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Đặt vấn đề

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 kinh tế và đời sống. Chỉ riêng trận 
lụt trong năm 2000 đã cướp đi hơn 800 sinh mạng. Trong 
tất cả các mối hiểm họa thiên nhiên ở Việt Nam, lũ lụt xảy 
ra thường xuyên nhất, gây ra nhiều thiệt hại kinh tế nhất 
và cũng nguy hiểm nhất.

Người nghèo là đối tượng dễ bị tổn thương nhất. Mặc dù 
đã có tiến bộ rõ rệt, quá trình giảm nghèo ở Việt Nam vẫn 
chưa kết thúc và hiện còn trở nên khó khăn hơn. Khi sự di 
cư từ nông thôn ra thành thị ngày càng tăng, tỷ lệ nghèo ở 
các thành phố dự kiến sẽ tăng lên do dân cư thành thị mới 
đến từ các vùng nông thôn không có hoặc có rất ít nguồn 
lực và khả năng để tạo ra thu nhập trên mức nghèo. 
Việc giảm nguy cơ bị ngập lụt sẽ giúp các nhóm dễ bị tổn 
thương sống tại các khu vực rủi ro cao cải thiện khả năng 
phục hồi trước những cú sốc và khủng hoảng.

 Các thành phố ở Việt Nam quá 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, hư hỏng và công 
tác vận hành và bảo trì không đảm bảo khiến cho tình 
trạng ngập lụt trở nên nghiêm trọng hơn. Kết quả là, các 
khu vực có mật độ dân số cao, có các hạ tầng quan trọng 
như bệnh viện và trường học, và các khu vực trũng thấp, 
nơi người nghèo và dễ bị tổn thương thường sinh sống 
sẽ xảy ra 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 tại các đô thị 
đã tăng từ 29% lên 36% trong giai đoạn từ năm 2008 đến 
năm 2018. Đến năm 2025, theo ước tính, một nửa dân số 
Việt Nam sẽ sinh sống ở những trung tâm đô thị. Sự đầu 
tư vào tăng cường năng lực cơ sở hạ tầng thoát nước cũng

Hình 1: Minh họa ảnh hưởng của việc bê tông hóa đối với khả năng thấm của bề mặt đô thị  
(Nguồn: Hidrología Sostenible)
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sẽ gặp khó khăn để bắt kịp tốc độ phát triển đó. Cả rủi 
ro ngập lụt hiện tại và tương lai đều không được xem xét 
một cách thỏa đáng trong quy hoạch đô thị. Sự gia tăng 
không được kiểm soát của nhà ở bất hợp pháp thường 
xâm lấn vào các lưu vực thoát nước tự nhiên. Các bề 
mặt bịt kín và nền đất bị nén chặt thay thế cảnh quan có 
khả năng thấm tự nhiên dẫn đến giảm khả năng thoát 
nước tự nhiên, thêm vào đó lưu lượng nước lớn hơn và 
tốc độ dòng chảy bề mặt nhanh hơn khiến các ống thoát 
nước bị quá tải (xem Hình 1). Hậu quả là ngập lụt nghiêm 
trọng ở các đô thị, gây ô nhiễm, ảnh hưởng xấu đến 
môi trường sống, tác động đời sống của người dân và ô 
nhiễm nguồn nước ngầm.

Giải pháp

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 tự nhiên và quản lý lượng 
nước mưa gần với nơi nó rơi xuống. SUDS  
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.

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  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, hệ thống thoát nước bền vững đang vượt 
ra khỏi quan niệm truyền thống, thay vì 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 xem nước 
mặt là nguồn tài nguyên quý giá và cần được quản lý để 
mang lại lợi ích tối đa.

Thoát nước bền vững mang lại nhiều lợi ích. Bên cạnh 
việc cung cấp hệ thống thoát nước chất lượng cao để 
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 cảnh quan trở nên 
đẹp hơn, 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 giải trí và giáo dục.

Các giải pháp thoát nước 
mưa đô thị theo hướng bền 

vững (SUDS)

Từ hơn nửa thế kỷ qua, SUDS là những 
công trình phổ biến ở các thành phố 
trên toàn cầu. Có rất nhiều loại hình 

SUDS, mỗi thiết kế có những ưu điểm 
và nhược điểm cụ thể cần được xem xét 

thận trọng trong quá trình lập quy hoạch 
và thiết kế. Các nhà quy hoạch đô thị và nhà đầu tư có 

thể điều chỉnh các hệ thống theo nhu cầu của họ trên 
cơ sở xem xét chức năng mong muốn, diện tích bề mặt 
thoát nước, khả năng thoát nước hiện có, không gian 
có sẵn, điều kiện địa hình, chi phí và yêu cầu về bảo trì. 
SUDS có thể được lắp đặt tại các không gian công cộng 
(ví dụ: vỉa hè, khuôn viên, bãi đỗ xe, quảng trường thành 
phố, công trình công cộng), tại các không gian thương 
mại hoặc công nghiệp (ví dụ: nhà máy, trung tâm thương 
mại), hoặc tại các không gian gia đình (ví dụ: mái nhà, 
vườn, sân, lô đất). Các thiết kế SUDS điển hình được 
minh họa trong Hình 2 và được mô tả chi tiết hơn trong 
Bảng 1.
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Hình 2: Các thiết kế điển hình của SUDS (Nguồn: Water Solutions International e.V)



Bảng 1: Mô tả các thiết kế SUDS điển hình

Dải lọc Dải lọc là các dải đất nơi nước chảy tràn từ một địa điểm có thể vượt qua, trong đó một số hoặc 
toàn bộ lượng nước có thể ngấm hết. Phần còn lại thường được dẫn đến một kênh thoát nước 
nông hoặc tới một phần của hệ thống thoát nước mưa đô thị theo hướng bền vững (SUDS) khác. 
Dải đất này cũng có thể được sử dụng để lọc cặn lắng và các cặn khác từ dòng chảy.

Kênh thấm và 
truyền dẫn

Kênh thấm là những rãnh thoát nước nông, lót cỏ, tự nhiên hoặc nhân tạo với những sườn dốc 
thoai thoải trên mặt đất nơi mà nước chảy ra từ một địa điểm có thể được thu gom và được vận 
chuyển đi. Một phần dòng chảy thấm vào mặt đất. Có thể có một điểm chảy tràn ở phía cuối kết 
nối với khu vực có thể thấm khác hoặc lưu vực chứa nước khác. Kênh thấm nhân tạo thường có 
cấu trúc thấm, được thiết kế để tạm thời ngăn dòng nước chảy tràn, lọc các chất ô nhiễm và tăng 
khả năng thấm nước mưa. Vùng trũng đặc biệt thích hợp để xử lý dòng chảy bề mặt từ các khu 
dân cư nhỏ, khu vực đỗ xe và đường.

Bề mặt có khả 
năng  thấm nước 

Việc lát nền bằng vật liệu thấm nước hoặc vật liệu rỗng có thể được sử dụng như một biện pháp 
kiểm soát tại nguồn cho đường nhỏ, vỉa hè, bãi đậu xe và sân. Mưa chảy trên bề mặt, qua các 
khoảng trống giữa các khối riêng lẻ hoặc vật liệu thấm như sỏi hoặc nhựa đường xốp, giữ lại các 
chất ô nhiễm bên dưới. Khi đó, nhiều chất ô nhiễm bị phân hủy bởi các quá trình tự nhiên. Bằng 
cách sử dụng vật liệu lát thấm được, bạn cũng có thể ngăn nước đọng trên các bề mặt không 
thấm nước, tránh vũng nước và băng trên bãi đỗ xe. Một lượng lớn nước có thể được lưu trữ 
tạm thời dưới bề mặt. Điều này làm giảm khả năng gây ngập lụt.

Lưu vực giữ 
nước

Các lưu vực giữ nước được thiết kế để trữ lượng nước chảy tràn bề mặt từ các khu vực rộng lớn, 
chẳng hạn như các khu vực của khu nhà ở, đường chính hoặc khu vực kinh doanh. Nước thường 
chảy vào những lưu vực này từ các hệ thống thoát nước truyền thống hoặc từ các SUDS phía 
thượng nguồn. Các lưu vực chứa nước cho phép dòng chảy tràn bề mặt lan rộng trên một diện 
tích rộng và chỉ lấp đầy sau khi mưa lớn, khi đó chúng sẽ chứa một lượng nước lớn. Tại đây, các 
chất ô nhiễm lắng xuống trước khi nước ngấm hoặc xả từ từ xuống hạ lưu. Khác với ao và hồ điều 
hòa, các lưu vực lưu này trữ nước trong thời gian ngắn hơn.

Vùng ngập nước 
và ao hồ

Các vùng đất ngập nước và ao hồ được sử dụng để lưu trữ nước trong thời gian dài hơn. Điều 
này cho phép các quá trình tự nhiên diễn ra, sử dụng vi khuẩn và ánh sáng mặt trời, phân hủy 
các chất ô nhiễm trước khi nước cuối cùng chảy vào các nguồn nước dưới hạ lưu. Ao hồ cũng có 
thể là một sự bổ sung đáng kể cho các khu vực đô thị, tạo thuận lợi cho sự tồn tại và phát triển 
của thực vật và động vật hoang dã. Chúng ta không nên sử dụng ao hồ hoặc vùng đất ngập nước 
hiện có để xử lý nước chảy tràn bề mặt. Luôn tạo ra các ao hồ mới để tránh làm hỏng hoặc làm 
xáo trộn động thực vật hoang dã đã có trong khu vực. Các vùng đất ngập nước chứa một lượng 
thực vật lớn hơn và phù hợp hơn để xử lý dòng chảy bị ô nhiễm hơn so với ao hồ. Ao và các khu 
vực đất ngập nước mới được tạo ra rất phù hợp để xử lý nước bị ô nhiễm nhẹ từ các sân của các 
trang trại và tuyến đường quanh các trang tại.
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GIZ chịu trách nhiệm về nội dung ấn phẩm này

Tài liệu lưu hành nội bộ nhằm phục vụ Hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm áp dụng mô hình 
thoát nước mưa đô thị theo hướng bền vững (SUDS) và xây dựng lộ trình giá dịch vụ 
thoát nước, xử lý nước thải tại Đồng bằng sông Cửu Long”



Hồ điều hòa Hồ điều hòa là hình ảnh phổ biến ở nhiều thành phố ở Việt Nam. Chúng là một phần của hạ tầng 
thoát nước tại các trung tâm đô thị, thường là nhân tạo, được bao bọc và bao quanh bởi các con 
đường và nhà cửa. Các hồ điều hòa có cửa thu và cửa xả được kết nối với ống thoát nước hoặc 
kênh ở thượng nguồn và các nguồn tiếp nhận hoặc đường ống hoặc kênh ở hạ lưu. Dòng chảy 
vào và ra được điều khiển thủ công bởi các van hoặc cửa cống. Khác với các lưu vực chứa nước, 
các hồ điều hòa thường chứa đầy nước ở một mức độ nhất định và hiếm khi được xả nước hoàn 
toàn để nạo vét và phục vụ các công tác bảo trì khác. Do sự kết hợp của hệ thống thoát nước 
mưa và nước thải trong cùng một hệ thống cống chung ở hầu hết các thành phố Việt Nam, hồ 
điều hòa thường bị ô nhiễm nặng. Mặc dù chúng là môi trường sống của một số loài cá đã có khả 
năng thích ứng và một số sinh vật sống dưới nước khác, hồ điều hòa không phải là môi trường 
sinh thái lý tưởng cho các động vật và thực vật hoang dã.

Mái nhà xanh Mái nhà xanh là những mái nhà được trang bị hoặc được trồng thảm thực vật một cách có chủ 
ý. Chúng còn được gọi là mái nhà sống, mái nhà sinh thái hoặc mái nhà thực vật. Mái nhà xanh 
có thể giảm hoặc loại bỏ dòng chảy tràn bề mặt từ các mái nhà, bổ sung thêm vật liệu cách nhiệt 
cho tòa nhà trong những tháng mùa đông, làm mát tòa nhà trong mùa hè bằng cách bốc hơi, 
cung cấp cách âm, giảm hiệu ứng đảo nhiệt – được tăng cường sử dụng để điều hòa không khí – 
tại các thành phố và cung cấp một môi trường sống cho động vật hoang dã. Có hai loại mái xanh: 
Các hệ thống thâm canh có đất sâu có khả năng trồng cây bụi và thậm chí là cây, còn các hệ thống 
mở rộng lại bao gồm các lớp thực vật mỏng, chẳng hạn như thảm trầm tích. Mái nhà xanh làm 
tăng thêm tải trọng lên kết cấu vì vậy chúng nên được xem xét ở giai đoạn thiết kế của một công 
trình mới.

Hệ thống thu 
gom nước mưa 
và bể chứa nước 
ngầm

Thu gom nước mưa là một quá trình thu gom và lưu trữ nước mưa rơi trên bề mặt lưu vực 
(thường là mái nhà) để sử dụng, là nguồn độc lập hoặc bổ sung thêm cho nguồn cung cấp nước 
chính. Nước thường được lưu trữ trong các bể trên hoặc dưới mặt đất. Điều này làm giảm nhu 
cầu về nguồn cung cấp chính, mang lại khả năng duy trì nguồn nước sạch cần thiết khi hệ thống 
cấp nước trong khu vực có vấn đề và giảm lượng điện sử dụng cho xử lý nước và vận chuyển và 
cũng giảm thiểu rủi ro ngập lụt. Nước mưa là một nguồn nước tương đối sạch. Nước thu được 
có thể được sử dụng cho các mục đích khác ngoài ăn uống như sử dụng cho bồn cầu và bồn tiểu, 
nước cho máy giặt, hệ thống tưới tiêu, rửa xe, hệ thống phun nước, làm vườn, v.v.

Mương lọc Các mương lọc là các rãnh đào nông được lót bằng vải địa kỹ thuật và chứa đầy sỏi hoặc đá để 
lưu trữ tạm thời dòng nước mưa chảy tràn dưới mặt đất. Sỏi trong cống lọc giúp lọc nước chảy 
tràn, giữ lại cặn lắng, chất hữu cơ và cặn dầu có thể phân hủy được do tác động của vi khuẩn 
theo thời gian. Tốc độ dòng chảy tràn giảm đi và giúp lưu trữ dòng chảy. Nước được lưu trữ cũng 
có thể đi qua lớp vải địa kỹ thuật và thấm vào đất. Thậm chí một số cống lọc không cần kết nối 
với lưu vực chứa nước nào cả.

Vườn mưa hay 
hệ thống lưu trữ 
sinh học

Các khu vườn mưa, còn được gọi là hệ thống lưu giữ sinh học, là các cảnh quan được thiết kế để 
giảm tốc độ dòng chảy, tổng lượng nước và tải lượng ô nhiễm của dòng chảy từ các bề mặt đô 
thị không thấm nước. Các khu vườn mưa dựa vào thực vật và môi trường đất tự nhiên hoặc kỹ 
thuật để giữ nước mưa và tăng thời gian trễ trong quá trình thấm nước, đồng thời tái tạo và lọc 
các chất ô nhiễm do dòng chảy tràn tại các đô thị mang theo. Chúng được thiết kế để chịu được 
tình trạng cực ẩm và nồng độ các chất dinh dưỡng cao có trong nước mưa, đặc biệt là nitơ và 
phốt pho. Vườn mưa mang đến một giải pháp để giảm nhiệt độ không khí và nước xung quanh 
và giảm hoặc tránh sự cần thiết phải tưới thêm.

Hệ thống thoát nước mưa đô thị theo hướng bền 
vững (SUDS) tại Việt Nam

Nhiều quốc gia có nền kinh tế phát triển hơn đã ban 
hành các quy định giới hạn diện tích bề mặt mà một hộ 
gia đình hoặc doanh nghiệp có thể bê tông hóa, hoặc yêu 
cầu phải quản lý dòng chảy bề mặt tại chỗ. Ví dụ, một 
số quốc gia đưa ra các cơ chế tài chính làm cho các chủ 
sở hữu tài sản cần lưu trữ, sử dụng hoặc để nước mưa 
thấm tại chỗ bằng cách thu phí đối với lượng nước chảy 
tràn bề mặt xả vào hệ thống thoát nước thành phố (phí 

được tính dựa trên diện tích bề mặt kín của hộ gia đình, 
như mái nhà, sân hoặc lối đi) vào giá thoát nước. 

Tại Việt Nam, thoát nước mưa đô thị theo hướng bền 
vững (SUDS) 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.



Đóng góp của chương trình  

Chương trình chống ngập lụt và thoát nước cho các 
thành phố ven biển ở Việt Nam (FPP) đã tiên phong 
trong việc thúc đẩy SUDS tại Việt Nam từ năm 2013. 
Trong khuôn khổ chương trình, các dự án SUDS thực tế 
đã được xây dựng tại các thành phố ở vùng duyên hải 
miền Trung và ở Đồng bằng sông Cửu Long. Thông qua 

việc sử dụng các dự án thí điểm 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. Quá trình thể chế hóa đã tạo nền tảng cho 
việc phổ biến rộng rãi các công trình SUDS trên toàn Việt 
Nam. Các kết quả chính mà Chương trình FPP đã mang 
lại gồm:

SUDS �ch hợp trong 3 
Quy hoạch tổng thể 

thoát nước

4 dự án SUDS thí 
điểm được thực hiện 

Hướng dẫn SUDS địa 
phương cho các quận 

huyện tại 3 tỉnh

Các nhà tài trợ xem 
xét SUDS trong các 

dự án của mình

Năng lực quy hoạch 
SUDS tại 8 thành phố

KẾT QUẢ FPP
- SUDS -

Khái niệm SUDS �ch 
hợp vào Chiến lược 
thoát nước quốc gia

SUDS �ch hợp vào Quy 
chuẩn quy hoạch xây 

dựng quốc gia

Hướng dẫn SUDS 
quốc gia lưu hành 
tại 63 tỉnh thành

Hình 3: Các kết quả chính của Chương trình

Bốn dự án thí điểm SUDS trong đó áp dụng kỹ thuật lát 
nền thấm nước, lưu giữ nước ngầm và thấm vào mặt đất 
đang hoạt động

 y Các cán bộ và chuyên gia quy hoạch của tám thành 
phố tán thành nguyên lý SUDS và có đủ năng lực 
lập quy hoạch và thiết kế SUDS

 y Ba thành phố khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đã 
lồng ghép SUDS vào các quy hoạch tổng thể thoát 
nước đô thị của họ

 y 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 mình

 y Khái niệm SUDS đã được tích hợp trong Định 
hướng quốc gia về phát triển thoát nước khu công 
nghiệp và đô thị sửa đổi vào năm 2025 và Tầm 
nhìn năm 2050 (được phê duyệt trong Quyết định 
của Thủ tướng Chính phủ số 589 / QĐ-TT ngày 
06/04/2016);

 y Hướng dẫn SUDS quốc gia - bao gồm các ví dụ thiết 
kế chi tiết - được Bộ XD 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

 y 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 Bộ XD 
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.

 y Các nhà tài trợ khác (ví dụ: Ngân hàng Thế giới) ủng 
hộ Hướng dẫn SUDS quốc gia và xem xét tích hợp 
SUDS trong các dự án của họ

Hiện tại, Hướng dẫn quốc gia về việc lồng ghép SUDS 
trong quy hoạch thoát nước đô thị đang được Cục Hạ 
tầng Kỹ thuật và GIZ xây dựng.



Phương thức tiếp cận 

Các hoạt động của FPP đã tác động trực tiếp đến các 
điều kiện khung và chính sách cấp quốc gia và cấp tỉnh, 
giúp tăng cường năng lực chuyên môn ở các cấp và cung 
cấp những thực tiễn quản lý hiệu quả cho thoát nước 
mưa đô thị theo hướng bền vững cũng như các nghiên 
cứu thí điểm về cảnh báo lũ lụt và quản lý rủi ro thiên tai, 
có tiềm năng nhân rộng ra các tỉnh thành khác của Việt 
Nam. Cách tiếp cận của FPP đã được Bộ XD xem như một 
cách tiếp cận kiểu mẫu cho thoát nước đô thị thích ứng 
với biến đổi khí hậu tại Việt Nam.

Để đảm bảo tính bền vững của đầu ra và kết quả, FPP áp 
dụng cách tiếp cận toàn diện để phát triển năng lực đã 
được chứng minh là mang lại hiệu quả cao. Đối với FPP, 
chống ngập bao hàm các khía cạnh thể chế, tài chính, 

kỹ thuật và xã hội và như vậy, các đối tác của FPP bao 
gồm các nhà lãnh đạo các cơ quan quản lý và lập pháp 
ở cấp trung ương1, và Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, 
ngành liên quan ở cấp tỉnh2. Các nỗ lực phát triển năng 
lực của FPP nhấn mạnh vào chia sẻ thông tin, học hỏi 
và chia sẻ kinh nghiệm theo cả hai phương thức quản lý 
hành chính, theo chiều dọc (trung ương -  địa phương) 
và chiều ngang (tỉnh và liên tỉnh), đảm bảo hiệu quả cao, 
tăng cường năng lực và sự chủ động của địa phương 
trong các hoạt động và kết quả đầu ra.

Hiệu quả trong cách tiếp cận của FPP có thể được minh 
họa thông qua hoạt động liên quan đến thoát nước 
mưa đô thị theo hướng bền vững. Hình 4 minh họa cách 
tiếp cận của FPP tạo ra tác động bền vững ở quy mô địa 
phương và quốc gia.

 

Nhân rộng
(cấp quốc gia)

NHÂN RỘNG SUDS 
TẠI VIỆT NAM

Nhân rộng
(các tỉnh thuộc FPP)

Định hướng phát triển 
thoát nước quốc gia đến 

năm 2025 / 2050

Hướng dẫn SUDS
quốc gia

Hướng dẫn SUDS
cấp tỉnh

Quy hoạch thoát nước 
đô thị

Quy chuẩn kỹ thuật 
QCVN 01:2019/BXD

Dự án SUDS
thí điểm

 
Hình 4: Nhân rộng SUDS tại Việt Nam

Quy trình làm việc trong lĩnh vực này gồm 4 giai đoạn 
chính:12

1. Đạt đến sự đồng thuận: FPP đã giới thiệu cách tiếp 
cận SUDS như một chiến lược thích ứng nhằm giảm 
tải cho hệ thống cống thoát nước thông qua việc 
tăng cường khả năng thấm và lưu trữ nước mưa 
tại chỗ. Các cơ quan, đơn vị liên quan ở cấp tỉnh đã 
tham gia vào nhóm công tác tại tỉnh và cùng đồng 
thuận rằng cách thức tiếp cận lồng ghép là phù hợp 
đối với các khoản đầu tư ngắn hạn và dài hạn

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

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

2. Thí điểm: Các nhóm làm việc đã thống nhất về 
việc thực hiện thí điểm các dự án SUDS ở mỗi tỉnh. 
Chương trình FPP hỗ trợ thiết kế dự án, thẩm tra 
và phê duyệt thiết kế, hỗ trợ việc xây dựng dự án 
cũng như kiểm soát tài chính và giám sát thi công 
xây dựng. Thành viên của nhóm công tác đã tham 
gia chặt chẽ và tích cực chỉ đạo từng bước của quá 
trình thí điểm, đảm bảo quyền chủ động và phát 
triển năng lực để nhân rộng các hệ thống trong 
tương lai.

3. Trao đổi kinh nghiệm theo chiều ngang: Kết quả 
từ các dự án thí điểm đã cung cấp nguồn đầu vào 
có giá trị trong quá trình lập quy hoạch thoát nước 
đô thị. Các nhóm công tác đã thống nhất lồng ghép 
SUDS vào các quy hoạch này, giảm tải cho hệ thống 
thoát nước tập trung, dẫn đến giảm công suất thiết 
kế cho toàn hệ thống và chi phí đầu tư.

4. Trao đổi theo chiều dọc: Kết quả từ hoạt động ở 
cấp tỉnh đã được sử dụng để thể chế hóa SUDS ở 



cấp trung ương thông qua việc cung cấp thông tin 
cho Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây 
dựng và làm cơ sở thực tế để xây dựng hướng dẫn 
SUDS quốc gia (từ dưới lên). Hướng dẫn quốc gia 
có mục tiêu nhân rộng SUDS tới tất cả các thành 
phố ở Việt Nam (từ trên xuống), và cũng là cơ sở để 
xây dựng Hướng dẫn SUDS cấp tỉnh ở ba tỉnh thực 
hiện FPP giai đoạn 2. Các Hướng dẫn của tỉnh dựa 
trên các phần có liên quan của Hướng dẫn quốc 
gia và cung cấp những khuyến nghị thiết thực cho 
những người ra quyết định ở tất cả các cấp chính 
quyền ở mỗi tỉnh. Các hướng dẫn đã được phê 
duyệt ở mỗi tỉnh và gửi đến tất cả các huyện để 
nhân rộng tại địa phương.

Tác động đến người dân

Ông Trần Nhật Tâm là cư dân thành phố Rạch Giá và sống 
gần vị trí của hệ thống SUDS thí điểm được xây dựng với 
sự hỗ trợ của Chương trình FPP. Trong một cuộc phỏng 
vấn, ông Tâm chia sẻ những quan sát và suy nghĩ của 
mình về tình tạng ngập lụt tại thành phố:

  

Hình 5: Ông Trần Nhật Tâm, người dân tại Rạch Giá

“Rạch Giá là một thành phố xinh đẹp, hướng ra biển. 
Tuy nhiên, 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 chúng tôi 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, đôi khi thủy triều dâng cao 
đến nỗi nước biển chảy ngược vào các điểm hở của hệ 
thống thoát nước này và bị đẩy vào thành phố. Sau đó 
nước xuất hiện từ các lối vào đường phố và hố ga, gây ra 
ngập lụt trên đường phố hoặc toàn bộ khu dân cư. Nước 
từ những hố ga chính là nước thải có mùi và màu đen 
trộn lẫn với rác, động vật chết và những chất bẩn khác 
nữa. Tôi luôn nói với các con tôi phải tránh xa thứ nước 
đó để tránh mắc bệnh. 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 đã nhận thấy rằng trong những 
năm gần đây thì việc ngập lụt đã trở nên thường xuyên 
hơn và cũng nghiêm trọng hơn. Có rất nhiều các bài viết 
và thông tin về biến đổi khí hậu trên tivi và trên các tờ 
báo trực tuyến. Họ nói rằng 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 hậu, nhưng 
những gì chúng tôi đã nhận thấy về mưa và lũ lụt tại địa 
phương chắc phải liên quan đến biến đổi khí hậu theo 
cách nào đó. Tất cả chúng tôi đều lo sợ rằng những việc 
này sẽ xảy ra thường xuyên hơn trong tương lai và tình 
trạng ngập lụt ở đây sẽ trở nên tồi tệ hơn. Tôi nghe nói 
tại một cuộc họp địa phương rằng hệ thống mới được 
xây dựng gần đây, bên dưới vỉa hè đối diện nhà tôi sẽ 
giúp thoát nước mưa hiệu quả hơn. Kể từ khi xây dựng 
xong, gia đình tôi chưa chứng kiến   trận lụt nào ở đây. 
Tuy nhiên, cũng chưa có cơn mưa lớn nào, vì vậy hãy chờ 
đợi và xem hiệu quả của nó như thế nào. Nếu nó hoạt 
động hiệu quả, tôi hy vọng thành phố sẽ đầu tư để xây 
dựng thêm những công trình tương tự trên toàn thành 
phố như một giải pháp tổng thể.”

Ông Nguyễn Việt Xô sống ở thành phố Cà Mau, gần vị trí 
của một hệ thống SUDS thí điểm đã hoàn thành với sự 
hỗ trợ của Chương trình FPP. Đã theo dõi quá trình xây 
dựng hệ thống và chứng kiến tác động của nó trong nửa 
năm qua, ông Xô chia sẻ đánh giá của mình: 

Hình 6: Ông Nguyễn Việt Xô, người dân Cà Mau

“Nhà tôi nằm ở một ngã tư đường lớn ở thành phố Cà 
Mau, ngay đối diện nơi hệ thống thoát nước mưa đô thị 
theo hướng bền vững được xây dựng vào năm ngoái. 
Tấm biển đặt tại đây cho thấy thành phố đã nhận được 
hỗ trợ tài chính và kỹ thuật từ Chính phủ Thụy Sĩ và Chính 
phủ Đức để thiết kế và xây dựng công trình này. Tôi rất 
thích thú khi đi qua các công trường xây dựng hạ tầng đô 
thị, vì vậy tôi thường đi qua đó trong quá trình xây dựng 
và nói chuyện với các công nhân và một số kỹ sư công 
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trường mà tôi đã gặp. Họ giải thích cho tôi hệ thống này 
được gọi là gì và nó hoạt động như thế nào. Họ cũng nói 
với tôi rằng địa điểm này đã được chọn vì đây là một 
điểm nóng về ngập lụt ở Cà Mau, và tôi hoàn toàn nhất 
trí về điều này.

Gia đình tôi đã sống ở đây từ nhiều năm nay và trong 
thời gian đó chúng tôi đã chứng kiến vô số trận lụt ở 
ngã tư. Nó luôn ngập lụt mỗi khi có mưa lớn. Và điều 
này dường như đã trở nên thường xuyên hơn trong thập 
kỷ qua. Nước mưa thường hòa lẫn với nước thải từ cống 
và vì vậy nước đọng trên đường cực kỳ bẩn và ô nhiễm. 
Trung bình phải mất 3 đến 5 giờ để nước lũ rút hoàn 
toàn sau khi mưa tạnh.

Thỉnh thoảng, nước thậm chí đã chảy 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 biết nước ngập 
thường xuyên và liên tục về lâu dài sẽ ảnh hưởng đến 
nền móng của nhà tôi và các bức tường như thế nào.

Tôi hiểu rằng SUDS được thiết kế để thu gom và lưu 
trữ nước mưa tích tụ trên giao lộ và sau đó từ từ thấm 
vào trong lòng đất trong và sau cơn mưa. Tôi rất thích 
nguyên tắc hoạt động này. 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 cần áp dụng nguyên tắc này trong thành 
phố và tìm cách để nước mưa ngấm vào ngay tại nơi 
mà nó rơi xuống. Hệ thống cống thoát nước của chúng 
tôi không đủ công suất để đối phó với những lưu lượng 
nước ngày càng tăng này.

Từ những quan sát của tôi cho đến nay, công trình SUDS 
mà thành phố xây dựng ở đây dường như có hiệu quả. 
Đã gần một năm kể từ khi hoàn thành và đã có một số 
trận mưa lớn hơn trong thời gian đó. Mức độ ngập đã 
giảm đáng kể và nước rút đi nhanh hơn nhiều so với 
trước đây. Đặc biệt, vợ và các con tôi rất vui vì giao lộ 
bây giờ trông đẹp hơn trước rất nhiều. Có kết cấu mới 
bên dưới, nhưng bạn không nhận thấy bất cứ điều gì. 
Nó trông giống như một hòn đảo vườn nhỏ màu xanh 
lá cây xinh xắn nằm giữa mặt đường màu xám nóng 
bỏng.”
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