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Lộ trình của ngành 

 1. Kết quả hoạt động, các vấn đề và cơ hội của ngành 

1. Trong tổng số 86 triệu dân hiện nay, dân số thành thị chiếm 30% và dự kiến sẽ tăng lên 

37% (35 triệu) vào năm 2020. Tăng trưởng đô thị chủ yếu tập trung ở hai đô thị đặc biệt là Hà 

Nội và thành phố Hồ Chí Minh, kế đó là ba thành phố trực thuộc trung ương trong nhóm đô thị 

loại I gồm Hải Phòng, Đà Nẵng và Cần Thơ. Các đô thị trong tốp tiếp theo tăng trưởng với tốc 

độ chậm hơn vì không có được những cơ hội thu nhập và việc làm hấp dẫn như ở các đô thị 

lớn. Dòng người đổ về các trung tâm đô thị lớn ngày càng nhiều, khiến những đô thị này phải 

đối mặt với tắc nghẽn giao thông và các vấn đề môi trường, xã hội ngày càng nghiêm trọng.    

2. Kết quả hoạt động. Các đô thị Việt Nam là những trung tâm của tăng trưởng kinh tế, 

đóng góp 70% tổng sản phẩm quốc nội (GDP). Cơ sở hạ tầng đã được cải thiện đáng kể trong 

thập kỷ vừa qua, tạo điều kiện cho kinh tế tăng trưởng. Số liệu chính thức cho biết 98% người 

dân được tiếp cận nước sạch,2 nhưng chỉ 59% có đấu nối nước sạch đến tận nhà. 39% còn lại 

lấy nước từ các trụ cấp nước công cộng hoặc từ các giếng được bảo vệ.3 Số liệu từ một báo 

cáo đánh giá ngành nước năm 2009 cho thấy mức độ chênh lệch khá lớn trong tiếp cận nước 

sạch - tỷ lệ này ở các đô thị đặc biệt và loại I là 70%, nhưng chưa tới 15% ở các đô thị loại V.4 

Chỉ có 1/3 trong tổng số 754 đô thị là có nước máy.5 

3. Theo số liệu của Bộ Xây dựng từ năm 2008, chưa đến 10% nước thải đô thị được xử 

lý. Phần lớn các hộ gia đình dựa vào hệ thống xử lý tại chỗ, nhưng chất thải chưa được xử lý 

đầy đủ. Dịch vụ vệ sinh bể phốt chỉ có ở ba đô thị lớn — Hải Phòng, Hà Nội và thành phố Hồ 

Chí Minh – nhưng hiệu quả xử lý vẫn chưa đáng tin cậy. Ô nhiễm nước khiến môi trường bị 

xuống cấp nhiều năm và gây ra nhiều nguy cơ sức khỏe cộng đồng từ nước thải công nghiệp 

và chất thải sinh hoạt không qua xử lý. Ngập đô thị thường xuyên xảy ra do năng lực tiêu thoát 

nước mưa và nước mặt yếu kém, và ngày càng trầm trọng khi mức độ đô thị hóa gia tăng. Với 

nhiều đô thị ven biển, nước biển dâng và các tác động khác của biến đổi khí hậu sẽ làm gia 

tăng đáng kể các nguy cơ ngập úng. Theo Bộ Xây dựng, tỷ lệ thu gom chất thải rắn đô thị đã 

tăng từ 55% năm 2005 lên 75% năm 2007, rồi 80% năm 2010. Chỉ tiêu đặt ra là đến năm 2015, 

85% tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt đô thị phát sinh phải được thu gom và xử lý, trong đó 

60% được tái chế. Đến năm 2020 các chỉ tiêu này lần lượt là 90% và 70%.6   

4. Việt Nam có 68 công ty cấp nước đô thị, chủ yếu phục vụ cho các tỉnh lỵ, với tổng công 

suất lắp đặt 5.500.000 cm3/ngày, nhưng công suất vận hành chỉ là 4.800.000 triệu cm3/ngày.7 

Hiệu quả quản lý bị hạn chế do không có được những thông tin chính xác và cập nhật về tình 

trạng của tài sản hạ tầng; ngoài ra, mức giá nước sạch thấp, và sự thiếu vắng cơ chế trách 

nhiệm giải trình khiến doanh nghiệp không có động lực để vận hành và bảo trì mạng lưới phân 

phối. Tỷ lệ nước thất thu được báo cáo là đã giảm từ 39% trong năm 2000 xuống còn 30% 

trong năm 2009. Con số bình quân chính thức này không phản ánh được tỷ lệ thất thu nước đô 

thị ở một số địa phương lên tới 75%. Các số liệu này là do doanh nghiệp tự báo cáo, do đó 

Hiệp hội Cấp Thoát Nước cũng bày tỏ những nghi ngại về tính chính xác. Hiện nay ưu tiên của 

                                                 
1
  Tóm tắt này dựa trên Báo cáo Đánh giá, Chiến lược và Lộ trình Phát triển Ngành Nước và Vệ sinh, tháng 6/2010, 

và Dự thảo Báo cáo Đánh giá, Chiến lược và Lộ trình Phát triển Ngành Đô thị (tháng 10/ 2010). 
2
  ADB. 2009. Các Chỉ số Chính cho Chu vực châu Á và Thái Bình Dương, Manila; Tổ chức Y tế Thế giới và Quỹ 

Nhi đồng Liên hợp quốc. 2008. Chương trình Giám sát Chung về Nước sạch và Vệ sinh 2008. New York. 
3
  So sánh với số liệu tương tự của các nước trong khu vực về ―các nguồn nước có chất lượng cải thiện khác‖: 

Indonesia 55%, Philippines 27%, và Thái Lan 15%.  
4
  ADB. 2009. Dự án Đánh giá Ngành nước, Báo cáo Chính thức. Manila (TA 4903-VIE). 

5
  Số liệu của Bộ Xây dựng. 

6
  Quyết định 798/QĐ-TTg phê duyệt chương trình đầu tư xử lý chất thải rắn giai đoạn 2011–2020. 

7
  Số liệu trong đoạn này lấy từ các khảo sát của Hiệp hội Cấp Thoát Nước Việt Nam, ―Báo cáo Nghiên cứu Hiệu 

quả Hoạt động của Các Công ty Cấp nước Đô thị ở Việt Nam giai đoạn 2007 – 2009‖, WSP –Ngân hàng Thế 
giới, tháng 9/ 2010.  
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ngành là xây dựng cơ sở dữ liệu ngành nước với bộ chỉ số so sánh hiệu quả hoạt động của 

các doanh nghiệp trong ngành có thể kiểm chứng và tăng diện tích bao phủ dịch vụ cấp nước 

sạch ở các đô thị nhỏ và các khu vực ven đô.8 

5. Môi trường chính sách. Kế hoạch Phát triển Kinh tế Xã hội 5 năm giai đoạn 

2011–2015 được Quốc hội thông qua ngày 8/11/2011 đề cao việc bảo vệ môi trường. Kế 

hoạch này cũng nhấn mạnh đến việc quản lý hiệu quả các nguồn nước, phù hợp với các 

khuyến nghị của Báo cáo Đánh giá Ngành nước của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) (chú 

thích 4) và Đề án Hoạt động Ngành nước của ADB – văn kiện này tập trung vào đánh giá tình 

hình ngành cấp nước của các quốc gia và vấn đề an ninh nguồn nước, trong đó nhấn mạnh 

đến tình trạng thiếu nước sạch có thể trở thành yếu tố hạn chế tăng trưởng.  

6. Quy hoạch đô thị. Nghị quyết số 08/2004/NQ-CP9 của Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh 

phân cấp về cho chính quyền tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.10 Luật Quy hoạch Đô thị 

mới11 quy định ủy ban nhân dân các cấp chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về quy hoạch đô 

thị tại địa phương mình và bắt buộc quy hoạch đô thị phải được lấy ý kiến các cơ quan, tổ 

chức, cá nhân có liên quan. Một thách thức lớn trong việc thực hiện phân cấp là các chính 

quyền địa phương còn thiếu kinh nghiệm trong quy hoạch và quản lý đô thị, cũng như trong 

quản lý tài chính và ngân sách. Trong lĩnh vực nước sạch và vệ sinh, quyền tự chủ mới này 

chưa thực sự gắn kết với trách nhiệm giải trình về việc đáp ứng những tiêu chuẩn và quy 

chuẩn kỹ thuật đã thống nhất và cung cấp dịch vụ đầy đủ cho người sử dụng hoặc tiêu dùng. 

7. Quy hoạch đô thị và địa phương chịu sự điều chỉnh hoặc định hướng của ba loại văn 

bản kế hoạch, quy hoạch: (i) Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội địa phương, mà kế hoạch này 

phải phù hợp với Kế hoạch Phát triển Kinh tế Xã hội quốc gia; (ii) các quy hoạch không gian, 

thường được gọi là quy hoạch xây dựng và được lập tại cả 4 cấp chính quyền; và (iii) các quy 

hoạch phát triển ngành do các bộ chủ quản xây dựng. Các quy hoạch tổng thể cấp tỉnh định 

hướng cho việc quy hoạch và thực hiện các dự án hạ tầng, nhưng không phải lúc nào cũng 

phù hợp với các quy hoạch phát triển ngành. Các quy hoạch tổng thể nêu lên các mục tiêu có 

tính mệnh lệnh, chứ không phải cho phép, về sử dụng đất và không gắn với nguồn lực tài 

chính.  

8. Văn bản pháp luật chính về cấp nước đô thị là Nghị định 117/2007/NĐ-CP, được sửa 

đổi và bổ sung bởi Nghị định 124/2011/NĐ-CP; theo các văn bản này các công ty cấp nước 

phải hoạt động trên nguyên tắc đảm bảo bù đắp đủ chi phí sản xuất và có một mức lợi nhuận 

hợp lý, với phí đấu nối được tính vào giá nước. Nghị định 88/2007/NĐ-CP về thoát nước cũng 

đề ra nguyên tắc tính đúng, tính đủ các chi phí, với các chi phí đấu nối do hộ gia đình chịu. 

Những nghị định này tạo cơ sở pháp lý cho việc thiết lập giá nước sạch và phí nước thải ở 

mức thực tế. Các thông tư hướng dẫn12 đưa ra những quy định chi tiết để thi hành nghị định 

và quy định rõ các yêu cầu đối với chất lượng nước.13 Các quyết định tiếp theo đề ra những 

mục tiêu đầy tham vọng về mức độ bao phủ cấp nước (bao phủ 100% ở tất cả các đô thị vào 

năm 2025, duy trì cấp nước liên tục 24 giờ), giảm thất thoát, thất thu nước xuống 15% vào 

năm 2025, và phạm vi bao phủ dịch vụ thu gom và xử lý nước thải (70% trở lên tại các đô thị 

cấp tỉnh vào năm 2025).14 Nghị định 59/2007/NĐ-CP quy định về chất thải rắn, với các chỉ tiêu 

đề ra cho hai giai đoạn: 2011–2015 và 2016–2020 (ghi chú 6).  

                                                 
8
  Chính phủ đã công bố một chương trình 500 triệu USD để giảm thất thu, thất thoát nước sạch từ xuống 15% 

năm 2025. 
9
  Tiếp tục đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước. 

10
 Tham khảo thêm Nghị định 131/2006 về phân cấp quản lý và sử dụng viện trợ phát triển chính thức. 

11
  30/2009/QH/12. 

12
  Thông tư 01/2008/TT-BXD về cấp nước và Thông tư 09/2009/TT-BXD về nước thải.  

13
  QCVN01/2009/BYT (Bộ Y tế) Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về Chất lượng Nước Uống (tiêu dùng) 

 QCVN02/2009/BYT (Bộ Y tế) Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về Chất lượng Nước Sinh hoạt (không dùng cho ăn 
uống, vì nước có thể bị nhiễm bẩn trong quá trình phân phối). 

14
 Các Quyết định 1929/2009/ND-TTg và 1930/2009/NC-TTg, của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch Định 

hướng Phát triển cấp nước và thoát nước đô thị. 
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9. Các khu vực đô thị Việt Nam được chia nhóm theo loại đơn vị hành chính và loại đô thị. 

Nếu chia theo loại đơn vị hành chính, có 9 đô thị ngang cấp tỉnh, tức là thành phố trực thuộc 

trung ương, 99 đô thị trực thuộc cấp tỉnh, và 646 đô thị còn lại trực thuộc cấp huyện. Việc phân 

loại đô thị chủ yếu dựa trên quy mô dân số, và một số tiêu chí khác như mật độ dân số và hoạt 

động kinh tế. Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh được công nhận là đô thị đặc biệt, có 7 đô thị 

loại I trong đó có Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ. Có 14 đô thi loại II, với dân số trên 250.000 

người và tốc độ tăng trưởng thấp hơn, cho thấy những dấu hiệu đình trệ, trái ngược với sự 

tăng trưởng gần như bùng nổ ở các thành phố lớn. 

10. Quyết định số 38/2007/QĐ-TTg về cổ phần hóa15 các doanh nghiệp cấp thoát nước và 

xử lý nước thải đô thị đã đem lại những thay đổi về cấu trúc và đặc điểm kiểm soát cho những 

doanh nghiệp này. Quá trình cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước trong ngành nước lẽ ra 

được hoàn tất trước ngày 1 tháng 7 năm 2010.16 Các cải thiện hiệu quả hoạt động vẫn chưa 

trở thành sự thực. Sự tham gia của khu vực tư nhân vào ngành cấp nước đô thị cho đến nay 

chỉ giới hạn trong cung cấp nước sạch bằng xe téc.  

11. Tính bền vững về tài chính. Ngân sách nhà nước là nguồn vốn chính đáp ứng nhu 

cầu đầu tư để cung cấp các dịch vụ đô thị. Nhu cầu đầu tư khá cao so với cơ sở thu thuế ở địa 

phương. Một số khoản phí giao dịch thu một lần đối với bất động sản có tính chồng chéo, trong 

khi lại không hề có sắc thuế duy nhất nào về bất động sản – đây là một cơ sở thu thuế quan 

trọng và có thể phản ánh sự gia tăng giá trị bất động sản nhờ vào đầu tư công trong cơ sở hạ 

tầng và các dịch vụ.  

12. Giá nước thấp làm ảnh hưởng đến sự bền vững tài chính của các công ty cấp nước. 

Các cân nhắc chính trị ở địa phương thường ngăn cản việc điều chỉnh giá nước kịp thời. Các 

khảo sát về khả năng chi trả và sự sẵn sàng chi trả cho thấy người tiêu dùng sẵn sàng trả tiền 

để có được dịch vụ tốt hơn. Phí đấu nối nước thải mới chỉ được áp dụng ở một số đô thị đã 

hoàn thành các dự án thoát nước. Do đó, các hệ thống cấp nước vẫn được nhà nước trợ cấp 

khá lớn theo kiểu mặc nhiên, cho mọi đối tượng. Chính sách duy trì giá nước thấp được duy trì 

hiệu quả ở các địa phương đồng nghĩa với việc nhà nước trợ cấp đồng loạt cho một dịch vụ 

mà khách hàng sẵn sàng trả tiền. Cách làm này vô hình chung lại khuyến khích sự lãng phí và 

có lợi cho những người tiêu dùng có thu nhập cao.  

13. Cơ hội cải cách ngành nước để góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Việc nền kinh 

tế mở rộng không ngừng hiện nay đem lại những cơ hội đáng kể ở khu vực đô thị Việt Nam. 

Các lợi ích phải được nhìn nhận dưới góc độ các nguồn lực đổ vào nền kinh tế đô thị cũng như 

các cơ chế khuyến khích mạnh mẽ để tạo ra sự tăng trưởng và phát triển công bằng, bền vững 

và cân đối thông qua các trung tâm tăng trưởng là các đô thị thuộc tốp đầu và tốp kế tiếp. Dân 

số tăng trưởng liên tục, tạo ra những đòi hỏi ngày càng cao đối với hạ tầng và các dịch vụ, điều 

này làm gia tăng áp lực đối với các cơ quan quản lý đô thị. Thách thức với chính quyền trung 

ương và các chính quyền địa phương là phải quản lý cơ hội chuyển đổi này một cách chủ động 

và tích cực. Khu vực đô thị hiện nay cần được tiếp cận các nguồn vốn tư nhân và nguồn vốn 

nhà nước, cũng như các kỹ năng mới để đáp ứng các đòi hỏi nói trên. 
 
 2. Chiến lược Phát triển ngành của Chính phủ 

14. Chính sách kinh tế. Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2011-2015 đưa 

ra những biện pháp về phát triển đô thị và nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc thực hiện 

các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ và các mục tiêu quốc gia về nước sạch và vệ sinh. Các 

kế hoạch của chính phủ nhấn mạnh đến cải cách thể chế, trong đó có việc tổ chức lại bộ máy 

của Bộ Xây dựng để chỉ tập trung thực hiện hiệu quả các chức năng xây dựng, hướng dẫn và 

theo dõi chính sách; xây dựng năng lực của các cơ quan nhà nước ở địa phương; và khuyến 

                                                 
15

  Cổ phần hóa - một thuật ngữ được sử dụng tại Việt Nam từ 1992 – là quá trình chuyển một doanh nghiệp nhà 
nước sang công ty cổ phần hoạt động theo luật doanh nghiệp. 

16
 Không có số liệu đầy đủ đáng tin cậy về mức độ hoàn thành quá trình cổ phần hóa. 



4 

khích các doanh nghiệp dịch vụ đô thị hoạt động hoàn toàn theo cơ chế thị trường. Các chính 

sách của nhà nước về xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị được thể hiện trong Kế hoạch Định 

hướng Phát triển Đô thị đến năm 2025 và tầm nhìn tới 2050 (ghi chú 14), nhấn mạnh đến vai 

trò của các dự án phát triển đô thị toàn diện trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và xã hội. 

15. Chính sách của chính phủ là phát triển giao thông gắn kết giữa các đô thị vùng để cân 

bằng sự phát triển ở cả ba miền Bắc, Trung và Nam, phù hợp với các chiến lược phát triển tiểu 

vùng sông Mekong mở rộng. 
 

  3. Kinh nghiệm và các chương trình hỗ trợ ngành của ADB 

16. Chương trình của ADB cho tới nay. Kể từ khi nối lại hoạt động ở Việt Nam vào năm 

1993, ADB đã cung cấp 9 khoản vay với tổng vốn 544 triệu USD cho ngành đô thị và môi 

trường. ADB cũng đã cung cấp 3 khoản viện trợ không hoàn lại với số tiền 5 triệu USD và 19 

dự án hỗ trợ kỹ thuật với số tiền 15 triệu USD. Bắt đầu với Dự án Cấp Nước và Vệ sinh ở 

thành phố Hồ Chí Minh, hỗ trợ phát triển của ADB đã phù hợp với nhu cầu của chính phủ trong 

việc cải tạo và mở rộng các hệ thống cấp nước và vệ sinh ở các khu vực đô thị và nông thôn. 

17. Chiến lược hiện nay của ADB cho ngành môi trường đô thị được dựa trên Kế hoạch 

Hoạt động Ngành nước – văn kiện này đưa ra các khái niệm trục nước-lương thực-năng 

lượng, an ninh nguồn nước, dấu chân nước và quản lý nguồn nước tích hợp. Kế hoạch này 

phù hợp với Quỹ Đối tác Tài chính Ngành nước mà Việt Nam là một trong những quốc gia 

được thụ hưởng, nhằm tăng gấp đôi mức cho vay đầu tư vào ngành nước và vệ sinh trong giai 

đoạn 2005-2010. Trong năm 2011, ADB đã phê duyệt một khoản tài trợ đa đợt trị giá 1 tỷ USD 

từ nguồn vốn thông thường năm 2011 cho Chương trình Đầu tư Ngành nước. ADB hỗ trợ thực 

hiện các kế hoạch cấp nước an toàn của Tổ chức Y tế Thế giới về phân phối nước uống. Hiện 

nay Huế là đô thị duy nhất thực hiện phân phối nước an toàn để uống tại các điểm công cộng 

sau khi đã công bố kế hoạch cấp nước an toàn. Một hạn mức tín dụng tương đương đã được 

đề xuất cho cải thiện môi trường đô thị vào năm 2014, với các dự án sẽ được lập vào năm 

2012 và 2013 trên cơ sở những hỗ trợ kỹ thuật nhằm xây dựng năng lực trong năm 2012.  

18. Về địa bàn, việc hỗ trợ nguồn vốn đã dịch chuyển khỏi thành phố Hồ Chí Minh và Hà 

Nội sang các trung tâm tăng trưởng ở nhóm đô thị kế tiếp trong các hành lang kinh tế Tiểu 

vùng Mê-kông mở rộng, phù hợp với tinh thần phân cấp về các địa phương. Một loạt các dự án 

phát triển kinh tế xã hội toàn diện thể hiện cách tiếp cận mới trong phát triển đô thị bằng cách 

gắn quy hoạch với đầu tư, đã được chính phủ nhìn nhận như một mô hình cho phát triển đô thị 

tương lai. Việc xây dựng dự án đã dựa trên một chiến lược phát triển đô thị đã được chấp 

thuận, xác định tầm nhìn và lợi thế cạnh tranh. Việc tài trợ đã được thực hiện qua cơ chế đồng 

tài trợ rộng khắp. Các dự án phát triển đô thị của ADB trong tương lai – cũng như trước đây - 

sẽ gắn kết quy hoạch không gian với các kế hoạch đầu tư ngành và đặt ưu tiên vào phát triển 

đô thị xanh, có năng lực cạnh tranh, và phát triển hòa nhập, như đã đề ra trong Dự thảo Kế 

hoạch Hoạt động Ngành Đô thị (dự kiến phê duyệt trong 2012).  

19. Các dự án đô thị mới sẽ bao gồm những hợp phần nhằm (i) phát triển các mạch giao 

thông kết nối đô thị, ven đô và nông thôn, tiếp cận dịch vụ và hạ tầng nhằm thúc đẩy tăng 

trưởng theo hướng hòa nhập, đảm bảo phân phối tốt hơn các lợi ích của tăng trưởng kinh tế; 

(ii) giúp chính phủ quản lý quá trình đô thị hóa một cách có hiệu quả và có tính cạnh tranh 

thông qua việc mở rộng các nguồn thu ngân sách địa phương, đồng thời đưa vào áp dụng các 

quy trình, thủ tục quản lý tài chính và ngân sách hiệu quả hơn, kèm theo các cơ chế tài chính 

nhằm thúc đẩy đầu tư tư nhân và đồng tài trợ, đặc biệt là từ vốn vay của nguồn vốn vay thông 

thường và thông qua việc thành lập các quỹ đầu tư phát triển địa phương; và (iii) khuyến khích 

phát triển xanh thông qua việc cùng lúc khuyến khích các kế hoạch giảm thiểu và thích ứng với 

biến đổi khí hậu của các đô thị, giảm dấu chân nước và carbon thông qua cải thiện quản lý 

chất thải rắn và lỏng, và giảm tác động gây xuống cấp môi trường của rác thải từ kinh tế đô thị. 

Có thể phát huy vai trò tích cực hơn của người nghèo đô thị trong quản lý các tác động môi 

trường ở những khu vực xuống cấp trầm trọng – thường là nơi mà họ sinh sống – thông qua 
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các hoạt động như tái chế rác thải, quản lý đầu nguồn, và sự giám sát của người dân trong 

cung cấp các dịch vụ địa phương.  

20. Để xây dựng các đô thị xanh, có năng lực cạnh tranh và tăng trưởng hòa nhập, các dự 

án sẽ thúc đẩy các chiến lược bình đẳng giới, bao gồm (i) sự tham gia của nữ giới vào quy 

hoạch cộng đồng và xây dựng các công trình cấp nước và vệ sinh; (ii) sự tiếp cận của nữ giới 

với các hoạt động tập huấn để quản lý và duy trì tốt các công trình này và các hoạt động nâng 

cao nhận thức; iii) sự tiếp cận của nữ giới đối với các cơ hội tạo thu nhập trong các dự án vệ 

sinh thí điểm; và (iv) vai trò gia tăng của nữ giới trong cơ chế ra quyết định, bao gồm cả việc 

xây dựng các chiến lược và kế hoạch hành động ngành ở cả cấp quốc gia và địa phương.  
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Cây phân tích vấn đề cho ngành cấp nước, dịch vụ và kết cấu hạ tầng đô thị khác 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kỹ thuật: các khu vực đô thị mở 
rộng nhanh; tốc độ tăng của hạ 
tầng và dịch vụ không theo kịp; 
trình độ tay nghề ở địa phương 
không đáp ứng được sự phức 
tạp của các hệ thống 

Thể chế: vẫn đang trong quá 
trình phân cấp; chính quyền và 
bộ máy ở địa phương chưa 
hoàn toàn sẵn sàng nhận phân 
cấp; các quy hoạch tổng thể 
quá cứng nhắc 

 
Không có thông 
tin về các tài 
sản hạ tầng 
ngành nước, 
mà đây lại là 
yếu tố quan 
trọng để thu hút 
sự tham gia của 
tư nhân trong 
trung hạn; giá 
nước không đủ 
bù đắp chi phí 
thường xuyên 

 

Thiếu gắn kết 
giữa kế 
hoạch phát 
triển kinh tế 
xã hội, quy 
hoạch không 
gian đô thị, và 
quy hoạch 
tổng thể 
ngành địa 
phương; 
không có sự 
linh hoạt 
trong áp dụng 
quy hoạch 

Cổ phần 
hóa không 
đem lại hiệu 
quả cao 
hơn; các 
công ty cổ 
phần cấp 
nước đầu 
tư ra ngoài 
ngành; 
doanh 
nghiệp 
không được 
quyết định 
giá nước, 
mà là 
UBND tỉnh, 
họ hầu như 
không có 
động cơ gì 
để tăng giá 

Các hệ thống 
cấp nước ở đô 
thị nhỏ và 
nông thôn 
thường không 
được sửa 
chữa; chỉ có 
nguồn xây 
dựng cơ bản 
mà không có 
nguồn bền 
vững cho hoạt 
động và duy 
tu; phí thấp 
hoặc không 
thu phí; không 
có nhân lực có 
tay nghề tại 
địa phương để 
duy tu 

 
Hỗ trợ ngân 
sách của trung 
ương cho phát 
triển đô thị  
không gắn  
với nhu cầu 
thực tế  
 
Các chính 
quyền đô thị 
không thể thu 
hồi đầu tư, vd: 
giá bất động 
sản tăng nhờ 
những cải thiện 
về môi trường 
và giao thông 
không làm tăng 
thu ngân sách 
địa phương. 

Dịch vụ và hạ tầng đô thị không theo kịp phát triển kinh tế, đe dọa kìm hãm tăng trưởng công bằng và 
phát triển bền vững; ô nhiễm nước và đất do không kiểm soát được chất thải, gây các nguy cơ đối với 
sức khỏe và phát triển ở một số vùng 

Tác động 
quốc gia 
iaNationa
l 
Impacts 

Vấn đề 
chủ chốt 

của ngành 

Các đầu 
ra của 
ngành 
còn yếu 

Tác động 
ngành 

Nguyên 
nhân 
chính 

Các công ty dịch vụ đô 
thị chưa hoạt động theo 
định hướng thương 
mại; các cơ chế quy 
hoạch và tài chính 
không đủ linh hoạt để 
cho phép sẵn sàng ứng 
phó với biến đổi khí hậu 

Đô thị hóa tập trung ở một 
số đô thị lớn đông dân; các 
hệ thống ở những đô thị nhỏ 
không đảm bảo tính bền 
vững hoặc công bằng; 
không phân định rõ trách 
nhiệm về vận hành và bảo 
dưỡng 

Hạ tầng đô thị kém hiệu 
quả; thất thoát nước 
cao; các hệ thống 
không mở rộng ra các 
khu vực ven đô; hầu 
như không có xử lý 
nước thải 

Các trung tâm đô thị không thể ứng phó tich cực và đầy đủ trước những thách 
thức của tăng trưởng kinh tế nhanh và những đòi hỏi của dân cư đô thị đang 

ngày càng đông; hầu như không có ứng phó với biến đổi khí hậu 

 

Tài chính: thu ngân sách địa 
phương không đủ; không tiếp 
cận được thị trường vốn; 
không có đủ nguồn vốn để mở 
rộng hoặc duy trì các hệ thống 
và dịch vụ 

Hệ thống cấp 
nước cũ, khó 
đáp ứng được 
nhu cầu tăng 
nhanh; các 
dịch vụ quản lý 
môi trường 
không xử lý 
triệt để chất 
thải rắn và 
lỏng, kể cả bùn 
từ các bể phốt 



Phụ lục 1 

  

7 

Khung Kết quả Ngành (Cấp nước và các Dịch vụ Hạ tầng khác, giai đoạn 2011–2019) 
 

Các kết quả của ngành cấp quốc gia Các đầu ra của ngành cấp quốc gia Các đầu vào của ADB cho ngành 

Các kết quả với sự 
đóng góp của ADB  

Các chỉ số với mục tiêu 
và dữ liệu cơ sở 

Các đầu ra với 
sự đóng góp của 
ADB  

Các chỉ số với mục 
tiêu tăng thêm (dữ 

liệu cơ sở bằng 
không) 

Các hoạt động hiện nay và dự kiến của 
ADB 

Các đầu ra chính mong muốn 
đạt được từ các can thiệp của 
ADB  

  

Tăng tiếp cận các 
dịch vụ đô thị cơ bản 

1. Cấp nước đô thị 

Tỷ lệ dân số tại đô thị 
loại III và cao hơn 
được tiếp cận nước 
sạch tăng từ <60% 
năm 2010 lên 90% vào 
năm 2015 
 

2. Tiêu thoát nước và 
vệ sinh 

Tỷ lệ hộ gia đình được 
tiếp cận dịch vụ thu 
gom và xử lý nước thải 
sinh hoạt tăng từ 10% 
năm 2010 lên 20% vào 
năm 2015 

Cấp nước, vệ sinh 
và các hạ tầng đô 
thị khác được mở 
rộng, duy trì và 
quản lý tốt 

 

Đến 2015 tiếp cận 
120 lít nước sạch để 
uống/người/ngày ở 
đô thị và 50 lít/người 
/ngày ở nông thôn  

Giảm thất thoát, thất 
thu nước từ 30% 
xuống 25% vào năm  
2015 

Thêm 5 triệu người 
được đấu nối vào hệ 
thống thoát nước tập 
trung 
 
  

Các lĩnh vực hoạt động chính theo dự 
kiến 

Cấp nước và vệ sinh (60%) 

Phát triển ngành đô thị (40%) 

Các dự án tương lai với số vốn ước tính 

Tài trợ đa đợt ngành cấp nước Việt Nam, 
PFR2 (2012) 212 triệu USD, PFR3 (2014) 
250 triệu USD 

Các đô thị hành lang GMS (2012) 130 triệu 
USD  

Phát triển các đô thị cấp hai (2013) 100 triệu 
USD 

Môi trường Đô thị của các Đô thị Ven biển và 
Biến đổi Khí hậu (2014) 100 triệu USD 

Nước thải công nghiệp (2014) 100 triệu USD 

Cấp nước và vệ sinh cấp tỉnh (2015) 100 
triệu USD 

Khoản vay ngành cho môi trường đô thị 
(2015–2024) 1 tỷ USD 

Các dự án đang triển khai với số vốn đã 
phê duyệt 

Các đô thị trung bình và nhỏ miền Trung, 53 
triệu USD 

SEUD Thanh Hóa 72 triệu USD 

SEUD một số đô thị được lựa chọn 70 triệu 
USD 

Cấp nước và vệ sinh nông thôn miền Trung 
45 triệu USD 

Tài trợ đa đợt ngành cấp nước Việt Nam 
(2011–2020) 1 tỷ USD, PFR1 là 138 triệu 
USD 

Hỗ trợ kỹ thuật vùng cho GMS để đẩy mạnh 
các sáng kiến giảm thiểu biến đổi khí hậu 

Các lĩnh vực hoạt động chính 
theo dự kiến 

Mở rộng phạm vi bao phủ và nâng 
cao hiệu quả các dịch vụ đô thị cơ 
bản 

Các dự án tương lai 

Áp dụng các hệ thống kiểm soát và 
quản lý được cải thiện 

Hỗ trợ kỹ thuật thông qua Bộ Xây 
dựng cho một số công ty cấp nước 
để đạt được các mục tiêu về chống 
thất thoát, thất thu nước 

Từng bước đưa vào áp dụng các 
chỉ số hoạt động đã điều chỉnh 

Hướng dẫn chính thức cho các 
doanh nghiệp cấp nước về cổ 
phần hóa  

Tăng cường vai trò của Bộ Xây 
dựng và VWSA trong theo dõi hiệu 
quả hoạt động của các doanh 
nghiệp cấp nước 

Các dự án đang triển khai 

Từng bước đưa vào áp dụng các 
hệ thống và quy trình, thủ tục tăng 
cường trong quản lý nước thải đô 
thị 

Tăng sự tham gia của nữ giới vào 
lập quy hoạch cộng đồng đối với 
đầu tư hạ tầng đô thị 

Các chiến lược giảm thiểu biến đổi 
khí hậu ở địa phương và công 
nghệ carbon thấp tạo ra cơ hội 
việc làm 
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nhằm đem lại lợi ích cho nữ giới, 2,7 triệu 
USD 

ADB = Ngân hàng Phát triển Châu Á, GMS = Tiểu vùng sông Mekong mở rộng, MFF = Tài trợ đa đợt, SEUD = Phát triển kinh tế-xã hội đô thị, PFR = yêu cầu nguồn vốn định kỳ, VWSA 
= Hiệp hội Cấp Thoát Nước.  
Nguồn: Nhóm dự án ngành nước và đô thị của ADB. 


