
Chương trình Thoát nước và chống ngập đô thị Đồng bằng sông Cửu Long ứng phó 
với biến đổi khí hậu (FPP) - Câu chuyện thành công #3

Lập mô hình chống ngập & quy hoạch thoát 
nước thành phố
Đặt vấn đề
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 thích đáng 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, có nhiều 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:

	y Phát triển đô thị nhanh chóng không kiểm soát, việc 
định cư với mật đô 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

	y Hạ tầng thoát nước thường không hoàn thiện, kích 
thước quá nhỏ, chất lượng vật liệu và công trình thấp

	y Quy hoạch thoát nước không đồng bộ, không theo thứ 
tự ưu tiên, đòi hỏi 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

	y 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

	y Biến đổi khí hậu khiến mực nước biển dâng cao, mưa 
dữ và khó lường hơn, làm vấn đề thêm trầm trọng.
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Giải pháp
Nhận biết được những thách thức này, Chính phủ Việt 
Nam đã có 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 tổng 
thể 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. Bên dưới các quy hoạch tổng thể vùng, các 
quy hoạch tổng thể cấp tỉnh và đô thị tuân theo thứ bậc 
quy hoạch.

Các văn bản pháp lý quan trọng khác quy định về quy 
hoạch tổng thể đô thị ở Việt Nam gồm:

 y Luật Quy hoạch đô thị (Luật số 30/2009 / QH12)

 y Nghị định 37/2010 / NĐ-CP về lập, thẩm định, phê 
duyệt và quản lý quy hoạch đô thị

 y Nghị định 80/2014 / NĐ-CP về thoát nước và xử lý 
nước thải 

 y Luật Xây dựng (Luật số 50/2014 / QH13)

 y Nghị định 44/2015 / NĐ-CP quy định chi tiết một số 
nội dung về quy hoạch xây dựng

 y Luật Quy hoạch (Luật số 21/2017 / QH14) đổi mới 
phương thức chuyển đổi quy hoạch tổng thể ngành 
quốc gia thành quy hoạch tổng thể cấp vùng và cấp 
địa phương (có hiệu lực từ ngày 01/01/2019)

 y Nghị định 37/2019 / NĐ-CP quy định chi tiết một số 
điều của Luật Quy hoạch số 21/2017 / QH14

 y 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.

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. Điều 23 của Nghị định 37/2010 / NĐ-CP quy 
định các nội dung yêu cầu đối với quy hoạch cao độ nền 
và thoát nước mặt đô thị:

1. Đánh giá hiện trạng địa hình, điều kiện địa chất công 
trình, địa chất thủy văn, các khu vực có tai biến môi 
trường (sụt, lún, địa chất, xói mòn)

2. Đánh giá tổng hợp về đất xây dựng đô thị cho từng 
khu đô thị, bao gồm xác định các khu vực thuận lợi, 
không thuận lợi, hạn chế, cấm xây dựng.

3. Đánh giá tổng hợp tình hình thoát nước và ngập úng 
đô thị, tần suất, diện tích các khu vực, độ sâu, hiện 
trạng hệ thống thoát nước, vị trí và quy mô các trạm 
bơm tiêu nước.

4. Xác định các chỉ tiêu, thông số cơ bản, các lưu vực; 
mạng lưới thoát nước và nguồn tiếp nhận nước; vị trí 
và quy mô của các công trình đầu mối tiêu thoát nước 
chính; giải pháp phòng chống thiên tai.

5. Xác định cốt xây dựng khống chế của từng khu vực 
xây dựng cụ thể và các đường phố chính cấp đô thị.

6. Xác định sơ bộ khối lượng đào, đắp cho từng khu vực.

7. Xác định chương trình, dự án ưu tiên đầu tư, xác định 
sơ bộ tổng mức đầu tư và dự kiến   nguồn lực thực 
hiện.

8. Đánh giá môi trường chiến lược.

9. Bản đồ hiện trạng và quy hoạch cao độ nền và thoát 
nước mặt đô thị tỷ lệ 1/10.000 đến 1/25.000.



Đối với các thành phố trực thuộc trung ương1, 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 thiết 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:

 y Phạm vi và giới hạn của quy hoạch

 y Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật và quy chuẩn kỹ thuật 
áp dụng

 y Xác định lưu vực và phân vùng thoát nước mưa; 
nguồn tiếp nhận

 y Dự báo tổng lưu lượng thoát nước; mạng lưới và vị trí 
quy mô các công trình thoát nước.

Đóng góp của FPP
Chương trình “Chống ngập đô thị đồng bằng sông Cửu 
Long” (FPP) giai đoạn hai, đồng tài trợ bởi Chính phủ 
Thụy Sĩ và Đức, do Bộ Xây dựng và GIZ triển khai, đã 
hướng tới mục tiêu tăng cường năng lực chống chịu biến 
đổi khí hậu thông qua cách tiếp cận toàn diện để phòng 

1  Có năm thành phố trực thuộc Trung ương tại Việt Nam: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng và Cần Thơ

chống và quản lý ngập lụt đô thị.  Để đạt được mục tiêu 
này, ở cấp quốc gia, FPP đã hỗ trợ Bộ Xây dựng xây dựng 
dự thảo Luật mới về Quản lý phát triển đô thị. 

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 các Quy hoạch tổng thể 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:

 y 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.

 y 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:

o Dữ liệu kinh tế - xã hội

o Dữ liệu thủy văn về các vùng nước mặt hiện có và 
dữ liệu địa hình (bản đồ địa hình)

o 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

o Dữ liệu về vị trí và công suất thủy lực của hệ thống 
thoát nước hiện có.

 y 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 tổng thể 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.

	y 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 của Dự án sau 
khi hoàn thành; Phần cứng và  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.

Phương pháp tiếp cận trong lập quy hoạch thoát nước 
mà FPP áp dụng tích hợp một số khái niệm mới. Ví dụ, 
phương án hệ thống thoát nước đô thị bền vững (SUDS) 
đã được tích hợp thành công trong mỗi quy hoạch. SUDS 
là một trong 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 (TCKTTV) của Bộ TNMT 
trong các hội nghị tập huấn tại Cần Thơ và Hà Nội.

Các quy hoạch tổng thể thoát nước được các cấp chính 
quyền tỉnh đánh giá cao về chất lượng. 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 



tổng thể 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 thực hiện những hỗ 
trợ kỹ thuật cần thiết để thiết lập các định hướng phát 
triển cấp tỉnh về quản lý lũ và thoát nước ở các trung tâm 
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 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 thu.

Phương pháp tiếp cận 

Để đảm bảo tính bền vững trong việc thực hiện các hoạt 
động của mình, FPP đã áp dụng một cách tiếp cận tư vấn 

tổng hợp duy nhất nhằm thu thập các kinh nghiệm cụ thể 
đã có và chuyển các kinh nghiệm này từ các cấp chính 
quyền địa phương đến trung ương, cung cấp bằng chứng 
thực tế cho việc hoạch định chính sách ở cấp trung ương. 
FPP đã thiết lập thành công mối liên kết chặt chẽ giữa cấp 
quốc gia và cấp tỉnh. Các kinh nghiệm và yêu cầu của tỉnh 
về chính sách đã được trình bày lên cấp trung ương và 
việc vận động chính sách được thực hiện để hỗ trợ việc 
sửa đổi và thay đổi chính sách.

Ngoài ra, phương pháp tiếp cận này cũng nhấn mạnh việc 
trao đổi kinh nghiệm chéo và chia sẻ bài học kinh nghiệm 
theo chiều ngang (tỉnh với tỉnh, thành phố với thành phố) 
nhằm mang lại hiệu quả quản lý tri thức và động lực cao 
thông qua tinh thần cạnh tranh lành mạnh.

Ở cấp tỉnh, phương thức hoạt động của FPP bao gồm việc 
thành lập các nhóm công tác liên sở do UBND tỉnh của 
mỗi tỉnh chủ trì và do Sở xây dựng quản lý. Các nhóm công 
tác bao gồm lãnh đạo và cán bộ kỹ thuật của tất cả các 
cơ quan chính quyền địa phương liên quan, bao gồm các 
Sở Xây dựng, Môi trường, Nông nghiệp, Kế hoạch, Y tế 
và Tài chính của tỉnh cũng như các Chi cục Thống kê tỉnh, 
Trạm khí tượng thủy văn tỉnh và chính quyền cấp thành 
phố. Tất cả các hoạt động của Chương trình được lập kế 
hoạch và chỉ đạo bởi từng nhóm công tác của tỉnh, đảm 
bảo cách tiếp cận thống nhất, theo mục tiêu chung và trao 
đổi thông tin cởi mở giữa các bên liên quan. Các cuộc họp 



giữa từng nhóm công tác và các cố vấn của FPP được tổ 
chức định kỳ, đảm bảo hiệu quả cao trong việc tạo đầu ra 
cũng như các thủ tục ra quyết định và phê duyệt nhanh 
chóng.

Công việc ở cấp tỉnh bắt đầu bằng việc xây dựng kế hoạch 
thực hiện Chương trình với từng nhóm công tác và được 
UBND tỉnh phê duyệt. Thông qua các kế hoạch này, vai 
trò và trách nhiệm đã được làm rõ, được bố trí ngân sách 
để thực hiện và các hoạt động tiếp theo của các nhóm 
công tác và ví dụ, giúp đảm bảo các hệ thống công trình 
kỹ thuật.

Đối thoại chính sách ở cấp tỉnh, cũng như giữa cấp tỉnh và 
cấp quốc gia đảm bảo rằng tất cả các bên liên quan hiểu 
rõ về các vấn đề hiện tại và các chính sách quốc gia dựa 
trên kinh nghiệm và năng lực của chính quyền cấp tỉnh. 
Cụ thể là thông qua việc xây dựng các hướng dẫn và hỗ 
trợ các cơ quan trung ương xây dựng luật, nghị định và 
quy định, các bài học kinh nghiệm ở cấp tỉnh đã đạt được 
tính bền vững thông qua việc thể chế hóa các luật, mục 
tiêu, quy tắc và quy định quốc gia. Thông qua việc ảnh 
hưởng đến quy hoạch đô thị và ngân sách ở cấp tỉnh, các 
tác động vượt ra ngoài việc thực hiện các hệ thống công 
trình kỹ thuật đơn thuần.



Tác động đến người dân
Ông Đỗ Văn Khánh (một 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:

“Tôi sinh ra và lớn lên ở Long Xuyên. Tôi thường nói 
chuyện với vợ tôi, bạn bè và các thành viên của cộng đồng 
địa phương của tôi ở đây về sự phát triển của thành phố 
của chúng tôi. Đặc biệt là cơ sở hạ tầng về nước. Biến 
đổi khí hậu là một chủ đề thường xuất hiện trong câu 
chuyện của chúng tôi. Tôi cũng đã đọc rất nhiều về nó 
trên mạng và các tờ báo địa phương. Thực lòng mà nói, 
đôi khi chúng tôi hơi nghi ngờ khi nghe về những kịch 
bản cực đoan do tác động của biến đổi khí hậu đối với 
Đồng bằng sông Cửu Long. Họ tạo ra ấn tượng như thể 
khu vực đồng bằng này sẽ được bao phủ bởi đại dương 
giống như Atlantis huyền thoại. Cho đến nay, không ai 
mà tôi từng nói chuyện thực sự lo lắng về điều đó.

Chắc chắn, chúng tôi cảm thấy rằng các hiện tượng thời 
tiết đã thay đổi trong những thập kỷ qua. Đặc biệt là thời 
kỳ nắng nóng khô hạn kéo dài hơn xưa và điều đó làm 
cho cuộc sống của chúng tôi khó chịu hơn và ảnh hưởng 
nặng nề đến sản lượng nông nghiệp của nông dân. 
Nhưng những dấu hiệu về mực nước biển dâng và lũ lụt 
gia tăng thì chúng tôi vẫn chưa nhìn thấy rõ. Bên cạnh 
đó, người dân vùng đồng bằng sông Cửu Long chúng tôi 
đã quen với lũ. Một từ khác mà chúng tôi sử dụng cho 
mùa mưa ở đây là “mùa lũ”. Chúng tôi đã lớn lên với lũ 
lụt thường xuyên. Đặc biệt đối với nhiều người ở thượng 

nguồn An Giang, sinh kế của nông dân phụ thuộc vào lũ 
hàng năm trên đồng ruộng của họ. Chúng tôi coi việc lũ 
lụt là điều gì đó tích cực.

Tất nhiên, ở thành phố, ngập lụt được coi là một điều 
phiền toái và người dân không hài lòng về điều đó. Mặc 
dù không nguy hiểm đến tính mạng nhưng lũ ảnh hưởng 
đến cuộc sống của chúng tôi vì trong lũ, giao thông vận 
tải rất hạn chế. Nước lũ cũng bẩn vì nó hòa trộn với nước 
thải từ cống rãnh. Điều này ảnh hưởng đến sức khỏe và 
đôi khi đến tài sản của chúng tôi.

Mặc dù vậy, tôi tin vào những dự báo khoa học về biến 
đổi khí hậu và tôi tin rằng mọi thứ sẽ thay đổi theo chiều 
hướng xấu hơn. Vì vậy, chúng ta cần phải chuẩn bị tốt 
hơn. Một tin vui là thành phố của chúng tôi hiện đã hoàn 
thành xây dựng quy hoạch thoát nước. Theo tôi hiểu, 
quy hoạch này là bước khởi đầu quan trọng để làm cơ 
sở xác định các dự án đầu tư và nâng cao năng lực thoát 
nước của thành phố một cách có hệ thống. Bây giờ tôi 
hy vọng thành phố có thể thu hút được các nguồn đầu 
tư cần thiết. Tôi cho 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. Tất cả chúng tôi đều biết 
ơn vì điều đó. Nhưng với tư cách là công dân, chúng ta 
không nên chỉ chờ đợi Chính quyền giải quyết mọi vấn 
đề của mình. Chúng tôi phải bắt đầu tham gia vào công 
việc. Mọi người phải đóng góp để cải thiện năng lực của 
cơ sở hạ tầng thoát nước thành phố. Chúng tôi nên bắt 
đầu bằng cách không để rác chảy đến các cửa thu nước 
và cống rãnh ở sân sau của chúng tôi.
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Phối hợp với Bộ Xây dựng

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 thuộc UBND tỉnh An Giang. Ông 
Cường được UBND tỉnh An Giang giao nhiệm vụ thẩm 
định Quy hoạch thoát nước thành phố Long Xuyên. Ông 
ấy cũng tham gia vào việc chỉ đạo phát triển quy hoạch 
ngay từ đầu. Suy ngẫm về quãng thời gian hai năm gắn bó 
với công việc, ông chia sẻ:

“Nhìn lại, tôi phải nói GIZ và đơn vị tư vấn xây dựng quy 
hoạch đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong một khoảng 
thời gian ngắn. Họ phải chia thời gian làm việc giữa ba 
thành phố. Tôi rất vui với kết quả này. Quy hoạch cuối 
cùng đạt đến mức độ chi tiết mà chúng tôi chưa có trước 
đây. 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 thực sự có và hoạt động của nó 
như thế nào. Tất cả đều nằm dưới lòng đất, bạn không thể 
chỉ nhìn nó như nhìn một con đường.

Một kết quả quan trọng khác của hỗ trợ kỹ thuật mà 
chúng tôi nhận được là mô hình lũ lụt mà họ đã cung cấp 
cho chúng tôi. Họ đã thu thập rất nhiều 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 cho 
họ. Bây giờ chúng ta 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, 
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 Tư vấn 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 hợp lý 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 giảm đường kính ống và công 
suất máy bơm mà chúng tôi cần cho hệ thống thoát nước 
của mình. Đường ống và máy bơm nhỏ hơn có nghĩa là chi 
phí ít hơn. Tuy nhiên, điều này chỉ đúng nếu chúng ta triển 
khai SUDS ở bất cứ đâu có thể. Chỉ một vài hệ thống sẽ 
không đủ để có tác động. 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 chúng tôi là thực hiện nó. May mắn thay, tôi đã tham 
gia vào toàn bộ quá trình lập kế hoạch ngay từ đầu, và GIZ 
và Tư vấn đã cung cấp cho tôi và các đồng nghiệp rất nhiều 
lời khuyên bổ ích và các khoá đào tạo nghiệp vụ. Chúng tôi 
tự tin để tiếp tục thực hiện và áp dụng các công cụ mới mà 
chúng tôi nhận được với khả năng tốt nhất của mình. Việc 
thực hiện sẽ còn kéo dài trong nhiều năm tới, nhưng tôi 
rất hào hứng và mong chờ thời gian sắp tới”.

Ông Nguyễn Quốc Cường, Sở Xây dựng An Giang
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