ thoát nước nên bắt đầu từ thấp đến cao nếu có
thể được và tăng dần theo thời gian. Mọi người cần thời
gian để quen với việc chi trả cho một dịch vụ bổ sung.

Ông Thái Bỉnh Khuol, Phó Trưởng phòng Kế hoạch – Kỹ
thuật của Công ty Công trình Đô thị Sóc Trăng
Thành phố Sóc Trăng (ĐBSCL) là thành phố đầu tiên của
Việt Nam thực hiện Nghị định 88 thông qua việc đưa vào
áp dụng phí thoát nước vào năm 2011. Việc tính toán chi
phí và quy trình thực hiện được hỗ trợ bởi Tổ chức Hợp
tác Phát triển Đức GIZ. BMZ cũng cung cấp khoản vay để
thành phố xây dựng hạ tầng thoát nước và xử lý nước
thải. Việc xây dựng phí thoát nước do Công ty Công trình
Đô thị Sóc Trăng – một công ty vận hành tại địa phương
thực hiện. Trong quá trình thực hiện và từ đó đến nay,
công ty đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm có giá trị về
việc tăng cường khả năng chấp nhận của xã hội, lợi ích
của giá dịch vụ để đảm bảo chất lượng. Ông Thái Bỉnh
Khuol, Phó Trưởng phòng Kế hoạch – Kỹ thuật của Công
ty chia sẻ những kinh nghiệm và suy nghĩ của mình về
quá trình này:
“Tôi đã làm việc cho Công ty Công trình Đô thị Sóc Trăng
gần hai thập kỷ. Vào năm 2010, tôi được giao hai nhiệm
vụ, vừa là cán bộ của công ty, vừa hỗ trợ cho Chương
trình hỗ trợ kỹ thuật của GIZ. Một phần của dự án là việc
đưa vào thực hiện thu phí thoát nước có thể giúp thu
hồi chi phí VH&BD hệ thống thoát nước của thành phố.
Đây cũng là một trong những thỏa thuận với Chính phủ
Đức trong dự án đầu tư xây dựng công trình thoát nước.
Chúng tôi là thành phố đầu tiên trên toàn quốc trải qua
các quy trình xây dựng và thực hiện thu phí thoát nước
theo Nghị định 88. Tôi thực hiện nhiệm vụ với sự hỗ trợ
của lãnh đạo công ty, thuyết phục tất cả các bên liên
quan tại tỉnh về lợi ích của việc áp dụng thu phí thoát
nước. Cuối cùng, Hội đồng nhân dân (HĐND) đã phê
duyệt phí thoát nước và tôi được giao quản lý quy trình
thực hiện. Đó là một công việc khó khăn. Chúng tôi đã
tiến hành khoảng 100 cuộc họp với cộng đồng dân cư,
giải thích về quyền lợi và nghĩa vụ của khách hàng, vì sao
phải thu phí thoát nước. Chúng tôi nhận được nhiều ý
kiến phản hồi và câu hỏi từ người dân và chúng tôi cố
gắng giải đáp một cách tốt nhất có thể. Tôi tin rằng nếu
không có các cuộc họp ở cấp cơ sở về việc áp dụng thu
phí thoát nước, mọi việc sẽ không suôn sẻ và thành công

như vậy. Khi chúng tôi bắt đầu thu phí thoát nước, chúng
tôi ít gặp phải phản ứng của người dân, chỉ có rất ít hộ
không trả tiền nhưng có thể được giải quyết bằng các
cuộc gặp mặt trực tiếp và giải thích cụ thể.
Vào năm 2011, chúng tôi bắt đầu thu phí ở mức 1.700
VNĐ/1m3, sau đó được điều chỉnh vài lần và hiện nay
(năm 2020), chúng tôi thu ở mức 2.600 VNĐ/m3 đối với
khách hàng xả thải nước sinh hoạt, tăng gần 65% trong
gần 10 năm qua.
Ngoài việc giúp cho công ty chúng tôi có tiền để cung
cấp dịch vụ VH&BD có chất lượng, áp dụng giá dịch vụ
thoát nước còn có một số tác động đối với người dân
Sóc Trăng. Chúng tôi nhận thấy rằng kể từ khi họ phải
trả tiền, họ quan tâm hơn đến những dịch vụ chúng tôi
cung cấp, họ sử dụng quyền giám sát của mình nhiều
hơn trước đối với những công việc chúng tôi thực hiện.
Ngược lại, chúng tôi cũng phải minh bạch hơn với họ
về việc chúng tôi sử dụng tiền như thế nào so với thời
gian chúng tôi còn là công ty nhà nước. Nhưng tôi cho
rằng đó là một điều tốt. ‘Áp lực từ cộng đồng’ nhắc nhở
chúng tôi mỗi ngày về việc chúng tôi thực sự đang làm

việc cho ai. Trước đây chúng tôi từng nghĩ chính quyền
địa phương là khách hàng của chúng tôi. Từ khi chúng tôi
hoạt động nhờ tiền dịch vụ thoát nước, chúng tôi hiểu
rằng người dân là khách hàng của chúng tôi và chúng tôi
phải có nghĩa vụ cung cấp dịch vụ tốt nhất có thể, mỗi
ngày, để thực hiện những lời hứa với họ.
Ông Khuol nói thêm “tất nhiên mọi thứ đều chưa hoàn
hảo. Không ai có thể mong đợi rằng sau khi có giá dịch
vụ, mọi vấn đề sẽ tự dưng biến mất như có phép màu.
Đây mới chỉ là bước đầu tiên trong một hành trình dài
hướng đến sự hoàn thiện không ngừng. Chất lượng dịch
vụ của chúng tôi bị hạn chế bởi hai yếu tố: năng lực của
hệ thống hạ tầng và ngân sách cho VH&BD. Đôi khi chúng
tôi vẫn tiếp tục gặp phải ngập úng tại Sóc Trăng vì thành
phố phát triển nhanh và chúng tôi cần đầu tư thêm. Giá
dịch vụ vẫn chưa đủ để thu hồi chi phí hoạt động VH&BD
mà chúng tôi phải thực hiện. Chúng tôi có thể làm nhiều
hơn để đạt kết quả tốt hơn. Tuy nhiên ở mức độ phát
triển hiện tai, cần có sự cân bằng giữa mức độ dịch vụ có
thể chấp nhận được và mức giá dịch vụ có thể chấp nhận
được.”
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