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NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH

Chiến lược vệ sinh đô thị tại 
Đồng bằng sông Cửu Long



Những năm gần đây, Việt Nam đã đạt được tiến bộ lớn 
trong việc tăng cường tiếp cận các điều kiện vệ sinh cải 
thiện. Việt Nam cũng đang đầu tư khoảng 150 triệu USD 
mỗi năm cho quản lý nước thải. Tuy nhiên, với sự tăng 
trưởng nhanh chóng của các đô thị, Việt Nam cần phải 
tăng gấp ba số vốn đầu tư này để làm sạch ô nhiễm môi 
trường từ nước thải sinh hoạt. Như TS.Nguyễn Tường 
Văn, Giám đốc Ban quản lý các Dự án Phát triển hạ tầng 
kỹ thuật, Bộ Xây dựng đã phát biểu:

“Nhu cầu đầu tư cho thoát nước và xử lý nước 
thải ở Việt Nam là rất lớn. Để đáp ứng nhu 
cầu này, chúng tôi hy vọng có được nguồn tài 
chính từ các nhà tài trợ quốc tế, như Ngân 
hàng Phát triển Châu Á, Ngân hàng Thế giới 
và các nhà tài trợ song phương.” 

Theo ông Hubert Jenny, Chuyên gia phát triển đô thị cấp 
cao của ADB, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) đang 
thảo luận với Bộ Xây dựng và các nhà tài trợ khác về một 
chương trình đầu tư môi trường đô thị để cung cấp nguồn 
tài chính cho lĩnh vực vệ sinh mà Việt Nam đang thiếu. 
ADB đang hỗ trợ 10 thành phố ở đồng bằng sông Cửu 
Long và lưu vực sông Đồng Nai lập kế hoạch về các dự 
án đầu tư cho quản lý nước thải thông qua Chương trình 
Chiến lược Vệ sinh đô thị (CSS) của ADB.

Cuộc sống ở vùng đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam 
gắn liền với nước. Đồng bằng sông Cửu Long có vai trò quan 

trọng trong nền kinh tế và an ninh lương thực của người dân. 
Một nửa lượng lương thực trên toàn quốc được gieo trồng 
ở đây. Những cánh đồng lúa màu mỡ và trang trại nuôi tôm 
cung cấp sản phẩm cho xuất khẩu và thị trường trong nước.

Dân số của đồng bằng sông Cửu Long là 17 triệu người và 
đang gia tăng; các thành phố và thị trấn đang mở rộng. Với 
tốc độ đô thị hóa nhanh chóng, ô nhiễm nước từ chất thải 
sinh hoạt và công nghiệp đã trở thành vấn đề nghiêm trọng 
đối với môi trường và sức khỏe cộng đồng. Tại các thành 
phố và thị trấn, mương rãnh và kênh lạch đang là cống lộ 
thiên chứa chất thải chưa qua xử lý từ bể tự hoại và nhà vệ 
sinh trên mặt nước. Chúng cũng là nơi thuận tiện để đổ rác.
 

THÁCH THỨC TỪ NƯỚC THẢI
Các chính quyền địa phương ở đồng bằng sông Cửu Long 
đang phải đối mặt với những thách thức lớn trong quản lý 
nước thải. Chính quyền các tỉnh và thành phố đều coi xử 
lý nước thải là ưu tiên hàng đầu. Chương trình CSS của 
ADB được thiết kế để khởi động quá trình chuẩn bị các dự 
án đầu tư cho xử lý nước thải tại các thành phố ở đồng 
bằng sông Cửu Long.

Theo TS. Hoàng Vũ Cường, Phó Trưởng nhóm tư vấn 
CSS, mục tiêu của chương trình là cải thiện sức khỏe 
cộng đồng, bảo vệ môi trường và nguồn nước. Trọng tâm 
là các giải pháp có chi phí thấp và phù hợp với điều kiện 
của các đô thị nhỏ ở Việt Nam:

Kênh thoát nước ở Thành phố Bến Tre



“Các chương trình xử lý nước thải đều đòi hỏi 
vốn đầu tư rất lớn và chi phí vận hành cao. Vì 
vậy, tính đến việc thu hồi chi phí đầu tư cũng 
như việc người dân có thể chấp nhận chi trả 
giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải là 
rất quan trọng. Về các biện pháp kỹ thuật, phải 
tập trung vào những biện pháp, giải pháp và 
phương án thu gom và xử lý nước thải chi phí 
thấp. Cần phải tính đến việc kết hợp giữa xử lý 
phân tán và xử lý tập trung.” 

Do chi phí cao của các hệ thống đường ống cống thoát, 
bể tự hoại sẽ vẫn đóng vai trò quan trọng trong chuỗi dịch 
vụ vệ sinh. Tất cả các chiến lược vệ sinh đều bao gồm 
quản lý bùn thải để thu gom, xử lý, và tái sử dụng hoặc đổ 
bỏ bùn phân một cách an toàn. Như ông John Block, Tư 
vấn trưởng CSS đã phát biểu:

“Cần chú trọng hơn tới việc cải tiến các hệ 
thống tại chỗ, như thiết kế bể tự hoại và 
đường ống thoát của hộ gia đình. Cần phải 
giám sát chặt chẽ hơn việc xây dựng và tuân 
thủ các quy định để ngăn chặn tình trạng rò rỉ 
phân thải ra môi trường.”

Chương trình CSS cũng xem xét các giải pháp thích hợp 
để ứng phó với biến đổi khí hậu. Vùng đồng bằng sông 
Cửu Long với địa hình thấp rất dễ bị tác động bởi biến đổi 

khí hậu. Nước biển dâng đang gây ra tình trạng xâm nhập 
mặn vào sông ngòi, đe dọa mùa màng và nguồn cung 
nước ngọt và gây ngập lụt nhiều hơn tại các đô thị. Để đạt 
được hiệu quả, các chiến lược vệ sinh đô thị cũng phải 
xem xét các giải pháp cho những vấn đề liên quan như cải 
thiện thoát nước, thu gom và xử lý rác thải.

MỘT THÀNH PHỐ ĐIỂN HÌNH
Bến Tre là một thành phố nhỏ điển hình ở đồng bằng sông 
Cửu Long. Dân số thành phố khoảng 116.000 người. Hệ 
thống cống thoát xả chất thải sinh hoạt chưa qua xử lý vào 
các kênh rạch chảy ra sông Tiền Giang, một nhánh của 
sông Cửu Long. Hiện nay, Bến Tre chưa có hệ thống thu 
gom hoặc xử lý nước thải tập trung.

Tại một số phường, điều kiện vệ sinh hết sức tồi tệ. Các 
mương nước đen ngòm đầy chất thải từ các nhà vệ sinh và 
bị tắc nghẽn bởi rác thải. Hầu hết các hộ gia đình đều có bể 
tự hoại nhưng thành phố hiện chưa có chương trình quản 
lý bùn thải để làm sạch bể tự hoại và đổ bỏ bùn an toàn. 
Nếu có thông hút bể tự hoại, thì bùn thường được đổ luôn 
vào các cống rãnh lộ thiên và mương thoát nước. Bà Riêm, 
giống như rất nhiều cư dân sống gần các kênh mương này, 
phàn nàn về mùi hôi thối và nguy cơ đối với sức khỏe: 

“Con kênh này dơ lắm. Ai đến đây cũng phản 
ảnh. Trước đây còn dơ hơn nhiều, cũng nhờ Ngôi nhà bị bao quanh bởi dòng nước đen ngòm và rác thải 

Công nhân môi trường đô thị khơi cống bị tắc nghẽn bởi bùn phân



địa phương cho người nạo vét thường xuyên 
nên đã đỡ. Tuy vậy vẫn bẩn và ô nhiễm lắm. 
Tới tháng mưa có rất nhiều muỗi mòng bay 
vào nhà. Các cháu bé hay bị bệnh sốt xuất 
huyết. Khi trời mưa, nước thoát không kịp nên 
nước bẩn thường xuyên tràn vào nhà.”

Tháng 12 năm 2014, ADB tổ chức một hội thảo với sự 
tham dự của các quan chức chính quyền địa phương và 
Bộ Xây dựng để thảo luận những báo cáo sơ bộ về các 
phương án đầu tư vệ sinh môi trường của một số thành 
phố, gồm cả Bến Tre. Sau hội nghị này, Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân tỉnh Bến Tre đã đề xuất với nhóm công tác CSS 
của ADB rằng chính quyền địa phương mong muốn tiếp 
tục triển khai chương trình. Bước tiếp theo là tìm hiểu cụ 
thể các giải pháp kỹ thuật và chi phí của chúng. Một giải 
pháp là kết hợp các hệ thống xử lý tập trung và phân tán 
ở trung tâm thành phố, cùng với một chương trình quản lý 
bùn thải mạnh mẽ cho các nơi khác.

Ông Nguyễn Trúc Lâm, Phó Chủ tịch UBND Thành phố 
Bến Tre nói rằng đầu tư cho quản lý nước thải là rất quan 
trọng để làm sạch môi trường và bảo đảm sự phát triển 
bền vững của Bến Tre trong tương lai:

“Các dự án được triển khai sẽ giúp môi trường 
được cải tạo tốt hơn, đời sống của người dân sẽ 
được cải thiện cả về vật chất lẫn tinh thần. Do 
vậy, người dân Bến Tre rất mong muốn điều này.”

Lãnh đạo chính quyền tỉnh Bến Tre gặp gỡ nhóm công tác Chiến lược vệ sinh đô thị của ADB

CHƯƠNG TRÌNH CHIẾN 
LƯỢC VỆ SINH ĐÔ THỊ - ĐIỂM 
NỔI BẬT
Mục tiêu
• Cải thiện sức khỏe cộng đồng, làm sạch môi 

trường và bảo vệ nguồn nước  

Cách tiếp cận
• Các công nghệ xử lý mới, hiệu quả và chi phí thấp  
• Đầu tư phân kỳ, trong phạm vi khả năng chi trả 
• Xử lý nước thải trước khi xả thải ra môi trường 
• Mức độ xử lý tùy thuộc vào tính chất nguồn tiếp nhận
• Xử lý tập trung hoặc phân tán ở các trung tâm đô thị
• Quản lý bùn thải tại các nơi khác 
• Tính tới các yếu tố như tăng giá năng lượng trong 

tương lai, thiếu nước, và tác động của biến đổi khí hậu
 
Tài chính và thực thi
• Chương trình CSS Việt Nam được tài trợ bởi Quỹ 

giảm nghèo Nhật Bản thông qua dự án TA7885-VIE 
của ADB. 

• Bộ Xây dựng là cơ quan chủ quản. 

LIÊN HỆ 

Hubert Jenny
hjenny@adb.org
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