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TÓM TẮT  

Phân tích Kinh tế Chính trị theo chủ đề Ô nhiễm nước được thực hiện nhằm tìm hiểu bối cảnh 
kinh tế chính trị, các quá trình ra chính sách và các yếu tố ảnh hưởng đến vận động chính sách 
nhằm giúp Mạng lưới Bảo tồn nước xác định được vị trí và điểm xuất phát của mình. Phân tích 
này áp dụng phương pháp tổng quan hóa tài liệu, phỏng vấn các bên liên quan và kết hợp thăm 
thực địa. Trong bối cảnh kinh tế tăng trưởng nhanh, ô nhiễm môi trường gia tăng tới ngưỡng, 
và đồng thời sự phân cấp quản lý và phân cấp ra quyết định mạnh mẽ hơn về các địa phương, 
các sáng kiến liên minh dân sự có thể tìm thấy các cơ hội vận động chính sách của mình. Thời 
điểm này là phù hợp cho sự xuất hiện của Mạng lưới khi vấn đề ô nhiễm nước đã trở thành vấn 
đề quan tâm trong nghị sự chính trị cấp quốc gia, địa phương và của người dân; sự thay đổi tư 
duy của lãnh đạo ngành, và sự sẵn sàng vào cuộc của các thành phần khác nhau trong xã hội. 
 
Thu hút và duy trì sự tham gia của các bên đòi hỏi cơ quan điều phối của mạng lưới và các 
thành viên đi theo một phương pháp tiếp cận hiệu quả, được hỗ trợ bởi các nghiên cứu bằng 
chứng, sự đồng thuận của các bên về chương trình và kết quả chung, về vai trò và trách nhiệm 
tham gia cũng như các quá trình ra quyết định minh bạch. Mạng lưới cũng cần tập trung xây 
dựng năng lực, tập hợp các cơ sở thông tin và dữ liệu chính thức và tin cậy để hỗ trợ quá trình 
vận động thay đổi nhận thức của người dân và các tầng lớp trong xã hội về tác động của ô 
nhiễm nước (ao hồ, sông ngòi trong khu vực đô thị) và sức khỏe cộng đồng.  
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CÁC TỪ VIẾT TẮT 

2030 WRG  Nhóm Tài nguyên nước 2030 2030 Water Resources Group  

ASEAN 
Hiệp hội các quốc gia Đông 
Nam Á  

Association of 
Southeast Asian Nations 

BVMT Bảo vệ môi trường  Environmental Protection  

CECR  
Tổ chức Nghiên cứu Môi trường 
và Cộng đồng 

Center for Environment and 
Community Research  

CSO Tổ chức xã hội dân sự  Civil Society Organization 

CSP 
Chương trình hỗ trợ các liên 
minh  Coalition Support Program  

DFID  Bộ Phát triển Quốc tế Anh  
Department for International 
Development  

FDI  Đầu tư trực tiếp nước ngoài  Foreign Direct Investment 

IDA  Hiêp hội Phát triển Quốc tế  
International Development 
Association  

KII Phỏng vấn sâu Key Informant Interview  

MONRE  Bộ Tài nguyên Môi trường  
Ministry of Natural Resources and 
Environment  

NGO Tổ chức Phi Chính Phủ  Non-Governmental Organization  
TNMT Tài nguyên môi trường  Natural Resources and Environment  

UNDP  
Tổ chức Phát triển Liên hợp 
quốc  

United Nations for Development 
Programmes  

USAID  
Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa 
Kỳ  

US. Agency for International 
Development  

VWCN 
Liên minh bảo tồn nước Việt 
Nam 

Vietnam Water Conservation 
Network  

WB  Ngân hàng Thế giới  the World Bank  
WBG  Nhóm Ngân hàng Thế giới  the World Bank Group 
WTO Tổ chức Thương mại Thế giới World Trade Organization  
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GIỚI THIỆU 

THÔNG TIN NỀN  

Dự án “Chung tay bảo tồn nguồn nước” (viết tắt: CAWACON) do Chương trình Sáng kiến địa 
phương của Cơ quan Viện trợ Hoa Kỳ (USAID) nhằm hỗ trợ thành lập mạng lưới các tổ chức 
phi chính phủ Việt Nam Mạng lưới Bảo tồn Nước Việt Nam (VIWACON) và các bên liên quan 
gồm các doanh nghiệp, cơ quan quản lý, cơ quan nghiên cứu, hiệp hội và các cá nhân quan tâm 
đến bảo vệ nguồn nước mặt làm việc cùng nhau để không chỉ nâng cao nhận thức của cộng 
đồng về các nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước, những tác động từ ô nhiễm đối với sức 
khỏe con người và tới nền kinh tế, mà còn hướng tới ý thức trách nhiệm chung để bảo vệ các 
vùng nước từ sông, suối, hồ và ven biển. Mạng lưới sẽ cung cấp một nền tảng cho các thành 
viên và công chúng để cùng đối thoại, trao đổi thông tin và chia sẻ các thực hành về bảo tồn 
nguồn nước. Ngoài ra, mạng lưới sẽ xác định các khoảng trống và những thách thức trong kiểm 
soát ô nhiễm nước và huy động sự tham gia của tất cả các bên liên quan cùng tham gia hành 
động và có các giải pháp sáng tạo ở cấp cộng đồng, cấp tỉnh và cấp quốc gia để bảo tồn nước 
sạch. Đặc biệt, VIWACON sẽ tiếp cận với khu vực doanh nghiệp và các nhà tài trợ khác để 
huy động nguồn lực và các hỗ trợ cần thiết để duy trì hoạt động. Dự án được hình dung rằng 
sau khi kết thúc, VIWACON sẽ tiếp tục là một nền tảng hợp tác mạnh mẽ tập hợp đa bên từ 
các cơ quan quản lý, khối tư nhân, các tổ chức xã hội và người dân để cùng phối hợp chung 
tay bảo tồn nguồn nước và các hệ sinh thái nước. Những nỗ lực này sẽ giúp giảm thiểu ô nhiễm 
nước và đảm bảo mọi người dân được tiếp cận với nguồn nước an toàn. 

Quản lý nước, bao gồm kiểm soát và bảo tồn ô nhiễm nước, là một vấn đề phức tạp. Quản trị 
nước đòi hỏi một khung pháp lý chặt chẽ, cơ sở hạ tầng đầy đủ, công nghệ và năng lực quản lý 
cao. Nó đòi hỏi sự tham gia của tất cả các thành phần xã hội bởi nước duy trì sự sống và có ảnh 
hưởng đến mọi mặt của xã hội.  

Trọng tâm chính của dự án này trong ba năm tới là nâng cao nhận thức về ô nhiễm nước và sức 
khỏe, về thay đổi hành vi thông qua các sáng kiến và hỗ trợ, trên cơ sở nền tảng thông tin và 
và dữ liệu khoa học. Điều này đòi hỏi dự án phải có một hiểu biết sâu sắc và thấu đáo về bối 
cảnh kinh tế chính trị và quản trị nước để có thể xác định các vấn đề ưu tiên và thiết kế các 
hoạt động và hành động chung nhằm đặt được kết quả đã đặt ra. Địa bàn hoạt động của dự án 
sẽ diễn ra tại Hà Nội và Đà Nẵng. 

BỐI CẢNH 

Trong vòng hơn ba thập kỷ qua, Việt Nam đã có sự phát triển kinh tế nổi bật, là một trong 
những nước có tốc độ tăng trưởng hàng đầu thế giới (5.5%GDP từ 1990) do sự thay đổi về cơ 
cấu kinh tế và đô thị hóa1. Sự bùng nổ của phát triển công nghiệp, chế biến chế tạo, xây dựng 
hạ tầng, dịch vụ, với làn sóng đầu tư nước ngoài (FDI) đã tạo nên câu chuyện thành công của 
Việt Nam. Tăng trưởng công nghiệp nổi bật ở các thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ 
Chí Minh và các vùng kinh tế tương ứng (đồng bằng Sông Hồng, khu vực Đông Nam Bộ),  tiếp 
đến là các vùng kinh tế trọng điểm khác. Số lượng các khu công nghiệp và tỉ lệ lấp đầy đều gia 

 
1 World Bank (2020). Đô thị hóa Việt Nam trước ngã rẽ: Khởi đầu lộ trình hiệu quả, bao trùm và có khả năng 
thích ứng   
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tăng. Tổng số các khu công nghiệp hiện nay là 335 khu công nghiệp2 được phân bổ trên hầu 
hết các tỉnh thành. Các cụm công nghiệp, làng nghề (số lượng hơn 5,000) cũng đóng góp vào 
sản xuất trong nước. Tốc độ đô thị hóa trung bình của cả nước là 3.3% trong suốt thời gian từ 
2009-20143. Số lượng người dân sống và làm việc ở các khu vực đô thị tương đương 35% tổng 
dân số và đã lên tới 30 triệu người1.  

Sự phát triển đô thị và công nghiệp đã kéo theo sự gia tăng về ô nhiễm môi trường, đến ngưỡng 
“môi trường không thể chịu tải thêm”4. Ô nhiễm hữu cơ hầu hết đều vượt ngưỡng cho phép 
trên tất cả các lưu vực sông của Việt Nam. Chưa đến ¾ các khu công nghiệp có nhà máy xử lý 
nước thải tập trung và chỉ 12.5% nước thải đô thị được thu gom và xử lý. Nước thải từ cụm 
công nghiệp và làng nghề phần lớn bị xả thẳng ra môi trường nước tiếp nhận do thiếu các hạ 
tầng xử lý nước thải. Các con sông trong nội đô Hà Nội (sông Tô Lịch, Kim Ngưu, Lừ, Sét) 
đều đã và đang trở thành các dòng sông chết, đen và bốc mùi do chúng là nơi tiếp nhận nước 
thải trực tiếp từ các khu vực dân cư. Nếu kinh tế Việt Nam tăng trưởng 1% thì chi phí khắc 
phục ô nhiễm môi trường có thể lên tới 3%GDP. Nếu không có các hành động ứng phó ngay 
lập tức, các thiệt hại đối với nền kinh tế của Việt Nam từ ô nhiễm nước có thể lên tới 3.5% 
GDP5.      

Việc bảo vệ môi trường phải là một nhiệm vụ của mọi thành phần, và của mọi công dân bởi 
các cơ quan nhà nước không thể có đủ nguồn lực con người và vật lực để cáng đáng nhiệm vụ 
to lớn này. Sự tham gia của các thành phần kinh tế, các tổ chức xã hội, của mọi người dân đã 
được xác định tại điều 2 và điều 4 Luật Bảo vệ Môi trường 2020. Các cơ quan quản lý của Nhà 
nước đã và đang nỗ lưc huy động sự tham gia của các bên trong các quá trình xây dựng chính 
sách, truyền thông và nâng cao nhận thức của cộng đồng trong nhiều mặt của đời sống kinh tế. 
Các hành động chung (Collective Actions) do liên minh nhiều đối tác và các bên liên quan 
đang được nhiều tổ chức (UNDP, CEP Water Mandate, World Bank/2030 Water Resources 
Groups (2030WRG), USAID, v.v.) theo đuổi thực hiện nhằm giúp đạt được các mục tiêu phát 
triển bền vững (SDG), đặc biệt SDG 6 về nước sạch và vệ sinh cho tất cả mọi người. Mạng 
lưới bảo tồn nguồn nước Việt Nam tập hợp các tổ chức xã hội cùng với các đối tác doanh 
nghiệp, chính quyền địa phương là một trong những sáng kiến mới do USAID tài trợ sẽ giúp 
thúc đẩy nâng cao nhận thức của người dân về ô nhiễm nước và tác động đến sức khỏe, làm 
thay đổi hành vi ứng xử của mọi tầng lớp người dân để chúng ta có trách nhiệm hơn với môi 
trường nước.     

MỤC ĐÍCH VÀ ĐỐI TƯỢNG MÀ BÁO CÁO HƯỚNG TỚI  

Nghiên cứu này là một đánh giá tổng quan dựa trên các nghiên cứu trong và ngoài nước về 
kinh tế chính trị của Việt Nam với góc nhìn theo chủ đề liên quan đến bảo vệ môi trường và ô 
nhiễm nước. Phân tích sẽ nêu lên các động lực tác động đến nền kinh tế và chính trị của Việt 
Nam, có ảnh hưởng đến quản trị nước và kiểm soát ô nhiễm. Phân tích cũng chỉ ra vai trò của 
các bên liên quan trong nhiệm vụ này và các quá trình hoạch định chính sách có liên quan. Trên 

 
2 Bộ Kế hoạch đầu tư (2019) Báo cáo các khu công nghiệp Việt Nam  
3 Tổng cục Thống kê, 2016.  
4 Bộ trưởng Trần Hồng Hà (2016). Phát biểu tại Diễn đàn Bảo vệ môi trường, những vấn đề cấp bách. Truy cập 
tại https://dangcongsan.vn/thoi-su/bo-truong-tran-hong-ha-o-nhiem-da-den-nguong-khong-the-chiu-tai-
415583.html  
5 World Bank (2019). Việt Nam: Hướng đến một hệ thống nước sạch, an toàn và có tính thích ứng  

https://dangcongsan.vn/thoi-su/bo-truong-tran-hong-ha-o-nhiem-da-den-nguong-khong-the-chiu-tai-415583.html
https://dangcongsan.vn/thoi-su/bo-truong-tran-hong-ha-o-nhiem-da-den-nguong-khong-the-chiu-tai-415583.html
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cơ sở đó, phân tích sẽ giúp CECR và mạng lưới bảo tồn nước thiết kế các hoạt động của mình 
phù hợp với bối cảnh và các quan hệ chính trị, các quá trình xây dựng chính sách ở cấp trung 
ương và cấp địa phương. Do vậy, đối tượng phục vụ của báo cáo là thành viên của mạng lưới, 
cơ quan tài trợ USAID, và các bên quan tâm khác trong nỗ lực thiết kế và thực hiện các hoạt 
động chung của mạng lưới Bảo tồn nước.  

CÁC CÂU HỎI NGHIÊN CỨU  

Câu hỏi nghiên cứu cho phân tích tập trung vào:  

1. Đưa ra phân tích, xác định các vấn đề và bối cảnh trong quản lý ô nhiễm nước , đâu là 
các bên liên quan chính và các quá trình chính sách chính trong lĩnh vực này?  

2. Xác định đầu vào Mang lưới và khuyến nghị các sáng kiến cho Hoạt động chung của 
mang lưới?  
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PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

TỔNG QUAN TÀI LIỆU 

Nhóm nghiên cứu thực hiện một đánh giá tổng quan về bối cảnh kinh tế chính trị của Việt Nam 
và nhìn nhận dưới lăng kính kiểm soát và ngăn ngừa và quản lý ô nhiễm nước. Các tài liệu 
chính bao gồm Phân tích kinh tế chính trị do DFID, Oxfam và Oxford Policy Management năm 
2012, đánh giá cuối kỳ Chương trình hỗ trợ các liên minh (CSP) của DFID (2015), Báo cáo 
quản trị nước của Ngân hàng Thế giới năm 2019, Phân tích Khung kinh tế nước để đánh giá 
các thách thức của ngành nước (2030WRG, 2017), báo cáo Ô nhiễm nước và sự cần thiết xây 
dựng Luật kiểm soát ô nhiễm nước (CECR, 2018), Báo cáo Một tương lai công nghiệp Xanh 
(Viện các vấn đề Môi trường và Công chúng (IPE, Trung Quốc, 2020), các tài liệu nghiên cứu 
đánh giá về Luật tiếp cận thông tin (EU, Oxfam, và các liên minh dân sự, 2020), các tài liệu về 
dự án của CECR, cũng như các ghi chép từ phỏng vấn các bên liên quan và các tài liệu khác.  

QUAN SÁT THỰC ĐỊA   

Nhóm công tác cũng thực hiện môt chuyến công tác thực địa tại Đà Nẵng để quan sát hiện 
trạng ô nhiễm tại Âu thuyền Thọ Quang, nơi cập cảng của tàu bè và liên tục tiếp nhận nhiều 
loại nguồn thải khác nhau đổ vào. Nhóm cũng tiếp xúc với cơ quan quản lý và các doanh nghiệp 
ở khu công nghiệp Hòa Khánh tại Đà Nẵng để tìm hiểu về tuân thủ môi trường của các cơ sở 
công nghiệp trên địa bàn.  

PHỎNG VẤN CHUYÊN SÂU (KII)  

Nhóm nghiên cứu đã thực hiện 11 phỏng vấn với các bên liên quan như các cơ quan quản lý 
môi trường ở cấp trung ương, cấp địa phương, các  tổ chức xã hội, các tổ chức quốc tế và các 
chuyên gia nhằm thu thập các thông tin về bối cảnh chung và các vấn đề của địa phương có 
liên quan đến môi trường và các kế hoạch phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường. Phỏng vấn 
cũng nhằm làm rõ vai trò của các bên trong công tác quản lý và kiểm soát ô nhiễm, thu thập dữ 
liệu và công bố thông tin về môi trường, hoạt động cộng đồng, nâng cao nhận thức cũng như 
tìm hiểu về sự quan tâm của họ đối với cách tiếp cận đa bên, có điều phối của mạng lưới bảo 
tồn nước sạch, sự đóng góp của các tổ chức để góp phần tạo nên sự thay đổi và cải thiện môi 
trường trong tương lai.  

BAN CỐ VẤN VÀ CÁC THAM VẤN 

Một ban cố vấn gồm 4-5 đại diện từ IUCN, các chuyên gia môi trường hoạt động lâu năm trên 
nhiều cương vị quản lý khác nhau (nhà nước, tổ chức phát triển, tổ chức xã hội dân sự) đã được 
thành lập và có buổi làm việc với dự án và nhóm nghiên cứu. Nội dung tham chiếu công việc, 
ý tưởng thiết kế cho nghiên cứu, khung phân tích và các câu hỏi đều được trình bày và tham 
vấn với nhóm cố vấn. Nhóm cố vấn cũng tham gia đọc, phản biện góp ý cho các dự thảo và 
báo cáo chính thức của mạng lưới.  

Một hội thảo với các bên liên quan đã được tổ chức tại Đà nẵng nhằm tìm hiểu  về các vấn đề 
môi trường ưu tiên của thành phố. Một hội thảo tham vấn khác sẽ được tổ chức để báo cáo cho 
các bên liên quan về những phát hiện và kết quả của nghiên cứu.  
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PHÂN TÍCH   

Các phỏng vấn trực tiếp (KII) với các đối tác, các bên liên quan được ghi chép và chia sẻ trong 
nhóm nghiên cứu để thu thập các thông tin dựa trên cấu trúc của bảng câu hỏi phỏng vấn. Phân 
tích nội dung và các tình huống được áp dụng cho các thông tin thu thập được và được trình 
bày thành hai tiểu báo cáo: báo cáo phân tích kinh tế chính trị (báo cáo này) và báo cáo phân 
tích tình huống cho Đà Nẵng (báo cáo thứ hai).  

HẠN CHẾ  

Có thể nói việc tìm hiểu, đặt câu hỏi và phỏng vấn các bên liên quan, nhất là đại diện các cơ 
quan quản lý nhà nước về tình hình kinh tế chính trị vẫn được cho là nhạy cảm và đối tượng 
được hỏi cũng ngại chia sẻ cởi mở. Nhóm nghiên cứu cũng cân nhắc trong khi phỏng vấn để 
diễn đạt các câu hỏi và vấn đề muốn tìm hiểu bằng ngôn ngữ dể hiểu và thay thế những từ ngữ 
“nhạy cảm chính trị” khi cần thiết.  

Thêm vào đó, sự nhìn nhận về các tổ chức xã hội dân sự hoặc các tổ chức NGO từ các cơ quan 
nhà nước có thể chưa được sâu sắc và đầy đủ, vì vậy hiện sự tiếp cận của các tổ chức này với 
cơ quan nhà nước hay doanh nghiệp tư nhân cũng chưa hoàn toàn cời mở. Vì vậy, nhóm nghiên 
cứu quyết định thực hiện các cuộc phỏng vấn với các nhóm đại diện chính, với số lượng chọn 
lọc, và ngoài ra dành nhiều thời gian để tóm tắt và tổng quan hóa tài liệu, và các nguồn thông 
tin có sẵn được thực hiện bởi các đối tác phát triển tin cậy ở Việt Nam.    
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CÁC PHÁT HIỆN VÀ KẾT LUẬN  

TỔNG QUAN KINH TẾ CHÍNH TRỊ    

Tổng quan Kinh tế chính trị  

Trong vòng hơn 3 thập kỷ vừa qua, kể từ sau Đổi mới 1986, nền kinh tế Việt Nam chứng kiến 
một sự phát triển vượt bậc. Tốc độ tăng trưởng GDP luôn đạt trên 5.5% từ năm 1990 đến nay. 
Trước đại dịch Covid-19, Việt Nam có cả một thập kỷ khi mà tốc độ tăng trưởng GDP luôn 
cao trong khoảng 6-7%, là nền kinh tế mới nổi có tăng trưởng trong nhóm cao nhất thế giới. 
Sự thành công của kinh tế Việt Nam được cho là do sự thay đổi trong cơ cấu kinh tế, tập trung 
cho công nghiệp hóa và chế biến chế tạo, thương mại và dịch vụ. Sự mở cửa cho đầu tư nước 
ngoài với khối doanh nghiệp FDI đã thu hút lượng lớn vốn đầu tư và lần đầu tiên Việt Nam 
nằm trong số 20 nền kinh tế nhận vốn đầu tư nước ngoài toàn cầu lớn nhất. 19/21 ngành kinh 
tế có vốn đầu tư nước ngoài, trong đó chế biến chế tạo với 214.2 tỉ đô la chiếm 59.1% 

Các yếu tố tạo động lực cho kinh tế Việt Nam còn bao gồm sự tham gia của Việt Nam vào quá 
trình tự do hóa thương mại quốc tế, bắt đầu từ việc trở thành thành viên đầy đủ của Hiệp hội 
các quốc gia Đông Nam (ASEAN), thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), và 
các HIệp định thương mại tự do khác. Trong nước, đã có hàng loạt các cải cách để tạo thuận 
lợi cho môi trường kinh doanh, cải cách hành chính và gỡ bỏ các điều kiện kinh doanh không 
cần thiết.  Nguồn lực công cũng đã được huy động tạo nên những giá trị lớn từ việc đầu tư cho 
nguồn nhân lực và đầu tư cho các công trình hạ tầng6.  

Nền kinh tế tiếp tục được cải cách và tăng trưởng, và về mặt chính trị, Việt Nam phát triển dưới 
sự chỉ đạo thống nhất của Đảng và Chính phủ. Quản trị nhà nước, do đó vẫn đi theo một hình 
thức là các bộ ngành của Chính phủ là cơ quan chính chịu trách nhiệm đề xuất các luật, quy 
định, nghị định để giải quyết các vấn đề của xã hội. Chính phủ, Quốc hội và Bộ trung ương 
ban hành văn bản luật, tiếp theo các cơ quan đoàn thể xã hội, đội ngũ báo chí sẽ huy động xã 
hội vào cuộc nhằm thông tin pháp luật đến người dân. Sự tham gia của các bên khác như khối 
tư nhân, hay xã hội dân sự rất ít hoặc chỉ có tính hình thức, thường là chỉ được tham gia sau 
khi văn bản đã có dự thảo. Do vậy, tính phản biện thường một chiều, việc chấp thuận những ý 
kiến góp ý vẫn phụ thuộc vào tính chủ quan của những người biên soạn văn bản luật. Quan sát 
về phản ứng xã hội trong các vấn đề khá nhạy cảm gần đây, như các chủ đề về biên giới biển 
đảo, khiếu kiện đất đai, hoặc cụ thể về ô nhiễm như Formosa Hà Tĩnh, nhiệt điện Vĩnh Tân cho 
thấy tiếng nói đa chiều chưa hoàn toàn được cân nhắc đầy đủ và một số ý kiến có thể được coi 
là ngược dòng, mang tính tiêu cực7.  

Tuy nhiên, công cuộc cải cách cũng đã dần mở ra những không gian cho sự tham gia của các 
bên như tư nhân hoặc xã hội dân sự vào các quá trình hoạch định chính sách, đặc biệt trong bối 
cảnh phát triển bao trùm, bền vững cũng như cách mạng công nghệ 4.0. Chính phủ đã nhìn 
nhận các ưu tiên, như một phát biểu của Thủ tướng, cho thấy: “Chính phủ sẽ tăng tốc cải thiện 
thủ tục hành chính, xây dựng thể chế kinh tế sao cho các chủ thể kinh tế đều có quyền tham gia 
vào hoạch định kế hoạch phát triển và chính sách, tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng mềm, số 

 
6 East Asia Forum (2019). National Australian University. Vietnam Political’s Freedom and its Economic 
Success. Available at https://www.eastasiaforum.org/2019/01/21/vietnams-political-freedoms-and-its-economic-
success/  
7 Joerg Wischermann (2011). Governance and Civil Society Action in Vietnam: Changing the Rules 
FromWithin—Potentials and Limits. Asian Politics & Policy. Vol.3, No.3, p 383-411   

https://www.eastasiaforum.org/2019/01/21/vietnams-political-freedoms-and-its-economic-success/
https://www.eastasiaforum.org/2019/01/21/vietnams-political-freedoms-and-its-economic-success/
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hóa để chuyển đổi nền kinh tế sang số hóa, đổi mới cơ chế tuyển dụng, chú trọng đào tạo nguồn 
nhân lực, người tài để tận dụng Cách mạng Công nghệ 4.0 làm động lực tăng trưởng đất nước”6. 

Sự tham gia của xã hội dân sự vào quá trình hoạch định chính sách   

Kết quả của quá trình cải cách dẫn đến sự phân cấp quyền lực và nguồn lực từ cấp trung ương 
chuyển sang các đơn vị thực hiện, là bộ ngành và các tỉnh địa phương. Ngân sách cũng được 
phân bổ xuống địa phương. Bối cảnh này thúc đẩy quá trình ra chính sách cũng theo hướng 
phân cấp nhiều hơn. Đây chính là cơ hội cho sự tham gia của cộng đồng, của các tổ chức xã 
hội dân sự trong xây dựng và thực hiện các chính sách. Nhiều trường hợp ô nhiễm công nghiệp 
và đô thị đã được phát hiện từ cộng đồng và sự tham gia của cộng đồng đã có những tác động 
đến chính sách về quản lý ô nhiễm (ví dụ trường hợp công ty Vedan)8. Tuy nhiên, sự phân cấp 
cũng có những trở ngại nhất định đó là không xác định rõ được bên nào có trách nhiệm ra quyết 
định chính. Đặc biệt khi quản lý những nguồn tài nguyên chung như quản lý nguồn nước. Sự 
phân tán trong quản lý nước là một ví dụ, khi nguồn nước và chất lượng nguồn nước do Bộ Tài 
nguyên Môi trường quản lý, sử dụng nước do các bộ ngành có tiêu thụ nước, như Bộ Nông 
nghiệp, bộ Công thương hay Bộ Y tế quản lý. Một trường hợp vi phạm tuân thủ, nếu xảy ra 
giữa ranh giới các bộ ngành hay các địa phương thông thường rất mất thời gian xử lý, và nhiều 
khi vấn đề được đẩy qua đẩy lại giữa các bên và không đi đến giải quyết rốt ráo.  

Mặc dù vai trò của các tổ chức khoa học kỹ thuật đã được luật hóa và nhiều tổ chức hoạt động 
tích cực, tổ chức phí chính phủ hoặc các tổ chức xã hội dân sự chưa được thể chế hóa trong các 
văn bản pháp luật ở Việt Nam. Tuy nhiên, không thể phủ nhận sự tồn tại và vận động của các 
tổ chức xã hội dân sự bên cạnh nhà nước và thị trường9. Mối quan hệ giữa các tổ chức khoa 
học công nghệ, các tổ chức xã hội (có thể gọi là các tổ chức ngoài nhà nước, không có các 
nguồn tài chính sự nghiệp của nhà nước) và nhà nước thường thông qua những cơ chế hợp tác, 
cung cấp dịch vụ (như sự tham gia của cá tổ chức trong thực hiện các chương trình của Nhà 
nước, như Chương trình Xóa đói giảm nghèo, chương trình Nông thôn mới), các hoạt động vận 
động chính sách cũng như các hoạt động giám sát xã hội, mặc dù mức độ của mối quan hệ này 
cũng phụ thuộc trong từng trường hợp cụ thể. Một số tổ chức xã hội, tổ chức Phi Chính phủ 
(NGO) dưới hình thức tổ chức khoa học công nghệ trong mạng lưới của Liên hiệp các Hội 
khoa học và Kỹ thuật (VUSTA) hoặc Hội bảo vệ môi trường thiên nhiên (VACNE) hiện đã có 
thể độc lập về tài chính và có chức năng phản biện xã hội, tuy nhiên mới chỉ ở mức độ thấp, 
chưa tạo được những thay đổi bước ngoặt về chính sách.   

Sự tham gia vận động chính sách của các tổ chức khoa học công nghệ và các tổ chức dân sự 
thông thường dưới hình thức đưa lên tiếng nói đại diện từ cộng đồng, từ người dân về các vấn 
đề xã hội hoặc những phát hiện trong quá trình thực hiên chính sách tới cơ quan có thẩm quyền. 
Quá trình này, nếu thành công có thể trở thành một vấn đề chính sách và thường diễn ra ở cấp 
địa phương hơn là cấp trung ương. Một ví dụ từ thành phố Đà Nẵng trong tổ chức quản lý chất 
thải rắn với sự tham gia của các tổ chức xã hội đã giúp xây dựng thành chính sách ở cấp tỉnh. 
Hoạt động vận động ở cấp trung ương, tuy nhiên, còn ít các tổ chức tham gia và ít bài học thành 
công. Một xu hướng liên minh các tổ chức xã hội dân sự đã được hình thành trong hoạt động 
vận động các vấn đề xã hội có tính bức thiết. Điển hình là 5 liên minh về Đất đai, Khai khoáng, 
Đất rừng, Y tế và Nước sạch đã được hình thành và đi vào hoạt động trong khuôn khổ hỗ trợ 
của DFID và do Oxfam thực hiện. Việc xác định các chủ đề hoạt động của liên minh, cũng dựa 

 
8 World Bank (2019). Việt Nam: Hướng đến một hệ thống nước Sạch, An toàn và có tính thích ứng.  
9 PPWG, GPAR, ENCOMNET (2016). Tài liệu hội thảo thường niên lần thứ nhất về Vai trò của các tổ chức xã 
hội dân sự trong phát triển kinh tế, xã hội và văn hóa Việt Nam  
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trên một đánh giá kinh tế chính trị ở cấp vĩ mô, với những phát hiện, cho đến nay vẫn còn 
nguyên giá trị. 

Các phát hiện về động lực thúc đẩy trong bối cảnh kinh tế xã hội của Việt Nam, tạo tiền đề cho 
nhóm 5 liên minh nói trên là10:  

- Sự tăng trưởng không đồng đều dẫn đến làm gia tăng bất bình đẳng xã hội (ví dụ giữa 
khu vực đô thị và nông thôn, giữa các nhóm dân tộc, các nhóm dễ bị tổn thương…) 

- Sự phân tán về thẩm quyền quản lý/ sự chồng chéo về nhiệm vụ giữa các cơ quan và 
các mối quan hệ chặt chẽ giữa quyền lợi về chính trị và kinh tế (ví dụ các lỗ hổng chính 
sách làm lợi cho một số nhóm đối tượng…)   

- Tầm quan trọng của các mối quan hệ và đồng minh trong hệ thống chính trị 
- Sự lãnh đạo thống nhất của Đảng trong mọi mặt kinh tế - xã hội   
- Sự phức tạp của xã hội dân sự ngày càng gia tăng trong bối cảnh chính trị (về loại hình 

tổ chức và cách thức hoạt động)  

HỘP 1. SỰ THAM GIA CỦA CECR TRONG XÂY DỰNG LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 2020 (CECR, 
2020) 

 

Các tổ chức ngoài nhà nước 

Các tổ chức ngoài nhà nước không chỉ bao gồm các tổ chức Phi Chính phủ (NGO) mà còn bao 
gồm các tổ chức quần chúng ở địa phương, các hội nhóm làng xã, các nhóm tôn giáo, truyền 
thông xã hội, hội nhà báo, các hội nghề nghiệp, các viện nghiên cứu, đại học cùng hợp tác chia 
sẻ những mối quan tâm xã hội chung nào đó. Trong việc hình thành liên minh hay mạng lưới 
các tổ chức xã hội dân sự, tổ chức khởi xướng liên minh có thể cân nhắc sự tham gia vào liên 
minh của những nhóm như:  

 
10 Oxfam, Oxford Policy Management, DFID (2012). Internal Document. Vietnam Country Political Economy 
Analysis   

Từ năm 2017-2019, ở cấp địa phương, Liên minh Nước sạch do CECR điều phối đã đóng 
góp vào việc thúc đẩy thực thi Luật Tiếp cận thông tin và Luật Bảo vệ Môi trường 2014. Cụ 
thể, từ kết quả khảo sát thực thi Luật TCTT tại các địa phương, LMNS đã gửi khuyến nghị 
về thúc đẩy thực thi Luật TCTT cho 07 địa phương tại Sơn La và Đà Nẵng tháng 8/2020. 
Dựa trên những kết quả đó, LMNS và đội ngũ chuyên gia đã nghiên cứu, tổng hợp và xây 
dựng khuyến nghị thúc đẩy công khai thông tin và tiếp cận thông tin môi trường trong Luật 
Bảo vệ môi trường 2020 (sửa đổi). Các khuyến nghị này được LMNS trình bày tại hội nghị 
lấy ý kiến về Luật BVMT 2020 của Uỷ ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc 
hội và Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 28/9/2020. Ban soạn thảo và thẩm định Luật 
BVMT sửa đổi đã tiếp nhận các khuyến nghị này của LMNS làm tư liệu thảo luận trong các 
cuộc họp sau đó để tiếp thu và chỉnh sửa văn bản Luật trước khi trình Quốc Hội vào cuộc 
họp tháng 11/2020. Đồng thời, LMNS đã trực tiếp gửi khuyến nghị đến đoàn đại biểu Quốc 
hội Hải Phòng, Đà Nẵng nhằm cung cấp thông tin cho các đại biểu quốc hội khi xem xét 
thông qua và góp ý sửa đổi cho Luật tại nghị trường Quốc hội họp tháng 11 trước khi Luật 
được Quốc Hội chính thức bấm nút thông qua.   
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- Các tổ chức hoạt động theo chuyên ngành/ theo vấn đề cụ thể: họ có thể hoạt động 
độc lập hoặc liên kết giữa các tổ chức tương tự, ví dụ mạng lưới Không khí sạch – 
Thành phố Xanh do Live and Learn điều phối; mạng lưới Nước Sạch do CECR điều 
phối, Nhóm các tổ chức NGOs Việt Nam về Biến đổi Khí hậu do CARE điều phối, 
Mạng lưới Sông ngòi do Đại học Huế điều phối… 

- Cơ quan truyền thông: Các cơ quan báo chí truyền thống (báo giấy, báo hình và tiếng) 
Việt Nam nằm dưới sự quản lý của nhà nước và báo chí đã và đang đóng vai trò tích 
cực trong việc đưa thông tin và các vấn đề quan tâm của dư luận. Truyền thông xã hội 
cũng đang rất phát triển trên các nền tảng internet, mạng xã hội, blog, bảng tin… và sẽ 
là một kênh thông tin có tính lan tỏa mạnh mẽ, đặc biệt trong giới trẻ, và những người 
dùng internet. Nhiều cơ quan đoàn thể cũng bắt đầu sử dụng công cụ truyền thông này. 

- Các viện nghiên cứu: Các trường đại học là một đối tác tin cậy với các tổ chức xã hội 
dân sự và cả với các cơ quan nhà nước. Chia sẻ kiến thức và thông tin khoa học, giúp 
đỡ xây dựng năng lực có thể được thực hiện thông qua đối tác với trường đại học, các 
nhà khoa học và sinh viên của trường, viện nghiên cứu.  

- Các hiệp hội nghề nghiệp: Các hiệp hội nghề nghiệp, mặc dù cũng nằm dưới các bộ 
ngành chuyên môn quản lý tuy nhiên các hiệp hội cũng đại diện cho tiếng nói của các 
doanh nghiệp. Đóng góp của các hiệp hội có thể về các chuyên ngành và giúp kết nối 
mạng lưới với giới doanh nghiệp có liên quan.  

Các tổ chức nghiên cứu, phi chính phủ trong lĩnh vực môi trường 

Sự hiện diện của các tổ chức ngoài nhà nước hoạt động trong lĩnh vực môi trường và biến đổi 
khí hậu ngày càng gia tăng ở Việt Nam, ví dụ Mạng lưới các tổ chức Phi Chính phủ Việt Nam 
và Biến đổi khí hậu đã có hơn 100 thành viên11, mạng lưới Thành phố Sạch Không khí Xanh, 
các liên minh về Nước sạch, lâm sản v.v. Tuy nhiên, số lượng các tổ chức đi sâu vào các vấn 
đề ô nhiễm môi trường còn rất hạn chế, với một số tổ chức hoạt động điển hình như liên quan 
đến quản lý rác thải (IUCN, CECR, ENDA Việt nam, CL2B, Green Hub…), đến vấn đề ô 
nhiễm không khí (Tổ chức Sống và Học tập về Môi trường, Live & Learn, Trung tâm Phát triển 
Sáng tạo Xanh/ Green ID) và đến ô nhiễm nước (CECR). Nâng cao nhận thức về ô nhiễm và 
tác động của sức khỏe là vấn đề chung mà các tổ chức môi trường này hướng tới. Live & Learn 
đã và đang theo đuổi thúc đẩy các thông tin về ô nhiễm không khí trong việc liên kết với các 
công ty công nghệ để mở rộng mạng lưới các thiết bị quan trắc chất lượng không khí bằng cảm 
biến ở Hà nội và các địa phương. GreenID cũng có những thành công nhất định khi công bố 
báo cáo hàng năm về chất lượng không khí dựa trên các số liệu quan trắc của Sứ quán Mỹ tại 
Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và một vài điểm khác12. 

Nguồn lực cho các tổ chức ngoài nhà nước 

Việt Nam đã trở thành một nước thu nhập trung bình thấp, với bình quân thu nhập đầu người 
đã đạt 2,500 đô-la Mỹ và do vậy các nguồn lực hỗ trợ quốc tế đã giảm xuống. Dòng đầu tư 
ODA đã dịch chuyển sang các nước được ưu tiên hơn. Một ví dụ đó là từ tiếp cận nguồn vốn 
ưu đãi từ Nhóm Ngân hàng Thế giới, vốn IDA trong năm 2012 là 1.9 tỉ đô-la (chiếm 46% tổng 
số vốn viện trợ nước ngoài ODA) và trong năm 2015 là 590 triệu đô-la (chiếm 19% ODA). 

 
11 Giới thiệu Mạng lưới các tổ chức Phi Chính Phủ Việt Nam (NGO&CC). Truy cập tại http://www.vngo-cc.vn/tin-
tuc-GIOI-THIEU-MANG-LUOI-CAC-TO-CHUC-PHI-CHINH-PHU-VIET-NAM-VA-BIEN-DOI-KHI-HAU-
VNGOCC-68.html  
12 Trang chủ của GreenID http://en.greenidvietnam.org.vn và của Live & Learn tại http://livelearn.org  

http://www.vngo-cc.vn/tin-tuc-GIOI-THIEU-MANG-LUOI-CAC-TO-CHUC-PHI-CHINH-PHU-VIET-NAM-VA-BIEN-DOI-KHI-HAU-VNGOCC-68.html
http://www.vngo-cc.vn/tin-tuc-GIOI-THIEU-MANG-LUOI-CAC-TO-CHUC-PHI-CHINH-PHU-VIET-NAM-VA-BIEN-DOI-KHI-HAU-VNGOCC-68.html
http://www.vngo-cc.vn/tin-tuc-GIOI-THIEU-MANG-LUOI-CAC-TO-CHUC-PHI-CHINH-PHU-VIET-NAM-VA-BIEN-DOI-KHI-HAU-VNGOCC-68.html
http://en.greenidvietnam.org.vn/
http://livelearn.org/


13     | PHÂN TÍCH KINH TẾ CHÍNH TRỊ THEO CHỦ ĐỀ Ô NHIỄM NƯỚC   USAID/VIETNAM 

Việt Nam đã dừng nhận vốn (tốt nghiệp) IDA từ tháng 7/201713. Nguồn tài trợ quốc tế giảm 
đồng nghĩa với nguồn lực từ nước ngoài cho các tổ chức ngoài nhà nước cũng giảm.  

Các tổ chức ngoài nhà nươc cũng có thể nhận hỗ trợ từ nguồn lực nhà nước, tuy nhiên hiện vẫn 
chưa có cơ chế cũng như các quy định có liên quan. Các tổ chức quần chúng, như Mặt trận Tổ 
quốc, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, hoặc các Hiệp hội nghề nghiệp, do nằm trong hệ thống 
Nhà nước nên vẫn được tiếp nhận các nguồn lực từ nhà nước. Chưa có tiền lệ các tổ chức NGOs 
nhận được các hỗ trợ này.  

Nguồn lực bền vững cho tổ chức ngoài nhà nước, do đó phải đến từ chính các nguồn trong xã 
hội, từ người dân và khu vực tư nhân 14. Một nền kinh tế khỏe mạnh sẽ phải do đóng góp chủ 
lực từ kinh tế tư nhân, và theo đó sự phân bổ nguồn lực cho tổ chức ngoài nhà nước có thể đến 
từ khối tư nhân một cách minh bạch. Nhiều công ty đa quốc gia có hoạt động sản xuất tại Việt 
Nam đang dẫn đầu về phát triển bền vững trên toàn cầu cũng như tại Việt Nam. Họ đang dẫn 
đầu trong việc tuân thủ các yêu cầu về môi trường và quản lý chất thải, tiết kiệm tài nguyên, 
trong đó có tài nguyên nước. Coca Cola, Heineken đang thúc đẩy việc tái sử dụng nước. Các 
công ty này đều có các chương trình hỗ trợ cộng đồng, ví dụ Coca Cola hỗ trợ các máy lọc 
nước và cấp nước tại 7 tỉnh ở Việt Nam với đầu tư lên tới 4 triệu đô la trong vòng 10 năm qua15. 
Coca Cola thực hiện các dự án cộng đồng thông qua hợp tác với các tổ chức Phi Chính phủ, 
các hiệp hội doanh nghiệp tại địa phương (như WWF, IUCN và Hiệp hội Mía đường Việt 
Nam).  

Tháng 6 năm 2020, Unilever công bố 1 quỹ đầu tư trị giá 1 tỉ đô la, quỹ Khí hậu và Thiên nhiên 
thể hiện cam kết và thực hiện các biện pháp nhằm cải thiện sức khỏe trái đất. Quỹ này sẽ được 
sử dụng trong vòng 10 năm tới cho các hành động và dự án có ý nghĩa liên quan đến phục hồi 
cảnh quan, tái trồng rừng, lưu trữ cac-bon, bảo vệ thiên nhiên hoang dã và bảo tồn nước. 
Unilever sẽ tham gia cùng Nhóm Tài nguyên nước 2030 của Ngân hàng Thế giới thông qua 
diễn đàn đa bên, trong đó CECR cũng là một thành viên trong dòng công việc về Ô nhiễm 
nước, để tăng cường tính thích ứng trong các hoạt động về quản lý nước tại các quốc gia có 
căng thẳng về nước như Ấn Độ, Braxin, Nam Phi, Việt Nam và Indonesia16.  

Các chuỗi thương mại toàn cầu (nông sản, dệt may, thực phẩm, đồ uống, điện tử và công nghệ 
thông tin…) với mối quan hệ chặt chẽ giữa các nhãn hàng – các nhà sản xuất cung ứng cũng là 
những kênh kết nối với doanh nghiệp hiệu quả. Ví dụ từ ngành dệt may cho thấy đã có rất nhiều 
nhãn hàng (H&M, Nike, Adidas, Gap. Esquel…) tiên phong trong sử dụng nước tiết kiệm và 
hiệu quả và thúc đẩy thực hành tiết kiệm nước trong toàn chuỗi. Hiệp hội Dệt may Việt Nam 
(VITAS) đang thực hiện Chương trình Xanh hóa ngành dệt may với sự cam kết của hàng chục 
nhãn hàng và các công ty dệt may trong nước.  

 
13 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Quan hệ với World Bank. Truy cập tại 
https://www.sbv.gov.vn/webcenter/portal/vi/menu/trangchu/hdk/htqt/qhvctctc/qhvwb?_afrLoop=12463430
588712297#%40%3F_afrLoop%3D12463430588712297%26centerWidth%3D80%2525%26leftWidth%3D20%2
525%26rightWidth%3D0%2525%26showFooter%3Dfalse%26showHeader%3Dfalse%26_adf.ctrl-
state%3Dfhf74u45l_4  
14 PPWG, GPAR, ENCOMNET (2016). Phát biểu của TS Nguyễn Đức Thành trong Hội thảo thường niên lần 
thứ nhất về Vai trò của các tổ chức xã hội dân sự trong phát triển kinh tế, xã hội và văn hóa Việt Nam 
15 Coca Cola Vietnam tại https://www.cocacolavietnam.com/phat-trien-ben-vung  
16 Unilever, Climate and Nature Investment Fund. Available at https://www.unilever.com/news/press-
releases/2020/unilever-sets-out-new-actions-to-fight-climate-change-and-protect-and-regenerate-nature-to-
preserve-resources-for-future-generations.html  

https://www.sbv.gov.vn/webcenter/portal/vi/menu/trangchu/hdk/htqt/qhvctctc/qhvwb?_afrLoop=12463430588712297#%40%3F_afrLoop%3D12463430588712297%26centerWidth%3D80%2525%26leftWidth%3D20%2525%26rightWidth%3D0%2525%26showFooter%3Dfalse%26showHeader%3Dfalse%26_adf.ctrl-state%3Dfhf74u45l_4
https://www.sbv.gov.vn/webcenter/portal/vi/menu/trangchu/hdk/htqt/qhvctctc/qhvwb?_afrLoop=12463430588712297#%40%3F_afrLoop%3D12463430588712297%26centerWidth%3D80%2525%26leftWidth%3D20%2525%26rightWidth%3D0%2525%26showFooter%3Dfalse%26showHeader%3Dfalse%26_adf.ctrl-state%3Dfhf74u45l_4
https://www.sbv.gov.vn/webcenter/portal/vi/menu/trangchu/hdk/htqt/qhvctctc/qhvwb?_afrLoop=12463430588712297#%40%3F_afrLoop%3D12463430588712297%26centerWidth%3D80%2525%26leftWidth%3D20%2525%26rightWidth%3D0%2525%26showFooter%3Dfalse%26showHeader%3Dfalse%26_adf.ctrl-state%3Dfhf74u45l_4
https://www.sbv.gov.vn/webcenter/portal/vi/menu/trangchu/hdk/htqt/qhvctctc/qhvwb?_afrLoop=12463430588712297#%40%3F_afrLoop%3D12463430588712297%26centerWidth%3D80%2525%26leftWidth%3D20%2525%26rightWidth%3D0%2525%26showFooter%3Dfalse%26showHeader%3Dfalse%26_adf.ctrl-state%3Dfhf74u45l_4
https://www.cocacolavietnam.com/phat-trien-ben-vung
https://www.unilever.com/news/press-releases/2020/unilever-sets-out-new-actions-to-fight-climate-change-and-protect-and-regenerate-nature-to-preserve-resources-for-future-generations.html
https://www.unilever.com/news/press-releases/2020/unilever-sets-out-new-actions-to-fight-climate-change-and-protect-and-regenerate-nature-to-preserve-resources-for-future-generations.html
https://www.unilever.com/news/press-releases/2020/unilever-sets-out-new-actions-to-fight-climate-change-and-protect-and-regenerate-nature-to-preserve-resources-for-future-generations.html
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Sáng kiến Thương mại bền vững (IDH), một tổ chức Phi Chính phủ quốc tế có văn phòng chính 
tại Hà Lan và văn phòng con tại Việt Nam. IDH thúc đẩy các sáng kiến môi trường nhằm nâng 
cao minh bạch thông tin từ các doanh nghiệp. IDH làm việc với các nhãn hàng quốc tế và qua 
đó thúc đẩy sự tuân thủ của các đơn vị cung ứng trong nước, ví dụ trong ngành da dày và dệt 
may, và nông sản thực phẩm. IDH bắt đầu hợp tác cùng IPE (Viện Các vấn đề môi trường và 
công chứng, IPE của Trung Quốc) để nghiên cứu về mô hình của IPE trong minh bạch hóa 
thông tin môi trường của doanh nghiệp. Cũng theo kinh nghiệm của IPE, các nhãn hàng như 
Nike, Target, Apple, và một số doanh nghiệp khác có hoạt động tại Trung quốc là những đối 
tác tích cực tham gia vào hệ thống công bố thông tin, cũng như sử dụng các cơ sở dữ liệu của 
IPE. Các nhãn hàng và đại diện quốc tế (IDH, Gap, H&M, New Balance, Nike Primark…) 
cũng bày tỏ nhiệt tình và thiện chí ủng hộ sự minh bạch thông tin tương tự tại Việt Nam.17   

Các tổ chức phát triển quốc tế  

Các đối tác quốc tế trong lĩnh vực nước tại Việt Nam hoạt động rất tích cực trong nhiều thập 
kỷ qua trên những lĩnh vực như cấp nước và vệ sinh, thủy lợi, quản lý tài nguyên nước, giảm 
thiểu rủi ro thiên tai, xử lý nước thải công nghiệp và đô thị. Hình thức hỗ trợ thông qua nguồn 
vốn vay ODA (như của Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng phát triển châu Á, JICA), hay hỗ trợ 
kỹ thuật từ các đối tác song phương như Hà Lan, Đức, Phần Lan, Pháp, Bỉ… Đối tác trong 
nước của các chương trình này thường là Chính phủ, các Bộ ngành (Bộ Nông nghiệp, Bộ Tài 
nguyên Môi trường…) và các tỉnh địa phương.  

Các tổ chức hiệp hội ngành nước (ví dụ Hội cấp thoát nước Việt Nam) có hợp tác với các Đối 
tác Nước quốc tế hoặc đối tác Nước của các quốc gia (Hà Lan, Úc, Phần Lan…) trong các dự 
án nâng cao năng lực, tập huấn và trao đổi chuyên gia.  

Nhóm Tài nguyên nước 2030 thuộc Ngân hàng Thế giới (2030WRG) là một đối tác đa bên, 
gồm đại diện Chính phủ, khối tư nhân và xã hội dân sự hoạt động tại Việt Nam từ 201618. Các 
hoạt động hiện tại của chương trình bao gồm một diễn đàn đa bên (dòng công việc) về ô nhiễm 
nước đô thị và công nghiệp, đồng chủ trì bởi Chính phủ (Tổng cục Môi trường) và 2030WRG 
với các tiểu nhóm về Dệt may và nước đô thị. Một dòng công việc thứ hai sẽ sớm ra mắt liên 
quan đến nước nông nghiệp. Các quyết định được đưa ra tại diễn đàn hướng đến 2 mục tiêu, 
đó là vận động các chính sách quan trọng trong cải cách ngành nước và thực hiện các chương 
trình, dự án trình diễn nhằm nhân rộng quy mô các thực hành nước hiệu quả về nước. CECR 
đã tham gia là một thành viên từ khối các tổ chức ngoài nhà nước. Việc tham gia vào diễn đàn 
này sẽ tạo thuận lợi để CECR cùng đứng chung sân chơi với các đối tác chính phủ và tư nhân 
trước các vấn đề chính sách và thực hành nước quan trọng. 

  

 
17 Linda E. Greer, Kate K. Logan, and Xu Xin (IPE, 2020). A Green Industrial Future: Vietnam’s Path to 
Advanced Environmental Information Disclosure.  
18 2030Water Resources Group, http://2030wrg.org  

http://2030wrg.org/
http://2030wrg.org/
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QUẢN TRỊ NƯỚC VÀ KIỂM SOÁT Ô NHIỄM NƯỚC   

Khung pháp lý về quản lý tài nguyên nước và kiểm soát ô nhiễm   

Khung pháp lý cao nhất về quản lý tài nguyên nước chính là Luật Tài nguyên nước, được ban 
hành lần đầu tiên vào năm 1998. Từ năm 1999 tới 2012, Chính phủ và Bộ Tài nguyên và Môi 
trường đã ban hành được nhiều văn bản, trong đó có các quy định quan trọng về bảo vệ tài 
nguyên nước: Nghị định số 67/2003/NĐ-CP về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải; Nghị 
định số 149/2004/NĐ-CP về cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước 
thải vào nguồn nước; Nghị định số 34/2005/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 
vực tài nguyên nước; Nghị định số 88/2007/NĐCP ngày 28/5/2007 về thoát nước đô thị và khu 
công nghiệp; Nghị định số 112/2008/NĐ-CP về quản lý, bảo vệ, khai thác tổng hợp tài nguyên 
và môi trường các hồ chứa, thủy điện; Nghị định số 120/2008/NĐ-CP về quản lý lưu vực sông; 
Quyết định số 15/2008/QĐ-BTNMT về việc ban hành Quy định bảo vệ tài nguyên nước dưới 
đất; Thông tư số 02/2009/TT-BTNMT Quy định đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của 
nguồn nước… 

Năm 2012, Luật Tài nguyên nước sửa đổi đã được quốc hội thông qua. Luật năm 2012 bổ sung 
39 điều mới hoàn toàn về nội dung và 40 điều bổ sung, sửa đổi cho Luật cũ.  

Một số điểm mới của Luật năm 2012, đó là: 
o Đã bổ sung một số nguyên tắc mới trong quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên 

nước. 

o Lần đầu tiên, quy hoạch tổng thể điều tra cơ bản tài nguyên nước được quy định nhằm 
đáp ứng yêu cầu xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, 
quốc phòng, an ninh, quy hoạch vùng, chiến lược tài nguyên nước và làm căn cứ cho 
điều tra cơ bản tài nguyên nước, phục vụ lập quy hoạch tài nguyên nước.  

o Luật cũng đã qui định chi tiết về Chiến lược tài nguyên nước. 

o Luật đã bổ sung quy định cụ thể về các biện pháp phòng, chống ô nhiễm, suy thoái, 
cạn kiệt nguồn nước và ứng phó và khắc phục sự cố ô nhiễm nguồn nước; quy định 
giám sát tài nguyên nước, các hoạt động khai thác, sử dụng nước và xả nước thải vào 
nguồn nước, bảo vệ và phát triển nguồn sinh thủy; quy định hành lang bảo vệ nguồn 
nước, các biện pháp bảo vệ lòng, bờ, bãi sông, bảo đảm sự lưu thông của dòng chảy... 
nhằm kiểm soát chặt chẽ các hoạt động có nguy cơ gây ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt 
nguồn nước để bảo vệ số lượng, chất lượng của nguồn nước và bảo vệ các dòng sông. 

o Đã bổ sung các quy định về sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả; các quy định về quy 
hoạch, xây dựng và khai thác sử dụng nước của hồ chứa, điều hòa, phân phối tài 
nguyên nước, các biện pháp hạn chế khai thác nước dưới đất nhằm bảo đảm sử dụng 
nước tiết kiệm, hiệu quả và khai thác, sử dụng tổng hợp, hiệu quả, đa mục tiêu các 
nguồn nước. 

o Nhiều nội dung mới, cụ thể liên quan đến điều hòa, phân phối tài nguyên nước và 
chuyển nước lưu vực sông đã được bổ sung. 

o Tài chính về tài nguyên nước là vấn đề mới hoàn toàn khi lần đầu tiên  tài nguyên 
nước được coi là tài sản bằng việc quy định nguồn thu từ tài nguyên nước và quy định 
tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước. 

Luật bổ sung quy định cụ thể trách nhiệm quản lý nhà nước về tài nguyên nước của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường, các bộ, ngành và của chính quyền địa phương các cấp, thẩm quyền cấp 
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phép về tài nguyên nước; bổ sung quy định về việc điều phối, giám sát các hoạt động khai thác, 
sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước và phòng, chống tác hại do nước gây ra trên lưu vực sông 
nhằm bảo đảm tính hệ thống, thống nhất của tài nguyên nước trên lưu vực sông và đề cao trách 
nhiệm của các bộ, ngành, địa phương liên quan trong việc giải quyết những vấn đề về tài nguyên 
nước trong khuôn khổ lưu vực sông. 

Sau khi Luật Tài nguyên nước 2012 được ban hành và có hiệu lực, MONRE đã trình Chính 
phủ ban hành tất cả các nghị định có liên quan được giao trong Luật cũng như trình Chính phủ 
phê duyệt 11 qui trình vận hành liên hồ chứa. Từ 2013 đến nay, Bộ Tài nguyên môi trường 
cũng đã ban hành hơn 20 thông tư, trong đó có 7 định mức kinh tế kỹ thuật. Hiện nay vẫn còn 
6/13 nội dung được Luật giao chi tiết nhưng vẫn chưa có Thông tư/văn bản hướng dẫn, trong 
đó chủ yếu liên quan đến qui hoạch TNN, qui hoạch TNN lưu vực sông19.  

 
Luật Bảo vệ Môi trường 
 
Luật Bảo vệ môi trường (BVMT) có những qui định cụ thể hơn so với Luật Tài nguyên nước 
trong việc kiểm soát chất lượng nước, ô nhiễm nguồn nước như trong Luật năm 2014  về qui 
định chung cho  BVMT nước sông; kiểm soát  và xử lý ô nhiễm môi trường nước sông; trách 
nhiệm của ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với BVMT nước lưu vực sông; trách nhiệm của Bô 
TNMT đối với BVMT nước lưu vực sông và các nội dung liên quan đến các nguồn xả thải. 

Luật Bảo vệ Môi trường sửa đổi được Quốc hội thông qua tháng 11 năm 2020 với hiệu lực bắt 
đầu từ 1/1/2022. Trong khoảng 1 năm tới này, Bộ TNMT sẽ xây dựng 1 nghị định chung hướng 
dẫn thi hành luật BVMT. Liên quan đến kiểm soát ô nhiễm, Luật lần này đưa vào quy định mới 
về Giấy phép môi trường, sẽ thay thế Đánh giá tác động môi trường là một công cụ quản lý các 
cơ sở sản xuất, các doanh nghiệp, theo đó giấy phép bao gồm các thông tin liên quan đến nước 
thải (thải vào nguồn nước và công trình thủy lợi), khí thải và chất thải rắn. Giấy phép sẽ có thời 
hạn và hồ sơ xin giấy phép cũng như nội dung giấy phép sẽ được công khai trên cổng thông tin 
điện tử. Các cơ sở hoạt động phải có giấy phép trước năm 2025. Liên quan đến Báo cáo đánh 
giá tác động môi trường ĐTM, quy định về công bố thông tin như sau: Doanh nghiệp sẽ công 
khai ĐTM đã được phê duyệt; Cơ quan nhà nước sẽ công khai quyết định phê duyệt kết quả 
thẩm định và Bộ TNMT qui định chi tiết công khai hội đồng thẩm định. Đây là những điểm 
tích cực do lâu nay, việc tiếp cận báo cáo Đánh giá tác động môi trường hầu như là không thể 
khi có bất cứ sự vụ vi phạm môi trường xảy ra. Việc công khai giấy phép môi trường và thời 
hạn hiệu lực cũng là những động lực tốt để nâng cao sự tuân thủ cũng như minh bạch và trách 
nhiệm của cả doanh nghiệp và cơ quan quản lý môi trường.  

Trung ương đã phân cấp xuống Bộ và các tỉnh, địa phương trách nhiệm ban hành chính sách, 
giám sát thực hiện và thực hiện chính sách. Tuy nhiên, ngành và địa phương còn có rất nhiều 
bất cập trong việc triển khai thực hiện. Một số điểm có thể kể ra như sau:  

o Chức năng quản lý nhà nước về nước đang bị phân tán, đan xen, chia nhỏ, chồng chéo 
dẫn đến tình trạng trách nhiệm quản lý bị bỏ trống, đùn đẩy khi có vụ việc phát sinh. 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hệ 
thống công trình thủy lợi, cấp phép xả thải vào nguồn nước thuộc các công trình thủy 
lợi. Bộ Y tế thực hiện chức năng quản lý nhà nước giám sát chất lượng nguồn nước cho 

 
19 Hoàng Dương Tùng (2019). Phân tích đầu vào cho Nghiên cứu Quản trị nước (WB/2030WRG) 
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sinh hoạt và sản xuất nước…Bộ Công thương đối với công trình thủy điện. Bộ Giao 
thông đối với công trình trên sông … 

o Ở cấp địa phương, phân cấp quản lý tài nguyên nước mới tới cấp tỉnh. Hầu hết các tỉnh 
chưa có quy định cụ thể để phân cấp đến cấp huyện, cấp xã. Vì vậy, chưa huy động 
được hệ thống quản lý các cấp để thực hiện quản lý tài nguyên nước trên địa bàn, đặc 
biệt là công tác bảo vệ môi trường nước tại địa bàn, cơ sở.  

o Mặc dù Luật đã qui định Bộ TNMT có trách nhiệm tổ chức lập qui hoạch tổng thể điều 
tra cơ bản tài nguyên nước trình Thủ tướng phê duyệt. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa có 
Qui hoạch nào được Thủ tướng phê duyệt. Điều đó dẫn đến các bộ và cơ quan ngang 
bộ, các ủy ban nhân dân các tỉnh cũng chưa xây dựng được kế hoạch điều tra cơ bản tài 
nguyên nước của mình theo qui định của Luật. 

o Thiếu dữ liệu thông tin về khai thác và sử dụng tài nguyên nước trên cả nước. Thiếu 
các cơ sở dữ liệu, dữ liệu cát cứ không được chia sẻ dùng chung. Chất lượng dữ liệu 
chưa tốt. Việt Nam chưa có một hệ thống cơ sở dữ liệu thống nhất phục vụ công tác 
quản lý tài nguyên nước từ Trung ương tới địa phương. Cơ sở dữ liệu tài nguyên nước 
vẫn nằm phân tán ở các Bộ, ngành, địa phương dưới dạng hồ sơ, báo cáo thuyết minh, 
bản vẽ, bản đồ bằng giấy, gây khó khăn cho công tác quản lý và khai thác sử dụng tài 
nguyên nước 

o Quản lý tổng hợp lưu vực sông là nội dung chủ yếu trong quản lý tài nguyên nước 
nhưng hiện vẫn chưa hoàn thiện cả về thể chế, bộ máy lẫn biện pháp thực hiện dẫn đến 
tình trạng sử dụng tài nguyên nước còn tùy tiện, hiệu quả thấp và gây ô nhiễm. Chức 
năng nhiệm vụ quyền hạn của các Ủy ban LVS… không được đề cập cụ thể trong Luật 
nên nhiều qui định mang tính hình thức vì không có đủ điều kiện để thực hiện làm cho 
các hoạt động của các ủy ban LVS đạt hiệu quả như mong muốn mặc dù đã có hành 
lang pháp lý. (Ví dụ như vụ lấn sông Đồng Nai, Ủy ban lưu vực sông Đồng Nai không 
hề được tham vấn và trách nhiệm cũng rất mờ nhạt). Cách quản lý chưa thực sự theo 
phương pháp quản lý tổng hợp và bền vững theo lưu vực sông mà vẫn theo địa giới 
hành chính. 

o Cơ chế tài chính đối với phí không được quay trực tiếp trở lại phục vụ cho quản lý tài 
nguyên nước và bảo vệ môi trường (như phí tài nguyên nước, phí nước thải, phí thủy 
lợi được hòa vào ngân sách…). Do các nguồn kinh phí từ nhà nước được phân bổ rất 
hạn hẹp nên nhiều hoạt động như điều tra cơ bản, quan trắc được thực hiện ở mức hạn 
chế, manh mún không cung cấp kịp thời đầy đủ số liệu cho việc lập các loại qui hoạch 
và các nội dung khác của quản lý tài nguyên nước.  

o Cán bộ quản lý tài nguyên nước ở trung ương, địa phương vừa thiếu vừa yếu. Tại Bộ 
TNMT, có hai đơn vị liên quan trực tiếp là Cục Quản lý Tài nguyên nước và Trung tâm 
qui hoạch điều tra tài nguyên nước. Tại các địa phương là các phòng quản lý tài nguyên 
nước trực thuộc Sở TNMT các tỉnh thành. Với số biên chế ít ỏi (dưới 10 người/tỉnh), 
nhiều cán bộ lại không được đào tạo chuyên sâu nên rất khó để có thể quản lý tốt tài 
nguyên nước trong một địa phương. Tương tự, đơn vị kiểm soát ô nhiễm ở cấp trung 
ương và địa phương đều thiếu và không đủ nguồn lực để thực hiện quản lý và giám 
sát14.   

Ngoài hai Luật nói trên, các Luật khác liên quan tới các nguồn/hành vi xả thải gây ô nhiễm 
nguồn nước còn có nhiều Luật khác như Luật Thủy sản, Luật Đa dạng sinh học, Luật Giao 
thông đường thủy nội địa, Luật Hình sự, Luật xử lý vi phạm hành chính, Pháp lệnh Khai thác 
và Bảo vệ các công trình thủy lợi, Pháp lệnh Cảnh sát Môi trường. Sơ đồ dưới đây phác họa 
các Luật và các văn bản dưới Luật liên quan tới hành vi xả thải xuống nguồn nước. 
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HÌNH 1KHUNG PHÁP LÝ VÀ THỂ CHẾ KIỂM SOÁT Ô NHIỄM NƯỚC Ở VIỆT NAM 

 

Qua sơ đồ trên có thể thấy có rất nhiều Luật tham gia điều chỉnh hành vi xả thải. Hệ thống pháp 
luật đối với hành vi xả thải vào nguồn nước mang nặng tính gián tiếp, thông qua nhiều tầng lớp 
nghị định, thông tư, hành chính rồi mới tới các công cụ kỹ thuật điều chỉnh hành vi gây ô 
nhiếm. 

Điều này lý giải vì sao các vụ ô nhiễm nguồn nước thường do người dân trực tiếp phát hiện 
phản ánh và cách phản ứng của các cơ quan quản lý rất chậm, chỉ khi các hậu quả đã được thể 
hiện và thị sát được20.  

 

Thông tin Môi trường và Khung pháp lý quản lý thông tin, cơ sở dữ liệu môi trường 

Theo Điều 114, Luật Bảo vệ Môi trường 2020 thì thông tin môi trường bao gồm: 

- Các thông tin về chất ô nhiễm, dòng thải các chất ô nhiễm ra môi trường, nguồn ô 
nhiễm, công tác bảo vệ môi trường của các dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh 
doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp 

- Thông tin về chất thải rắn, chất thải nguy hại, nước thải, khí thải và các chất thải khác 
theo quy định của pháp luật 

- Các quyết định phê duyệt, cấp phép, đăng ký, chứng nhận, xác nhận, kết quả kiểm tra, 
thanh tra 

- Chỉ tiêu thống kê môi trường, chất lượng môi trường, ô nhiễm môi trường 
- Di sản thiên nhiên, hệ sinh thái, loài, gen, khu bảo tồn thiên nhiên và cơ sở bảo tồn đa 

dạng sinh học, vùng đất ngập nước quan trọng.   

 
20 Nguyễn Ngọc Lý (CECR, 2018). Ô nhiễm nước và sự cần thiết phải xây dựng Luật Kiểm soát Ô nhiễm tại Việt 
Nam 
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Các cơ sở dữ liệu tài nguyên môi trường được thu thập ở cấp quốc gia, bộ ngành, cấp tỉnh và 
các cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Việc thu thập thông tin môi trường và quản lý thông tin, dữ 
liệu môi trường được thực hiện thông qua quan trắc môi trường (Nghị định 40/2019/ND-CP, 
Thông tư 43/2015/TT-BTNMT, thông tư 35/2015/TT-BTNMT) và các báo cáo môi trường 
(theo thông tư 19/2016/TT-BTNMT). Trách nhiệm thu thập thông tin môi trường thuộc về các 
cơ quan quản lý ngành tài nguyên môi trường, hoặc các ngành chuyên môn có liên quan. 

Luật BVMT 2020 cũng quy định các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ các địa phương (Cấp 
tỉnh), các bộ ngành có trách nhiệm cung cấp thông tin về môi trường thuộc trách nhiệm thu 
thập, lưu trữ và quản lý cho cơ quan quản lý môi trường ở cấp tỉnh, hoặc Bộ TNMT thông qua 
hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu môi trường quốc gia hoặc báo cáo theo quy định của pháp 
luật. Bên cạnh đó, các yêu cầu cung cấp thông tin cho cộng đồng dân cư cũng được quy định 
tại điều 159, Luật BVMT 2020 về các hoạt động BVMT của cơ sở trên địa bàn và các kết luận 
thành tra, kiểm tra, xử lý các cơ sở trừ trường hợp thông tin thuộc diện bí mật nhà nước hoặc 
bí mật của doanh nghiệp theo quy định.  

Công khai thông tin môi trường thuộc trách nhiệm của Doanh nghiệp (như với báo cáo DTM 
đã được phê duyệt và giấy phép môi trường), của UBND địa phương (như về chất lượng nước 
mặt, các giấy phép, quyết định phê duyệt kết quả thẩm định DTM) và của cơ quan quản lý 
trung ương (đối với quyết định thẩm định DTM, nôi dung báo cáo đề xuất cấp phép, giấy phép 
môi trường).  

Mặc dù có các quy định khung về quản lý, thu thập, lưu giữ, cung cấp thông tin môi trường, 
nhưng hiện nay thách thức cả đối với nhà quản lý và với người dùng đó là thông tin cát cứ và 
tản mát; dữ liệu thô chưa chuyển thành thông tin hữu dụng. Các thông tin dữ liệu còn ở dạng 
văn bản, chưa được số hóa và nền tảng số cũng chưa sẵn sàng. Một điều quan trọng ảnh hưởng 
đến việc thực thi đó là chưa có các quy định chi tiết, ví dụ về cách thức, trình tự, thủ tục, thời 
điểm và hình thức cung cấp, công khai thông tin cũng như quy trình cung cấp thông tin cho 
người dân và cộng đồng khi nhận được yêu cầu21.   

Trong một đánh giá việc thực hiện Luật tiếp cận thông tin do các liên minh Đất rừng, Khoáng 
sản, Nước sạch thực hiện và được tài trợ bởi Oxfam và Liên minh Châu Âu thì việc tiếp cận 
thông tin về kiểm soát ô nhiễm nước, theo quy trình Luật tiếp cận thông tin rất hạn chế. Theo 
hướng dẫn đưa ra của Bộ Tư pháp, Nhóm đã tiến hành tìm kiếm một số thông tin trên cổng 
thông tin điện tử/trang thông tin điện tử của các đơn vị có liên quan nhưng không tìm thấy tài 
liệu. Nhóm cũng đã gửi phiếu yêu cầu cung cấp một số thông tin theo mẫu được ban hành kèm 
theo quy định tại NĐ13/2018/NĐ-CP. Nhóm đã gửi 04 phiếu yêu cầu cung cấp thông tin đến 
04 cơ quan bao gồm Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng ngày 18 tháng 2 năm 2019; Sở 
TN&MT thành phố Đà Nẵng ngày 15 tháng 02 năm 2019; Ban Quản lý Âu thuyền và Cảng cá 
Thọ Quang ngày 15 tháng 2 năm 2019; UBND quận Sơn Trà ngày 15 tháng 2 năm 2019. Cho 
đến ngày 6 tháng 3 năm 2019 (tức sau 14 ngày làm việc), Nhóm nghiên cứu vẫn chưa nhận 
được phản hồi của các cơ quan này để hoàn thiện phiếu yêu cầu cung cấp (nếu có) hoặc từ chối 
cung cấp thông tin hoặc cung cấp thông tin được yêu cầu22. 
 

Động lực thay đổi 

 
21 Nguyễn Thị Phương Mai, Viện Khoa học Môi trường. Báo cáo tại hội thảo Xây dựng chương trình phát triển 
hệ thống thông tin môi trường minh bạch tại Việt Nam (1/2021). 
22 Báo cáo sơ bộ  
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Cải cách trong ngành nước đòi hỏi (i) một hiểu biết sâu sắc về các động lực nào có thể tạo nên 
thay đổi cũng như (ii) mối quan tâm của các đơn vị thể chế khác nhau. Việc xác định được các 
vấn đề, nhận thức vấn đề, thể chế và các mối quan hệ quyền lực, kết hợp lại sẽ tạo nên bàn đạp 
cho sự thay đổi trong quản trị nước. Trong bối cảnh Việt Nam, có thể đã đến thời điểm chín 
muồi cho sự thay đổi này, do nhận thức từ lãnh đạo đến người dân trước các hiểm họa từ nước 
đã thay đổi theo chiều hướng cần có hành động ứng phó (các vấn đề như ô nhiễm nước đô thị, 
công nghiệp, nông nghiệp; thiên tai và biến đổi khí hậu; sụt giảm nước ngầm; căng thẳng về 
nước, thiếu hụt cung cầu về nước…). Các quá trình thay đổi này phải dựa trên bằng chứng, có 
nghĩa là cần có rất nhiều dữ liệu, thông tin, kiến thức và các thực hành. Các nghiên cứu và thảo 
luận giữa các bên khác nhau để đi đến một nghị sự thống nhất sẽ là nền tảng cho sự cải cách 
mới trong ngành nước23.  

Như đã đề cập ở trên, sự phát triển nhanh của Việt Nam trong vài thập kỷ qua từ quá trình công 
nghiệp và đô thị hóa đã tạo nên những gánh nặng cho môi trường. Vấn đề ô nhiễm nước ở đô 
thị đã ở mức trầm trọng do thiếu hạ tầng thu gom và xử lý nước thải. Tỉ lệ nước thải đô thị 
được xử lý chỉ 12.5% có nghĩa là hơn 80% nước thải còn lại cuối cùng bị xả vào các nguồn 
nước tiếp nhận như sông suối, ao hồ, vùng nước ven biển theo đó làm ảnh hưởng đến đời sống 
thủy sinh và hệ sinh thái nước của những nguồn này. Khi vấn đề như ô nhiễm nước mặt ảnh 
hưởng đến đời sống của người dân, được xác định, trở thành những quan ngại của đông đảo 
quần chúng và dẫn đến các hành động tập thể - chính là thời điểm mà tác động tạo nên sự thay 
đổi có thể diễn ra.  

Bên cạnh đó, những vấn đề quan ngại cần phải được lượng hóa và có bằng chứng cụ thể, nhất 
là áp dụng với các tính toán kinh tế. Theo Báo cáo của Ngân hàng Thế giới15, thì thiệt hại của 
ô nhiễm nước, nếu Chính phủ không có hành động ngay, có thể dẫn đến thiệt hại về GDP là 
3.5% đến năm 2030.    

Sự quan tâm của công chúng, của nhiều thành phần trong xã hội và tư duy đổi mới của hệ thống 
nhà nước trước các vấn đề nóng của xã hội sẽ là chìa khóa cho vận động cải cách cho Việt 
Nam, như thực tế các bài học kinh nghiệm trên toàn cầu. Bản thân vấn đề ô nhiễm môi trường 
hiện nay đã được đẩy lên trong nghị trình chính sách của quốc gia. Dự thảo Chiến lược Phát 
triển kinh tế xã hội của Việt Nam trong giai đoạn 2021-2030 đã đặt các chỉ tiêu cụ thể như: tỉ 
lệ xử lý và tái sử dụng nước thải ra các lưu vực sông đạt trên 70%; 100% các cơ sở sản xuất 
kinh doanh đạt quy chuẩn về môi trường; hay tỉ lệ giảm phát thải khí nhà kính là 8%24;  

ĐIỂM XUẤT PHÁT CHO MẠNG LƯỚI BẢO TỒN NGUỒN NƯỚC (VIWACON) 

Từ các phân tích về bối cảnh kinh tế chính trị vĩ mô, môi trường chính sách của ngành tài 
nguyên môi trường có liên quan đến quản lý nước và phòng ngừa ô nhiễm nước, các động lực 
dẫn đến thay đổi và thời điểm hành động, có thể thấy đã có cơ hội cho liên minh các bên của 
Mạng lưới Bảo tồn nước cùng chung tay hoạt động vận động cho sự thay đổi về nhận thức của 
người dân và các cơ quan liên quan đến ô nhiễm nước và sức khỏe cộng đồng. Sự phân cấp 
quản lý và sự phân tán trong quá trình ra quyết định tạo nên những cơ hội để các tổ chức môi 
trường có thể tìm thấy vị trí và điểm xuất phát của mình. Ở cấp địa phương như ở Đà Nẵng, 

 
23 World Bank (2019). Việt Nam: Hướng đến một hệ thống nước Sạch, An toàn và có tính Thích ứng. 
24 Dự thảo báo cáo Tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển Kinh tế - Xã hội 10 năm 2011-2020, Xây dựng 
Chiến lược Phát triển Kinh tế - Xã hội 10 năm 2021 – 2030   
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Chi cục Bảo vệ Môi trường, Sở Tài nguyên Môi trường đã chủ động chia sẻ kế hoạch bảo vệ 
môi trường của địa phương, giới thiệu những lĩnh vực và hoạt động mà CECR và mạng lưới 
có thể cùng tham dự25. Tại cấp trung ương, Tổng cục Môi trường/ Bộ Tài nguyên môi trường, 
Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc Hội, các tổ chức như Hội Phụ nữ, Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam cũng đánh giá cao sự đóng góp về mặt kỹ thuật của CECR và mạng 
lưới nước sạch mà CECR điều phối trong những chính sách có liên quan đến nước. Một kinh 
nghiệm chính của CECR trong Liên minh Nước sạch (Chương trình Hỗ trợ Liên minh CSP, 
DFID tài trợ) trong 5 năm 2013 – 2018 cho thấy liên minh cũng đã thành công trong việc tạo 
nên những cân nhắc chính sách về một dự thảo Luật Kiểm soát ô nhiễm mới, bên cạnh khuôn 
khổ Luật Bảo vệ Môi trường26. Kinh nghiệm từ vận động các bên tham gia, thực hiện nghiên 
cứu bằng chứng, tác động đến các cơ quan của Quốc hội, Bộ Tài nguyên Môi trường và chính 
quyền các cấp địa phương là những tiền đề cho Liên minh Bảo tồn nước tiếp tục trong những 
hành động chung tay cùng nhiều bên liên quan khác trong thời gian tới. 

Để có thể đạt được mục tiêu nâng cao nhận thức của người dân về ô nhiễm nước và tác động 
sức khỏe từ ô nhiễm nước, trước hết cần phải có thông tin một cách sâu rộng và tin cậy. Các tổ 
chức ngoài nhà nước không có đủ năng lực để tạo ra thông tin, mặc dù họ có thể hợp tác với 
các trường đại học để thực hiện và có kết quả nghiên cứu, tuy nhiên những thông tin như vậy 
cũng không đủ lớn. Thay vào đó, các tổ chức xã hội dân sự có thể thực hiện trách nhiệm giám 
sát xã hội của mình thúc đẩy sự minh bạch thông tin môi trường từ các cơ quan nhà nước. Như 
đã đề cập, Việt Nam đã xây dựng rất nhiều khung quy định ề các thông tin môi trường và trách 
nhiệm công bố thông tin, tiếp cận thông tin tuy nhiên các thông tin dữ liệu vẫn chỉ được lưu 
giữ tại các cơ quan quản lý nhà nước, nhiều khi ở dạng văn bản giấy, chứ chưa được công bố 
và chia sẻ cho người dân. Việc công khai thông tin về lâu dài sẽ giúp thay đổi nhận thức của 
xã hội, tăng tính tuân thủ và tăng trách nhiệm giải trình và minh bạch của các cơ quan quản lý 
nhà nước. 

Kinh nghiệm của nhiều nước đã chứng minh thành công của cách tiếp cận này. Vào năm 2001 
và 2002, các liên minh dân sự của Chi lê và Mê hi cô đã thí điểm một phương pháp đánh giá 
hoạt động của chính phủ trong việc cho phép công chúng tiếp cận thông tin, tham gia và đánh 
giá quá trình ra quyết định có tác động đến môi trường (Sáng kiến Tiếp cận thông tin). Từ kết 
quả của đánh giá chính phủ đã tiếp thu và thực hiện tốt hơn trách nhiệm của mình và người dân 
được tiếp cận tốt hơn các thông tin về môi trường có liên quan. Đồng thời, kết quả của các nỗ 
lực giữa Chính quyền và tổ chức dân sự cũng làm tăng nhu cầu đối với các thông tin của chính 
phủ27.  

 
25 Hội thảo khởi động dự án Chung tay bảo tồn nước, Đà Nẵng ngày 14-15/11/2020. 
26 Simon Brook, Jeremy Holland and Yen Nguyen (2015). Advocacy and the politics of policy-making: The 
Coalition Support Programme in Vietnam 
27 Elena Petkova, et al. (2002). Closing the Gap: Information, Participation, and Justice in Decision-making for 
the Environment. More information available at www.accessinitiative.org  

http://www.accessinitiative.org/
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HỘP 2. KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC28 

 

Tổng kết lại các điều kiện sẵn sàng để Mạng lưới bảo tồn nước bắt tay cùng hành động giảm 
thiểu ô nhiễm nước, nâng cao nhận thức của xã hội và tiếng nói của các tổ chức ngoài nhà 
nươc, bao gồm: 

- Cải cách trong quản trị nước sẽ tác động tích cực đến dân chúng, do nước là nhu cầu 
sống còn cho cuộc sống của con người và phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam 

 
28 Viện các vấn đề Môi trường và Công chúng IPE, Blue Map database http://wwwen.ipe.org.cn/  

Trung Quốc ngày nay có một hệ thống chia sẻ thông tin từ các doanh nghiệp tự động, liên tục và 
theo thời gian thực về phát thải khí thải và nước thải của hơn 20,000 nhà máy, cơ sở sản xuất lớn 
nhất trong nước, công bố thông tin của hơn 1.5 triệu hồ sơ thực thi quy định môi trường rộng rãi. 
Đây là các số liệu và thông tin do các cơ quan có thẩm quyền thu thập, được tổng hợp lại trên một 
nền tảng số, thể hiện bằng bản đồ, đồ thị một cách trực quan dễ hiểu cho mọi đối tượng người 
dùng. Nền tảng này do nỗ lực của IPE, Viện các vấn đề Môi trường và Công chúng, một tổ chức phi 
chính phủ, phi lợi nhuận thực hiện. Kết quả này có được từ một hành trình hơn 10 năm, khi điểm 
xuất phát của Trung Quốc khá tương đồng với Việt Nam hiện nay về thể chế và hiện trạng ô nhiễm. 
Kinh nghiệm của Trung Quốc cho thấy họ đã bắt đầu từ một nền tảng nhỏ, dần dần xây dựng các 
bước đi vững chắc tới thành công. Ban đầu, cơ quan nhà nước cũng rất e ngại trong việc công bố 
thông tin, mặc dù đã có những quy định về vấn đề này. Khi thông tin được công khai, dù nhỏ, đã 
tạo ra những áp lực giảm thiểu ô nhiễm, dẫn đến việc công khai thông tin ngày càng nhiều hơn. 
Vào năm 2009, các tổ chức xã hội dân sự quyết định đưa ra xếp hạn 120 thành phố về thực hiện 
công khai thông tin môi trường theo quy định của pháp luật. IPE cùng với Ủy ban bảo vệ tài nguyên 
môi trường giới thiệu chỉ số Minh bạch thông tin ô nhiễm (PITI). Rất nhiều các tổ chức phi chính 
phủ khác cùng tham gia nỗ lực này trong việc đánh giá xếp hạng này ở cấp vùng. Chỉ số này đánh 
giá mức độ mà một địa phương công bố các tài liệu về các trường hợp vi phạm, các dữ liệu phát 
thải của doanh nghiệp, đánh giá tác động môi trường và kết quả xử lý khiếu kiện. Các tổ chức phi 
chính phủ mời các cơ quan quản lý nhà nước chia sẻ thông tin và thông qua đó các cán bộ nhà 
nước có thêm kinh nghiệm và thúc đẩy việc hoàn thành trách nhiệm của họ. IPE cũng giúp các 
thành phố cải thiện hệ thống công khai thông tin và qua đó cũng giúp tăng cường đối thoại giữa 
các bên. Sự tham gia của Chính quyền cho thấy kết quả tích cực của việc công khai thông tin, dẫn 
đến sự tham gia nhiều hơn của các bên trong nỗ lực tuân thủ: năm 2008, tại thời điểm bắt đầu, 
chính quyền công khai 24,000 văn bản vi phạm, đến năm 2014 là 42,500 tài liệu, năm 2016 là 
69,000; năm 2018 là 339,000 và 2019 là 1.56 triệu tài liệu. IPE tiếp cận với các doanh nghiệp, công 
ty đa quốc gia và các nhà cung ứng trong chuỗi ngành (dệt may, điện tử…) kêu gọi các doanh 
nghiệp tham gia chia sẻ dữ liệu. Bộ chỉ số Minh bạch thông tin Doanh nghiệp được đưa ra vào năm 
2014 và thu hút hàng trăm nhãn hàng cải thiện chương trình của mình và hàng ngàn doanh nghiệp 
có hành động khắc phục sai phạm. Các chính sách  mới của Chính phủ như Kế hoạch Hành động Ô 
nhiễm nước (2015) nâng hình phạt đối với các cơ sở vi phạm, thậm chí phải đóng cửa, đưa ra các 
yêu cầu thay đổi công nghệ đối với một số ngành, thúc đẩy sử dụng nước hiệu quả và tái sử dụng 
nước thải. 

http://wwwen.ipe.org.cn/
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- Cải cách về nước giúp đem lại bình đẳng xã hội, giữa dân cư đô thị và nông thôn, cho 
các nhóm dễ bị tổn thương trong việc tiếp cận nước sạch và vệ sinh  

- Mối quan tâm về tài nguyên nước, biến đổi khí hậu và tác động thiên tai đang ngày 
càng gia tăng. Ở cấp địa phương, vấn đề thiếu nước, sụt nước ngầm hay hạn hán luôn 
là những ưu tiên hàng đầu. 

- Vấn đề ô nhiễm đã đi vào chính sách, các chương trình hành động của quốc gia cũng 
như các tỉnh địa phương. Tổng cục Môi trường đang có chương trình quan trắc môi 
trường lớn, và bắt đầu xây dựng các ứng dụng truy cập qua điện thoại và trang mạng 
điện tử cho các thông tin về chất lượng không khí và chất lượng nước từ các trạm quan 
trắc quốc gia. 

- Rất nhiều các tổ chức về nước bầy tỏ quan tâm và tham gia (các tổ chức sáng lập mạng 
lưới); các mạng lưới khác (Biến đổi khí hậu, mạng lưới sông ngòi), các trường học, giới 
hàn lâm, báo chí… Vấn đề công khai thông tin đang được nhiều liên minh dân sự quan 
tâm và sẵn sàng cùng hành động (IDH, Live & Learn, IPE, Liên minh khoáng sản, Liên 
minh nước sạch, các nhãn hàng chuỗi Dệt may…)  

- Ngày càng có nhiều các doanh nghiệp, tập đoàn đa quốc gia quan tâm đến phát triển 
bền vững, kinh tế tuần hoàn, trong đó tiết kiệm nước và tái sử dụng nước là những sáng 
kiến quan trọng (Coca Cola, Heineken, Unilever…) 
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KHUYẾN NGHỊ  

Trên cơ sở các phân tích ở trên, Mạng lưới Bảo tồn Nguồn nước có thể có các cơ hội để 
chung tay thực hiện các chương trình nhằm nâng cao nhận thức của người dân về ô nhiễm 
nước và tác động đến sức khỏe.     

Lựa chọn các hoạt động can thiệp cho Mạng lưới Bảo tồn nước sẽ là quyết định mà các thành 
viên của mạng lưới sẽ cùng nhau cân nhắc, thảo luận và đưa ra. Với nhiệm vụ phân tích bối 
cảnh chính trị kinh tế của Việt Nam, hiện trạng quản trị nước và kiểm soát ô nhiễm, các yếu tố 
sẵn sàng và các bài học kinh nghiệm quốc tế, báo cáo này đưa ra một số nhóm khuyến nghị 
cho mạng lưới về các can thiệp có khả thi và hình thức tổ chức thực hiện như sau:  

1. Xây dựng một thí điểm cổng thông tin công khai thông tin môi trường 
Thí điểm này có thể bắt đầu tập hợp các thông tin công khai của các cơ quan quản lý môi 
trường, đặc biệt là từ Tổng cục Môi trường, VEA để hiển thị các thông tin dưới dạng bản đồ 
trực quan dễ hiểu. 

Hiện các thông tin giám sát chất lượng nước đang được thu thập tản mát từ nhiều nguồn khác 
nhau như: hệ thống trạm quan trắc môi trường quốc gia, các trung tâm quan trắc môi trường 
cấp tỉnh; hệ thống quan trắc môi trường xung quanh (gián đoạn và tự động); quan trắc xả thải 
(tự động và tại chỗ); từ các kết quả nghiên cứu hoặc thông tin cộng đồng. 

Thí điểm có thể tiến hành bằng cách hợp tác với các Sở TNMT cấp tỉnh và TCMT khai thác 
trước mắt dữ liệu quan trắc xả thải từ 52 trạm tự động trên toàn quốc. Mặc dù có dữ liệu, nhưng 
chúng chưa phát huy thành các thông tin có ích cho việc giám sát tuân thủ của các địa phương.   

Thuận lợi: Tổng cục Môi trường có chương trình xây dựng cơ sở dữ liệu tổng hợp về môi 
trường; các địa phương đều có phòng thông tin tiếp nhận dữ liệu quan trắc tự động từ các trạm 
là điểm xả thải lớn (các khu Công nghiệp, các nhà máy phát thải lớn…)  

Đối tác: Tổng Cục Môi trường, Chi cục BVMT các tỉnh thành, tổ chức Sáng kiến thương mại 
bền vững, Live&Learn 

2. Xây dựng bộ chỉ số Minh bạch thông tin môi trường cấp tỉnh  

Từ năm 2018, chỉ số về Quản trị Môi trường đã được đưa vào Chỉ số Hiệu quả Quản trị và 
Hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI)29. Nội dung mới này nhằm nắm bắt đánh giá 
của người dân về những vấn đề môi trường tác động trực tiếp tới sức khỏe con người. Các chỉ 
tiêu đánh giá hiện nay bao gồm tỷ lệ người dân trả lời cho biết về chất lượng không khí và chất 
lượng nguồn nước sinh hoạt nơi cư trú. Bên cạnh đó là chỉ tiêu phản ánh phát hiện của người 
dân về hiện tượng dự án hoặc doanh nghiệp đầu tư vào địa phương của họ có trốn tránh nghĩa 
vụ bảo vệ môi trường bằng cách ‘chung chi’ với chính quyền địa phương hay không. Đây là 
một trong những nguyên nhân dẫn tới nhiều xung đột, mâu thuẫn giữa người dân và doanh 
nghiệp hoặc nhà nước xung quanh vấn đề môi trường trong những năm gần đây. Mạng lưới 
Bảo tồn nước có thể hỗ trợ cùng xây dựng và cập nhật chỉ số quản trị môi trường về mức độ 
công khai thông tin môi trường (chất lượng môi trường, quyết định đánh thẩm định Đánh giá 
tác động môi trường, số các vụ việc vi phạm môi trường được xử lý, số lượng các khiếu nại 
môi trường được tiếp nhận và xử lý, giấy phép xả thải, giấy phép môi trường…) của các cơ 

 
2929  
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quan có thẩm quyền (ủy ban nhân dân tỉnh, chi cục Bảo vệ môi trường, Bộ Tài nguyên Môi 
trường/ Tổng cục Môi trường…) 

Đối tác: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, UNDP, các đối tác phát triển, Tổng cục Thống kê, và 
các tổ chức quan tâm khác 

3. Hỗ trợ hệ thống chia sẻ thông tin môi trường của các thành phố  

Lựa chọn Đà Nẵng là một địa bàn can thiệp của chương trình là hợp lý do những cam kết chính 
trị biến Đà Nẵng thành Thành phố Môi trường, Thành phố đáng sống; vấn đề thiếu nước, ô 
nhiễm nước nghiêm trọng, sự hợp tác của Chi cục BVMT thành phố với CECR và Liên minh 
Nước sạch trong nhiều năm qua. Thành phố đang thực hiện số hóa trong việc quản lý số liệu 
quan trắc môi trường, tuy nhiên cũng đang loay hoay trong tổ chức thực hiện và thiếu cán bộ; 
việc xử lý thông tin quan trắc hầu như không thể thực hiện. Mạng lưới có thể hỗ trợ Đà Nẵng 
đưa hệ thống thông tin hoạt động hiệu quả thông qua việc hệ thống hóa các nguồn dữ liệu, số 
hóa, tập huấn kỹ thuật cho cán bộ và từng bước chia sẻ các thông tin công khai về chất lượng 
nước trên các dòng sông, chất lượng nước xả thải từ các điểm quan trắc công nghiệp (9 điểm 
quan trắc chất lượng nước sông, 6 điểm quan trắc chất lượng nước hồ (tại 6/30 hồ gồm:…), 10 
điểm quan trắc chất lượng nước biển ven bờ, và 12 điểm quan trắc nguồn thải (của các trạm 
XLNT tập trung, trạm XLNT bãi rác Khánh Sơn, các KCN, trạm XLNT của công ty Heineken 
và Coca Cola).  

Đối tác: Chi Cục Bảo vệ Môi trường thành phố Đà Nẵng 

4. Thúc đẩy sự tham gia của các nhãn hàng toàn cầu trong ít nhất 2 ngành công nghiệp 
(Dệt may, Chế biến thực phẩm, hoặc Điện tử…)  

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và các xu hướng sản xuất bền vững, nhiều nhãn hàng toàn cầu đã 
đi tiên phong trong xây dựng các chương trình bền vững và thúc đẩy toàn bộ chuỗi ngành hàng, 
các doanh nghiệp cung ứng của mình tại các nước tuân thủ. Nhiều yêu cầu về sử dụng hiệu quả 
tài nguyên, sản xuất sạch hơn và bảo vệ môi trường được đặt ra và được tuân thủ vượt cả những 
yêu cầu về bảo vệ môi trường tại các nước sở tại. Việc công bố các thông tin tuân thủ của các 
doanh nghiệp cung ứng trong chuỗi ra công chúng sẽ là những ghi nhận vô cùng tích cực. Việc 
ghi nhận những doanh nghiệp thực hành tốt về Bảo vệ môi trường sẽ góp phần thúc đẩy nhiều 
hơn nữa những việc tuân thủ của cộng đồng doanh nghiệp sản xuất, đổi mới sáng tạo. Các nhãn 
hàng toàn cầu về điện tử, dệt may, chế biến thực phẩm đã tham gia công bố thông tin môi 
trường tại Trung Quốc và sẵn sàng tham gia tương tự tại Việt Nam. Mạng lưới có thể bắt đầu 
thảo luận về ý tưởng này tại Nhóm công tác Dệt may bền vững chủ trì bởi Tổng cục Môi trường, 
Nhóm Tài nguyên Nước 2030 và Hiệp hội Dệt may Việt Nam. 

Đối tác:  Tổng cục Môi trường, Nhóm Tài nguyên Nước 2030/ Ngân hàng Thế giới và Hiệp 
hội Dệt may Việt Nam, IDH, WWF, các nhãn hàng H&M, Hanes Brands, Esquel, Vinatex, 
Puma, Addidas … thành viên của nhóm 

Tổ chức thực hiện 
Các sáng kiến nêu ra đều đòi hỏi cách tiếp cận đa bên và xây dựng quan hệ đối tác với Chính 
phủ, khối tư nhân và các tổ chức xã hội dân sự. Một cách tiếp cận đa bên theo công thức ACT 
(Phân tích – Họp nhóm – Thay đổi) do nhóm Tài nguyên nước 2030 đang thực hiện có thể là 
một tham khảo tốt cho Mạng lưới Bảo tồn Nguồn nước.  
 
Phân tích: 
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- Thực hiện các nghiên cứu để hiểu rõ hơn về các thách thức và ưu tiên can thiệp về môi 
trường, cũng như hiểu rõ những nhân tố động lực về kinh tế xã hội có thể dẫn đến thay 
đổi. Sau khi có đánh giá này, liên minh sẽ xây dựng đề cương, và kế hoạch hành động 
cụ thể. Việc phân tích thu thập dữ liệu sẽ đóng góp vào các nghiên cứu bằng chứng cho 
liên minh trong các hoạt động vận động của mình.   

- Lập một bản đồ các bên tham gia và cần lôi kéo tham gia vào liên minh/ vào một hành 
động cụ thể. Ví dụ tại Đà Nẵng, các bên tham gia có thể là: Chi cục bảo vệ môi trường, 
chính quyền quận/huyện, Hội phụ nữ, các tổ chức xã hội, doanh nghiệp du lịch, báo 
chí, các nhóm thanh niên, sinh viên, các trường đai học trên địa bàn  

- Thiết kế các hành động chung của liên minh (kế hoạch hành động) và kết quả mong 
đợi.  

Họp nhóm 

Đây là một quá trình tương tác liên tục giữa các bên tham gia, các thành viên của liên minh và 
có thể có các thành viên quan sát hoặc mở rộng. Việc thảo luận nhằm đi đến những quyết định 
được cân nhắc và phê chuẩn. Để duy trì họp nhóm hiệu quả, rất nhiều công tác chuẩn bị đòi 
hỏi CECR và tổ chức điều phối thực hiện, để có nghị sự, chương trình đề xuất, dự kiến hành 
động… được dự thảo và chia sẻ với các bên. Vai trò và sự tham gia của các bên cũng rất cần 
được xác định và chính thức hóa (biên bản hợp tác – MOU giữa các bên).  

- Thiết lập quan hệ đối tác một cách rõ ràng và minh bạch, chính thức hóa các quan hệ 
đối tác và vai trò của các bên tham gia, kỳ vọng và kết quả mong đợi của các hoạt động 
can thiệp.     

- Các quy trình cần được thiết lập và thực hiện trong các cuộc hội họp: như quá trình ra 
quyết định, quá trình tuyển thành viên mới, đánh giá giám sát… nhằm đảm bảo sự đồng 
thuận trong mạng lưới/ liên minh  

- Xác định các lĩnh vực cần nâng cao năng lực cho các thành viên của liên minh để giúp 
duy trì hoạt động, tạo ra thông tin, ý tưởng hành động và nâng cao năng lực thực hiện 
cho nhóm.  

Thực hiện tạo nên thay đổi 

Các sáng kiến đưa ra từ nhóm họp của mạng lưới sẽ được các bên thực hiện, hoặc do các tiểu 
nhóm của liên minh thực hiện. Thông tin và điều phối cũng như giám sát theo dõi là những 
phần công việc quan trọng để đảm bảo việc thực hiện các thí điểm và dự án hiệu quả. 

- Tạo điều kiện cho thông tin thông suốt giữa các bên tham gia về ý tưởng dự án, kết quả 
mong đợi, tiến độ và những khó khăn trong thực hiện. Tài liệu hóa các quyết định, hành 
động triển khai.  

- Xây dựng cơ chế học hỏi và thích ứng: Điều này là cần thiết để mạng lưới có khả năng 
thích ứng và linh hoạt khi có những sự kiện, hay kết quả mới tạo ra, hoặc các điều kiện mới 
phát sinh. 

- Xây dựng hệ thống giám sát, đánh giá để có thể kiểm chứng kết quả; thúc đẩy sự minh bạch 
và trách nhiệm của các bên tham gia  

 
Xây dựng Năng lực  
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- Xây dựng năng lực cho tổ chức điều phối và các tổ chức thành viên đảm bảo có chuyên 
môn và khả năng phản biện tốt (phù hợp với Kế hoạch Xây dựng năng lực, Chiến lược 
truyền thông…)  

- Hình thành nhóm các chuyên gia cố vấn có liên quan đến môi trường nước, công nghệ 
thông tin và truyền thông để đảm bảo độ chính xác, tin cậy và có chất lượng của thông tin, 
xử lý thông tin và khủng hoảng thông tin có liên quan. 

- Bổ sung cán bộ có chuyên môn có liên quan  
- Xây dưng Năng lực huy đông nguồn lực 
- HÌnh thành quan hệ đối tác với các đơn vị nghiên cứu khoa học, giúp tổ chức về đào tạo, 

chia sẻ thông tin, phản biện chính sách  
- Tiếp nhận các thực tập sinh, chuyên gia nghiên cứu và có các sáng kiến Khoa học công dân 

với đối tượng là các nguồn nước ô nhiễm. 
- Liên tục cân nhắc kết nạp thành viên có năng lực và mở rộng mạng lưới  
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PHỤ LỤC I: DANH SÁCH PHỎNG VẤN 

CƠ QUAN    LOẠI HÌNH CƠ QUAN/ TỔ CHỨC  
NUMBER OF 
RESPONDEN
TS 

TỔNG CỤC MÔI 
TRƯỜNG, BỘ TÀI 
NGUYÊN MÔI 
TRƯỜNG  

NHÀ NƯỚC  

1  

SỞ TÀI NGUYÊN 
MÔI TRƯỜNG ĐÀ 
NẴNG  

NHÀ NƯỚC - CHÍNH QUYỀN ĐỊA 
PHƯƠNG  

2  

MẶT TRẬN TỔ 
QUỐC  TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI  1  

HỘI PHỤ NỮ TRUNG 
ƯƠNG / HỘI PN ĐÀ 
NẴNG 

TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI  
2 

ĐÀI TRUYỀN HÌNH 
VIỆT NAM  NHÀ NƯỚC – CƠ QUAN BÁO CHÍ  1  

CHUYÊN GIA 
TRUYỀN THÔNG, 
BÁO CHÍ   

XÃ HỘI DÂN SỰ 
1 

VIỆN THÔNG TIN 
MÔI TRƯỜNG Y TẾ  NHÀ NƯỚC  1 

TỔ CHỨC Y TẾ THẾ 
GIỚI (WHO)  TỔ CHỨC QUỐC TẾ 1  

WWF  PHI CHÍNH PHỦ QUỐC TẾ  1 

Tổng số 11 
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PHỤ LỤC II: THU THẬP DỮ LIỆU 

Bảng câu hỏi  

A. GIỚI THIỆU 

Q1: Xin hãy giới thiệu về tên, tổ chức của ông/bà?  

Q2: Tổ chức có chức năng / trách nhiệm gì trong việc hình thành chính sách/ tham gia quản lý 
chất lượng nước và bảo tồn nước? 

Q3: Có bao nhiêu cán bộ chuyên trách trong lĩnh vực quản lý nước?  

Q4: Mức độ quan tâm của tổ chức đối với lĩnh vực nước và sức khoẻ môi trường?  

Q5: Tổ chức ông / bàcó dự án liên quan đến ô nước và sức khỏe? Xin hãy mô tả chi tiết ? (quy 
mô, kinh phí, đơn vị tài trợ? Các bên tham gia )  

Q6: Tổ chức đã thực hiện dự án này như thế nào?  

XÂY DỰNG NĂNG LỰC 

Q7: Theo ý kiến của anh chị, mức độ hiểu biết của cán bộ và tổ chức về vấn đề ô nhiễm nước 
và sức khoẻ cộng đồng có liên quan đang ở mức độ nào  

Từ 0 đến 5 – mức độ hiểu biết từ hạn chế - đến hiểu biết sâu sắc 

Q8: Lĩnh vực năng lực nào cần thiết phải bổ sung xây dựng cho tổ chức? (kiến thức kỹ thuật 
về tác động của ô nhiễm nước đến sức khoẻ - môi trường, xây dựng chính sách, chia sẻ kinh 
nghiêm quốc tế/ hợp tác với các đối tác địa phương?) 

MẠNG LƯỚI VÀ KHUYẾN NGHỊ  

KHUYẾN NGHỊ cụ thể về các lĩnh vực quan tâm cho mạng lưới và mức độ mức độ cam kết? 
(chia sẻ thông tin, học hỏi, hành động chung, hành đông chính sách chung, lĩnh vực khác?)  

Q9. Theo ông/bà các vấn đề liên quan đến bảo vệ nguồn nước trên địa bàn là gì? Các thách 
thức, khó khăn, vướng mắc nào đang phải đối mặt trong quá trình giải quyết các vấn đề đó? 
Vấn đề nào cần được ưu tiên giải quyết?  

Q10: Ông/bà đánh giá như thế nào về định hướng và kế hoạch sắp tới của địa phương trong 
công tác bảo vệ nguồn nước? Tính khả thi của các giải pháp sẽ được thực hiện 

Q11: Ông / bà nhìn thấy vai trò của tổ chức mình trong quá trình xây dựng chính sách về QLCL 
nước và sức khoẻ môi trường? Có sự chồng chéo với các bên liên quan khác không? Xin hãy 
cho ví dụ cụ thể. 

Q12: Đâu là điểm mạnh và điểm yếu của tổ chức trong hoạch định chính sách và thực thi chính 
sách có liên quan đến nước và vệ sinh?  

Q13: Liệu có thể có những cơ hôi nào để xây dựng khung chính sách về nước và sức khỏe một 
cách chặt chẽ hơn? Ông / bà có thể cho ví dụ 

Q14: Tổ chức của ông / bàcó thực hiện tham vấn với cộng đồng không? Ví dụ các hoạt động 
tham vấn? 



30     | PHÂN TÍCH KINH TẾ CHÍNH TRỊ THEO CHỦ ĐỀ Ô NHIỄM NƯỚC   USAID/VIETNAM 

Q15: Xin hãy cho biết việc điều phối với các bên liên quan khác thường được thực hiện như 
thế nào ? Các hoạt động này có những khó khăn, thách thức gì? ( điều phối giữa trung ương và 
địa phương; giữa các ban ngành trong một địa phương? ) 

Cơ quan nào, theo ông / bàcó vai trò điều phối tốt nhất (cơ quan nhà nước như sở TNMT, 
UBND tỉnh, tổ chức xã hội, mặt trận tổ quốc? – hoặc ông / bàcho biết cụ thể? Tai sao họ có thể 
thực hiện tốt vai trò này?  

Q16: Nếu có một nhóm công tác đa bên về ô nhiễm nước và bảo tồn nước được hình thành ở 
thành phố/ hoặc cấp quốc gia liệu tổ chức của ông / bàcó cân nhắc tham gia không? Nếu tham 
gia được, tổ chức mình sẽ đứng ở vị trí nào (điều phối nhóm công tác; chủ tịch nhóm công tác; 
thành viên nhóm công tác?) 

Q17: Ông/bà đánh giá như thế nào về nhận thức của người dân về vấn đề bảo vệ nguồn nước 
và tác động của nguồn nước bị suy thoái, và sự sẵn sàng của người dân tham gia vào công tác 
bảo vệ nguồn nước? 

Q18: Ông/bà đánh giá như thế nào về hiệu quả của các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận 
thức đã thực hiện trong việc thay đổi thái độ, hành vi của người dân trong bảo vệ nguồn nước? 
Cần làm gì để tăng cường hiệu quả? 

Q19:  Ông/bà có thể đề xuất cho mạng lưới nên làm gì và làm như thế nào để nâng cao nhận 
thức của người dân, cơ quan nhà nước và địa phương về ô nhiễm nước và sự cần thiết phải bảo 
vệ nguồn nước cũng như các tác động sức khoẻ do ô nhiêm nước gây ra?  

Q20: Hiện nay các tổ chức và người dân có được tiếp cận những thông tin gì về môi trường, 
nước và sức khỏe có liên quan đến nước? Những thông tin gì cần đươc công khai cho người 
dân và thông qua hình thức nào (báo chí, website của cơ quan liên quan, dữ liệu do người dân 
và các tổ chức ngoài nhà nước..)? 

Các thông tin hiện nay có dễ hiểu và đầy đủ không? Ông bà có thể cho ví dụ chi tiết.  

Q21: Những thông tin nào về môi trường được cho là có tính nhạy cảm và nếu cần phải công 
bố, theo anh chị, bên liên quan nào có thẩm quyền công bố? Mạng lưới và các tổ chức dân sự 
nên có hành động ứng xử như thế nào 



  T: 024 3972 8063     E: cecr.vn@gmail.com 
              W: cecr.vn                 F: fb.com/cecr.vn              

Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (CECR)
Phòng 501-502, Nhà E1, Khu Ngoại giao đoàn Trung Tự,

6 Đặng Văn Ngữ, quận Đống Đa, Hà Nội
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