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Phần I: Giới thiệu

Lời nói đầu

Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu.
Ngay từ đầu những năm 2010, biến đổi khí hậu và nước biển dâng đã có chiều hướng diễn biến phức tạp,
dẫn đến tình trạng ngập úng thường xuyên xảy ra tại các đô thị ở Việt Nam với cường độ ngày càng tăng,
gây nhiều tổn thất về người và kinh tế.
Trong bối cảnh đó, từ năm 2012 và kết thúc vào cuối năm 2020, Cục Hạ tầng kỹ thuật (ATI) - Bộ Xây dựng
và Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) đã hợp tác với 8 tỉnh duyên hải miền Trung và Đồng bằng sông
Cửu Long (Sóc Trăng, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Cà Mau, An Giang và Kiên Giang) thực
hiện Chương trình Thoát nước và Chống ngập úng đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu với nguồn vốn tài
trợ của Chính phủ Đức và Chính phủ Thụy Sỹ. Mục tiêu của Chương trình là nhằm giảm thiểu rủi ro ngập
úng đô thị, cải thiện hệ thống cảnh báo sớm và tăng cường năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu trong
quản lý thoát nước và chống ngập úng cho các cơ quan quản lý nhà nước cấp trung ương, địa phương và
người dân đô thị tại 8 tỉnh nói trên.
Áp dụng phương thức tiếp cận sáng tạo, có sự tham gia của đối tác ở các cấp trung ương và địa phương,
Chương trình đã đạt mục tiêu đề ra, mang lại kết quả thiết thực và bền vững. Vì vậy, Bộ Xây dựng, Cục Kinh
tế Liên bang Thụy Sỹ (SECO) và Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức GIZ tại Việt Nam vui mừng biên soạn và xuất
bản Báo cáo Tổng kết Chương trình Thoát nước và Chống ngập đô thị Ứng phó với Biến đổi Khí hậu - Từ
Chính sách đến Người dân. Những thành quả ấn tượng đạt được như trình bày trong báo cáo là kết quả
của sự nỗ lực, đồng lòng, hợp tác chặt chẽ, tham gia tích cực của tất cả các đối tác.
Nhân cơ hội này, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến lãnh đạo và cán bộ của các Bộ, ngành, địa
phương của Việt Nam và các tổ chức, cá nhân có liên quan đã hỗ trợ và tham gia phối hợp, đóng góp cho
thành công của Chương trình này. Chúng tôi mong tiếp tục được đồng hành cùng các đối tác trong thời
gian tới trong Dự án tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu tại các đô thị Đồng bằng sông Cửu
Long từ năm 2021-2025.
Trân trọng cảm ơn.

PGS.TS. Mai Thị Liên Hương
Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật
Bộ Xây dựng

Ông Marcel Reymond
Trưởng Bộ phận Hợp tác
Phát triển, Đại sứ quán Thụy Sỹ
tại Việt Nam

TS. Tim McGrath
Giám đốc Chương trình
Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức
(GIZ)
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Từ Chính sách đến Người dân - Báo cáo tổng kết Chương trình Thoát nước và Chống ngập Đô thị Ứng phó với Biến đổi khí hậu (FPP)

Báo cáo này trình bày những kết quả đạt được,
thành công và những bài học kinh nghiệm của
Chương trình Thoát nước và Chống ngập Đô thị
Ứng phó với Biến đổi Khí hậu tại Việt Nam (FPP),
đồng thời đưa ra định hướng chiến lược và kế
hoạch trong giai đoạn tiếp theo của Chương trình.
Mục tiêu tổng thể của Chương trình là nhằm
tăng cường năng lực cho các cơ quan nhà nước
và người dân để ứng phó với ngập lụt đô thị đang
xảy ra với cường độ và tần suất cao hơn dưới tác
động của biến đổi khí hậu, khuyến khích áp dụng
phương thức tiếp cận tích hợp trong quản lý ngập
úng đô thị ở tất cả các cấp. Chương trình do Chính
phủ Việt Nam, Thụy Sỹ và Đức đồng tài trợ, Bộ Xây
dựng, Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) và 8
tỉnh miền Trung và ĐBSCL thực hiện từ năm 2012
đến năm 2020.
Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh
hưởng nghiêm trọng nhất của biến đổi khí hậu và
ĐBSCL là khu vực đặc biệt dễ bị tổn thương, phải
chịu nhiều hậu quả nặng nề về kinh tế. Mỗi năm
Việt Nam tổn thất từ 1 – 1.5% GDP – 2,4 tỉ USD do
thiên tai gây nên. Trong số các loại hình thiên tai,
lũ lụt xảy ra thường xuyên nhất, gây tổn hại về kinh
tế và con người nhiều nhất. Năm 2017, các bão
Doksuri, bão Damrey và những thiên tai khác đã
gây nên tổn thất nghiêm trọng về người và kinh tế.
Một trong những thách thức của Việt Nam là bằng
cách nào có thể tăng cường hệ thống kế hoạch và
hành chính để có thể giảm thiểu rủi ro, đồng thời
ứng phó hiệu quả với ngập lụt và các thiên tai khác.
Các đô thị của Việt Nam và những khu vực lân cận
đang tăng trưởng nhanh chóng, mang đến nhiều
lợi ích, song cùng với nó là những rủi ro mới và
hiểm họa tăng thêm khi phải đối mặt với thiên tai
và những biến động về môi trường. Phát triển đô
thị cùng với xu hướng phát triển kinh tế quốc tế
và môi trường đã và đang dẫn đến những thách
thức mới đòi hỏi phải có những thay đổi trong bộ
máy và hệ thống quản lý, hành chính. Hai trong số
những xu hướng phát triển là: (1) tốc độ đô thị hóa
nhanh chóng và những thay đổi về hình thái cư trú
và (2) những hiểm họa liên quan đến biến đổi khí
hậu và thiên tai xảy ra với tần suất cao hơn.
13 tỉnh ĐBSCL là khu vực đặc biệt dễ bị tổn thương
do tác động của biến đổi khí hậu và thiên tai liên
quan đến nước. Mỗi năm, khoảng một nửa diện
tích của ĐBSCL bị ngập sâu từ 1 đến 3 m. ĐBSCL là
nơi cư trú của 20% dân số Việt Nam, là khu vực sản
xuất, chế biến lớn thứ ba cả nước, đảm nhận việc
cung cấp hơn một nửa sản lượng gạo và hơn 65%
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sản lượng trái cây và hải sản cho cả nước. Đô thị
tại ĐBSCL có tốc độ tăng trưởng kinh tế trung bình
năm vào khoảng từ 7% đến 17% vào năm 2019.
Dự kiến dân số đô thị tại ĐBSCL sẽ tăng gần 40%
vào năm 2050 và đạt con số 15 triệu người. Dù đạt
được tốc độ tăng trưởng ấn tượng song các đô thị
ở ĐBSCL chủ yếu có quy mô vừa và nhỏ, ngân sách
hạn hẹp và tỉ lệ nghèo tương đối cao. Mức độ tiếp
cận với các dịch vụ cơ bản như vệ sinh, thoát nước,
cấp nước tại các đô thị ĐBSCL còn thấp, chỉ khoảng
15% trong khi tỉ lệ này ở các thành phố lớn như
thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội là 80%.
Mặc dù ngập lụt theo mùa là một hiện tượng tự
nhiên tại ĐBSCL, trong những thập kỷ qua, ngập
lụt đã và đang diễn ra với tần suất và cường độ
ngày càng tăng do những nguyên nhân liên quan
đến biến đổi khí hậu và phát triển hạ tầng. Hầu hết
các thành phố tại ĐBSCL phụ thuộc vào hệ thống
thoát nước chung cho cả nước mưa và nước thải
để thoát nước. Thường là khi nước sông dâng lên
kết hợp với mưa lớn, hạ tầng thoát nước không đủ
năng lực để thoát nước kịp. Các thách thức trong
tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí
hậu và ngập úng ở khu vực đô thị của Việt Nam và
đặc biệt ở ĐBSCL là:
• Công trình thoát nước chưa hoàn chỉnh, thiết
diện nhỏ, chất lượng thấp và chưa được bảo trì
đúng cách.
• Hệ thống thoát nước chưa hoàn chỉnh, thiếu
đồng bộ, chưa được ưu tiên xây dựng cũng như
chưa được dựa trên các số liệu tin cậy;
• Phát triển đô thị nhanh và thiếu kiểm soát, xây
dựng nhà ở tại đồng bằng ngập lũ và công trình
bịt kín bề mặt đô thị ngăn cản nước mưa thấm tự
nhiên xuống bề mặt.
• Biến đổi khí hậu, mực nước biển dâng và hình
thái mưa với cường độ cao và khó dự báo.
• Quản lý lưu vực sông thiếu sự điều phối, khai
thác cát trên sông quá mức và sụt lún đất càng
làm cho vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn, góp
phần gia tăng ngập lụt và sạt lở đô thị.
Để vượt qua những thách thức này, GIZ đã và đang
hợp tác với Bộ Xây dựng trong tăng cường khả
năng thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm thiểu
rủi ro ngập lụt tại các đô thị Việt Nam. Giai đoạn
1 của Chương trình Thoát nước và Chống ngập
Đô thị Ứng phó với Biến đổi Khí hậu tại Việt Nam
được thực hiện từ năm 2013 đến năm 2016 tại 5
tỉnh duyên hải miền Trung và ĐBSCL và 5 đô thị
thuộc tỉnh những tỉnh này: thành phố Quảng Ngãi
(tỉnh Quảng Ngãi), thành phố Quy Nhơn (tỉnh Bình
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Định), thành phố Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên), thành
phố Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), thành phố Sóc
Trăng (tỉnh Sóc Trăng).

Những kết quả chính của giai đoạn I
Xây dựng khung pháp lý tạo điều kiện cho công
tác quản lý thoát nước và chống ngập úng: Thoát
nước và chống ngập đô thị
Chương trình đã hỗ trợ Bộ Xây dựng điều chỉnh khung
chính sách và quy định về thoát nước bao gồm điều
chỉnh Định hướng Phát triển Thoát nước Đô thị và
Khu công nghiệp đến năm 2025, tầm nhìn đến năm
2050, điều chỉnh quy chuẩn và hướng dẫn kỹ thuật. Ở
cấp địa phương, các thành phố Quy Nhơn, Tuy Hòa và
Sóc Trăng đã đươc hỗ trợ lập quy hoạch thoát nước
và chống ngập có tính đến tác động trong tương lai
của biến đổi khí hậu cũng như chiến lược ứng phó
với những tác động này. Chương trình đã đưa vào
áp dụng mô hình thoát nước mưa đô thị theo hướng
bền vững nhằm giảm tải cho hệ thống thoát nước tập
trung, thông qua tăng cường khả năng thấm nước tự
nhiên và trữ nước của hạ tầng đô thị.

Tăng cường năng lực cho cán bộ và người dân
trong chuẩn bị và ứng phó với thiên tai:
Tác động của ngập lụt đô thị có thể được giảm thiểu
dù không thể tránh khỏi hoàn toàn. Chương trình FPP
hỗ trợ tăng cường khả năng thích ứng để giảm thiểu
tổn thất về người và kinh tế do ngập lụt gây nên. Các
hệ thống cảnh báo lũ sớm được lắp đặt tại sông Ba
của Phú Yên, sông Hà Thanh và sông Kôn của Bình
Định. Cán bộ và người dân của Tuy Hòa và Quy Nhơn
được tăng cường năng lực trong chuẩn bị và ứng phó
với thiên tai. Tỉnh Phú Yên và Bình Định đã xây dựng
kế hoạch phòng chống thiên tai với phương thức tiếp
cận có sự tham gia của nhiều bên.
Theo đánh giá cuối kỳ của Chương trình, FPP đã
đạt được nhiều kết quả quan trọng có tính thực
tiễn và bền vững cao. Do đó, BMZ và SECO thống
nhất đồng tài trợ cho giai đoạn 2 của Chương
trình. Mục đích của FPP giai đoạn 2 là giảm thiểu
rủi ro ngập úng đô thị và tăng cường cảnh báo sớm
tại ba đô thị ĐBSCL, đồng thời hỗ trợ Bộ Xây dựng
xây dựng những tiêu chuẩn, quy chuẩn, chính sách
quốc gia liên quan đến thoát nước đô thị và giảm
thiểu ngập úng ứng phó với biến đổi khí hậu.

Lãnh đạo Bộ Xây dựng và GIZ thảo luận về tăng cường hợp tác trong
phát triển đô thị, môi trường và hạ tầng. Ảnh © GIZ/ Nguyễn Ngọc Anh
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Những kết quả chính của giai đoạn II
Thể chế hóa quy hoạch thoát nước với phương
thức tích hợp:
Chương trình hỗ trợ MoC xây dựng các quy định
về thoát nước và chống ngập úng ứng phó với biến
đổi khí hậu tại các đô thị, xây dựng hướng dẫn thiết
kế và thực hiện mô hình thoát nước mưa đô thị
theo hướng bền vững, các tiêu chuẩn, quy chuẩn,
định mức về hạ tầng đô thị ứng phó với ngâp úng.
Phân tích rủi ro ngập úng và hỗ trợ lập quy hoạch:
Chương trình hỗ trợ ba đô thị Cà Mau, Rạch Giá
và Long Xuyên lập quy hoạch thoát nước có lồng
ghép các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu,

xây dựng giá dịch vụ thoát nước và lộ trình thực
hiện, và xây dựng quy định tỉnh về thoát nước đô
thị bao gồm mô hình thoát nước mưa đô thị theo
hướng bền vững.
Phòng chống thiên tai:
Chương trình hỗ trợ lập mô hình ngập úng và lắp
đặt hệ thống cảnh báo sớm cho ba thành phố Long
Xuyên, Rạch Giá và Cà Mau nhằm giảm thiểu tổn
thất về người và kinh tế do ngập lụt gây nên. Tác
động của sụt lún đất tại ĐBSCL cũng được nghiên
cứu chuyên sâu.

Bảng 1: Thông tin chung về Chương trình FPP
Cơ quan chủ quản

Bộ Xây dựng Việt Nam

Cơ quan thực hiện

• Cục Hạ tầng Kỹ thuật - Bộ Xây dựng
• Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ)

Cơ quan tài trợ

• Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sỹ (SECO)
• Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển CHLB Đức (BMZ)

Kinh phí thực hiện

• Giai đoạn I: 5.2 triệu EUR (ngân sách của BMZ)
• Giai đoạn II: 6 triệu EUR (SECO/BMZ đồng tài trợ)

Giai đoạn của Dự án và
thời gian thực hiện

• Giai đoạn I: 01/09/2012 – 31/12/2016
• Giai đoạn II: 01/01/2017 – 31/12/2020
• Giai đoạn III: 01/01/2021 – 31/12/2024 (dự kiến)

Các địa phương tham gia
Chương trình

Giai đoạn 1:
1. Tp Quảng Ngãi – Tỉnh Quảng Ngãi
2. Tp Quy Nhơn – Tỉnh Bình Định
3. Tp Tuy Hòa – Tỉnh Phú Yên
4. Tp Nha Trang – Tỉnh Khánh Hòa
5. Tp Sóc Trăng – Tỉnh Sóc Trăng
Giai đoạn 2:
1. Tp Long Xuyên – Tỉnh An Giang
2. Tp Rạch Giá – Tỉnh Kiên Giang
3. Tp Cà Mau – tỉnh Cà Mau
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Phần I: Giới thiệu

Từ chính sách đến người dân – phương
thức hoạt động của chương trình
Để đảm bảo tính bền vững trong quá trình thực
hiện các hoạt động của Chương trình, FPP áp dụng
phương thức tiếp cận tổng hợp, tập hợp những bài
học kinh nghiệm cụ thể, thực tế và đưa những kinh
nghiệm này từ cấp địa phương lên cấp trung ương
– sử dụng những bằng chứng thực tiễn trong quá
trình xây dựng chính sách cấp trung ương. Chương
trình FPP đã tạo được sự kết nối chặt chẽ giữa
các cấp trung ương và địa phương để những kinh
nghiệm thực tế và những yêu cầu về chính sách
của địa phương đến được với cấp trung ương,
đồng thời vận động và hỗ trợ những sửa đổi trong
khung chính sách.
Tại các tỉnh tham gia thực hiện Chương trình, các tổ
công tác liên ngành được thành lập do UBND tỉnh
chỉ đạo và Sở Xây dựng làm đầu mối. Các tổ công
tác bao gồm lãnh đạo và cán bộ kỹ thuật của các
sở, ngành hữu quan như Sở Xây dựng, tài nguyên
và môi trường, nông nghiệp và phát triển nông
thôn, kế hoạch và đầu tư, y tế, tài chính cũng như
Cục thống kê của tỉnh, trạm khí tượng thủy văn,
chính quyền thành phố. Tất cả các hoạt động của
Chương trình đều được tổ công tác lập kế hoạch và
điều hành thực hiện, đảm bảo sự thống nhất trong
cách tiếp cận, đạt tới mục tiêu chung và trao đổi,
chia sẻ thông tin cởi mở giữa các bên liên quan.
Tổ công tác của mỗi tỉnh và các chuyên gia của GIZ
thường xuyên làm việc, đảm bảo tính hiệu quả và
thủ tục ra quyết định và phê duyệt được tiến hành
nhanh chóng.
Công việc tại các tỉnh bắt đầu bằng việc xây dựng
và thống nhất kế hoạch thực hiện dự án và kế
hoạch này được UBND tỉnh phê duyệt. Thông qua
bản kế hoạch thực hiện này, vai trò và trách nhiệm
của tổ công tác, các nhiệm vụ, hoạt động, cơ quan
chủ trì, cơ quan hỗ trợ, thời gian đều được ghi rõ.
Đối thoại về chính sách diễn ra không những ở cấp
tỉnh mà còn giữa cấp tỉnh và cấp trung ương nhằm
đảm bảo tất cả các bên liên quan đều hiểu thấu
đáo về các vấn đề, thách thức và những chính sách
quốc gia được xây dựng, sửa đổi dựa trên kinh
nghiệm và năng lực của chính quyền tỉnh. Đặc biệt,
thông qua việc xây dựng hướng dẫn và hỗ trợ các
cơ quan trung ương trong dự thảo luật, nghị định,
quy định, các bài học kinh nghiệm đạt được ở cấp
tỉnh có tính bền vững và được thể chế hóa trong
các luật, mục tiêu, quy chuẩn, tiêu chuẩn cấp trung
ương. Thông qua những tác động vào công tác lập

kế hoạch, quy hoạch đô thị, kế hoạch ngân sách
ở cấp tỉnh, kết quả đạt được đã vượt ra khỏi việc
thực hiện các quy định, hệ thống một cách thuần
túy. Hình 1 minh hoạ cách tiếp cận của Chương trình
FPP trong các hoạt động tăng cường năng lực.
Theo đánh giá, một trong những điểm mạnh của
Chương trình là phương thức tiếp cận đa cấp được
thí điểm qua những chính sách ở cấp địa phương
và nâng lên cấp trung ương. Những thế mạnh
trong cách tiếp cận của Chương trình FPP là:
• Tăng cường tính chủ động của đối tác khi gắn
với kế hoạch đề ra: Hỗ trợ của Chương trình
FPP trong xây dựng các văn bản quy phạm pháp
luật, tiêu chuẩn, hướng dẫn đều được gắn với kế
hoạch và quy trình xây dựng văn bản; xây dựng
mối quan hệ công tác với các cơ quan nhà nước,
giúp đảm bảo đạt được kết quả lâu dài và các
chính sách được thực hiện thành công.
• Tăng cường tính hiệu quả thông qua sự hợp tác
chặt chẽ tại địa phương: Thay vì làm việc với
từng cơ quan riêng lẻ tại địa phương, GIZ làm
việc với Tổ công tác được thành lập theo quyết
định của UBND mỗi tỉnh tham gia Chương trình.
Các Tổ công tác và GIZ phối hợp chặt chẽ trong
quá trình lập kế hoạch, thống nhất và thực hiện
tất cả các hoạt động của dự án theo nguyên tắc
đồng thuận. Nhờ vậy, tất cả các đối tác liên quan
đều được thông tin liên tục, đầy đủ về tiến độ
thưc hiện các hoạt động, các vấn đề được xem
xét từ nhiều góc độ, giảm thiểu xung đột và tính
cạnh tranh, sự thống nhất giúp đảm bảo tiến độ
và hiệu quả của Chương trình.
• Tăng cường năng lực thông qua tham gia trực
tiếp: Các đối tác của dự án ở mọi cấp độ có trách
nhiệm trong việc thực hiện các hoạt động để đạt
kết quả, vai trò của các chuyên gia của Chương
trình là hỗ trợ, cố vấn, thúc đẩy các quy trình
cùng với các cơ quan đối tác. Vì vậy, đối tác tham
gia sâu, có động lực thực hiện, tạo nền móng
vững chắc và bền vững cho các kết quả đạt được.
• Trao đổi giữa các cơ quan ở cấp trung ương:
Chương trình tập hợp các cơ quan khác nhau ở
cấp trung ương, đảm bảo phòng chống ngập úng
và biến đổi khí hậu được lồng ghép và có sự điều
phối, có sự thống nhất từ nhiều ngành liên quan.
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• Trao đổi giữa các cơ quan tại địa phương: tâp
hợp những người có thẩm quyền ra quyết định
tại các tỉnh tham gia Chương trình và các tỉnh
khác tại ĐBSCL, tạo điều kiện học hỏi lẫn nhau,
đóng góp ý kiến, tạo sự cạnh tranh lành mạnh và
tăng cường động lực, tự chủ, đặt nền móng cho
sự liên kết và hợp tác trong vùng.
• Kết nối từ địa phương đến trung ương: Những kinh
nghiệm thực tế và yêu cầu của tỉnh về chính sách

được chuyển tới cấp trung ương, vận động, hỗ trợ
những thay đổi và điều chỉnh về chính sách.
• Kết nối từ trung ương đến địa phương: Những
điều chỉnh về chính sách ở cấp trung ương là cơ
sở để các tỉnh xây dựng các quy định, hướng dẫn
thưc hiện, thể chế hóa, thực hiện thí điểm ở cấp
tỉnh, thành phố, quận, huyện, phường và xã.

CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC
MOC

MONRE

MARD

KHUYẾN
KHÍCH

CSTE

OOG

HỖ TRỢ

FPP

CỐ VẤN

MPI

Cấp trung ương

PHƯƠNG THỨC TIẾP CẬN TRONG TĂNG CƯỜNG
NĂNG LỰC CỦA CHƯƠNG TRÌNH FPP

THÚC ĐẨY

TỔ CÔNG

CPC

DONRE
DOC

TÁ
C

ỈNH
CT
CÁ

DPI

PSO
WPC

PPC
DOH

UDO

Hình 1: Phương thức tiếp cận trong tăng cường năng lực của Chương trình FPP
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Cấp địa phương

ĐÀO TẠO

Phần I: Giới thiệu

Phái đoàn Đại sứ quán Thụy Sĩ đến thăm và làm việc với GIZ tại TP. Cần Thơ.
Ảnh © GIZ
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Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội và GIZ tăng cường hợp tác chính sách về môi trường và biến đổi khí hậu.
Ảnh © GIZ/ Nguyễn Ngọc Anh
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Phần II: Kết quả chính và tác động của Chương trình FPP qua các con số

II.
Kết quả chính và tác
động của Chương trình
FPP qua các con số
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(6) Đảm bảo đầy đủ và
quản lý bền vững tài
nguyên nước và hệ thống
vệ sinh cho tất cả mọi
người.

(9) Xây dựng cơ sở hạ tầng
có khả năng chống chịu
cao, thúc đẩy công nghiệp
hóa bao trùm và bền vững,
tăng cường đổi mới.

752,000 người dân đô thị của
Rạch Giá, Long Xuyên và Cà Mau
được hưởng lợi từ việc nâng cao
chất lượng dịch vụ thoát nước
nước và chống ngập nhờ những
quy định của địa phương, quy
hoạch thoát nước và lộ trình giá
dịch vụ thoát nước.

6.000 người dân tại ba thành

Họp ban chỉ đạo thực hiện Chương trình FPP
Ảnh © GIZ
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phố Rạch Giá, Cà Mau và Long
Xuyên được hưởng lợi từ ba
công trình SUDS thí điểm nhờ
giảm thiểu ngập úng, tăng
cường vệ sinh môi trường và tạo
cảnh quan nơi công cộng;

(11) Phát triển đô thị,
nông thôn bền vững, có
khả năng chống chịu; đảm
bảo môi trường sống và
làm việc an toàn, phân bổ
hợp lý dân cư và lao động
theo vùng.

35.690.000

người dân đô
thị Việt Nam được hưởng lợi từ
những quy định về quy hoạch
thoát nước.

Phần II: Kết quả chính và tác động của Chương trình FPP qua các con số

(13) Ứng phó kịp thời, hiệu
quả với biến đổi khí hậu và
thiên tai.

5.550.000

người dân ở ba
tỉnh Kiên Giang, An Giang và
Cà Mau được hưởng lợi từ việc
tăng cường năng lực chuẩn
bị ứng phó với thiên tai, chuỗi
thông tin về cảnh báo sớm, kế
hoạch di dời khi có thiên tai;

(17) Tăng cường phương
thức thực hiện và thúc đẩy
quan hệ đối tác toàn cầu vì
sự phát triển bền vững.

96,000,000 người dân Việt
Nam được hưởng lợi từ chính
sách về phòng chống thiên tai
và sử dụng viện trợ nước ngoài
cho thiên tai.

17.200.000 người dân đồng

bằng sông Cửu Long được
hưởng lợi từ việc tăng cường
năng lực cảnh báo lũ sớm

Bộ Xây dựng và SECO đến thăm văn phòng GIZ tại Cần Thơ
Ảnh © GIZ
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Một số kết quả chính của
chương trình 1

• Thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và bình
đẳng giới được lồng ghép trong kế hoạch phát triển kinh tế xã
hội (KHPTKTXH) của ba tỉnh Cà Mau, An Giang và Kiên Giang; kinh
nghiệm của ba tỉnh được chia sẻ với các tỉnh còn lại của ĐBSCL và
được thể chế hóa ở cấp quốc gia.
• Các đối tác ở tỉnh, với sự hỗ trợ của Chương trình lập Quy hoạch
thoát nước và chống ngập đô thị tại Cà Mau, Rạch Giá và Long
Xuyên, có tính đến yếu tố biến đổi khí hậu, mô hình thoát nước
mưa đô thị theo hướng bền vững, xử lý nước thải phi tập trung và
được chính quyền phê duyệt, là cơ sở để kêu gọi đầu tư các dự án
tại địa phương;
• Mô hình ngập úng với độ chính xác cao được lập và bàn giao cho
ba thành phố Cà Mau, Rạch Giá và Long Xuyên để tiếp tục sử dụng
trong tương lai;
• Giá dịch vụ thoát nước và lộ trình thực hiện được xây dựng và phê
duyệt tại An Giang và Kiên Giang, trình phê duyệt tại Cà Mau, tạo
điều kiện thu hồi chi phí vận hành và bảo trì hạ tầng thoát nước..
• Ba công trình thí điểm về hệ thống thoát nước mưa đô thị theo
hướng bền vững SUDS đã mang lại lợi ích trực tiếp cho 6.000 người
dân, tăng cường nhận thức về mô hình này ở cấp trung ương và địa
phương;
• Cách tiếp cận SUDS được thể chế hóa trong quy định quốc gia và
cấp tỉnh, được lồng ghép trong quy hoạch thoát nước thành phố Cà
Mau, Rạch Giá và Long Xuyên, được đưa vào Quy chuẩn Kỹ thuật
Quốc gia về Quy hoạch xây dựng;
• Nghiên cứu về sụt lún đất tại ĐBSCL đã đóng góp cho việc tăng
cường nhận thức về vấn đề này tại Việt Nam;
• Tăng cường năng lực dự báo thời tiết và cảnh báo lũ sớm tại ĐBSCL;
• Ba tỉnh Cà Mau, An Giang và Kiên Giang được tăng cường năng lực
về giảm thiểu rủi ro và ứng phó với thiên tai;

Các văn bản quy phạm
pháp luật có sự đóng góp
của chương trình FPP

• Nội dung Biến đổi khí hậu trong Luật Bảo vệ Môi trường (sửa đổi)
(đang hoàn thiện để thông qua);
• Nội dung Đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu, xanh và thông minh
trong Luật Quản lý Phát triển Đô thị (đang trong quá trình dự thảo);
• Nghị định Chính phủ số 160/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm
2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống
thiên tai;
• Nghị định số 50/2020/NĐ-CP của Chính phủ Quy định về tiếp nhận,
quản lý và sử dụng viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ và khắc
phục hậu quả thiên tai;
• Nghị định thay thế Nghị định 11/2013/ND-CP về Quản lý Đầu tư
Phát triển Đô thị (đang thực hiện)

1

Trích từ báo cáo đánh giá Chương trình FPP giải đoạn 2 thực hiện vào tháng 12 năm 2019
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• Nghị định số 38/2016/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết một
số điều của Luật khí tượng thủy văn;
• Nghị định 80/2014/NĐ-CP ngày 6 tháng 8 năm 2014 của Chính phủ
về thoát nước và xử lý nước thải;
• Quyết định số 05/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Quy
định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các sông
thuộc phạm vi cả nước;
• Điều chỉnh Định hướng phát triển thoát nước đô thị và khu công
nghiệp Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 (Quyết
định số 589/QĐ-TTg ngày 6 tháng 4 năm 2014 của Thủ tướng Chính
phủ)
• Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch Xây dựng QCVN 01:2019/
BXD (thay thế cho QCXDVN 01:2008)
• Thông tư 04/2015/TT-BXD ngày 3 tháng 4 năm 2015 hướng dẫn thi
hành một số điều của Nghị định 80/2014/NĐ-CP
• Thông tư số 30/2018/TT-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2018 quy
định kỹ thuật về quan trắc và cung cấp thông tin, dữ liệu khí tượng
thủy văn đối với trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng;
• Thông tư thay thế thông tư số 05/2016/TT-BKHĐT ngày 6 tháng 6
năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn lồng ghép nội
dung phòng chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển
ngành kinh tế xã hội (đang dự thảo);
• Điều chỉnh định mức dự toán duy trì hệ thống thoát nước đô thị
(đang thực hiện).

Một số ấn phẩm
đã xuất bản

• Đô thị thích ứng tại Việt Nam: hướng dẫn lập kế hoạch cho các
chương trình môi trường đô thị, 2019
• Sách chuyên khảo “Ứng phó với Biến đổi Khí hậu tại Việt Nam”,
2018
• Đánh giá Thích ứng với Biến đổi Khí hậu tại các đô thị Việt Nam,
2017
• Tăng cường Liên kết vùng tại Đồng bằng sông Cửu Long, 2018
• Báo cáo về Đô thị hóa Bền vững tại Việt Nam: Đề xuất hoàn thiện
khung pháp lý, 2019
• Vấn đề dưới lòng đất – Sụt lún đất tại Đồng bằng sông Cửu Long,
2019
• Hướng dẫn thiết kế hệ thống thoát nước mưa đô thị theo hướng
bền vững, 2019
• Đánh giá sự thích ứng với ngập lụt đô thị và quản lý thoát nước của
Việt Nam dưới tác động của biến đổi khí hậu, 2019
• Hướng dẫn lập quy hoạch thoát nước đô thị thích ứng với biến đổi
khí hậu, 2020
• Cập nhật báo cáo Tăng cường Liên kết vùng tại Đồng bằng sông Cửu
Long, 2020
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Kênh thoát nước và hệ thống cây xanh tại đô thị.
Ảnh © Michael Waibel
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1. Hệ thống thoát nước mưa đô thị theo hướng bền vững
(SUDS)
Ngập lụt đô thị tăng do mực nước biển dâng,
mưa lớn thường xuyên và đô thị hóa nhanh
chóng
Tình trạng ngập lụt thường xuyên xảy ra tại các
thành phố của Việt Nam. Ngoài lũ lụt theo mùa,
các trận lũ lớn đã tác động nghiêm trọng đến nên
kinh tế và đời sống. Chỉ riêng trận lụt trong năm
2000 đã cướp đi hơn 800 sinh mạng. Trong tất cả
các mối nguy hiểm do tác động thiên nhiên ở Việt
Nam, lũ lụt là nguy hiểm nhât, khi thường xuyên
gây ra nhiều thiệt hại cho nền kinh tế và cộng đồng.
Hệ thống thoát nước ở các thành phố ở Việt Nam
phụ thuộc vào hệ thống thoát nước truyền thống
trong việc thu gom nước mặt. Thông thường, khi
thủy triều lên kết hợp với mưa lớn, hệ thống thoát
nước ngầm không thể thoát nước kịp. Tình trạng
thiếu các công trình thoát nước, chất lượng vật
liệu thấp, mạng lưới đường ống xuống cấp và bị
hỏng, cũng như công tác vận hành và bảo trì không
đảm bảo làm cho tình trạng ngập lụt nghiêm trọng
hơn. Kết quả là, các khu vực có mật độ dân số cao,
có hạ tầng quan trọng như bệnh viện, trường học,

Nâng cấp công viên trong khu dân cư tại Long Xuyên
áp dụng mô hình thoát nước bền vững. Ảnh © GIZ
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và các khu vực trũng thấp, nơi người nghèo và dễ
bị tổn thương sinh sống sẽ bị ngập lụt. Đặc biệt tại
đồng bằng sông Cửu Long, mức độ ngập lụt đô thị
sẽ gia tăng do mực nước biển dâng cao và các trận
mưa lớn xảy ra thường xuyên hơn.
Tốc độ đô thị hóa nhanh chóng hiện nay làm cho
những thách thức này càng lớn hơn. Tỷ lệ dân cư
sống tại các đô thị thị đã tăng từ 29% lên 39.5%
trong giai đoạn từ năm 2008 đến năm 20202. Đến
năm 2025, theo ước tính, một nửa dân số Việt
Nam sẽ sinh sống ở một trong những trung tâm
đô thị. Sự đầu tư nhằm tăng cường năng lực các
hạ tầng thoát nước cũng sẽ gặp khó khăn để theo
kịp tốc độ đó. Rủi ro ngập lụt hiện tại và tương lai
đều không được xem xét và tích hợp một cách hiệu
quả trong quy hoạch đô thị. Sự gia tăng thiếu kiểm
soát của nhà ở bất hợp pháp thường xâm lấn vào
các lưu vực thoát nước tự nhiên. Các bề mặt bị
bịt kín và nền đất bị nén chặt thay thế cho các bề
mặt có khả năng thấm tự nhiên dẫn đến giảm khả
năng thoát nước tự nhiên. Các bề mặt bịt kín này
với lưu lượng nước lớn hơn và tốc độ dòng chảy
bề mặt nhanh hơn làm quá tải hệ thống ống thoát
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nước. Hậu quả là ngập lụt nghiêm trọng ở các đô
thị, ô nhiễm, ảnh hưởng xấu đến môi trường sống,
tác động đến đời sống của người dân và ô nhiễm
nguồn nước ngầm.

thoát nước mặt tại môi trường đô thị. Với mục tiêu
giảm thiểu tình trạng bê tông hóa các bề mặt để
giảm lượng nước chảy tràn bề mặt và tăng khả
năng bổ cập cho các tầng nước ngầm.

Hệ thống thoát nước mưa đô thị theo hướng
bền vững – mô hình đa lợi ích

SUDS áp dụng các kỹ thuật để quản lý nước chảy
tràn bề mặt tại chỗ, thông qua việc thu gom, lưu
trữ và làm sạch trước khi xả ra từ từ trở lại vào
cống thoát nước hoặc môi trường. Giống như một
miếng bọt biển, các kỹ thuật SUDS tìm cách thu
gom, sử dụng, trì hoãn hoặc hấp thụ nước mưa
tại chỗ, thay vì cố gắng xả đi càng nhanh càng tốt.
Hơn nữa, thoát nước bền vững cần thoát ra khỏi
quan niệm truyền thống là chúng chỉ được thiết kế
để quản lý rủi ro ngập lụt, trong đó nước chảy tràn
bề mặt được coi là phiền toái, đến triết lý trong đó
nước mặt là nguồn tài nguyên quý giá và cần được
quản lý để mang lại lợi ích tối đa.

Hệ thống thoát nước mưa đô thị theo hướng bền
vững (SUDS) được thiết kế để quản lý hiệu quả
việc thoát nước mặt tại môi trường đô thị. Với
mục tiêu giảm thiểu tình trạng bê tông hóa các bề
mặt để giảm lượng nước chảy tràn bề mặt và tăng
khả năng bổ cập cho các tầng nước ngầm, SUDS
mô phỏng tuần hoàn nước tự nhiên giúp quản lý
lượng nước mưa gần với nơi nó rơi xuống. SUDS có
thể mang lại một giải pháp thay thế hoặc bổ sung
thêm cho các hệ thống thoát nước truyền thống
nơi nước mặt được thoát trực tiếp và nhanh chóng
vào các đường ống ngầm và được chuyển đến các
khu vực thấp hơn.
Hệ thống thoát nước mưa đô thị theo hướng bền
vững (SUDS) được thiết kế để quản lý hiệu quả việc

Thoát nước bền vững mang lại nhiều lợi ích. Bên
cạnh việc cung cấp hệ thống thoát nước chất
lượng cao trong khi hỗ trợ các khu vực đối phó tốt
hơn với lượng mưa lớn, SUDS cũng có thể cải thiện
chất lượng cuộc sống trong không gian đô thị bằng
cách làm cho chúng trở nên đẹp và hấp dẫn hơn,
bền vững hơn, thông qua việc cải thiện chất lượng
không khí đô thị, giảm hiệu ứng đảo nhiệt đô thị,
giảm tiếng ồn và mang lại các cơ hội tạo nên các
không gian giải trí và giáo dục.
Tại Việt Nam, thoát nước mưa đô thị theo hướng
bền vững là một trong những giải pháp mới được
khuyến khích áp dụng nhằm góp phần giảm thiểu
ngập úng đô thị dưới tác động của biến đổi khí hậu.
Tuy nhiên các quy định của pháp luật có liên quan
đến SUDS chưa được ban hành vì vậy cần phải có
tổng kết đánh giá để kiến nghị với cơ quan có thẩm
quyền nghiên cứu xem xét chấp thuận.

2

Báo cáo tổng kết của Bộ Xây dựng
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Lồng ghép SUDS trong quy hoạch thoát nước và thông qua hướng dẫn quốc gia
Chương trình FPP đã khởi xướng trong việc thúc đẩy SUDS tại Việt Nam từ năm 2013. Trong khuôn khổ của
Chương trình, các dự án SUDS thí điểm đã được thiết kế và xây dựng tại các thành phố ở vùng duyên hải
miền Trung và ở Đồng bằng sông Cửu Long. Các dự án thí điểm được sử dụng để chứng minh tính hiệu quả
của các công trình SUDS khác nhau trong không gian đô thị, những khoảng trống trong chính sách ngành
cấp quốc gia và khung quy hoạch đô thị đã được xác định và bổ sung, điều chỉnh. Quá trình thể chế hóa đã
tạo nền tảng cho việc phổ biến rộng rãi các công trình SUDS trên cả nước.

SUDS tích hợp
trong 3 quy hoạch
thoát nước
Hướng dẫn SUDS
quốc gia lưu hành
tại 63 tỉnh tỉnh
thành

4 dự án SUDS thí
điểm được thực
hiện

Khái niệm SUDS
tích hợp vào Chiến
lược thoát nước
quốc gia

SUDS tích hợp vào
Quy chuẩn quy
hoạch xây dựng
quốc gia

KẾT QUẢ FPP
- SUDS -

Các nhà tài trợ
xem xét SUDS
trong các dự án
của mình

Hướng dẫn SUDS
địa phương cho
các quận huyện
tại 3 tỉnh
Năng lực quy
hoạch SUDS tại 8
thành phố

Hình 2: Các kết quả chính trong thí điểm SUDS
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Các kết quả chính mà Chương
trình FPP đã mang lại gồm:

• Bốn dự án thí điểm SUDS trong đó áp dụng vỉa hè thấm nước, lưu
giữ nước ngầm và thấm nước mưa bề mặt đã được xây dựng và
vận hành3; Tại ba thành phố Long Xuyên, Rạch Giá và Cà Mau hơn
6.000 người dân được hưởng lợi ích trực tiếp từ các dự án thí điểm
– giảm ngập lụt, tăng cường không gian xanh ở nơi công cộng; các
công trình này cũng giúp giảm thiểu tác động tiêu cực khi ngập úng
cho hơn 2,000 phương tiện/giờ tại ba đô thị nói trên.
• Các cán bộ và chuyên gia quy hoạch của tám thành phố ủng hộ mô
hình SUDS và có khả năng lập quy hoạch và thiết kế SUDS;
• Ba thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long đã lồng ghép SUDS
trong quy hoạch thoát nước đô thị của địa phương;
• Ba tỉnh xây dựng, phê duyệt và phổ biến các hướng dẫn địa phương
để thực hiện SUDS tại các thị trấn, huyện và các trung tâm đô thị
khác trong tỉnh;
• Khái niệm SUDS đã được lồng ghép trong Điều chỉnh Định hướng
quốc gia về phát triển thoát nước khu công nghiệp và đô thị đến
năm 2025 và Tầm nhìn năm 2050 (được phê duyệt trong Quyết
định của Thủ tướng Chính phủ số 589 / QĐ-TTg ngày 06/04/2016);
• Hướng dẫn SUDS quốc gia - bao gồm các ví dụ thiết kế chi tiết được Bộ Xây dựng và GIZ biên soạn và ban hành vào tháng 11 năm
2019 và phổ biến đến các lãnh đạo và người ra quyết định ở tất cả
63 tỉnh của Việt Nam;
• Một số giải pháp thoát nước mưa đô thị theo hướng bền vững đã
được quy định trong quy chuẩn Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về
Quy hoạch xây dựng mới (QCVN 01: 2019 / BXD) được BXD ban
hành vào tháng 12 năm 2019 thay thế Quy chuẩn xây dựng Việt
Nam năm 2008 (QCXDVN 01: 2008). Quy định này bao gồm: quy
hoạch hệ thống thoát nước mặt phải: đảm bảo diện tích, thể tích
hệ thống hồ điều hòa để điều tiết nước mặt; khai thác các khu vực
trũng, thấp để lưu trữ tạm thời nước mưa, phải tăng diện tích mặt
phủ thấm hút nước cho các công trình giao thông, sân bãi, hạ tầng
kỹ thuật và các khu vực công cộng khác, Các khu vực hiện hữu phải
giữ lại, cải tạo và nâng cấp các hồ, sông, kênh, rạch hiện có để đảm
bảo thể tích lưu trữ và điều hòa nước mặt; Quy hoạch hệ thống
thoát nước mặt khu vực phát triển mới không được làm ảnh hưởng
đến khả năng thoát nước mặt của các khu vực hiện hữu.
• Các nhà tài trợ khác (ví dụ: Ngân hàng Thế giới) ủng hộ Hướng dẫn
SUDS quốc gia và tích hợp SUDS trong các dự án của họ trong lĩnh
vực này;

3

SUDS được thí điểm tại 4 thành phố: Quảng Ngãi, Long Xuyên, Rạch Giá và Cà Mau.
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Tiếng nói của người dân

Ông Trần Nhật Tâm
Sống tại thành phố Rạch Giá, gần vị trí của hệ
thống SUDS thí điểm được xây dựng với sự hỗ trợ
của Chương trình FPP. Ông Tâm chia sẻ suy nghĩ
của mình về tình trạng ngập lụt tại thành phố.

Rạch Giá là một thành phố xinh đẹp, hướng ra biển. Điều này có nghĩa là hệ thống thoát nước của chúng
tôi bị ảnh hưởng đáng kể bởi thủy triều. Hệ thống thoát nước của thành phố được thiết kế để thoát nước
mưa từ thành phố ra biển, vì vậy tất cả các cống chính đều dẫn đến đó. Tuy nhiên, khi thủy triều dâng cao,
nước biển chảy ngược vào hệ thống thoát nước và đẩy trở lại thành phố, gây ra ngập lụt trên đường phố
hoặc toàn bộ khu dân cư. Tình trạng ngập lụt thậm chí còn nghiêm trọng hơn khi mưa lớn kết hợp với triều
cường. Khi đó, nước biển chảy tràn vào cống thoát nước khiến cho nước mưa không thể thoát ra.
Tôi và hàng xóm của tôi thấy rằng trong những năm gần đây thì việc ngập lụt đã trở nên thường xuyên
hơn và cũng nghiêm trọng hơn. Trên ti vi và báo đài có nói nhiều đến vấn đề biến đổi khí hậu và đồng
bằng sông Cửu Long là một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất trên thế giới. Tôi không phải
là chuyên gia khí hâu, nhưng tôi nghĩ rằng những hiện tượng chúng tôi đã thấy về mưa và lũ lụt tại địa
phương chắc phải liên quan đến biến đổi khí hậu, theo cách nào đó. Chúng tôi lo sợ những việc này sẽ xảy
ra thường xuyên hơn trong tương lai, và tình trạng ngập lụt ở đây sẽ ngày càng tồi tệ hơn. Tại một cuộc
họp tại phường, tôi được biết một hệ thống thoát nước mới được xây dựng gần đây dưới vỉa hè đối diện
nhà tôi sẽ giúp thoát nước mưa hiệu quả hơn. Kể từ khi công trình hoàn thành, gia đình tôi chưa chứng
kiến trận lụt nào xảy ra ở đây. Tuy nhiên, cũng chưa có cơn mưa lớn nào, vì vậy hãy cùng chờ đợi và xem
hiệu quả của nó như thế nào. Nếu công trình hoạt động hiệu quả, tôi hy vọng thành phố sẽ có tiền để xây
dựng thêm những công trình này trên toàn thành phố như một giải pháp tổng thể.
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Ông Nguyễn Việt Xô
Sống ở thành phố Cà Mau, gần vị trí của một hệ
thống SUDS thí điểm đã được xây dựng nửa năm
trước. Ông Xô chia sẻ:

Nhà tôi nằm ở một ngã tư đường lớn ở thành phố Cà Mau và trong hơn 10 năm qua đã chứng kiến rất
nhiều lần khu vực này này bị ngập lụt với tần suất ngày càng tăng. Nước mưa thường hòa lẫn với nước
thải từ cống và vì vậy nước đọng trên đường rất bẩn và ô nhiễm. Trung bình phải mất 3 đến 5 giờ để nước
rút hoàn toàn sau khi mưa tạnh.
Thỉnh thoảng, nước thậm chí chảy cả vào tầng trệt của nhà tôi, và việc dọn dẹp sau đó rất vất vả. Vài ngày
sau nhà tôi mới hết mùi khó chịu. May mắn là các ổ cắm điện của chúng tôi ở trên cao, vì vậy chúng tôi
chưa gặp tai nạn nghiêm trọng hoặc bị chập điện. Các thiết bị điện chúng tôi luôn ngắt kết nối và mang
lên tầng trên khi lụt sắp xảy ra. Vì vậy, cho đến nay chúng tôi có thể hạn chế thiệt hại tài sản. Tuy nhiên,
tôi không chắc việc nước ngập thường xuyên và liên tục về lâu dài sẽ ảnh hưởng đến nền móng và các bức
tường của nhà tôi như thế nào.
Tôi hiểu rằng SUDS được thiết kế để thu gom và lưu trữ nước mưa tích trữ ở đây trên giao lộ và sau đó
từ từ thấm vào trong lòng đất trong và sau cơn mưa. Tôi nhớ nhà thời thơ ấu của tôi ở nông thôn. Không
có nhiều bê tông bao phủ mặt đất, vì vậy nước mưa luôn ngấm trực tiếp vào đất. Bây giờ chúng ta nên
áp dụng nguyên tắc này trong thành phố và tìm cách để nước mưa có thể thấm vào nơi mà nó rơi xuống.
Hệ thống cống thoát nước hiện nay không đủ công suất để đối phó với những lưu lượng nước ngày càng
tăng này.
Theo quan sát của tôi cho đến nay, công trình SUDS mà thành phố xây dựng ở đây đã phát huy hiệu quả.
Gần một năm kể từ khi hoàn thành, có những trận mưa lớnnhưng mức độ ngập đã giảm đáng kể và nước
rút đi nhanh hơn nhiều so với trước đây. Vợ và các con tôi rất vui vì giao lộ bây giờ trông đẹp hơn trước
rất nhiều. Một công trình thoát nước bên dưới lòng đất, bên trên lại là một vườn hoa xinh xắn giúp cảnh
quan phố phường xanh và đẹp hơn.
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2. Giá dịch vụ thoát nước và lộ trình thực hiện
Hệ thống thoát nước vận hành và bảo
dưỡng chưa hiệu quả
Hệ thống thoát nước truyền thống với hai chức
năng thoát nước mưa và thoát nước thải
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 phí sinh hoạt ra nơi xử lý.
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Ngoài việc lắp đặt cống thoát nước tiết diện đủ
lớn và các trạm bơm, đồng thời giảm thiểu bề mặt
không thấm nước, việc vận hành và bảo dưỡng
đúng cách các tài sản thoát nước là điều cốt lõi
để giúp 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.

Phần III: Lĩnh vực hoạt động, kết quả và câu chuyện thành công

Các hệ thống thoát nước chưa được vận hành và
bảo dưỡng đầy đủ
Hầu hết mọi người coi dịch vụ công ích như thoát
nước và xử lý nước thải 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.

Vận hành và bảo dưỡng hệ thống thoát nước
Ảnh © GIZ/ Thịnh Nguyễn
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Khung quy định tạo điều kiện nâng cao hiệu
quả và chất lượng dịch vụ của hệ thống thoát
nước
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:
• Giảm thiểu ngập lụt đô thị vì có thể tận dụng
được công suất tối đa của hệ thống thoát nước;
• Hạn chế dòng chảy ngược, chảy tràn gây ra những
rủi ro về sức khỏe đối với cộng đồng người dân;
• Giảm thiểu những tổn thất về tài sản, kinh tế đối
với người dân;
• Tạo môi trường làm việc vệ sinh và an toàn hơn,
giảm thiểu tai nạn và đau ốm cho người lao động;
• Giảm thiểu tác động tiêu cực đối với môi trường;
• Kéo dài tuổi thọ của tài sản và tăng cường tính
bền vững về kinh tế cho các khoản đầu tư;
• Giảm thiểu chi phí vận hành và bảo trì sửa chữa.

Hình 3 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:
• 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.
• 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.

Sửa sau
khi hỏng
Hình 3: Các cấp độ quản lý tài sản

Đối phó

Không sửa
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Thành quả

Xuống cấp theo giai đoạn

Làm việc quá giờ

Động lực

Đáp ứng ngân sách

Hỏng hóc

Hành vi

Xuống cấp

Ứng phó
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• 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);
• 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;
• 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.

Quản lý
tài sản
Không sửa,
chỉ nâng cấp
Sửa trước
khi hỏng
Lập kế hoạch
Dự báo
Lập kế hoạch
Lịch thực hiện
Phối hợp
Tập trung
vào chi phí

Chủ động
Khắc phục những
khiếm khuyết
Cải thiện
Tái thiết kế
Tập trung
vào giá trị

Chiến lược

Có định hướng
(Tầm nhìn)
Có sự lồng ghép
(Cung cấp, vận
hành, tiếp thị)
Có sự phân biệt
(Hiệu quả của hệ
thống)
Có sự liên kết

Chủ động, năng lực cạnh tranh

Lợi thế cạnh tranh

Tốt nhất

Tránh thất bại

Kịp thời

Tăng trưởng

Kỉ luật cơ quan

Học hỏi

Sáng tạo
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Hỗ trợ 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
2007. 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.
Do có nhiều vướng mắc trong tổ chức triển khai
thực hiện GIZ tiếp tục 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 4 mô tả sự khác nhau
giữa hai phương thức lập kế hoạch VH&BD này.
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, đã có nhiều đô thị xây dựng, ban hành và
thực hiện lộ trình giá dịch vụ thoát nước theo Nghị
định 80. Trong đó có các tỉnh: Sóc Trăng, Bắc Ninh,
Hải Dương, Sơn La, Hòa Bình, Lạng Sơn, Nghệ An,
Bình Định, Bà Rịa Vũng Tàu, Trà Vinh…

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
SẼ LÀM ĐỂ ĐẠT
ĐƯỢC MỤC ĐÍCH

ĐÂY LÀ CÁCH ĐIỀU,
TÔI CẦN ĐẠT ĐƯỢC

Hình 4: Hai phương thức lập kế hoạch VH&BD
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Chuyển đổi từ bảo dưỡng đối phó sang bảo
dưỡng chủ động phòng ngừa có kế hoạch
Chương trình FPP giải quyết vấn đề thích ứng với
biến đổi khí hậu tại các 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 thiện 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&BD4 (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 thực 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 điều
kiện và các con số về VH&BD của hệ thống thoát
nước hiện 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.
3. 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 dụng;
c. Chi phí gián tiếp (quản lý), chi phí chung và lợi
nhuận định mức.
4. 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.
5. Xác định mức giá khởi điểm trung bình: đối
với 1m3 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 dụng.
6. 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.

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.

4
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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
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 2 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 2: Giá dịch vụ thoát nước hiện tại ở một số thành phố của Việt Nam
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Khách hàng

2020

2021/2022

2023/2024

2025/2026

2027/2028

2029/2030

Giá dịch vụ thoát nước (VND/m³) được phê duyệt5 tại Long Xuyên

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 duyệt6 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: 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
Năm
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030

Đơn giá trung bình tại Tp Long Xuyên (VND/m³)
Cấp độ 1 (OPEX)
Cấp độ 2 (OPEX+)
Cấp độ 3 (OPEX+CAPEX1)
3.520
3.992
5.888
3.577
4.035
5.870
3.636
4.079
5.856
3.696
4.125
5.844
3.756
4.171
5.836
3.818
4.220
5.831
3.881
4.270
5.830
3.945
4.321
5.831
4.009
4.374
5.835
4.075
4.428
5.843
4.142
4.483
5.853

Bảng 4: Dự tính đơn giá trung bình đối với 1m3 nước thải ở ba cấp độ thu hồi chi phí tại Tp Long Xuyên.
5
6

Được phê duyệt tại Quyết định số 3188/QĐ-UBND ngày 30/12/2019của UBND tỉnh An Giang.
Được phê duyệt tại Quyết định số 3188/QĐ-UBND ngày 30/12/2019của UBND tỉnh An Giang.
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Hình 5 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.

Hình 5: Dự kiến chi phí và nguồn thu từ giá dịch vụ thoát nước tại Tp Long Xuyên từ năm 2020-2030

Hình 6 cho thấy mức giá dịch vụ đến năm 2030 áp dụng với đối tượng khách hàng sinh hoạt tại ba thành
phố được Chương trình FPP hỗ trợ.

Tariff
Roadmaps
Household
LỘ TRÌNH
GIÁ DỊCHfor
VỤ THOÁT
NƯỚC Dischargers
ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH
6,000

VND/m3 (excl. VAT)

5,000
4,000

3,000
2,000
1,000
-

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Long Xuyen 1,000

1,500

1,500

2,500

2,500

3,500

3,500

4,500

4,500

5,500

5,500

Rach Gia

700

830

830

1,030

1,030

1,230

1,230

1,430

1,430

1,630

1,630

Ca Mau

950

1,200

1,200

1,400

1,400

1,650

1,650

1,800

1,800

2,000

2,000

Hình 6: Giá dịch vụ thoát nước đối với khách hàng sinh hoạt tại ba thành phố từ 2020-2030 được
chương trình FPP hỗ trợ
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Tiếng nói từ người dân

Ông Đỗ Văn Khánh
Người dân tại Tp Long Xuyên

Tôi sẵn sàng trả một khoản
tiền hàng tháng để có được
dịch vụ thoát nước và xử lý
nước thải hợp lý.
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 nước ngập 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, nên bị ô nhiễm nghiêm trọng, khi đi bộ hoặc lái xe trên đường
tôi thấy rất bẩn.
Tôi có nghe nói 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 thải 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. Tôi sẵn sàng chi trả một khoản tiền cho dịch vụ thoát nước và xử lý nước
thải phù hợp. Ngoài ra, nên có lộ trình thu phí hợp lý để người dân quen dần với việc phải trả tiển cho dịch
vụ này mà không tạo nên sự thay đổi đột ngột.

Khảo sát hệ thống thoát nước đô thị
Ảnh © GIZ
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Tiếng nói từ người dân

Từ khi Dịch vụ thoát nước được
thu phí, chúng tôi hiểu rằng
người dân là khách hàng, do vậy
chúng tôi phải có nghĩa vụ cung
cấp dịch vụ tốt nhất có thể,
mỗi ngày, để hoàn thành trách
nhiệm của mình.
Ông Thái Bỉnh Khuol
Phó Trưởng phòng Kế hoạch – Kỹ thuật của Công
ty Công trình Đô thị Sóc Trăng

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 do Công ty Công trình Đô thị Sóc
Trăng chuẩn bị, đề xuất với sự hỗ trợ của Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức GIZ 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 có trách nhiệm hỗ trợ lãnh đạo công ty để thuyết phục tất cả các bên liên quan tại địa phương về lợi
ích của việc áp dụng thu phí thoát nước. Đó là một công việc khó khăn. Chúng tôi đã tổ chức hơn 100 cuộc
họp với cộng đồng người dân, 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.
Vào năm 2011, chúng tôi bắt đầu thu phí ở mức 1.700 VNĐ/m3, sau đó được điều chỉnh vài lần và hiện nay
(năm 2020), chúng tôi thu ở mức 2.600 VNĐ/m3, tăng gần 65% trong gần 10 năm qua.
Áp dụng giá dịch vụ thoát nước 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. Điều đó cũng có nghĩa
rằng chúng tôi cũng phải minh bạch hơn với họ về việc chúng tôi sử dụng tiền như thế nào. ‘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 phí dịch
vụ thoát nước, chúng tôi hiểu rằng người dân là khách hàng và chúng tôi phải có nghĩa vụ cung cấp dịch
vụ tốt nhất có thể, mỗi ngày, để hoàn thành nhiệm vụ của mình.
Ông Khuol cho biết 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. 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.
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3. Quy hoạch thoát nước đô thị có tính đến tác động của biến đổi
khí hậu và mô hình ngập úng
Rủi ro ngập úng chưa được quan tâm đầy đủ
trong quy hoạch đô thị
Lũ lụt thường xuyên xảy ra ở các thành phố của
Việt Nam. Theo Ngân hàng Thế giới, Việt Nam mất
khoảng 1% -1,5% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP)
hàng năm do các thiên tai. Ước tính khoảng 70%
dân số có nguy cơ bị lốc xoáy và lũ lụt. Ngoài lũ
lụt theo mùa, các trận lũ cực đoan trong các năm
1961, 1978, 1991, 2000, 2001, 2005 và 2009 đã
gây ra những tác động thảm khốc về kinh tế và dân
sinh. Chỉ riêng trận lụt năm 2000 đã cướp đi sinh
mạng của 800 người. Trong tất cả các hiểm họa
thiên nhiên ở Việt Nam, lũ lụt là thiên tai thường
xuyên xảy ra nhất, gây thiệt hại kinh tế nhiều nhất
và nguy hiểm nhất.
Hai hiện tượng đồng thời xảy ra đã, đang và sẽ
làm trầm trọng thêm tác động tiêu cực của lũ lụt
đối với các thành phố. Đầu tiên là biến đổi khí
hậu. Tình trạng ngập lụt tại các đô thị sẽ gia tăng
do mực nước biển dâng cao và các trận mưa lớn
thường xuyên hơn. Việc mực nước sông dâng
cao và năng lực của hạ tầng thoát nước hạn chế
để đối phó với lượng mưa lớn là nguyên nhân
gây ra ngập lụt. Vấn đề thứ hai là tốc độ đô thị
hóa nhanh chóng. Số lượng cư dân thành thị
dự kiến tăng từ 33% năm 2014 lên 45% hay 44
triệu người vào năm 2020. Vào năm 2025, sẽ có
1000 trung tâm đô thị với 52 triệu người hoặc
50% dân số. Tuy nhiên, cả rủi ro lũ lụt hiện tại
và tương lai đều không được xem xét một cách
hiệu quả trong quy hoạch đô thị. Thay vào đó, sự
phát triển đô thị làm tăng nguy cơ ngập lụt do nó
làm giảm khả năng thoát nước tự nhiên và tăng
nguy cơ lũ lụt sông do các tòa nhà thường được
xây dựng ở vùng đồng bằng ngập lũ.
Các thành phố ở Việt Nam phụ thuộc nhiều vào
hệ thống thoát nước truyền thống để thu gom
lượng nước chảy tràn bề mặt. Thông thường,
khi xảy ra triều cường trên các con sông kết hợp
cùng mưa lớn, hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngầm
không có khả năng thoát nước kịp thời. Do đó,
các khu vực có mật độ dân số cao, cơ sở hạ tầng
quan trọng như bệnh viện, trường học và các
vùng trũng thấp, nơi người nghèo và dễ bị tổn
thương thường sinh sống sẽ bị ngập lụt. Đặc biệt
ở Đồng bằng sông Cửu Long, ngập lụt đô thị sẽ

gia tăng do biến đổi khí hậu và các yếu tố khác.
Tóm lại, các nguyên nhân của tình trạng ngập lụt
đô thị ở Việt Nam có thể bao gồm như sau:
• Phát triển đô thị nhanh chóng không kiểm soát,
việc định cư với mật độ cao tại vùng đồng bằng
ngập lũ và tình trạng bê tông hoá bề mặt đô thị
đã ngăn chặn khả năng thấm tại chỗ của dòng
chảy bề mặt;
• Hạ tầng thoát nước thường không hoàn thiện,
kích thước quá nhỏ, chất lượng vật liệu và công
trình thấp;
• Quy hoạch thoát nước không đồng bộ, không
theo thứ tự ưu tiên, kỹ thuật phức tạp và yêu
cầu thực hiện các khảo sát dữ liệu tốn kém để
thu thập dữ liệu đáng tin cậy làm cơ sở lập quy
hoạch;
• Vận hành và bảo dưỡng không đầy đủ và thiếu
sự phối hợp từ người dân dẫn đến giảm công
suất dòng chảy, các công trình dân dụng xuống
cấp, thiết bị bị lỗi và các cửa thu nước , đường
ống và hố ga đều bị tắc nghẽn;
• Biến đổi khí hậu khiến mực nước biển dâng cao
và mưa dữ dội hơn, khó lường hơn, làm vấn đề
thêm trầm trọng.

Vận hành và bảo dưỡng hệ thống thoát nước.
Ảnh © GIZ
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Lập quy hoạch thoát nước đô thị riêng để
có cơ sở lập kế hoạch cho các dự án hạ tầng
thoát nước
Nhận biết được những thách thức này, Chính
phủ Việt Nam đã thực hiện những thay đổi đáng
kể trong khung pháp lý và chính sách quốc gia
về quy hoạch thoát nước đô thị và đã công khai
cam kết giảm thiểu rủi ro ngập lụt ở các đô thị
trong quy hoạch phát triển ngành chiến lược do
Thủ tướng Chính phủ ký. Đặc biệt, khung pháp
lý và chính sách cho việc lập quy hoạch và ngân
sách của Chính phủ đã thay đổi đáng kể trong
hai năm qua. Luật Quy hoạch đã được Quốc hội
thông qua vào tháng 11 năm 2017. Luật này củng
cố vai trò của chính quyền trung ương, cấp tỉnh
và thành phố và giới thiệu khái niệm “quy hoạch
vùng”. Một chức năng quan trọng của các quy
hoạch vùng là cải thiện khả năng chống chịu với
biến đổi khí hậu thông qua quy hoạch, xây dựng
và vận hành cơ sở hạ tầng như thoát nước, xử
lý nước thải, kiểm soát lũ lụt và cấp nước. Dưới
quy hoạch vùng, các quy hoạch cấp tỉnh và đô thị
tuân theo thứ bậc quy hoạch.
Các văn bản pháp lý quan trọng khác quy định về
quy hoạch đô thị ở Việt Nam gồm:
• Luật Quy hoạch đô thị (Luật số 30/2009 / QH12)
• Nghị định 37/2010 / NĐ-CP về lập, thẩm định,
phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;
• Nghị định 80/2014 / NĐ-CP về thoát nước và xử
lý nước thải ;
• Luật Xây dựng (Luật số 50/2014 / QH13);

Trong số này, Luật Quy hoạch đô thị năm 2009
và Nghị định số 37/2010 / NĐ-CP, cũng như Nghị
định 80/2014 / NĐ-CP năm 2014 là quan trọng
nhất đối với quy hoạch thoát nước đô thị. Theo
Luật Quy hoạch đô thị, các cấp đô thị phải lập
Quy hoạch đô thị. Quy hoạch đô thị bao gồm
Quy hoạch chung, Quy hoạch phân khu và Quy
hoạch chi tiết. Luật cũng quy định về Quy hoạch
hạ tầng kỹ thuật, bao gồm quy hoạch thoát nước
mưa và nước thải đô thị.
Đối với các thành phố trực thuộc trung ương7,
Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật được lập thành các
quy hoạch riêng biệt, trong khi đối với tất cả các
thành phố trực thuộc tỉnh, chẳng hạn như ba
thành phố được hỗ trợ trong giai đoạn hai của
FPP, chúng sẽ được lập như một phần hoặc một
chương trong Quy hoạch đô thị.
Tuy nhiên, Điều 5 của Nghị định 80/2014 có một
ngoại lệ đối với quy định này. Nếu nội dung phần
thoát nước trong Quy hoạch đô thị không đủ chi
tiết để làm cơ sở lập dự án đầu tư xây dựng thoát
nước, thì các thành phố trực thuộc tỉnh có thể lập
Quy hoạch thoát nước riêng, nhiệm vụ quy hoạch
thoát nước phải làm rõ các nội dung sau:
• Phạm vi và giới hạn của quy hoạch;
• Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật và quy chuẩn kỹ
thuật áp dụng;
• Xác định lưu vực và phân vùng thoát nước mưa;
nguồn tiếp nhận
• Dự báo tổng lưu lượng thoát nước; mạng lưới và
vị trí quy mô các công trình thoát nước.

• Nghị định 44/2015 / NĐ-CP quy định chi tiết một
số nội dung về quy hoạch xây dựng;
• Luật Quy hoạch (Luật số 21/2017 / QH14) đổi
mới phương thức chuyển đổi quy hoạch ngành
quốc gia thành quy hoạch cấp vùng và cấp địa
phương (có hiệu lực từ ngày 01/01/2019);
• Nghị định 37/2019 / NĐ-CP quy định chi tiết một
số điều của Luật Quy hoạch số 21/2017 / QH14;
• Nghị định 72/2019 / NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một
số điều của Nghị định 37/2010 / NĐ-CP và Nghị
định 44/2015 / NĐ-CP.

7

Có năm thành phố trực thuộc Trung ương tại Việt Nam: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng và Cần Thơ
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Lập quy hoạch thoát nước đô thị lồng ghép
biến đổi khí hậu, mô hình ngập lụt, thoát
nước mưa đô thị theo hướng bền vững và xử
lý nước thải phi tập trung
Chương trình FPP trong giai đoạn hai đã hướng
tới mục tiêu tăng cường năng lực chống chịu với
biến đổi khí hậu thông qua một cách tiếp cận
toàn diện để phòng chống và quản lý ngập lụt đô
thị. Để đạt được mục tiêu này, ở cấp quốc gia,
Chương trình hỗ trợ Bộ Xây dựng xây dựng một
chương về quy hoạch sử dụng đất cho dự thảo
Luật mới về Quản lý Phát triển Đô thị. Chương
này bao gồm các nội dung quy hoạch không
gian, đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu, tăng
trưởng xanh và thông minh.
Ở cấp địa phương, hỗ trợ của FPP bao gồm việc
tăng cường năng lực thoát nước đô thị thông
qua mô hình cải tiến về nguy cơ ngập lụt và phát
triển các quy hoạch thoát nước cho các thành
phố. Đóng góp vào mục tiêu tăng cường khả
năng chống chịu với biến đổi khí hậu thông qua
việc giảm dần tình trạng ngập lụt tại các khu vực
đô thị của các thành phố được lựa chọn, phạm vi
công việc trong hợp phần này của FPP giai đoạn
hai bao gồm:
1. Xây dựng mô hình lũ lụt cho ba thành phố
Long Xuyên, Rạch Giá và Cà Mau
2. Điều tra, xử lý và lưu trữ dữ liệu từ các trận
mưa lớn và lũ lụt, cung cấp dữ liệu cho các
mô hình lũ lụt
3. Nâng cao năng lực ở các cấp chính quyền địa
phương để vận hành phần mềm mô hình rủi
ro lũ lụt
4. Xác định lưu vực thoát nước, hướng thoát
nước, vị trí và quy mô của các công trình đầu
mối (nếu có) và mạng lưới thoát nước
5. Điều chỉnh các quy hoạch thoát nước hiện có
và chuẩn bị quy hoạch thoát nước riêng cho
từng thành phố
6. Lập dự toán chi phí và chỉ ra các dự án ưu
tiên đầu tư nâng cấp hệ thống thoát nước

Với sự chủ trì của Sở Xây dựng, việc phát triển ba
Quy hoạch thoát nước thành phố là một nhiệm
vụ lớn, được thực hiện trong thời gian hai năm
2018/2019 với nỗ lực chung giữa chính quyền
địa phương và một đội ngũ chuyên gia tư vấn
của GIZ. Các kết quả chính đã đạt được trong
hợp phần này như sau:
• Ba Quy hoạch thoát nước thành phố đã được
xây dựng: các quy hoạch đã được chính quyền
địa phương các tỉnh phê duyệt vào cuối năm
2019 và hiện là cơ sở để lập dự án đầu tư cơ sở
hạ tầng thoát nước một cách hệ thống hơn.
• Thiết lập hệ thống dữ liệu sơ cấp: Một lượng
lớn dữ liệu được thu thập và xử lý từ các cuộc
khảo sát thực địa khác nhau được thực hiện cho
mỗi thành phố. Bao gồm:
» Dữ liệu kinh tế - xã hội;
» Dữ liệu thủy văn về các vùng nước mặt hiện có
và dữ liệu địa hình (bản đồ địa hình);
» Dữ liệu khí tượng thủy văn (các hình thái và
mực nước cực đại của các trận mưa, lũ lụt)
xem xét các dự báo biến đổi khí hậu;
» Dữ liệu về vị trí và công suất thủy lực của hệ
thống thoát nước hiện có.
• Các mô hình lũ được phát triển: các mô hình lũ
dựa trên mô hình thủy lực của cơ sở hạ tầng thoát
nước hiện có và mô hình số độ cao (DEM) đã
được phát triển cho từng thành phố, kết hợp dữ
liệu từ các DEM hiện có với dữ liệu sơ cấp được
thu thập thông qua các cuộc điều tra và khảo sát;
các mô hình này làm cơ sở cho quy hoạch thoát
nước của thành phố và cũng đã được giao cho
các trạm dự báo thời tiết địa phương sử dụng để
cải thiện dự báo lũ lụt.
• Tăng cường năng lực cho địa phương: Các
chuyên gia quy hoạch địa phương tham gia tích
cực vào quá trình lập quy hoạch và được tạo
điều kiện để hiểu, tiếp nhận và làm chủ các sản
phẩm cuối cùng sau khi hoàn thành; Phần cứng
và các gói phần mềm công nghệ thông tin khác
nhau để lập mô hình thủy lực và lũ lụt đã được
bàn giao cho chính quyền địa phương liên quan
và người dùng đã được đào tạo chuyên sâu về
ứng dụng của chúng.
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Phương pháp tiếp cận trong lập quy hoạch thoát
nước mà FPP mong muốn đề xuất áp dụng cho các
đô thị với khái niệm mới. Ví dụ, giải pháp thiết kế
hệ thống thoát nước đô thị bền vững (SUDS) đã
được tích hợp thành công trong mỗi quy hoạch.
SUDS là một số lượng lớn và đa dạng các công
nghệ đơn giản giúp quản lý nước chảy bề mặt cục
bộ thông qua việc giảm diện tích bề mặt bị phủ
kín, giữ lại và thấm hút nước mưa ở gần nơi nước
mưa rơi xuống nhất. Nếu được áp dụng trên quy
mô lớn hơn, SUDS có thể giúp giảm đáng kể khả
năng thoát nước cần thiết và kéo theo đó là giảm
chi phí đầu tư cho cơ sở hạ tầng thoát nước đô thị
tập trung.
DEM được phát triển cho ba thành phố không chỉ
là cơ sở để lập quy hoạch thoát nước mà còn được
áp dụng để phát triển các công cụ phân tích rủi ro
đa nguy cơ dựa trên GIS cho từng thành phố, được
gọi là ‘bản đồ phù hợp’. Bản đồ phù hợp giúp các
nhà quy hoạch đô thị, cơ quan ứng phó thiên tai,
nhà đầu tư hoặc công ty bảo hiểm xác định các rủi
ro cụ thể từ các loại hình thiên tai (lũ lụt, động đất,
bão, v.v.) tại bất kỳ vị trí hoặc địa điểm cụ thể nào
trong thành phố hoặc quốc gia. Ngoài ra, bản đồ
phù hợp về nguy cơ gió và xây dựng khu dân cư
đã được xây dựng cho toàn Việt Nam. Phương án
lập bản đồ phù hợp đã được giới thiệu cho một
số bên liên quan và đối tượng sử dụng tiềm năng,
bao gồm Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc
gia Việt Nam (VinaRe) và Tổng cục Khí tượng Thủy
văn Việt Nam (VNMHA) của Bộ TNMT trong các hội
nghị tập huấn tại Cần Thơ và Hà Nội.

Khảo sát lựa chọn địa điểm xây dựng hệ thống thoát nước
bền vững tại Cà Mau. Ảnh © GIZ
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Các quy hoạch thoát nước có chất lượng và được
các cấp chính quyền tỉnh đánh giá cao. Việc tập
trung hỗ trợ thực hiện Luật Quy hoạch mới trong
tương lai sẽ đảm bảo các quy hoạch này được tích
hợp vào các quy hoạch mới của tỉnh. Cùng với các
khóa đào tạo bổ sung về mô hình thủy lực và thu
thập dữ liệu, các quy hoạch được đánh giá là có
tính bền vững rất cao.
Ngoài việc phát triển các Quy hoạch thoát nước
của Thành phố và các mô hình lũ lụt, FPP đã hỗ trợ
kỹ thuật cần thiết để thiết lập các định hướng phát
triển thoát nước cấp tỉnh về quản lý lũ và thoát
nước ở các đô thị ở mỗi tỉnh. UBND tỉnh, các sở,
công ty và cơ quan liên quan đã thống nhất về tầm
nhìn, mục tiêu, giải pháp và các ưu tiên trong quản
lý lũ và thoát nước. Ba nhóm công tác của tỉnh đã
hoàn thiện các định hướng và UBND tỉnh đã phê
duyệt chúng. Định hướng phát triển mang lại một
cách tiếp cận tổng hợp cho việc lựa chọn các khoản
đầu tư, giúp đảm bảo việc chúng phù hợp với thực
tế, nâng cao khả năng chống chịu của các thành
phố và dân cư đô thị đối với lũ lụt và các thiên tai
khác. Ngoài ra, từng tỉnh cũng đã xây dựng giá dịch
vụ thoát nước và lộ trình thu để bù đắp chi phí vận
hành và bảo trì hệ thống thoát nước đô thị. Đến
nay, hai trong số ba tỉnh đã được phê duyệt giá
dịch vụ thoát nước và lộ trình thực hiện.
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Tiếng nói từ người dân

Chính quyền địa phương
đã rất tích cực, là một
người công dân, chúng
ta cần có đóng góp để
nâng cao hiệu quả hoạt
động cho hạ tầng thoát
nước của thành phố

Ông Đỗ Văn Khánh
Người dân thành phố Long Xuyên đã chia sẻ suy
nghĩ của mình về các kịch bản biến đổi khí hậu và
quy hoạch thoát nước thành phố

Ngập lụt đô thị tại ĐBSCL.
Ảnh © GIZ/ Thịnh Nguyễn

Tôi sinh ra và sống ở Long Xuyên. Tôi thường nói chuyện với vợ, bạn bè và các thành viên của cộng đồng địa
phương ở đây về sự phát triển của thành phố, đặc biệt là cơ sở hạ tầng về nước. Là người dân của ĐBSCL,
chúng tôi lớn lên vốn đã quen với lũ, sinh kế của người nông dân ở thượng nguồn của An Giang cũng phụ
thuộc vào lũ. Khi lũ đến, chúng tôi coi đó là một điều tích cực.
Tất nhiên, ở thành phố, ngập lụt được coi là một điều phiền toái. Mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng
nhưng ngập lụt ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của người dân, đặc biệt trong giao thông vận tải. Và
nước ngập úng thường bẩn vì được lẫn với nước thải từ cống rãnh. Điều này ảnh hưởng đến sức khỏe của
mọi người.
Tôi tin vào những dự báo khoa học về biến đổi khí hậu và chúng ta cần phải chuẩn bị. Một tin vui là thành
phố của chúng tôi hiện đã có một quy hoạch thoát nước. Theo tôi hiểu, quy hoạch này là bước quan trọng
đầu tiên làm cơ sở xác định các dự án đầu tư và nâng cao năng lực thoát nước một cách có hệ thống.
Bây giờ tôi hy vọng chúng tôi có thể thu hút được các nguồn đầu tư cần thiết. Tôi nghĩ rằng Chính quyền
địa phương đã rất tích cực trong việc này, họ cũng nhận được rất nhiều sự hỗ trợ từ các tổ chức quốc tế.
Nhưng với tư cách là công dân, chúng ta không nên chỉ trông chờ vào Chính quyền giải quyết mọi vấn đề
của mình. Mọi người đều phải đóng góp để cải thiện hiệu quả hoạt động của hạ tầng thoát nước thành
phố. Chúng ta nên bắt đầu bằng cách không xả rác bừa bãi để rác chảy đến các cửa thu nước và cống rãnh
ở sân sau nhà mình.
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Quy hoạch Thoát nước Đô thị
của chúng tôi đã được phê
duyệt và giờ tôi đang mong
Quy hoạch sẽ được thực hiện
Ông Nguyễn Quốc Cường
Là Tiến sĩ xây dựng và là Trưởng phòng Quản lý
nhà, thị trường bất động sản và hạ tầng kỹ thuật
của Sở Xây dựng An Giang. Ông Cường được UBND
tỉnh An Giang giao nhiệm vụ thẩm định Quy hoạch
thoát nước thành phố Long Xuyên. Ông cũng tham
gia vào việc chỉ đạo phát triển quy hoạch ngay từ
đầu. Suy ngẫm về công việc này, ông chia sẻ:
Tôi phải nói GIZ và các chuyên gia tư vấn xây dựng quy hoạch đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong một
khoảng thời gian hạn hẹp. Tôi chịu trách nhiệm quản lý cơ sở hạ tầng kỹ thuật ở Long Xuyên và các thành
phố khác ở An Giang, nhưng cho đến nay tôi chưa bao giờ có cái nhìn tổng quan rõ ràng về cơ sở hạ tầng
chúng tôi có và hoạt động của nó như thế nào.
Một kết quả quan trọng khác thông qua sự hỗ trợ kỹ thuật của Chương trình mà chúng tôi nhận được là
Mô hình lũ lụt. FPP đã thu thập dữ liệu và thậm chí sử dụng vệ tinh để xác minh và điều chỉnh mô hình độ
cao kỹ thuật số (DEM) mà chúng tôi đã cung cấp. Bây giờ chúng tôi có một DEM chính xác hơn nhiều so với
trước đây. Sử dụng DEM cập nhật này, kết hợp với mô hình thủy lực của hệ thống thoát nước và dữ liệu
địa hình và thủy văn đã thu thập được, chúng tôi có cơ sở chính xác để áp dụng phần mềm mô hình lũ và
dự báo lũ tốt hơn. Trạm dự báo thời tiết tỉnh của chúng tôi sử dụng mô hình này thường xuyên.
GIZ và các chuyên gia cũng thuyết phục tôi xem xét các phương pháp tiếp cận thay thế cho hệ thống thoát
nước, đặc biệt là tích hợp hệ thống thoát nước đô thị bền vững vào quy hoạch đô thị của chúng tôi. Chúng
tôi đã dự kiến ứng dụng giải pháp này trong các quy hoạch đô thị của tỉnh An Giang. Một dự án thí điểm
cũng đã được xây dựng tại Long Xuyên. SUDS tuân theo ý tưởng là lưu trữ tạm thời và thấm hút tại chỗ
nước mưa rơi xuống, thay vì cố gắng rút hết nước ra khỏi thành phố càng nhanh càng tốt. Bằng cách này,
chúng tôi có thể giảm đường kính ống và công suất máy bơm cho hệ thống thoát nước, cũng có nghĩa là
chi phí ít hơn. Tuy nhiên, điều này chỉ đúng nếu chúng ta triển khai SUDS ở nhiều địa điểm có thể. Chỉ một
vài hệ thống riêng lẻ sẽ không đủ để phát huy tác dụng. Về trung hạn, chúng ta cũng cần khuyến khích
các chủ sở hữu bất động sản loại bỏ bớt bề mặt bê tông không thấm nước và lưu trữ hoặc thấm hút nước
mưa trên khuôn viên của họ. Tôi đã xem những hình ảnh về SUDS từ Châu Âu và Singapore. Nếu làm đúng,
chúng không chỉ cải thiện công tác thoát nước mà còn làm cho thành phố đẹp hơn.
Hiện nay Quy hoạch Thoát nước Thành phố của chúng tôi đã được phê duyệt và nhiệm vụ của tôi là từ
bây giờ phải tổ chức thực hiện. GIZ và Tư vấn đã cung cấp cho tôi và các đồng nghiệp của tôi rất nhiều lời
khuyên bổ ích . Chúng tôi tự tin để tiếp tục và áp dụng các công cụ mới. Việc thực hiện sẽ còn kéo dài trong
nhiều năm tới, nhưng tôi rất hào hứng và sẵn sàng bắt tay thực hiện ”.
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4. Quản lý rủi ro thiên tai
Ngập lụt là thiên tai gây nhiều thiệt hại và
thương vong nhất tại Việt Nam nhưng đang
tăng lên về cường độ và tần suất
Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh
hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu. Bên
cạnh các hiện tượng thời tiết cực đoan như bão
lũ gây ra sạt lở bờ biển miền Trung hoặc gió
mạnh tràn vào khu vực Tây Nguyên, lũ lụt là một
trong những rủi ro lớn mà cộng đồng dân cư tại
Việt Nam phải đối mặt với cường độ và tần suất
ngày càng tăng.

Theo Ngân hàng Thế giới, Việt Nam mất khoảng
1% -1,5% GDP hàng năm do thiên tai. Ước tính
khoảng 70% dân số có nguy cơ bị bão lụt. Ngoài lũ
lụt theo mùa, các trận lũ lụt nghiêm trọng trong
các năm 1961, 1978, 1991, 2000, 2001, 2005 và
2009 đã gây ra những tác động thảm khốc về
kinh tế và dân sinh. Chỉ riêng trận lũ lịch sử ở
đồng bằng sông Cửu Long năm 2000 đã cướp đi
sinh mạng của 565 người, trong đó có 300 trẻ
em. Trong tất cả các hiểm họa thiên nhiên ở Việt
Nam, lũ lụt là thiên tai thường xuyên xảy ra nhất,
gây thiệt hại kinh tế và thương vong nhiều nhất.

Hình 7: Thiệt hại về người (gồm cả người mất tích) do thiên tai tại Việt Nam, 1990-20198

Hình 8: Thiệt hại về tài sản do thiên tai tại Việt Nam (triệu USD) từ năm 1990 đến 20199
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Người nghèo thường là đối tượng dễ bị tổn
thương. Mặc dù có những tiến bộ vượt bậc nhưng
công cuộc xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam vẫn
chưa hoàn thành và ngày càng khó khăn hơn. Năm
2016, 8,4% dân số Việt Nam sống dưới mức nghèo
của quốc gia. Việc di cư từ nông thôn ra thành thị
và đô thị hóa nhanh khiến người nghèo ở các trung
tâm thành thị càng khó khăn hơn: họ phải đối mặt
với những thách thức khó khăn như sự cô lập, việc
làm không ổn định, nhà ở nghèo nàn, tài sản hạn
hẹp, trình độ học vấn thấp và sức khỏe kém. Với
tốc độ đô thị hóa ngày càng tăng, tỷ lệ đói nghèo
nói chung và tỷ lệ ở các thành phố dự kiến sẽ tăng
lên do nhiều người dân thành thị mới đến từ các
vùng nông thôn với ít hoặc không có nguồn lực và
khả năng tạo thu nhập trên mức nghèo. Việc hỗ
trợ Chính phủ và chính quyền địa phương trong
giảm thiểu tính dễ bị tổn thương do ngập lụt sẽ
giúp người nghèo và các nhóm dễ bị tổn thương
sống ở các khu vực bị thiệt thòi nâng cao khả năng
thích ứng của họ trước các biến động và áp lực.
Thiên tai thường không thể ngăn chặn nhưng
tác động của thiên tai thì có thể được giảm
thiểu
Thảm họa xuất hiện khi một sự kiện thiên nhiên
cực đoan ập đến với một xã hội dễ bị tổn thương.

Việc một sự kiện tự nhiên có trở thành thảm họa
hay không phụ thuộc chủ yếu vào các đặc điểm xã
hội, kinh tế, sinh thái và chính trị của xã hội được
đề cập. Quản lý rủi ro thiên tai (DRM) ngày nay tìm
cách giảm thiểu tính dễ bị tổn thương của xã hội
đối với các sự kiện thiên nhiên khắc nghiệt để ngay
cả khi những sự kiện đó xảy ra, chúng cũng không
dẫn đến thảm họa. Thường thì không thể ngăn
chặn các sự kiện tự nhiên nhưng có thể giảm thiểu
tác động của chúng. Cần lưu ý rằng tính dễ bị tổn
thương xuất phát từ tính nhạy cảm, khả năng đối
phó và khả năng thích ứng của các cá nhân, hộ gia
đình, cộng đồng và các quốc gia. Do đó, giảm tính
dễ bị tổn thương bao gồm việc giảm các yếu tố góp
phần tạo ra nó ở tất cả các cấp độ.
Quản lý rủi ro thiên tai (DRM) là quá trình lập kế
hoạch, thực hiện, đánh giá và điều chỉnh các chiến
lược, quy trình và biện pháp liên quan đến phân
tích, giảm thiểu và chuyển giao rủi ro thiên tai, với
mục đích giảm thiểu các mối nguy hại và tính dễ
bị tổn thương, đồng thời tăng cường năng lực đối
phó và thích ứng của cá nhân, hộ gia đình, cộng
đồng và chính quyền. DRM là một quá trình liên
tục bao gồm các biện pháp vật chất và phi vật chất
và có tính đến các yếu tố rủi ro tiềm ẩn trong xã
hội. Các hành động DRM có thể được phân loại
thành ba nhóm, như trong Hình 9.

Chuẩn bị

• Đánh giá
• Cứu người và giữ gìn sinh kế
• Hỗ trợ lập tức
• Đánh giá thiệt hại và mất mát

• Đánh giá rủi ro
• Ngăn chặn
• Giảm thiểu
• Chuẩn bị
• Cảnh báo sớm

Điều chỉnh

Bù đắp

• Tiếp tục hỗ trợ
• Phục hồi
• Tái thiết
• Phục vụ xã hội/ Quản lý tổn thương
• Đánh giá rủi ro

Hình 9: Phân loại các hành động phòng chống thiên tai
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Mặc dù Việt Nam luôn là một trong những quốc gia
dễ chịu rủi ro nhất ở khu vực Đông Á và Thái Bình
Dương và DRM không phải là lĩnh vực hoạt động
mới của Chính phủ, nhưng nghiên cứu của Ngân
hàng thế giới năm 2017 đã chỉ ra một số thách
thức đối với việc xây dựng một khung thể chế hiệu
quả ứng phó thảm họa. Nghiên cứu kết luận:

An Giang, Kiên Giang và Cà Mau để nâng cao khả
năng sẵn sàng ứng phó với thiên tai. Việc rà soát và
điều chỉnh các quy định pháp luật về lĩnh vực then
chốt ở cấp quốc gia và địa phương đã tạo nền tảng
quan trọng thứ ba của các hoạt động có chức năng
nhân rộng và thể chế hóa kinh nghiệm và kết quả
đạt được trên thực tế.

• Việt Nam cần tăng cường năng lực trong việc
quản lý rủi ro thiên tai với các cảnh báo kịp thời
bao gồm việc chuẩn bị, ứng phó và khắc phục
hậu quả thiên tai;
• Các chính sách, kế hoạch, và đầu tư của Việt Nam
về quản lý thiên tai và thích ứng với biến đổi khí
hậu của Việt Nam còn rời rạc;
• Phòng chống thiên tai và thích ứng với biến đổi
khí hậu không được lồng ghép nhất quán hoặc
hiệu quả trong quy hoạch phát triển kinh tế xã
hội ở cấp quốc gia và địa phương hoặc trong các
ngành;
• Rất khó để đảm bảo rằng các biện pháp ứng phó
được đưa vào quy hoạch phù hợp và được thực
hiện ở cấp địa phương.
• Các phương pháp tiếp cận theo ngành và tổ chức
thể chế chưa đồng bộ đang hạn chế năng lực của
Việt Nam trong việc quản lý rủi ro từ thiên tai
ngày một nhiều.

Kết quả ở cấp quốc gia

Nhận thức được những thách thức này, Chính
phủ Việt Nam đã thực hiện những thay đổi đáng
kể trong khung pháp lý và chính sách quốc gia về
phòng chống thiên tai và liên tục thực hiện các
hoạt động nhằm cải thiện cơ chế sẵn sàng và ứng
phó với thiên tai ở cấp địa phương. Thay mặt Chính
phủ, Tổng Cục Phòng chống Thiên tai thuộc Bộ
Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Bộ NNPTNT)
được giao là cơ quan chủ trì, quản lý và điều phối
về phòng chống thiên tai.
Tăng cường khả năng chuẩn bị sẵn sàng và
ứng phó với thiên tai ở cấp địa phương và hỗ
trợ thể chế hóa kinh nghiệm và kết quả
Tình trạng ngập lụt tại các đô thị có thể được giảm
thiểu, nhưng không thể loại bỏ hoàn toàn. Do đó,
Chương trình FPP tập trung vào tăng cường năng
lực của các thành phố để giảm thiểu thiệt hại về
người và kinh tế do ngập lụt gây ra. Trong lĩnh vực
phòng chống thiên tai, các chuyên gia của Chương
trình FPP cùng với các đối tác địa phương đã lắp
đặt đồng hồ đo mực nước và các thiết bị khác để
nâng cấp hệ thống cảnh báo sớm lũ lụt (EWS) hiện
có ở Đồng bằng sông Cửu Long. Đồng thời, làm
việc với chính quyền địa phương và người dân ở

Nhóm cố vấn FPP đã đóng góp cho việc hoàn thiện
các văn bản chính sách ngành quốc gia liên quan
đến phòng chống thiên tai và kiểm soát lũ lụt. Các
văn bản pháp luật được hỗ trợ bao gồm:
• Thông tư số 05/2017 / TT-BKHĐT của Bộ KHĐT
ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành kế
hoạch, đầu tư và thống kê (Các chỉ số về giới và
thích ứng với khí hậu hiện đã được lồng ghép
trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng
năm của các tỉnh);
• Rà soát, sửa đổi, bổ sung Quy chuẩn xây dựng
Việt Nam QCVN 01/2019 và TCVN 7957 (Khả
năng chống chịu với khí hậu và các biện pháp
quản lý lũ thay thế (SUDS) đã được tích hợp
trong các quy chuẩn mới)
• Thông tư số 30/2018 / TT-BTNMT của Bộ TNMT
về quan trắc và cung cấp thông tin dữ liệu khí
tượng thủy văn đối với các trạm khí tượng thủy
văn chuyên dùng
• Nghị định số 160/2018 / NĐ-CP của Chính phủ
quy định việc thi hành Luật Phòng, chống thiên
tai
• Quyết định số 05/2020 / QĐ-TTg của Thủ tướng
Chính phủ quy định mực nước tương ứng với các
cấp báo động lũ
• Nghị định số 50/2020 / NĐ-CP của Chính phủ quy
định việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ
quốc tế khẩn cấp để cứu trợ và khắc phục hậu
quả thiên tai
Cuốn sách chuyên khảo về “Ứng phó với biến đổi
khí hậu ở Việt Nam” được xuất bản với sự phối hợp
của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường
của Quốc hội và gửi đến các đại biểu Quốc hội và
lãnh đạo 63 tỉnh thành của Việt Nam.
Bên cạnh đó, các chuyên gia của FPP đã phát triển một
Công cụ đánh giá rủi ro thiên tai kỹ thuật số cho toàn
bộ lãnh thổ Việt Nam. Sản phẩm được gọi là ‘bản đồ
phức hợp thiên tai và thích ứng’ này dựa trên phần
mềm GIS mã nguồn mở và cho phép sử dụng cho
toàn bộ lãnh thổ Việt Nam. Bản đồ này giúp các nhà
quy hoạch đô thị, cơ quan ứng phó thiên tai, nhà đầu
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tư hoặc công ty bảo hiểm xác định các rủi ro cụ thể
từ các loại hình thiên tai (lũ lụt, động đất, bão, v.v.) tại
bất kỳ vị trí hoặc khu vực cụ thể nào trong thành phố
hoặc trên toàn quốc. Phương án lập bản phức hợp
thiên tai và thích ứng đã được giới thiệu cho một số
bên liên quan và người sử dụng tiềm năng, bao gồm
cả các đơn vị bảo hiểm quốc gia VinaRe và TCKTTV
của Bộ TNMT thông qua hai hội thảo tập huấn.

»
»

Kết quả ở cấp địa phương
Các kết quả liên quan đến quản lý rủi ro đã đạt
được ở cấp địa phương bao gồm:

»

• Tăng cường khung thể chế cho các địa phương
về quản lý rủi do thiên tai tại ba tỉnh, bao gồm:
» xây dựng định hướng của tỉnh về quản lý lũ lụt
và thoát nước đô thị
» xây dựng hướng dẫn về lồng ghép các chỉ số
về khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu và
phòng chống thiên tai trong kế hoạch phát
triển kinh tế xã hội hàng năm tại ba tỉnh (đã
được phê duyệt và gửi cho tất cả các cơ quan
chức năng ở mỗi tỉnh)
» thiết lập quy chế của tỉnh về tổ chức và hoạt
động của Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và
tìm kiếm cứu nạn tỉnh
» đánh giá và cập nhật các quy hoạch quản lý
ngập lụt và ứng phó với thiên tai của tỉnh

»

quyền địa phương để xây dựng các tài liệu đào
tạo phù hợp về DRM
khảo sát nhận thức và hiệu quả của các kế
hoạch sơ tán cho địa phương (600 hộ gia đình
được phỏng vấn)
tập huấn cho chính quyền địa phương cấp tỉnh
và cấp xã về chuỗi truyền thông cảnh báo sớm
và ứng phó với thiên tai, sự chuẩn bị của hộ gia
đình khi có thiên tai và quy trình sơ tán nhanh
(bao gồm đào tạo cán bộ nguồn cho những
người cán bộ cấp tỉnh để nhân rộng các khóa
đào tạo ở tất cả các xã của mỗi tỉnh)
xây dựng bộ công cụ cấp tỉnh để đánh giá tác
động nhanh và lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp
do thiên tai (bao gồm các biểu mẫu phỏng vấn
hộ gia đình và tổng hợp dữ liệu từ cấp xã đến
cấp tỉnh)
phân tích và cải thiện các chuỗi truyền thông
cảnh báo sớm và ứng phó thảm họa hiện có

• Xây dựng các mô hình và dự báo sụt lún mặt đất
cho Đồng bằng sông Cửu Long dựa trên điều tra
dữ liệu viễn thám và thực địa
• Xây dựng các bản đồ chi tiết về rủi ro thiên tai
cho ba đô thị Long Xuyên, Rạch Giá và Cà Mau.

• Tăng cường năng lực cảnh báo ngập lụt sớm
thông qua việc:
» lắp đặt 27 cảm biến / đồng hồ đo mực nước,
lượng mưa và gió tại 3 tỉnh, bổ sung vào các
cảm biến hiện có của hệ thống cảnh báo sớm
quốc gia
» lắp đặt 16 camera thời tiết tại 13 tỉnh Đồng
bằng sông Cửu Long để nâng cao độ chính xác
của dự báo mưa
» phân tích mô hình mưa và dự báo biến đổi khí
hậu cho ba thành phố
» phát triển các mô hình độ cao kỹ thuật số cập
nhật và chính xác (DEM) và các mô hình lũ lụt
cho ba thành phố và các vùng nông thôn xung
quanh
» đào tạo cán bộ quản lý địa phương và cán bộ
phụ trách các máy đo mới, máy ảnh thời tiết và
mô hình lũ lụt
• Tăng cường năng lực ứng phó với thiên tai cho
địa phương thông qua việc
» đánh giá khoảng trống năng lực giữa các chính
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GIZ hỗ trợ Tập huấn diễn tập phòng chống thiên tai.
Ảnh © GIZ
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Tiếng nói của người dân địa phương

Ông Lê Văn Hải
Người dân Long Xuyên
“Tôi sống với mẹ, vợ và hai con ở vùng nông thôn ngoại ô thành phố Long Xuyên. Chúng tôi là nông dân nên
sản xuất nông nghiệp là nguồn thu nhập chính của chúng tôi. Ngoài ra, chúng tôi cũng cho sinh viên địa
phương thuê một số phòng trọ. Nhìn chung, ở đây ngập lụt không quá nghiêm trọng, nhưng tôi nhận thấy
nó đã trở nên thường xuyên hơn trong những năm qua. May mắn là từ khi có con đê mới, ngôi nhà của
chúng tôi được bảo vệ. Nhà tôi chưa bị ngập nhưng thỉnh thoảng các đường phố lân cận bị ngập cục bộ.
Trận lụt lớn nhất ở khu vực này mà tôi có thể nhớ được là vào năm 1998, khi gần như cả tỉnh chìm trong
nước. Tôi nhớ rằng nhiều hộ gia đình đã được quân đội sơ tán, nhưng chúng tôi vẫn có thể ở lại nhà của
mình. Vào thời điểm đó, các nhà chức trách đã cung cấp thông tin cập nhật liên tục qua đài truyền hình
địa phương trong và sau trận lũ. Bây giờ mỗi khi tôi nhận được thông báo, cảnh báo về lũ lụt như thời
gian và mực nước thì đều chính xác. Tôi tin tưởng vào dự báo của các cơ quan chức năng của chúng tôi”

Ông Trần Nhật Tam
Công chức thành phố Rạch Giá
“Tôi là cư dân ở Rạch Giá hơn 10 năm. Gia đình chúng tôi có hai người lớn, vợ tôi, tôi và hai đứa trẻ. Ngôi
nhà của chúng tôi chưa bao giờ bị ngập lụt. Đôi khi một số tuyến phố bị ngập trong vài giờ khi có mưa lớn
kết hợp với triều cường. Điều này luôn ảnh hưởng đến khả năng di chuyển quanh thị trấn bằng xe máy.
Thông thường, chúng tôi nhận được các thông báo và cảnh báo về các trận mưa bão lớn sắp xảy ra và
khả năng ngập lụt đủ sớm để trở về nhà trước khi lũ lụt xảy ra. Hầu hết những dự báo mà tôi thấy trên ti
vi đều khá chính xác”

Hệ thống cảnh báo lũ sớm tại Trà Sư, An Giang.
Ảnh © GIZ/Đào Huy Phương
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5. Liên kết vùng Đồng bằng sông Cửu Long
Cần có một phương thức tiếp cận toàn diện
để Đồng bằng sông Cửu Long phát triển bền
vững và thích ứng với biến đổi khí hậu
Tác động của biến đổi khí hậu tại Đồng bằng sông
Cửu Long
Sự thay đổi về khí hậu và điều kiện thủy văn tại
ĐBSCL là một vấn đề phức tạp, có sự tương tác
của nhiều yếu tố, có thể mang lại những tác động
rộng khắp và khó có thể dự báo đối với nhiều lĩnh
vưc phát triển của khu vực này. Đặc điểm tự nhiên
của một vùng đồng bằng rộng lớn với địa hình thấp
vừa là cơ hội, vừa là thách thức đối với ĐBSCL.
Trong những năm gần đây, sự tương tác mạnh mẽ
giữa sự thay đổi về dòng chảy, khai thác quá mức
nguồn nước ngầm, mực nước biển dâng, thay đổi
hình thái sử dụng đất và biến đổi khí hậu làm dấy
lên những quan ngại rằng lợi ích có thể sẽ giảm
xuống trong khi các vấn đề lại tăng thêm tại khu
vực kinh tế quan trọng này của Việt Nam.
Để vượt qua những thách thức, tận dụng cơ hội
đòi hỏi phải có những hành động được phối hợp
nhịp nhàng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, sự hợp
tác chặt chẽ trong lập kế hoạch và ngân sách. Trong
thời gian qua những hoạt động liên kết, phối hợp
thí điểm chưa mang lại kết quả thỏa đáng, hầu hết
chỉ mới được thực hiện ở một phần của ĐBSCL và
nhiều mô hình còn chưa bền vững.
Luật quy hoạch – khung pháp lý để lập quy
hoạch vùng theo phương pháp tích hợp và
tăng cường liên kết vùng
Quy hoạch vùng tại Việt Nam
Chính phủ Việt Nam tìm kiếm các giải pháp khắc
phục những thách thức trên thông qua Luật Quy
hoạch có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2019.
Luật Quy hoạch quy định một hệ thống quy hoạch
mới với các cấp quốc gia, vùng, tỉnh, đô thị và nông
thôn và quy định một số nguyên tắc lập quy hoạch.
Luật cũng đòi hỏi các bên có liên quan cùng tham
gia, sử dụng hiệu quả nguồn lực và thống nhất
quản lý nhà nước trong các hoạt động quy hoạch.
Theo Luật Quy hoạch, thời kỳ lập quy hoạch là 10
năm, trùng với thời kỳ của chiến lược phát triển
kinh tế - xã hội, có tầm nhìn từ 20 đến 50 năm. Quy
hoạch được rà soát và điều chỉnh 5 năm một lần
để phù hợp với điều kiện thực tế. Luật Quy hoạch

52

mang đến bốn sự thay đổi chính như sau:
1. Bỏ quy hoạch riêng cho các sản phẩm và ngành
cụ thể;
2. Đảm bảo tính nhất quán trong hệ thống pháp
luật quy định công tác quy hoạch;
3. Đặt nền móng về mặt pháp luật cho định hướng
hợp nhất và quản lý công tác quy hoạch; và
4. Thay đổi phương pháp lập quy hoạch, chuyển
sang phương pháp tiếp cận tích hợp, đa ngành,
mà điều này dự kiến sẽ giúp giải quyết các vấn
đề liên ngành, liên vùng và liên tỉnh một cách
hiệu quả.
Luật Quy hoạch đưa ra một khung lập quy hoạch
vùng lồng ghép tất cả các ngành trong một kế hoạch
chiến lược có sự phối hợp và danh mục đầu tư cho
cả vùng, đề ra những sắp xếp về thể chế ở cấp quốc
gia, vùng và tỉnh. Điều này đòi hỏi có những thay đổi
đáng kể trong quản lý nhà nước ở cấp quốc gia và cấp
tỉnh cũng như vai trò tiềm năng của khu vực tư nhân,
cộng đồng người dân đô thị và nông thôn. Sự chuyển
đổi thành công từ phương pháp quy hoạch ngành
truyền thống sang phương thức tích hợp trong lập
quy hoạch cấp vùng, điều mà trước đây chưa có tiền
lệ ở Việt Nam.
Để tạo điều kiện thực hiện Luật Quy hoạch, Quy
hoạch vùng ĐBSCL được lựa chọn làm thí điểm quy
hoạch vùng tại Việt Nam, những kết quả và bài học
kinh nghiệm sẽ được chia sẻ và nhân rộng sang các
vùng khác. Quy hoạch này đang được Bộ Kế hoạch
và Đầu tư tổ chức lập và dự kiến tháng 12 năm
2020 sẽ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Một
trong những nhiệm vụ quan trọng của quy hoạch
vùng là tăng cường thích ứng với biến đổi khí hậu
thông qua quy hoạch, xây dựng và vận hành cơ sở
hạ tầng như cấp nước, thoát nước và chống ngập,
giao thông, phòng chống thiên tai, hệ thống cảnh
báo sớm và ứng phó (xem hình 10). Tại ĐBSCL, lĩnh
vực trọng tâm trong quy hoạch hạ tầng là nước và
phòng chống lụt bão.
Lập Quy hoạch vùng ĐBSCL sẽ đòi hỏi các nhà quy
hoạch phải xác định và áp dụng các phương thức
tiếp cận sáng tạo, tích hợp trong lập quy hoạch đa
ngành và kế hoạch ngân sách, quy hoạch liên tỉnh
và liên kết, điều phối vùng. Nghị định số 37/2019/
NĐ-CP củaThủ tướng Chính phủ quy định vai trò,
trách nhiệm của các bên liên quan trong chuẩn bị,
lập và thẩm định quy hoạch vùng mới.

Phần III: Lĩnh vực hoạt động, kết quả và câu chuyện thành công

Thích ứng với
biến đổi khí hậu

Phòng chống
thiên tai

Năng lượng

Liên kết vùng
Quản lý
nguồn nước

Giao thông

Dịch vụ
Hậu cần

Cấp nước

Hình 10: Các lĩnh vực có thể được hưởng lợi nhờ tăng cường liên kết vùng
Quy hoạch vùng và liên kết vùng thành công sẽ tăng cường hiệu quả trong sử dụng nguồn lực sẵn có để
giải quyết những thách thức chung mà cả vùng phải đối mặt hiện nay và trong tương lai. Mặc dù trước đây,
Chính phủ đã ban hành các quy định tăng cường liên kết vùng và lãnh đạo các tỉnh đã thiết lập các mô hình
liên kết tiểu vùng nhưng kết quả còn hạn chế. Luật Quy hoạch đưa ra một khung pháp lý để kết nối hiệu
quả giữa quy hoạch vùng và ngân sách đầu tư với những sắp xếp về thể chế phù hợp.
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Đóng góp của Chương trình FPP trong liên
kết vùng
Liên kết vùng tại Việt Nam
Liên kết vùng là một khái niệm được sử dụng
rộng rãi nói về sự phối hợp, hợp tác vì những
mục đích cụ thể giữa các cơ quan, đơn vị có
thẩm quyền như các cơ quan nhà nước và các
tổ chức quốc tế. Liên kết vùng cũng dùng để chỉ
sự hợp tác giữa các quốc gia, bao gồm những
tổ chức đã được chính thức thành lập như Liên
hiệp các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Liên
minh Châu Âu (EU), song cũng có thể đề cập đến
các mối liên kết giữa các cơ quan của các tỉnh,
thành địa phương trong một quốc gia như trong
báo cáo này. Đến nay đã có một số định nghĩa về
liên kết vùng và về chi tiết cũng có sự khác biệt.
Định nghĩa sau từ bang New Jersey của Hoa Kỳ
khá phù hợp với điều kiện của Việt Nam: “Liên
kết vùng tập trung vào cải thiện thông tin liên
lạc, tăng cường hợp tác và giảm thiểu những
chính sách, chương trình và hành động trái
ngược nhau liên quan đến sử dụng đất và quy
hoạch, lập kế hoạch giữa các tổ chức của bang
và các cấp khác nhau của chính phủ, các tổ chức
vùng và các tổ chức liên minh liên kết”
Hiện nay đã có nhiều sáng kiến liên kết vùng và tiểu
vùng tại ĐBSCL. Theo báo cáo của GIZ năm 2019,
có 9 vùng, tiểu vùng, nhóm liên kết. Hầu hết những
sáng kiến này được thành lập theo các chương
trình của Chính phủ hoặc các tỉnh tự nguyện dựa
trên các nhu cầu, mối quan tâm và lợi ích chung:
1. Vùng liên kết phát triển kinh tế - xã hội vùng
ĐBSCL: 13 tỉnh
2. Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam: 2/8 tỉnh
từ ĐBSCL
3. Vùng kinh tế trọng điểm ĐBSCL: 4 tỉnh
4. Tiểu vùng tứ giác Long Xuyên: 4 tỉnh.
5. Tiểu vùng Đồng Tháp Mười: 4 tỉnh.
6. Tiểu vùng Bán đảo Cà Mau: 6 tỉnh, thành phố.
7. Tiểu vùng Tây sông Hậu: 4 tỉnh.
8. Tiểu vùng Duyên hải Phía Đông: 4 tỉnh
9. Nhóm liên kết ABCD Mê Kông: 4 tỉnh.
Hầu hết 13 tỉnh ĐBSCL đều tham gia ít nhất hai mô
hình liên kết, một số tỉnh tham gia 5 mô hình liên
kết. Mặc dù việc cùng một lúc có nhiều mạng lưới
liên kết chồng chéo có thể giúp tăng tiềm năng
phối hợp, song điểm hạn chế là đôi khi có thể gây
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sự nhầm lẫn và không kinh tế. Hiện nay các mô
hình liên kết phát triển tại ĐBSCL vẫn còn thiếu
một cách thức tiếp cận nhất quán và sự điều phối
hợp lý.
Sự chuyển đổi phương thức tiếp cận sang liên kết
vùng và quy hoạch theo phương thức tích hợp đòi
hỏi phải có sự tăng cường năng lực thể chế ở cấp
trung ương, cấp vùng và cấp tỉnh. GIZ hỗ trợ đáp
ứng những nhu cầu mới này thông qua các dự án
hỗ trợ kỹ thuật, chuyên đề nghiên cứu ngắn hạn
chủ yếu do các chuyên gia cao cấp của Việt Nam
thực hiện trong giai đoạn từ 2019 đến 2020, nhằm
mục đích xây dựng khung khổ thể chế và kỹ thuật
tạo điều kiện cho sự hợp tác, liên kết vùng tập
trung vào đồng bằng sông Cửu Long. Các nghiên
cứu bao gồm:
• Xây dựng định hướng tăng cường năng lực thực
hiện Quy hoạch vùng ĐBSCL có lồng ghép yếu tố
bình đẳng giới;
• Hỗ trợ nâng cao năng lực cấp tỉnh (huyện) trong
việc phân tích, đánh giá và nhận diện các vấn đề
về tác động và thích ứng biến đổi khí hậu để lồng
ghép nội dung này trong Quy hoạch Tỉnh và Kế
hoạch Phát triển kinh tế xã hội
• Xây dựng bộ chỉ số và hướng dẫn lồng ghép các
nội dung phòng chống thiên tai và biến đổi khí
hậu vào quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành,
kinh tế - xã hội theo Thông tư 05/2016/TTBKHĐT;
• Rà soát Quyết định số 625/2017/QĐ-BKHĐT ngày
5 tháng 5 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
Dự thảo Tiêu chí để thay thế Quyết định 625, Xây
dựng danh mục dự án ưu tiên có tính chất liên
kết vùng, tỉnh và liên tỉnh giai đoạn 2021-2030;
• Xây dựng Hướng dẫn lập quy hoạch tỉnh cho các
tỉnh ĐBSCL theo Luật Quy hoạch và các văn bản
hướng dẫn thực hiện Luật Quy hoạch;
• Hỗ trợ Bộ KHĐT cập nhật, điều chỉnh Thông tư số
05/2016/TT-BKHĐT hướng dẫn lồng ghép các nội
dung phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu
vào quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, kinh
tế - xã hội;
• Đánh giá cơ chế, chính sách và các dự án ứng
phó với biến đổi khí hậu tại Đồng bằng sông Cửu
Long;
• Nghiên cứu và đề xuất giải pháp phát triển liên
kết kinh tế tiểu vùng Bán đảo Cà Mau theo
hướng đột phá về cơ chế đặc thù nhằm phát
triển nhanh và bền vững;
• Nghiên cứu xây dựng thể chế liên kết vùng phát
triển Đồng bằng sông Cửu Long;
• Nghiên cứu và đề xuất giải pháp phát triển kinh
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tế - xã hội, kinh tế biển, dịch vụ logistics cho tiểu
vùng bán đảo Cà Mau theo hướng đột phá về cơ
chế đặc thù nhằm phát triển nhanh và bền vững
• Nghiên cứu giải pháp thúc đẩy sự phát triển của
dịch vụ hậu cần (logistics) để góp phần thực hiện
chương trinh phát triển ngành nông nghiệp bền
vững và hiệu quả tại ĐBSCL.
Danh mục các hoạt động trên cho thấy các cơ quan
của Việt Nam đã xác định những ưu tiên và nhu cầu
cần thiết để có thể đáp ứng được tình hình mới tại
ĐBSCL – tính đến những thách thức mà khu vực
này phải đối mặt và cả quy trình thay đổi chung
trong quy hoạch và hệ thống hành chính như đã
đề cập ở phần trên. Những hoạt động đa dạng này
cũng phản ánh một khung hỗ trợ tổng thể nhằm
tăng cường khả năng thích ứng củai các tỉnh và các
đơn vị liên quan tại ĐBSCL trong phương thức tích
hợp trong lập quy hoạch, kế hoạch.
Phương thức tiếp cận đáp ứng nhu cầu trong một
khung nhất quán được các đối tác của Việt Nam
đánh giá cao, là phương tiện giúp cho các đối tác
đáp ứng nhu cầu và ưu tiên trong tình hình mới,
trong một giai đoạn có sự thay đổi lớn về mô hình
lập kế hoạch mà thậm chí một số cơ quan chịu
trách nhiệm thưc hiện phương thức tiếp cận tích
hợp mới này còn chưa quen thuộc. Các hoạt động
đó tập trung vào: (i) hướng dẫn diễn giải và thực
hiện các quy định mới của chính phủ về tích hợp
trong lập quy hoạch; (ii) học tập và phát triển thể
chế; và (iii) xác định các hoạt động thực tế nhằm
tăng cường khả năng thích ứng, hướng tới phát
triển bền vững tại ĐBSCL.

đóng vai trò chi phối, đồng thời sự đóng góp của
Chính quyền địa phương và khu vực tư nhân cũng
cần được khuyến khích, thúc đẩy; và (vii) sự phân
định rõ ràng trách nhiệm và quyền lợi của các bên
trong quá trình điều phối liên kết vùng là yếu tố
quan trọng. Ngoài ra, bốn nguyên tắc cơ bản cho
thành công của mô hình điều phối liên kết phát
triển vùng được xác định như sau:
• Các sáng kiến liên kết phải xuất phát từ nhu cầu
của các địa phương và/hoặc các chủ thể trong
từng địa phương.
• Sự tham gia liên kết phải dựa trên sự chia sẻ
công bằng lợi ích nảy sinh từ liên kết.
• Sự phân công chức năng nhiệm vụ, trách nhiệm
rõ ràng, minh bạch giữa các bên tham gia liên kết
• Sự kết hợp giữa các nỗ lực từ trên xuống và từ
dưới lên trong hoạt động điều phối liên kết vùng
cần được làm rõ trong khung chính sách và quy
định, quá trình thực hiện được sự hỗ trợ của
những “quán quân” ở cấp trung ương.
Ngoài các hoạt động vừa hoàn thành và đang thực
hiện để hỗ trợ xây dựng một phương thức tiếp
cận tích hợp trong liên kết vùng xoay quanh khái
niệm năng lực thích ứng, tại thời điểm báo cáo này
được chuẩn bị vào cuối năm 2020, GIZ và các đối
tác phát triển đang đề xuất một số hoạt động mới
cho vùng ĐBSCL và ở cấp trung ương.

Trong quá trình thực hiện những hoạt động này,
có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm và những
nguyên tắc chủ yếu để phát triển liên kết vùng
ĐBSCL hiệu quả và bền vững. Đó là: (i) trong mọi
mô hình liên kết vùng, chính quyền trung ương luôn
đóng vai trò dẫn dắt quan trọng; (ii) tính tự nguyện
chỉ phát huy tác dụng khi các địa phương có vấn đề
chung cần hợp tác giải quyết; (iii) sự chênh lệch về
trình độ phát triển giữa các địa phương trong vùng
là một rào cản lớn cần được tính toán cụ thể; (iv)
có rất nhiều hình thức liên kết vùng đa dạng mà
một mô hình Điều phối vùng (ĐPV) tốt cần mở ra
mọi cơ hội cho những hình thức đó phát huy; (v)
cần cân đối hài hoà về tính chủ động và dẫn dắt của
chính quyền trung ương, địa phương và khu vực tư
nhân trong các hình thức liên kết khác nhau; (vi)
đảm bảo ngân sách độc lập cho hoạt động ĐPV là
điều kiện tiên quyết để các mô hình ĐPV có thể
vận hành hiệu quả, trong đó ngân sách trung ương
Khung cảnh Đồng bằng sông Cửu Long.
Ảnh © GIZ/Thomas Imo
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6. Sụt lún đất tại Đồng bằng sông Cửu Long
Các yếu tố góp phần gây sụt lún đất chưa
được hiểu đầy đủ và khung chính sách còn
nhiều khoảng trống
Đồng bằng sông Cửu Long là một trong những khu
vực phát triển nông nghiệp quan trọng của Việt
Nam, đóng góp 50% sản lượng lương thực, 90%
sản lượng gạo xuất khẩu, 70% lượng trái cây và
65% sản lượng thủy sản. Mặc dù đạt năng suất cao
song ĐBSCL cũng phải đối mặt với nhiều hiểm họa
và sự sụt giảm năng suất sẽ mang lại những hậu
quả không chỉ cho khu vực này mà còn cho cả Việt
Nam. Sụt lún đất là một trong số những hiểm họa
đó. Các nghiên cứu cho thấy ĐBSCL đang bị lún với
mức độ trung bình là 1 cm một năm, khiến cho
đồng bằng này gần hơn với mực nước biển trong
khi mực nước biển dâng ở mức 4mm/năm ở miền
Nam Việt Nam.
Sụt lún đất là hiện tượng hạ thấp đột ngột hoặc
dần dần của bề mặt đất mà không có hoặc có rất
ít biến chuyển theo chiều ngang. Định nghĩa về sụt
lún đất không hạn chế ở mức độ, quy mô hay diện
tích tác động của sự dịch chuyển theo phương
thẳng đứng này. Sụt lún có thể do các quy trình tự
nhiên hay nhân tạo ví dụ khai thác nước ngầm quá
mức và tải trọng đối với nền đất tăng thêm cùng
với việc xây dựng cơ sở hạ tầng và các tòa nhà. Tác
động của yếu tố tự nhiên và con người đối với sụt
lún đất tại các khu vực khác nhau có sự khác nhau.
Quá trình này đến nay chưa được hiểu rõ và vì vậy
cần thực hiện những nghiên cứu sâu hơn để xác
định mức độ tác động của từng yếu tố đối với sụt
lún đất.
Tác động của sụt lún đối với các khía cạnh khác
nhau trong đời sống con người là khá rõ ràng và
dễ nhận thấy tại khu vực ĐBSCL. Những tác động
có thể kể đến là gia tăng lũ từ sông, sạt lở, xâm
nhập mặn từ nước biển, sự mất ổn định của các
tòa nhà (nghiêng, nứt), phá hỏng đường ống cung
cấp nước sạch, cống thoát nước. Về lâu dài, các
khu vực trũng sẽ bị ngập vĩnh viễn. Đây là những
tác động không ai mong muốn.
Tìm cách giảm thiểu sụt lún và xác định các hoạt
động giảm nhẹ những tác động tiêu cực này hiện
đang được xem xét nhưng đến nay vẫn chưa thực
hiện được nhiều hành động cụ thể.

Những khoảng trống trong khung chính sách về
sụt lún đất
Chỉ mới gần đây hiện tượng sụt lún đất - như là một
yếu tố làm tăng thêm tác động của biến đổi khí hậu
tại ĐBSCL - mới trở thành đề tài thảo luận của các
nhà lập chính sách, học giả và các nhà tài trợ hoạt
động tại Việt Nam. Vì vậy, hiện nay chưa có cơ sở dữ
liệu thực tế để giúp mọi người có hiểu biết đầy đủ về
nguyên nhân và cơ chế sụt lún. Trong khi đó, khung
chính sách của Việt Nam về sụt lún đất cũng cho thấy
một số hạn chế và chồng chéo cần được điều chỉnh.
Vấn đề đầu tiên là “sụt lún đất” chưa được định
nghĩa rõ ràng trong các văn bản quy phạm pháp
luật của Việt Nam, chưa có sự thống nhất trong
giải thích thuật ngữ này và nhiều khi còn lẫn lộn,
ví dụ sụt lún đất còn được coi là sạt lở. Luật Phòng
chống Thiên tai quy định thiên tai bao gồm: bão,
ngập lụt, sạt lở đất do mưa lũ hoặc dòng chảy, sụt
lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy, nước dâng, xâm
nhập mặn, nắng nóng, hạn hán, rét hại, mưa đá,
sương muối, động đất, sóng thần và các loại thiên
tai khác. Sụt lún đất không phải là hiện tượng xảy
ra do mưa lũ hay dòng chảy, có thể từ “sụt lún”
trong Luật này chỉ sạt lở đất ở bờ sông hay sườn
núi. Vì vậy, cần phải bổ sung sụt lún đất là một yếu
tố góp phần tạo nên thiên tai vì bản thân sụt lún
chậm không phải là thiên tai.
Quản lý sụt lún đất được chia thành năm bước
trong Hình 11 và phần tiếp theo của báo cáo sẽ
phân tích những hạn chế của khung chính sách
hiện có trong từng bước này.
1. Đo lường mức độ sụt lún
• Thu thập số liệu về dịch chuyển đất nền
2. Hiểu về nguyên nhân gây sụt lún
• Nghiên cứu các yếu tố tác động
3. Hiểu về những tác động (tiêu cực) của sụt lún
• Nghiên cứu tác động
4. Giảm nhẹ sụt lún
• Giảm tốc độ sụt lún
5. Thích ứng với sụt lún
• Sống chung với sụt lún

Hình 11: Các khía cạnh trong quản lý sụt lún đất
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Đo lường:
Hiện nay chưa có quy định chi tiết về quan trắc sụt
lún đất. Chưa có cơ quan được giao trách nhiệm
thực hiện đo lường mức độ sụt lún đất. Tần suất
thu thập số liệu, quy mô, mật độ, cường độ, tốc độ
tăng giảm, xác định các khu vực có tốc độ sụt lún
cao cũng như các sản phẩm tiêu chuẩn cần có (bản
đồ, bảng biểu, tần suất cập nhật) chưa được quy
định trong các văn bản pháp lý. Ví dụ Luật Đo đạc
và Bản đồ có quy định về đo dạc, bản đồ phục vụ
phòng, chống thiên tai song việc quan trắc sụt lún
đất không được đề cập đến.

Hiểu về nguyên nhân gây sụt lún:
Hiện nay chưa có cơ quan nào của Việt Nam chính
thức được giao nhiệm vụ nghiên cứu nguyên nhân
của sụt lún. Một số nghiên cứu được thực hiện
một cách tự nguyện và riêng lẻ. Bộ Tài nguyên Môi
trường và các cục vụ trực thuộc hiện đang trong
giai đoạn chuẩn bị một dự án lớn hơn để xác định
nguyên nhân gây sụt lún đất.

Hiểu về tác động của sụt lún:

Giảm nhẹ sụt lún đất:
Nội dung này đã được lồng ghép trong Luật Thuỷ
lợi (không được khai thác nước ngầm nếu điều này
gây sụt lún đất). Tuy nhiên việc thực hiện nội dung
của Luật tại ĐBSCL thì không khả thi vì hầu hết các
hộ gia đình nông thôn đều phụ thuộc vào nước
ngầm là nguồn cung cấp nước chính.

Thích ứng với sụt lún đất:
Sụt lún đất không dễ dàng kiểm soát được và có
lẽ chiến lược đối phó chính là thích ứng với hiện
tượng này. Một phần quan trọng khi xây dựng
chiến lược ứng phó là dự báo ngập lụt, sạt lở và
xâm nhập mặn. Những dự báo này nên được thực
hiện bằng cách xem xét những yếu tố khác như
mực nước biển dâng do các chuyên gia thủy văn
của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (hoặc
một cục, vụ trực thuộc được Bộ giao). Sản phẩm
nên là các dự báo về sụt lún đất mang tính pháp lý
để các cơ quan, đơn vị khác sử dụng, trong đó bao
gồm quy hoạch sử dụng đất, thủy lợi, xây dựng hạ
tầng, khu thương mại, khu dân cư. Việc xem xét
các số liệu chính thức về sụt lún nên được lồng
ghép trong các luật liên quan (khí tượng thủy văn,
đất đai, thủy lợi, phòng chống thiên tai, xây dựng).

Luật Phòng chống Thiên tai quy định nghiên cứu
về tác động của thiên tai là một nội dung trong kế
hoạch quốc gia về phòng chống thiên tai. Kế hoạch
cần đưa vào đánh giá về rủi ro thiên tai và tác động
của hiện tượng sụt lún đất. Nếu “sụt lún đất” được
đưa vào danh mục các hiểm họa do luật quy định,
thì nghiên cứu về tác động của sụt lún chắc chắn
sẽ là một nội dung trong kế hoạch phòng chống
thiên tai.

Cầu bị nứt do sụt lút tại Cần Thơ.
Ảnh © GIZ/ Olaf Neussner
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Phương pháp mới trong thu thập số liệu và
nghiên cứu về sụt lún đất
Trong khuôn khổ Chương trình FPP, nghiên cứu
mới và thu thập số liệu cơ bản về sụt lún đất tại
ĐBSCL đã được thực hiện, có sự phối hợp với
Cục Cứu trợ và Phòng chống Thiên tai Liên bang
Đức (BKK), Viện Khoa học Địa chất và Tài nguyên
CHLB Đức (BGR). Những kiến thức và số liệu sau
đó được chuyển đến cấp quốc gia nhằm mục đích
cung cấp cho các nhà lãnh đạo những bằng chứng
xác thực trong quá trình ra quyết định và xây dựng
chính sách. Báo cáo kết quả nghiên cứu sụt lún đất
được xuất bản qua một ấn phẩm riêng.
Chương trình FPP tập trung nghiên cứu tác động
của sụt lún đất ở các bước khác nhau theo trình tự
trong Hình 11. Ví dụ, các hoạt động liên quan đến
lập mô hình ngập lụt giúp mọi người hiểu sâu hơn
về hậu quả của sụt lún đất; các hoạt động liên quan
đến giá dịch vụ thoát nước và lộ trình thực hiện,
quy hoạch thoát nước và chống ngập đô thị, cảnh
báo sớm, phòng chống thiên tai giúp cho các đô thị
và người dân thích ứng và “sống chung” với những
hậu quả không thể tránh khỏi của hiện tượng sụt
lún đất. Trong khi đó, các hoạt động liên quan trực
tiếp đến sụt lún đất giúp tăng cường công tác đo
lường mức độ sụt lún cũng như hiểu rõ hơn về
nguyên nhân dẫn đến sụt lún đất. Nhờ đó mang
đến nhiều kết quả ấn tượng, cung cấp các thông
tin, nhận định ban đầu.

Quan trắc các điểm sụt lún bằng vệ tinh.
Ảnh © GIZ/ Olaf Neussner
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Nhằm mục đích góp phần tăng cường công tác đo
lường mức độ sụt lún đất, chương trình đã thu
thập, chắt lọc, phân tích và nội suy các số liệu.
Khoảng 750.000 điểm đo tại ĐBSCL đã được xác
định và cao độ nền do vệ tinh ghi nhận đối với từng
điểm 8 ngày một lần trong thời gian 4 năm, từ đó
cho số liệu của 135 triệu giá trị với độ phân giải về
thời gian và không gian cao hơn nhiều so với các số
liệu đã có từ trước.
Những phát hiện chính:
Trung bình ĐBSCL sụt lún ở mức 1 cm/năm, làm
tăng thêm đáng kể tác động của mực nước biển
dâng.
Các khu vực đô thị sụt lún nhanh hơn nông thôn.
Khu vực đô thị sụt lún ở mức trung bình 2-4
cm/năm.
Khu vực nông thôn sụt lún ở mức 0,5-2 cm/năm
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Hình 12 thể hiện kết quả của những tính toán dựa
trên vệ tinh và khái quát sự dịch chuyển của nền
đất theo phương thẳng đứng. Các khu vực màu
xanh ở phía tây bắc của bản đồ (chủ yếu là tỉnh
Kiên Giang bao gồm các khu vực quanh thành phố
Rạch Giá) cho thấy ít có sự dịch chuyển. Những nơi
này chủ yếu là núi đá được coi là có tính ổn định
về mức độ dịch chuyển theo phương thẳng đứng
hơn so với các vùng đất bồi ở những khu vực khác
của ĐBSCL. Kết quả của nghiên cứu khẳng định các
phát hiện của những nghiên cứu trước nhưng bao
gồm số liệu chi tiết hơn rất nhiều để từ đó có thể
đưa ra những kết luận có tính thuyết phục hơn.

Hình 12: Dịch chuyển theo phương thẳng đứng tại ĐBSCL – phép nội suy đơn giản11
11
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Với mục đích giúp mọi người hiểu rõ hơn về
nguyên nhân gây sụt lún đất tại ĐBSCL, Chương
trình FPP đóng góp cho những nỗ lực nghiên cứu
hiện có thông qua các số liệu vệ tinh. Số liệu thu
thập được cho thấy có sự khác biệt lớn về mức độ
dịch chuyển của nền đất theo phương thẳng đứng
tại ĐBSCL, có nơi dịch chuyển mạnh, có nơi ở mức
trung bình. Cùng một khu vực, các tòa nhà cũng
lún ở mức độ khác nhau. Khoa học cho rằng hiện
tượng sụt lún có nguyên nhân từ sự kết hợp giữa
yếu tố tự nhiên và nhân tạo (Hình 13).

Hình 13: Các yếu tố gây sụt lún12

CO2

Không có
trầm tích mới

Tăng trọng tải
và áp lực đối với đất nền

Oxi hoá
các chất hữu cơ
Nén tầng nông
(nhanh)

Nén tầng sâu
(chậm)
12
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Tầng chứa nước

Phần III: Lĩnh vực hoạt động, kết quả và câu chuyện thành công

Hầu hết các hộ gia đình nông thôn tại ĐBSCL phụ
thuộc vào nước ngầm là nguồn cung cấp nước
chính phục vụ mục đích sinh hoạt, kinh doanh và
các hoạt động nông nghiệp. Số liệu về khối lượng,
địa điểm và nguồn khai thác nước ngầm tại ĐBSCL
không đầy đủ và không đạt mức độ tin cậy cao
khiến cho việc tìm ra mối liên hệ với mức độ sụt
lún đất quan trắc được tương đối khó khăn. Các
mô hình nghiên cứu về tác động của việc khai thác
nước ngầm đối với sụt lún đất tại ĐBSCL chủ yếu
dựa trên các giả định có thể phản ánh đúng hoặc
chưa đúng về hiện tượng này.

NHỮNG KẾT QUẢ CHÍNH:
Các đập ở thượng nguồn và bề mặt bị bịt kín
do con người cư trú hay xây dựng hạ tầng giảm
thiểu khả năng bổi đắp tự nhiên của đất từ phù
sa mang đến hạ lưu;
Khai thác nước ngầm quá mức và không được
kiểm soát là một nguyên nhân quan trọng gây
sụt lún đất tại ĐBSCL;
Các tòa nhà và cơ sở hạ tầng tạo thêm tải trọng
cho đất nền và làm tăng mức độ sụt lún đất tại
khu vực đô thị;
Sử dụng số liệu đã có, nghiên cứu về địa chất
thủy văn của các tầng chứa nước, nghiên cứu
mức độ khai thác nước ngầm sẽ giúp làm rõ
hơn về những vấn đề được quan tâm.

Cầu có móng sâu
cầu nâng mới

Khai thác nước ngầm
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Xanh hóa khu đô thị
Ảnh © Michael Waibel
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IV.
Kế hoạch trong giai đoạn
tới đối với các hợp phần
do SECO tài trợ
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Các địa phương ở ĐBSCL đang phải đối mặt với
những thách thức lớn trong tăng cường phát triển
kinh tế xã hội và bảo vệ môi trường. Để vượt qua
những thách thức này đòi hỏi phải có câu trả lời đối
với hàng loạt vấn đề phức tạp, có mối liên hệ chặt
chẽ với nhau như xu hướng đô thị hóa ở mức khó
kiểm soát, giảm nghèo, mạng lưới logistic nghèo
nàn do hệ thống giao thông kém phát triển. Để hỗ
trợ cho Chính phủ Việt Nam, GIZ sẽ tập trung vào
tăng cường liên kết vùng trong các lĩnh vực quản
lý nguồn nước, đầu tư hạ tầng, phòng chống thiên
tai và thích ứng với biến đổi khí hậu thông qua
áp dụng một phương thức tiếp cận tích hợp phát
triển đô thị và nông thôn. 13 tỉnh ĐBSCL là khu vực
đặc biệt dễ bị tổn thương do tác động của biến đổi
khí hậu và thiên tai liên quan đến nước. Mỗi năm,
khoảng một nửa diện tích của ĐBSCL bị ngập sâu
từ 1 đến 3m.
Mặc dù ngập lụt theo mùa là một hiện tượng tự
nhiên tại ĐBSCL, trong những thập kỷ qua, ngập
lụt đã và đang diễn ra với tần xuất và cường độ
tăng thêm do những nguyên nhân liên quan đến
biến đổi khí hậu và phát triển hạ tầng. Hầu hết
các thành phố tại ĐBSCL phụ thuộc vào hệ thống
thoát nước chung cho cả nước mưa và nước thải
để thoát nước. Thường là khi nước sông dâng lên
kết hợp với mưa lớn, hạ tầng thoát nước không đủ
năng lực để thoát nước kịp. Công trình thoát nước
chưa hoàn chỉnh, thiết diện nhỏ, chất lượng thấp
và chưa được bảo trì đúng cách. Phát triển đô thị
nhanh và thiếu kiểm soát, xây dựng nhà ở tại đồng
bằng ngập lũ và công trình bịt kín bề mặt đô thị
ngăn cản nước mưa thấm tự nhiên xuống bề mặt.
Biến đổi khí hậu, mực nước biển dân và hình thái
mưa với cường độ cao và khó dự báo đang tiếp
diễn. Quản lý lưu vực sông thiếu sự điều phối, khai
thác cát trên sông quá mức và sụt lún đất càng làm
cho vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn, góp phần
gia tăng ngập lụt và sạt lở đô thị.
Thiếu sự điều phối, liên kết trong phát triển vùng
ĐBSCL, đặc biệt là trong quy hoạch và đầu tư phát
triển hạ tầng càng làm tăng nguy cơ về biến đổi khí
hậu trong đô thị, gây hậu quả kinh tế. Lập kế hoạch
đầu tư tại các tỉnh còn chưa cân nhắc đầy đủ việc
đầu tư tại một tỉnh hoặc một đô thị như xây dựng
đê hay cửa xả - có thể ảnh hưởng như thế nào đối
với một tỉnh, thành phố lân cận, hoặc thậm chí có
thật sự cần thiết không. Phương thức lập kế hoạch
này dẫn đến việc sử dụng thiếu hiệu quả nguồn lực
hạn hẹp trong đầu tư hạ tầng công. Vì vậy, những
rủi ro về khí hậu tại đô thị ĐBSCL là cao và tiềm ẩn
những hậu quả kinh tế nghiêm trọng. Ví dụ rủi ro
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ngập lụt chính là một rào cản đối với việc đầu tư
của khu vực tư nhân và tạo việc làm tại ĐBSCL.
Luật Quy hoạch 2017 đã đưa vào phương pháp
tích hợp quy hoạch để bổ sung cho quy hoạch
quốc gia và quy hoạch tỉnh. ĐBSCL là khu vực thí
điểm cho phương pháp tiếp cận tích hợp này Với
các chính sách trong Nghị quyết 120 về phát triển
bền vững ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu,
Quy hoạch vùng ĐBSCL hiện đang được lập, Hội
đồng Điều phối vùng gần đây cũng mới được thành
lập để điều phối tổ chức việc thực hiện quy hoạch
này. Đây là cơ hội lớn giúp cho Việt Nam trên con
đường hướng tới tích hợp quy hoạch và đa ngành.
Mặc dù vậy, việc chuyển đổi sang phương thức
tích hợp, đa ngành trong quy hoạch vẫn còn là một
thách thức lớn. Với truyền thống kế hoạch hóa tập
trung, phương thức làm việc độc lập, chưa liên kết
đầy đủ giữa các bộ, cơ quan nhà nước, việc đưa
cơ chế tích hợp trong quy hoạch không phải là
điều dễ dàng. Lãnh đạo ở cấp trung ương và cấp
tỉnh thể hiện cam kết hợp tác với GIZ để vượt qua
những thách thức này.
Đóng góp của GIZ trong tăng cường liên kết vùng
– bước tiếp theo
Mục tiêu chương trình là tăng cường quy hoạch
vùng và đầu tư thích ứng với biến đổi khí hậu vì
sự phát triển kinh tế bền vững, thân thiện với môi
trường của ĐBSCL. Chương trình do GIZ thực hiện
được Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên bang
Đức và Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sỹ đồng tài trợ
và sẽ được thực hiện từ năm 2021 đến năm 2025
tại 13 tỉnh ĐBSCL. Đối tác ở cấp trung ương bao
gồm Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ
Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và
Môi trường, Văn phòng Chính phủ, Ủy ban Khoa
học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Ban
Kinh tế Trung ương Đảng. Chương trình gồm có ba
hợp phần chính.
Từ năm 2017 đến nay, Luật Quy hoạch, Nghị quyết
120, Nghị định 37 và nhiều văn bản, hướng dẫn,
thông tư đã và đang trong quá trình xây dựng.
Hợp phần 1 sẽ tập trung vào đổi mới chính sách
và khung pháp lý để lập quy hoạch và đầu tư hạ
tầng thích ứng với biến đổi khí hậu, đa ngành với
phương thức tích hợp. Phối hợp chặt chẽ với Bộ
Xây dựng và các bộ liên quan như MPI, MARD,
MOF, MONRE cũng như lãnh đạo 13 tỉnh ĐBSCL,
GIZ sẽ thực hiện những nội dung công việc như
sau:
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• Thành lập nhóm công tác để hoàn thiện khung
chính sách quốc gia để phát triển đô thị bền
vững và thích ứng với biến đổi khí hậu – do Bộ
Xây dựng chủ trì nhằm: (1) lồng ghép phát triển
đô thị và thích ứng với biến đổi khí hậu trong quy
hoạch và đầu tư cấp quốc gia, vùng và tỉnh; (b)
bổ sung đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước và
chống ngập úng hiện có, xây dựng các hướng dẫn
các giải pháp dựa vào tự nhiên để thoát nước,
chống ngập và phòng chống sạt lở bờ sông; và (c)
xây dựng hướng dẫn quốc gia để thực hiện mô
hình “thành phố bọt biển” và theo dõi, đánh giá
việc thực hiện phương thức tiếp cận này ở cấp
vùng và cấp tỉnh;
• Hỗ trợ quá trình dự thảo Luật mới về Biến đổi Khí
hậu và đảm bảo thích ứng với biến đổi khí hậu tại
đô thị là một nội dung ưu tiên trong luật;
• Xây dựng và thực hiện thí điểm hướng dẫn và cơ
chế thực hiện định hướng chính sách mới về liên
kết vùng và đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu
được Đại hội Đảng thông qua vào năm 2021.
Với những đổi mới chính sách ở cấp quốc gia, sắp
xếp thể chế sẽ được điều chỉnh để thiết lập các
cơ chế điều phối, liên kết trong quy hoạch và đầu
tư thích ứng với biến đổi khí hậu ở cấp vùng và
tiểu vùng. Hợp phần 2 tập trung vào thiết lập cơ
chế liên kết vùng. Những nỗ lực quan trọng trong
tăng cường liên kết thể chế và tăng cường năng
lực là điều cần có để thực hiện thành công Luật
Quy hoạch.
Liên kết vùng và quy hoạch vùng không phải là điều
mới mẻ đối với Việt Nam nhưng tác động còn hạn
chế. Liên kết, điều phối và giám sát thực hiện phát
triển đô thị, đầu tư hạ tầng tại ĐBSCL đòi hỏi phải
có những cơ chế và công cụ hợp tác giữa các bên
liên quan. Việc xây dựng và thực hiện Quy hoạch
vùng ĐBSCL và quy hoạch tỉnh sẽ là cơ sở kiểm
chứng sự phối hợp và minh chứng cho tính xác
đáng của liên kết vùng, tỉnh. Tất cả các dự án hạ
tầng trong tương lai sẽ được Hội đồng Điều phối
vùng điều phối để đảm bảo sự nhất quán trong
mục tiêu phát triển vùng, tỉnh. Điều này đòi hỏi
phải có nhiều công cụ trong đó phải có cơ sở số
liệu không gian được tiêu chuẩn hóa có thể do
các cơ quan khác nhau xây dựng và duy trì nhưng
có sẵn để tất cả các bên có liên quan được tiếp
cận thông qua một hệ thống thông tin không gian
chung. Cần có một tầm nhìn dài hạn để thành lập
hệ thống thông tin này và GIZ cùng các đối tác sẽ
đặt những viên gạch đầu tiên để tạo dựng nên hệ
thống đó. Đảm bảo vai trò ra quyết định của các
tỉnh trong liên kết vùng sẽ là một ưu tiên hàng đầu

như quy định trong Luật Quy hoạch. Các hoạt động
của hợp phần này bao gồm:
• Hỗ trợ xây dựng nhiệm vụ chi tiết và kế hoạch
hành động về đô thị thích ứng với biến đổi khí
hậu cho Hội đồng Điều phối vùng mới được
thành lập. Một nhóm công tác chuyên môn sẽ
được thành lập nhằm: a) xác định phương thức
tiếp cận tích hợp trong quy hoạch đô thị và đô
thị thích ứng cũng như vai trò và trách nhiệm các
bên; b) cố vấn và theo dõi thực hiện các giải pháp
đô thị thích ứng tại 13 tỉnh ĐBSCL bao gồm xác
định ưu tiên đầu tư hạ tầng vùng; c) đánh giá các
dự án cấp quốc gia và sự nhất quán của các dự
án với kế hoạch phát triển đô thị; và d) xây dựng
lộ trình tiêu chuẩn hóa cơ sở số liệu không gian
để tất cả các bên liên quan có thể tiếp cận được
thông qua một hệ thống thông tin chung.
• Tăng cường năng lực cho lãnh đạo và cán bộ
trung ương và cấp tỉnh. Ngoài kỹ năng tích hợp
quy hoạch, các cán bộ tham gia sẽ được tăng
cường năng lực về chia sẻ thông tin, thiết kế các
giải pháp sáng tạo đối với những vấn đề phức
tạp, kỹ năng đàm phán và trao đổi ngoài việc
đáp ứng các tiêu chí, tiêu chuẩn do các cơ quan
nhà nước đặt ra. Liên quan đến nội dung này,
các hoạt động tăng cường nhận thức về mô hình
thoát nước bền vững cũng như chuyển đổi sang
mô hình thành phố bọt biển sẽ được ưu tiên.
Hợp tác với các đối tác liên quan như UN-Habitat
cũng sẽ được nghiên cứu và thực hiện.
• Tăng cường hợp tác giữa các cơ quan, trung tâm
nghiên cứu của Việt Nam, Thụy Sỹ và Đức trong
lĩnh vực đô thị thích ứng. GIZ sẽ tiếp tục hợp tác
với Viện Khoa học và Công nghệ Thủy sản Liên
bang Thụy Sĩ (Eawag), đặc biệt là Khoa Nước, Vệ
sinh Môi trường và Chất thải rắn cho Phát triển
(SANDEC). Dự án cũng sẽ tìm kiếm sự hợp tác
với các công ty tư nhân của Thụy Sỹ về nội dung
SUDS và thành phố bọt biển.
Hợp phần 3 là hạ tầng đô thị thích ứng với biến đổi
khí hậu tại ĐBSCL. Hợp phần này sẽ tập trung vào
tăng cường khả năng thích ứng với ngập lụt thông
qua việc kết hợp giữa hạ tầng xanh và xám và đưa
mô hình thoát nước mưa đô thị theo hướng bền
vững cùng các giải pháp dựa vào tự nhiên để đảm
bảo quy hoạch thoát nước và thiết kế hệ thống
thoát nước tạo được sự kết nối hiệu quả giữa các
thành phần trong mạng lưới thoát nước từ người
sử dụng dịch vụ, các tòa nhà, khu dân cư, lưu vực
nước, các thành phố và cuối cùng là cả khu vực
ĐBSCL. Phương thức tiếp cận dựa vào tự nhiên sẽ
tạo đủ “khoảng trống cho nước” như các vùng đất
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ngập nước kiến tạo để giảm thiểu sạt lở bờ sông,
các hồ chứa và tăng cường không gian xanh như
một ví dụ về mô hình thích ứng với biến đổi khí
hậu.
Trên cơ sở những kết quả tích cực từ giai đoạn
trước của chương trình, hợp phần này sẽ hỗ trợ
đầu tư phát triển hạ tầng thích ứng với biến đổi
khí hậu một cách hiệu quả hơn tại một số đô thị
lựa chọn. Dự án sẽ lập kế hoạch và thực hiện các
hoạt động sau:
• Hỗ trợ 13 tỉnh ĐBSCL lập quy hoạch tỉnh theo
quy định của Luật Quy hoạch, có tính đến thích
ứng với biến đổi khí hậu cho khu vực đô thị và
nhất quán với Quy hoạch vùng ĐBSCL.
• Hỗ trợ xây dựng hướng dẫn của tỉnh về quy
hoạch thoát nước và chống ngập, lồng ghép
SUDS và các phương thức tiếp cận thích ứng
liên quan đến nước trong bối cảnh các hệ thống
thoát nước đô thị hiện có để tăng cường tính
hiệu quả. Một số thành phố sẽ được lựa chọn để
nhân rộng mô hình SUDS và thành phố bọt biển,
trong đó kết hợp hiệu quả giữa các giải pháp
thoát nước xanh và xám.
• Dự thảo cơ chế lựa chọn và xác định ưu tiên các
dự án đầu tư hạ tầng đô thị thích ứng với biến
đổi khí hậu. Dự án sẽ thí điểm Tiêu chuẩn Hạ
tầng Thích ứng và Bền vững (SuRe®) do Quỹ Cơ
sở Hạ tầng Toàn cầu Basel xây dựng và GIZ tại
Châu Á hỗ trợ đối với các nguồn tài chính khác
nhau. Các thành phố này sẽ sử dụng kết quả thí
điểm để thu hút tài trợ từ các nguồn của nhà
nước và các ngân hàng quốc tế.
• Hỗ trợ các tỉnh ĐBSCL xây dựng giá dịch vụ thoát
nước và lộ trình thực hiện nhằm đảm bảo ngân
sách cho vận hành và bảo dưỡng hạ tầng thoát
nước và chống ngập.
Để chuẩn bị đầu tư hạ tầng thoát nước, hợp phần
này sẽ thực hiện những hoạt động sau:
• Thí điểm các giải pháp về nước đối với sạt lở bờ
sông đô thị cũng như các mô hình SUDS (như
vỉa hè thấm nước, hồ chứa) tại các tỉnh ĐBSCL.
UBND các tỉnh cũng sẽ đóng góp kinh phí xây
dựng.
• Tăng cường các phương thức tiếp cận có sự
tham gia của nhiều bên trong thiết kế và quản lý
hạ tầng liên quan đến nước, kết nối các mô hình
SUDS quy mô nhỏ với cả hệ thống thoát nước đô
thị hiện có.
• Lựa chọn ít nhất ba đô thị thành công trong các
hoạt động thí điểm về SUDS và hỗ trợ ba thành

66

phố này áp dụng mô hình thành phố bọt biển tại
ĐBSCL. Tại các đô thị được lựa chọn này, chương
trình sẽ hỗ trợ xây dựng quy hoạch đô thị bọt
biển cho một lưu vực của thành phố. Quy hoạch
thành phố bọt biển sẽ dựa trên quy hoạch thoát
nước hiện có. Một số nghiên cứu tiền khả thi
cũng sẽ được thực hiện và ưu tiên đầu tư. Các
quy định điều chỉnh về nghiên cứu khả thi của
Việt Nam cũng sẽ được sử dụng để các dư án
có thể được tài trợ từ các nguồn trong nước và
ngân hàng quốc tế. Về vấn đề này cần có sự cam
kết của chính quyền và các ngân hàng quốc tế
đầu tư xây dựng công trình hạ tầng.

Phần IV: Kế hoạch trong giai đoạn tới đối với các hợp phần do SECO tài trợ

Hội thảo Hỗ trợ Quy hoạch Phát triển Đồng bằng sông Cửu Long
Ảnh © GIZ/ Hồ Lê Vũ
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Các thành viên của GIZ & SECO trong phiên họp.
Ảnh © GIZ
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V.
Phụ lục: Những đối tác,
cán bộ tham gia thực
hiện Chương trình FPP
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Cục Hạ tầng Kỹ thuật
Bộ Xây dựng

PGS.TS. Mai Thị Liên Hương
Cục trưởng Cục Hạ tầng Kỹ
thuật - Bộ Xây dựng

Đại sứ quán Thụy Sỹ
tại Việt Nam

Ông Marcel Reymond
Trưởng Bộ phận Hợp tác Phát
triển, Đại sứ quán Thụy Sỹ tại
Việt Nam

Ông Trần Văn Giải Phóng
Cán bộ Chương trình Cao cấp
của Cục Kinh tế Liên bang
Thụy Sỹ.

Tổ chức Hợp tác
Phát triển Đức (GIZ)

TS. Tim McGrath
Giám đốc Chương trình FPP,
Tổ chức Hợp tác Phát triển
Đức (GIZ)

PGS.TS. Nguyễn Hồng Tiến
Cán bộ kỹ thuật cấp cao,
GIZ-FPP

Bà Trần Thị Thanh Thúy
Cán bộ chương trình, GIZ-FPP
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Ông Trần Huy Chương
Cán bộ kỹ thuật cấp cao,
GIZ-FPP

Ông Olaf Neussner
Chuyên gia Phòng chống
Thiên tai, GIZ-FPP

Phần V: Phụ lục: Chân dung các đơn vị thực hiện Chương trình FPP

Tổ công tác thực
hiện Chương trình
FPP giai đoạn II
Tỉnh An Giang:
Bà Nguyễn Thị Minh Thúy
Giám đốc Sở Xây dựng

Ông Trần Hoàng Dũng
Phó Trưởng phòng kế hoạch
vật tư, Công ty TNHH MTV
Môi trường đô thị An Giang

Ông Đặng Anh Dũng
Phó Tổng Giám đốc, Công ty
TNHH MTV Môi trường đô
thị An Giang

Ông Nguyễn Điền Tân
Phó Giám đốc Sở Tài chính

Ông Lê Quốc Bình
Trưởng phòng Tài chính Đầu
tư, Sở Tài chính

Ông Mai Văn Lập
Phó Trưởng phòng Quản lý
xây dựng công trình, Sở Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn

Ông Lữ Cẩm Khường
Phó Giám đốc Sở Nông
nghiệp và Phát triển nông
thôn

Ông Lưu Văn Ninh
Giám đốc Đài Khí tượng Thủy
văn tỉnh An Giang

Ông Nguyễn Quang Vĩnh Thụy
Dự báo viên Đài Khí tượng
Thủy văn tỉnh An Giang

Ông Huỳnh Văn Thái
Trưởng phòng Tài nguyên
nước, khoáng sản và Biến
đổi khí hậu, Sở Tài nguyên và
Môi trường

Ông Phạm Hữu Lộc
Chuyên viên phòng Kinh tế
đối ngoại, Sở Kế hoạch và
Đầu tư

Ông Lý Huỳnh Nhật Nam
Trưởng phòng Quản lý đô thị
thành phố Long Xuyên

Ông Đào Văn Ngọc
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân
dân thành phố Long Xuyên

Ông Trần Minh Nhựt
Phó Giám đốc Sở Kế hoạch
và Đầu tư

Ông Lê Thành Bửu
Tổng Giám đốc Công ty Cổ
phần Điện nước An Giang

Ông Đinh Minh Hoàng
Phó Chánh Văn phòng Ủy ban
nhân dân tỉnh

Ông Phan Duy Quang
Phó trưởng phòng Kinh tế
ngành, Văn phòng Ủy ban
nhân dân tỉnh

Ông Trần Thanh Vũ
Phó Giám đốc Sở Xây dựng

Ông Lê Minh Điệt
Phó Trưởng phòng Phát triển
đô thị và Hạ tầng kỹ thuật, Sở
Xây dựng
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Tổ công tác thực
hiện Chương trình
FPP giai đoạn II
Tỉnh Kiên Giang:

72

Ông Trịnh Nam Trung
Phó Giám đốc Sở Xây dựng Tổ trưởng

Bà Võ Thị Vân
Phó Giám đốc Sở Tài nguyên
và Môi trường - Tổ phó

Ông Nguyễn Văn Hôn
Phó Chủ tịnh UBND thành
phố Rạch Giá

Ông Mai Minh Luân
Trưởng phòng Phát triển đô
thị và hạ tầng kỹ thuật, Sở
Xây dựng

Ông Đoàn Chí Tâm
Phó Chi cục trưởng Chi Cục
Thủy lợi, Sở Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn

Ông Dương Hồng Tuấn
Trưởng phòng Quản lý đô thị
thành phố Rạch Giá

Ông Lê Xuân Hiền
Phó Giám đốc Đài khí tượng
và Thủy văn Kiên Giang

Bà Trần Thị Tú Quyên
Phó trưởng phòng Phòng Tài
nguyên nước, Sở Tài nguyên
và môi trường

Bà Ngô Thị Phương Thảo
Chuyên viên phòng Phát triển
đô thị và hạ tầng kỹ thuật, Sở
Xây dựng

Ông Nguyễn Tuấn Hưng
PGĐ Công ty CP Phát triển đô
thị Kiên Giang

Ông Âu Văn Tâm
Giám đốc Công ty TNHH MTV
cấp thoát nước Kiên Giang
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Tổ công tác thực
hiện Chương trình
FPP giai đoạn II
Tỉnh Cà Mau:
Ông Dư Minh Hùng
Giám đốc Sở xây dựng –
Trưởng ban

Ông Trần Văn Tâm
Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và
Đầu tư – Phó Trưởng ban

Ông Phan Hoàng Vũ
Phó Giám đốc Sở Tài chính –
Phó Trưởng ban

Ông Phan Vân Minh
Phó Giám đốc Sở Tài nguyên
và Môi trường

Ông Trần Đăng Khoa
Phó Cục trưởng Cục Thống kê
tỉnh Cà Mau

Ông Lê Tuấn Hải
Chủ tịch UBND thành phố
Cà Mau

Ông Mã Minh Tâm
Phó Giám đốc Sở Xây dựng –
Tổ trưởng

Ông Bùi Tứ Hải
Trưởng phòng Quản lý đô thị
- Ủy ban nhân dân thành phố
Cà Mau

Ông Trần Quốc Thống
Trưởng phòng Quy hoạch, Đô
thị và Hạ tầng kỹ thuật - Sở
Xây Dựng Cà Mau

Ông Tô Hoàng Duyễn
Phó Trưởng phòng Quy
hoạch, Đô thị và Hạ tầng kỹ
thuật - Sở Xây Dựng Cà Mau

Ông Trần Thanh Hùng
Trưởng phòng Đấu thầu,
thẩm định và giám sát đầu tư
– Sở Xây dựng

Ông Nguyễn Việt Xô
Chuyên viên Phòng Quy
hoạch, Đô thị và Hạ tầng kỹ
thuật - Sở Xây Dựng Cà Mau

Bà Trần Thị Bình An
Trưởng phòng Công nghiệp Cục Thống kê Cà Mau

Bà Dương Thị Ngọc Tuyền
Trưởng phòng Phòng Tài
nguyên nước và Khí tượng
thủy văn - Sở Tài nguyên và
Môi trường

Ông Bùi Hùng Liệt
Phó trưởng phòng Tài chính
Đầu tư – Sở Tài chính

73

ĐKKHXB-CXB số: 4851-2020/CXBIPH/10-125/TN và Quyết định xuất bản số: 1847/QĐ-NXBTN ngày 19/11/2020

TP. Cần Thơ - Trung tâm đô thị vùng Đồng bằng sông Cửu Long
Ảnh © GIZ/ Thomas Imo

THÔNG TIN XUẤT BẢN
Cơ quan xuất bản:
Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức GIZ
Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Trụ sở chính:
Bonn và Eschborn, CHLB Đức
Chương trình Thoát nước và Chống ngập Đô thị Ứng phó với Biến đổi Khí hậu
37 Lê Đại Hành, Hà Nội
Tel: 84 24 397 47 258
Fax: 84 24 397 47 764
Website: https://www.giz.de/en/worldwide/72707.html
Xuất bản
Tháng 11 năm 2020
Chịu trách nhiệm nội dung
TS. Tim McGrath
Với sự tham gia của:
PGS.TS. Mai Thị Liên Hương
PGS.TS. Nguyễn Hồng Tiến
Trần Huy Chương
Trần Thị Thanh Thúy
Olaf Neussner
Lê Việt Phương
Hoàng Thanh Hà
Vũ Phương Linh
Đào Huy Phương
Christopher Scharfe
Thiết kế
Inca Media
Hình ảnh
GIZ nếu không có chú thích nào khác
GIZ chịu trách nhiệm về nội dung ấn phẩm này
Thay mặt cho
Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên bang Đức (BMZ)
Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sỹ (SECO)

