
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                        BỘ XÂY DỰNG 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI 

 

 

 

CHÂU THANH HÙNG 

 

 

 

 

 

 

QUẢN LÝ CẤP NƢỚC CÁC ĐÔ THỊ TỈNH BÌNH THUẬN 

TRONG ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 

 

 

 

 

 LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ ĐÔ THỊ VÀ CÔNG TRÌNH 

 

 

 

 

 

 

 

 

HÀ NỘI – NĂM 2019 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                BỘ XÂY DỰNG 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI 

 

 

 

 

 

 

QUẢN LÝ CẤP NƢỚC CÁC ĐÔ THỊ TỈNH BÌNH THUẬN 

TRONG ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 

 

 

 

 

LUẬN ÁN TIẾN SĨ 

 CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ ĐÔ THỊ VÀ CÔNG TRÌNH 

MÃ SỐ: 62.58.01.06 

 

 

 

 

NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC 

PGS.TS. NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG 

 

 

 

 

 

HÀ NỘI – NĂM 2019 



i 

 

 

LỜI CAM ĐOAN 

 

Tôi cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu sử dụng 

để nghiên cứu đƣợc thể hiện trong luận án là trung thực; kết quả nghiên cứu của 

luận án chƣa từng đƣợc công bố trong bất kỳ công trình nghiên cứu hoặc báo cáo 

khoa học nào khác trƣớc đó.  

Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về lời cam đoan của mình. 

                                                                Nghiên cứu sinh 
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LỜI CẢM ƠN 

 

Trong quá trình học tập, nghiên cứu đề tài “Quản lý cấp nước các đô thị tỉnh 

Bình Thuận trong điều kiện biến đổi khí hậu” tôi đã nhận đƣợc sự quan tâm giúp 

đỡ nhiệt tình của quý thầy cô trƣờng Đại học Kiến trúc Hà Nội để hoàn thành đề 

tài luận án này. 

Với tình cảm chân thành, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đối với Ban Giám hiệu, 

khoa Sau đại học, khoa Kỹ thuật hạ tầng và Môi trƣờng đô thị - Trƣờng Đại học 

Kiến trúc Hà Nội cùng quý thầy giáo, cô giáo đã tham gia quản lý, giảng dạy và 

giúp đỡ tôi trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu. 

Tôi đặc biệt xin bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đến cô giáo trực tiếp hƣớng dẫn là 

PGS.TS.Nguyễn Thị Ngọc Dung đã tận tâm hƣớng dẫn, hỗ trợ và giúp đỡ tôi về 

kiến thức, tài liệu và phƣơng pháp để tôi có thể hoàn thành đề tài nghiên cứu khoa 

học này. 

Tôi cũng xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè và đồng nghiệp đã động 

viên, khích lệ và giúp đỡ tôi trong suốt thời gian qua. 

Mặc dù đã có nhiều cố gắng trong suốt quá trình thực hiện đề tài, song có thể 

còn có những mặt hạn chế, thiếu sót nên tôi rất mong nhận đƣợc ý kiến đóng góp 

và sự chỉ dẫn của các thầy cô giáo và các bạn đồng nghiệp. 

                                                            Nghiên cứu sinh 
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      MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài 

Bình Thuận là tỉnh ven biển duyên hải cực Nam Trung Bộ, có diện tích tự 

nhiên 7.812,82 km
2
, bờ biển dài hơn 192 km, dân số là 1.230.417 ngƣời [11]. 

Tính đến tháng 7 năm 2017, Bình Thuận có tổng cộng 15 đô thị và đến năm 2020 

dự kiến có 17 đô thị trên cơ sở nâng cấp mở rộng 15 đô thị hiện có, xây dựng mới 

2 đô thị. Tổng diện tích đất đô thị 752,4 km
2
 (chiếm khoảng 9,56% diện tích toàn 

tỉnh). Dân số đô thị (năm 2017) là 692.889 ngƣời chiếm 56,87 %; tỷ lệ đô thị hoá 

40,2% cao hơn tỷ lệ đô thị hoá bình quân của cả nƣớc. 

Do ảnh hƣởng của biến đổi khí hậu và các yếu tố bất lợi về điều kiện tự 

nhiên, địa hình, địa chất, khí hậu,… hàng năm, Bình Thuận thƣờng bị thiên tai, 

hạn hán, bão, lụt gây nhiều thiệt hại nghiêm trọng về ngƣời, tài sản và môi trƣờng 

sống. Theo số liệu của Ban Phòng, chống thiên tai và Cứu nạn tỉnh Bình Thuận, 

chỉ tính từ năm 2010 đến năm 2016, thiên tai xảy ra trên địa bàn tỉnh làm hƣ hỏng 

2.966 căn nhà, thiệt hại 128.811,84 ha lúa và hoa màu, giá trị thiệt hại ƣớc tính 

562,26 tỷ đồng, cấp độ rủi ro thiên tai (cấp 1, 2, 3). Đặc biệt tình trạng sạt lở bờ 

biển đã xảy ra ở nhiều nơi và đang có chiều hƣớng ngày một gia tăng. Giai đoạn 

2010-2016, làm sạt lở với chiều dài khoảng 11.650m, sập 269 căn nhà, giá trị 

thiệt hại ƣớc tính gần 1.000 tỷ đồng. Bão, áp thấp nhiệt đới tăng cả về cƣờng độ 

và tần suất; bão trung bình tăng 0,31 cơn/năm; xu thế dao động mực nƣớc biển 

dâng hàng năm 3,1mm (riêng đảo Phú Quý dâng 3,6mm); độ cao mực nƣớc (biển, 

hồ, sông, suối…) dâng khi có bão lớn khoảng 80cm. Con số thống kê 20 năm trở 

lại đây, đã có trên 20 cơn bão, áp thấp nhiệt đới đổ bộ vào Bình Thuận, gây thiệt 

hại nặng nề kinh tế, xã hội của tỉnh. [1] 

Hệ thống cấp nƣớc các đô thị tỉnh Bình Thuận đang chịu sự tác động nặng 

nề của biến đổi khí hậu, nhiều đô thị trong tỉnh phải đối mặt với mối đe dọa 
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nghiêm trọng về nguồn nƣớc nhƣ bão lụt, hạn hán và các hoạt động dọc các lƣu 

vực sông lớn cung cấp nƣớc cho các nhu cầu của đô thị. Biến đổi khí hậu đã và 

đang ảnh hƣởng đến HTCN ở nhiều khu vực đô thị. Ảnh hƣởng của bão, áp thấp 

nhiệt đới hay các hình thế thời tiết gây mƣa lớn trên diện rộng hoặc cục bộ làm 

xuất hiện lũ quét, ngập lụt trên các lƣu vực sông lớn của tỉnh nhƣ sông Cà Ty, 

sông Phan, sông Dinh, sông Luỹ, sông Mao; ngập lụt dài ngày trên lƣu vực sông 

La Ngà (huyện Đức Linh và Tánh Linh) làm sạt lở bờ sông ở nhiều nơi ảnh 

hƣởng đến chất lƣợng nguồn nƣớc. Lũ quét xảy ra với mức độ ngày càng nhiều về 

số lƣợng và tính ác liệt; từ những năm 1990 trở lại đây, lũ quét xảy ra hầu nhƣ 

trên toàn bộ các lƣu vực sông, suối vừa và nhỏ trong tỉnh, trên cả những suối nhập 

lƣu thuộc lƣu vực sông La Ngà. Tình hình mƣa lũ cũng đã tác động trực tiếp đến 

kết cấu các công trình cấp nƣớc, ảnh hƣởng nghiêm trọng đến sự an toàn của các 

công trình nhƣ: hồ chứa nƣớc, đập ngăn, hệ thống kênh mƣơng dẫn nƣớc, trạm 

bơm… Bên cạnh đó, hiện tƣợng sạt lở bờ biển từ huyện Tuy Phong vào tới huyện 

Hàm Tân hiện nay là rất nghiêm trọng gây ra những thiệt hại lớn về nhà cửa; mất 

đất khu dân cƣ, đất sản xuất, làm hƣ hỏng các công trình và phá huỷ hệ thống 

mạng lƣới tuyến ống cấp nƣớc cho các đô thị trên địa bàn. Nguyên nhân chủ yếu 

do ảnh hƣởng của biến đổi khí hậu, nƣớc biển dâng kết hợp với triều cƣờng, sóng 

lớn ven bờ gây ra.  

Không chỉ tác động trực tiếp, gây tổn thƣơng đến chính bản thân công trình 

(khả năng tồn tại của công trình), tác động của biến đổi khí hậu còn tác động đến 

khả năng vận hành so với năng lực thiết kế của công trình. Mặc dù chƣa có con số 

thống kê cụ thể những thiệt hại do biến đổi khí hậu gây ra đối với hệ thống cấp 

nƣớc đô thị. Tuy nhiên, theo đánh giá của Ban phòng, chống thiên tai và cứu nạn 

tỉnh Bình Thuận, tình hình thiên tai thƣờng xuyên xảy ra trên địa bàn tỉnh trong 

những năm qua là hết sức phức tạp và có xu hƣớng ngày càng gia tăng; thiên tai 

đã tác động và làm hƣ hỏng nhiều công trình cấp nƣớc và hệ thống cấp nƣớc đô 
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thị trong tỉnh.Trong khi tại các trung tâm đô thị của Việt Nam  nói chung và tỉnh 

Bình Thuận nói riêng không thể ứng phó tích cực và đầy đủ trƣớc những thách 

thức của biến đổi khí hậu [1]  

Bên cạnh hệ thống cấp nƣớc đô thị chƣa đáp ứng yêu cầu cấp nƣớc thì công 

tác quản lý cấp nƣớc tại các đô thị tỉnh Bình Thuận còn nhiều bất cập, hiệu quả 

quản lý bị hạn chế, chƣa đáp ứng yêu cầu thực tế đồng thời chƣa có giải pháp để 

chủ động ứng phó với với biến đổi khí hậu ngày một gia tăng. Nguyên nhân ảnh 

hƣởng, làm hạn chế công tác quản lý cấp nƣớc đô thị gồm các nhân tố tác động 

nhƣ: Yếu tố về điều kiện tự nhiên; hệ thống pháp luật trong lĩnh vực cấp nƣớc đô 

thị chƣa hoàn thiện, còn nhiều nội dung liên quan đến việc quản lý, khai thác sử 

dụng và bảo vệ nguồn nƣớc vẫn chƣa đƣợc hƣớng dẫn để thực hiện; cơ cấu tổ 

chức bộ máy quản lý chƣa phù hợp, còn nhiều chồng chéo trong chức năng, 

nhiệm vụ; chƣa xây dựng cơ chế hợp lý để thực hiện; năng lực của cán bộ quản lý 

còn nhiều hạn chế, chƣa đáp ứng yêu cầu thực tế. 

Để đạt đƣợc mục tiêu cấp đủ khối lƣợng và đảm bảo chất lƣợng nguồn nƣớc 

sạch cho các đô thị, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, 

việc khai thác, sử dụng và quản lý hiệu quả cấp nƣớc cho các đô thị tỉnh Bình 

Thuận có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển bền vững của 

các đô thị. Do vậy nghiên cứu “Quản lý cấp nước các đô thị tỉnh Bình Thuận 

trong điều kiện biến đổi khí hậu” là một nghiên cứu mang tính cấp thiết, phục vụ 

thiết thực cho công tác định hƣớng quy hoạch cấp nƣớc cũng nhƣ công tác quản 

lý cấp nƣớc đô thị tỉnh  Bình Thuận trong bối cảnh biến đổi khí hậu đƣợc tốt hơn.  

2. Mục đích nghiên cứu 

 Nghiên cứu đánh giá hiện trạng cấp nƣớc và thực trạng quản lý cấp nƣớc tại 

các đô thị tỉnh Bình Thuận trong điều kiện biến đổi khí hậu nhằm đề xuất: (1) 

Phƣơng án cân bằng nƣớc thô, nƣớc sạch cho các đô thị đến năm 2025 phân bổ 
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theo các vùng địa hình; (2) Đề xuất mô hình và một số giải pháp quản lý cấp 

nƣớc tại các đô thị tỉnh Bình Thuận trong điều kiện biến đổi khí hậu; (3) Đề 

xuất sự tham gia của các bên liên quan trong quản lý cấp nƣớc các đô thị tỉnh 

Bình Thuận trong điều kiện biến đổi khí hậu. 

 3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

 a) Đối tượng nghiên cứu: Quản lý cấp nƣớc các đô thị tỉnh Bình Thuận trong 

điều kiện biến đổi khí hậu. 

 b) Phạm vi nghiên cứu  

 - Không gian nghiên cứu: Địa bàn các đô thị tỉnh Bình Thuận gồm: 01 thành 

phố tỉnh lỵ (thành phố Phan Thiết), 01 thị xã (La Gi) và 13 thị trấn thuộc 08 

huyện (Tuy Phong, Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, Hàm Tân, 

Tánh Linh, Đức Linh). 

 - Thời gian nghiên cứu: Phù hợp với định hƣớng phát triển cấp nƣớc đô thị 

tỉnh Bình Thuận đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050. 

  4. Nội dung nghiên cứu 

 - Nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu và hiện trạng cấp nƣớc các đô 

thị tỉnh Bình Thuận trong điều kiện BĐKH; 

 - Phân tích thực trạng các mô hình quản lý khai thác dịch vụ cấp nƣớc tại 

các đô thị tỉnh Bình Thuận hiện nay; đánh giá thực trạng công tác quản lý cấp 

nƣớc tại các đô thị tỉnh Bình Thuận trong điều kiện BĐKH; 

 - Nghiên cứu tổng quan các công trình nghiên cứu trong và ngoài nƣớc có 

liên quan đến quản lý cấp nƣớc đô thị trong điều kiện BĐKH; 

 - Xác lập cơ sở khoa học đề xuất mô hình và một số giải pháp quản lý cấp 

nƣớc đô thị tỉnh Bình Thuận trong điều kiện BĐKH; 

 - Tổng hợp kinh nghiệm quản lý cấp nƣớc các đô thị trên thế giới và Việt 

Nam, rút ra bài học cho tỉnh Bình Thuận; 
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 - Đề xuất phƣơng án cân bằng nƣớc cho các đô thị tỉnh Bình Thuận đến 

năm 2025 phân bổ theo các vùng địa hình có tính đến BĐKH; 

 - Đề xuất mô hình quản lý cấp nƣớc các đô thị tỉnh Bình Thuận theo 

hƣớng hợp nhất trong điều kiện BĐKH; 

 - Nghiên cứu đề xuất sự tham gia của các bên liên quan trong quản lý hoạt 

động cấp nƣớc đô thị tỉnh Bình Thuận; 

 - Bàn luận về các kết quả nghiên cứu. 

 5. Phƣơng pháp nghiên cứu 

 Luận án sử dụng một số phƣơng pháp nghiên cứu sau: 

 - Phương pháp điều tra khảo sát: điều tra thu thập số liệu, khảo sát hiện 

trƣờng để đánh giá đúng hiện trạng công trình/hệ thống cấp nƣớc và thực trạng 

công tác quản lý cấp nƣớc các đô thị tỉnh Bình Thuận trong điều kiện BĐKH. Từ 

đó đề xuất hợp lý mô hình, các giải pháp quản lý cấp nƣớc cho các đô thị của tỉnh 

Bình Thuận;  

 - Phương pháp thống kê: tổng hợp các số liệu, thông tin liên quan nhằm 

phục vụ quá trình phân tích (định lƣợng) và đánh giá các nội dung nghiên cứu;  

 - Phương pháp phân tích tổng hợp: tiếp cận và khai thác xử lý các nguồn tài 

liệu, thông tin có liên quan đến hiện trạng cấp nƣớc và thực trạng công tác quản 

lý cấp nƣớc đô thị ở Việt Nam và các đô thị tỉnh Bình Thuận trong điều kiện 

BĐKH nhằm lựa chọn mô hình quản lý phù hợp và đề xuất các giải pháp quản lý 

cấp nƣớc cho các đô thị tỉnh Bình Thuận trong điều kiện BĐKH; 

 - Phương pháp so sánh, đối chiếu: phƣơng thức quản lý hoạt động cấp nƣớc 

đô thị đƣợc so sánh, đối chiếu giữa các đô thị trên thế giới và các đô thị ở Việt 

Nam có những điểm tƣơng đồng với địa bàn nghiên cứu về điều kiện tự nhiên, 

kinh tế - xã hội và mối quan hệ với BĐKH. Phƣơng pháp so sánh, đối chiếu đánh 

giá khách quan mức độ phù hợp để áp dụng các hình thức, mô hình quản lý cấp 

nƣớc trong điều kiện thực tế tại các đô thị tỉnh Bình Thuận;  
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 - Phương pháp chuyên gia: thông qua việc xin ý kiến bằng phiếu nhận xét, 

phỏng vấn trực tiếp các chuyên gia, cán bộ quản lý nhiều kinh nghiệm tại các cơ 

quan quản lý nhà nƣớc trong lĩnh vực quản lý cấp nƣớc đô thị nhằm giúp cho việc 

nghiên cứu luận án đi đúng hƣớng, đáp ứng mục tiêu nghiên cứu; 

 - Phương pháp kế thừa: tham khảo, sử dụng có chọn lọc kết quả các công 

trình nghiên cứu trong và ngoài nƣớc có liên quan trƣớc đây nhằm thu thập thêm 

thông tin, tài liệu, số liệu để bổ sung vào luận chứng, đồng thời làm sáng tỏ hơn 

vấn đề nghiên cứu của luận án. 

 - Phương pháp dự báo: về tình hình nghiên cứu và các vấn đề có liên quan 

đến công tác quản lý cấp nƣớc đô thị tỉnh Bình Thuân dựa trên các số liệu thống 

kê và các nhân tố ảnh hƣởng đến vấn đề nghiên cứu.  

6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn  

 a. Ý nghĩa khoa học:  

 - Luận án góp phần bổ sung và cụ thể hóa một số cơ sở lý luận về quản lý cấp 

nƣớc đô thị tỉnh Bình Thuận trong điều kiện BĐKH; 

 - Góp phần bổ sung và hoàn thiện khuôn khổ thể chế pháp lý về công tác 

quản lý cấp nƣớc đô thị tỉnh Bình Thuận trong điều kiện BĐKH; 

 - Mô hình và một số giải pháp quản lý cấp nƣớc đề xuất góp phần nâng cao 

hiệu lực, hiệu quả và năng lực quản lý cấp nƣớc cho các đô thị tỉnh Bình Thuận 

trong điều kiện BĐKH. 

 b. Ý nghĩa thực tiễn: 

 - Kết quả nghiên cứu giúp tổng hợp các kinh nghiệm thực tiễn trong công tác 

quản lý cấp nƣớc đô thị trên thế giới và Việt Nam từ đó đúc kết bài học thực tiễn 

áp dụng cho các đô thị tỉnh Bình Thuân; 

 - Kết quả nghiên cứu giúp cho cơ quan chuyên môn và cơ quan quản lý nhà 

nƣớc tỉnh Bình Thuận quản lý hoạt động cấp nƣớc đô thị hiệu quả cao hơn; 

 - Kết quả nghiên cứu của đề tài có thể dùng làm tài liệu tham khảo, góp phần 
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nâng cao hiệu quả quản lý cấp nƣớc các đô thị tỉnh Bình Thuận nói riêng và các 

đô thị ven biển Nam Trung bộ nói chung trong điều kiện BĐKH. 

 7. Những đóng góp mới của luận án 

 - Đƣa ra 08 quan điểm và 05 mục tiêu quản lý cấp nƣớc an toàn cho các 

đô thị tỉnh Bình Thuận trong điều kiện BĐKH; 

 - Đề xuất phƣơng án cân bằng nƣớc cho đô thị thị tỉnh Bình Thuận đến 

năm 2025 phân bổ theo các vùng địa hình có tính đến BĐKH; 

 - Đề xuất mô hình quản lý cấp nƣớc các đô thị tỉnh Bình Thuận trong điều 

kiện BĐKH theo hƣớng hợp nhất 04 mô hình QLCN hiện nay; 

 - Nghiên cứu đề xuất sự tham gia của các bên liên quan trong quản lý cấp 

nƣớc đô thị tỉnh Bình Thuận (Nhà nƣớc, doanh nghiệp, tƣ nhân, cộng đồng). 

 8. Cấu trúc của luận án 

 Ngoài phần mở đầu, kết luận - kiến nghị và tài liệu tham khảo, luận án gồm 

ba chƣơng: 

 - Chương 1: Tổng quan về quản lý cấp nƣớc các đô thị tỉnh Bình Thuận 

trong điều kiện BĐKH. 

 - Chương 2: Cơ sở khoa học về quản lý cấp nƣớc các đô thị tỉnh Bình Thuận 

trong điều kiện BĐKH. 

 - Chương 3: Đề xuất mô hình và một số giải pháp quản lý cấp nƣớc các đô 

thị tỉnh Bình Thuận trong điều kiện BĐKH. 

 9. Một số khái niệm có liên quan 

 a. Khái niệm về nguồn nước  

 - Nguồn nước là các dạng tích tụ nƣớc tự nhiên hoặc nhân tạo có thể khai 

thác, sử dụng bao gồm sông, suối, kênh, rạch, hồ, ao, đầm, phá, biển, các tầng 

chứa nƣớc dƣới đất; mƣa, băng, tuyết và các dạng tích tụ nƣớc khác. [53] 

 - Ô nhiễm nguồn nước là sự biến đổi tính chất vật lý, tính chất hóa học và 
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thành phần sinh học của nƣớc không phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật 

cho phép, gây ảnh hƣởng xấu đến con ngƣời và sinh vật. [53] 

 - Quy hoạch nguồn nước là sự hoạch định chiến lƣợc sử dụng nƣớc một 

cách hợp lý của một quốc gia, trên một vùng lĩnh thổ hoặc một lƣu vực sông, bao 

gồm chiến lƣợc đầu tƣ phát triển nguồn nƣớc và phƣơng thức QL nguồn nƣớc 

nhằm đáp ứng các yêu cầu về nƣớc và đảm bảo sự phát triển bền vững. [45] 

 b. Khái niệm hệ thống cấp nước đô thị 

 - Hệ thống cấp nước tập trung hoàn chỉnh là một hệ thống bao gồm các 

công trình khai thác, xử lý nƣớc, mạng lƣới đƣờng ống cung cấp nƣớc sạch đến 

khách hàng sử dụng nƣớc và các công trình phụ trợ có liên quan. [11] 

 c. Khái niệm quản lý hệ thống cấp nước 

 - Hoạt động cấp nước là các hoạt động có liên quan trong lĩnh vực sản xuất, 

cung cấp và tiêu thụ nƣớc sạch, bao gồm: Quy hoạch, tƣ vấn thiết kế, đầu tƣ xây 

dựng, quản lý vận hành, bán buôn nƣớc sạch, bán lẻ nƣớc sạch và sử dụng nƣớc. 

[11] 

 - Dịch vụ cấp nước là các hoạt động có liên quan của tổ chức, cá nhân trong 

lĩnh vực bán buôn nƣớc sạch, bán lẻ nƣớc sạch. [11] 

 - Đơn vị cấp nước là tổ chức, cá nhân thực hiện một phần hoặc tất cả các 

hoạt động khai thác, sản xuất, truyền dẫn, bán buôn nƣớc sạch và bán lẻ nƣớc 

sạch. [11] 

 - Quản lý nhà nước về cấp nước đô thị là sự tác động có tổ chức và điều 

hành bằng quyền lực Nhà nƣớc đối với tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động cấp 

nƣớc đô thị và hành vi của con ngƣời trong lĩnh vực đầu tƣ, khai thác, sử dụng và 

quản lý nguồn nƣớc để đảm bảo duy trì, hiệu quả và phát triển bền vững nguồn 

nƣớc cũng nhƣ dịch vụ cung cấp và chất lƣợng nƣớc cho đô thị. [11] 

 d. Khái niệm về quản lý chống thất thoát, thất thu nước 

 - Nước thất thoát là độ chênh lệch giữa lƣợng nƣớc cấp vào hệ thống và 
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lƣợng nƣớc đƣợc sử dụng thực tế vào các mục đích sinh hoạt bao gồm nƣớc ăn 

uống sinh hoạt của con ngƣời và nƣớc phục vụ các mục đích sinh hoạt công cộng 

của đô thị. [65] 

 - Thất thu nước là lƣợng nƣớc đƣợc sử dụng nhƣng không thu đƣợc tiền 

thƣờng là lƣợng nƣớc không qua đồng hồ hoặc nƣớc lấy từ vòi nƣớc trái phép.  

[65] 

 - Quản lý chống thất thoát, thất thu nước là quá trình tham gia tác động vào 

các hoạt động của hệ thống cấp nƣớc nhằm giảm tỷ lệ thất thoát, thất thu một cách 

có hiệu quả bằng các công cụ, trang bị kỹ thuật, thiết bị chuyên ngành tuân theo 

các tiêu chuẩn kỹ thuật và luật pháp do nhà nƣớc quy định. [65] 

  e. Khái niệm cấp nước an toàn 

 - Cấp nước an toàn là việc cung cấp nƣớc ổn định, duy trì đủ áp lực, liên tục, 

đủ lƣu lƣợng nƣớc, đảm bảo chất lƣợng nƣớc theo quy chuẩn quy định. [72] 

 - Bảo đảm cấp nước an toàn là những hoạt động nhằm giảm thiểu, loại bỏ, 

phòng ngừa các nguy cơ, rủi ro gây mất an toàn cấp nƣớc từ nguồn nƣớc qua các 

công đoạn thu nƣớc, xử lý, dự trữ và phân phối đến khách hàng sử dụng nƣớc. 

[72] 

 g. Khái niệm biến đổi khí hậu 

 - Biến đổi khí hậu - Climate Change là sự thay đổi trạng thái khí hậu đƣợc 

thể hiện bằng sự thay đổi giá trị trung bình và những biến động của các tính chất 

của nó tồn tại một thời kỳ kéo dài nhiều thập kỷ hoặc dài hơn. [7] 

 - Kịch bản biến đổi khí hậu - Climate Change Scenario: là giả định có cơ 

sở khoa học và tính tin cậy về sự tiến triển trong tƣơng lai của các mối quan hệ 

giữa kinh tế - xã hội, tổng thu nhập quốc dân, phát thải khí nhà kính, biến đổi khí 

hậu và mực nƣớc biển dâng, thể hiện mối ràng buộc giữa phát triển và hành động 

toàn cầu trong tƣơng lai. [7] 
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Chƣơng 1. TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ CẤP NƢỚC ĐÔ THỊ VIỆT NAM 

VÀ TỈNH BÌNH THUẬN TRONG ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 

1.1. Tổng quan về quản lý cấp nƣớc đô thị Việt Nam trong điều kiện BĐKH 

1.1.1. Tổng quan tình hình cấp nước đô thị Việt Nam trong điều kiện BĐKH

 Trong  những năm qua, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) của 

đất nƣớc, hệ thống đô thị (ĐT) đƣợc mở rộng cả về quy mô và số lƣợng. Tính đến 

tháng 2/ 2019, cả nƣớc có 819 ĐT (tăng thêm 06 đô thị so với cuối năm 2017), 02 

ĐT đặc biệt, 19 ĐT loại I, 28 ĐT loại II, 45 ĐT loại III, 81 ĐT loại IV và 645 ĐT 

loại V. Tỷ lệ ĐTH ƣớc đạt 38,4 %, với dân số ĐT khoảng 34 triệu ngƣời. Cùng 

với phát triển hệ thống ĐT, HTHTKT từng bƣớc đƣợc đầu tƣ xây dựng đồng bộ, 

góp phần phát triển KT-XH và cải thiện đời sống của ngƣời dân ĐT.  

Đến năm 2018, cả nƣớc có 111 doanh nghiệp cấp nƣớc, quản lý (QL) trên 500 

hệ thống cấp nƣớc (HTCN) lớn, nhỏ tại các ĐT toàn quốc với tổng công suất cấp 

nƣớc đạt 9,0 triệu m
3
/ngđ; tỷ lệ dân cƣ thành thị đƣợc cung cấp nƣớc sạch qua 

HTCN tập trung đạt 85,5 %; tỷ lệ thất thoát, thất thu bình quân khoảng 21,5%; 

mức sử dụng nƣớc sinh hoạt bình quân đạt 110 lít/ngƣời/ngày. 70% hệ thống cấp 

nƣớc đô thị đảm bảo cấp nƣớc 24/24h, chất lƣợng dịch vụ đƣợc cải thiện. 

Bên cạnh những kết quả nêu trên, việc cấp nƣớc (CN) hiện nay vẫn còn gặp 

những khó khăn và thách thức do tốc độ ĐTH tăng nhanh, cộng với sự gia tăng 

dân số, nên việc đầu tƣ phát triển CN chƣa đáp ứng kịp yêu cầu, cụ thể nhƣ sau: 

- Hệ thống cấp nƣớc còn thiếu đồng bộ, chƣa theo kịp tốc độ đô thị hóa. Phạm 

vi cấp nƣớc sạch tập trung cho các ĐT nhỏ còn thấp, mới đạt tỷ lệ dƣới 70%. 

- Chất lƣợng nƣớc sạch tại một số nơi chƣa đạt tiêu chuẩn vệ sinh quy định; 

Quy hoạch, kế hoạch khai thác nguồn nƣớc để cấp cho ĐT và KCN còn thiếu, 

chƣa hợp lý, dẫn đến tình trạng nhiều nơi thiếu nƣớc sạch, ngƣợc lại có nơi nhà 

máy sản xuất nƣớc sạch không phát huy hết công suất;  



11 

 

 

- Việc chuyển đổi và tạo điều kiện cho các DNCN  từ loại hình hoạt động 

công ích sang hoạt động kinh doanh còn chậm, nhiều khó khăn;  

- Mạng lƣới đƣờng ống CNĐT trải qua nhiều giai đoạn đầu tƣ đã cũ, rò rỉ, gây 

tỷ lệ thất thoát nƣớc cao, thậm chí có thể có sự xâm nhập của nƣớc thải. 

 

Hình 1.1: Tỷ lệ ngƣời dân đô thị VN đƣợc cung cấp nƣớc sạch qua các năm [24] 

Nguyên nhân chủ yếu của tồn tại trên là do: tình trạng quá tải về HTKT, sức 

ép của sự phát triển ĐT, sự tăng nhanh dân số, di dân tập trung cao ở các ĐT, 

nhất là các ĐT lớn, ô nhiễm nguồn nƣớc chƣa đƣợc kiểm soát chặt chẽ, thiếu sự 

phối hợp đồng bộ trong QL và vận hành các công trình cũng là những trở ngại lớn 

đối với công tác phát triển CN hiện nay. Việc kiểm tra, đôn đốc các địa phƣơng 

lập và thực hiện quy hoạch CNĐT còn hạn chế. [24] 

Ngoài các nguyên nhân nêu trên, tình hình BĐKH với biểu hiện thời tiết cực 

đoan nhƣ hạn hán kéo dài làm suy giảm nguồn nƣớc, tình trạng xâm nhập mặn 

ảnh hƣởng đến chất lƣợng nƣớc mặt, nƣớc ngầm, mƣa lũ làm sạt lở làm hƣ hại 

HTCN, ảnh hƣởng đến chất lƣợng công trình, đồng thời gây khó khăn cho công 

tác QLCN cũng nhƣ việc bảo vệ nguồn nƣớc cấp cho các ĐT.  
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Hình 1.2: Tỷ lệ bao phủ và thất thoát nƣớc sạch của cả nƣớc qua các năm. [25] 

          Theo số liệu của Bộ Xây Dựng, nhu cầu cấp nƣớc đến năm 2020 đạt 9,6 

triệu m
3
/ngđ; Nhu cầu tài chính đầu tƣ mới và cải tạo mở rộng, quản lý, nâng cao 

năng lực là 57 nghìn tỷ đồng. 

1.1.2. Tổng quan tình hình quản lý cấp nước đô thị ở Việt Nam trong điều kiện 

biến đổi khí hậu 

 a) Về phân cấp tổ chức quản lý cấp nước đô thị: 

 Chính phủ thống nhất QLNN hoạt động CN trên lãnh thổ VN; ban hành và 

chỉ đạo thực hiện các chiến lƣợc, định hƣớng phát triển CN ở cấp quốc gia. Các 

bộ, ngành và địa phƣơng (UBND các cấp) có trách nhiệm thực hiện chức năng 

QLNN về hoạt động CN tại các ĐT và KCN trên phạm vi toàn quốc hoặc theo địa 

bàn do mình QL; quy định chức năng, nhiệm vụ, phân cấp QL về hoạt động CN 

cho các cơ quan chuyên môn và UBND các cấp do mình QL (xem bảng 1.1).  
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Bảng 1.1: Tóm tắt chức năng, nhiệm vụ QLNN về CNĐT của các Bộ ngành. [11] 

TT Tên cơ quan Tóm tắt chức năng, nhiệm vụ 

1 Bộ Xây dựng 

- Thực hiện chức năng QLNN về các hoạt động trong lĩnh vực 

sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nƣớc sạch ĐT và KCN trên phạm 

vi toàn quốc; 

- Tham mƣu Chính phủ ban hành các Quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ 

thuật về cấp nƣớc ĐT và KCN; 

- Thực hiện các trƣơng trình, kế hoạch phát triển CNĐT và KCN 

ở cấp quốc gia. 

2 
Bộ Kế hoạch 

và Đầu tƣ 

Nghiên cứu, xây dựng các cơ chế, chính sách nhằm khuyến 

khích, huy động các nguồn vốn đầu tƣ của các thành phần kinh tế 

trong nƣớc và nƣớc ngoài đầu tƣ cho các công trình CN sạch. 

3 Bộ Tài chính 

Chủ trì, phối hợp với BXD hƣớng dẫn nguyên tắc, phƣơng pháp 

xác định giá bán nƣớc sạch, ban hành khung giá nƣớc sạch và tổ 

chức kiểm tra việc thực hiện giá tiêu thụ nƣớc sạch trên phạm vi 

ĐT, KCN toàn quốc. 

4 Bô Y tế  

Chịu trách nhiệm thực hiện chức năng QLNN về sức khoẻ cộng 

đồng, ban hành quy chuẩn nƣớc sạch sử dụng cho mục đích sinh 

hoạt, tổ chức kiểm tra và giám sát việc thực hiện quy chuẩn nƣớc 

sạch trên phạm vi toàn quốc. 

5 
Ủy ban nhân 

dân tỉnh 

Thực hiện QLNN về hoạt động CN nói chung và CNĐT trên địa 

bàn; quy định chức năng, nhiệm vụ, phân cấp về hoạt động CN 

cho các cơ quan chuyên môn và UBND các cấp do mình QL. 

6 
UBND     

các cấp 

Thực hiện các chức năng và nhiệm vụ QLNN về hoạt động CN 

đƣợc quy định tại Khoản 9, Điều 60 Nghị định số 117/2007/NĐ-

CP và các nhiệm vụ cụ thể. 

     b) Tổng quan về thực trạng quản lý cấp nước đô thị tại Việt Nam 

 Mấy năm gần đây, Chính phủ và BXD đã ban hành một số văn bản pháp luật 

nhằm chuẩn hoá dần bộ máy tổ chức và cải cách cơ chế QLCN nói chung, đặc 

biệt là QLCNĐT cho phù hợp trong thời kỳ đổi mới. Song trên thực tế, công tác 

QLCNĐT tại VN vẫn còn những bất cập cụ thể nhƣ sau:  

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=117/2007/NĐ-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=117/2007/NĐ-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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 Về cơ chế, chính sách QLCNĐT: Cơ chế, chính sách về CNĐT vẫn chƣa hoàn 

thiện; công tác rà soát, đánh giá việc thực hiện các văn bản QPPL, tiêu chuẩn, quy 

chuẩn kỹ thuật về CN thực hiện chƣa đầy đủ; việc xử lý vi phạm trong hoạt động 

CN thiếu cƣơng quyết nên không đủ răn đe. Luật Cấp nƣớc chƣa đƣợc ban hành 

nên tính pháp lý lĩnh vực CN chƣa cao. 

 Về năng lưc QLCNĐT: Trình độ QL của một số cơ quan Nhà nƣớc, công ty 

cấp nƣớc chƣa thật sự đáp ứng đƣợc yêu cầu công tác. Đội ngũ cán bộ QL còn 

chƣa đƣợc đào tạo đúng chuyên môn, nghiệp vụ; công tác chỉ đạo phối hợp giữa 

các bộ phận trong cùng đơn vị, hoặc giữa các cơ quan QL chƣa đồng đều, đặc biệt 

là sự phối hợp với chính quyền địa phƣơng trong QLCN còn nhiều hạn chế.  

 Về triển khai thực hiện kế hoạch CNAT: Công tác kiểm soát, bảo vệ nguồn 

nƣớc, HTCN ở một số địa phƣơng chƣa đƣợc quan tâm đúng mức; nhiều nơi có 

chất lƣợng nƣớc chƣa đảm bảo theo quy định, chất lƣợng DVCN chƣa đƣợc nâng 

cao đáp ứng yêu cầu đổi mới; công tác phối hợp liên ngành trong hoạt động thanh 

tra, kiểm tra và giám sát chất lƣợng nƣớc tại các nhà máy, cơ sở CN còn chƣa thật 

sự hiệu quả.  

 Về đầu tư tài chính CNĐT: Các ĐT vừa và nhỏ phần lớn chƣa đƣợc đầu tƣ 

nhiều HTCN nên vẫn ở trong tình trạng lạc hậu về kỹ thuật và đang bị xuống cấp 

nhanh chóng, mới chỉ phát huy đƣợc tối đa 80% công suất thiết kế. Tuy nhiên, đối 

với các ĐT loại nhỏ, với nguồn vốn đầu tƣ nhƣ hiện nay, ít có cơ hội đƣợc đầu tƣ 

HTCNTT. [44] 

1.1.3. Những bất cập, khó khăn, vướng mắc trong hoạt động cấp nước đô thị 

 a) Về xây dựng và thực hiện định hướng, chương trình, quy hoạch: 

 Do việc lập định hƣớng, chƣơng trình và quy hoạch CN khu vực đô thị riêng, 

tách biệt với khu vực nông thôn; quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lƣợng 

DVCN giữa khu vực ĐT khác khu vực nông thôn; việc QL, đầu tƣ phát triển CN 

giữa ĐT và nông thôn còn nhiều hạn chế, đầu tƣ còn chồng chéo, chƣa hiệu quả, 
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công trình không bền vững. Với quá trình ĐTH nhanh, ranh giới giữa ĐT và nông 

thôn luôn biến động đang tác động đến hiệu quả đầu tƣ và khả năng kế thừa, cải 

tạo công trình CN hiện hữu. [23] 

 b) Về đầu tư phát triển cấp nước: 

 Đầu tƣ không đồng bộ giữa nhà máy nƣớc (NMN) và mạng lƣới đƣờng ống 

CN nên không khai thác hết công suất thiết kế NMN, giảm hiệu quả đầu tƣ công 

trình cấp nƣớc đã xuống cấp, hƣ hỏng gây lãng phí đầu tƣ do nguồn nƣớc bị ô 

nhiễm, cạn kiệt hoặc không đủ kinh phí bảo trì, sửa chữa hoặc mô hình QLCN 

chƣa phù hợp. 

 Trong điều kiện nguồn nƣớc bị ô nhiễm, khô hạn, xâm nhập mặn, giải pháp 

đầu tƣ công trình CN quy mô liên tỉnh, vùng liên ĐT, vùng liên huyện hoặc liên 

xã đáp ứng yêu cầu bền vững nhƣng chƣa đƣợc quan tâm, ƣu tiên đầu tƣ đúng 

mức; đối với công trình cấp nƣớc quy mô vùng liên tỉnh đang gặp khó khăn về cơ 

chế chính sách và sự phối hợp của UBND các tỉnh. [23] 

 c) Về quản lý rủi ro cấp nước: 

 Các địa phƣơng chƣa thực hiện hoặc thực hiện không hiệu quả quản lý rủi ro 

cấp nƣớc. Quản lý rủi ro CN bao gồm kiểm soát ô nhiễm, bảo đảm an ninh, 

ATCN, giảm thất thoát nƣớc, bảo vệ CTCN, nâng cao chất lƣợng nƣớc và trong 

cả sử dụng thiết bị vật tƣ ngành nƣớc. Do tác động của BĐKH, nguồn nƣớc mặt 

bị xâm nhập mặn vùng ven biển, khô hạn miền núi, Tây nguyên và lũ quét gây 

phá huỷ CTCN. Nguồn nƣớc ngầm khai thác quá mức, thiếu kiểm soát gây ra cạn 

kiệt, ô nhiễm hoặc bị xâm nhập mặn. Việc khai thác nƣớc ngầm quá mức tại một 

số địa phƣơng gây sụt lún mặt đất ngày càng phổ biến từ TP.HCM kéo dài dọc 

các tỉnh ven biển xuống tới Cà Mau và nhiều địa phƣơng khác của Việt Nam. 

Chất lƣợng nƣớc tại một số HTCN chƣa đạt quy định về chất lƣợng nƣớc ăn 

uống; QL cải tạo mạng đƣờng ống chƣa đáp ứng yêu cầu, thƣờng xảy ra các sự cố 

về rò rỉ, vỡ đƣờng ống, dẫn đến CN không liên tục, áp lực nƣớc yếu. [23]  
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 d) Về quản lý dịch vụ cấp nước đô thị: 

 - Quá trình cổ phần hoá DNCN đang đẩy mạnh, nhƣng công cụ QLNN chƣa 

đáp ứng kịp nên hiệu lực QLNN đối với hoạt động CN giảm dần và không đáp 

ứng yêu cầu đặt ra. Cụ thể nhƣ thiếu quy định ràng buộc trách nhiệm của cơ quan 

QLNN, chính quyền ĐT đối với doanh nghiệp thực hiện dịch vụ cấp nƣớc 

(DVCN) sau cổ phần hoá; việc ký thoả thuận DVCN giữa chính quyền địa 

phƣơng với DNCN thực hiện chậm, không đạt đƣợc hiệu quả. Tại một số địa 

phƣơng vẫn xảy ra tình trạng nƣớc bị nhiễm bẩn, mất nƣớc kéo dài ảnh hƣởng tới 

cuộc sống của ngƣời dân. 

 - Đặc thù của hoạt động CN là mỗi vùng phục vụ chỉ giao cho một doanh 

nghiệp thực hiện DVCN nên tạo tính độc quyền tự nhiên trong mỗi vùng phục vụ, 

đồng thời sẽ hạn chế sự cạnh tranh, động lực doanh nghiệp trong việc thúc đẩy 

SXKD nâng cao chất lƣợng dịch vụ và trách nhiệm chăm sóc khách hàng sử dụng 

nƣớc. [23]  

 đ) Giá nước sạch chưa đảm bảo sản xuất kinh doanh: 

 - Giá nƣớc sạch là một trong những công cụ tài chính nhằm bảo đảm thu hồi 

vốn đầu tƣ, nâng cao chất lƣợng DVCN và tái đầu tƣ. Theo quy định hiện hành, 

giá nƣớc phải tính đúng, tính đủ các chi phí trong toàn bộ quá trình sản xuất, cung 

cấp và tiêu thụ nƣớc sạch. Thực tế hiện nay, thời gian thẩm định và giá nƣớc sạch 

ban hành chƣa đáp ứng yêu cầu, các chi phí đầu vào để cấu thành nên giá nƣớc 

chƣa dự báo hết đƣợc, giá nƣớc sạch đƣợc phê duyệt thƣờng thấp hơn so với 

phƣơng án giá nƣớc do doanh nghiệp xác định; giá nƣớc chƣa đƣợc điều chỉnh 

kịp thời phù hợp với thực tiễn, chƣa đảm bảo hoạt động SXKD của doanh nghiệp. 

Giá nƣớc thấp không đảm bảo chi phí tái đầu tƣ, chi phí vận hành, bảo trì công 

trình; nhiều CTCN do thiếu kinh phí sửa chữa, bảo trì đã xuống cấp, hƣ hỏng dẫn 

đến bỏ không gây lãng phí đầu tƣ. Giá nƣớc thấp sẽ hạn chế doanh nghiệp đầu tƣ 

mở rộng vùng cung CN, nâng cao chất lƣợng dịch vụ và bảo đảm CNAT. 
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 - Quy định CN là dịch vụ công ích, UBND tỉnh QL và quyết định giá nƣớc 

sạch mâu thuẫn với quy định hoạt động CN là hoạt động sản xuất kinh doanh, 

doanh nghiệp đƣợc quyết định giá sản phẩm. 

 - Khi huy động tham gia đầu tƣ, vận hành công trình CN, đã và đang hình 

thành các doanh nghiệp CN theo vùng phục vụ. Theo tổng hợp sơ bộ, trên địa bàn 

mỗi tỉnh dự kiến khu vực ĐT có khoảng 05 đến trên 10 doanh nghiệp, khu vực 

nông thôn có đến vài chục doanh nghiệp. Giá nƣớc chƣa xác định theo điều kiện, 

chất lƣợng đầu tƣ của từng vùng phục vụ CN; vì vậy, mỗi tỉnh sẽ có nhiều giá 

nƣớc sinh hoạt theo các vùng phục vụ, việc kiểm soát và ban hành giá bán nƣớc 

sẽ gặp khó khăn cho UBND các tỉnh, đặc biệt khi giá nƣớc sạch không thống nhất 

ở khu vực dân cƣ. [23]  

 e) Quản lý nhà nước về cấp nước đô thị: 

 - Hiện nay, Nghị định số 117/2007/NĐ-CP là văn bản quy phạp pháp luật 

(QPPL) cao nhất điều chỉnh hoạt động CN, trong khi các lĩnh vực khác nhƣ Giao 

thông, Điện, Thuỷ lợi, Đầu tƣ, Doanh nghiệp vv… đang đƣợc điều chỉnh bằng 

luật nên hiệu lực, hiệu quả QLNN về CN nói chung và QLCNĐT thông qua văn 

bản pháp luật chƣa cao, không bảo đảm CNAT và an sinh xã hội; công tác kiểm 

tra, giám sát hoạt động CN bị hạn chế; công tác xử lý vi phạm chƣa nghiêm, chƣa 

đủ tính răn đe (ví dụ doanh nghiệp thông qua đại hội cổ đông của doanh nghiệp 

chỉ quan tâm đến lợi nhuận, hiệu quả đầu tƣ, có thể bác bỏ yêu cầu đầu tƣ mở 

rộng phạm vi CN cho khu vực dân cƣ nghèo hay yêu cầu nâng cao chất lƣợng 

dịch vụ). 

 - Phân công QL về CN bị cắt khúc theo địa bàn, giao Bộ Xây dựng QLCN 

khu vực ĐT và giao Bộ NN&PTNT quản lý CN khu vực nông thôn; dẫn đến QL 

phát triển CN giữa khu vực ĐT và nông thôn khác nhau từ công tác quy hoạch, 

QL đầu tƣ xây dựng công trình và chất lƣợng DVCN. 

 - Thực hiện xã hội hoá ngành CN, việc cổ phần hoá (CPH) doanh nghiệp 
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ngành nƣớc đang đẩy mạnh, đến năm 2020 yêu cầu 100% doanh nghiệp CNĐT 

hoạt động mô hình công ty cổ phần, nhà nƣớc thoái vốn cổ phần chi phối xuống 

dƣới 50% và có doanh nghiệp bằng 0%. Quá trình XHH đang chuyển giao trách 

nhiệm cung cấp DVCN cho khối tƣ nhân thực hiện. Cùng với quá trình XHH, vai 

trò quyền lực QLNN về CNĐT từ trung ƣơng đến địa phƣơng ngày càng hạn chế 

và giảm dần. Hệ thống văn bản QPPL hiện nay đang thiếu quy định về QL hoạt 

động CN, thiếu ràng buộc trách nhiệm của doanh nghiệp đối với phát triển CN và 

bảo đảm CNAT, dẫn đến nguy cơ mất kiểm soát, mất an ninh an toàn CN. [23] 

1.2. Tổng quan về tình hình biến đổi khí hậu tại các đô thị tỉnh Bình Thuận 

1.2.1. Giới thiệu sơ lược về các đô thị tỉnh Bình Thuận 

 Bình Thuận là tỉnh ven biển duyên hải Nam Trung Bộ có diện tích đất tự 

nhiên 7.813 km
2
 (chiếm khoản 2,38% diện tích cả nƣớc). Với bờ biển dài 192 km 

từ mũi Đá Chẹt giáp Cà Ná (Ninh Thuận) đến bãi bồi Bình Châu (Bà Rịa-Vũng 

Tàu), ngoài khơi có đảo Phú Quý cách thành phố Phan Thiết 120 km. 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 Hình 1.3: Bản đồ vị trí địa lý tỉnh Bình Thuận [67]                        

 

 

 

 

 

 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Cà_Ná
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ninh_Thuận
http://vi.wikipedia.org/wiki/Bình_Châu
http://vi.wikipedia.org/wiki/Bà_Rịa-Vũng_Tàu
http://vi.wikipedia.org/wiki/Bà_Rịa-Vũng_Tàu
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   Năm 2017, tỉnh Bình Thuận có 10 đơn vị hành chính bao gồm: 01 thành phố 

(Phan Thiết), 01 thị xã và 08 huyện, trong đó có 01 huyện đảo (Phú Quý). Toàn 

tỉnh có 15 ĐT (01 ĐT loại II, 01 ĐT loại III, 01 ĐT loại IV và 12 ĐT loại V) với 

127 xã, phƣờng và thị trấn. Tổng diện tích đất ĐT 752,4 km
2
 (chiếm khoảng 

9,56% diện tích toàn tỉnh). Dân số ĐT năm 2016 là 692.889 ngƣời chiếm 56,87 

%; tỷ lệ ĐTH 40,2% cao hơn tỷ lệ ĐTH bình quân của cả nƣớc nhƣng nhìn chung 

quy mô ĐT còn nhỏ (đa số thuộc loại V). 

Bảng 1.2: Hiện trạng hệ thống đô thị của tỉnh Bình Thuận [75] 

TT 
Đơn vị hành 

chính 
Tên đô thị 

Diện tích 

(Km
2
) 

Dân số ĐT 

(Ngƣời) 

(2015) 

MĐDS 

(ngƣời/km
2
) 

(2015) 

Phân loại 

ĐT 
Tính chất 

1 TP.Phan Thiết TP. Phan Thiết 206,45 272.457 1.320 II Tỉnh lỵ 

2 Thị xã LaGi Thị xã LaGi 182,82 131.602 720 III Huyện lỵ 

3 
H.Tuy Phong 

TT Liên Hƣơng 10,40 39.600 3.808 V 
Huyện lỵ 

4 TT Phan Rí Cửa 57,17 81.103 1.419 IV 

5 
H.Bắc Bình 

TT Chợ Lầu 34,34 16.201 472 V 
Huyện lỵ 

6 TT Lƣơng Sơn 29,93 15.551 520 V 

7 H.Hàm Thuận 

Bắc 

TT Ma Lâm 15,50 16.376 1.075 V 
Huyện lỵ 

8 TT Phú Long 22,51 16.238 721 V 

9 
H.Hàm Thuận 

Nam 
TT Thuận Nam 28,73 12.909 449 V Huyện lỵ 

10 H.Tánh Linh TT Lạc Tánh 38,16 15.739 412 V Huyện lỵ 

11 
H.Đức Linh 

TT Võ Xu 27,65 20.144 729 V 
Huyện lỵ 

12 TT Đức Tài 30,81 21.551 699 V 

13 
H.Hàm Tân 

TT Tân Minh 7,00 12.245 1.749 V 
Huyện lỵ 

14 TT Tân Nghĩa 55,20 13.679 248 V 

15 H.Phú Quý Đô thị huyện lỵ 5,766 7.494 2.279 V Huyện lỵ 

 Tổng cộng  752,436 692.889    

 

1.2.2. Tác động của biến đổi khí hậu đến các đô thị tỉnh Bình Thuận 

 Hệ thống ĐT tỉnh Bình Thuận thƣờng xuyên bị ảnh hƣởng bởi BĐKH với 

những thay đổi hình thái mƣa, tình hình lũ lụt, hạn hán xảy ra với cƣờng độ và tần 

suất ngày càng gia tăng. Tình hình hạn hán nắng nóng kéo dài, lũ lụt hàng năm 

xảy ra thƣờng xuyên dọc theo hệ thống sông ngòi chảy qua địa bàn tỉnh trong 

mùa mƣa, trong khi sa mạc đang lan rộng trong nhiều năm qua ở các khu vực ven 
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biển; mƣa lớn kết hợp với triều cƣờng gây sạt lở bờ biển và làm ngập úng tại một 

số khu vực trũng thấp khác trên địa bàn tỉnh. BĐKH tại Bình Thuận trong những 

năm qua là rất lớn và có xu hƣớng ngày càng gia tăng, ảnh hƣởng đến mọi mặt 

của đời sống, KT-XH trên địa bàn toàn tỉnh nói chung và hệ thống các ĐT là rất 

nghiệm trọng [1]. Xu thế biến đổi của các yếu tố khí hậu tại các ĐT tỉnh: 

 Nhiệt độ: Nhiệt độ trung bình năm tại các trạm Phan Thiết và sông Lũy có xu 

thế tăng với tốc độ 0,2
0
C/thập kỷ. Nhiệt độ trung bình các mùa cũng có xu thế 

tăng với tốc độ khoảng 0,1÷0,3
0
C/thập kỷ. Trong cả năm, mùa thu và mùa đông 

xu thế tăng của nhiệt độ là rõ ràng trong khi đó nhiệt độ trung bình của mùa xuân 

và mùa hè là không rõ rệt [75]. 

 Lượng mưa: Lƣợng mƣa năm ở cả hai trạm sông Luỹ và Phan Thiết đều thể 

hiện xu thế tăng khoảng 7,1mm/năm (sông Luỹ) và 2,2 mm/năm (Phan Thiết). 

Tƣơng tự lƣợng mƣa năm vào các mùa xuân, hè và đông có xu hƣớng tăng trên cả 

hai trạm. Vào mùa thu có xu hƣớng tăng nhẹ 0,12 mm/năm tại trạm sông Luỹ và 

xu thế giảm 0,62 mm/năm tại trạm Phan Thiết [75]. 

 Bốc hơi: Tổng lƣợng bốc hơi năm quan trắc đƣợc ở Bình Thuận tƣơng đối ổn 

định. Hàng năm tổng lƣợng bốc hơi đạt từ 1.000-1.111 mm, phân bố khá đều theo 

các tháng. Các tháng mùa khô (tháng 12- 4) dao động từ 100-145 mm, tháng 3 có 

tổng lƣợng bốc hơi cao nhất từ 130-145 mm. Lƣợng bốc hơi giảm rõ rệt vào các 

tháng mƣa (từ 76-116 mm), thấp nhất là tháng 10 (dao động từ 82-86 mm) [75].  

 Độ ẩm: Trong 30 năm qua, độ ẩm tƣơng đối trung bình năm và các mùa: 

xuân, hè và đông có xu hƣớng tăng nhẹ với tốc độ tăng không đáng kể phổ biến 

dƣới 1%/thập kỷ. Xu thế giảm xảy ra vào mùa thu nhƣng mức giảm chỉ là 

0,1%/thập kỷ [75]. 

 Chế độ nắng: Tổng số giờ nắng năm ở Bình Thuận khá cao, dao động từ xấp 

xỉ 2.700- 2.755 giờ, trung bình hàng tháng có 174-297 giờ nắng. Tháng 3 có số 

giờ nắng cao nhất 284-297 giờ, tháng 9 có tổng số giờ nắng thấp nhất 183-193 
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giờ. Mỗi ngày ở tỉnh Bình Thuận trung bình có khoảng 7,4-7,6 giờ nắng, trong đó 

mùa khô dao động từ 6,1-9,6 giờ; mùa mƣa trung bình có 6-8,3 giờ. [75] 

      Xâm nhập mặn: Sự xâm nhập mặn ngày càng sâu vào đất liền tại các khu vực 

ven biển, khiến việc cung cấp nƣớc ngọt gặp nhiều khó khăn. Vào các tháng mùa 

khô, biên mặn bị đẩy cao lên phía thƣợng lƣu và đe dọa trực tiếp đến an toàn 

nguồn nƣớc. Do đó cần phải có các giải pháp ứng phó phù hợp trong tƣơng lai. 

 Tình hình nắng nóng, khô hạn là một trong những thách thức lớn đối với sự 

phát triển của tỉnh Bình Thuận nói chung và các đô thị trong tỉnh nói riêng. Các 

đô thị trong tỉnh tập trung ở các khu vực có địa hình chủ yếu là đồi núi thấp (10 

đô thị) và nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa cận xích đạo, nhiều nắng, 

nhiều gió và khô hạn nhất cả nƣớc. Thời tiết nắng hạn kéo dài làm cho mực nƣớc 

tại các sông, hồ cạn kiệt; nguồn nƣớc cấp cho các đô thị bị suy giảm nghiêm 

trọng, ảnh hƣởng trực tiếp đến đời sống và mọi hoạt động của cƣ dân đô thị. 

1.3. Hiện trạng cấp nƣớc tại các đô thị tỉnh Bình Thuận trong điều kiện biến 

đổi khí hậu 

1.3.1. Hiện trạng nguồn nước cấp cho các đô thị tỉnh Bình Thuận 

 a. Nguồn nước mặt: 

 + Sông ngòi: Tổng lƣợng dòng chảy sông ngòi trung bình hàng năm của Bình 

Thuận khoảng 5,36 tỉ m
3 
nƣớc, trong đó lƣợng dòng chảy bên ngoài đƣa đến là 

1,26 tỉ m
3 
và trong tỉnh là 4,1 tỷ m

3
. Nguồn nƣớc của tỉnh Bình Thuận chủ yếu 

dựa vào nƣớc mặt của 7 LVS chính gồm các sông: Lòng Sông, Lũy, Cái Phan 

Thiết, Cà Ty, Phan, Dinh và La Ngà. Đa số các sông có lƣu vực hẹp, độ dốc lòng 

sông lớn, dòng chảy phụ thuộc vào lƣợng mƣa. Tuy nhiên, lƣợng mƣa năm phân 

bố không đồng đều; vùng có lƣợng mƣa nhỏ nhất nằm ở phía Đông Bắc từ Cà Ná 

đến Phan Thiết với lƣợng mƣa dao động trong khoảng 750-1.100 mm mỗi năm. 

Nhiều sông suối bị cạn kiệt hoàn toàn vào mùa khô. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Khí_hậu_nhiệt_đới_gió_mùa
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Bảng 1.3. Diện tích lƣu vực và chiều dài các sông chính tỉnh Bình Thuận [78] 

TT Tên sông Thuộc huyên 

Diện tích lƣu vực(km
2
) 

Chiều dài 

sông (km) 

Toàn lƣu 

vực 

Riêng Bình 

Thuận 
 

1 Sông Lòng Sông Tuy Phong 511 511 50 

2 Sông Lũy B. Bình, Tuy Phong 1.910 1.490 98 

3 Sông Quao Hàm Thuận Bắc 930 930 71 

4 Sông Cà Ty H.T. Nam, Ph.Thiết 753 753 56 

5 Sông Phan H.T.Nam, HàmTân 582 582 58 

6 Sông Dinh Hàm Tân, Xuân Lộc 904 718 58 

7 Sông La Ngà 
Đức Linh, Tánh 

Linh 
4.100 2.500 280 

8 Các sông suối nhỏ các huyện ven biển 886 886  

Tổng cộng 10.576 8.379 671 

 + Hồ và đập:  

 Hiện nay toàn tình Bình Thuận có 21 hệ thống hồ chứa nƣớc, 35 hệ thống dập 

dâng, 21 hệ thống trạm bơm (chƣa kể một số trạm bơm dã chiến), 09 hệ thống 

kênh nối mạng. Trong tổng số các hồ chứa nƣớc hiện nay, có 05 hồ có dung tích 

lớn nhất, gồm: Hồ Sông Quao với dung tích hữu ích (Vh) 73 triệu m
3
; hồ Cà Giây 

với Vh = 73 triệu m
3
; hồ Lòng Sông có Vh = 33,2 triệu m

3
; hồ Sông Móng có = 

37,16 triệu m
3
 và hồ Sông Dinh 3 có Vh = 58,0 triệu m

3
. Do còn thiếu nhiều các 

hồ chứa nƣớc và đập dâng giữ nƣớc, khả năng khai thác còn hạn chế nên hiện nay 

một số khu đô thị, KCN mới chƣa đƣợc cân đối đủ nguồn nƣớc cấp sử dụng cho 

các nhu cầu. Hiện trạng các hồ chứa nƣớc trên địa bàn tỉnh đƣợc thể hiện qua 

trong bảng 1.4.  

Bảng 1.4: Thông số kỹ thuật chính các công trình hồ chứa trong tỉnh [75] 

TT Tên hồ Địa điểm 

Năm 

xây 

dựng 

F tƣới 

thiết kế 

Thông số kỹ thuật chính 

Flv MNBT 
Vhồ 

MNBT 
MNC Vchết MNGC 

(ha) (km2) (m) (10 6 m3) (m) (10 6 m3) (m) 

1  Đá Bạc 
 Vĩnh Hảo - 

Tuy Phong 
1997 394 66,00 30,80 7,24 25,0 0,39 33,2 

2  S Lòng Sông  Phú Lạc - TP 2007 4.200 394 76,95 37,15 54,0 3,6 77,6 
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TT Tên hồ Địa điểm 

Năm 

xây 

dựng 

F tƣới 

thiết kế 

Thông số kỹ thuật chính 

Flv MNBT 
Vhồ 

MNBT 
MNC Vchết MNGC 

(ha) (km2) (m) (10 6 m3) (m) (10 6 m3) (m) 

3  Cà Giây  Bình An-BB 2000 3.965 141,00 74,70 36,92 67,5 8,41 78,2 

4  Sông Quao  Hàm Trí-HTB 1998 8.120 296,00 90,00 80,00 72,0 5,70 91,0 

5  Suối Đá 
 Hồng Sơn-

HTB 
1985 650 50,00 46,00 6,21 43,0 1,27 47,0 

6  Cẩm Hang 
 Hàm Kiệm-

HTB 
1986 250 20,00 25,00 1,18 21,0 0,13 25,5 

7  Hồ ĐaGuiry  La Dạ-HTB 2009 250 10,6 391,9 4,936 387,5 1,7 393,2 

8 
 Hồ Sông 

Khán 

 Thuận Hòa-

HTB 
2009 350 30,6 106,9 1,989 101,0 0,262 107,9 

9  Hồ Đatrian  La Ngâu-TL 2005 60 7,4 381,8 0,143 380,0 0,053 383,3 

10  Hồ Saloun 
 Đông Giang-

HTB 
2005 420 12 439 0,962 433,4 0,237 441,15 

11  Suối Thị 
 Hàm Thạnh-

HTB 
1994 50 18,00 46,30 0,27 44,1  46,9 

12  Tân Lập  Tân Lập-HTN 1990 140 16,00 44,30 1,16 38,5 0,06 45,3 

13  Đu Đủ 
 Hàm Minh-

HTN 
2004 410 13,90 61,00 3,66 55,8 0,30 62,3 

14 T à Mon  Tân Lập-HTN 1993 108 25,00 46,00 0,56 42,5 0,05 47,0 

15  Núi Đất  Tân Hải - HT 1990 420 25,00 23,20 9,53 17,0 1,79 23,6 

16  Trà Tân  Tân Hà - ĐL 1990 610 27,00 95,25 3,40 92,5 0,80 96,1 

17 
 LT Sông 

Dinh 
 Suối Kiết-TL -    0,50    

18  Biển Lạc  Vũ Hòa-TL -  205 112 17,71 111 7,82 113,7 

19 
 Phan Dũng 

 (Đang XD) 

 Phan Dũng – 

Tuy Phong 
2009 490 147,5 206,9 11,2 196,9 0,875 208,34 

20 
 Sông Móng 

 (Đang XD) 

 Hàm Thạnh -

HTN 
2008 4670 100 75,8 37 65 3 78,31 

21 
 Sông Dinh 3 

 (Đang XD) 

 Tân Nghĩa-

Hàm Tân 
2009 4128 620 45,95 62,04 40 16,6 49,93 

 + Chất lượng nước mặt: Theo kết quả quan trắc chất lƣợng nƣớc mặt tại 12 

địa điểm của các khu vực, so với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lƣợng nƣớc 

mặt QCVN 08: 2008/BTNMT của Bộ TN&MT, kết quả quan trắc cho thấy hầu 

hết giá trị các chất nhƣ Fe, DOD, Cl
-
, NO3

- 
đều nằm trong giới hạn cho phép. Ở 

một số khu vực đo đƣợc hàm lƣợng các chất TSS, COD, Coliform, NO3
-
 có vƣợt 

so với quy chuẩn nhƣng không nhiều. Nguyên nhân chủ yếu là do ô nhiễm các 
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chất hữu cơ, xâm nhập mặn, xả rác thải, nƣớc thải trong sinh hoạt và hoạt động 

sản xuất nông nghiệp của ngƣời dân vào nguồn nƣớc. 

 Nhìn chung, chất lƣợng nguồn nƣớc mặt trên các sông suối, ao hồ trong tỉnh 

đến nay vẫn cơ bản đáp ứng đƣợc Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lƣợng 

nƣớc mặt theo QCVN 08:2008/BTNMT của Bộ TN&MT nên có thể cung cấp 

nguồn nƣớc thô phục vụ cho các NMN sản xuất nƣớc sạch trên địa bàn tỉnh. 

 b. Nguồn nước dưới đất: 

 + Nước dưới đất: Bình Thuận tuy có nhiều tầng chứa nƣớc, song nƣớc dƣới 

đất phân bố không đồng đều và thuộc dạng kém phong phú do điều kiện khí hậu 

khô hạn, lƣợng mƣa thấp, lƣợng bốc hơi cao, địa hình dốc, cấu tạo địa chất khá 

phức tạp. Mặt khác là tỉnh ven biển nên nƣớc ngầm thƣờng bị nhiễm mặn, ở các 

vùng này thành phần hoá học của nƣớc ngầm biến động rất lớn. Tổng trữ lƣợng 

tiềm năng khai thác nƣớc nhạt thiên nhiên dƣới đất toàn tỉnh là 2.151.851 

m
3
/ngày, trữ lƣợng dự báo khai thác khu vực 80.410 m

3
/ngày. 

Bảng 1.5: Trữ lƣợng tiềm năng nƣớc dƣới đất một số lƣu vực sông [75] 

TT Lƣu vực sông 
Trữ lƣợng 

(m
3
/ngày) 

1 Sông La Ngà 648.000 

2 Sông Dinh   58.000 

3 Sông Phan   50.000 

4 Sông Cà Ty 240.000 

5 Sông Quao 392.000 

6 Sông Lũy 356.000 

7 Suối ven biển Mũi Né   47.000 

8 Sông Lòng sông    80.000 

 Tổng cộng   1.871.000 

  

      + Chất lượng nước dưới đất: Nguồn nƣớc dƣới đất tại một số khu vực thƣờng 

bị nhiễm mặn, phèn, vôi. Kết quả phân tích chất lƣợng nƣớc ngầm tầng nông cho 

thấy: Hàm lƣợng BOD5 dao động từ 5-7 mg/l; NO3
-
 từ 10-20 mg/l; DO từ 5,2-7 

mg/l; NaCl từ 50-150 mg/l. Nguồn nƣớc giếng ven khu du lịch Hàm Tiến, Mũi 
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Né chỉ tiêu vi sinh đều vƣợt tiêu chuẩn cho phép. Một số công ty khai thác quặng 

Titan ở khu vực ven biển khai thác trái phép đất quá mức quy định hoặc sử dụng 

nƣớc biển để tuyển rửa quặng, gây nhiễm mặn nguồn nƣớc tại xã Hòa Thắng, 

Hồng Phong (Bắc Bình). Giá trị TDS và NaCl tại một số vị trí khá cao chứng tỏ 

mạch nƣớc ngầm ở đây đã bị nhiễm khoáng và nhiễm mặn. Nhiễm mặn vào mùa 

khô cao hơn mùa mƣa. 

 Nguồn nƣớc dƣới đất tại hầu hết các vị trí đều có dấu hiệu nhiễm vi sinh. Giá 

trị Coliform ở các năm vƣợt mức quy định từ 1,33 đến 1.433 lần, cao nhất là tại 

trạm cấp nƣớc Đại Hòa với hàm lƣợng Coliform = 4.300 MPN/100ml [75].  

1.3.2. Hiện trạng cung cấp nước cho các đô thị tỉnh Bình Thuận 

 a. Hiện trạng công trình cấp nước: 

 + Nhà máy nước: Toàn tỉnh có 24 nhà máy CN cho các ĐT bao gồm: TP. 

Phan Thiết, thị xã La Gi và các thị trấn trên địa bàn 08 huyện (trong đó bao gồm 

huyện đảo Phú Quý) và đƣợc QH phân tán tại các khu vực trên địa bàn tỉnh. Tổng 

công suất các nhà máy là 317.650 m
3
/ngđ (năm 2017), với công suất nhà máy 

thiết kế từ 750 m
3
/ngđ đến 60.000m

3
/ngđ (xem bảng 1.5). 

Bảng 1.6: Tổng hợp hiện trạng nhà máy nƣớc tỉnh Bình Thuận năm 2017 [75] 

TT 
Tên nhà máy nƣớc 

(NMN) 

Địa phƣơng Công suất  

(m
3
/ng.đ) Xã Huyện, thị xã 

1 NMN Bắc Bình TT Chợ lầu H. Bắc Bình 18.000 

2 NMN Lƣơng Sơn TT Lƣơng Sơn H. Bắc Bình 3.500 

3 NMN Ba Bàu Xã Hàm Thạnh H. Hàm Thuận Nam 30.000 

4 NMN Hàm Thuận Nam TT Thuận Nam  H. Hàm Thuận Nam 7.000 

5 NMN Tân Thành Xã Tân Thành H. Hàm Thuận Nam 2.500 

6 NMN Tân Tiến Phƣờng Tân Tiến Thị xã La Gi 35.000 

7 NMN Tân Minh TT Tân Minh H. Hàm Tân 6.000 

8 NMN Tân An Phƣờng Tân An Thị xã La Gi 10.000 

9 NMN Sơn Mỹ Xã Sơn Mỹ H. Hàm Tân 35.000 

10 NMN Hàm Tân TT Tân Nghĩa H. Hàm Tân 15.000 

11 NMN Phan Thiết Phƣờng Phú Trinh Tp. Phan Thiết 22.000 

12 NMN Mũi Né Phƣờng Mũi Né Tp. Phan Thiết 1.100 

13 NMN Phú Long TT Phú Long H. Hàm Thuận Bắc 1.100 
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TT 
Tên nhà máy nƣớc 

(NMN) 

Địa phƣơng Công suất  

(m
3
/ng.đ) Xã Huyện, thị xã 

14 NMN Cà Giang Xã Hàm Liêm H. Hàm Thuận Bắc 60.000 

15 NMN Hàm Thuận Bắc Xã Thuận Minh H. Hàm Thuận Bắc 10.000 

16 NMN Lạc Tánh TT Lạc Tánh H. Tánh Linh 5.000 

17 NMN Võ Xu TT Võ Xu H. Đức Linh 5.000 

18 NMN Đức Tài TT Đức Tài H. Đức Linh 5.000 

19 NMN Tuy Phong Xã Phong Phú H. Tuy Phong 30.000 

20 NMN Liên Hƣơng Xã Phƣớc Thể H. Tuy Phong 3.500 

21 Trạm cấp nƣớc Phan Rí  TT Phan Rí Cửa H. Tuy Phong 8.000 

 Tổng công suất 312.700 

+ Mạng lưới cấp nước: Theo số liệu thống kê của SXD Bình Thuận, mạng 

lƣới đƣờng ống CN tại các ĐT tỉnh hiện có tổng chiều dài khoảng 1.706 km, gồm: 

tuyến ống truyền tải cấp I, tuyến ống truyền tải cấp II và tuyến ống phân phối cấp 

III, trong đó, tổng chiều dài tuyến ống tại 03 ĐT lớn (TP.Phan Thiết, thị xã La Gi 

và thị trấn Phan Rí Cửa) là 571 km (Tuyến ống truyền tải cấp I: 54 km; tuyến ống 

truyền tải cấp II: 135 km; tuyến ống phân phối cấp III: 382 km); tổng chiều dài 

tuyến ống cấp nƣớc các ĐT còn lại là 1.123 km, bình quân:19 km tuyến ống/công 

trình; tỷ lệ bao phủ của mạng lƣới đƣờng ống CN trên 80%. 

Bảng 1.7: Hiện trạng tuyến ống chuyển tải cấp nƣớc đô thị tỉnh Bình Thuận [75] 

TT Tên đô thị 

Năm 2016 

Chiều dài (m) 

I Tp.Phan Thiết   

 1 Tuyến ống chuyển tải D600 3.516 

 2 Tuyến ống chuyển tải D500 3.516 

 3 Tuyến ống chuyển tải D400 7.031 

 4 Tuyến ống chuyển tải D300 8.789 

 5 Tuyến ống chuyển tải D200 8.789 

 6 Tuyến ống chuyển tải D100 3.516 

II Thị xã Lagi  

 7 Tuyến ống chuyển tải D500 1.740 

 8 Tuyến ống chuyển tải D400 4.351 

 9 Tuyến ống chuyển tải D300 5.221 

 10 Tuyến ống chuyển tải D200 4.351 

 11 Tuyến ống chuyển tải D100 1.740 
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III Thị xã Phan Rí Cửa  

 12 Tuyến ống chuyển tải D300 1.125 

 13 Tuyến ống chuyển tải D200 1.125 

14 Tuyến ống chuyển tải D100 1.500 

IV Huyện Tuy Phong  

15 Tuyến ống chuyển tải D400 3.274 

16 Tuyến ống chuyển tải D300 4.911 

17 Tuyến ống chuyển tải D200 4.911 

18 Tuyến ống chuyển tải D100 3.274 

V Huyện Bắc Bình  

 19 Tuyến ống chuyển tải D400 5.095 

 20 Tuyến ống chuyển tải D300 5.095 

 21 Tuyến ống chuyển tải D200 6.113 

 22 Tuyến ống chuyển tải D100 4.076 

VI Huyện Hàm Thuận Bắc  

 23 Tuyến ống chuyển tải D300 10.232 

 24 Tuyến ống chuyển tải D200 7.674 

 25 Tuyến ống chuyển tải D100 7.674 

VII Huyện Hàm Thuận Nam  

 26 Tuyến ống chuyển tải D500 12.479 

 27 Tuyến ống chuyển tải D400 12.479 

 28 Tuyến ống chuyển tải D300 8.319 

 29 Tuyến ống chuyển tải D200 4.160 

 30 Tuyến ống chuyển tải D100 4.160 

VIII Huyện Hàm Tân  

 31 Tuyến ống chuyển tải D600 3.551 

 32 Tuyến ống chuyển tải D500 3.551 

 33 Tuyến ống chuyển tải D400 7.103 

 34 Tuyến ống chuyển tải D300 8.879 

 35 Tuyến ống chuyển tải D200 8.879 

 36 Tuyến ống chuyển tải D100 3.551 

IX Huyện Tánh Linh  

 37 Tuyến ống chuyển tải D200 12.419 

 38 Tuyến ống chuyển tải D100 8.279 

X Huyện Đức Linh  

 39 Tuyến ống chuyển tải D200 12.326 

 40 Tuyến ống chuyển tải D100 8.217 

  Tổng 228.712 

 Trạm bơm: Toàn tỉnh có 22 trạm bơm (chƣa kể một số trạm bơm dã 

chiến), với tổng năng lƣc thiết kế tƣới khoảng 14.862 ha. Chủ yếu ở vùng đồng 

bằng La Ngà có 17 trạm bơm với năng lực thiết kế tƣới 14.182 ha. Trong đó, trạm 
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bơm Võ Xu xây dựng từ năm 1983 có năng lực tƣới theo thiết kế là 3.800 

ha/2000 ha. Các trạm bơm ven sông La Ngà còn lại hầu hết đƣợc xây dựng từ 

năm 2000 đến nay. 

Bảng 1.8: Tổng hợp hiện trạng các trạm bơm điện trên địa bàn tỉnh [75] 

TT Tên công trình 
Địa phƣơng 

Năng lực 

tƣới thiết kế 

Tƣới thực 

tế 
Năm xây 

dựng 
Xã Huyện (ha) (ha) 

1 TB Đồng Kho Đồng Kho Tánh Linh 267 255 1988 

2 TB Huy Khiêm Huy Khiêm Tánh Linh 450 475 2003 

3 TB Gia An Gia An Tánh Linh 400 497 2003 

4 TB Bắc Ruộng Bắc Ruộng Tánh Linh 1.100 1.096 2003 

5 TB Đức Bình Đức Bình Tánh Linh 270 170 2003 

6 TB Lạc Tánh Lạc Tánh Tánh Linh 900 956 2004 

7 TB Đức Phú Đức Phú Tánh Linh 900 1,071 2004 

8 TB La Ngâu La Ngâu Tánh Linh 250 315 2004 

9 TB TàPao Lạc Tánh Tánh Linh 2.500 1,19 2006 

10 TB Võ Xu Võ Xu Đức Linh 2.000 1.766 1983 

11 TB Sùng Nhơn Sùng Nhơn Đức Linh 300 251 2001 

12 TB Mê Pu Mê Pu Đức Linh 120 156 2000 

13 TB Đa Kai Đa Kai Đức Linh 500 390 2003 

14 TB Nam Chính Nam Chính Đức Linh 500 419 2003 

15 TB Vũ Hòa Vũ Hòa Đức Linh 250 282 2003 

16 TB Lô Ba Võ Xu Đức Linh 200 250 1993 

17 TB Đức Tài 
Đức Tài & 

Đức Tín 
Đức Linh 1.152 1.253 2005 

17 TB Phong Nẫm Phong Nẫm Phan Thiết 130 130 1985 

19 TB Tiến Lợi Tiến Lợi Phan Thiết 130 130 1991 

20 TB Tân Bình Tân Bình TX La Gi 120 120 2002 

21 TB Đá Dựng Tân Thiện TX La Gi 150 150 1976 

  

 b. Hiện trạng cấp nước đô thị tỉnh Bình Thuận: 

     Tỷ lệ dân số đô thị được sử dụng nước sạch: 

 Ngày 15/5/2018, UBND tỉnh Bình Thuận đã công bố số liệu Bộ chỉ số theo 

dõi - đánh giá nƣớc sạch và vệ sinh môi trƣờng tỉnh Bình Thuận (Bộ chỉ số) năm 

2017 tại Quyết định số 1211/QĐ-UBND; theo đó, nội dung đƣợc công bố gồm 8 

chỉ số cơ bản. Trong đó, chỉ số thống kê về hiện trạng sử dụng nƣớc sạch/nƣớc 

hợp vệ sinh khu vực ĐT (gồm 2 chỉ số), cụ thể nhƣ sau:  
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 - Chỉ số 1: Tỷ lệ số dân ĐT sử dụng nƣớc hợp vệ sinh: 98,36%; 

 - Chỉ số 2: Tỷ lệ số dân ĐT sử dụng nƣớc sạch đạt Quy chuẩn kỹ thuật Quốc 

gia QCVN 02:2009/BYT theo quy định của Bộ Y tế: 92,42%. 

 Tổng lượng nước sạch sử dụng cho của các đối tượng dùng nước: 

 Là tổng lƣợng nƣớc cần thiết theo tiêu chuẩn của các đối tƣợng sinh hoạt, 

khu công nghiệp, du lịch, dịch vụ tại ĐT nhƣ trong bảng 1.9. 

Bảng 1.9: Tổng lƣợng nƣớc sạch của các đối tƣợng dùng nƣớc năm 2017 [75] 

TT Khu đô thị 

Nhu cầu  

nƣớc  

sinh hoạt 

(m
3
/ngày) 

Nhu cầu 

 nƣớc 

cấp cho  

dân cƣ 

ven đô thị 

(m
3
/ngày) 

Nhu cầu  

nƣớc 

 công nghiệp 

(m
3
/ngày) 

Nhu cầu  

nƣớc 

 du lịch 

(m
3
/ngày) 

Nhu cầu 

 nƣớc  

dịch vụ 

(m
3
/ngày) 

Tổng nhu 

cầu 

∑(sh,cn,dl,dv,nt) 

(m
3
/ngày) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
(8)=(3+4+5 

+6+7) 

1 TP.Phan Thiết 43.214 4.321 3.999 10.575 4.321 66.430 

2 Thị xã LaGi 18.006 1.801 11.884 1.050 1.801 34.541 

3 TTPhan Rí Cửa 5.225 523 0 0 523 6.270 

4 H.Tuy Phong 4.128 413 22.321 450 413 27.725 

5 H.Bắc Bình 6.009 601 3.285 405 601 10.901 

6 H.HT Bắc 1.568 157 1.401 315 157 3.597 

7 H. HT Nam 1.568 157 29.358 405 157 31.644 

8 H.Tánh Linh 1.881 188 817 270 188 3.344 

9 H.Đức Linh 4.180 418 2.341 270 418 7.627 

10 H. Hàm Tân 3.449 345 42.165 315 345 46.618 

 Tổng 92.058 9.206 118.182 14.055 9.206 242.707 

 + Lượng nước sạch thất thoát: Là lƣợng nƣớc rò rỉ do hệ thống đƣờng ống 

xuống cấp hay do yếu kém trong quá trình QL vận hành… Lƣợng nƣớc thất thoát 

tính theo % lƣợng nƣớc sạch sử dụng và theo từng loại ĐT xem bảng 1.10.  

Bảng 1.10: Lƣợng nƣớc thất thoát tại các ĐT tỉnh năm 2017 [75] 

TT Khu đô thị 

Nhu cầu 

năm 2015 

∑(sh,cn,dl,dv,nt) 

(m
3
/ngày) 

Lƣợng nƣớc 

 thất thoát 

(%) 

Lƣợng nƣớc 

 thất thoát 

 Qtt 

(m
3
/ngày) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 Thành phố Phan Thiết 66.430 25 16.607 

2 Thị xã LaGi 34.541 25 8.635 



30 

 

 

TT Khu đô thị 

Nhu cầu 

năm 2015 

∑(sh,cn,dl,dv,nt) 

(m
3
/ngày) 

Lƣợng nƣớc 

 thất thoát 

(%) 

Lƣợng nƣớc 

 thất thoát 

 Qtt 

(m
3
/ngày) 

3 Thị xã Phan Rí Cửa 6.270 20 1.254 

4 Huyện Tuy Phong 27.725 20 5.545 

5 Huyện Bắc Bình 10.901 20 2.180 

6 Huyện Hàm Thuận Bắc 3.597 20 719 

7 Huyện Hàm Thuận Nam 31.644 20 6.329 

8 Huyện Tánh Linh 3.344 20 669 

9 Huyện Đức Linh 7.627 20 1.525 

10 Huyện Hàm Tân 46.618 20 9.324 

11 Huyện Phú Quý 4.011 20 802 

 Tổng 242.707  53.590 

1.3.3. Tác động của BĐKH đến hệ thống cấp nước các đô thị tỉnh Bình Thuận 

 a. Biến đổi khí hậu tác động đến nguồn nước 

 + Tác động đến dòng chảy: Bình Thuận nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió 

mùa, quanh năm nóng ẩm, lƣợng mƣa phân bố không đều. Những năm gần đây 

do tác động của BĐKH, dòng chảy năm và dòng chảy lũ trên LVS có xu thế tăng 

nhẹ, dòng chảy mùa cạn có xu thế giảm, điều này dẫn đến tình trạng thiếu nƣớc 

ngày càng gia tăng. Chế độ nƣớc sông phân hóa theo mùa rõ rệt: vào mùa cạn, 

lƣợng mƣa rất nhỏ so với lƣợng mƣa cả năm, nên lƣợng dòng chảy của sông, suối 

chủ yếu là lƣợng nƣớc trữ trong đất. 

 + Trữ lượng nước suy giảm: Thực tế cho thấy, từ tháng 11/2015 đến tháng 

5/2016, do ảnh hƣởng của hiện tƣợng EL - Nino mạnh, mùa mƣa đến trể và kết 

thúc sớm, tổng lƣợng mƣa đạt dƣới trung bình nhiều năm, các hồ chứa nƣớc trên 

địa bàn tỉnh chỉ tích trữ đƣợc lƣợng nƣớc từ 40% - 60% so với thiết kế. Nắng hạn 

gây gắt làm dòng chảy trên các sông suối của tỉnh cạn kiệt, nguồn nƣớc trong các 

hồ chứa bị thiếu hụt nghiêm trọng. Toàn tỉnh có 45 hồ chứa, nhƣng vào thời điểm 

khô hạn (tháng 4/2016) đa số các hồ chỉ đạt từ 30% đến dƣới 40% dung tích 

nƣớc, hai hồ thủy điện chỉ còn 50% dung tích thiết kế, thấp hơn cùng kỳ 145 triệu 

m
3
 nƣớc; một số hồ nhỏ đã cạn ở ngƣỡng mức chết, không đủ cung cấp nƣớc cho 
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hoạt động sản xuất và phục vụ sinh hoạt của ngƣời dân [66]. 

 + Ô nhiễm nguồn nước: Hạn hán không những gây ra tình trạng thiếu nƣớc, 

mà còn kèm theo xâm nhập mặn sâu vào đất liền tại các khu vực ven biển. Nguồn 

nƣớc ngầm ít, lại bị nhiễm mặn và phèn; rất ít có khả năng phục vụ nhu cầu sản 

xuất, chỉ đáp ứng đƣợc một phần nhỏ cho sinh hoạt và sản xuất trên một số vùng 

nhỏ thuộc TP.Phan Thiết và đồng bằng sông La Ngà. 

 b. Tác động biến đổi khí hậu đến hệ thống cấp nước đô thị 

 HTCNĐT tỉnh Bình Thuận hiện tại vẫn chƣa hoàn chỉnh và chƣa đủ an toàn 

để ứng phó với các hiểm hoạ thiên tai do BĐKH gây ra. Những năm qua, BĐKH 

đã tàn phá, làm hƣ hỏng rất nhiều công trình CN trên địa bàn, cụ thể: tại các 

phƣờng, xã ven biển của TP.Phan Thiết, thị trấn Liên Hƣơng (huyện Tuy Phong), 

thị xã La Gi… ảnh hƣởng của triều cƣờng kết hợp với sóng lớn gây xói lở bờ 

biển, làm hƣ hỏng nhiều tuyến ống cấp thoát nƣớc cho các khu dân cực dọc ven 

biển; mƣa lớn kèm lũ đêm ngày 13/6/2016 đã làm lún sập Cầu máng dẫn nƣớc dài 

304m của kênh chính Tây thuộc hệ thống thuỷ lợi sông Dinh 3, huyện Hàm Tân. 

 Nhiệt độ tăng cao, lƣợng mƣa phân bố không đều (tập trung đến 89% vào 

mùa mƣa, mùa khô chỉ 11%) đã gây ra hạn hán nặng nề, đỉnh điểm vào năm 

2016: Tính đến 21/4/2016, lƣợng nƣớc tại hệ thống thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh chỉ 

còn 47.52/216,60 triệu m
3
; các hồ nƣớc trên địa bàn tỉnh chỉ đạt khoảng 21,94% 

so với thiết kế. Tình trạng hạn hán, thiếu nƣớc đã tác động trực tiếp và làm hạn 

chế năng lực vận hành của HTCN; vào thời đỉnh điểm của hạn hán (tháng 4-

5/2016), nhiều HTCN trên địa bàn đã ngƣng hoạt động do mực nƣớc tại nhiều hồ 

chứa suy giảm nghiêm trọng, thậm chí đã khô cạn trơ đáy. [66] 

        Theo SXD, hạ tầng của HTCNĐT trong tỉnh đƣợc thiết kế theo các điều kiện 

môi trƣờng bình thƣờng sẽ không đủ an toàn và khả năng đáp ứng trong điều kiện 

thiên tai và BĐKH. Nƣớc biển dâng có thể nhấn chìm HTCN ven biển từ mạng 

lƣới đƣờng ống, nhà máy nƣớc, trạm bơm, hồ chứa nƣớc... Hàng năm, mƣa lớn 
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gây lũ lụt, sạt lở đất ở nhiều nơi tác động đến công trình cấp nƣớc (nhà máy nƣớc, 

trạm bơm, hồ chứa, hệ thống kênh, mƣơng), đặc biệt là mạng lƣới đƣờng ống cấp 

nƣớc cho các ĐT ven biển, làm hƣ hỏng nghiêm trọng các tuyến ống gây thất 

thoát nƣớc và ảnh hƣởng đến chất lƣợng nƣớc cấp cho các ĐT.  

 Những tác động và thiệt hại gây ra do BĐKH tới HTCNĐT trên địa bàn tỉnh 

Bình Thuận là rất lớn, chính vì vậy, ứng phó thế nào với tác động của BĐKH với 

lĩnh vực CNĐT là điều cần đặt ra một cách cấp thiết. 

1.4. Thực trạng QLCNĐT tỉnh Bình Thuận trong điều kiện biến đổi khí hậu 

1.4.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý cấp nước đô thị tỉnh Bình Thuận. 

Hiện nay, công tác QLCNĐT trên địa bàn tỉnh rất đa dạng, đƣợc thực hiện bởi 

các cơ quan QLNN và các đơn vị CN các ĐT gồm Công ty CP Cấp thoát nƣớc 

Bình Thuận và Trung tâm NS &VSMTNT tỉnh Bình Thuận. Ngoài ra còn có một 

số công ty cấp nƣớc tƣ nhân do UBND các huyện, thị xã QL. Cơ cấu bộ máy 

QLCN đƣợc tổ chức nhƣ sau: 

a) Tổ chức bộ máy QL nhà nước về cấp nước đô thị: 

Bộ máy QLCN của các sở, ngành và các đơn vị trong lĩnh vực CN nói chung 

và CNĐT nói riêng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận hiện còn nhiều hạn chế, bất cập, 

cụ thể nhƣ sau: 

- Đối với nhiệm vụ QLCN cho các ĐT: SXD hiện có 04/64 cán bộ thực hiện 

nhiệm vụ QL HTKT, bao gồm hoạt động cấp nƣớc cho 15 ĐT trong tỉnh (trong 

đó gồm 02 chuyên viên, 02 lãnh đạo). Thực tế chỉ có 02/4 thực hiện chức năng 

QLNN về các hoạt động cấp nƣớc sạch ĐT và KCN trên địa bàn tỉnh: Tham gia 

góp ý các cơ chế, chính sách về CNĐT và KCN của Trung ƣơng khi có yêu cầu; 

Tổ chức lập, thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt đồ án quy hoạch CNĐT và 

KCN, quy hoạch cấp nƣớc vùng trên địa bàn tỉnh, đồng thời thẩm định và trình 

phê duyệt đồ án quy hoạch CNĐT và nông thôn,…với khối lƣợng công việc rất 

lớn dẫn đến quá tải công việc. Mặt khác, do không đƣợc đào tạo đúng chuyên 
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ngành phù hợp về cấp thoát nƣớc (03 Kỹ sƣ xây dựng - chuyên ngành Dân dụng, 

công nghiệp; 01 Kiến trúc sƣ) nên năng lực QL còn hạn chế.  

- Đối với nhiệm vụ QL TNN: Căn cứ quy định chức năng, nhiệm vụ của Sở 

TN&MT tỉnh Bình Thuận đƣợc UBND tỉnh Bình Thuận phân công tại Quyết 

định số 22/2015/QĐ-UBND ngày 10/6/2015, hiện đơn vị thực hiện 25 nhiệm vụ 

trọng tâm bao gồm các lĩnh vực về: đất đai, tài nguyên khoáng sản, môi trƣờng, 

khí tƣợng thuỷ văn, biến đổi khí hậu,…Riêng về lĩnh vực QL TNN (mặt, nƣớc 

dƣới đất) với các nhiệm vụ chủ yếu: Lập và thực hiện quy hoạch TNN; Khoanh 

định vùng bảo vệ hành lang khai thác nƣớc mặt, nƣớc ngầm; Xây dựng, QL, giám 

sát hoạt động khai thác, sử dụng TNN; Tổ chức QL, kiểm soát và khắc phục sự cố 

ô nhiễm nguồn nƣớc; Tổ chức thẩm định hồ sơ, cấp giấy phép khai thác TNN,… 

Tuy nhiên, hiện chỉ có 04 cán bộ (02 chuyên viên, 02 lãnh đạo) làm công tác QL 

các hoạt động liên quan đến TNN, đồng thời kiêm nhiệm thêm một số nhiệm vụ 

về QL tổng hợp biển và hải đảo, BĐKH, khí tƣợng và thuỷ văn nên khó có thể 

hoàn thành tốt nhiệm vụ với chất lƣợng cao.   

- Phân công, phân cấp QLCNĐT trên địa bàn tỉnh: SXD là cơ quan 

QLCNĐT, nguồn nƣớc cấp đƣợc lấy từ nguồn thuỷ lợi sử dụng đa mục tiêu (sinh 

hoạt, sản xuất, dịch vụ du lịch…) do Sở NN&PTNT quản lý, trong khi việc QL 

TNN do Sở TN&MT thực hiện. Tuy nhiên, công tác phối hợp QL giữa các Sở, 

ngành và địa phƣơng chƣa đƣợc chú trọng, quan tâm. Việc thẩm định, phê duyệt 

đồ án Quy hoạch tổng thể CNĐT tỉnh Bình Thuận còn một số nội dung quan 

trọng nhƣng chƣa đƣợc thể hiện nhƣ nội dung về: Khoanh vùng bảo vệ nguồn 

nƣớc, chƣa lấy ý kiến rộng rãi của các sở, ngành, đơn vị cấp nƣớc và cộng đồng 

dân cƣ. Ngoài ra, Sở NN&PTNT tham mƣu UBND tỉnh thực hiện chức năng 

QLNN về các hoạt động sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nƣớc sạch khu vực nông 

thôn trên địa bàn tỉnh nhƣng Sở Xây dựng là đơn vị thẩm định đồ án quy hoạch 

cấp nƣớc nông thôn trên địa bàn tỉnh, trình UBND tỉnh phê duyệt. 
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Sự chồng chéo trong tổ chức bộ máy, phân công nhiệm vụ và thiếu phối hợp 

giữa các đơn vị trong QLNN đối với hoạt động CNĐT trên địa bàn tỉnh Bình 

Thuận đang gây ra nhiều khó khăn, thách thức trong công tác QLNN về hoạt 

động CNĐT, đặc biệt trong điều kiện tác động của BĐKH ngày càng nghiêm 

trọng nhƣ hiện nay. Cần có những giải pháp hữu hiệu nhằm năng cao hiệu lực, 

hiệu quả và tăng cƣờng QL hoạt động cấp nƣớc cho các ĐT trong thời gian tới.   

b) Quản lý vận hành hệ thống cấp nước đô thị: 

Theo báo cáo số liệu cấp thoát nƣớc, năm 2017 tỉnh có 21 NMN cấp cho các 

ĐT bao gồm: TP.Phan Thiết, thị xã La Gi và các thị trấn của các huyện với công 

suất thiết kế là 312.700 m
3
/ngày-đêm (Các thông số kỹ thuật của NMN thống kê 

trong bảng 1.5). Trong tổng số 21 NMN hiện có, có 18 nhà máy do đơn vị nhà 

nƣớc QL với công suất 185.700 m
3
/ngày-đêm. Công ty CP Cấp thoát nƣớc Bình 

Thuận, Ban Quản lý công trình công cộng huyện Tuy Phong, Trung tâm 

NS&VSMTNT trực thuộc Sở NN&PTNT là 03 đơn vị QL các NMN trên. Trong 

đó, Công ty CP Cấp thoát nƣớc Bình Thuận QL vận hành HTCN  TP.Phan Thiết, 

HTCN các ĐT, còn lại do Trung tâm NS & VSMTNT và các đơn vị khác QL. 

1. Công ty Cổ Phần Cấp thoát nước Bình Thuận 

Tên viết tắt: BTWACO (tiền thân là Xí nghiệp Khoan cấp nƣớc, đƣợc thành 

lập và hoạt động từ tháng 4/1981) là doanh nghiệp nhà nƣớc (DNNN) đƣợc thành 

lập theo Thông báo số 334/TB-DNNN ngày 17/11/1992 của Bộ Xây dựng và 

Quyết định số 746/QĐ/UBBT ngày 11/12/1992 của UBND tỉnh Bình Thuận.  

Công ty CP Cấp thoát nƣớc Bình Thuận đƣợc chuyển đổi từ DNNN thành 

Công ty CP theo Quyết định số 2346/QĐ-UBND ngày 18/9/2009 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Bình Thuận; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3400164953 

ngày 01/9/2010 do Sở Kế hoạch và Đầu tƣ Bình Thuận cấp. 

Cơ cấu tổ chức bộ máy: Cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty theo mô hình cổ 

phần hóa bao gồm các bộ phận: Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả các cổ đông, 
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Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các phòng, ban nghiệp vụ 

liên quan (xem hình 1.4). 

 + Thuận lợi: Việc thực hiện cổ phần hoá từ DNNN giúp đơn vị tháo gỡ đƣợc 

một số hạn chế, yếu kém trong hoạt động sản xuất kinh doanh DVCN sạch ĐT. 

Tổ chức bộ máy theo mô hình DNNN trƣớc đây thể hiện sự cứng nhắc chế độ 

công hữu, trong khi quan hệ sản xuất này không phù hợp với lực lƣợng sản xuất 

còn nhiều yếu kém, lạc hậu. Theo đánh giá của lãnh đạo và cán bộ QL của đơn vị, 

bộ máy của Công ty hiện nay hoạt động khá linh hoạt và hiệu quả so với mô hình 

DNNN trƣớc kia “Bộ máy quản lý của Công ty nhanh nhạy trong tổ chức, chặt 

chẽ trong QL, giám sát, các bộ phận có sự phối hợp nhịp nhàng cùng nhau”.   

 

Hình 1.4: Sơ đồ mô hình QLCN của CTCP Cấp thoát nƣớc Bình Thuận [21] 

+ Hạn chế, khó khăn: 

- Chƣa thành lập bộ phận chuyên trách để quản lý HTCN, nhiệm vụ QLCN 

chƣa đƣợc phân định rõ cho các phòng ban trong đơn vị. 
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- Trình đô chuyên môn, năng lực của một bộ phận cán bộ kỹ thuật còn hạn 

chế, chƣa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; đơn vị chƣa quan tâm đến chính sách đào 

tạo, bồi dƣỡng, thu hút nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lƣợng cao để đảm 

bảo chiến lƣợc phát triển bền vững của đơn vị. 

- Mối liên hệ giữa CNĐT và nông thôn còn nhiều bất cập trong công tác QL, 

phân vùng CN ở các ĐT do chồng lấn mạng lƣới CN nhƣng chƣa có phƣơng án 

khắc phục xử lý. 

- Mạng lƣới đƣờng ống CNĐT trong tỉnh đƣợc đầu tƣ lắp đặt qua nhiều gia 

đoạn với chủng loại, vật liệu, tiêu chuẩn khác nhau, nhƣ ống gang dẻo, STK, 

uPVC, HDPE nên chất lƣợng không đồng bộ. Một số tuyến ống CN đƣợc đầu tƣ 

trên 20 năm đã cũ, không đảm bảo chất lƣợng chƣa đƣợc thay thế. 

2. Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Bình Thuận 

Đơn vị đƣợc thành lập từ tháng 01 năm 1987 với tên gọi “Chƣơng trình Nƣớc/ 

UNICEF”. Tháng 10 năm 1991 đổi tên thành “Chƣơng trình Nƣớc sinh hoạt nông 

thôn tỉnh Bình Thuận”. Đến tháng 07 năm 1997 đổi tên thành “Trung tâm Nƣớc 

SH &VSMTNT”. Ngày 23/03/2009, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận có Quyết 

định số 845/QĐ-UBND về việc đổi tên Trung tâm Nƣớc Sinh họat &VSMTNT 

thành Trung tâm NS & VSMTNT tỉnh Bình Thuận (gọi tắt là Trung tâm) là đơn 

vị sự nghiệp công lập có thu, trực thuộc Sở NN&PTNT tỉnh Bình Thuận. Ngoài 

nhiệm vụ CN sạch phục vụ nhu cầu sử dụng nƣớc của ngƣời dân ở nông thôn trên 

địa bàn tỉnh, Trung tâm còn mở rộng phạm vi CN cho hầu hết các ĐT nhỏ (loại 

V) là các thị trấn trong tỉnh (07/12 ĐT). 

Cơ cấu tổ chức bộ máy: Cơ cấu tổ chức bộ máy của Trung tâm gồm: Ban 

Giám đốc có nhiệm vụ tổ chức điều hành và QL mọi hoạt động sản xuất kinh 

doanh của đơn vị; các phòng, ban nghiệp vụ với trách nhiệm điều hành trực tiếp 

và triển khai các chiến lƣợc, kế hoạch theo chức năng QL đã đƣợc Giám đốc 

Trung tâm phê duyệt; các trạm CN khu vực chịu sự QL trực tiếp của Phòng 
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QLCN với nhiệm vụ cung CN sạch ổn định, đảm bảo chất lƣợng theo tiêu chuẩn 

cho các đối tƣợng sử dụng. Cơ cấu tổ chức bộ máy của Trung tâm (xem hình 1.5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.5: Sơ đồ mô hình QLCN của TTNS&VSMTNT tỉnh Bình Thuận [66] 

+ Thuận lợi: Trung tâm là đơn vị sự nghiệp công lập có thu, tự chủ và tự 

chịu trách nhiệm về tài chính, tự đảm bảo 100% chi phí hoạt động thƣờng xuyên; 

là đơn vị đang QL nhiều công trình CNTT nhất trên địa bàn tỉnh (37 công trình), 

cung cấp nƣớc sạch cho 45.885 hộ trên địa bàn 9/10 huyện, thị, thành phố. Theo 

báo cáo tại Tờ trình số 1667/TTr-TTN-TH ngày 28/9/2016 của Trung tâm về việc 

đề nghị ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy 

và mối quan hệ công tác của Trung tâm Nƣớc sạch &VSMTNT tỉnh Bình Thuận, 

lực lƣợng viên chức lao động hiện nay của Trung tâm là 214 ngƣời; trong đó, viên 

chức lao động có trình độ thạc sĩ các chuyên ngành đạt 2,34%; trình độ đại học và 

cao đẳng đạt 51,87%, trình độ trung cấp đạt 19,16% đáp ứng yêu cầu về năng lực 

quản lý khai thác vận hành công trình/HTCN do đơn vị làm chủ đầu tƣ. 
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+ Hạn chế, khó khăn:  

- Việc triển khai thực hiện Kế hoạch CNAT đối với các công trình CN do 

Trung tâm QL theo Quyết định số 1718/QĐ-UBND ngày 26/5/2014 của UBND 

tỉnh Bình gặp nhiều khó khăn do thiếu nguồn kinh phí thực hiện. 

- Công tác giám sát, bảo vệ nguồn nƣớc thô còn gặp nhiều khó khăn do diện 

tích kiểm soát rộng nhƣng nhân lực còn hạn chế; chƣa có sự phối hợp với chính 

quyền địa phƣơng và các đơn vị liên quan trong việc bảo vệ nguồn nƣớc. 

- Số lƣợng viên chức đƣợc đào tạo chuyên ngành cấp thoát nƣớc chiếm tỉ lệ 

thấp (khoảng 30%) so với tổng số cán bộ có trình độ chuyên môn. Trình độ, năng 

lực QL điều hành của một số CBVC chƣa theo kịp yêu cầu nhiệm vụ đƣợc giao. 

- Một số chức năng, nhiệm vụ còn chồng chéo nhƣ QLTNN và QL thủy lợi; 

QL môi trƣờng nƣớc và QL chất lƣợng nguồn nƣớc…  

3. Mô hình doanh nghiệp quản lý, vận hành 

Trên địa bàn tỉnh hiện nay có 03 doanh nghiệp tƣ nhân cung cấp dịch vụ nƣớc 

sạch ĐT gồm: Công ty CP Bình Hiệp, Công ty CP Đầu tƣ nƣớc Bình An, Công ty 

Nƣớc và Môi trƣờng Đông Hải hoạt động theo mô hình doanh nghiệp QL, vận 

hành HTCN với tổng công suất 59.500 m
3
/ngày-đêm, dự kiến tăng lên 87.000 

m
3
/ngày-đêm với 4 NMN: Cà Giang, Phan Thiết, La Gi, Xuân Quang. Phạm vi 

CN cho một số khu vực của thị xã La Gi (ĐT loại III), TP.Phan Thiết (ĐT loại 

II); trình độ, năng lực QL vận hành đảm bảo yêu cầu. 

 Cơ cấu tổ chức bộ máy: Giám đốc và các phòng, ban giúp việc; Ban kiểm 

soát và các trạm cấp nƣớc. Cán bộ, công nhân vận hành công trình đƣợc tuyển 

dụng theo đúng nghiệp vụ, chuyên môn về QL, công nghệ kỹ thuật CN. Với chức 

năng sản xuất kinh doanh dịch vụ cung cấp nƣớc sạch cho ngƣời sử dụng theo 

hợp đồng thỏa thuận, thực hiện chế độ tài chính quy định của nhà nƣớc. Giám đốc 

chịu trách nhiệm QL điều hành các hoạt động của công ty, các phòng ban giúp 

việc cho Giám đốc theo từng nghiệp vụ chuyên môn, chức năng nhiệm vụ đƣợc 
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giao; Ban Kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động kinh doanh 

của công ty; các Trạm cấp nƣớc trực tiếp QL, vận hành công trình, thực hiện bảo 

trì, bảo dƣỡng thƣờng xuyên, sửa chữa những hƣ hỏng, đọc đồng hồ và ghi chép 

số lƣợng nƣớc sử dụng của các hộ dùng nƣớc, thu tiền nƣớc của ngƣời sử dụng và 

nộp lên bộ phận kế toán (công ty) hoặc có bộ máy, hạch toán độc lập (công ty 

thành viên). Mô hình này đã quan tâm tới vấn đề xử lý nƣớc thải, góp phần giảm 

thiểu ô nhiễm môi trƣờng, đồng thời chú trọng đến cải tiến kỹ thuật, thƣờng 

xuyên tu sửa và bảo dƣỡng HTCN. Song, mô hình vẫn có giá thành sản xuất đầu 

vào lớn dẫn đến giá nƣớc cao.  

 

Hình 1.6: Mô hình doanh nghiệp quản lý, vận hành [58]  

4. Mô hình tư nhân quản lý, vận hành  

 Mô hình này đơn giản, quy mô công trình rất nhỏ (công suất <50 m
3
/ngđ) và 

vừa (công suất 50-300 m
3
/ngđ), công nghệ cấp nƣớc đơn giản, chủ yếu áp dụng 

cho một khu phố, phƣờng. Khả năng QL, vận hành ở mức thấp hoặc trung bình. 

Mô hình này đã đƣợc áp dụng ở một số khu vực của các phƣờng Phú Hài, Mũi Né 

của TP.Phan Thiết và đem lại hiệu quả: Ngƣời dân có nƣớc sạch sử dụng, nhà đầu 
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tƣ có hiệu quả kinh tế. Một số hộ dân ở đã tự đầu tƣ khoan giếng, xử lý thủ công 

rồi cấp nƣớc sinh hoạt cho các hộ dân xung quanh. 

 Mô hình tƣ nhân QL vận hành có thể áp dụng cho địa bàn có diện tích nhỏ 

phù hợp với những nơi mà các HTCN chƣa đến đƣợc. Với công nghệ CN đơn 

giản, có khả năng cơ động cao đến đƣợc những nơi khan hiếm về nguồn nƣớc (xa 

nguồn nƣớc mặt, nƣớc ngầm bị suy giảm hoặc nhiễm mặn). Tuy nhiên, mô hình 

này do tƣ nhân QL vận hành không có sự tham gia của nhà nƣớc nên nhà nƣớc 

khó QL, dễ gây ra tình trạng cạn kiệt nguồn nƣớc và nhiễm mặn nguồn nƣớc, chất 

lƣợng nƣớc không đảm bảo và giá nƣớc không có sự QL của nhà nƣớc nên có thể 

xảy ra tình trạng giá nƣớc quá cao vƣợt quá qui định, gây ô nhiễm môi trƣờng và 

ảnh hƣởng tới an ninh xã hội. [58] 

 

 

 

 

 

Hình 1.7: Mô hình tƣ nhân quản lý, vận hành [58] 

1.4.2. Thực trạng cơ chế chính sách quản lý cấp nước đô thị tỉnh Bình Thuận 

Mặc dù đồ án Quy hoạch tổng thể CNĐT tỉnh Bình Thuận đã đƣợc UBND 

tỉnh phê duyệt năm 2011, dự báo nhu cầu sử dụng nƣớc sạch đến năm 2020 tại 

các ĐT và KCN trên toàn tỉnh là 416.601 m
3
/ngđ; theo đó, dự kiến sẽ đầu tƣ xây 

dựng và nâng cấp một số NMN với tổng mức đầu tƣ khoảng 1.854 tỷ đồng, 

nhƣng đến nay việc triển khai thực hiện các dự án CNĐT trên địa bàn còn gặp 

nhiều khó khăn. Một trong những thách thức lớn nhất hiện nay là thiếu vốn đầu 

tƣ. Bình Thuận là tỉnh nghèo so với bình quân cả nƣớc, nguồn vốn chi đầu tƣ xây 

dựng cơ bản đƣợc phân bổ từ ngân sách hàng năm của địa phƣơng rất hạn hẹp. 

Hộ 

Gia đình 1 

Tƣ nhân quản lý 

Hộ 

Gia đình 2 

Hộ 

Gia đình 3 

Hộ 

Gia đình N 
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Trong khi đó tỉnh chƣa tạo ra một cơ chế chính sách thông thoáng để khuyến 

khích, thu hút vốn đầu tƣ từ các thành phần kinh tế, đặc biệt là khu vực tƣ nhân 

trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ CNĐT- lĩnh vực đƣợc đầu tƣ bởi các dự án tƣ 

nhân ở các nƣớc trên thế giơi có xu hƣớng tăng cao từ năm 1998 đến nay, đặc biệt 

là các nƣớc đang phát triển đã có xu hƣớng tăng nhanh từ năm 2002. 

Văn bản số 04/VBHN-VPQH năm 2017 của Quốc hội về hợp nhất Luật Đầu 

tƣ quy định về hoạt động đầu tƣ kinh doanh tại VN và hoạt động đầu tƣ kinh 

doanh từ VN ra nƣớc ngoài và áp dụng đối với nhà đầu tƣ và tổ chức, cá nhân liên 

quan đến hoạt động đầu tƣ kinh doanh. Việc ban hành Luật này đƣợc Bộ Kế 

hoạch và Đầu tƣ đánh giá là đã tạo cơ sở pháp lý thống nhất, đồng bộ và hoàn 

chỉnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác QL hoạt động đầu tƣ và sử dụng vốn 

đầu tƣ công; khắc phục tình trạng đầu tƣ phân tán, dàn trải trong đầu tƣ công, góp 

phần nâng cao hiệu quả đầu tƣ theo đúng mục tiêu, định hƣớng của chiến lƣợc, kế 

hoạch phát triển kinh tế, xã hội của đất nƣớc. 

Nghị định số 63/2018/NĐ-CP ngày 04/5/2018 về đầu tƣ theo hình thức đối tác 

công tƣ (PPP) vừa đƣợc Chính phủ ban hành và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 

19/6/2018 về đầu tƣ theo hình thức đối tác công tƣ. Nghị định này quy định về 

lĩnh vực, điều kiện, trình tự, thủ tục thực hiện đầu tƣ theo hình thức đối tác công 

tƣ; cơ chế QL và sử dụng vốn đầu tƣ của nhà nƣớc tham gia thực hiện dự án; 

chính sách ƣu đãi, bảo đảm đầu tƣ và trách nhiệm QLNN đối với dự án đầu tƣ 

theo hình thức đối tác công tƣ (PPP). Nghị định này áp dụng đối với bộ, cơ quan 

ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND cấp tỉnh (sau đây gọi chung là Bộ, 

ngành, UBND cấp tỉnh), nhà đầu tƣ, doanh nghiệp dự án, bên cho vay và cơ quan, 

tổ chức, cá nhân liên quan đến việc đầu tƣ theo hình thức PPP. 

Tuy nhiên quá trình triển khai các quy định về sự tham gia của khu vực tƣ 

nhân trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng nói chung và lĩnh vực CNĐT ở địa phƣơng còn 

gặp một số khó khăn do cần những văn bản hƣớng dẫn cụ thể. 
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1.4.3. Thực trạng tham gia của các bên liên quan trong quản lý hoạt động cấp 

nước đô thị tỉnh Bình Thuận 

Sự tham gia của các bên liên quan trong lĩnh vực CNĐT có vai trò rất quan 

trọng bởi các chủ thể sẽ cùng bàn luận, cùng quan tâm, chia sẽ và đóng góp tích 

cực vào quá trình ra quyết định góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả QLCNĐT.            

 Các lợi ích mà sự tham gia của các bên liên quan đem lại trong hoạt động 

QLCN tại các đô thị là rất lớn. Điều này thể hiện rất rõ qua việc triển khai Dự án 

“Quản lý tổng hợp nguồn nước và phát triển đô thị trong mối liên hệ với biến đổi 

khí hậu tại tỉnh Bình Thuận” trong khuôn khổ hợp tác giữa Vƣơng quốc Bỉ và 

Chính phủ VN. Dự án đƣợc thực hiện trong 05 năm (2013-2018). 

Theo Nhóm đánh giá (đơn vị tƣ vấn) ghi lại các tác động tích cực qua triển 

khai các hoạt động Dự án tại lƣu vực sông Lũy, một trong những tác động lớn của 

Dự án đó là năng lực của cán bộ có liên quan ở cấp tỉnh, huyện, xã/thị trấn đã 

đƣợc tăng cƣờng rõ rệt sau 5 năm Dự án triển khai trên lƣu vực sông Lũy của tỉnh 

Bình Thuận. 

Việc thành lập Tổ tƣ vấn kỹ thuật cho Dự án với sự tham gia của các cán bộ 

kỹ thuật từ nhiều đơn vị thuộc các sở, ngành có liên quan nhƣ Phòng Tài nguyên 

nƣớc và Khí tƣợng thủy văn (Sở TN&MT); phòng Quản lý xây dựng công trình, 

Chi cục Thuỷ lợi và Văn phòng phòng chống thiên tai (Sở NN&PTNT); phòng 

Quản lý xây dựng, Phòng Quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị, phòng Quy hoạch kiến 

trúc (Sở Xây dựng), Hội Chữ thập đỏ, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ… đã thực sự 

mang lại hiệu quả rõ rệt trong việc cung cấp thông tin, tham vấn, tƣ vấn kỹ thuật 

cho tất cả các hoạt động của Dự án. Các thành viên của Tổ tƣ vấn kỹ thuật đƣợc 

mời tham gia hầu hết các khóa tập huấn về chính sách thể chế, kỹ thuật, truyền 

thông. Năng lực về lập kế hoạch, giám sát và đánh giá, thẩm định các đề xuất/báo 

cáo kỹ thuật và tham gia thực hiện các hoạt động can thiệp liên quan đến QL tổng 

hợp nguồn nƣớc - phát triển đô thị - BĐKH. 
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Thúc đẩy sự tham gia của các bên liên quan trong lập kế hoạch, thẩm định, 

giám sát - đánh giá hoạt động là điểm nổi bật của Dự án và đƣợc đánh giá cao. 

Phƣơng pháp tiếp cận này đã thể hiện khả năng quản lý của đơn vị chủ dự án - Sở 

Kế hoạch đầu tƣ, và khả năng điều phối các hoạt động của Ban quản lý dự án.  

Trong quá trình triển khai hoạt động, Dự án đã thực hiện các hoạt động tập 

huấn tăng cƣờng năng lực đã cung cấp nhiều kỹ năng khác nhau nhƣ kỹ năng 

nghiên cứu khoa học, kỹ năng làm việc với cộng đồng, kỹ năng thuyết trình, kỹ 

năng chuẩn bị bài trình bày, kỹ năng tổ chức các hoạt động/sự kiện, kỹ năng viết 

báo cáo. 

Một trong những tác động lớn về mặt năng lực đó là việc tiếp nhận và sử dụng 

các thông tin, dữ liệu và mô hình từ dự án trong các công việc hàng ngày của các 

cán bộ trong từng Sở, ban, ngành có liên quan. 

Các hoạt động của dự án liên quan nhiều đến công việc chuyên môn của 

Phòng Tài nguyên nƣớc và Khí tƣợng thủy văn, nên các kết quả nghiên cứu của 

dự án là rất hữu ích. Khi cần số liệu hay thông tin, dự án đều cung cấp rất kịp 

thời. Tuy nhiên, bên cạnh những đóng góp tích cực nêu trên, sự tham gia của các 

bên liên quan trong công tác QLCNĐT tại VN nói chung, trên địa bàn tỉnh Bình 

Thuận nói riêng chƣa đƣợc chú trọng và quan tâm đúng mức. Lâu nay, ngƣời dân 

coi công tác QL nói chung và QLCNĐT là công việc của các cơ quan QLNN và 

nhiệm vụ của cán bộ công chức QL. Các cơ quan QLNN lại thiếu sự phối hợp với 

nhau và với các tổ chức, cá nhân, đơn vị có liên quan trong thực thi công vụ, đồng 

thời thiếu niềm tin vào khả năng của cộng đồng, họ chƣa thật sự quan tâm và 

nhận thức một cách đúng đắn, đầy đủ về tầm quan trọng về sự tham gia của cộng 

đồng trong việc quy hoạch, giám sát và QL bảo vệ nguồn nƣớc. Các tổ chức 

chính trị, xã hội của địa phƣơng (Hội Chữ thập đỏ, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến 

binh,…) chƣa phát huy tốt vai trò của mình trong việc tuyên truyền, giáo dục 
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ngƣời dân nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc QL, bảo vệ nguồn nƣớc và vệ 

sinh môi trƣờng… 

 Do vậy, ở hầu hết các giai đoạn từ khi lập quy hoạch đến lúc triển khai các dự 

án đầu tƣ xây dựng HTCN cũng nhƣ quá trình kiểm tra, giám sát và QL mọi hoạt 

động cấp nƣớc vẫn chƣa có sự tham gia đầy đủ của các bên liên quan nên hiệu 

lực, hiệu quả trong công tác QLCN tại các ĐT tỉnh Bình Thuận chƣa cao. Nguyên 

nhân của thực trạng nêu trên là do hiện các cơ quan chức năng chƣa nhận thức 

một cách đúng đắn về tầm quan trọng về sự tham gia của các bên liên quan trong 

các lĩnh vực nên thiếu sự quan tâm trong việc xây dựng quy chế phối hợp để tổ 

chức thực hiện. Sự kiểm tra, giam sát của cộng đồng trong việc xây dựng các dự 

án CNĐT chƣa theo các quy định và quy chế có sự ràng buộc pháp lý giữa Chủ 

đầu tƣ - Nhà nƣớc - Cộng đồng dân cƣ - Ngƣời hƣởng thụ dự án. Ngƣời dân chỉ 

có ý kiến khi lợi ích của họ chƣa đƣợc xem xét một cách hài hòa với lợi ích của 

Nhà nƣớc và doanh nghiệp (các công ty cấp nƣớc) hoặc lợi ích của ngƣời dân bị 

ảnh hƣởng mà không đƣợc giải quyết một cách thỏa đáng. Tuy nhiên, sự quan 

tâm của cộng đồng là chƣa đủ mà cần có sự tham gia của cộng đồng trong việc 

kiểm tra, giám giám và QL hệ thống cấp nƣớc các ĐT một cách hiệu quả.  

1.4.4. Đánh giá tổng quan quản lý cấp nước đô thị tỉnh Bình Thuận trong điều 

kiện biến đổi khí hậu 

Trong thời gian qua, đƣợc sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của UBND tỉnh Bình 

Thuận, công tác QLCNĐT trên địa bàn có nhiều chuyển biến tích cực, từng bƣớc 

đi vào nề nếp, góp phần thúc đẩy KT-XH, nâng cao đời sống ngƣời dân. Tuy 

nhiên, công tác QLCNĐT tại Bình Thuận vẫn còn tồn tại những vấn đề nhƣ sau: 

- QLCNĐT chưa có sự phối hợp liên ngành, liên địa phương và chƣa mang 

tính tổng hợp; công tác phối hợp giữa các sở, ngành và địa phƣơng hoặc giữa cơ 

quan QLNN với các đơn vị CNĐT còn nhiều bất cập, chƣa hiệu quả; hiện trạng ô 

nhiễm nguồn nƣớc do hoạt động sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi gia xúc và khai 
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thác khoáng sản... trên các LVS lớn trong tỉnh ngày càng nghiêm trọng nhƣng 

hiện vẫn chƣa có giải pháp hữu hiệu để QL và bảo vệ nguồn nƣớc. 

- Năng lực QLNN còn nhiều hạn chế, bất cập, cụ thể: Biên chế hiện nay thiếu 

và yếu, do vậy khó khăn trong việc thực hiện tốt toàn bộ các nhiệm vụ QLCN tại 

địa phƣơng; chƣa có chƣơng trình đào tạo QL chuyên ngành phù hợp; một số 

chức năng, nhiệm vụ còn chồng chéo trong QLCN, đặc biệt là QL nguồn nƣớc 

nhƣ: việc quản lý TNN và QL thủy lợi; QL môi trƣờng nƣớc và QL chất lƣợng 

nguồn nƣớc; công tác cấp giấy phép xả thải vào nguồn nƣớc, giấy phép hoạt động 

thăm dò đối với các dự án khai thác nƣớc ngầm còn nhiều bất cập, lúng túng… 

- Công tác QL vận hành HTCN chưa có sự phối hợp toàn diện, bao gồm hồ 

chứa nƣớc, hệ thống kênh, mƣơng, nhà máy nƣớc và hệ thống mạng lƣới đƣờng 

ống CNĐT; số lƣợng cán bộ đƣợc đào tạo đúng chuyên ngành cấp thoát nƣớc 

chiếm tỉ lệ thấp (dƣới 30%  so với tổng số cán bộ tại các đơn vị); trình độ, năng 

lực QL điều hành của một bộ phận viên chức chƣa theo kịp yêu cầu nhiệm vụ 

đƣợc giao nhất là đối với viên chức lãnh đạo QL tại các công trình cấp nƣớc; còn 

thiếu lãnh đạo và nhân viên giỏi, chuyên sâu về các lĩnh vực nhƣ: Quản trị sản 

xuất; quản trị nhân sự; nhân viên kỹ thuật sửa chữa, bảo dƣỡng máy móc thiết bị. 

- Hê thống văn bản pháp luật hiện hành vẫn chưa hoàn thiện và còn nhiều hạn 

chế, bất cập trong lĩnh vực cấp nƣớc có liên quan đến chính sách, trách nhiệm của 

các cơ quan nhà nƣớc, tiêu chuẩn cấp nƣớc cho các ĐT nên phần nào ảnh hƣởng 

đến công tác QLCNĐT nên cần phải đƣợc điều chỉnh, bổ sung và thay đổi theo 

hƣớng cập nhật nhất quán, phù hợp với tình hình phát triển KT- XH tại các địa 

phƣơng và xu hƣớng hội nhập quốc tế nhằm năng cao hiệu quản QLCNĐT. 

- Hệ thống dịch vụ CNĐT còn chưa có tính cạnh tranh; ngƣời sử dụng nƣớc 

chƣa đƣợc tham gia một cách đầy đủ vào việc QL và bảo vệ TNN, đồng thời chƣa 

có cơ chế thuận lợi để cộng đồng tham gia QLCNĐT. 
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- Phương pháp, mô hình QL và vận hành HTCNĐT còn nhiều hạn chế. Đặc 

biệt là chƣa tạo đƣợc cơ chế thông thoáng, phù hợp với tình hình thực tế nhằm thu 

hút đầu tƣ phát triển HTCNĐT. 

Bên cạnh đó, ý thức trách nhiệm về bảo vệ nguồn nƣớc và HTCN của chủ đầu 

tƣ, một số ngành, cấp chính quyền, tổ chức kinh tế, cộng đồng dân cƣ còn hạn 

chế; tình trạng chú trọng phát triển lợi ích kinh tế trƣớc mắt, coi nhẹ công tác bảo 

vệ môi trƣờng, đặc biệt là môi trƣờng nƣớc trên địa bàn cò khá phổ biến, nhất là 

quá trình sản xuất, thẩm định, xét duyệt các dự án đầu tƣ HTCN. Ngoài ra, việc 

kiểm soát, phòng ngừa, ứng phó với các sự cố môi trƣờng, thiên tai, BĐKH trong 

các dự án đầu tƣ lĩnh vực CNĐT chƣa đƣợc quan tâm thực hiện. 

 Ngoài ra, HTCNĐT dƣới tác động của thiên tai đã ảnh hƣởng rất nhiều đến 

trữ lƣợng, chất lƣợng nguồn nƣớc và kết cấu các công trình cấp nƣớc, gây khó 

khăn trong công tác QLCNĐT, cụ thể: Công tác dự báo không theo kịp thực tế 

BĐKH, các chính sách pháp luật về BĐKH còn chƣa kịp thời và đồng bộ; trong 

khi đó, nhận thức về BĐKH của một bộ phận không nhỏ cán bộ QL và cộng đồng 

ngƣời dân chƣa đầy đủ với diễn biến, mức độ tác động của BĐKH; ngƣời dân 

thiếu quan tâm và chƣa có biện pháp phòng ngừa hữu hiệu trƣớc diễn biến phức 

tạp của thiên tai. 

1.5. Tổng quan các công trình nghiên cứu đã có liên quan đến đế tài  luận án 

1.5.1. Các nghiên cứu ở nước ngoài có liên quan đến quản lý cấp nước đô thị  

(1) John E. Cromwell, Joel B. Smith và Robert S. Raucher (2007), đề tài 

“Implications of Climate Change for Urban Water Utilities” [80] (Tác động của 

BĐKH đến các công trình cấp nƣớc đô thị). Trong đó, nghiên cứu về tác động 

đến các công trình CNĐT cũng nhƣ tác động trực tiếp (Direct Impacts) và gián 

tiếp (Indirect Impacts) đến TNN và công tác quản lý HTCN đối với các công ty 

cung cấp nƣớc. Mục đích là cung cấp một sự hiểu biết thiết yếu tác động của 

BĐKH và xem xét các vấn đề liên quan đến việc xây dựng các công trình CNĐT 
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thích ứng với khí hậu. Là một trong số rất ít các công trình nghiên cứu về tác 

động của BĐKH đối với các công trình CNĐT, đặc biệt là tác động đến công tác 

quản lý HTCNĐT của các công ty cấp nƣớc. Tuy nhiên, đề tài chỉ tập trung 

nghiên cứu tác động của BĐKH đến trữ lƣợng, chất lƣợng nguồn nƣớc cấp và các 

công trình cấp nƣớc (hồ chứa, đập dâng và nhà máy nƣớc) mà chƣa đề cập đến hệ 

thống mạng lƣới đƣờng ống cấp nƣớc cho các ĐT; chƣa phân tích đánh giá một 

cách tổng thể HTCNĐT dƣới tác động của BĐKH. Trong đó, công tác QL chỉ tìm 

hiểu ở khía cạnh QL vận hành của các công ty cấp nƣớc đối với HTCNĐT mà 

chƣa nghiên cứu đến vai trò QLCN của chính quyền các ĐT, đặc biệt QLCN các 

ĐT quy mô một tỉnh trong điền kiện BĐKH. 

 (2) KUNDZEWICZ Z.W., MATA L.J. và nhóm tác giả (2008), đề tài “The 

implications of projected climate change for freshwater resources and their 

management” [82] (Tác động của thay đổi khí hậu dự báo đối với TNN ngọt và 

QL của họ), đã nghiên cứu đánh giá tác động tiềm tàng của BĐKH đối với chất 

lƣợng nƣớc nhƣ: Sự gia tăng nhiệt độ nƣớc, sự thay đổi các hiện tƣợng mƣa 

mạnh, thay đổi dòng chảy; cơ sở hạ tầng nƣớc bị hƣ hỏng trong mùa mƣa lũ; quá 

tải công suất của các nhà máy xử lý nƣớc mặt và nƣớc thải trong những trận mƣa 

lớn...và giải quyết đƣợc những khác biệt đáng chú ý trong vấn đề chất lƣợng nƣớc 

giữa các nƣớc phát triển và các nƣớc đang phát triển. 

Trên cơ sở phân tích đánh giá tác động tiềm ẩn của BĐKH đối với chất lƣợng 

nguồn nƣớc, đề tài đã tìm ra phƣơng thức, giải pháp để giảm thiểu những tác 

động của sự thay đổi về khí hậu; trong đó cần phải sửa đổi các quy trình hiện tại 

về thiết kế cơ sở hạ tầng liên quan đến CNĐT, đồng thời thông qua các hệ thống 

dự báo/cảnh báo, các công cụ bảo hiểm để nâng cao hiệu quả QL sử dụng nƣớc 

(ví dụ nhƣ thông qua QL nhu cầu) và thay đổi hành vi liên quan, các công cụ kinh 

tế và tài chính, luật pháp, thay đổi thể chế, v.v. Bên cạnh đó, khuyến khích các 

nhà QL cân nhắc một cách rõ ràng làm thế nào để kết hợp các tác động tiềm tàng 
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của BĐKH vào các chính sách và hƣớng dẫn thiết kế cụ thể nhằm năng cao hiệu 

quả QLCNĐT. Tuy nhiên, đề tài chỉ dừng lại việc nghiên cứu về TNN ngọt dƣới 

tác động của BĐKH nên chỉ đƣa ra mô hình QL TNN (quản lý nguồn), thiếu cách 

nhìn đa chiều, khách quan đối với toàn bộ HTCNĐT về các phƣơng án, giải pháp 

QL tổng hợp, hiệu quả HTCN các ĐT trong điều kiện BĐKH. 

(3) Orit Wilchfort (1997), đề tài “Mô hình QL thiếu hụt cho các hệ thống cấp 

nước đô thị” [51]. Tác giả nghiên cứu đế xuất mô hình QL thiếu hụt dựa trên 

chƣơng trình tuyến tính hai giai đoạn đƣợc trình bày nhƣ là một công cụ để tích 

hợp các lựa chọn nguồn nƣớc hiện có trong khi tính toán chi phí và sự không chắc 

chắn của thủy văn. Mô hình tập trung nghiên cứu QL nhu cầu và cung cấp các lựa 

chọn tăng cƣờng để nâng cao độ tin cậy của cấp nƣớc ĐT. Để minh họa cách tiếp 

cận này, mô hình đƣợc áp dụng cho việc đơn giản hóa HTCN hữu ích của thành 

phố East Bay (EBMUD). Mô hình đƣợc mở rộng trong một số nghiên cứu điển 

hình để chứng minh những điểm mạnh của nó trong việc kết hợp các tác động của 

sự thiếu hụt theo mùa và sự không chắc chắn liên quan đến các lựa chọn QL dài 

hạn và ngắn hạn. Kết luận về những ảnh hƣởng của sự không chắc chắn về QL 

thiếu hụt đƣợc trình bày. 

(4) Kala Vairavamoorthy (2008), đề tài “Quản lý nguồn nước đô thị ở các 

nước đang phát triển - Các kịch bản khan hiếm nước và BĐKH” [40].  

Từ thực trạng các khu ĐT của các nƣớc đang phát triển hiện đang phải đối mặt 

với sự khan hiếm nƣớc ngày càng tăng và có thể sẽ trở nên trầm trọng hơn do sự 

thay đổi nhanh chóng của môi trƣờng thuỷ điện ở các quy mô khác nhau, giống 

nhƣ khí hậu và che phủ đất. Đề tài tập trung vào nghiên cứu sự bất hợp lý việc 

cung cấp nƣớc liên tục trong điều kiện khan hiếm nƣớc ở các TP của các nƣớc 

đang phát triển. Cung cấp nƣớc liên tục trong điều kiện khan hiếm nƣớc nếu 

không đƣợc hoạch định đúng, dẫn đến sự bất bình đẳng trong việc cung cấp nƣớc 

cho ngƣời tiêu dùng và mức độ dịch vụ kém. Tác giả trình bày chi tiết các hƣớng 

http://ascelibrary.org/author/Wilchfort,%20Orit
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dẫn mới đƣợc xây dựng để thiết kế và kiểm soát các hệ thống phân phối nƣớc liên 

tục ở các nƣớc đang phát triển. Chúng bao gồm mô phỏng phân tích mạng đƣợc 

sửa đổi cùng với công cụ thiết kế tối ƣu. Hƣớng dẫn này đƣợc điều khiển bởi một 

bộ các mục tiêu thiết kế đã đƣợc sửa đổi phải đƣợc đáp ứng ít nhất là chi phí. Các 

mục tiêu này là tính công bằng trong cung cấp và mức độ dịch vụ theo ngƣời 

(PDLS) đƣợc thể hiện dƣới ba tiêu chí thiết kế: thời gian cung cấp; áp suất tại lối 

ra (hoặc tốc độ dòng chảy tại lối ra) và những thứ khác nhƣ loại kết nối yêu cầu 

và vị trí của các kết nối (đặc biệt đối với chân đế). Tất cả các tham số đƣợc tính 

toán bằng cách sử dụng các phƣơng pháp và kỹ thuật nhận ra mối quan hệ giữa 

dòng chảy ra ở một kết nối nƣớc và áp lực có đƣợc khi kết nối. Đề tài nghiên cứu 

trƣờng hợp khi chứng minh rằng các hƣớng dẫn mới có thể cung cấp một mức độ 

dịch vụ công bằng và có thể chấp nhận đƣợc trong suốt đƣờng chân trời thiết kế 

của dự án. 

(5) Janusz Niemczynowicz (1999), đề tài “Thuỷ văn đô thị và quản lý nước - 

những thách thức hiện tại và tương lai” [40] 

Thuỷ văn đô thị là một khoa học ứng dụng sẽ đóng một vai trò ngày càng tăng 

trong tính bền vững của xã hội loài ngƣời. Đối mặt với sự tăng trƣởng hiện nay 

của dân số ĐT, ngày càng khó tìm và sử dụng các nguồn nƣớc mới cần thiết để 

đáp ứng nhu cầu nƣớc ngày càng tăng. Đối với ngƣời nghèo, kết quả là ngƣời dân 

ở các vùng ven đô và vùng lơ lửng, nghèo đói cuối cùng, nghèo thiếu nƣớc 

sạch. Loại bỏ nghèo đói này là một mục tiêu ƣu tiên hàng đầu của tất cả mọi 

ngƣời, đặc biệt đối với những ngƣời làm công tác QL nƣớc ở khu vực thành 

thị. Thực hiện các giải pháp kỹ thuật phụ thuộc vào khí hậu cũng nhƣ về xã 

hội, kinh tế và văn hoá. Kết quả từ các nghiên cứu thuỷ văn ĐT dựa trên việc thu 

thập dữ liệu thuỷ văn ĐT, tính toán và mô hình hóa là một yếu tố cơ bản cần thiết 

để QL nƣớc có ý nghĩa không chỉ ở khu vực ĐT mà cả trong LVS. Những thách 

thức trong tƣơng lai đối với QL nƣớc ĐT bao gồm phát triển các giải pháp kỹ 
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thuật mới cũng nhƣ các phƣơng pháp hậu cần và tổ chức để biến những vấn đề 

hiện tại thành những cơ hội trong tƣơng lai. Các vấn đề hiện tại và những thách 

thức đang nổi lên đƣợc tác giả phân tích, đánh giá trong đế tài, trong đó các vấn 

đề về: Cung cấp nƣớc uống cho các thành phố đang phát triển, nƣớc sạch cho vệ 

sinh và vệ sinh mà không có nƣớc, tái chế nƣớc thải, tƣới tiêu, nông nghiệp ĐT, 

nƣớc để nuôi tầng nƣớc ngầm cạn kiệt... và đề xuất các giải pháp hệ thống mới để 

QL hiệu quả TNN cấp cho các ĐT. 

1.5.2. Các công trình nghiên cứu công bố trong nước có liên quan đến đề tài 

a) Các đề tài nghiên cứu có liên quan đến lĩnh quản lý cấp nước đô thị: 

(1) Nghiêm Vân Khanh và cộng sự (2016), đề tài “Biên soạn sổ tay cấp nước 

an toàn” [43]. Đề tài nghiên cứu khá đầy đủ các nội dung liên quan việc xây 

dựng và triển khai thực hiện KHCNAT nhằm cụ thể hóa các mục tiêu của 

KHCNAT và là tài liệu hƣớng dẫn triển khai đồng bộ trên toàn quốc. Theo đó, 

KHCNAT (cũng là mục tiêu chính của đề tài) bao gồm các mục tiêu cụ thể sau: 

- Đánh giá thực trạng KHCNAT tại một số tỉnh, thành phố ở 3 miền của VN. 

- Nghiên cứu phƣơng pháp luận biên soạn sổ tay CNAT dựa trên kinh nghiệm 

đã thực hiện ở VN và một số nƣớc trên thế giới. 

- Khái quát hóa, tóm lƣợc các nội dung trong khung KHCNAT. 

- Xây dựng phƣơng án kế hoạch và hƣớng dẫn nâng cao năng lực QL CNAT 

bao gồm: Đƣa ra các đề xuất hoàn thiện tổ chức QL chƣơng trình quốc gia 

BĐCNAT giai đoạn 2016 - 2025; cụ thể hóa cơ chế phối hợp liên ngành. 

- Đề xuất giải pháp hoàn thiện các hành lang pháp lý BĐCNAT; phân tích, 

đƣa ra cơ sở điều chỉnh QL chất lƣợng nƣớc phù hợp với điều kiện của VN. 

- Xây dựng bộ công cụ đánh giá và các chỉ số giám sát ĐBCNAT. 

- Lập kế hoạch hành động thực hiện truyền thông về CNAT. 
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+ Đề tài đã kế thừa nhiều kinh nghiệm và tài liệu quý báu từ WHO, từ đó có 

thể nghiên cứu vận dụng, đề xuất các nội dung phù hợp với tình hình thực tế và 

KHCNAT của VN cho giai đoạn 2016 - 2025. 

+ Đề tài sau khi hoàn thiện và nghiệm thu có thể dùng làm tài liệu tham khảo 

cho các CTCN xây dựng sổ tay CNAT. Có thể làm tài liệu tham khảo cho các nhà 

nghiên cứu, tài liệu chuyên đề trong các chƣơng trình đào tạo ngắn, dài hạn trong 

lĩnh vực CNĐT. 

Do giới hạn của phạm vi nghiên cứu nên đề tài chỉ phân tích những vấn đề liên 

quan đến CNAT nhằm định hƣớng và cụ thể hóa các mục tiêu KHCNAT cho các 

đô thị ở VN phù hợp với nhu cầu sử dụng nƣớc theo tiêu chuẩn hiện hành. Các 

vấn đề về tác động của BĐKH đến HTCN; hiện trạng khai thác, sử dụng và bảo 

vệ nguồn nƣớc; thực trạng QLCNĐT quy mô một tỉnh trong điều kiện BĐKH 

chƣa đƣợc tác giả nghiên cứu, đề cập và thể hiện trong đề tài. 

 (2) Trƣơng Thị Thúy Quỳnh cùng đồng sự (2015), trong đề tài “Đánh giá 

công tác QL tài nguyên nước dưới đất ở tỉnh Sóc Trăng” [56]. Nghiên cứu đƣợc 

thực hiện nhằm phản ánh thực trạng công tác QLNN về khai thác TNN dƣới đất 

(TNNDĐ) trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Vấn đề về thể chế QL và hệ thống văn bản 

pháp lý QL nguồn TNNDĐ của VN đƣợc nghiên cứu nhìn nhận trên phƣơng diện 

tổng quan và cụ thể đối với tỉnh Sóc Trăng. Kết quả nghiên cứu đã đánh giá đƣợc 

tính hợp lý khi áp dụng văn bản QL nguồn TNNDĐ cho địa phƣơng. Công tác 

phổ biến các quy định nhà nƣớc về khai thác, bảo vệ và đặc biệt là xin cấp phép 

khai thác NDĐ nhìn chung vẫn chƣa triển khai chi tiết đến ngƣời dân. Bên canh   

đó, nghiên cứu đã xác định sự trùng lấp trong công tác QL giữa các bên có liên 

quan đƣợc quy định trong văn bản QL. Kết quả sau khi nghiên cứu đƣợc tham 

vấn đến các sở, ban, ngành ở địa phƣơng, nhằm hỗ trợ cán bộ QL chuyên trách 

trong công tác tham mƣu trình UBND tỉnh ra quyết định ban hành văn bản QL 

TNNDĐ tỉnh Sóc Trăng. 
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(3) Trƣơng Công Tuân (2014), đề tài “Một số vấn đề về xây dựng mô hình QL 

công trình cấp nước tập trung ở VN” [61], tác giả đã tổng hợp một số quan điểm 

khoa học khác nhau khi xem xét toàn diện mô hình tổ chức QL công trình CNTT, 

bao gồm các khía cạnh KT-XH, điều kiện tự nhiên, kỹ thuật-công nghệ, cơ chế - 

chính sách và xem xét đến thực tiễn ở VN. Kết quả nghiên cứu đã đề xuất một số 

vấn đề và giải pháp cần quan tâm trong phát triển tổ chức QL nhằm nâng cao hiệu 

quả khai thác các HTCN tập trung đã, đang và sẽ xây dựng trong thời gian tới. 

(4) Trần Anh Tuấn (2009), đề tài “Tổng quan về QL nhu cầu cấp nước ĐT ở 

VN” [62], đã phân tích về tính ƣu việt và những lợi ích của QL nhu cầu nƣớc cấp 

ĐT so với QL nƣớc theo các truyền thống đó là QL phƣơng thức cung, nghĩa là 

chỉ mới chú trọng đến việc gia tăng số lƣợng nƣớc cấp để đáp ứng nhu cầu. Nói 

cách khác là QL nƣớc theo khả năng nguồn nƣớc và công trình sẵn có mà ít chú 

trọng đến QL nhu cầu. Tác giả chỉ ra phƣơng thức QL truyền thống đang bọc lộ 

khá nhiều bất cập, cụ thể: Chi phí lớn; gây nhiều áp lực lên các nguồn nƣớc ngọt 

có hạn; gây ra nhiều tác động có hại lên môi trƣờng và các hệ sinh thái; bị động 

đối với nhu cầu sử dụng nƣớc ngày càng gia tăng... 

Trên cơ sở phân tích hạn chế, bất cập trong công tác QLCN hiện nay tại các 

ĐT, đề tài nghiên cứu, đúc kết kinh nghiệm về mô hình QL nhu cầu CNĐT trên 

thế giới đã mang lại hiệu quả đối với mục tiêu sử dụng bền vững nguồn TNN 

ngọt và góp phần bảo vệ môi trƣờng; những đóng góp tích cực nổi bật của 

phƣơng thức QL này đƣợc liệt kê trong bảng 1.1. 

 (5) Đề tài “Giải pháp quản lý tổng hợp TNN trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 

đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030” [68], do Trƣờng Đại học Mỏ - Địa 

chất Hà Nội phối hợp với Sở TN &MT tỉnh Quảng Nam thực hiện (2015-2016). 

Đề tài đã cơ bản giải quyết đƣợc các vấn đề nhƣ: Đánh giá đƣợc hiện trạng khai 

thác và sử dụng TNN; hiện trạng xả thải nƣớc thải, chất thải rắn vào nguồn nƣớc 

và dự báo nhu cầu khai thác sử dựng nƣớc đến năm 2020, định hƣớng đến 2030; 
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đánh giá và dự báo sự biến đổi TNN trong tƣơng lai do ảnh hƣởng của hoạt động 

KT-XH và BĐKH, nƣớc biển dâng; đề xuất các giải pháp QL, bảo vệ tổng hợp 

TNN tỉnh Quảng Nam đến 2020 và định hƣớng đến 2030 và xây dựng cơ sở dữ 

liệu phục vụ công tác QL và bảo vệ tổng hợp TNN trên địa bàn tỉnh. 

Đề tài đánh giá tổng quan TNN tỉnh Quảng Nam, sự biến động và hiện trạng 

khai thác TNN trên địa bàn tỉnh, dự báo nhu cầu sử dụng và đề xuất các giải pháp 

QL tổng hợp TNN. Đề tài cũng đã nghiên cứu về chƣơng trình cơ sở dữ liệu (bản 

đồ chuyên đề củng với phần mềm dữ liệu) phục vụ QL và bảo vệ tổng hợp TTN 

trên địa bàn tỉnh. 

b) Các luận án Tiến sỹ đã công bố liên quan đến QLCNĐT: 

(1) Nguyễn Đức Cảnh (2015), luận án Tiến sỹ, đề tài  “Hợp tác công tư trong 

lĩnh vực cấp nước sạch tại Việt Nam » [27] . Trên cơ sở phân tích thực trạng, chỉ 

ra sự kém hiệu quả của hình thức hợp tác công tƣ cũng nhƣ việc thiếu chiến lƣợc 

để thu hút tƣ nhân, đặc biệt là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài tham gia trong lĩnh vực cấp 

nƣớc sạch ở VN giai đoạn vừa qua. Tác giả đề xuất các giải pháp thúc đẩy hợp tác 

công tƣ (PPP) trong lĩnh vực cấp nƣớc sạch phù hợp với bối cảnh VN. Bên cạnh 

đó, Đề tài xây dựng và làm rõ các quan điểm và định hƣớng chủ yếu về hợp tác 

công tƣ trong lĩnh vực cấp nƣớc sạch đến năm 2025 và tầm nhìn đến 2030, trong 

đó coi trọng kết hợp hài hòa giữa lợi ích xã hội và lợi ích của nhà đầu tƣ tƣ nhân; 

các điều kiện ƣu đãi hấp dẫn nhà đầu tƣ; các dự án cấp nƣớc sạch thực hiện theo 

hợp tác công tƣ phải đƣợc sàng lọc, chủ động phân nhánh để tăng chất lƣợng dịch 

vụ và giảm tải áp lực cho nguồn lực nhà nƣớc. 

Về quản lý nhà nước: Kết quả nghiên cứu của luận án sẽ góp phần bổ sung 

hoàn thiện cơ chế chính sách về huy động nguồn lực tƣ nhân, các điều kiện lựa 

chọn và triển khai dự án PPP trong lĩnh vực cấp nƣớc sạch ở VN.  

Do phạm vi nghiên cứu độc lập nội dung QLNN ở góc độ hoàn thiện cơ chế 

chính sách về huy động nguồn lực tƣ nhân, các điều kiện lựa chọn và triển khai 
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dự án PPP trong lĩnh vực CNĐT…, Đề tài chƣa nghiên cứu đầy đủ về thực trạng 

QLCN trong điều kiện BĐKH nên giải pháp về QL vẫn chƣa hoàn thiện. 

(2) Võ Anh Tuấn (2015), luận án Tiến sỹ kỹ thuật, chuyên ngành Công nghệ 

môi trƣờng nƣớc và nƣớc thải, với đề tài: “Nghiên cứu xác nhận nguyên nhân và 

đề xuất các giải pháp giảm thiểu thất thoát nước sạch cho hệ thống CNĐT thành 

phố Hồ Chí Minh” [64]. Trong đó, nghiên cứu về thực trạng mạng lƣới cấp nƣớc, 

các nguyên nhân gây thất thoát, thất thu nƣớc của mạng lƣới cấp nƣớc tại TP.Hồ 

Chí Minh. Tác giả xác nhận đƣợc cơ sở khoa học và thực tiễn về nguyên nhân 

gây thất thoát nƣớc sạch của mạng lƣới CNĐT và đề xuất các giải pháp khả thi 

nhằm giảm thiểu thất thoát nƣớc trên mạng lƣới cấp nƣớc TP Hồ Chí Minh. Tuy 

nhiên, đề tài tập trung nghiên cứu các nguyên nhân cơ học mà chƣa đánh giá đầy 

đủ các nguyên nhân, đặc biệt là nguyên nhân do tác động của BĐKH đến HTCN 

gây thất thu, thất thoát nƣớc sạch của HTCNĐT. Vì vậy, các giải pháp giảm thiểu 

thất thu, thất thoát nƣớc cũng chỉ giới hạn ở phạm vi hẹp và chuyên sâu về yếu tố 

kỹ thuật; Mặt khác, công tác QLNN nói chung và QL vận hành HTCN cho TP 

cũng chƣa đƣợc tác giả tìm hiểu. 

(3) Nguyễn Quang Hùng (2015), luận án Tiến sỹ Khoa học Môi trƣờng, đề tài 

“Nghiên cứu hoàn thiện pháp luật bảo vệ môi trường nước lưu vực sông Nhuệ - 

Sông Đáy” [37]. Đề tài tập trung nghiên cứu các vấn đề chính: (1) Xác định 

nguyên nhân ô nhiễm; (2) Nhạ n diẹ n và phân tích những hạn chế, khoảng trống 

của hẹ  thống pháp luạ  t BVMT nƣớc LVS Nhuẹ  -sông Đáy; (3) Đề xuất phƣo  ng án 

và giải pháp góp phần hoàn thiẹ  n hẹ  thống pháp luạ t BVMT nƣớc LVS. Nghiên 

cứu đã góp phần xác lạ  p co  sở khoa học về hoàn thiẹ  n hẹ  thống pháp luạ  t BVMT 

nƣớc LVS nói chung, LVS Nhuẹ   - sông Đáy nói riêng. Ý nghĩa thực tiễn của luạ  n 

án đã kiến nghị các giải pháp hoàn thiẹ  n hẹ  thống pháp luạ  t BVMT nƣớc LVS, 

các giải pháp hoàn thiẹ  n hẹ  thống pháp luạ  t BVMT nƣớc LVS Nhuẹ   - sông Đáy 

và thiết lạ p mới mô hình Ủy ban quốc gia LVS để nâng cao hiẹ  u quả QL, kiểm 
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soát và sử dụng TNN trên LVS, đồng thời bảo vẹ  , cải thiẹ n và nâng dần chất 

lƣợng môi trƣờng nƣớc trên các LVS ở Viẹ  t Nam nói chung và LVS Nhuẹ   - sông 

Đáy nói riêng.  

Luận án tập trung nghiên cứu về những hạn chế bất cập của hệ thống pháp luật 

BVMT nƣớc trên các LVS, nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nƣớc mà chƣa tìm 

hiểu, phân tích và đánh giá tổng quan về thực trạng QL, bảo vệ HTCN đô thị, là 

một trong những vấn đề có liên quan mật thiết đến việc đảm bảo chất lƣợng môi 

trƣờng nƣớc trên các LVS để cung cấp cho mọi hoạt động của đô thị. 

(4) Ngô Đức Chân (2015), luận án Tiến sỹ chuyên ngành: Sử dụng và bảo vệ 

tài nguyên môi trƣờng, đề tài “Nguồn hình thành trữ lượng khai thác nước dưới 

đất vùng LVS Sài Gòn” [28]. Đề tài đánh giá về thực trạng khai thác, sử dụng và 

QL TNNDĐ lƣu vực sông Sài Gòn; xác định ngƣỡng giới hạn trữ lƣợng của tầng 

chứa nƣớc khai thác; nguồn hình thành trữ lƣợng khai thác theo các giai đoạn quy 

hoạch; đánh giá về diễn biến do ảnh hƣởng của khai thác nƣớc dƣới đất và đề 

xuất các giải pháp QL khai thác sử dụng hợp lý và bảo vệ TNNDĐ. 

(5) Lê Việt Thắng (2013), luận án Tiến sỹ, chuyên ngành Môi trƣờng đất và 

nƣớc, đề tài “Nghiên cứu đề xuất mô hình QL chất lượng nước sông Sài 

Gòn”[59]. Đề tài tiến hành nghiên cứu, chắc lọc những kinh nghiệm QL lƣu vực 

sông trên thế giới và VN về cách tiếp cận QL tổng hợp LVS; QL chất lƣợng nƣớc 

sông và đề xuất mô hình QL TNN và chất lƣợng nƣớc LVS cho mục tiêu phát 

triển lâu bền là một vấn đề có tính thời sự cao hiện nay, nhất là khi TNN ở VN 

đƣợc đánh giá là có nhiều yếu tố không bền vững và chịu tác động lớn do BĐKH 

toàn cầu. Nhƣ vậy, đề tài tập trung nghiên cứu đề xuất mô hình QL chất lƣợng 

nƣớc trên LVS. Do vậy, đề tài chỉ dừng lại ở việc tìm hiểu nguyên nhân gây ô 

nhiễm nguồn nƣớc trên các LVS mà chƣa xét tới các nhân tố tác động đến HTCN 

cũng nhƣ ảnh hƣởng đến công tác QLCNĐT trong điều kiện BĐKH. 
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1.5.3. Các vấn đề trọng tâm cần giải quyết của luận án 

Trên cơ sở phân tích những tồn tại, bất cập trong công tác QLCNĐT khu vực 

nghiên cứu, cùng với kết quả của các nghiên cứu đã đƣợc công trƣớc, luận án sẽ 

tập trung nghiên cứu và giải quyết các vấn đề sau: 

a) Đề xuất quan điểm và mục tiêu QLCNĐT tỉnh Bình Thuận trong điều kiện 

BĐKH đảm bảo cấp nước ổn định, an toàn: 

- Quan điểm QLCNĐT tỉnh Bình Thuận phù hợp với định hƣớng phát triển 

CNĐT Quốc gia đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050 và quy hoạch CNĐT 

tỉnh Bình Thuận đến năm 2025. 

- Mục tiêu QL cấp nƣớc an toàn đáp ứng cho các nhu cầu sử dụng nƣớc theo 

định hƣớng phát triển CNĐT Quốc gia và quy hoạch CNĐT tỉnh Bình Thuận đến 

năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050. 

b) Đề xuất phương án cân bằng nước phân bổ theo các vùng địa hình, nhằm 

cung cấp nước an toàn cho các ĐT tỉnh Bình Thuận có tính đến BĐKH; 

c) Đề xuất mô hình quản lý cấp nước các ĐT tỉnh Bình Thuận trong điều 

kiện BĐKH theo hướng hợp nhất 04 mô hình QLCN hiện nay; 

d) Đề xuất các nhóm giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả QLCNĐT tỉnh 

Bình Thuận trong điều kiện BĐKH, bao gồm: Giải pháp bổ sung hoàn thiện cơ 

chế chính sách về QLCNĐT; giải pháp về cơ chế phối hợp giữa các bên có liên 

quan trong QLCNĐT theo vùng tỉnh. 

đ) Đề xuất sự tham gia của các bên liên quan trong QL hoạt động CNĐT tỉnh 

Bình Thuận (Nhà nước; doanh nghiệp; cộng đồng dân cư,…). 
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Chƣơng 2. CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ QUẢN LÝ CẤP NƢỚC ĐÔ THỊ TỈNH  

BÌNH THUẬN TRONG ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 

2.1. Cơ sở lý luận về quản lý cấp nƣớc đô thị trong điều kiện biến đổi khí hậu 

2.2.1. Cơ sở lý luận về quản lý cấp nước đô thị trong điều kiện biến đổi khí hậu 

 a) Các nguyên tắc quản lý cấp nước đô thị trong điều kiện biến đổi khí hậu 

 - Hoạt động cấp nƣớc là hoạt động sản xuất kinh doanh có điều kiện và chịu 

sự kiểm soát của nhà nƣớc nhằm đảo bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các đơn 

vị CN và khách hàng sử dụng nƣớc, trong đó có xét đến việc hỗ trợ CN cho ngƣời 

nghèo, dân tộc thiểu số và các khu vực đặc biệt khó khăn.[11] 

 - DVCN phải đảm bảo CNAT và thích ứng với BĐKH; khai thác, sản xuất và 

cung cấp nƣớc sạch không phụ thuộc vào địa giới hành chính; 

 - Ƣu tiên khai thác nguồn nƣớc để CN cho mục đích sinh hoạt của cộng 

đồng; khuyến khích sử dụng nƣớc sạch hợp lý, tiết kiệm và áp dụng các công 

nghệ tái sử dụng nƣớc cho các mục đích khác nhau và đảm bảo trữ lƣợng, chất 

lƣợng nguồn nƣớc cấp cho ĐT trong điều kiện BĐKH; 

 - Ngƣời dân đƣợc tiếp cận nƣớc sạch trong khả năng chi trả; 

 - Phát triển hoạt động CN bền vững trên cơ sở huy động, khai thác tối ƣu mọi 

nguồn lực tham gia đầu tƣ phát triển CN và QL vận hành công trình CN, đáp ứng 

nhu cầu sử dụng nƣớc sạch với chất lƣợng đảm bảo, dịch vụ văn minh, kinh tế 

cho ngƣời dân và yêu cầu phát triển KT-XH; 

 - Ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ tiên tiến, tiết kiệm năng lƣợng 

và thân thiện môi trƣờng trong QL, đầu tƣ phát triển CN; 

 - Xã hội hoá ngành CN, khuyến khích các thành phần kinh tế, cộng đồng xã 

hội tham gia đầu tƣ phát triển và QL hoạt động CN. 

 b) Nội dung chủ yếu quản lý cấp nước đô thị: Bao gồm các hoạt động về QL 

quy hoạch, QL đầu tƣ, vận hành và cung cấp dịch vụ cấp nƣớc sạch, QL giá nƣớc, 

QL rủi ro trong hoạt động CN (xem hình 2.1). 
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Hình 2.1: Nội dung chủ yếu của quản lý cấp nƣớc đô thị.  

2.1.2. Cơ sở lý luận xây dựng mô hình quản lý công trình cấp nước tập trung 

 a) Cách tiếp cận của Gallen 

 Theo Gallen (2008), sự hình thành và tồn tại của mỗi hình thức QL đƣợc đặt 

trong một môi trƣờng bị tác động bởi các nhóm nhân tố: văn hoá - xã hội, kinh tế, 

môi trƣờng tự nhiên, đặc điểm kỹ thuật công nghệ, và chính sách của Nhà nƣớc. 

Các nhân tố tác động trực tiếp hoặc gián tiếp này lên hiệu quả QL đƣợc thể hiện 

qua mối quan hệ tƣơng tác với nhau cùng với sự tác động của các bên hữu quan 

khác gồm: cơ quan chính phủ, nhà tài trợ, tổ chức phi chính phủ (NGOs), cơ quan 

truyền thông, và doanh nghiệp tƣ nhân (Hình 2.2). 

 Phát triển bền vững của một hệ thống CNTT theo hƣớng cải tiến và tối ƣu 

hóa cần phải đƣợc xây dựng trên nền tảng của bộ máy tổ chức với những chiến 

lƣợc cụ thể, tổ chức hiện có và quy chế phù hợp. Để thực hiện mục tiêu phát triển 

bền vững, công tác QL hoạt động cấp nƣớc nói chung và QLCNĐT cần dựa trên 

hệ thống các qui trình nhƣ: quy trình QL nhằm tiết kiệm thời gian và chi phí, qui 

trình kinh doanh để phát triển ổn định lƣợng khách hàng sử dụng nƣớc, tăng lợi 
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nhuận và qui trình vận hành bảo dƣỡng để duy trì sự ổn định của HTCN bao gồm 

khu nhà trạm và xử lý, hệ thống mạng lƣới đƣờng ống và các thiết bị. Mô hình 

QL CTCN tồn tại trong môi trƣờng chính sách với hệ thống chính sách pháp luật 

chung của Nhà nƣớc, nguồn lực của xã hội và các hƣớng dẫn của hệ thống các chỉ 

tiêu định mức, tiêu chuẩn chuyên ngành về CN.  

 

Hình 2.2: Khung tiếp cận phát triển và quản lý HT CNTT  của Gallen. [67]                                                                                 

 Các nhân tố văn hóa xã hội, điều kiện tự nhiên, trình độ khoa học công nghệ 

và kinh tế tạo thành môi trƣờng tác động trực tiếp và quyết định đến sự bền vững 

của mô hình QL. Sự tồn tại của mỗi mô hình QLCNĐT còn ảnh hƣởng bởi sự 

tƣơng tác qua lại với các bên liên quan nhƣ: Chính phủ, là chủ thể về cơ chế chính 

sách và định hƣớng phát triển; nhà cung cấp, bao gồm các nhà cung cấp vật tƣ, 

thiết bị và khoa học công nghệ để đảm bảo duy trì sự hoạt động ổn định của công 

trình sản xuất và cung cấp nƣớc sạch; nhà đầu tƣ với vai trò là ngƣời cung cấp các 

hỗ trợ về kinh tế từ khi hình thành công trình đến khi đƣa công trình vào vận hành 

khai thác; khách hàng - ngƣời sử dụng nƣớc đƣợc xem là chủ thể quan trọng nhất 

trong nhóm các bên liên quan của một đơn vị cấp nƣớc, đáp ứng nhu cầu của 

ngƣời sử dụng nƣớc quyết định sự tồn tại và phát triển của mỗi HTCN; các bên 
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liên quan còn đƣợc kể đến nhƣ các tổ chức NGO, cung cấp các hỗ trợ về công cụ 

trong QL và chia sẻ kinh nghiệm,...  

 b) Cách tiếp cận của MadeleenWegelin-Schuringa 

 MadeleenWegelin-Schuringa đã xác định cụ thể các nhân tố trong từng 

nhóm tác động đến hình thức QL của công trình CNTT. Đây là cơ sở để các nhà 

QL tự xây dựng cơ sở để so sánh, đối chiếu hay tham khảo áp dụng trực tiếp các 

luận điểm giúp xây dựng đƣợc mô hình QL nhằm tiến tới duy trì và phát triển bền 

vững công trình CNTT (hình 2.3).  

 Kinh tế - Xã hội: Trình độ dân trí khu vực phục vụ của công trình CNTT có 

liên quan trực tiếp đến số lƣợng khách hàng của đơn vị CN, hành vi vệ sinh sức 

khỏe và nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng trong việc sử dụng nƣớc hợp vệ sinh. 

Bên cạnh đó, mức độ tham gia của cộng đồng trong việc sử dụng nƣớc sẽ giúp 

duy trì sự hoạt động của CTCN, hạn chế và sử lý kịp thời các sự cố, nâng cao tính 

tự chủ, năng động góp phần vào giải phóng sức lao động (so với sử dụng nguồn 

nƣớc truyền thống). Để phát huy tốt vai trò của việc hoạch định các chỉ tiêu kinh 

tế, nƣớc sạch cần phải đƣợc xem là hàng hóa có giá trị kinh tế và xã hội, từ đó 

xây dựng và thực hiện cơ chế tín dụng phù hợp bao để đảm bảo có đủ chi phí cho 

hoạt động của công trình, song song với công tác này đẩy mạnh tuyên truyền 

nâng cao nhận thức cho ngƣời sử dụng giúp tăng số lƣợng khách hàng để đảm 

bảo nguồn thu cho đơn vị (thu đủ chi). 

 Điều kiện tự nhiên: Việc xây dựng công trình CNTT cần quan tâm đến trữ 

lƣợng và chất lƣợng nguồn nƣớc theo từng khu vực và tác động của các yếu tố 

thời tiết (mùa khô, mùa mƣa) đến nguồn nƣớc. Điều kiện địa hình và nguồn nƣớc 

sẽ quyết định việc hình thành phƣơng án thiết kế xây dựng công trình và để đảm 

bảo duy trì đƣợc nguồn nƣớc theo tự nhiên cần trú trọng công tác bảo vệ môi 

trƣờng, QL nguồn nƣớc ngọt, QL nƣớc thải và giảm thiểu yếu tố rủi ro do thiên 

tai cho môi trƣờng nƣớc. 
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 Kỹ thuật - Công nghệ (KT-CN): Yếu tố KT-CN phải phù hợp với quy mô 

công trình, trình độ vận hành, yêu cầu về chất lƣợng dịch vụ, khả năng đáp ứng 

linh - phụ kiện đảm bảo tính đồng bộ và giảm tối đa chi phí vận hành bảo dƣỡng. 

KT-CN đƣợc lựa chọn căn cứ vào nguồn nƣớc (đầu vào) và công suất của nhà 

máy (đầu ra), công nghệ không phù hợp có thể gây ảnh hƣởng đến chất lƣợng 

nƣớc cung cấp, bên cạnh đó gây ra lãng phí trong đầu tƣ xây dựng hoặc tăng chi 

phí phải trả của ngƣời sử dụng điều này làm giảm tính bền vững của công trình. 

Ngoài ra, KT-CN còn phụ thuộc vào định mức đầu tƣ của Chính phủ và các nhà 

tài trợ. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cơ chế chính sách: Với mục đích nâng cao tỷ lệ ngƣời dân đƣợc sử dụng 

nƣớc hợp vệ sinh, môi trƣờng pháp lý đã và đang hỗ trợ cho sự hoạt động của 

công trình CNTT trong đó có khuyến khích đẩy mạnh quan hệ đối tác Nhà nƣớc - 

tƣ nhân trong việc thu hút nguồn vốn đầu tƣ xây dựng cũng nhƣ phát huy các lợi 

thế trong QL vận hành công trình CNTT. Ngoài ra đối với các công trình CNTT 

có điều kiện QL vận hành khó khăn cũng có những chính sách nâng cao mối quan 

hệ giữa đơn vị QL với cộng đồng ngƣời sử dụng, theo đó nâng cao vai trò của 

cộng đồng trong QL vận hành công trình, tăng cƣờng truyền thông và đối thoại, 

Hình 2.3: Khung tiếp cận phát triển và quản lý hệ thống CNTT của 

Madeleen Wegelin-Schuringa. [67] 

MÔ HÌNH 

QUẢN LÝ 
Cơ chế 

Chính sách 
Kinh tế  

Xã hội 

Điều kiện 

tự nhiên 

Kỹ thuật 

Công nghệ 



62 

 

 

khuyến khích mô hình QL phi tập trung để tiết kiệm chi phí QL góp phần giảm 

giá thành sản phẩm. Các nhóm nhân tố trên sẽ tác động lên sự hình thành và phát 

triển của những quy trình QL cơ bản trong lĩnh vực cấp nƣớc, dẫn đến những 

thành công làm thay đổi diện mạo cho mô hình CNTT, nâng cao hiệu quả hoạt 

động của các cơ quan Nhà nƣớc và tổ chức hỗ trợ [3]. 

2.1.3. Cơ sở lý luận về sự tham gia của các bên liên quan trong quản lý cấp 

nước đô thị 

 a) Các bên liên quan trong quản lý hoạt động cấp nước đô thị 

 Các bên liên quan trong công tác QL hoạt động CNĐT là các cá nhân, các 

nhóm ngƣời, các tổ chức (chính trị, xã hội, phi chính phủ) hoặc các cơ quan nhà 

nƣớc,vv… có thể ảnh hƣởng đến hoặc chịu sự tác động từ hoạt động CNĐT. 

 Trong phạm vi của đề tài, các bên liên quan bao gồm các chủ thể: 

 - Các cơ quan QLNN bao gồm: UBND các cấp, các sở, ngành và chính 

quyền các ĐT; 

 - Các nhà cung cấp dịch vụ cấp nƣớc (công ty cấp nƣớc); 

 - Các tổ chức chính trị, xã hội: Truyền thông, Hội Chữ thập đỏ, Hội Phụ nữ, 

các tổ chức phi chính phủ (NGOs), các tổ chức dựa vào cộng đồng (CBOs); 

 - Cộng đồng dân cƣ đô thị. 

 b) Mục đích về sự tham gia của các bên trong quản lý hoạt động CNĐT:  

 Sự tham gia của các bên liên quan trong QL hoạt động CNĐT có vai trò rất 

quan trọng, nhằm duy trì và tăng cƣờng công tác QLNN đối với các cơ quan chức 

năng; phát huy tiềm năng, lợi thế của các công ty CN để phát triển sản xuất, nâng 

cao chất lƣợng dịch vụ cung cấp nƣớc sạch ĐT; nâng cao ý thức trách nhiệm của 

cộng đồng trong QL và bảo vệ nguồn nƣớc và công trình CNĐT, đồng thời giải 

quyết các mâu thuẫn của ngành nƣớc nhƣ: Mâu thuẫn trong phân bổ và sử dụng 

nguồn nƣớc giữa thƣợng lƣu và hạ lƣu, tranh chấp về hợp đồng mua bán, cung 

cấp dịch vụ nƣớc sạch,… một cách hữu hiệu thông qua việc đàm phán, cam kết 
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hoặc cùng tham gia vào quá trình ra quyết định. Các lợi ích lớn của ĐT có sự 

tham gia của các bên liên quan sẽ bền vững hơn nhiều, nhất là trong công tác 

QLCNĐT. Ý nghĩa của sự tham gia này là thiết thực, cụ thể: 

 - Sự tham gia của các bên liên quan trong quá trình hoạch định các chiến 

lƣợc, quy hoạch, kế hoạch CNĐT là cần thiết vì các quyết định đó sẽ tác động 

vào quá trình phát triển bền vững của ĐT và cuộc sống của ngƣời dân ĐT. Đối 

với Nhà nƣớc sẽ thuận tiện hơn trong quá trình QL, bảo vệ TNN và kiểm soát 

chất lƣợng nguồn nƣớc; đối với các đơn vị CN sẽ tiết kiệm rất nhiều chi phí (xử 

lý nƣớc, bảo trì hệ thống), giảm tỷ lệ thất thu thất thoát nƣớc sạch trên hệ thống, 

tăng lợi nhuận. Đối với ngƣời dân, nếu thuận thì họ sẽ tự đóng góp cho quá trình 

này bằng nhiều cách, ít nhất là ủng hộ và tuân thủ các quy định hiện hành. 

 - Phát huy vai trò của các tổ chức trong việc tuyên truyền, giáo dục nâng cao 

ý thức cộng đồng trong QL và bảo vệ nguồn nƣớc trên địa bàn, đồng thời tăng sức 

mạnh của cộng đồng dân cƣ tại chỗ ở để họ có thể can thiệp vào các cản trở quá 

trình quy hoạch, đầu tƣ xây dựng, nâng cấp HTCNĐT cũng nhƣ việc hỗ trợ chính 

quyền trong công tác QL, giám sát HTCNĐT một cách hiệu quả. 

 - Các dự án đầu tƣ xây dựng HTCN sẽ đạt kết quả tốt nhất nếu có sự ủng hộ 

và giám sát của ngƣời dân trong quá trình thực hiện, đảm bảo sản phẩm tốt nhất. 

Đây cũng là ƣu điểm lợi thế nhất, đặc biệt đối với các công trình HTKTĐT. 

 - Cộng đồng có thể huy động các nguồn lực vốn rất dồi dào trong dân và họ 

sẽ gắn kết quyền lợi và tạo điều kiện cho các dự án đẩy nhanh tiến độ và hiệu quả. 

 c) Vai trò của các bên liên quan trong quản lý cấp nước đô thị 

         Trong những thập niên gần đây, việc QL TNN nói chung và QLCNĐT ở 

VN đã đƣợc cải thiện đáng kể về mặt pháp lý, cấu trúc thể chế và các cơ chế, góp 

phần vào sự phát triển KT - XH của đất nƣớc. Cùng với Luật Tài nguyên Nƣớc số 

17/2012/QH13, Nghị định 117/2007/NĐ-CP về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ 

nƣớc sạch và các văn bản pháp quy hƣớng dẫn tiếp theo đã cung cấp các quy định 
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về QL, điều hành, lƣu trữ, khai thác và sử dụng TNN trên toàn quốc. Sự thay đổi 

về thể chế trong QL TNN đã khuyến khích đƣợc quá trình phi tập trung hóa và 

đẩy mạnh sự tham gia rộng rãi của các bên liên quan bao gồm các cơ quan QLNN 

và các thành phần ngoài nhà nƣớc trong việc khai thác, sử dụng và bảo vệ nguồn 

nƣớc, đặc biệt là cung cấp nƣớc sinh họat và QL hoạt động cấp nƣớc tại các ĐT 

trong bối cảnh BĐKH hiện nay. 

 Kinh nghiệm QL CNĐT ở VN đã ghi nhận và đánh giá cao vai trò quan 

trọng về sự tham gia của các bên liên quan trong QL hoạt động CNĐT. Tuy 

nhiên, để phát huy hiệu quả của mô hình về sự tham gia của các bên liên quan, 

cần xây dựng quy chế nhằm phân định rõ chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm 

của các chủ thể, đồng thời xác định rõ các vấn đề về quyền lợi, quyền lực và vai 

trò của các bên tham gia trong quá trình ra các quyết định liên quan đến QL hoạt 

động CNĐT. Trong đó, nhà nƣớc giữ vai chủ đạo trong việc hỗ trợ về mặt thể 

chế, ban hành các cơ chế, chính sách, pháp luật nhằm thu hút các nguồn lực đầu 

tƣ phát triển HTCN; phân công, phân cấp cho các Bộ, ngành và địa phƣơng (ở 

phạm vi quốc gia), các sở, ngành và chính quyền ĐT (quy mô vùng tỉnh) trong 

thực hiện nhiệm vụ QLNN về hoạt động CNĐT theo hƣớng thống nhất về quan 

điểm, mục tiêu, hiệu lực, hiệu quả.  

         Các cơ quan QLNN cần phải tăng cƣờng công tác QL, thanh tra, kiểm tra và 

xử lý vi phạm trong lĩnh vực CNĐT theo chức năng, nhiệm vụ đƣợc giao, đồng 

thời chủ động trong việc phối hợp với các bên liên quan trong thực thi công vụ. 

Các tổ chức chính trị - xã hội (Hội Phụ nữ, Hội Chữ tập đỏ, Đoàn Thanh niên ) 

cần phát huy vai trò của mình trong hoạt động tuyên truyền, phổ biến nhằm nâng 

cao nhận thức của cộng đồng và sự tham gia đối thoại với các bên liên quan trong 

việc khai thác, bảo vệ và QL tổng hợp nguồn nƣớc/HTCN. 

       Tuy nhiên, cho đến nay có rất ít nghiên cứu hoặc đánh giá toàn diện vai trò 

về sự tham gia của các bên trong hoạt động CNĐT ở VN. Chính điều này đã hạn 



65 

 

 

chế nỗ lực phát triển và quảng bá hiểu biết về QLCNĐT có sự tham gia của các 

bên ở VN cũng nhƣ thúc đẩy việc áp dụng có hiệu quả trong thực tiễn. [31] 

2.1.4.  Cơ sở lý luận về tính toán cân bằng nước cho các đô thị tỉnh Bình 

Thuận đến năm 2025 phân bổ theo các vùng địa hình  

2.1.4.1. Tiêu chuẩn cấp nước:  

Căn cứ tiêu chuẩn dùng nƣớc cho ăn uống sinh hoạt và các nhu cầu khác trong 

đô thị theo TCXDVN 33:2006, mục tiêu CN cho các ĐT tỉnh Bình Thuận đến 

năm 2025 cần phải đảm bảo về thành phần dùng nƣớc và tiêu chuẩn CN cụ thể 

nhƣ sau: 

a) Nƣớc sinh hoạt: 

- Tiêu chuẩn cấp nƣớc: 

+ Nội thị: đạt 120 l/ngƣời.ngày (riêng thành phố Phan Thiết- ĐT du lịch 

đạt 150 l/ngƣời.ngày;  

+ Ngoại thị:  đạt 100 l/ngƣời.ngày; 

- Tỷ lệ dân số đƣợc cấp nƣớc: 

+ Nội thị: 100 % (đô thị loại II, III), 90% đối với các đô thị loại IV, V; 

+ Ngoại thị: 90 %. 

b) Nƣớc sinh hoạt cho khách du lịch: 200 lít/ngƣời.ngày; 

c) Nƣớc phục vụ công cộng (tƣới cây, rửa đƣờng, cứu hỏa,…): tính 10% 

lƣợng nƣớc sinh hoạt; 

d) Nƣớc cho dịch vụ: tính 10% lƣợng nƣớc sinh hoạt; 

e) Nƣớc khu, cụm công nghiệp tập trung: xác định theo loại hình công nghiệp, 

đảm bảo tối thiểu  22 m
3
/ha/ngày; 

f) Nƣớc cho bản thân khu xử lý: tối thiểu 2 % tổng lƣợng nƣớc trên. 

g) Nƣớc rò rỉ, thất thoát: Đến năm 2025 dƣới 15% cho tất cả ĐT từ IV trở lên; 

dƣới 18% cho ĐT loại V. 
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Bảng 2.1: Tiêu chuẩn cấp nƣớc sinh hoạt các ĐT tỉnh Bình Thuận đến năm 2025 

TT Đô thị 
Loại đô 

thị 

Tỷ lệ cấp nƣớc 

(% dân số) 

Tiêu chuẩn năm 2025  

(l/ngƣời/ngày) 

1 Thành phố  Phan Thiết II 100 150 

2 Thị xã LaGi III 100 120 

3 Thị trấn Phan Rí Cửa IV 90 100 

4 Thị trấn Liên Hƣơng V 90 80 

5 Thị trấn Chợ Lầu V 90 80 

6 Thị trấn Lƣơng Sơn V 90 80 

7 Thị trấn Ma Lâm V 90 80 

8 Thị trấn Phú Long V 90 80 

9 Thị trấn Thuận Nam V 90 80 

10 Thị trấn Tân Nghĩa V 90 80 

11 Thị trấn Tân Minh V 90 80 

12 Thị trấn Đức Tài V 90 80 

13 Thị trấn Võ Xu V 90 80 

14 Thị trấn Lạc Tánh V 90 80 

2.1.4.2. Dự báo nhu cầu dùng nước  

a) Nhu cầu nước sinh hoạt: Căn cứ tiêu chuẩn dùng nƣớc, dân số và tỷ lệ số 

dân ĐT sử dụng nƣớc sạch, dự báo nhu cầu nƣớc sinh hoạt đến năm 2025 khoảng 

từ 98.760 m
3
/ngđ đến 108.637 m

3
/ngđ (xem bảng 2.2). 

Bảng 2.2: Nhu cầu nƣớc sinh hoạt của ngƣời dân nội thị đến năm 2025 

TT Khu vực đô thị 

 DSĐT 

 đến năm 

2025 

(Ngƣời) 

Tiêu chuẩn 

cấp nƣớc 

(l/ngƣời/ngày) 

Số dân 

đƣợc   

cấp nƣớc 

(ngƣời) 

Nhu cầu  

nƣớc 

Qngày tb 

(m
3
/ngày) 

Nhu cầu 

 nƣớc 

Q ngày max 

(m
3
/ngày) 

(1) (2) (3) (4) (5) 
(6)=(4*5) 

/1000 
(7)=(6)*1,1 

1 TP. Phan Thiết 341.618 150 341.618 51.242 56.366 

2 Thị xã LaGi 162.675 120 162.675 19.521 21.473 

3 TT.Phan Rí Cửa 70.492 100 63.442 6.344 6.978 

4 H.Tuy Phong 47.718 80 42.946 3.436 3.780 

5 H. Bắc Bình 79.711 80 71.736 5.739 6.313 

6 H.Hàm Thuận Bắc 25.486 80 23.937 1.915 2.107 

7 H.Hàm Thuận Nam 27.112 80 24.401 1.952 2.147 

8 H. Tánh Linh 25.775 80 23.198 1.856 2.042 

9 H. Đức Linh 48.260 80 43.434 3.475 3.823 

10 H.Hàm Tân 45.549 80 40.994 3.280 3.608 

 Tổng 905.630  838.381 98.760 104.857 
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b) Nhu cầu nước cho công cộng và dịch vụ:  

Tổng nhu cầu nƣớc cho công cộng và dịch vụ sử dụng cho các đô thị tỉnh 

Bình Thuận đƣợc tính bằng 20% lƣợng nƣớc sinh hoạt. (xem bảng 2.3). 

Bảng 2.3: Nhu cầu nƣớc cho công cộng và dịch vụ đến năm 2025 

TT Khu vực đô thị 

Nhu cầu 

nƣớc 

Qshngày tb 

(m
3
/ngày) 

Nhu cầu 

nƣớc 

Qshngày max 

(m
3
/ngày) 

Tỷ lệ nƣớc  

cấp cho công 

cộng & dịch vụ 

%Qshngày max 

Nhu cầu 

nƣớc 

cấp cho dịch 

vụ 

(m
3
/ngày) 

(1) (2) (3) (4)=(3)*1,1 (5) (6)=(4)*(5) 

1 Thành phố Phan Thiết 51.242 56.366 20% 11.273 

2 Thị xã LaGi 19.521 21.473 20% 4.295 

3 Thị trấn Phan Rí Cửa 6.344 6.978 20% 1.396 

4 Huyện Tuy Phong 3.436 3.780 20% 756 

5 Huyện Bắc Bình 5.739 6.313 20% 1.263 

6 H.Hàm Thuận Bắc 1.915 2.107 20% 421 

7 H.Hàm Thuận Nam 1.952 2.147 20% 429 

8 Huyện Tánh Linh 1.856 2.042 20% 408 

9 Huyện Đức Linh 3.475 3.823 20% 765 

10 Huyện Hàm Tân 3.280 3.608 20% 722 

 Tổng 98.760 108.637  21.728 

c) Nhu cầu nước sinh hoạt cho dân cư ven đô thị: Tính bằng 10% lƣợng 

nƣớc sinh hoạt của ngƣời dân nội thị (xem bảng 2.4).  

Bảng 2.4: Nhu cầu nƣớc sinh hoạt cho dân cƣ ven ĐT đến năm 2025 

TT Khu vực đô thị 

Nhu cầu 

nƣớc 

Qshngày tb 

(m
3
/ngày) 

Nhu cầu 

nƣớc 

Qshngày max 

(m
3
/ngày) 

Tỷ lệ nƣớc  

cấp cho  

dân cƣ 

ven đô thị 

%Qshngày max 

Nhu cầu nƣớc 

cấp cho  

dân cƣ 

ven đô thị 

(m
3
/ngày) 

(1) (2) (3) (4)=(3)*1,1 (5) (6)=(4)*(5) 

1 Thành phố Phan Thiết 51.242 56.366 10% 5.637 

2 Thị xã LaGi 19.521 21.473 10% 2.147 

3 Thị trấn Phan Rí Cửa 6.344 6.978 10% 698 

4 Huyện Tuy Phong 3.436 3.780 10% 378 

5 Huyện Bắc Bình 5.739 6.313 10% 631 

6 H. Hàm Thuận Bắc 1.915 2.107 10% 211 

7 H.Hàm Thuận Nam 1.952 2.147 10% 215 
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8 Huyện Tánh Linh 1.856 2.042 10% 204 

9 Huyện Đức Linh 3.475 3.823 10% 382 

10 Huyện Hàm Tân 3.280 3.608 10% 361 

 Tổng 98.760 108.637  10.864 

d) Nhu cầu nước cho khách du lịch: Căn cứ tiêu chuẩn dùng nƣớc (bảng 2.1, 

TCXDVN 33:2006) và lƣợng du khách dự kiến đến Bình Thuận năm 2025 

khoảng 11,14 triệu ngƣời. Trong đó, TP.Phan Thiết có lƣợng du khách nhiều nhất 

khoảng 09 triệu lƣợc khách  (Theo Kế hoạch số 785/KH-UBND ngày 06/3/2019 

của UBND tỉnh Bình Thuận tổ chức thực hiện Quyết định số 1772/QĐ-TTg ngày 

18/12/2018 về phê duyệt tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Mũi Né tỉnh 

Bình Thuận đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030); xác định nhu cầu cấp nƣớc 

phục vụ khác du lịch đến năm 2025 là 8.422 m
3
/ngày (xem bảng 2.5).   

Bảng 2.5: Nhu cầu nƣớc phục vụ khách du lịch tại tỉnh Bình Thuận đến 2025 

TT Đơn vị hành chính 
Tiêu chuẩn cấp 

nƣớc (l/ngƣời/ngày) 

Số lƣợng khách 

năm 2025 

(ngƣời) 

Tổng nhu cầu 

dùng nƣớc 

(m
3
/ngày) 

1 Thành phố Phan Thiết 300 9.000.000 7.397 

2 Thị xã  La Gi 200 850.000 466 

3 Thị trấn Phan Rí Cửa 150 425.000 175 

3 Huyện Tuy Phong 150 210.000 86 

4 Huyện Bắc Bình 150 210.000 86 

5 Huyện Hàm Thuận Bắc 150 180.000 74 

6 Huyện Hàm Thuận Nam 150 210.000 115 

7 Huyện Hàm Tân 150 180.000 74 

8 Huyện Tánh Linh 150 150.000 62 

9 Huyện Đức Linh 150 150.000 62 

 Tổng  11.140.000 8.597 

đ) Nhu cầu nước cho khu - cụm công nghiệp: 

Căn cứ tiêu chuẩn dùng nƣớc, diện tích quy hoạch khu, cụm công nghiệp và 

dự kiến tỷ lệ lấp đầy để tính nhu cầu nƣớc cho phát triển các khu, cụm công 

nghiệp đến năm 2020, dự báo nhu cầu dung nƣớc cho công nghiệp trên địa bàn 

đến năm 2025 tăng 10% so với 2020 khoảng 202.988 m
3
/ngđ (xem bảng 2.6). 



69 

 

 

Bảng 2.6: Nhu cầu nƣớc công nghiệp tỉnh Bình Thuận đến năm 2020 [75] 

TT Tên khu công nghiệp 

 Diện tích 

Quy hoạch 

(ha)  

Dự 

kiến 

 tỷ lệ  

lấp đầy 

(%) 

D.tích đƣợc  

cấp nƣớc 

(ha) 

Nhu cầu 

 nƣớc 

(m
3
/ngày) 

I Khu công nghiệp       7.193,1           4.191,0      125.730,7  

1 KCN Phan Thiết giai đoạn 1               68  100             68,0             2.040  

2 KCN Phan Thiết giai đoạn 2            40,7  100             40,7             1.221  

3 KCN Hàm Kiệm I         146,21  100         146,21             4.386  

4 KCN Hàm Kiệm II        433,26  70         303,28             9.098  

5 KCN Sơn Mỹ I       1.256,9  70           879,8           26.395  

6 KCN Sơn Mỹ II          1.290  60           774,0           23.220  

7 KCN Tân Đức             908  50           454,0           13.620  

8 KCN Tuy Phong             150  50             75,0             2.250  

9 KCN Hàm Cƣờng          1.600  50           800,0           24.000  

10 KCN Kê Gà             500  50           250,0             7.500  

11 KCN Tân Hải             800  50           400,0           12.000  

II Cụm công nghiệp     1.966,90            983,45      29.503,50  

1 Cụm CN Nam Cảng            7,99  50               4,0                120  

2 Cụm CN hải sản Phú Hài          14,81  50               7,4                222  

3 Cụm CN nƣớc đá Phú Hài            4,60  50               2,3                  69  

4 Cụm CN hải sản Mũi Né          16,00  50               8,0                240  

5 Cụm CN tàu thuyền Phú Hài            2,00  50               1,0                  30  

6 Cụm CN tàu thuyền Mũi Né            2,00  50               1,0                  30  

7 Cụm CN Mê Pu          55,03  50             27,5                825  

8 Cụm CN Sùng Nhơn          59,20  50             29,6                888  

9 Cụm CN Đức Hạnh          30,00  50             15,0                450  

10 Cụm CN Hầm Sỏi - Võ Xu          25,34  50             12,7                380  

11 Cụm CN Vũ Hòa          71,30  50             35,7             1.070  

12 Cụm CN Đức Chính          19,28  50               9,6                289  

13 Cụm CN Bắc Ruộng          29,22  50             14,6                438  

14 Cụm CN Lạc Tánh          19,01  50               9,5                285  

15 Cụm CN gạch ngói Gia An          32,53  50             16,3                488  

16 Cụm CN Nghị Đức          10,00  50               5,0                150  

17 Cụm CN gạch ngói Sông Phan          57,77  50             28,9                867  

18 Cụm CN Nghĩa Hòa          35,00  50             17,5                525  

19 Cụm CN Thắng Hải        110,00  50             55,0             1.650  

20 Cụm CN tàu thuyền Bình Tân            5,54  50               2,8                  83  

21 Cụm CN có mùi Tân Bình         200,00  50           100,0             3.000  

22 Cụm CN La Gi        114,90  50             57,5             1.724  

23 Cụm CN tàu thuyền Ba Đăng        200,00  50           100,0             3.000  
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24 Cụm CN Tân Lập          50,00  50             25,0                750  

25 Cụm CN Phú Long          16,63  50               8,3                249  

26 Cụm CN Hàm Trí          20,00  50             10,0                300  

27 Cụm CN Hàm Đức          38,00  50             19,0                570  

28 Cụm CN Tây Ma Lâm          40,00  50             20,0                600  

29 Cụm CN Ma Lâm          21,00  50             10,5                315  

30 Cụm CN Bắc Bình 1          24,00  50             12,0                360  

31 Cụm CN Lƣơng Sơn          91,00  50             45,5             1.365  

32 Cụm CN tàu thuyền Phan Rí            7,00  50               3,5                105  

33 Cụm CN tàu thuyền Phƣớc Thể            6,00  50               3,0                  90  

34 Cụm CN Nam Tuy Phong 1          54,00  50             27,0                810  

35 Cụm CN Nam Tuy Phong 2          86,00  50             43,0             1.290  

36 Cụm CN hải sản Hòa Phú            7,80  50               3,9                117  

37 Cụm CN Bắc Tuy Phong          46,00  50             23,0                690  

38 Cụm CN tàu thuyền Tam Thanh            2,00  50               1,0                  30  

39 Cụm CN Phú Quý          65,95  50             33,0                989  

40 Cụm CN Hải Ninh          50,00  50             25,0                750  

41 Cụm CN Hòa Thắng        200,00  50           100,0             3.000  

42 Cụm CN Hồng Sơn          20,00  50             10,0                300  

III Nhiệt điện     1.002,00              1.002           30.060  

1 Trung tâm nhiệt điện Vĩnh Tân        637,00  100           637,0           19.110  

2 Trung tâm nhiệt điện Sơn Mỹ        365,00  100           365,0           10.950  

  Tổng   10.161,97         6.176,47    185.294,16  

2.1.4.3. Tổng nhu cầu nước sạch đến năm 2025 

Tổng nhu cầu nƣớc sạch sử dụng cho các ĐT tỉnh Bình Thuận là tổng lƣợng 

nƣớc cần thiết theo tiêu chuẩn phục vụ cho sinh hoạt của ngƣời dân ĐT (nội thị 

và ngoại thị), khách du lịch, cho các hoạt động sản xuất công nghiệp và dịch vụ 

và phục vụ công cộng (tƣới cây, rửa đƣờng, cứu hoả…) và lƣợng nƣớc thất thoát 

trong quá trình QL, sử dụng. 

a) Tổng lượng nước sạch cho các đối tượng dùng nước: (xem bảng 2.7) 

Bảng 2.7: Tổng lƣợng nƣớc sạch cho các nhu cầu năm 2025 

TT Khu đô thị 

Nhu cầu  

nƣớc 

 sinh hoạt 

(m
3
/ngày) 

Nhu cầu  

nƣớc 

dân cƣ 

ven đô thị 

(m
3
/ngày) 

Nhu cầu  

nƣớc  

công 

nghiệp
(*)

 

(m
3
/ngày) 

Nhu cầu  

nƣớc  

du lịch 

(m
3
/ngày) 

Nhu cầu  

nƣớc công 

cộng& 

 dịch vụ 

(m
3
/ngày) 

Tổng nhu 

cầu 

∑(sh,cn,dl,dv,nt) 

(m
3
/ngày) 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
(8)=(3+4

+5+6+7) 

1 TP. Phan Thiết 56.366 5.637 4.369 7.397 11.273 85.042 

2 Thị xã LaGi 21.473 2.147 21.788 466 4.295 50.169 

3 TT. Phan Rí Cửa 6.978 698 0 175 1.396 9.247 

4 H. Tuy Phong 3.780 378 26.980 86 756 31.980 

5 Huyện Bắc Bình 6.313 631 6.023 86 1.263 14.316 

6 Huyện HT Bắc 2.107 211 2.567 74 421 5.380 

7 Huyện HT Nam 2.147 215 50.488 115 429 53.354 

8 H. Tánh Linh 2.042 204 1.497 74 408 4.225 

9 Huyện Đức Linh 3.823 382 4.292 62 765 9.324 

10 Huyện Hàm Tân 3.608 361 84.984 62 722 89.737 

  Tổng 104.857 10.864 202.988 8.597 21.728 352.774 

b) Lượng nước sạch thất thoát: 

Là lƣợng nƣớc rò rỉ do hệ thống đƣờng ống xuống cấp hay do yếu kém 

trong quá trình QL vận hành. Lƣợng nƣớc thất thoát đến ăm 2025 tính theo % 

lƣợng nƣớc sạch sử dụng và theo từng loại ĐT nhƣ trong bảng 2.8.  

Bảng 2.8: Lƣợng nƣớc thất thoát tại các ĐT năm 2025 

TT Khu đô thị 

Nhu cầu 

năm 2025 

∑(sh,cn,dl,dv,nt) 

(m
3
/ngày) 

Tỷ lệ nƣớc 

 thất thoát 

(%) 

Lƣợng nƣớc 

 thất thoát 

 Qtt 

(m
3
/ngày) 

(1) (2) (3) (4) (5)=(3)*(4) 

1 Thành phố Phan Thiết 85.042 15 12.756 

2 Thị xã LaGi 50.169 15 7.525 

3 Thị trấn Phan Rí Cửa 9.247 15 1.387 

4 Huyện Tuy Phong 31.980 18 5.756 

5 Huyện Bắc Bình 14.316 18 2.577 

6 Huyện Hàm Thuận Bắc 5.380 18 968 

7 Huyện Hàm Thuận Nam 53.354 18 9.604 

8 Huyện Tánh Linh 4.225 18 761 

9 Huyện Đức Linh 9.324 18 1.678 

10 Huyện Hàm Tân 89.737 18 16.153 

  Tổng 352.774   59.165 
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c) Tổng nhu cầu nước sạch: 

Tổng nhu cầu sử dụng nƣớc sạch cho các đô thị dự kiến đến năm 2025 bao 

gồm tổng nhu cầu nƣớc sử dụng cho các mục đích và tổng lƣợng nƣớc thất thoát 

tại các đô thị đƣợc tính toán cụ thể cho từng ĐT trong tỉnh theo bảng 2.9. 

Bảng 2.9: Tổng nhu cầu nƣớc sạch đến năm 2025 

TT Khu đô thị 

Nhu cầu 

năm 2025 

∑(sh,cn,dl,dv,nt) 

(m
3
/ngày) 

Nƣớc thất thoát 

năm 2025 

Qtt 

(m
3
/ngày) 

Tổng nhu cầu 

nƣớc sạch 

năm 2025 

(m
3
/ngày) 

(1) (2) (3) (4) (5)=(3)+(4) 

1 Thành phố Phan Thiết 85.042 12.756              97.798  

2 Thị xã LaGi 50.169 7.525                57.694  

3 Thị trấn Phan Rí Cửa 9.247 1.387                10.634  

4 Huyện Tuy Phong 31.980 5.756                37.736  

5 Huyện Bắc Bình 14.316 2.577                16.893  

6 Huyện Hàm Thuận Bắc 5.380 968                  6.348  

7 Huyện Hàm Thuận Nam 53.354 9.604                62.958  

8 Huyện Tánh Linh 4.225 761                 4.986 

9 Huyện Đức Linh 9.324 1.678                11.002  

10 Huyện Hàm Tân 89.737 16.153                105.890  

  Tổng 352.774 59.165              411.939  

2.1.4.4. Tổng lượng nước cho bản thân của nhà máy nước năm 2025 

Là lƣợng nƣớc dùng để vệ sinh các thiết bị trong dây chuyền xử lý nƣớc của 

nhà máy; tính từ 7 -10% tổng lƣợng nƣớc: sinh hoạt + dịch vụ + nƣớc thất thoát 

(Bảng 3.1, TCXDVN 33:2006). Tổng lƣợng nƣớc sử dụng cho bản thân các NMN 

trên địa bàn tỉnh Bình Thuận thể hiện tại bảng 2.10.  

Bảng 2.10: Tổng lƣợng nƣớc dùng cho bản thân nhà máy nƣớc đến năm 2025 

TT Khu đô thị 

Nhu cầu  

nƣớc 

 sinh hoạt 

(m
3
/ngày) 

Nhu cầu  

nƣớc  

 dịch vụ 

(m
3
/ngày) 

Nhu cầu  

nƣớc  

thất thoát 

(m
3
/ngày) 

Tỷ lệ nƣớc 

cho yêu cầu 

các NMN 

(%) 

Lƣợng nƣớc 

 dùng cho bản  

thân NMN 

(m
3
/ngày) 

(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8)=(3+4+5+6)*7 
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1 TP. Phan Thiết 62.003 5.637 12.756 7% 5.728 

2 Thị xã LaGi 23.620 2.147 7.525 7% 2.230 

3 TT. Phan Rí Cửa 7.676 698 1.387 7% 683 

4 H. Tuy Phong 4.158 378 5.756 7% 720 

5 Huyện Bắc Bình 6.944 631 2.577 7% 711 

6 Huyện HT Bắc 2.318 211 968 7% 245 

7 Huyện HT Nam 2.362 215 9.604 7% 874 

8 H. Tánh Linh 2.246 204 761 7% 225 

9 Huyện Đức Linh 4.205 382 1.678 7% 439 

10 Huyện Hàm Tân 3.969 361 16.153 7% 1.434 

  Tổng 104.857 10.864 59.165  13.289 

2.1.4.5. Tổng lượng nước thô yêu cầu đến năm 2025 

Tổng lƣợng nƣớc thô cấp cho các ĐT trong tỉnh đƣợc tính trên cơ sở tổng 

nhu cầu nƣớc sạch có tính đến lƣợng nƣớc dùng cho bản thân các nhà máy xử lý 

nƣớc. Tổng lƣợng nƣớc thô cần cho các đô thị tỉnh Bình Thuận đến năm 2025 

đƣợc thể hiện trong bảng 2.11. 

Bảng 2.11: Tổng lƣợng nƣớc thô yêu cầu đến năm 2025 

TT Khu đô thị 

Tổng nhu cầu 

nƣớc sạch 

năm 2025 

(m
3
/ngày) 

Lƣợng nƣớc 

 cho bản thân 

NMN  

năm 2025 

(m
3
/ngày) 

Nhu cầu  

nƣớc thô 

năm 2025 

(m
3
/ngày) 

(1) (2) (3) (4) (5)=(3)+(4) 

1 Thành phố Phan Thiết 97.798 5.728         103.526  

2 Thị xã LaGi 57.694 2.230           59.924  

3 Thị trấn Phan Rí Cửa 10.634 683           11.317  

4 Huyện Tuy Phong 37.736 720           38.456  

5 Huyện Bắc Bình 16.893 711           17.604  

6 Huyện Hàm Thuận Bắc 6.348 245            6.593  

7 Huyện Hàm Thuận Nam 62.958 874           63.832  

8 Huyện Tánh Linh 4.986 225             5.211  

9 Huyện Đức Linh 11.002 439           11.441 

10 Huyện Hàm Tân 105.890 1.434         107.324  

  Tổng 411.939 13.289        425.228 
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2.2. Cơ sở pháp lý về quản lý cấp nƣớc đô thị trong điều kiện BĐKH 

2.2.1. Các văn bản quy phạm pháp luật chính liên quan đến cấp nước đô thị 

 Trong những năm qua, Chính phủ và BXD đã ban hành nhiều văn bản pháp 

luật nhằm chuẩn hoá dần bộ máy tổ chức và cải cách cơ chế QL lĩnh vực CN nói 

chung và CNĐT cho phù hợp trong thời kỳ đổi mới. Hệ thống văn bản pháp luật 

trong lĩnh vực CNĐT bao gồm Luật Tài nguyên nƣớc, nghị định, thông tƣ hƣớng 

dẫn; hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật,... đã dần đƣợc hoàn thiện; một số 

văn bản không còn phù hợp đã đƣợc điều chỉnh, bổ sung và thay thế kịp thời đáp 

yêu cầu phát triển KT-XH, tạo nền tảng cơ sở pháp lý giúp cho công tác 

QLCNĐT ngày một tốt hơn. 

a) Các luật liên quan đến lĩnh vực cấp nước: 

 Một số Bộ luật có liên quan đến TNN và CNĐT bao gồm: Luật TNN, Luật 

Bảo vệ môi trƣờng, Luật Phòng chống thiên tai, Luật Thủy lợi,… Trong đó, các 

quy định về khai thác, QL và bảo vệ TNN đƣợc quy định cụ thể ở các luật sau:   

 Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21/6/2013:  

 Luật này đã đƣợc Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 

21/6/2013 và có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2013 (thay thế Luật TNN số 

08/1998/QH10 đã hết hiệu lực từ ngày Luật này có hiệu lực). 

 Luật TNN gồm 10 chƣơng, 79 điều, với các nội dung quy định về QL, bảo vệ, 

khai thác, sử dụng TNN, phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nƣớc gây 

ra thuộc lãnh thổ của nƣớc CHXHCNVN. Luật quy định khá chi tiết về các nội 

dung về: (1) Chiến lƣợc, quy hoạch TNN (quy định từ Điều 14 đến Điều 24); (2) 

Bảo vệ TNN (Điều 25- Điều 39); (3) Khai thác, sử dụng (Điều 39-Điều 54); (4) 

Phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nƣớc gây ra (Điều 58 - Điều 63); 

(5) Trách nhiệm QL TNN (Điều 70 - Điều 74); (6) Thanh tra, giải quyết tranh 

chấp về TNN (Điều 75, 76). Tuy nhiên, đối với lĩnh vực QLCNĐT chƣa đƣợc đề 

cập, quy định trong Luật này. 
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 Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/6/2014: 

 Đã đƣợc Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 23/6/2014 và có 

hiệu lực thi hành ngày 01/01/2015 (thay thế Luật Bảo vệ môi trƣờng số 

52/2005/QH11 đã hết hiệu lực từ ngày Luật này có hiệu lực). 

 Luật gồm 19 chƣơng và 170 điều, quy định về hoạt động bảo vệ môi trƣờng; 

chính sách, biện pháp và nguồn lực để bảo vệ môi trƣờng; quyền, nghĩa vụ và 

trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trong bảo vệ môi 

trƣờng. Trong đó, nội dung về ứng phó với BĐKH đƣợc quy định tại chƣơng IV 

của Luật (quy định chung; lồng ghép nôi dung ứng phó BĐKH vào các chiến 

lƣợc, kế hoạch, quy hoạch phát triển KT-XH; quyền và trách nhiệm của cộng 

đồng,..). Đối với nội dung về bảo vệ môi trƣờng nƣớc sông đƣợc quy định cụ thể 

tại các Điều (từ Đều 52 đến Điều 55), Mục I, Chƣơng 6 với các nội dung về: 

Kiểm soát và xử lý ô nhiễm môi trƣờng nƣớc LVS; trách nhiệm của Bộ TN&MT, 

UBND cấp tỉnh trong việc bảo vệ môi trƣờng nƣớc các LVS. Đối với việc bảo vệ 

môi trƣờng các loại nƣớc khác (ao, hồ, sông, rạch, nƣớc dƣới đất) đƣợc quy định 

ở các Điều: 56, 57, 58, Mục II, Chƣơng 6. Việc xử lý vi phạm trong các hoạt 

động cấp nƣớc (khai thác, sản xuất, sử dụng nguồn nƣớc), trong sản xuất và sinh 

hoạt,… gây ô nhiễm nguồn nƣớc chƣa đƣợc quy định rõ trong Luật này nên khó 

khăn trong việc ngăn chặn, QL và bảo vệ nguồn nƣớc.   

 Luật Phòng, chống thiên tai số 33/2013/QH13 ngày 19/6/2013:  

 Luật này đã đƣợc Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 

19/6/2013 và có hiệu lực thi hành ngày 01/5/2014 (thay thế Pháp lệnh phòng, 

chống lụt, bão năm 1993; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh 

phòng, chống lụt, bão năm 2000 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực). 

 Luật gồm 6 chƣơng, 47 điều, quy định về hoạt động phòng, chống thiên tai, 

quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động phòng, 

chống thiên tai, QLNN và nguồn lực bảo đảm việc thực hiện phòng, chống thiên 
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tai. Trong đó, các nội dung về xác định, đánh giá, phân vùng rủi ro thiên tai; theo 

dõi, giám sát thiên tai nhằm chủ động có kế hoạch phòng ngừa, ứng phó với thiên 

tai để bảo vệ các công trình/HTCN trƣớc thiên tai và giảm thiểu đến mức thấp 

nhất thiệt hại do thiên tai, đồng thời nhanh chống khắc phục hậu quả sau thiên tai. 

  b) Văn bản dưới Luật: 

 - Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/ 7/2007 của Chính phủ về sản xuất, 

cung cấp và tiêu thụ nƣớc sạch (sau đây gọi tắt là Nghị định 117/2007/NĐ-CP) và 

đƣợc sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 124/2011/NĐ-CP ngày 28/12/2011 của 

Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 117/2007/NĐ-CP. 

 - Nghị định này bao gồm 09 chƣơng, 66 điều, với các nội dung quy định về 

hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nƣớc sạch theo HTCN tập 

trung hoàn chỉnh tại khu vực đô thị, khu vực nông thôn và các KCN, khu chế 

xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân và 

hộ gia đình có hoạt động liên quan đến sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nƣớc sạch 

trên lãnh thổ VN. Trong đó, lĩnh vực CNĐT gồm các nội dung về: quy hoạch cấp 

nƣớc, đầu tƣ phát triển cấp nƣớc, hợp đồng DVCN, giá nƣớc và QLNN về cấp 

nƣớc đƣợc quy định khá rõ tại Nghị định này. Tuy nhiên, vẫn còn một số các nội 

dung chƣa phù hợp, cần tiếp tục nghiên cứu sửa đổi, bổ sung nhƣ tại Khoản 1, 

Điều 8 quy định về Sự tham gia của cộng đồng: “Nhà nước khuyến khích người 

dân và cộng đồng tham gia vào việc QL, giám sát các hoạt động cấp nước” 

nhƣng lại chƣa hƣớng dẫn về quy trình tham gia ý kiến và giám sát của cộng đồng 

trong quá trình xây dựng, ký kết và tổ chức thực hiện thỏa thuận DVCN. 

 Bên cạnh đó, các hành vi bị cấm trong hoạt động cấp nƣớc đã đƣợc quy định 

tại cụ thể tại Điều 10 của Nghị định này nhƣng lại chƣa có quy định về biện pháp 

chế tài cũng nhƣ mức xử lý hành vi vi phạm trong hoạt động cấp nƣớc. Ngoài ra, 

trách nhiệm thẩm định nhiệm vụ, đồ án quy hoạch CNĐT đối với SXD các tỉnh, 

Sở GTVT các thành phố trực thuộc Trung ƣơng thuộc thẩm quyền phê duyệt của 

http://vbpl.vn/tayninh/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=117/2007/NĐ-CP&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
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UBND cấp tỉnh (quy định tại Điểm d, Khoản 2, Điều 26 Nghị định này) là chƣa 

đầy đủ, cần phải lấy ý kiến các Sở, ngành, đơn vị có liên quan nhất là Sở TN & 

MT, Sở NN& PTNT trƣớc khi thẩm định để đảm bảo tính khách quan, khoa học. 

 Mặt khác, hiện nay Nghị định 117/NĐ-CP là văn bản quy phạm pháp luật có 

hiệu lực cao nhất điều chỉnh hoạt động cấp nƣớc, trong khi các lĩnh vực khác có 

hiệu lực pháp lý cao hơn là luật. Vì vậy, một số quy định trong Nghị định về công 

tác đầu tƣ xây dựng và QL vận hành công trình cấp nƣớc chịu sự chi phối trực 

tiếp của các luật có liên quan khác (Đại hội cổ đông bác bỏ yêu cầu đầu tƣ mở 

rộng DVCN khi yêu cầu tăng giá nƣớc chƣa đƣợc phê duyệt). 

 Ngoài ra, một số quy định về QL, phát triển cấp nƣớc trong Nghị định 17 chịu 

tác động của các luật khác nhƣ: trách nhiệm thực hiện kế hoạch bảo đảm CNAT 

của doanh nghiệp cấp nƣớc, hiệu quả xử lý các vi phạm liên quan đến hợp đồng 

cấp nƣớc, chất lƣợng DVCN và chất lƣợng nƣớc sạch; trách nhiệm của doanh 

nghiệp cấp nƣớc còn hạn chế, cơ quan QLNN chƣa đủ chế tài thực hiện. Những 

hạn chế này đã tác động đến việc nhiều khu vực đô thị vẫn bị mất nƣớc kéo dài do 

mạng lƣới đƣờng ống cấp nƣớc cũ, rò rĩ hoặc quá tải nhƣng chƣa đƣợc đầu tƣ, cải 

tạo nâng cấp kịp thời, chất lƣợng nƣớc tại các điểm đấu nối khách hàng chƣa bảo 

đảm quy định về hàm lƣợng vi sinh, clo dƣ, amoni vv…  

 Hiện nay, Luật Giao thông và Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 

của Chính phủ quy định về QL và bảo vệ KCHT giao thông đƣờng bộ chƣa quan 

tâm đến việc bảo đảm ATCN, đặc biệt liên quan đến việc sửa chữa, cải tạo đƣờng 

ống cấp nƣớc. Trong quá trình đầu tƣ mạng đƣờng ống cấp nƣớc, đơn vị cấp nƣớc 

phải cam đoan tự chịu trách nhiệm di dời hay sửa chữa đƣờng ống nƣớc. Việc 

điều chỉnh thiết kế, mở rộng đƣờng giao thông hay điều chỉnh quy hoạch giao 

thông đang tạo áp lực cho việc duy trì cấp nƣớc ổn định, liên tục.  

 - Quyết định số 2502/QĐ-TTg ngày 22/12/2016 của Thủ tƣớng Chính phủ 

phê duyệt điều chỉnh định hƣớng phát triển CNĐT và KCN Việt Nam đến 2025, 
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tầm nhìn đến năm 2050. 

 - Thông tƣ số 01/2008/TT-BXD ngày 02/01/2008 của BXD hƣớng dẫn thực 

hiện một số nội dung của nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của 

chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nƣớc sạch; 

 - Thông tƣ số 08/2012/TT-BXD ngày 21/11/2012 của BXD hƣớng dẫn thực 

hiện đảm bảo CNAT; Thông tƣ này hƣớng dẫn thực hiện bảo đảm CNAT trong 

lĩnh vực sản xuất, cung cấp nƣớc sạch theo HTCN tập trung hoàn chỉnh tại khu 

vực ĐT và KCN.  

 c) Văn bản của tỉnh Bình Thuận: 

 Trong những năm qua, chính quyền tỉnh Bình Thuận đã ban hành nhiều văn 

bản QPPL nhằm cụ thể hóa các quy định của Trung ƣơng trong lĩnh vực CNĐT 

theo hƣớng phù hợp điều kiện và tình hình thực tế của địa phƣơng, cụ thể: 

 - Chỉ thị 01/2008/CT-UBND ngày 28/8/2008 về việc tăng cƣờng công tác QL 

thăm dò, khai thác, sử dụng TNN, xả nƣớc thải vào nguồn nƣớc và hành nghề 

khoan nƣớc dƣới đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận;  

 - Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 06/7/2012 về việc tăng cƣờng công tác QL 

TNN lƣu vực sông trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; 

 - Quyết định số 2897/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 của UBND tỉnh Bình 

Thuận về việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch tổng thể CNĐT đến năm 2020; 

 - Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND ngày 24/8/2015 của UBND tỉnh về việc 

quy định phân công, phân cấp QL hoạt động sản xuất, cấp cấp và tiêu thụ nƣớc 

sạch trên địa bàn tỉnh Bình Thuận,vv… 

 Việc xây dựng các văn bản pháp quy, quy trình, quy phạm và định mức kỹ 

thuật trong lĩnh vực cấp nƣớc là công cụ giúp các cơ quan nhà nƣớc tại địa 

phƣơng thực hiện tốt vai trò QL, góp phần cải thiện và từng bƣớc nâng cao năng 

lực QL. Song một số vấn đề trọng tâm đối với công tác QLNN đƣợc quy định tại 

các văn bản nêu trên chƣa đầy đủ, còn chung chung, trùng lập và rập khuôn theo 
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quy định của trung ƣơng mà chƣa có quy định áp dụng cụ thể vào tình hình thực 

tế của địa phƣơng (xem phần phân tích các yếu tố ảnh hƣởng công tác QLCNĐT). 

2.2.2. Hệ thống quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia ngành cấp nước đô thị 

 Hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn ngành CNĐT của VN hiện nay tuân theo 

Luật số 68/2006/QH11- Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, trong đó: 

 - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) là viết tắt của Quy chuẩn kỹ thuật 

VN, quy định về mức giới hạn của đặc tính kỹ thuật và yêu cầu QL mà sản phẩm, 

hàng hoá, dịch vụ, quá trình, môi trƣờng và các đối tƣợng khác trong hoạt động 

KT - XH phải tuân thủ để bảo đảm an toàn, vệ sinh, sức khoẻ con ngƣời; bảo vệ 

động vật, thực vật, môi trƣờng; bảo vệ lợi ích và an ninh quốc gia, quyền lợi của 

ngƣời tiêu dùng và các yêu cầu thiết yếu khác. QCXDVN do BXD đề xuất, biên 

soạn, ban hành dƣới dạng văn bản để bắt buộc áp dụng và Bộ Khoa học công 

nghệ thẩm định trƣớc khi ban hành. [1] 

 - Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) là quy định về đặc tính kỹ thuật và yêu cầu 

QL dùng làm chuẩn để phân loại, đánh giá sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ và các 

đối tƣợng khác trong hoạt động KT- XH nhằm nâng cao chất lƣợng và hiệu quả 

của các đối tƣợng này. Tiêu chuẩn cấp nƣớc VN hiện hành (ký hiệu TCVN) chủ 

yếu do BXD đề xuất và biên soạn, Bộ KHCN thẩm định, ban hành và QL dƣới 

hình thức tự nguyện áp dụng. Tiêu chuẩn cơ sở do một tổ chức tự biên soạn và tự 

công bố dƣới dạng văn bản để tự nguyện áp dụng. Hiện nay, tổng số QCVN hiện 

nay có gần 700 QCVN (Danh mục TCVN - năm 2016), do 13 Bộ QL chuyên 

ngành xây dựng, ban hành. Các QCVN liên quan đến ngành Xây dựng tính đến 

12/2016 là 107 quy chuẩn, trong đó có 16 quy chuẩn do BXD ban hành (Bảng 

2.3) và một số quy chuẩn liên quan do các Bộ khác ban hành. Hệ thống Quy 

chuẩn lĩnh vực xây dựng chƣa đƣợc hệ thống hóa và vẫn còn nhiều bất cập trong 

quá trình QL, biên soạn và áp dụng. Trong ngành CNĐT có các quy chuẩn, tiêu 

chuẩn kỹ thuật sau: 
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 a) QCVN 07:2016/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình HTKT 

đô thị (National Technical Regulation Technical Infrastructure Works Water 

Supply. Bộ quy chuẩn này gồm 10 phần quy định chi tiết những yêu cầu kỹ thuật 

phải tuân thủ khi đầu tƣ xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp và QL vận hành các 

công trình HTKT. Trong đó, lĩnh vực cấp nƣớc đƣợc quy định tại Phần 1 (QCVN 

07-1:2016/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia “Các công trình hạ tầng kỹ thuật - 

Công trình cấp nước”): Quy định những yêu cầu kỹ thuật phải tuân thủ khi đầu 

tƣ xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp và QL vận hành các công trình cấp nƣớc. 

 Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia QCVN 07-1:2016/BXD thay thế Chƣơng 2 

trong Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia QCVN 07:2010/BXD “Các công trình HTKT 

đô thị”. Quy chuẩn này gồm 4 phần, 13 mục, quy định về công trình, mạng lƣới 

cấp nƣớc, QL dự án đầu tƣ công trình cấp nƣớc, việc thẩm tra, thẩm định và phê 

duyệt dự án đầu tƣ xây dựng CN. 

 b) QCXDVN 01:2008/BXD: Quy chuẩn xây dựng VN về quy hoạch xây dựng 

(Vietnam Building Code - Regional and Urban Planning and Rural Residental 

Planning). Quy chuẩn gồm 7 chƣơng, 35 mục, quy định bắt buộc phải tuân thủ 

trong quá trình lập, thẩm định và phê duyệt các đồ án quy hoạch xây dựng; là cơ 

sở pháp lý để QL việc ban hành, áp dụng các tiêu chuẩn quy hoạch xây dựng và 

các quy định về QL xây dựng theo quy hoạch tại địa phƣơng. Trong đó, nội dung 

CNĐT đƣợc quy định tại Mục 5.3, Chƣơng V với các quy định về: khu vực bảo 

vệ công trình cấp nƣớc; quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết CNĐT bao gồm các 

nội dung về: Thành phần dùng nƣớc và nhu cầu CN nƣớc sinh hoạt, quy hoạch 

HTCN bao gồm trạm bơm, mạng lƣới đƣờng ống, CN chữa cháy… 

c) TCXDVN 33:2006: Cấp nƣớc - Mạng lƣới đƣờng ống và công trình - Tiêu 

chuẩn thiết kế (Water Supply-Distribution System and Facitities- Design 

Standard. Tiêu chuẩn này đƣợc áp dụng để thiết kế xây dựng mới hoặc cải tạo mở 

rộng các HTCN đô thị, các điểm dân cƣ nông thôn và các KCN. 



81 

 

 

 TCXDVN 33:2006 gồm 14 phần, với các nội dung: chỉ dẫn chung, sơ đồ cấp 

nƣớc vùng, tiêu chuẩn và hệ số dùng nƣớc không điềi hòa, HTCN (công trình thu 

nƣớc, làm sạch và xử lý nƣớc, trạm bơm, hệ thống đƣờng ống dẫn nƣớc…), 

những yêu cầu về các giải pháp xây dựng, kết cấu công trình và các yêu cầu bổ 

sung đối với HTCN trong điều kiện khí hậu thiên nhiên đặc biệt. Tuy nhiên, về 

nội dung CNĐT chƣa đƣợc quy định riêng trong tiêu chuẩn này. 

2.2.3. Kịch bản biến đổi khí hậu cho tỉnh Bình Thuận  

 a) Trích xuất kết quả đầu ra từ các kịch bản biến đổi khí hậu 

 Sử dụng bốn mô hình khí hậu toàn cầu để xây dựng kịch bản BĐKH cho tỉnh 

Bình Thuận, bao gồm: CCAM, PRECIS, RegCM và clWRF. Mỗi mô hình có các 

phƣơng án  tính toán khác nhau dựa trên kết quả tính toán từ mô hình toàn cầu của 

IPCC (2014). Tổng cộng có 12 phƣơng án tính toán khí hậu từ 4 mô hình nói trên. 

Kết quả tính toán từ các mô hình bao gồm các giá trị ngày của các yếu tố nhƣ 

nhiệt độ, lƣợng mƣa,… cho khoảng thời gian từ năm 1986 đến  năm 2100. 

 Kết quả tính toán đƣợc chiết xuất thành bộ dữ liệu khí hậu cho các thời kỳ: 

Thời kỳ cơ sở (1986 - 2005), thời kỳ đầu thế kỷ (2016 - 2030), thời kỳ giữa thế kỷ 

(2046 - 2065) và thời kỳ cuối thế kỷ (2080 - 2099). 

 Kết quả tính toán theo 12 phƣơng án tính toán và 4 tổ hợp mô hình đƣợc tính 

toán theo các mùa và cả năm tại trạm Phan Thiết. Kết quả mô phỏng từ mô hình 

sau đó đƣợc so sánh với số liệu quan trắc nhằm đánh giá mức độ tin cậy của kết 

quả tính toán và khả năng mô phỏng của mô hình đối với khí hậu ở Bình Thuận. 

 b) Dự tính kịch bản nước biển dâng  

 Hình 2.4 đƣa ra dự tính kịch bản mực nƣớc biển dâng (NBD) trung bình cho 

khu vực ven biển Bình Thuận. Trong những thập kỷ đầu tiên của thế kỷ 21, xu thế 

tăng của mực nƣớc biển trong 2 kịch bản RCP4.5 và RCP8.5 có sự sai khác 

không nhiều nhƣng có sự khác biệt đáng kể từ năm 2040 trở đi. 
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Hình 2.4: Biến trình kịch bản nƣớc biển dâng khu vực ven bờ Bình Thuận [63] 

 Với kịch bản RCP8.5, ƣớc tính trung vị của kịch bản mực nƣớc biển trung 

bình khu vực biển ven bờ tỉnh Bình Thuận là 73cm trong khi cận trên (phân vị 

95%) có giá trị 105cm và cận dƣới (phân vị 5%) có giá trị 48cm. Với kịch bản 

RCP4.5, vào cuối thế kỷ 21, ƣớc tính trung vị của mực nƣớc biển dâng tổng cộng 

là 53cm trong khi cận trên (phân vị 95%) có giá trị 77cm và cận dƣới (phân vị 

5%) có giá trị 32cm (xem bảng 2.12). 

Bảng 2.12: Mức biến đổi mực NBD trung bình (cm) khu vực ven biển tỉnh  

Bình Thuận trong thế kỉ 21 so với thời kỳ nền 1986 - 2005. [63] 

 

Năm 

 

Kịch bản RCP4.5 

 

Kịch bản RCP8.5 

Cận trên Trung bình Cận dƣới Cận trên Trung bình Cận dƣới 

2030 18 12 7 18 12 8 

2040 25 17 10 26 18 12 

2050 33 23 14 35 25 16 

2060 41 28 17 46 32 21 

2070 51 35 21 58 40 26 

2080 60 41 25 71 50 30 

2090 69 47 28 87 60 33 

2100 77 53 32 105 73 48 
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 c) Kịch bản biến đổi khí hậu chính 

 Kết quả dự tính mức biến đổi của nhiệt độ và lƣợng mƣa ở tỉnh Bình Thuận 

vào đầu thế kỷ (2016-2030), giữa thế kỷ (2046-2065) và cuối (2080-2099) thế kỷ 

21 so với thời kỳ cơ sở (1986-2005) từ các mô hình đơn lẻ CCAM, clWRF, 

PRECIS và RegCM nhƣ sau: 

Về nhiệt độ trung bình: 

-  Kết quả của mô hình CCAM:   

 + Theo kịch bản RCP4.5: Nhiệt độ TBN (lấy bằng giá trị trung bình của 2 

trạm Sông Luỹ và Phan Thiết) tăng lên 0,6°C, 1,2°C và 1,6°C trong 3 thời kỳ 

(đầu, giữa và cuối thế kỷ 21) so với thời kỳ cơ sở;  

 + Theo kịch bản RCP8.5: Nhiệt độ TBN tăng khoảng 0,8°C, 1,8°C và 3,3°C 

trong 3 thời kỳ (đầu, giữa và cuối thế kỷ 21) so với thời kỳ cơ sở;  

-  Kết quả của mô hình clWRF:  

 + Theo kịch bản RCP4.5: Nhiệt độ TBN tăng lên 0,8°C, 1,0°C và 1,3°C trong 

3 thời kỳ (đầu, giữa và cuối thế kỷ 21) so với thời kỳ cơ sở;  

 + Theo kịch bản RCP8.5: Nhiệt độ TBN với mức tăng 0,6°C; 1,5°C và 2,8°C 

trong 3 thời kỳ (đầu, giữa và cuối thế kỷ 21) so với thời kỳ cơ sở; 

-  Kết quả của mô hình PRECIS: 

 + Theo kịch bản RCP4.5: Mức tăng nhiệt độ TBN là 0,9°C, 1,7°C và 2,3°C;  

 + Theo kịch bản RCP8.5: Nhiệt độ TBN tăng khoảng 0,9°C, 2,3°C và 4,0°C. 

 * Kết quả của mô hình RegCM:  

 + Theo kịch bản RCP4.5: Giữa thế kỷ 21, nhiệt độ TBN tăng lên 1,4°C; đến 

cuối thế kỷ 21 tăng 1,9°C;  

 + Theo kịch bản RCP8.5: Vào giữa thế kỷ 21, nhiệt độ TBN tăng lên 1,8°C 

và đến cuối thế kỷ 21 tăng là 3,1°C. 

Về lượng mưa:  

-  Kết quả mô hình CCAM: 
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 + Theo kịch bản RCP4.5: Vào đầu và giữa TK 21, lƣợng mƣa năm có xu thế 

giảm nhẹ tại cả hai trạm với mức giảm khoảng 2% so với thời kỳ cơ sở. Đến cuối 

thế kỷ, lƣợng mƣa năm có xu thế giảm khoảng 1÷10% trên cả hai trạm.  

 + Theo kịch bản RCP8.5: Vào đầu thế kỷ, lƣợng mƣa có xu thế tăng nhẹ, 

dƣới 5% trên cả hai trạm; đến giữa TK 21, lƣợng mƣa năm có xu thế giảm với 

mức giảm không đáng kể, từ 0÷2%. Đến cuối TK, lƣợng mƣa năm giảm từ 

5÷15% trên cả hai trạm.  

 - Kết quả mô hình clWRF: 

 + Theo kịch bản RCP4: vào đầu và cuối TK 21, lƣợng mƣa năm có xu thế 

tăng đồng nhất trên cả hai trạm với mức tăng khoảng 15÷25% so với thời kỳ cơ 

sở; đến giữa TK lƣợng mƣa năm tăng từ 30÷40%.  

 + Theo kịch bản RCP8.5: Vào đầu TK 21, trên cả hai trạm lƣợng mƣa năm 

đều có xu thế giảm với mức từ 5÷15%; đến giữa TK lƣợng mƣa năm tăng từ 

15÷30% so với thời kỳ cơ sở; đến cuối TK, xu thế biến đổi lƣợng mƣa tƣơng tự 

thời kỳ giữa TK tuy nhiên mức độ biến đổi lớn hơn đáng kể, trong khoảng 

55÷70%.  

 - Kết quả mô hình PRECIS: Theo cả 2 kịch bản RCP4.5 và RCP8.5: vào đầu 

TK 21, lƣợng mƣa năm có xu thế tăng đồng nhất từ 5÷10% trên cả hai trạm; đến 

giữa và cuối TK lƣợng mƣa năm có xu thế biến đổi tƣơng tự nhƣ thời kỳ đầu TK, 

tuy nhiên mức biến đổi là nhiều hơn, phổ biến khoảng 5÷15% vào giữa TK và 

10÷20% vào cuối TK.  

 - Kết quản mô hình RegCM: Chỉ chạy dự tính khí hậu đối với 2 giai đoạn là 

giữa thế kỷ (2046-2065) và cuối thế kỷ (2080-2099).  

 + Theo kịch bản RCP4.5: Vào giữa TK 21, lƣợng mƣa năm của tỉnh có xu thế 

tăng đồng nhất trên cả hai trạm, với mức tăng trong khoảng 25÷60% so với thời 

kỳ cơ sở. Đến cuối thế kỷ, xu thế tăng lƣợng mƣa năm phổ biến khoảng 50÷80%.  

 + Theo kịch bản RCP8.5: Xu thế biến đổi lƣợng mƣa năm tƣơng tự nhƣ kịch 
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bản RCP4.5 nhƣng với mức biến đổi lớn hơn, cụ thể vào thời kỳ giữa TK lƣợng 

mƣa tăng lên khoảng 35÷75%, đến cuối TK mức tăng phổ biến từ 80÷150%. 

 Kịch bản BĐKH và NBD cho tỉnh Bình Thuận cho thấy BĐKH và tần suất 

thiên tai có xu hƣớng gia tăng; tình hình thời tiết cực đoan diễn biến phức tạp. 

Các hiện tƣợng  thiên tai nhƣ biển xâm thực, xâm nhập mặn, bão, áp thấp nhiệt 

đới, tình trạng lũ lụt, hạn hán vv…xuất hiện với cƣờng độ ngày càng mạnh hơn, 

đã tác động tiêu cực đến HTCN và nguồn nƣớc cấp cho các đô thị trong tỉnh. 

Mƣa lớn gây lũ lụt, sạt lở đất dọc theo các lƣu vực sông, suối và ven biển làm ô 

nhiễm nguồn nƣớc. Trong khi đó, hạn hán kéo dài gây suy giảm trầm trọng nguồn 

nƣớc cho sản xuất và sinh hoạt của ngƣời dân. Đồng thời đẩy nhanh tốc độ sa 

mạc hóa ở một số vùng nhƣ Bắc Bình, Tuy Phong… Cần phải có những giải pháp 

hữu hiệu và kế hoạch ứng phó với BĐKH để đảm bảo CNAT cho các ĐT.  

2.3. Các yếu tố ảnh hƣởng đến công tác quản lý cấp nƣớc đô thị trong điều 

kiện biến đổi khí hậu 

2.3.1. Các yếu tố về điều kiện tự nhiên 

- Yếu tố địa hình ảnh hƣởng đáng kể tới tài nguyên nƣớc là độ cao, hình dạng, 

mức độ cắt xẻ bề mặt, độ dốc và độ dài sƣờn dốc. Địa hình làm cho các yếu tố khí 

hậu phân hóa mạnh theo chiều ngang và chiều thẳng đứng. Theo chiều ngang, các 

dãy núi tạo ra những đƣờng phân chia khí hậu và đƣờng chia nƣớc. Theo chiều 

thẳng đứng, càng lên cao nhiệt độ và bốc hơi giảm, còn mƣa tăng bên phía sƣờn 

đón gió ẩm. 

- Địa chất thổ nhưỡng có ảnh hƣởng tới nƣớc mặt, nƣớc dƣới đất cả về chế 

độ, lƣợng và chất do nó quyết định: Mức độ bền vững của bề mặt chống xói mòn, 

hoà tan; đặc điểm vật chất cuốn theo; khả năng thấm, chứa, giữ và CN của đất đá; 

thế nằm và độ sâu của các tầng chứa nƣớc dƣới đất; đặc điểm lòng sông trên mặt 

bằng… Đại bộ phận lãnh thổ tỉnh Bình Thuận là đồi núi thấp chiếm 72,35% diện 
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tích tự nhiên, đồng bằng ven biển nhỏ hẹp chiếm tỷ lệ rất ít khoảng 9,43%. Do địa 

hình bị chia cắt mạnh, độ dốc dòng chảy của hệ thống sông, suối lớn nên nguồn 

nƣớc mặt suy kiệt nhanh sau mùa mƣa. Sự phân bố nguồn nƣớc mặt không đều 

theo cả không gian và thời gian. Vào mùa khô, dung tích các hồ chứa nƣớc chỉ 

đạt khoảng 30-40% so với thiết kế, một số hồ nhỏ đã cạn ở ngƣỡng mức chết. 

Trong khi đó, nguồn nƣớc dƣới đất kém phong phú, có trữ lƣợng hạn chế và phân 

bố không đều; chủ yếu phân bố trong các trầm tích sông, dọc theo chân các đồi 

cát ven biển; khả năng khai thác rất biến động từ bình quân vài m
3
/ngày (tại các 

khu vực khó khăn) đến vài chục m
3
/ngày hoặc trên 100 m

3
/ngày.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hình 2.5: Bản đồ địa hình tuyến điều tra tỉnh Bình Thuận. [76] 

Với đặc điểm tự nhiên và khí tƣợng, thủy văn nêu trên cho thấy Bình Thuận 

là tỉnh có khí hậu đặc biệt khô hạn so với cả nƣớc, lƣợng mƣa thấp, nhiều vùng có 

độ bốc hơi cao hơn nhiều lần so với lƣợng mƣa; địa hình dốc, địa chất thƣờng là 

dễ thấm nƣớc, đặc biệt là trong những năm gần đây khi thảm thực vật càng ngày 
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càng suy giảm, khả năng giữ nƣớc và điều hòa nƣớc cũng suy giảm theo; nguồn 

nƣớc mặt và nƣớc dƣới đất đều kém phong phú và biến động lớn theo mùa. 

2.3.2. Ảnh hưởng của quá trình đô thị hoá và tăng dân số đô thị 

Việt Nam có lịch sử phát triển ĐT từ lâu đời. Đến thập kỷ 90, số lƣợng đô thị 

đã lên đến khoảng 500 đô thị. Kể từ đó đến nay, số lƣợng đô thị tiếp tục tăng lên 

nhanh chóng. Tính đến tháng 2 năm 2019, cả nƣớc đã có 819 ĐT, dự báo đến năm 

2025 sẽ tăng lên khoảng 1.000 ĐT (hình 2.6) với tỷ lệ đô thị hoá (ĐTH) bình 

quân của cả nƣớc đạt 35,2%, gồm: 02 ĐT đặc biệt, 17 ĐT loại I trong đó có 03 

ĐT loại I trực thuộc TW, 25 ĐT loại II, 41 ĐT loại III, 84 ĐT loại IV. [25] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.6: Số lƣợng đô thị VN từ năm 1990 và dự báo đến năm 2025. [24] 

Theo đánh giá của WB, VN đang ĐTH nhanh chóng, từ đó dẫn tới không gian 

và dân số tại các ĐT tăng nhanh. Quy mô dân số ĐT ở nƣớc ta liên tục tăng, đặc 

biệt là từ sau năm 2000. Tính đến năm 2016, dân số ĐT tại VN là trên 32 triệu 

ngƣời, chiếm 35,2% dân số cả nƣớc (Hình 2.7). Với mật độ dân cƣ cao, mở rộng 

ĐT, tăng trƣởng kinh tế, mức sống của ngƣời dân ĐT ngày càng nâng cao, nhu 

cầu sử dụng nƣớc cũng tăng lên không ngừng. 
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Hình 2.7: Dân số và tăng trƣởng dân số đô thị VN từ năm 2000 đến 2016. [24] 

          Việc thiếu nƣớc là thách thức lớn đối với sự phát triển nói chung cũng nhƣ 

phát triển đô thị nói riêng. Theo Cục Quản lý TNN, tại các ĐT của VN hiện vẫn 

còn khoảng 822 ngàn hộ dân chƣa đƣợc cung cấp nƣớc sạch. Tính trung bình, tỷ 

lệ dân số ĐT đƣợc cấp nƣớc sạch đạt khoảng 73% với mức sử dụng nƣớc sạch 

bình quân 90 lít/ngƣời/ngày. Điều này có nghĩa còn khoảng 27% dân số ĐT chƣa 

đƣợc tiếp cận với nguồn nƣớc sạch. Tỷ lệ thất thoát, thất thu nƣớc sạch trung bình 

khoảng 30% (nhiều ĐT lên tới gần 40%) và đó là con số cao hoặc rất cao so với 

các nƣớc khác. 

         Tỉnh Bình Thuận hiện có 15 ĐT, bao gồm 01 đô thị loại II (TP.Phan Thiết), 

01 ĐT loại III (thị xã La Gi), 01 ĐT loại IV (thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy 

Phong) và 12 ĐT loại V là các thị trấn của 8 huyện; tỷ lệ ĐTH tỉnh Bình Thuận là  

42,5% (cao hơn bình quân cả nƣớc); dân số của tỉnh năm 2015 là 1.266.288 ngƣời 

(chiếm 49% dân số toàn tỉnh), tập trung đông nhất tại TP.Phan Thiết (272.457 

ngƣời, năm 2015) chiếm gần 1/4 dân số toàn tỉnh. 
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 Theo số liệu kiểm tra về TNN năm 2010 của Sở TN& MT, lƣợng nƣớc sạch 

còn thiếu năm 2015 là 205.861 m
3
/ngày đêm; đến năm 2020 con số này là 

325.321 m
3
/ngày đêm; nguồn nƣớc cấp hiện nay hầu hết đƣợc khai thác từ nguồn 

nƣớc mặt lấy từ các hồ chứa do ngành thủy lợi xây dựng trên các LVS thuộc tỉnh 

với nhiệm vụ đa mục tiêu: Tƣới, cấp nƣớc, phòng chống lũ và cải thiện môi 

trƣờng. Nguồn nƣớc ngầm sử dụng CNTT tại các ĐT rất hạn chế. Do vậy, việc 

tìm ra những giải pháp hữu hiệu trong việc khai thác, bảo vệ và sử dụng hiệu quả 

TNN là nhiệm vụ cấp thiết để đảm bảo phát triển bền vững cho các ĐT trong giai 

đoạn hiện nay. 

2.3.3. Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến công tác quản lý cấp nước đô thị 

 HTCNĐT dƣới tác động của thiên tai và BĐKH đã ảnh hƣởng rất nhiều đến 

trữ lƣợng, chất lƣợng nguồn nƣớc và kết cấu các công trình cấp nƣớc, gây khó 

khăn trong công tác QLCNĐT, cụ thể nhƣ sau: 

 - Công tác dự báo không theo kịp thực tế BĐKH, các chính sách pháp luật về 

BĐKH còn chƣa kịp thời và đồng bộ; trong khi đó, nhận thức về BĐKH của một 

bộ phận không nhỏ cán bộ QL và cộng đồng ngƣời dân chƣa đầy đủ với diễn 

biến, mức độ tác động của BĐKH; ngƣời dân thiếu quan tâm và chƣa có biện 

pháp phòng ngừa hữu hiệu trƣớc diễn biến phức tạp của thiên tai; 

 - Công tác QL vận hành HTCN chƣa có sự phối hợp trong toàn hệ thống; tỉ lệ 

viên chức hoạt động CNĐT đƣợc đào tạo đúng chuyên ngành cấp thoát nƣớc chỉ 

chiếm tỉ lệ thấp dƣới 30% so với tổng số cán bộ tại các đơn vị; trình độ, năng lực 

QL điều hành của một số viên chức chƣa theo kịp yêu cầu nhiệm vụ đƣợc giao 

nhất là đối với viên chức lãnh đạo QL tại các công trình CN; 

 - Hê thống văn bản pháp luật hiện hành trong lĩnh vực CNĐT có liên quan 

đến chính sách, trách nhiệm của các cơ quan nhà nƣớc, tiêu chuẩn CN cho các 

ĐT... vẫn chƣa hoàn thiện, còn nhiều bất cập và chƣa tính đến BĐKH nên ảnh 

hƣởng không nhỏ đến công tác QLCNĐT trong điều kiện BĐKH; 



90 

 

 

 - Phƣơng pháp, mô hình QL và vận hành HTCN tại các ĐT còn nhiều hạn 

chế. Đặc biệt là chƣa tạo đƣợc cơ chế thông thoáng, phù hợp với tình hình thực tế 

nhằm thu hút đầu tƣ HTCNĐT. 

 Bên cạnh đó, ý thức trách nhiệm về bảo vệ TNN, HTCNĐT của chủ đầu tƣ, 

một số ngành, cấp chính quyền và cộng đồng dân cƣ còn hạn chế. Ngoài ra, việc 

kiểm soát, phòng ngừa, ứng phó với các sự cố với môi trƣờng, thiên tai, BĐKH 

trong các dự án đầu tƣ lĩnh vực CNĐT chƣa đƣợc quan tâm thực hiện. 

2.3.4. Các yếu tố về cơ chế, chính sách và pháp luật  

 Nhu cầu vốn đầu tƣ xây dựng HTKT nói chung và HTCN tại các ĐT nói 

riêng là rất lớn, trong khi ngân sách hiện nay của các địa phƣơng là rất hạn hẹp, 

ngay cả ĐT lớn nhƣ TP. Hồ Chí Minh cũng chỉ  đáp ứng đƣợc 31,8%. Đến năm 

2020, Bình Thuận cần trên 2 nghìn tỷ đồng để nâng cấp HTCN cho các ĐT.  

 Một trong những thách thức lớn nhất hiện nay là thiếu vốn đầu tƣ. Bình 

Thuận là tỉnh nghèo so với bình quân cả nƣớc, nguồn vốn chi đầu tƣ xây dựng cơ 

bản đƣợc phân bổ từ ngân sách hàng năm của địa phƣơng rất hạn hẹp. Trong khi 

đó tỉnh chƣa tạo ra một cơ chế chính sách thông thoáng để khuyến khích, thu hút 

vốn đầu tƣ từ các thành phần kinh tế, đặc biệt là khu vực tƣ nhân trong lĩnh vực 

cung cấp DVCN đô thị - lĩnh vực đƣợc đầu tƣ bởi các dự án tƣ nhân ở các nƣớc 

trên thế giơi có xu hƣớng tăng cao từ năm 1998 đến nay, đặc biệt là các nƣớc 

đang phát triển đã có xu hƣớng tăng nhanh từ năm 2002. 

 Bên cạnh đó, hệ thống luật pháp trong lĩnh vực CN tại VN dù đã đƣợc quan 

tâm từ rất sớm và đang từng bƣớc đƣợc rà soát, điều chỉnh góp phần hoàn thiện 

hệ thống cơ sở luật pháp về lĩnh vực quản lý HTKT. Bắt đầu từ năm 2007 cho 

đến nay, hệ thống các văn bản QPPL trực tiếp điều chỉnh ngành cấp nƣớc bao 

gồm: Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, 

cung cấp và tiêu thụ nƣớc sạch; Nghị đinh số 124/2011/NĐ-CP ngày 28/12/2011 

về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ; Thông tƣ số 
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01/2008/TT-BXD ngày 02/1/2008 của BXD về hƣớng dẫn thực hiện một số nội 

dung của Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007; Thông tƣ số 

08/2012/TT-BXD ngày 21/11/2012 của BXD về hƣớng dẫn thực hiện bảo đảm 

CNAT; Điều chỉnh Định hƣớng phát triển CNĐT và KCN đến năm 2025, tầm 

nhìn đến năm 2050 tại Quyết định số 2502/QĐ-TTg ngày 22/12/2016 của Thủ 

tƣớng Chính phủ. Bên cạnh đó các các văn bản có liên quan nhƣ: Luật Xây dựng 

số 50/2014/QH13 ngày 18/4/2014; Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 

17/6/2009; Luật Bảo vệ môi trƣờng số 55/2014/QH13 ngày 23/6/2014; Luật Tài 

nguyên nƣớc số 17/2012/QH13 ngày 21/6/2012 và một số văn bản khác. Các văn 

bản quy phạm pháp luật trên đã góp phần tạo ra những thành công bƣớc đầu về 

QL, xây dựng và phát triển CN khu vực đô thị tại VN. Tuy nhiên, vẫn tồn tại một 

số bất cập, chồng chéo trong QLCN bởi chƣa có một văn bản Luật đủ mạnh (VN 

chƣa có Luật CN) để thống nhất điều chỉnh hoạt động CN từ sản xuất cung cấp và 

tiêu thụ nƣớc sạch dẫn đến hạn chế trong phát triển CN, chƣa tạo đƣợc điều kiện 

thuận lợi cho đầu tƣ khu vực tƣ nhân. 

2.3.5. Yếu tố về tổ chức bộ máy quản lý nhà nước 

 Cơ cấu tổ chức bộ máy QLCNĐT của các cơ quan Nhà nƣớc tỉnh Bình qua 

nhiều giai đoạn, có sự thay đổi cho phù hợp với chức năng nhiệm vụ của từng 

đơn vị do Nhà nƣớc quy định. Song thực tế đến nay, cơ cấu tổ chức bộ máy 

QLCNĐT của các Sở, ngành chƣa hợp lý, vẫn còn nhiều bất cập, trong đó chƣa 

xác định đúng và phân biệt rõ vai trò, chức năng QL của Nhà nƣớc; phân công, 

hợp tác giữa các cơ quan thực hiện chức năng, nhiệm vụ còn có chỗ chƣa hợp lý, 

chƣa rõ ràng, còn chồng chéo; hiệu lực, hiệu quả trong thực hiện QL chƣa cao. 

 Việc tổ chức bộ máy QLNN trong lĩnh vực CNĐT có vai trò hết sức quan 

trọng nhằm đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ chính trị một cách hiệu quả. Song 

thực tế bộ máy QLNN trong hoạt động CNĐT tỉnh Bình Thuận còn nhiều bất cập 

và đã tồn tại qua nhiều năm nhƣng chƣa đƣợc khắc phục triệt để nhƣ tình trạng 
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chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ; việc phân cấp, phân quyền. Tuy chủ trƣơng 

đã rõ nhƣng thực hiện chƣa thật sự hiệu quả, chƣa đi vào cuộc sống; năng lực 

chuyên môn chƣa phù hợp, chƣa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ… Do vậy, để nâng 

cao hiệu lực, hiệu quả QLNN trong lĩnh vực CNĐT, việc tổ chức, sắp xếp lại bộ 

máy QL cho hợp lý theo hƣớng nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán bộ công chức, 

viên chức trong bộ máy hành chính; hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, tinh gọn cơ 

cấu là hết sức cấp thiết trong thời gian tới. 

2.4. Kinh nghiệm quản lý cấp nƣớc đô thị trong điều kiện biến đổi khí hậu 

2.4.1. Kinh nghiệm quản lý cấp nước đô thị của một số nước châu Á 

Bảng 2.13: Tóm tắt loại hình QLCNĐT tại một số quốc gia châu Á [23] 
 

Nội dung QL Malaysia Hàn Quốc Philipines 

Văn bản 

pháp luật 

Luật Ủy thác Dịch vụ 

cấp nƣớc Quốc gia 

(SPAN) và Luật Ngành 

DVCN năm 2006. 

Luật Cung cấp nƣớc và 

xây lắp công trình CN 

năm 1997 (sửa đổi năm 

2007). 

Luật Dịch vụ cung cấp  

nƣớc năm 1996 (sửa đổi 

năm 2010). 

Loại hình 

QL 

Trƣớc năm 1990: Nhà 

nƣớc QL; Từ 1990 đến 

nay, NN kết hợp tƣ 

nhân thông qua chƣơng 

trình Tƣ hữu hoá.  

Nhà nƣớc kết hợp với tƣ 

nhân, gồm cả công ty 

nƣớc ngoài (hợp đồng 

BOT) thông qua cơ chế 

hợp tác công tƣ.  

Nhà nƣớc kết hợp với 

khối tƣ nhân thông qua 

các chính sách hỗ trợ từ 

Chính phủ hoặc các tổ 

chức phi chính phủ  

Phƣơng thức  

QL 

QL dịch vụ ngành nƣớc 

thông qua việc thành 

lập Uỷ ban DVCN 

quốc gia. 

QL CNĐT thông qua 

việc cấp phép hoạt động 

kinh doanh DVCN.  

QL dịch vụ ngành nƣớc 

thông qua mô hình công 

tƣ liên danh. 

Nguyên tắc 

QL 

- Nhà nƣớc quy định  

khung giá nƣớc, xác 

định các khoản chi phí 

cấu thành giá nƣớc và 

đƣợc công khai, minh 

bạch.         

-  Không có cá nhân 

nào đƣợc sở hữu 

HTCN công cộng hoặc 

- Xây dựng giá nƣớc dựa 

trên tính toán chi phí hợp 

lý để đảm bảo duy trì và 

mở rộng HTCN.  

- Khuyến khích khách 

hàng sử dụng nƣớc tiết 

kiệm để đảm bảo tính 

liên tục bằng nguồn thu 

từ giá nƣớc. 

- QL tổng hợp TNN 

phải đảm bảo QL thống 

nhất theo LVS kết hợp 

với QL theo địa bàn 

hành chính;  

- Việc khai thác, sử 

dụng TNN phải tiết 

kiệm, hiệu quả, an toàn  

và đảm bảo hài hoà lợi 



93 

 

 

bộ phận của HTCN 

công cộng. 

ích của các bên. 

Cơ quan 

giám sát, QL 

rủi ro 

- Cơ quan Công trình 

công cộng hoặc Ban 

CN của bang thực hiện 

giám sát hoạt động CN 

trong phạm vi bang 

QL.  

- Chính quyền ĐT thực 

hiện giám sát việc QL 

CTCN sạch và sau đó 

báo cáo lên Bộ Môi 

trƣờng theo quy định. 

- Chính quyền ĐT thực 

hiện việc giám sát hoạt 

động cấp nƣớc đối với 

các CTCN theo phạm vi 

vùng đƣợc cấp phép. 

 

Cơ quan cấp 

phép 

- Theo đề nghị của Uỷ 

ban DVCN quốc gia 

Bộ trƣởng đồng ý hoặc 

từ chối cấp phép cho cá 

nhân hoạt động cấp 

nƣớc  

- Bộ Đất đai, Giao thông 

và Hàng hải ủy quyền 

kinh doanh công trình 

nƣớc nói chung do chính 

quyền địa phƣơng XD.   

- Bộ Môi trƣờng và Tài 

nguyên thiên nhiên trực 

tiếp uỷ quyền cho 

CQĐP theo quy định 

của Hiến pháp năm 

1987 và Bộ luật CQĐP 

năm 1991. 

Nguyên tắc 

tính giá 

nƣớc sạch 

- Định giá nƣớc dựa 

trên khung quy định 

của Nhà nƣớc và các 

khoản này cần đƣợc 

công khai, minh bạch 

và phải bảo đảm đƣợc 

khả năng chi trả của 

ngƣời sử dụng và mức 

lợi nhuận của công ty 

cấp nƣớc ở mức vừa 

phải. 

- Xây dựng hệ thống biểu 

giá nƣớc dựa trên những 

tính toán chi phí hợp lý, 

để duy trì và mở rộng các 

thiết bị hạ tầng liên quan 

đến công trình nƣớc, và 

để nâng cấp công nghệ 

sử dụng trong công trình 

cấp nƣớc. 

- Giá nƣớc đƣợc điều 

chỉnh thông qua Luật 

Chống Độc quyền về 

Giá năm 2010.     - Biểu 

giá DVCN bao gồm chi 

phí khai thác nƣớc, chi 

phí thu gom nƣớc mƣa 

và nƣớc ngầm; chi phí 

thu gom và xử lý nƣớc 

thải; các chi phí cơ bản 

khác. 

Nguồn vốn  

thực hiện 

- Chính phủ Liên bang 

và Cty Quản lý Tài sản 

HTCN (PAAB)  cung 

cấp vốn hoạt động và 

trợ cấp tạm thời cho 

các đơn vị CN.  

- Mục tiêu giảm bớt 

gánh nặng tài chính về 

chi phí đầu tƣ cho các 

đơn vị tƣ nhân vận 

hành HTCN và qua đó 

nâng cao hiệu quả. 

- Nhà nƣớc có thể cung 

cấp cho Cty CN một 

khoản trợ cấp hoặc một 

khoản vay vốn để xây 

mới hoặc nâng cấp 

HTCN bị hao mòn; các 

khoản trợ cấp theo điều 

kiện đƣợc quy định bằng 

cách cân đối khả năng tự 

chi trả của  địa phƣơng 

liên quan đến HTCN. 

- Các công ty cấp nƣớc 

thuộc sở hữu Nhà nƣớc 

sử dụng ngân sách của 

chính quyền địa phƣơng.  

- Chính phủ hoặc các tổ 

chức phi chính phủ hỗ 

trợ cho tổ chức công 

đồng (CBO) vận hành 

đối với hệ thống cấp 

nƣớc nhỏ. 

  - Mô hình giảm nhẹ  - Luật về Công trình cấp  - Chính phủ và chính 
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Cải cách 

ngành nƣớc 

 

đầu tƣ tài sản hạ tầng ở 

Malaysia là nhân tố 

quan trọng để thực hiện 

cải cách ngành nƣớc.  

 - Mục tiêu thực hiện 

cải cách là để giảm bớt 

gánh nặng tài chính về 

chi phí đầu tƣ cho các 

đơn vị tƣ nhân vận 

hành CTCN.  

nƣớc đã đƣợc điều chỉnh 

để cho phép tƣ nhân 

tham gia vào các hoạt 

động CN.    

 - Các đơn vị tƣ nhân 

đƣợc phép QL và vận 

hành các CTCN để tăng 

cƣờng xã hội hóa ngành 

CN,  nhƣng không có 

quyền sở hữu.  

quyền địa phƣơng. Sẽ 

hỗ trợ tài chính (vay ƣu 

đãi, bù giá, giảm 

thuế,…) cho hệ thống 

cấp nƣớc đƣợc vận hành 

bời CBO, mặc dù công 

cuộc xã hội hoá lĩnh vực 

cấp nƣớc không mạnh 

nhƣ các nƣớc trong khu 

vực.  

Ứng phó với 

BĐKH 

 - Liên đoàn Hợp tác xã 

Malaysia đã triển khai 

nhiều mô hình hỗ trợ; 

trong đó nổi bật là dự 

án "Trồng cây để tiết 

kiệm nƣớc:  

 - Mỗi hợp tác xã một 

cây" nhằm nâng cao 

hiểu biết của Ban quản 

lý rừng cộng đồng và 

Tổ chức phục hồi để 

khôi phục cây xanh 

trong khu vực hợp tác 

xã để bảo vệ môi 

trƣờng tự nhiên, nƣớc 

đầu nguồn, rừng tự 

nhiên; cung cấp vành 

đai che chở... giúp duy 

trì và bảo vệ độ ẩm của 

đất. 

- Uỷ ban Quốc gia về QL 

tổng hợp TNN tích cực 

chỉ đạo các thành viên là 

Ban Điều phối QL nguồn 

nƣớc có phƣơng án hiệu 

quả nhằm chủ động ứng 

phó với thiên tai (lũ lụt, 

sụt lún, hạn hán, xâm 

nhập mặn,..) tác động 

đến nguồn nƣớc (mặt, 

dƣới đất) trên LVS;  

- Hàn Quốc thúc đẩy mối 

quan hệ hợp tác giữa các 

tổ chức thành viên, chủ 

động chia sẻ thông tin, 

kinh nghiệm trong công 

tác QL, đồng thời hỗ trợ 

ứng phó với các vần đề 

liên quan đến BĐKH và 

an ninh nguồn nƣớc.   

- Philippines đã lồng 

ghép các giải pháp vào 

trong.các đạo luật tạo 

tính pháp lý và bắt buộc 

đối với các doanh 

nghiệp, các tổ chức 

chính trị xã hội, các cơ 

quan của Chính phủ 

phải tuân thủ để ứng phó 

với tình trạng khẩn cấp 

của BĐKH.  

 -Chính quyền địa 

phƣơng là cơ quan đi 

đầu trong việc lập kế 

hoạch và thực hiện 

KHHĐ ứng phó với 

BĐKH trong lĩnh vực 

thuộc đơn vị quản lý;  

- Cơ quan liên Chính 

phủ có trách nhiệm phối 

hợp tiến hành hoạt động 

liên quan tới BĐKH. 

 Nhận xét: 

 - Kinh nghiệm cho thấy mô hình công ty CN mà Nhà nƣớc kết hợp với tƣ 

nhân khá phổ biến ở nhiều quốc gia, khu vực tƣ nhân cũng có thể đầu tƣ vào các 

công trình hạ tầng sau đó cho chính quyền địa phƣơng thuê lại song không thể sở 

hữu toàn bộ tài sản hay đƣợc phép độc quyền quyết định việc cung cấp nƣớc – 
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luôn có ràng buộc QL từ chính quyền địa phƣơng có thể bằng hình thức sở hữu 

vốn hoặc hợp đồng dịch vụ, các quy định pháp lý.  

 - Kinh nghiệm cũng cho thấy các công ty thuộc sở hữu công không phải lúc 

nào cũng thành công cả trong các nền kinh tế phát triển và đang phát triển. Tuy 

nhiên, các thất bại phi thị trƣờng trong việc CN lại trầm trọng hơn ở các nền kinh 

tế đang phát triển. Một bộ phận lớn ngƣời dân vẫn có ít hoặc chƣa có khả năng 

tiếp cận các dịch vụ công cộng, và chất lƣợng các dịch vụ đối với những ngƣời 

hƣởng dịch vụ vẫn còn kém. Cùng lúc đó, các công ty nƣớc cũng mới bồi hoàn 

đƣợc rất ít chi phí vận hành, không còn khoản dƣ nào để đầu tƣ cho việc mở rộng 

mạng lƣới. Việc nhận định rõ rệt hơn các thất bại phi thị trƣờng từ những năm 

1970 đã giúp nhiều nƣớc áp dụng mô hình cho phép sự tham gia của khối tƣ nhân 

(PSP) nhƣ là một phƣơng thức cải thiện các DVCN và vệ sinh. Thực tế, khối tƣ 

nhân đã hoạt động trong nghành nƣớc từ rất lâu. Rất nhiều trong số các công ty 

nƣớc sạch thuộc sở hữu của nhà nƣớc hoặc chính quyền ĐT đã từng thuộc sự sở 

hữu của khối tƣ nhân. 

 -  Sự chung tay giữa khối Nhà nƣớc (trong việc thiết lập khung pháp lý, các 

biện pháp thực hiện hợp đồng và cơ chế điều hành hiệu quả) và khối tƣ nhân (các 

biện pháp ƣu việt nhằm giảm thiểu chi phí và gia tăng hiệu suất, quy tắc đạo đức 

doanh nghiệp và trách nhiệm xã hội doanh nghiệp) sẽ mang lại các thành quả tối 

ƣu về mặt xã hội của việc khối tƣ nhân tham gia vào hoạt động ngành. Cần có 

ràng buộc QL từ chính quyền địa phƣơng có thể bằng hình thức sở hữu vốn hoặc 

hợp đồng dịch vụ, các quy định pháp lý.Nhìn chung, kinh nghiệm một số nƣớc 

châu Á cho thấy, việc thu hút khối tƣ nhân tham gia sẽ làm tăng hiệu quả cung 

cấp các DVCN. Tuy nhiên, do tính chất quan trọng về mặt an sinh, xã hội của 

ngành nƣớc, Nhà nƣớc cần có chế tài QL các thành phần kinh tế tham gia phù 

hợp. Công cụ QL của Nhà nƣớc có thể bao gồm: Quy định về tỷ lệ tham gia của 

các thành phần kinh tế trong doanh nghiệp cấp thoát nƣớc cổ phần hoá; Áp dụng 
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QL theo hợp đồng để đảm bảo tính ổn định, chất lƣợng và giá thành dịch vụ và 

thu hút đƣợc các nhà đầu tƣ tham gia hiệu quả và mang lại lợi nhuận; đƣa ra các 

điều kiện tham gia đối với các Nhà đầu tƣ, đơn vị QL vận hành để đảm bảo đƣợc 

việc lựa chọn các đơn vị có năng lực tốt; đƣa ra điều kiện đối với cổ đông chiến 

lƣợc của các doanh nghiệp cổ phần hóa... 

2.4.2. Kinh nghiệm quản lý cấp nước đô thị ở Việt Nam 

a) Kết quả đạt được: 

Hiện nay, nhiều ĐT trong cả nƣớc đã đƣợc đầu tƣ xây dựng HTCN với quy 

mô lớn, tốc độ nhanh để đáp ứng nhu cầu sử dụng nƣớc ngày càng tăng cho các 

mục đích sinh hoạt, sản xuất và các hoạt động khác tại ĐT. Điều đặc biệt quan 

trọng là các công ty CN đã chuyển sang hoạt động kinh doanh thật sự theo mô 

hình cổ phần hóa từ DNNN rất hiệu quả nhƣ Công ty CP Kinh doanh nƣớc sạch 

Hải Dƣơng (HADUWACO) đƣợc cổ phần hóa (năm 2014) từ Công ty TNHH 

MTV Kinh doanh nƣớc sạch Hải Dƣơng; Công ty CP Cấp nƣớc Thừa Thiên Huế 

(Hue WACO) đƣợc thành lập trên cơ sở cổ phần hóa (năm 2015) từ Công ty 

TNHH NN MTV Xây dựng và Cấp nƣớc Thừa Thiên Huế… Doanh nghiệp CN 

có điều kiện tự chủ về tài chính và đó là điều kiện tiên quyết để lĩnh vực CN phát 

triển bền vững. 

Nhờ có quy hoạch tầm nhìn chiến lƣợc và đề ra các chƣơng trình, kế hoạch 

hành động phù hợp để thực hiện các mục tiêu về CNAT để đảm bảo chất lƣợng 

nƣớc theo quy định của BXD; công tác QL chống thất thoát thất thu nƣớc sạch; 

phƣơng án tính giá nƣớc sạch cũng nhƣ việc kiểm soát ô nhiễm, bảo vệ nguồn 

nƣớc cấp… đƣợc thực hiện nghiêm túc và đạt đƣợc những thành công.  

Kinh nghiệm quản lý của một số địa phương: Luận án lựa chọn kinh nghiệm 

của 03 thành phố có công tác QLCN thành công và đại diện cho ba miền, đƣợc 

thể hiện tóm tắt trong bảng 2.14. 
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Bảng 2.14: Tóm tắt kinh nghiệm QLCNĐT của một số địa phƣơng 

Giải pháp QL TP.Hải Dƣơng TP.Huế TP.Thủ Dầu Một  

Mô hình QL Tổ chức bộ máy QL 

của công ty theo mô 

hình Cổ phần hóa 

theo Quyết định số 

808/QĐ-UBND ngày 

07/4/2014 của UBND 

tỉnh Hải Dƣơng. 

Tổ chức bộ máy QL 

theo mô hình cổ phần 

hóa  từ  năm 2015 từ 

Đề án “Tái cơ cấu 

DNNN tỉnh Thừa Thiên 

Huế gia đoạn 2013-

2015” . 

Tổ chức bộ máy theo 

mô hình cổ phần hoá 

theo Quyết định số 

1360/QĐ-UBND 

ngày 03/6/2016 của 

UBND tỉnh Bình 

Dƣơng. 

Các giải pháp 

QL 

- QL đồng bộ từ khâu 

thiết kế, XD, vận 

hành, QL khách hàng;  

- Đào tạo đội ngũ QL, 

CB kỹ thuật; 

- Bảo dƣỡng, thay thế 

kịp thời đồng hồ hƣ 

hỏng đột xuất, sai số 

cao. 

- Hoàn thiện bộ máy 

QL, tăng cƣờng năng 

lực cho đội ngũ cán bộ 

kỹ thuật, CBQL;  

- Cải tiến các giải pháp 

kỹ thuật về phân vùng, 

tách mạng;  

- QL vận hành thay thế, 

cải tạo mạng lƣới 

đƣờng ống cũ.  

- Tăng cƣờng công 

tác QL HTCN, QL 

khách hàng. 

- Tuyên truyền cho 

ngƣời dân về ý thức 

tiết kiệm nƣớc và 

bảo vệ nguồn nƣớc; 

- Tăng cƣờng giải 

pháp chống TTTT. 

Sử dụng công 

nghệ mới và 

CN thông tin 

trong QL, vận 

hành 

Công nghệ thông tin 

đã đƣợc ứng dụng 

toàn diện đạt ở mức 

độ bán tự động hóa 

trong hoạt động sãn 

xuất và kinh doanh 

nƣớc sạch  

Ứng dụng KH-CN  vào 

QL và SXKD: Sử dụng 

phần mềm Autocad, 

GIS và CITYWORK 

hỗ trợ công tác QL vận 

hành hiệu quả, kịp thời 

và chính xác. 

Đầu tƣ sử dụng các 

phần mềm QL chạy 

trên nền công nghệ 

địa tin học (GIS) để 

QL và vận hành ML; 

QL khách hàng;  

QL nguồn 

nƣớc ứng phó 

với BĐKH 

- Đã thành lập ban chỉ 

đạo CNAT của tỉnh 

và ban CNAT của 

CTCN để QLNN ứng 

phó với BĐKH. 

-  Nghiên cứu kịch 

bản BĐKH và NBD 

để QL hiệu quả 

nguồn nƣớc. 

- Đã thành lập ban chỉ 

đạo CNAT của tỉnh và 

ban CNAT của CTCN 

để QLNN ứng phó với 

BĐKH. 

-  Nghiên cứu kịch bản 

BĐKH và NBD để QL 

hiệu quả nguồn nƣớc. 

- Đã thành lập ban 

chỉ đạo CNAT của 

tỉnh và ban CNAT 

của CTCN để QLNN 

ứng phó với BĐKH. 

-  Nghiên cứu kịch 

bản BĐKH và NBD 

để QL hiệu quả 

nguồn nƣớc. 
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c) Nhận xét: 

Hiện nay, cơ chế QL lĩnh vực CNĐT nói chung và QL tài chính của các công 

ty CN đƣợc thực hiện theo Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của 

Chính phủ (sau đây gọi tắt là Nghị định 59/CP) và Nghị định số 116/2015/NĐ-CP 

ngày 11/11/2015 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

59/CP, cho phép các đơn vị kinh doanh CN thực hiện cơ chế tự chủ nguồn tài 

chính bao gồm: tự chủ về các khoản thu, mức thu phí, lệ phí nhƣng không vƣợt 

khung mức thu do Nhà nƣớc quy định. Việc tự chủ tài chính giúp cho các đơn vị 

kinh doanh DVCN có điều kiện chủ động trong việc đầu tƣ phát triển mở rộng 

quy mô, đáp ứng yêu cầu CN ngày càng cao bởi kinh nghiệm quốc tế cho thấy, 

đối với các công ty CN khả năng tự chủ, tính trách nhiệm là yêu cầu tiên quyết 

cho sự phát triển. 

Một số đơn vị hoạt động sản xuất kinh doanh nƣớc sạch tại các thành phố nhƣ: 

Hải Dƣơng, Đà Nẵng, Huế… là các đơn vị đi đầu trong việc tiếp cận nhanh và áp 

dụng khoa học công nghệ, kỹ thuật tiên tiến trong lĩnh vực QLCN; không ngừng 

nổ lực thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao tỷ lệ ngƣời dùng nƣớc ĐT (trên 

92%), tỷ lệ CNAT đô thị là 96% (riêng TP.Huế năm 2016 đạt gần 100%; tỷ lệ 

thất thoát, thất thu thấp từ 25- 13 %). Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải 

pháp nhằm bảo vệ nguồn nƣớc và kiểm soát ô nhiễm nguồn nƣớc mặt, nƣớc dƣới 

đất từ các hoạt động của con ngƣời cũng nhƣ trƣớc tác động của BĐKH ngày một 

nghiêm trọng trên phạm vi toàn cầu. 

- Các công ty CN hiện đang cung cấp 01 loại sản phẩm độc quyền, thiết yếu 

không thể thiếu trong đời sống hằng ngày, nhu cầu tiêu dùng luôn cao hơn khả 

năng cung cấp; 

- Giá nƣớc sạch đƣợc điều chỉnh tăng theo nguyên tắc tính đúng, tính đủ góp 

phần tăng doanh thu và lợi nhuận cho các công ty; đảm bảo nguồn tài chính cho 

việc duy tu, nâng cấp mở rộng HTCN đáp ứng yêu cầu sử dụng nƣớc cho các ĐT;  
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- Nhiều đơn vị cấp nƣớc triển khai có hiệu quả CNAT. Theo báo cáo tổng kết 

đánh giá của Cục Hạ tầng kỹ thuật - BXD cho thấy: Có 26/63 địa phƣơng thành 

lập Ban Chỉ đạo CNAT cấp tỉnh; 20/63 địa phƣơng ban hành quy chế hoạt động 

của Ban Chỉ đạo. Việc thành lập Ban Chỉ đạo cùng với các quy chế hoạt động đã 

góp phần đƣa công tác thực hiện bảo đảm CNAT có những kết quả nhất định nhƣ: 

Nƣớc đƣợc duy trì đủ áp lực, cung cấp ổn định, chất lƣợng nƣớc nhìn chung bảo 

đảm theo quy chuẩn, tỷ lệ thất thoát giảm đáng kể, năng lực QL vận hành đƣợc 

nâng cao, sự tham gia tích cực của cộng đồng trong bảo vệ nguồn, tiết kiệm nƣớc, 

giám sát kiểm tra… Nhiều địa phƣơng triển khai khá tốt công tác này nhƣ các 

tỉnh: Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Bà Rịa-Vũng Tàu; phía Bắc có Hải 

Phòng, Hải Dƣơng… 

- Hầu hết các công ty CN đã triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải 

pháp nhằm giảm tỷ lệ thất thoát, thất thu nƣớc nhƣ: Thƣờng xuyên giám sát công 

tác thi công xây dựng công trình, QL từ khâu thiết kế, mạng lƣới, khách hàng chặt 

chẽ; đào tạo nâng cao trình độ năng lực đội ngũ QL, công nhân kỹ thuật tìm kiếm 

rò rỉ; thƣờng xuyên duy tu, bảo dƣỡng, thay thế kịp thời đồng hồ hƣ hỏng đột 

xuất, sai số cao; cải tiến phần mềm điều khiểu QL thiết bị, QL ngƣời sử dụng… 

nên tỷ lệ thất thoát, thất thu nƣớc sạch tại một số ĐT thấp từ 25-13%. 
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Chƣơng 3: ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CẤP 

NƢỚC CÁC ĐÔ THỊ TỈNH BÌNH THUẬN TRONG ĐIỀU KIỆN 

BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 

3.1. Quan điểm và mục tiêu quản lý cấp nƣớc đô thị tỉnh Bình Thuận 

3.1.1. Quan điểm quản lý cấp nước đô thị 

 1. QLCNĐT phục vụ mục tiêu cấp nƣớc an toàn, đáp ứng các nhu cầu sử 

dụng nƣớc sạch cho các ĐT tỉnh Bình Thuận.  

 2. QLCNĐT là quá trình chịu sự kiểm soát của các cơ quan QLNN có thẩm 

quyền tỉnh Bình Thuận đối với các hoạt động có liên quan trong lĩnh vực sản 

xuất, cung cấp và tiêu thụ nƣớc sạch. 

 3. Cơ quan QLNN tỉnh Bình Thuận QL hoạt động CNĐT, tạo lập môi 

trƣờng, định hƣớng, điều tiết, tổ chức, thúc đẩy sự phát triển CN bằng pháp luật, 

chiến lƣợc, quy hoạch, kế hoạch, chính sách và lực lƣợng vật chất. Trong đó, 

pháp luật có vai trò đặc biệt quan trọng. 

 4. Tỉnh Bình Thuận cần tạo cơ chế, chính sách thông thoáng và có những 

thay đổi phù hợp trong lĩnh vực kinh doanh nƣớc sạch nhằm huy động, thu hút và 

khai thác tối đa mọi nguồn lực, thành phần kinh tế đặc biệt là kinh tế tƣ nhân 

tham gia đầu tƣ phát triển, QL vận hành và bảo vệ công trình/HTCN. 

  5. QLCNĐT tỉnh Bình Thuận cần phải gắn với công tác phát triển và bảo vệ 

nguồn nƣớc, nhất là nguồn nƣớc mặt trên các LVS, suối, hồ chứa và nguồn nƣớc 

dƣới đất tại các khu vực khô hạn, khan hiếm nguồn nƣớc. 

 6. Đổi mới công tác QLCN tại các ĐT tỉnh Bình Thuận trên cơ sở nghiên 

cứu, đổi mới hệ thống tổ chức và QL nhằm nâng cao hiệu quả bộ máy theo hƣớng 

tinh gọn, tránh trùng lắp, chống chéo về chức năng, nhiệm vụ. 

 7. QLCNĐT tỉnh Bình Thuận là trách nhiệm của các bên liên quan gồm cơ 

quan QLNN, chính quyền ĐT, doanh nghiệp cấp nƣớc và có sự tham gia của cộng 
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đồng. Cần có sự đồng thuận, thống nhất cao về nhiều mặt trong quan điểm chỉ 

đạo, QL và phối hợp thực hiện nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong QLCN tại 

các ĐT trong điều kiện BĐKH. 

  8. Giá nƣớc sạch tại các ĐT tỉnh Bình Thuận cần đƣợc xây dựng trên 

nguyên tắc tính đúng, tính đủ bao gồm các chi phí đầu tƣ, nguyên liệu đầu vào và 

các loại phí (tài nguyên nƣớc,xử lý chất thải trong nhà máy nƣớc…) đảm bảo lợi 

nhuận cho doanh nghiệp để thực hiện tái đầu tƣ và khấu hao tài sản nhằm giảm sự 

hỗ trợ của Nhà nƣớc và tiến tới xóa bỏ hoàn toàn cơ chế bao cấp, áp dụng cơ chế 

thị trƣờng trong lĩnh vực CN. 

3.1.2. Mục tiêu quản lý cấp nước đô thị tỉnh Bình Thuận 

 1. Đảm bảo an toàn nguồn nƣớc (trữ lƣợng và chất lƣợng) cung cấp cho các 

ĐT tỉnh Bình Thuận trong điều kiện BĐKH. 

 2. Áp dụng mô hình QL cung cấp nƣớc sạch cho các ĐT tỉnh Bình Thuận 

trong điều kiện BĐKH theo hƣớng quy hoạch CNĐT vùng tỉnh đến năm 2025. 

 3. Huy động nguồn vốn đầu tƣ từ nhiều thành phần kinh tế để đảm bảo tỷ lệ 

bao phủ dịch vụ cấp nƣớc sạch tại các ĐT tỉnh Bình Thuận trong điều kiện 

BĐKH đến năm 2025 đạt 100%. 

 4. Xây dựng cơ chế phối hợp QL cung cấp nƣớc sạch cho các ĐT tỉnh Bình 

Thuận trong điều kiện BĐKH trên cơ sở Ban chỉ đạo CNAT của tỉnh và Ban 

CNAT của công ty CN vùng tỉnh. 

 5. Huy động sự tham gia của các bên liên quan và phối hợp thực hiện nhằm 

nâng cao hiệu quả trong QL cung cấp nƣớc sạch cho các ĐT tỉnh Bình Thuận 

trong điều kiện BĐKH.  

3.2. Đề xuất phƣơng án cân bằng nƣớc cho các đô thị tỉnh Bình Thuận đến 

năm 2025 phân bổ theo các vùng địa hình 

3.2.1. Phân vùng cân bằng cấp nước cho các đô thi tỉnh Bình Thuân  
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 a) Căn cứ lựa chọn phân vùng cấp nước: 

      Viêc chọn lựa phân vùng cấp nƣớc nhằm bảo đảm phƣơng án cân bằng nƣớc 

cho các đô thị trong tỉnh là rất quan trong vì nó sẽ quyết đinh đối với việc thực 

hiên mục tiêu CNAT, quyết định hiệu quả đầu tƣ xây dựng công trình và giá 

thành quản lý vận hành của hệ thống. Vì vây, phân vùng cấp nƣớc cho các đô thị 

đã đƣơc nghiên cứu đầy đủ các yếu tố về điều kiện tự nhiên (địa hình, khí hậu, 

thuỷ văn), về khả năng nguồn nƣớc (mặt, nƣớc dƣới đất), về nhu cầu sử dụng 

nƣớc cho sinh hoạt và hoạt động sản xuất tại các đô thi, tiến hành tính toán , so 

sánh các phƣơng án về mặt kinh tế - kỹ thuật nhằm đề xuất sơ đồ phân vùng cấp 

nƣớc tối ƣu cho các đô thị. Viêc chọn lựa phân vùng cấp nƣớc hợp lý cần dựa vào 

các căn cứ sau: 

- Căn cứ vào đặc điểm tự nhiên, sự phân chia địa hình tƣơng ứng của các dòng 

chảy chính, các nhánh sông có tính độc lập tƣơng đối về tiềm năng nguồn nƣớc 

và các yếu tố tự nhiên liên quan; 

- Căn cứ theo các hệ thống công trình khai thác, sử dụng TNN nƣớc kết hợp 

với địa giới hành chính và đơn vị QL hệ thống công trình khai thác sử dụng nƣớc; 

- Căn cứ theo tính hệ thống của nguồn nƣớc bảo đảm cho việc QL khai thác 

TNN, phát triển TNN một cách hiệu quả;  

- Căn cứ vào nhu cầu, đặc điểm sử dụng nƣớc, các đối tƣợng sử dụng nƣớc và 

nguồn cấp nƣớc kể cả hƣớng tiêu thoát nƣớc sau khi sử dụng; 

- Căn cứ vào yêu cầu về lƣu lƣợng, chất lƣợng và áp lực của các đối tƣợng sử 

dụng nƣớc; 

- Căn cứ vào khả năng xây dựng và quản lí hệ thống (về tài chính, mức độ 

trang bị kỹ thuật, tổ chức quản lí hệ thống…); 

- Căn cứ trên bản đồ quy hoạch chung và đồ án thiết kế xây dựng khu dân cƣ 

và công nghiệp và pải phối hợp với việc thiết kế hệ thống thoát nƣớc. 
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b) Đặc điểm phân vùng cấp nước cho các đô thi tỉnh Bình Thuân: 

Việc tính toán cân bằng nƣớc cho các ĐT trên phạm vi toàn tỉnh cần phải xem 

xét toàn diện, cụ thể đối với từng vùng để có thể xác định đƣợc những đồng nhất 

về: tiềm năng nguồn nƣớc; có chung sự tác động của các hoạt động khai thác sử 

dụng nƣớc; cùng chịu các tác động của những thiên tai do nƣớc gây ra. Không 

gian đó đƣợc xem là các vùng quy hoạch hay là các tiểu lƣu vực bộ phận. 

       Điều kiện về nguồn nƣớc, cần xem xét vấn đề bảo vệ và sử dụng tổng hợp 

các nguồn nƣớc, đảm bảo cung cấp đủ lƣu lƣợng cho nhu cầu hiện tại và khả năng 

phát triển trong tƣơng lai.  Khi phân vùng cấp nƣớc cũng cần đề cập đến các yếu 

tố về thủy văn, các điều kiện về địa hình trong khu vực.  

       Đặc điểm tự nhiên của tỉnh Bình Thuận rất đa dạng về thành phần thổ 

nhƣỡng, các yếu tố địa hình, sự phân hoá sắc nét về nền nhiệt, độ ẩm, đặc biệt có 

khí hậu khô hạn của phía Bắc Bình Thuận và khí hậu nóng ẩm của khu vực phía 

Tây và phía Nam Bình Thuận nên khả năng về nguồn nƣớc mặt trên các LVS và 

nƣớc ngầm là khác nhau giữa các khu vực trong tỉnh.  

 Phƣơng án tính toán cân bằng nƣớc cho các ĐT tỉnh Bình Thuận cần phải 

chia hệ thống các LVS ra thành từng vùng địa hình dựa vào đặc điểm vùng cấp 

nƣớc cho các đô thi tỉnh Bình Thuân nhƣ sau: 

+ Vùng Đông bắc tiếp giáp với tỉnh Ninh Thuận và tỉnh Lâm Đồng kéo dài từ 

các xã Phan Dũng, Vĩnh Hảo đến thị trấn Liên Hƣơng của huyện Tuy Phong, là 

vùng trung du với địa hình đồ núi nên độ dốc dòng chảy LVS lớn và bị chia cắt 

mạnh. Lƣợng nƣớc cung cấp cho khu vực là nƣớc mặt chủ yếu vào mùa mƣa 

đƣợc lấy từ sông Lòng Sông và các hồ Đá Bạc, Phan Dũng nằm ở phía Bắc của 

huyện Tuy Phong. Tuy nhiên, khu vực này có lƣợng mƣa thấp nhất trong tỉnh (Từ 

tháng 01 đến tháng 4 là mùa khô, lƣợng mƣa trung bình các tháng ở khu vực này 

đều dƣới 40 mm). Đây là vùng khô hạn bậc nhất của tỉnh, tình trạng thiếu nƣớc 

cho sinh hoạt và hoạt động sản xuất, đặc biệt là công nghiệp (Nhiệt điện, cảng 
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tổng hợp) vào mùa khô ngày càng tăng, nên cần có phƣơng án bổ nguồn nƣớc để 

đảm bảo nhu cầu sử dụng trong tƣởng lai. 

+ Vùng phía Tây và phía Tây Nam của tỉnh là khu vực giáp ranh với tỉnh 

Đồng Nai gồm các huyện Tánh Linh và Đức Linh, đây là vùng có khí hậu nóng 

ẩm, mƣa nhiều (lƣợng mƣa trung bình năm cao nhất trong tỉnh khoảng 1.200 

mm), địa hình tƣơng đối bằng phẳng, khu vực tiếp nhận nguồn nƣớc bên ngoài từ 

sông Đồng Nai chảy vào nên trữ lƣợng nƣớc mặt rất phong phú, đảm bảo cấp 

nƣớc sinh hoạt và sản xuất cho vùng và khu vực lân cận.  

 c) Đề xuất phân vùng cấp nước các đô thị tỉnh Bình Thuận: 

 Trên cơ sở các căn cứ phân vùng cấp nƣớc, các đặc điểm về điều kiện tự nhiên 

(địa hình, địa chất, thuỷ văn), khả năng nguồn nƣớc mặt trên các LVS, suối và 

nƣớc dƣới đất cũng nhƣ nhu cầu sử dụng nƣớc cho sinh hoạt và hoạt động sản 

xuất tại các vùng trên địa bàn tỉnh, đề xuất phƣơng án tính toán cân bằng nƣớc 

cho các đô thị tỉnh Bình Thuận đƣợc phân thành 05 vùng sau: 

 Vùng 1: Gồm thị trấn Liên Hƣơng và các khu - cụm công nghiệp nằm trên 

địa bàn huyện Tuy Phong; 

 Vùng 2: Gồm thị trấn Chợ Lầu, thị trấn Lƣơng Sơn, thị trấn Phan Rí Cửa và 

các khu - cụm công nghiệp thuộc huyện Bắc Bình; 

 Vùng 3: Gồm các thị trấn Ma Lâm, Phú Long, Thuận Nam vàTP.Phan Thiết; 

các khu - cụm công nghiệp, các khu du lịch tại các huyện Hàm Thuận Bắc, Hàm 

Thuận Nam và TP.Phan Thiết; 

 Vùng 4: Gồm thị xã La Gi, thị trấn Tân Nghĩa, thị trấn Tân Minh và các khu - 

cụm công nghiệp thuộc huyện Hàm Tân; 

 Vùng 5: Gồm thị trấn Tánh Linh, thị trấn Võ Xu, thị trấn Đức Tài và các khu, 

cụm công nghiệp thuộc huyện Tánh Linh và huyện Đức Linh. 

 Trong điều kiện BĐKH ngày càng gia tăng và diễn biến phức tạp đã tác động 

tiêu cực làm suy giảm và ô nhiễm nguồn nƣớc, việc đề xuất các phƣơng án cân 
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bằng nƣớc cấp cho ĐT tỉnh Bình Thuận phân bổ theo các vùng địa hình đã khắc 

phục một số hạn chế trong quy hoạch, phân vùng cấp nƣớc và QL tổng hợp nguồn 

nƣớc, cũng nhƣ các thách thức trong việc bổ sung nguồn nƣớc hiện đang còn 

thiếu nhằm cung cấp nguồn nƣớc ổn định, chất lƣợng đảm bảo sử dụng cho các 

nhu cầu của ĐT trong điều kiện BĐKH.  

 Nghiên cứu đề xuất các phƣơng án cân bằng nƣớc cho các ĐT tỉnh Bình 

Thuận đến năm 2025 phân bổ theo các vùng địa hình nhằm giúp cho công tác QL 

tài nguyên nƣớc nói chung và QL hoạt động cấp nƣớc tại các ĐT tỉnh Bình Thuận 

trong thời gian tới đƣợc tốt hơn, bảo đảm phân bổ hợp lý nguồn nƣớc cấp cho các 

ĐT theo không gian các vùng địa hình và thời gian các tháng/mùa trong năm một 

cách ổn định (Phƣơng án cân bằng nƣớc cho các vùng ĐT xem hình 3.1). 

 d) Đề xuất nguồn nước thô cung cấp cho các NMN tại các vùng: 

      Nguồn nƣớc thô cấp cho các NMN tại các vùng chủ yếu là nguồn nƣớc mặt từ 

các hồ chứa nƣớc đã, đang và sẽ đƣợc xây dựng (theo quy hoạch ngành thủy lợi) 

dự kiến nhƣ sau: 

 Vùng 1: Nguồn cấp nƣớc chủ yếu lấy từ các hồ: Lòng Sông, Đá Bạc, Phan 

Dũng thuộc huyện Tuy Phong;  

 Vùng 2: Nguồn cấp nƣớc lấy từ sông Lũy và đƣợc bổ sung từ thủy điện Đại 

Ninh và các hồ chứa trên sông Lũy đƣợc nối mạng nhƣ hồ Cà Giây (đã có), hồ 

Sông Lũy, hồ Cà Tót (quy hoạch); 

 Vùng 3: Nguồn nƣớc cấp cho khu vực này đƣợc lấy từ 3 nơi (1). Từ hồ Sông 

Quao, (2) Nguồn nƣớc tiếp từ lƣu vực sông Lũy thông qua kênh 812 - Châu Tá và 

(3). Từ các hồ chứa và đập dâng trên LVS Cà Ty khi xây dựng xong hồ La Ngà 3; 

 Vùng 4: Nguồn nƣớc cấp cho khu vực này đƣợc lấy từ 3 nơi (1). Các hồ chứa 

Sông Dinh 3, hồ Núi Đất, hồ Sông Phan và (2). Tiếp nƣớc từ lƣu vực sông La  

Ngà thông qua kênh Biển Lạc - Sông Giang khi xây dựng hồ La Ngà 3; 

 Vùng 5: Nguồn nƣớc cấp đƣợc lấy trực tiếp từ sông La Ngà.
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Hình 3.1: Bản đồ phân vùng cấp nƣớc các ĐT tỉnh Bình Thuận đến năm 2025 
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3.2.2. Phương án cân bằng nguồn nước thô cho các đô thị đến năm 2025 

 Dự báo nhu cầu nƣớc thô đến năm 2025 (xem bảng 2.11) và hiện trạng công 

suất các NMN hiện có (xem bảng 1.6), xác định lƣợng nƣớc thô còn thiếu cần 

phải đầu tƣ  đến năm 2025 khoảng 110.426 m
3
/ngày-đêm, số liệu cụ thể (xem 

trong bảng 3.1). 

Bảng 3.1: Tổng lƣợng nƣớc thô còn thiếu cho các ĐT đến năm 2025 

TT Khu đô thị 

Nhu cầu nƣớc 

thô năm 2025 

(m
3
/ngày) 

Nhu cầu nƣớc 

thô năm 2017 

(m
3
/ngày) 

Nhu cầu nƣớc thô còn 

thiếu năm 2025 

(m
3
/ngày) 

(1) (2) (3) (4) (5)=(3)-(4) 

1 Thành phố Phan Thiết         103.526  89.680 13.846 

2 Thị xã LaGi           59.924  46.630 13.294 

3 Thị xã Phan Rí Cửa           11.317  8.126 3.191 

4 Huyện Tuy Phong           38.456  35.931 2.525 

5 Huyện Bắc Bình           17.604  14.127 3.477 

6 Huyện Hàm Thuận Bắc            6.593  4.661 1.932 

7 Huyện Hàm Thuận Nam           63.832  41.011 22.821 

8 Huyện Tánh Linh             5.211  4.334 877 

9 Huyện Đức Linh           11.441 9.885 1.556 

10 Huyện Hàm Tân         107.324  60.417 46.907 

 Tổng        425.228 314.802 110.426 

  

 Theo số liệu tính toán, dự báo tổng lƣợng nƣớc thô cần cung cấp cho các ĐT 

tỉnh Bình Thuận đến năm 2025 là 425.228 m
3
/ngđ, tăng 110.426 m

3
/ngđ so với 

năm 2017 (314.802 m
3
/ngđ), tổng dung tích các hồ chứa nƣớc thủy lợi hiện nay 

trên địa bàn tỉnh là 323,76 triệu m
3
 (khoảng 1,78 triệu m

3
/ngày) tính cho 6 tháng 

(182 ngày) của mùa khô. Với 13,6% lƣợng nƣớc cấp cho ĐT so với tổng nhu cầu 

nƣớc cho các ngành tƣơng đƣơng khoảng 241.930 m
3
/ngđ. Nhƣ vậy lƣợng nƣớc 

thô chỉ đáp ứng khoảng 56,9% so với nhu cầu là 425.228 m
3
/ngđ. Trên cơ sở số 

liệu về tổng nhu cầu nƣớc thô và công suất các hồ chứa hiện nay, đề xuất phƣơng 

án cân bằng nguồn nƣớc thô cấp cho các ĐT trong tỉnh phân bổ theo các vùng địa 

hình nhƣ sau: 
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 Vùng 1: Tổng nhu cầu nƣớc thô đến năm 2025 là 38.456 m
3
/ngđ, tăng 2.525 

m
3
/ngđ so với năm 2017 (35.931 m

3
/ngđ); tổng công suất hiện tại của các hồ chứa 

55,59 triệu m
3
, khoảng 305.439 m

3
/ngày (tính cho 6 tháng mùa khô) và cho tất cả 

các nhu cầu. Trong đó, tỷ lệ cấp cho ĐT là 13,6 %, tƣơng đƣơng với 41.540 

m
3
/ngđ. Nhƣ vậy, lƣợng nƣớc thô còn thiếu cho các ĐT của khu vực này là 3.084 

m
3
/ngày-đêm. 

 Phương án đề xuất: Nâng cấp, cải tạo các hồ: Đá Bạc, Lòng Sông, Phan Dũng 

thuộc huyện Tuy Phong, đồng thời sớm triển khai đầu tƣ xây mới hồ Sông Lũy 

với dung tích hữu ích khoảng 65 triệu m
3
 tại xã Phan Sơn, huyện Bắc Bình (Dự 

án đang triển khai) để điều tiết nguồn nƣớc sông Lũy và nguồn nƣớc sau nhà máy 

thủy điện Đại Ninh; tiếp nƣớc phục vụ cho sinh hoạt và sản xuất, đặc biệt cấp cho 

các nhà máy nhiệt điện và khu cảng Tổng hợp tại xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong 

(nhu cầu sử dụng khoảng 12.000 m
3
/ngđ). Sau khi dự án hồ Sông Lũy hoàn thành 

đƣa vào sử dụng sẽ đảm bảo nguồn nƣớc thô cung cấp nƣớc khu vực.  

 Vùng 2: Tổng nhu cầu nƣớc thô đến năm 2025 là 29.921 m
3
/ngđ, tăng 6.668 

m
3
/ngđ so với năm 2017 (22.253 m

3
/ngđ). Tổng công suất hiện tại của các hồ 

chứa 36,92 triệu m
3
, khoảng 202.857 m

3
/ngđ (tính cho 6 tháng mùa khô) và cho 

tất cả các nhu cầu. Trong đó, tỷ lệ cấp cho ĐT là 13,6 %, tƣơng đƣơng với 27.589 

m
3
/ngđ. Nhƣ vậy, lƣợng nƣớc thô còn thiếu cho các ĐT của khu vực này là 2.332 

m
3
/ngđ. 

 Phương án đề xuất: Cải tạo, nạo vét hồ Cà Giây để khai thác tối đa công suất 

thiết kế (73 triệu m
3
), đồng thời xây mới hồ Sông Lũy với dung tích hữu ích 

khoảng 65 triệu m
3
 để đảm bảo nguồn nƣớc cung cấp cho các ĐT trên địa bàn và  

vùng lân cận.  

 Vùng 3: Tổng nhu cầu nƣớc thô đến năm 2025 là 173.951 m
3
/ngđ, tăng 

38.599 m
3
/ngđ so với năm 2017 (135.352 m

3
/ngđ). Tổng công suất hiện tại của 
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các hồ chứa 137,927 triệu m
3
, khoảng 757.840 m

3
/ngày (tính cho 6 tháng mùa 

khô) và cho tất cả các nhu cầu. Trong đó, tỷ lệ cấp cho ĐT là 13,6 %, tƣơng 

đƣơng với 103.066 m
3
/ngđ. Nhƣ vậy, lƣợng nƣớc thô còn thiếu cho các ĐT của 

khu vực này là 32.286 m
3
/ngđ.  

 Phương án đề xuất: Đây là vùng có diện tích rộng, nhu cầu sử dụng nƣớc lớn 

nhất của tỉnh, lƣợng nƣớc thô còn thiếu so với nhu cầu sử dụng là rất lớn (97.615 

m
3
/ngđ). Do vậy, trong thời gian tới tỉnh Bình Thuận cần thực hiện các phƣơng án 

cụ thể sau:  

 - Tại thành phố Phan Thiết: Khu vực hiện đang thiếu nƣớc là vùng cát ven 

biển nằm phía Tây Bắc của Thành phố gồm các phƣờng: Mũi Né, Hàm Tiến và 

xã Thiện Nghiệp. Đây là khu vực có lƣợng mƣa trung bình năm thấp nhất của tỉnh 

(khoảng 870-1000 mm). Nguồn nƣớc cung cấp chính cho sinh hoạt và dịch vụ du 

lịch là nƣớc dƣới đất với trữ lƣợng rất hạn chế và có nguy cơ nhiễm mặn cao. Vì 

thế, về lâu dài cần tập trung nguồn lực để đầu tƣ xây dựng hoàn thiện hệ thống 

cấp nƣớc bao gồm: Hồ chứa nƣớc mƣa, hệ thống đƣờng ống dẫn nƣớc thô từ các 

hồ chứa tại các khu vực lân cận nhƣ hồ Cà Giang (huyện Hàm Thuận Bắc), Bàu 

Trắng (huyện Bắc Bình), đặc biệt là có kế hoạch khoan thăm dò, khai thác hợp lý, 

hiệu quả nguồn nƣớc dƣới đất tại khu vực. 

 - Tại huyện Hàm Thuận Bắc: Dự báo nhu cầu nƣớc thô đến năm 2025 cho các 

đô thị trên địa bàn là 6.593 m
3
/ngđ. Đây là khu vực sử dụng nƣớc ít so với 

TP.Phan Thiết (103.526 m
3
/ngđ) và huyện Hàm Thuận Nam (63.832 m

3
/ngđ), tuy 

nhiên khu vực tập trung nhiều hồ chứa công suất lớn: hồ Sông Quao (dung tích 

hữu ích 73 triệu m
3
), hồ Đa Guiry (4,5 triệu m

3
). Do vậy, trong thời gian tới chỉ 

cần nâng cấp, cải tạo các hồ chứa hiện hữu để đảm bảo khai thác tối đa công suất 

thiết kế và đảm bảo an toàn cho công trình.      

 - Tại huyện Hàm Thuận Nam: Tổng công suất 4 hồ chứa (Tân Lập, Sông 

Móng, Đu Đủ, Tà Mon) là 42,38 triệu m
3
, tƣơng đƣơng khoảng 31.668 m

3
/ngđ so 



110 

 

 

với nhu cầu 63.832 m
3
/ngày. Do vậy, đề xuất phƣơng án nâng cấp, cải tạo các hồ 

hiện hữu nêu trên để đảm bảo khai thác tối đa công suất thiết kế, đồng thời cần 

xây dựng thêm hồ chứa và hệ thống kênh, mƣơng dẫn nƣớc từ hồ La Ngà 3 (sau 

khi dự àn hoàn thành) để điều tiết nƣớc đến các khu vực còn thiếu nƣớc trên địa 

bàn huyện trong những năm tiếp theo.     

 Vùng 4: Tổng nhu cầu nƣớc thô đến năm 2025 là 167.248 m
3
/ngđ, tăng 

60.201 m
3
/ngđ so với năm 2017 (107.047 m

3
/ngđ). Tổng công suất hiện tại của 

các hồ chứa 71,57 triệu m
3
, khoảng 393.241 m

3
/ngđ (tính cho 6 tháng mùa khô) 

và cho tất cả các nhu cầu. Trong đó, tỷ lệ cấp cho ĐT là 13,6 %, tƣơng đƣơng với 

53.480 m
3
/ngđ. Nhƣ vậy, lƣợng nƣớc thô còn thiếu cho các ĐT của khu vực này 

là 113.768 m
3
/ngđ. Căn cứ vào nhu cầu sử dụng nƣớc và khả năng cung cấp nƣớc 

hiện nay, đề xuất phƣơng án cân bằng nƣớc cho từng khu vực nhƣ sau: 

 - Tại huyện Hàm Tân: Là một trong những vùng khô hạn nhất của tỉnh, đặc 

biệt là các khu vực ven biển thuộc các xã: Sơn Mỹ, Tân Thắng và Thắng Hải; các 

xã vùng núi nhƣ: Tân Hà, Tân Nghĩa, Sông Phan,… cũng thƣờng xuyên thiếu 

nƣớc cho sinh hoạt và sản xuất trong mùa khô hạn. Từ khi hồ Sông Dinh 3 (thị 

trấn Tân Nghĩa) đƣợc đƣa vào sử dụng vào năm 2015 với dung tích hồ là 62,04 

triệu m
3
, tình hình khan hiếm thiếu nƣớc trong khu vực đƣợc cải thiện đáng kể. 

Tuy nhiên, do thiếu nguồn vốn đầu tƣ nên dự án đến nay vẫn chƣa hoàn thiện, cụ 

thể Kênh dẫn nƣớc chính Đông (tiếp nƣớc cho phía Đông thị trấn Tân Nghĩa) 

chƣa đƣợc đầu tƣ, nên khu vực này vẫn chƣa đƣợc thừa hƣởng từ dự án.   

 Phương án đề xuất: Tiếp tục đầu tƣ hoàn thiện các hạng mục của dự án hồ 

Sông Dinh 3 nhằm khai thác tối đa nguồn nƣớc đảm bảo phục vụ các nhu cầu, 

trong đó cần ƣu tiên nƣớc cho sinh hoạt, công nghiệp và dịch vụ để phục vụ dân 

sinh và thúc đẩy phát triển kinh tế của địa phƣơng. Đối với khu vực xã Sông Phan 

(huyện Hàm Tân) cần xây dựng thêm một số hồ chứa vừa và nhỏ (dƣới 10 triệu 
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m
3
) để điều tiết dòng chảy (mùa lũ) và tích nƣớc sử dụng cho mùa khô góp phần 

bổ sung lƣợng nƣớc mặt còn thiếu trên địa bàn trong thời gian tới.     

 - Thị xã La Gi: Nguồn nƣớc cung cấp cho Thị xã từ 02 nguồn là từ hồ Núi 

Đất (xã Tân Hải-TX La Gi) và hồ Sông Dinh 3 (thị trấn Tân Nghĩa - Huyện Hàm 

Tân). Dự báo đến năm 2025, lƣợng nƣớc thô còn thiếu cho Thị xã là khoảng 

13.294 m
3
/ngđ (xem bảng 13). Để đảm bảo nguồn nƣớc cấp, thị xã La Gi cần nạo 

vét, cải tạo hồ Núi Đất để phát huy tối đa công suất hồ chứa, đồng thời nâng cấp 

hệ thống kênh, mƣơng dẫn nƣớc, nâng chất lƣợng nguồn nƣớc cấp cho ĐT.    

 Vùng 5: Tổng nhu cầu nƣớc thô đến năm 2025 là 16.652 m
3
/ngđ, tăng 2.433 

m
3
/ngđ so với năm 2017 (14.219 m

3
/ngđ). Tổng công suất hiện tại của các hồ 

chứa 21,753 triệu m
3
, khoảng 119.522 m

3
/ngày (tính cho 6 tháng mùa khô) và cho 

tất cả các nhu cầu. Trong đó, tỷ lệ cấp cho ĐT là 13,6 %, tƣơng đƣơng với 16.254 

m
3
/ngđ. Nhƣ vậy, lƣợng nƣớc thô còn thiếu cho các ĐT của khu vực là 9.539 

m
3
/ngđ. Đây là vùng có lƣợng mƣa trung bình năm lớn nhất của tỉnh, là vùng có 

trữ lƣợng nƣớc mặt dồi dào từ hệ thống sông, hồ trên địa bàn, đặc biệt là nguồn 

nƣớc từ LVS La Ngà (Đồng Nai) chảy vào. Tuy nhiên, lƣợng nƣớc thô dự kiến 

đến năm 2025 vẫn còn thiếu do công suất một số hồ chứa chƣa đáp ứng so với 

nhu cầu. Do vậy, trong thời gian tới cần cải tạo các hồ chứa hiện có gồm: Hồ 

Biển Lạc, hồ Trà Tân, hồ Đa Guiry,… để nâng công suất tích nƣớc cho các hồ. 

Đồng thời sớm triển khai đầu tƣ dự án hồ La Ngà 3 (Dự án đã đƣợc Chính phủ 

phê duyệt) để đảm bảo nguồn nƣớc sử dụng cho khu vực và các vùng lân cận. 

Bảng 3.2: Lƣợng nƣớc chuyển đến các LVS khi hồ La Ngà xây dựng xong [64] 

 

TT Thành phần Đơn vị LVS Cà Ty LVS Phan 
LVS Dinh 

(Chủ động cấp) 

1 Nông nghiệp 10
6 

m
3
 71,9 7,87 56,48 

2 Công nghiệp 10
6 

m
3
 15,87 5,34 38,33 

3 Dân sinh, DV- Du lịch 10
6 

m
3
 17,99 0,98 7,06 

Tổng 10
6 
m

3
 105,8 14 101 



112 

 

 

3.2.3. Phương án cân bằng nước sạch cho các đô thị đến năm 2025 

 a) Lượng nước sạch thiếu so với nhu cầu: Cân đối nhu cầu nƣớc sạch đến 

năm 2025 (khoảng 485.375 m
3
/ngđ) và hiện trạng công suất các NMN hiện có 

(khoảng 312.700 m
3
/ngđ), xác định lƣợng nƣớc sạch còn thiếu cần phải đầu tƣ 

đến năm 2025 cho các ĐT của tỉnh khoảng 172.675 m
3
 (xem bảng 3.2).  

Bảng 3.3: Lƣợng nƣớc sạch còn thiếu cho các ĐT đến năm 2025 

TT Khu đô thị 

Tổng nhu cầu 

nƣớc sạch 

năm 2025 

(m
3
/ngày) 

Công suất NMN 

hiện trạng 

năm 2017 

(m
3
/ngày) 

Nhu cầu NS 

còn thiếu 

năm 2025 

(m
3
/ngày) 

(1) (2) (3) (4) (5)=(3)-(4) 

1 Thành phố Phan Thiết              97.798  83.100 14.698 

2 Thị xã LaGi                57.694  45.000 12.694 

3 Thị trấn Phan Rí Cửa                10.634  8.000 2.634 

4 Huyện Tuy Phong                37.736  33.500 4.236 

5 Huyện Bắc Bình                16.893  21.500 -4.607 

6 Huyện Hàm Thuận Bắc                  6.348  11.100 -4.72 

7 Huyện Hàm Thuận Nam                62.958  39.500 23.458 

8 Huyện Tánh Linh                 4.986 5.000 -14 

9 Huyện Đức Linh                11.002  10.000 1.002 

10 Huyện Hàm Tân                105.890  56.000 49.890 

  Tổng              411.939  312.700 99.239 

 b) Cân bằng nước sạch cho các vùng đến năm 2025: 

 Theo số liệu điều tra, tổng nhu cầu nƣớc sạch năm 2017 tại các ĐT trong tỉnh 

là 242.707 m
3
/ngđ (xem bảng 1.9), đến năm 2025 là 411.939 m

3
/ngđ. Tuy nhiên, 

công suất các NMN hiện tại là 312.700 m
3
/ngđ nên chỉ đáp ứng khoảng 64,42% 

so với nhu cầu nƣớc sạch đến năm 2025. Trên cơ sở hiện trạng các NMN và nhu 

cầu dùng nƣớc cho sinh hoạt, công nghiệp, dịch vụ và các lĩnh vực khác, đề xuất 

phƣơng án cân bằng nƣớc theo hƣớng nâng cấp các NMN hiện có, đồng thời quy 

hoạch xây dựng mới một số NMN để đảm bảo CNĐT theo các vùng địa hình của 

tỉnh đến năm 2025, cụ thể nhƣ sau: 
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 Vùng 1: Tổng nhu cầu nƣớc sạch đến năm 2025 là 37.736 m
3
/ngđ, tăng 4.236 

m
3
/ngđ so với năm 2017 (33.500 m

3
/ngđ). Nguồn nƣớc tăng chủ yếu cấp cho các 

nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân và Cảng Tổng hợp Vĩnh Tân với nhu cầu khoảng 

10.000 m
3
/ngđ. Đề xuất phƣơng án nâng cấp các NMN hiện nay từ 33.500m

3
/ngđ 

lên 38.000 m
3
/ngđ cụ thể nhƣ sau: 

 - Giữ nguyên công suất NMN Tuy Phong 30.000 m
3
/ngđ, cải tạo các hạng 

mục để đảm bảo khai thác tối đa công suất thiết kế; 

 - Nâng công suất NMN Liên Hƣơng từ 3.500 m
3
/ngđ hiện nay lên 8.000 

m
3
/ngđ vào năm 2025. 

 Vùng 2: Tổng nhu cầu nƣớc sạch đến 2025 là 27.473 m
3
/ngđ, tăng 6.868 

m
3
/ngđ so với năm 2017 (20.605 m

3
/ngđ). Tuy nhiên, hiện công suất các NMN 

trên địa bàn khoảng 29.500 m
3
/ngđ nên vẫn đảm bảo cấp nƣớc cho nhu cầu sử 

dụng đến năm 2025. Do vây giữ nguyên công suất các NMN hiên có (NMN 

Lƣơng Sơn 3.500 m
3
/ngđ; NMN Bắc Bình 18.000 m

3
/ngđ và trạm cấp nƣớc Phan 

Rí Cửa 8.000 m
3
/ng.đ), chỉ cần cải tạo các hạng mục để khai thác tối đa công suất 

hiện có.    

 Vùng 3: Tổng nhu cầu nƣớc sạch đến 2025 là 167.104 m
3
/ngđ, tăng  41.778 

m
3
/ngđ so với năm 2017 (125.326 m

3
/ngđ). Đề xuất phƣơng án nâng cấp các 

NMN từ công suất 133.700 m
3
/ngđ hiện nay lên 170.000 m

3
/ngđ vào năm 2025, 

cụ thể: 

 - Tại thành phố Phan Thiết: 

   + Nâng công suất NMN Phan Thiết từ 22.000 m
3
/ngđ lên 45.000 m

3
/ngđ.

   + Nâng công suất NMN Mũi Né từ 1.100 m
3
/ngđ lên tối đa 3.500 m

3
/ngđ 

vào năm 2025 (vì đây là khu vực khô hạn, sử dụng nguồn nƣớc dƣới đất). 

   + Giữ nguyên công suất NMN Cà Giang 60.000 m
3
/ngđ. 

 - Khu vực huyện Hàm Thuận Bắc: Tổng công suất các NMN hiện nay là 

11.500 m
3
/ngđ, đáp ứng đƣợc nhu cầu nƣớc sạch cho khu vực đến năm 2025 là 
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6.348 m
3
/ngđ. Do vậy, giữ nguyên công suất các NMN hiện hữu (NMN Hàm 

Thuận Bắc 10.000 m
3
/ngđ, NMN thị trấn Phú Long 1.500 m

3
/ngđ), chỉ cần cải tạo 

các hạng mục của NMN để khai thác tối đa công suất hiện có. 

 - Khu vực huyện Hàm Thuận Nam: 

   + Nâng công suất NMN Tân Thành từ 2.500 m
3
/ngđ lên 6.000 m

3
/ngđ. 

   + Nâng công suất NMN Hàm Thuận Nam từ công suất 7.000 m
3
/ngđ lên 

15.000 m
3
/ngđ. 

   + Giữ nguyên công suất NMN Ba Bàu 30.000 m
3
/ngđ 

 Vùng 4: Tổng nhu cầu nƣớc sạch đến 2025 cho các đô thị là 163.584 m
3
/ngđ, 

tăng 64.466 m
3
/ngđ so với năm 2017. Đề xuất phƣơng án nâng cấp các NMN từ 

66.000 m
3
/ngđ hiện tại lên 165.000 m

3
/ngđ vào năm 2025, nhƣ sau: 

 - Khu vực thị xã La Gi: 

   + Nâng công suất NMN Tân Tiến từ 35.000 m
3
/ngđ lên 45.000 m

3
/ngđ. 

   + Nâng công suất NMN Tân An từ 10.000 m
3
/ngđ lên 20.000 m

3
/ngđ. 

 - Khu vực huyện Hàm Tân: 

   + Nâng công suất NMN Tân Minh từ 6.000 m
3
/ngđ lên 15.000 m

3
/ngđ. 

   + Nâng công suất MNM Hàm Tân từ 15.000 lên 35.000 m
3
/ngđ. 

   + Nâng công suất NMN Sơn Mỹ từ 35.000 m
3
/ngđ lên 50.000 m

3
/ngđ. 

 Vùng 5: Tổng nhu cầu nƣớc sạch đến 2025 là 15.988 m
3
/ngđ. Đề xuất 

phƣơng án nâng cấp công suất các NMN hiện có từ 15.000 m
3
/ngđ lên 17.000 

m
3
/ngđ vào năm 2025, cụ thể là:  

 - Khu vực huyện Tánh Linh: Nâng công suất NMN thị trấn Lạc Tánh từ công 

suất 5.000 m
3
/ngđ lên 7.000 m

3
/ngđ. 

 - Khu vực huyện Đức Linh Giữ nguyên công suất NMN thị trấn Võ Xu từ 

5.000 m
3
/ngđ và NMN thị trấn Đức Tài 5.000 m

3
/ng. 
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Bảng 3.4: Phƣơng án nâng cấp NMN cho các vùng tỉnh đến năm 2025  

Vùng 

cấp 

nƣớc 

Đô thị 
NMN/Trạm 

cấp nƣớc 

Phƣơng án 

đề xuất 
Vị trí NMN 

Công suất 

NMN (m
3
/ngđ) 

Nguồn nƣớc 

cấp 
2017 2025 

1 

Huyện 

Tuy 

Phong 

NMN Tuy 

Phong 
Giữ nguyên Xã Phong Phú 30.000 30.000 

Hồ Lòng 

Sông NMN Liên 

Hƣơng  
Nâng cấp Xã Phƣớc Thể 3.500 10.000 

2 

TT. Phan 

Rí Cửa 

Trạm cấp nƣớc 

Phan Rí 
Giữ nguyên 

Thị trấn Phan 

Rí Cửa 
8.000 8.000 

NMN Bắc 

Bình 

Huyện 

Bắc Bình 
NMN Bắc Bình Giữ nguyên TT. Chợ Lầu 18.000 18.000 

Sông Lũy 

 
NMN Lƣơng 

Sơn 
Giữa nguyên  TT. Lƣơng Sơn 3.500 3.500 

 

 

3 

TP. Phan 

Thiết 

NMN Phan 

Thiết 
Nâng cấp Xã Phong Nẫm 22.000 45.000 Đập Phú Hội 

NMN Mũi Né Nâng cấp Phƣờng Mũi Né 1.100 3.500 
Nƣớc dƣới 

đất 

NMN Cà Giang Giữ nguyên Xã Hàm Hiện 60.000 60.000 

Hồ ông Quao 

Huyện 

Hàm 

Thuận 

Bắc 

NMN Hàm 

Thuận Bắc 
Giữ nguyên 

Xã Thuận Minh 10.000 10.000 

NMN Phú 

Long 
TT. Phú Long 1.500 1.500 

Huyện 

Hàm 

Thuận 

Nam 

NMN Hàm 

Thuận Nam 
Nâng cấp TT. Thuận Nam 7.000 15.000 

Chuyển từ 

hồ: Sông 

Móng, Đu 

Đủ, Tân Lập 

NMN Tân 

Thành 
Nâng cấp Xã Tân Thành 2.500 6.000 

NMN Ba Bàu Giữ nguyên 
KCN Hàm 

Kiệm 
30.000 30.000 Đập Ba Bàu 

4 

Thị xã  

La Gi 

NMN Tân Tiến Nâng cấp 
Phƣờng Tân 

Tiến 
35.000 45.000 Hồ Núi Đất 

NMN Tân An Nâng cấp Phƣờng Tân An 10.000 20.000 

Đập Đá 

Dựng; Hồ 

Sông Dinh 3 

Huyện 

Hàm Tân 

NMN Tân 

Minh 
Nâng cấp TT. Tân Minh 6.000 15.000 Tiếp nƣớc từ 

hổ Biển Lạc 
NMN Sơn Mỹ Nâng cấp KCN Sơn Mỷ 35.000 50.000 

NMN Hàm Tân Nâng cấp TT. Tân Nghĩa 15.000 35.000 
Hồ Sông 

Dinh 3 

5 

H. Tánh 

Linh 
NMN Lạc Tánh Nâng cấp TT. Lạc Tánh 5.000 7.000 

Sông La Ngà 
Huyện 

Đức Linh 

NMN Đức Tài Giữ nguyên TT. Đức tài 5.000 5.000 

NMN Võ Xu Giữ nguyên TT. Võ Xu 5.000 5.000 

 Tổng 312.700 412.500  
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Hình 3.2: Bản đồ quy hoạch các nhà máy cấp nƣớc cho các ĐT tỉnh Bình Thuận đến năm 2025
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        Bảng 3.5: Bảng tổng hợp phƣơng án phân vùng cấp nƣớc và nguồn nƣớc cấp cho các đô thị tỉnh Bình Thuận  

đến năm 2025 

TT 
Vùng cấp 

nƣớc 
Phạm vi cấp nƣớc Vị trí nguồn nƣớc cấp Nhà máy nƣớc Ghi chú 

1 Vùng 1 

Thị trấn Liên Hƣơng,  các khu - 

Cụm CN (Nhà máy Nhiệt điện 

Vĩnh Tân, Cảng tổng hợp Vĩnh 

Tân) trên địa bàn huyện Tuy 

Phong. 

Nguồn nƣớc đƣợc lấy từ sông 

Lòng Sông vào các hồ chứa 

thuỷ lợi: Hồ Lòng Sông, hồ Đá 

Bạc, hồ Phan Dũng. 

 

1) NMN Tuy Phong; 

2) NMN Liên Hƣơng. 

Các hồ chứa, 

NMN nằm trên 

địa bàn huyện 

Tuy Phong. 

2 Vùng 2 

Các đô thị: Phan Rí Cửa (huyện 

Tuy Phong), Chợ Lầu, Lƣơng 

Sơn (huyện Bắc Bình) và các 

khu-Cụm CN trên địa bàn huyện 

Bắc Bình. 

Nguồn nƣớc từ lƣu vực sông 

Luỹ vào các hồ chứa: Cà Giây 

(đã có), hồ Sông Luỹ, hồ Cà 

Tót (quy hoạch) và một phần từ 

hồ thuỷ điện Đại Ninh. 

 

1) Trạm CN Phan Rí; 

2) NMN Bắc Bình; 

3) NMN Lƣơng Sơn.  

Các hồ chứa, 

NMN (trừ Trạm 

CN Phan Rí) đều 

thuộc huyện Bắc 

Bình. 

3 Vùng 3 

Các đô thị: Phan Thiết, Ma Lâm, 

Phú Long, Thuận Nam và các 

khu - Cụm công nghiệp trên địa 

bàn TP.Phan Thiết và các huyện 

Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận 

Nam. 

Nguồn nƣớc đƣợc lấy từ các 

LVS Cà Ty, Sông Cái Phan 

Thiết, sông Phan, sông Luỹ 

thông qua hệ thống kênh 

mƣơng dẫn vào các hồ chứa: 

Hồ Sông Quao, hồ La Ngà 3. 

Gồm: (1) NMN Phan 

Thiết; (2) NMN Cà 

Giang; (3) NMN Mũi 

Né; (4) NMN Hàm 

Thuận Bắc; (5) NMN 

Phú Long; (6) NMN 

Hàm Thuận  Nam; (7) 

NMN Tân Thành; (8) 

NMN Ba Bàu  

Các hồ chứa à 

NMN thuộc địa 

bàn TP. Phan 

Thiết, các huyện: 

Hàm Thuận Bắc, 

Hàm Thuận Nam.   

4 Vùng 4 

Đô thị Tân Minh, Tân Nghĩa 

(huyện Hàm Tân) và thị xã La 

Gi và các khu - Cụm CN trên 

địa bàn huyện Hàm Tân và thị 

xã La Gi. 

Nguồn nƣớc cấp đƣợc lấy từ 

các lƣu vực sông Phan, sông 

Dinh vào các hồ chứa: Hồ Sông 

Dinh 3, hồ Sông Phan (quy 

hoạch) và hồ Núi Đất.  

1) NMN Tân Tiến; 

2) NMN Tân An; 

3) NMN Tân Minh; 

4) NMN Hàm Tân; 

5) NMN Sơn Mỹ 

Vị trí hồ chứa và 

Nhà máy nƣớc 

thuộc địa bàn 

huyện Hàm Tân 

và thị xã La Gi. 

5 Vùng 5 

Đô thị Đức Tài, Võ Xu (Đức 

Linh), Lạc Tánh (Tánh Linh) và 

các khu - Cụm CN trên địa bàn 

các huyện. 

Nguồn nƣớc cấp lấy trực tiếp từ 

sông La Ngà bên ngoài các tỉnh 

Lâm Đồng, Đồng Nai. 

1) NMN Đức Tài; 

2) NMN õ Xu; 

3) NMN Lạc Tánh. 

Các NMN nằm 

trên địa bàn 02 

huyện: Đức Linh, 

Tánh Linh.  
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3.2.4. Đề xuất lộ trình thực hiện cân bằng nước và các dự án ưu tiên triển khai 

giai đoạn 2020-2025 

 a) Đề xuất lộ trình thực hiện cân bằng nước: 

 Để thực hiện cân bằng nƣớc cho các vùng địa hình theo phƣơng án đề xuất, 

tỉnh Bình Thuận cần có kế hoạch, lộ trình nhằm thực hiện đồng bộ, hiệu quả các 

giải pháp. Trong đó cần tập trung các nguồn lực để ƣu tiên đầu tƣ xây dựng, nâng 

cấp và cải tạo các công trình/HTCN theo hƣớng hiện đại, phù hợp với nhu cầu sử 

dụng hiện tại và phát triển trong tƣơng lai của từng vùng nhằm phát huy tối đa 

tính năng và công suất của công trình (hồ chứa, trạm bơm, NMN). 

 Tuy nhiên, việc đầu tƣ xây dựng công trình cấp nƣớc có quy mô lớn nhƣ hồ 

chứa nƣớc, hệ thống kênh - mƣơng, đƣờng ống dẫn nƣớc, cần có nguồn vốn rất 

lớn để thực hiện. Trong bối cảnh ngân sách của địa phƣơng còn nhiều khó khăn,  

việc phân kỳ đầu tƣ hoặc mời gọi đầu tƣ từ các nguồn vốn khác, đặc biệt là khối 

tƣ nhân là hết sức cần thiết. Đồng thời cần phải xây dựng lộ trình để thực hiện cân 

bằng nƣớc cho các ĐT theo tiêu chí đánh giá “thứ tự ƣu tiên” cho từng công 

trình/dự án, từng vùng cụ thể để chọn lựa thời gian và nguồn kinh phí thực hiện, 

bảo đảm tính khả thi và hiệu quả cao cho dự án. Lộ trình thực hiện cân bằng nƣớc 

cho các ĐT tỉnh Bình Thuận trong điều kiện BĐKH đƣợc đề xuất nhƣ Bảng 3.6.  

Bảng 3.6: Lộ trình trình thực hiện cân bằng nƣớc cho các đô thị tỉnh Bình Thuân 

giai đoạn 2020-2025 

TT 

Vùng 

cân 

bằng 

nƣớc 

Nội dung đầu tƣ xây dựng công trình/hệ thống cấp 

nƣớc 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Nguồn kinh 

phí thƣc 

hiện 

1 Vùng 1 

Nhà 

máy 

nƣớc 

Nâng cấp NMN Liên hƣơng công suất từ 

3.500 m
3
/ngđ lên 10.000 m

3
/ngđ. 2020 

Ngân sách 

huyện Tuy 

Phong 

Hồ 

chứa 

- Nâng cấp, cải tạo các hồ: Đá Bạc, Lòng 

Sông, Phan Dũng; 

- Xây dựng mới hồ Sông Luỹ (65 triệu m
3
).  

2020-

2025 

Ngân sách 

TW + ngân 

sách tỉnh 

2 Vùng 2 

Nhà 

máy 

nƣớc 

Cải tạo nhằm khai thác tối đa công suất hiện 

có của trạm CN Phan Rí (8.000 m
3
/ngđ); 

NMN Bắc Bình (18.000 m
3
/ngđ); NMN 

Lƣơng Sơn (3.500 m
3
/ngđ). 

2020 

Ngân sách 

huyện (Bắc 

Bình) 
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Hồ 

chứa 

Cải tạo, nạo vét hồ Cà Giây để khai thác tối 

đa công suất thiết kế (73 triệu m
3
). 

2020-

2022 

Ngân sách 

tỉnh 

3 Vùng 3 

Nhà 

máy 

nƣớc 

Nâng công suất NMN Phan  Thiết từ 22.000 

m
3
/ngđ lên 45.000 m

3
/ngđ. 

2020-

2022 

Ngân sách 

tỉnh 

Nâng công suất: (1) NMN Mũi Né (1.100 

m
3
/ngđ lên 3.500 m

3
/ngđ); (2) NMN Thuận 

Nam (7.000 m
3
/ngđ - 15.000 m

3
/ngđ); (3) 

NMN Tân Thành (2.500 m
3
/ngđ - 6.000 

m
3
/ngđ). 

2020 

Cải tạo nhằm khai thác tối đa công suất các 

NMN hiện có: NMN Cà Giang (60.000 

m
3
/ngđ); NMN Phú Long (1.500 m

3
/ngđ); 

NMN Ba Bàu (30.000 m
3
). 

2020-

2025 
Vốn tƣ nhân 

Hồ 

chứa 

- Cải tạo các hồ chứa hiện có trên địa bàn 

(Hồ Sông Quao, hồ Cà Giang); 

- Xây dựng mới hồ chứa nƣớc mƣa, hoàn 

thiện hệ thống ống dẫn từ các hồ đến các 

NMN.  

2020-

2025 

Ngân sách 

tỉnh + vốn tƣ 

nhân (hồ Cà 

Giang) 

4 Vùng 4 

Nhà 

máy 

nƣớc 

Nâng cấp các NMN: (1) NMN Tân Tiến 

(35.000 m
3
/ngđ – 45.000 m

3
/ngđ); (2) NMN 

Sơn Mỹ (35.000 m
3
/ngđ – 50.000 m

3
/ngđ) ; 

(3) NMN Hàm Tân (15.000 m
3
- 35.000 

m
3
/ngđ); (4) NMN Tân Minh (6.000 m

3
/ngđ 

– 15.000 m
3
/ngđ). 

2020-

2025 

Ngân sách 

tỉnh +  tƣ 

nhân (NMN 

Tân Tiến, 

NMN Sơn 

Mỹ). 

Hồ 

chứa 

- Xây dựng hoàn thiện các hạng mục của dự 

án hồ Sông Dinh 3; xây một số hồ dung tích 

,10 triệu m
3
. 

- Cải tạo hồ Núi Đất.  

2020-

2025 

Ngân sách 

tỉnh + TW 

hỗ trợ. 

5 Vùng 5 

Nhà 

máy 

nƣớc 

Cải tao để khai thác tối đa công suất các 

NMN hiện có: NMN Đức Tài (5.000 

m
3
/ngđ); NMN Võ Xu (5.000 m

3
/ngđ).  

2020-

2015 

 Ngân sách 

huyện (Đức 

Linh). 

Nâng công suất NMN Lạch Tánh từ 5.000 

m
3
/ngđ lên 7.000 m

3
/ngđ.  

2020 

Ngân sách 

huyện (Tánh 

Linh). 

Hồ 

chứa 

- Cải tạo các hồ chứa hiện có gồm: Hồ Biển 

Lạc, hồ Trà Tân, hồ Đa Guiry. 

- Xây mới hồ La Ngà 3. 

2020-

2025 

Ngân sách 

tỉnh + TW 

 b) Đề xuất các dự án triển khai giai đoạn 2020-2025: 

 Kết quả rà soát cho thấy rất nhiều hoạt động thích ứng với BĐKH đƣợc triển 

khai trên địa bàn tình Bình Thuận. Do vậy, mức độ ƣu tiên liên quan tới hành 

động thích ứng với BĐKH và tính khả thi cần tiến hành trƣớc. Danh mục các dự 

án ứng phó với BĐKH giai đoạn 2020-2025 đƣợc thể hiện trong bảng 3.7.
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Bảng 3.7: Danh mục các dự án Cân bằng nƣớc ứng phó với BĐKH triển khai giai đoạn 2020-2025 

 

TT 
Tên dự án, quy hoạch, 

kế hoạch phát triển 
Mục tiêu phát triển dự án 

Khu vực 

ƣu tiên 

Giai 

đoạn 

thực 

hiện 

Lồng ghép hành động 

thích ứng với BĐKH 

trong khuôn khổ DA 

Đơn vị đầu tƣ 

(tiềm năng/xác 

định) và vốn 

đầu tƣ 

Tác động 

BĐKH 

đến khu 

vực DA 

Mức độ 

ƣu tiên 

của DA 

1 

Xây dựng chiến lƣợc 

Tăng trƣởng xanh của 

tỉnh Bình Thuận bằng 

việc tròng rừng phòng 

hộ dọc ven biển, các 

khu sa mạc hoá, các 

vùng đồi núi trên địa 

bàn tỉnh 

Tạo vành đai phòng hộ ven 

biển và các vùng đồi trọc, 

sa mạc hoá để ngăn chặn 

cát bay, cố định cồn cát di 

động và chống sói mòn đất, 

tạo thảm xanh, tăng cƣờng 

khả năng giữ và bảo vệ 

nguồn nƣớc. 

 

Tỉnh 

Bình 

Thuận 

2020-

2025 

Trồng và phục hồi 

rừng ngập mặn, rừng 

chắn cát ven biển và 

rừng phòng hộ giảm 

nhẹ tai biến thiên tai 

do BĐKH. 

- UBND 

huyện, thị, 

thành phố 

trong tỉnh. 

- Nguồn vốn  

Trung ƣơng, 

vốn tỉnh. 

Khá cao 

Rất ƣu 

tiên 

2 

Xây dựng kè (8.766m) 

phòng chống lũ chủ 

động ứng phó với 

BĐKH gắn với cải tạo 

môi trƣờng nƣớc trên 

sông Cà Ty và khu vực 

Bảo tàng Hồ Chí Minh 

- chi nhánh Bình 

Thuận. 

Cải tạo mặt sông thông 

thoáng, đáy sông luôn ngập 

nƣớc và không tồn đọng 

rác thải kể cả khi triều thấp; 

phòng chống sói mòn, sạt 

lở bờ sông và hạn chế bồi 

lắp bờ sông đảm bảo các 

yêu cầu về thoát lũ và giao 

thông thuỷ cho khu vực. 

 

Các 

phƣờng 

Đức 

Nghĩa, 

Đức 

Long, 

TP.Phan 

Thiết). 

 

 

2020-

2025 

Cũng cố, nâng cấp hệ 

thống đê biển phƣờng 

Đức Long, TP.Phan 

Thiết, chống xói lở 

bờ biển với xu hƣớng 

nƣớc biển dâng  do 

tác động của BĐKH. 

UBND thành 

phố Phan 

Thiết chủ trì 

phối hợp với 

Sở Kế hoạch 

và Đầ tƣ 

Khá cao 

Rất ƣu 

tiên 

3 

Xây dựng kè (1.833m) 

bảo vệ biển và khu tái 

định cƣ thị trấn Phan 

Rí Cửa, huyện Tuy 

Phong. 

Chống xâm thực bờ biển, 

bảo vệ khu dân cƣ và tài 

nguyên nƣớc. 

Thị trấn 

Phan Rí 

Cửa, 

huyện 

Tuy 

Phong. 

2020-

2025 

Gia cố, nâng cấp hệ 

thống kè  chống xói 

lở và xâm nhậm mặn 

bảo vệ khu dân cƣ, 

đất sản xuất và bảo 

vệ tài nguyên nƣớc  

- UBND 

huyện Tuy 

Phong phối 

hợp với các 

Sở: Kế hoạch 

&Đầu Tƣ, 

NN&PTNT; 

- Nguồn vốn: 

TW, vốn tỉnh 

Rất cao 

Rất ƣu 

tiên 
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4 

Xây dựng mới và nâng 

cấp hệ thống công trình 

thuỷ lợi thích ứng lũ 

lụt, hạn hán liên quan 

tới  BĐKH 

Đảm bảo trữ lƣợng và cải 

thiện chất lƣợng nguồn 

nƣớc thô cung cấp cho các 

nhu cầu dùng nƣớc trên 

toàn tỉnh.   

Tỉnh 

Bình 

Thuận 

2020-

2025 

Xây dựng và cải tạo 

các công trình thuỷ 

lợi đảm bảo đủ nƣớc 

cho sinh hoạt và sản 

xuất, đồng thời phòng 

chống lũ lụt, hạn hán 

do tác động của 

BĐKH 

Sở 

NN&PTNT 

chủ trì phối 

hợp với Sở 

KH&Đầu tƣ 

và UBND các 

huyện, thị, 

thành phố trên 

địa bàn dự án. 

Khá cao Ƣu tiên 

5 

Dự án đảm bảo an toàn 

hồ chứa và cấp nƣớc 

phục vụ sinh hoạt, sản 

xuất của tỉnh Bình 

Thuận trong điều kiện 

BĐKH 

Đánh giá tác động của 

BĐKH tới khả năng nguồn 

nƣớc cấp, cắt lũ, an toàn hồ 

chứa. Đề xuất phƣơng án 

ứng phó 

Tỉnh 

Bình 

Thuận 

2020-

2022 

- Đánh giá thay đổi 

của chế độ thuỷ văn 

theo các kịch bản 

BĐKH;  

- Dự báo nhu cầu sử 

dụng nƣớc cho các 

nhu cầu để phát triển 

KT-XH; 

- Đề xuất phƣơng án 

cân bằng nƣớc cho 

các vùng, quy hoạch, 

kế hoạch xây dựng hệ 

thống hồ chứa bảo 

đảm cắt lũ và cấp 

nƣớc phục vụ các nhu 

cầu trong điều kiện 

BĐKH. 

Sở Nông 

nghiệp&PTN

T chủ trì phối 

hợp với Sở 

KH&Đầu tƣ 

và UBND các 

huyện, thị, 

thành phố trên 

địa bàn dự án. 

Cao Ƣu tiên 

6 

Xây dựng năng lực thể 

chế trong ngành nƣớc 

và đô thị hoá nhằm ứng 

phó với BĐKH trên địa 

bàn tỉnh Bình Thuận. 

Cải thiện năng lực quản lý 

TNN cho các bên liên quan 

để hạn chế những tác động 

của BĐKH. 

Tỉnh 

Bình 

Thuận. 

2020-

2025 

Tăng cƣờng năng lực 

QL trong ngành nƣớc 

và đô thị hoá; năng 

cao nhận thức công 

đồng trong QL và bảo 

vệ TNN. 

Sở Nông 

nghiệp 

&PTNT chủ 

trì phối hợp 

với các sở, 

ngành liên 

quan. 

Khá cao 

Rất ƣu 

tiên 
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3.3. Đề xuất mô hình và một số giải pháp quản lý cấp nƣớc các đô thị tỉnh 

Bình Thuận trong điều kiện biến đổi khí hậu 

3.3.1. Đề xuất mô hình quản lý cấp nước các đô thị tỉnh Bình Thuận trong điều 

kiện biến đổi khí hậu 

 Các mô hình đơn vị sự nghiệp công lập QL, doanh nghiệp (tƣ nhân) QL, vận 

hành hệ thống và mô hình tƣ nhân tự quản đƣợc áp dụng vào thực tế tại các ĐT 

tỉnh Bình Thuận trong thời gian qua đã mang lại đƣợc những kết quả đáng kể, đáp 

ứng đƣợc bƣớc đầu nhu cầu dùng nƣớc của ngƣời dân ĐT. Tuy nhiên, hiệu quả 

cấp nƣớc đến từng hộ gia đình chƣa cao, có nhiều vấn đề thiếu sót, thất thoát xảy 

ra. Vì vậy, nghiên cứu đề xuất mô hình mới, linh hoạt hơn và phù hợp với điều 

kiện cụ thể ở các ĐT tỉnh Bình Thuận trong điều kiện KT- XH và tình hình 

BĐKH có xu hƣớng ngày càng gia tăng. Mô hình đề xuất có sự  liên kết giữa Nhà 

nƣớc với tƣ nhân (các công ty cấp nƣớc) trong hoạt động cấp nƣớc nhằm khắc 

phục đƣợc một số nhƣợc điểm của các mô hình QL cũ trong việc QL, cung cấp 

dịch vụ cấp nƣớc tới ngƣời dân ĐT tỉnh Bình Thuận cũng nhƣ các địa phƣơng 

khác của nƣớc ta. 

 Quy mô của công trình/HTCN đa dạng, có thể áp dụng đƣợc cho nhiều địa 

phƣơng; phạm vi cấp nƣớc trên toàn ĐT (phù hợp với đô thị vừa và nhỏ); nguồn 

vốn tƣ nhân nên có thể huy động số lƣợng lớn; trình độ QL, vận hành công trình 

thuộc loại khá. 

 Mô hình tổ chức gồm: Giám đốc, phó giám đốc và các phòng ban nghiệp vụ 

(phòng Quản lý cấp nƣớc, phòng Tổ chức - Hành chính - Kế toán, phòng Kế 

hoạch - Kỹ thuật - Truyền thông). Tuy nhiên, đây là mô hình Nhà nƣớc kết hợp 

với tƣ nhân nên có sự QL của Nhà nƣớc thông qua Ban Chỉ đạo CNAT của Tỉnh 

và Công ty CP Cấp thoát nƣớc Bình Thuận. Trong đó, Công ty CP Cấp thoát 

nƣớc Bình Thuận sẽ kết hợp với các doanh nghiệp tƣ nhân thành lập các phòng 
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ban chức năng chịu trách nhiệm cung cấp, QL, vận hành và chịu trách nhiệm 

kiểm tra, giám sát. 

 Công ty CP Cấp thoát nƣớc Bình Thuận gồm có 2 bộ phận: Bộ phận làm 

việc văn phòng và bộ phận lao động kỹ thuật có kinh nghiệm trong xây lắp, vận 

hành, bảo dƣỡng các công trình, HTCNĐT. Cán bộ, công nhân chịu trách nhiệm 

vận hành, duy tu, bảo dƣỡng đƣợc tuyển dụng đào tạo, tập huấn về nghiệp vụ 

chuyên môn, về công nghệ kỹ thuật cấp nƣớc, về quy trình vận hành, duy tu, bảo 

dƣỡng công trình/HTCN. 

 

Hình 3.3: Đề xuất mô hình QL khai thác dịch vụ CNĐT tỉnh Bình Thuận 
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   Nhiệm vụ của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước tỉnh: Tham mƣu cho Giám 

đốc Sở Xây dựng trong việc xây dựng các cơ chế, chính sách, quy hoạch, kế 

hoạch, chƣơng trình, dự án về cấp nƣớc đô thị trên địa bàn tỉnh, trình cấp có thẩm 

quyền và tổ chức thực hiện khi đƣợc phê duyệt; tham mƣu cho Giám đốc Sở, Ban 

chỉ đạo CNAT các chƣơng trình mục tiêu quốc gia của tỉnh về tổ chức triển khai 

thực hiện Chƣơng trình mục tiêu quốc gia về Nƣớc sạch ĐT; tiếp nhận, quản lý, 

sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn, vật tƣ, thiết bị các chƣơng trình, dự án đƣợc 

phân công và thực hiện lồng ghép với các chƣơng trình, dự án phát triển kinh tế - 

xã hội khác có liên quan trên địa bàn tỉnh; tổ chức các hoạt động truyền thông, 

giáo dục, vận động nhân dân khai thác sử dụng có hiệu quả và bảo nguồn nƣớc; 

bồi dƣỡng, tập huấn kỹ thuật, nghiệp vụ về nƣớc sạch cho các tổ chức và cá nhân 

có nhu cầu tại các ĐT. 

 

Hình 3.4: Sơ đồ mô hình Công ty CP Cấp thoát nƣớc ĐT tỉnh Bình Thuận 
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  Đây là mô hình có sự kết hợp chặt chẽ giữa Nhà nƣớc và các doanh nghiệp 

tƣ nhân, vì vậy để mô hình hoạt động có hiệu quả cao cần sự QL, giám sát thƣờng 

xuyên của Nhà nƣớc, đồng thời ngƣời dân cần phải có ý thức trách nhiệm cao 

trong việc sử dụng cũng nhƣ bảo vệ nguồn nƣớc và HTCNĐT trong khu vực. Với 

phƣơng châm hoạt động phát huy nội lực của dân cƣ đô thị, dựa vào nhu cầu, trên 

cơ sở đẩy mạnh xã hội hóa trong đầu tƣ, xây dựng và QL, và tăng cƣờng hiệu quả 

QLNN trong các dịch vụ cung cấp nƣớc sạch ĐT. Đồng thời, hình thành thị 

trƣờng nƣớc sạch theo định hƣớng của Nhà nƣớc. 

 

Hình 3.5: Sơ đồ phân cấp QL vận hành HTCN đô thị tỉnh Bình Thuận 
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 Theo sơ đồ phân cấp quản lý hoạt động cấp nƣớc các đô thị tỉnh Bình Thuận 

trong điều kiên BĐKH, vai trò QL nhà nƣớc và QL dịch vụ cấp nƣớc cần đƣợc 

phân định rõ vai trò QL của các chủ thể nhằm đảm bảo tính hiệu lực, hiệu quả 

theo hƣớng tinh gọn về tổ chức bộ máy, đồng thời trách sự chồng chéo trong chức 

năng nhiệm vụ. Theo đó, UBND tỉnh Bình Thuận thực hiện chức năng QL nhà 

nƣớc trong lĩnh vực CNĐT trên phạm vi toàn tỉnh thông qua 02 cơ quan tham 

mƣu chính là Ban Chỉ đạo CNAT tỉnh và Sở Xây dựng. Trong đó, Ban Chỉ đạo 

CNAT của tỉnh với bộ máy gồm các thành viên đại diện từ các cơ quan chuyên 

môn là Sở, ban ngành của tỉnh nhƣ: Sở Tài Nguyên & Môi trƣờng tham mƣu QL 

các nội dung liên quan đến tài nguyên nƣớc; Sở Xây dựng tham mƣu về kế hoạch 

CNAT, dự báo nhu cầu sử dụng nƣớc cho các ĐT, tỷ lệ thất thoát nƣớc; Sở 

NN&PTNT đề xuất việc đầu tƣ phát triển hệ thống thủy lợi để đảm bảo nguồn 

nƣớc cấp; Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh kiểm tra về chất lƣợng nƣớc sử dụng cho 

các đối tƣợng trên địa bàn,... Đối với việc QL vận hành các hệ thống cấp nƣớc các 

đô thị do các đơn vị cấp nƣớc thực hiện, Nhà nƣớc không can thiệp vào hoạt động 

sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Thông qua công cụ QL là hệ thống pháp 

luật và các quy định liên quan, Nhà nƣớc chỉ quản lý chung đối với hoạt động 

CNĐT, trong đó tăng cƣờng công tác thanh, kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất nhằm 

phát hiện và xử lý kịp thời đối với các hành vi sai phạm trong lĩnh vực CNĐT.        

3.3.2. Hoàn thiện cơ chế chính sách quản lý cấp nước đô thị trong điều kiện 

biến đổi khí hậu 

a) Bổ sung hoàn thiện cơ chế chính sách về phân bổ khai thác nguồn nước:  

Thời gian qua, cùng với hệ thống pháp luật của Trung ƣơng về CNĐT, tỉnh 

Bình Thuận đã ban hành nhiều văn bản pháp luật làm cơ sở QL hoạt động CNĐT. 

Công tác QLCNĐT đã có những chuyển biến tích cực và dần đi vào nề nếp. Tuy 

nhiên, bên cạnh những thành quả đạt đƣợc, công tác QL sử dụng và phân bổ 

nguồn nƣớc vẫn còn nhiều hạn chế cần phải khắc phục trong thời gian tới. Để 
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nƣớc đƣợc phân bổ thực sự có hiệu quả giữa các vùng/khu vực và giữa những 

ngƣời sử dụng nguồn nƣớc chung, đề xuất xem xét giải quyết những vấn đề sau: 

- Tham mƣu cho UBND tỉnh bổ sung văn bản có tính pháp lý để thực hiện 

triển khai các giải pháp QL phân bổ khai thác nguồn nƣớc, kiểm soát ô nhiễm 

nguồn nƣớc và giải quyết các mâu thuẫn về nƣớc một cách đồng bộ theo khung 

hƣớng dẫn hoặc quy định của cơ quan QLNN. Xây dựng, hoàn thiện chính sách, 

các quy định, văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực QL phân bổ nguồn 

nƣớc, cụ thể cần triển khai các công việc sau:  

+ Rà soát đánh giá chính sách hiện hành của quốc gia, địa phƣơng liên quan 

đến quản lý, phần bổ nguồn nƣớc và kiểm soát ô nhiễm nguồn nƣớc, xác định vấn 

đề bất cập, những khó khăn còn tồn tại;  

+ Lập kế hoạch hoàn thiện và xây dựng chƣơng trình QL việc phân bổ khai 

thác sử dụng nguồn nƣớc và kiểm soát ô nhiễm nguồn nƣớc trên địa bàn tỉnh; 

+ Tổ chức ban hành các quy định mới hoặc thay thế. 

- Khi thị trƣờng chƣa thể nắm bắt toàn bộ giá trị của nƣớc, cần có cơ chế 

phân bổ nƣớc cho những loại hình sử dụng và ngƣời sử dụng có giá trị cao nhất. 

Chia sẻ nguồn nƣớc giữa những ngƣời sử dụng nguồn chung nhƣ là các bên liên 

quan ở thƣợng và hạ lƣu. 

Phân bổ bằng biện pháp thị trường: Những hàng hoá và dịch vụ thông thƣờng 

đƣợc trao đổi trên thị trƣờng hoàn hảo đƣợc phân bổ theo giá trị sử dụng cao nhất. 

Trong trƣờng hợp phân bổ nƣớc, do thuộc tính nội tại và lịch sử QL nguồn nƣớc, 

không phải mọi giá trị của nƣớc (bao gồm giá trị xã hội và giá trị môi trƣờng) đã 

đƣợc phản ánh hoặc thực sự có thể phản ánh trong giá thị trƣờng. Vì vậy, tính đủ 

giá nƣớc thông qua tính giá trị và củng cố thị trƣờng nƣớc sẽ góp phần hoàn thiện 

và hiệu chỉnh các quá trình thiếu chính xác trong định giá thị trƣờng.  
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Giá nƣớc hiện nay áp dụng cho các ĐT tỉnh Bình Thuận ở mức trung bình so 

với các địa phƣơng khác trong nƣớc, tuy nhiên vẫn còn khá thấp trong khi tất cả 

các chi phí đầu vào đều tăng cao, gây ảnh hƣởng đến quá trình đầu tƣ tái sản xuất, 

hoạt động sản xuất kinh doanh và doanh thu của các đơn vị cung cấp dịch vụ, 

đồng thời không thu hút đƣợc nguồn vốn nhằm thực hiện các dự án đầu tƣ phát 

triển, nâng cấp, mở rộng HTCN vốn đã lạc hậu, xuống cấp nhƣ hiện nay. Để bảo 

đảm đời sống cho cán bộ, công nhân viên và duy trì hoạt động phục vụ, đơn vị 

cấp nƣớc (Trung tâm nƣớc Sạch và VSMTNT) đã phải phát triển thêm nhiều lĩnh 

vực nhƣ tƣ vấn khảo sát, thiết kế, lập dự án đầu tƣ; thi công, giám sát thi công xây 

dựng hệ thống cấp nƣớc,… Bên cạnh giá nƣớc thấp (6.000 đ/m
3
), tính giá nƣớc 

chung cho các ĐT nhƣ hiện nay là chƣa hợp lý do mức sống, thu nhập, nhu cầu sử 

dụng nƣớc của ngƣờ dân tại các ĐT là khác nhau. 

Ngày 17/7 /2017 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 82/2017/NĐ-CP quy 

định về phƣơng pháp tính, mức thu tiến cấp quyền khai thác TNN (Nghị định có 

hiệu lực từ ngày 01 tháng 9 năm 2017) và áp dụng đối với các cơ quan nhà nƣớc 

có liên quan đến việc xác định, thu, nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nƣớc; 

tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện tính, thu, nộp tiền cấp quyền khai 

thác TNN. Theo đó, quy định các trƣờng hợp phải nộp tiền cấp quyền khai thác 

TNN (cấp giấy phép khai thác) đối với các tổ chức, cá nhân đƣợc cấp phép khai 

thác, sử dụng nƣớc mặt, nƣớc dƣới đất. Đồng thời quy định rõ mức thu, phƣơng 

pháp tính tiền cấp quyền khai thác TNN (Điều 5, Điều 6). Việc Chính phủ quy 

định về mức thu phí đối với hoạt động khai thác, sử dụng TNN tại Nghị định nêu 

trên là cơ sở pháp lý quan trọng và cần thiết nhằm giúp cho các địa phƣơng trong 

đó có tỉnh Bình Thuận xác định giá nƣớc một cách hợp lý trên nguyên tắc tính 

đúng, tính đủ và hài hoà lợi ích các bên. 
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b) Đề xuất bổ sung chính sách nâng cao năng lực QLCNĐT cho tỉnh tỉnh Bình 

Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý hoạt động cấp nƣớc nói chung 

và QLCN tại các ĐT tỉnh Bình Thuận nói riêng, một trong những vấn đề/nhiệm 

vụ trọng tâm có thể nói quan trọng nhất cần làm ngay là cần phải nâng cao năng 

lực quản lý của các cơ quan QLNN để đảm bảo sự QL thống nhất, xuyên suốt từ 

Trung ƣơng đến địa phƣơng; từ UBND tỉnh đến các Sở, ngành liên quan và chính 

quyền các ĐT về QL hoạt động cấp nƣớc tại các ĐT trong tỉnh. Nâng cao năng 

lực QLCN trƣớc tiên cần phải kiện toàn bộ máy theo hƣớng “tinh gọn, hoạt động 

hiệu lực, hiệu quả”.  Trong bối cảnh tỉnh Bình Thuận đang quyết liệt triển khai 

thực hiện đề án tinh giản biên chế, việc tổ chức sắp xếp lại bộ máy QLNN nói 

chung và QL hoạt hoạt CNĐT nói riêng là hết sức cần thiết nhƣng cần phải phù 

hợp với chức năng, nhiệm vụ và tránh sự chồng chéo trong công tác QL giữa các 

cơ quan chức năng.  

Bên cạnh tổ chức, sắp xếp lại để kiện toàn bộ máy, các cơ quan QLNN về CN 

cần tổ chức các lớp tập huấn tăng cƣờng năng lực quản lý trong lĩnh vực cấp nƣớc 

cho cán bộ là những công chức, viên chức đang làm công tác quản lý TNN và 

QLCN tại các ĐT trong tỉnh. Nội dung tập huấn tập trung vào các kiến thức, kỹ 

năng quản lý, lãnh đạo; định hƣớng, QH, kế hoạch và chiến lƣợc phát triển 

CNĐT; đặc biệt là nâng cao kỹ năng nghiên cứu và phản biện khoa học dành 

riêng cho cán bộ cấp chiến lƣợc. Qua đó góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, 

nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn, trình độ cán bộ QL trong xu thế hợp tác 

và hội nhập quốc tế.  

Đối với các doanh nghiệp hoạt động cấp nƣớc trên địa bàn (công ty cấp nƣớc), 

cần củng cố năng lực của cán bộ QL và kỹ thuật vận hành HTCN, đặc biệt những 

cá nhân chủ chốt nhƣ ngƣời lãnh đạo đơn vị và trƣởng các bộ phận trực tiếp sản 

xuất và ngƣời chịu trách nhiệm cuối cùng về việc QL, quản trị công ty dựa trên 

cẩm nang sản xuất phát triển hoạt động cấp nƣớc và phát triển thị trƣờng theo tiêu 
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chí CNAT, ổn định; thị trƣờng sử dụng nƣớc sạch đƣợc mở rộng về cả quy mô và 

chất lƣợng dịch vụ ngày càng đƣợc cải thiện và nâng lên đáng kể. 

Ngoài ra, cần tổ chức các lớp tập huấn, các hoạt đông nâng cao nhận thức 

cộng đồng và tăng cƣờng sự tham gia của cộng đồng trong công tác QL và bảo vệ 

nguồn nƣớc, HTCN cho các ĐT trong tỉnh. Thông qua việc phát triển và thực 

hiện các ý tƣởng mới, sáng tạo và khả thi về nâng cao nhận thức cộng đồng trong 

việc sử dụng nƣớc tốt hơn của ngƣời dân bằng các phƣơng pháp đơn giản mà hiệu 

quả nhƣ: Kiểm tra hệ thống nƣớc trong nhà nhằm hạn chế tình trạng rò rỉ, lãnh 

phí nƣớc; rửa tay đúng cách để tiết kiệm nƣớc hoặc sử dụng thiết bị tiết kiệm 

nƣớc (bồn cầu 2 ngăn, vòi tắm tiết kiệm nƣớc,…).   

c) Đề xuất bổ sung hoàn thiện cơ chế tài chính và phân bổ đầu tư HTCN: 

Trách nhiệm của Chính phủ là đảm bảo và tạo điều kiện để có những đầu tƣ 

cần thiết nhằm phát triển và duy trì HTKT về lĩnh vực cấp nƣớc nói chung bao 

gồm HTCN tại các ĐT. Trong điều kiện ngày càng có nhiều áp lực đối với việc 

cải cách khối công quyền ở nhiều nƣớc (thƣờng đƣợc hiểu là để giảm qui mô và 

ngân sách của khối công quyền), cạnh tranh ngày càng gia tăng đối với những 

nguồn lực hỗ trợ phát triển, thách thức này đang ngày càng trở nên khó khăn hơn 

đối với Chính phủ ở các nƣớc đang phát triển. Những khó khăn nhƣ vậy là điều 

kiện thuận lợi cho sự tham gia nhiều hơn nữa của việc đầu tƣ tài chính tƣ nhân, 

hay đầu tƣ theo hình thức PPP. Song những đầu tƣ này chỉ thực hiện đƣợc khi 

luật pháp đảm bảo đƣợc một mức độ đầu tƣ an toàn. Mặt khác, PPP là hình thức 

đầu tƣ mới nên không tránh khỏi những bỡ ngỡ, quan ngại về việc thiếu hiểu biết 

và năng lực triển khai. Do đó, việc đào tạo và tăng cƣờng năng lực về PPP, đặc 

biệt là cách thức đánh giá hiệu quả đầu tƣ và giảm thiểu rủi ro khi triển khai dự án 

PPP, cho các Bộ, ngành, địa phƣơng đóng vai trò quan trọng đối với việc thực 

hiện mô hình này trong thực tiễn.  
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Ngày 28/6/2017, Văn phòng Quốc hội ban hành Văn bản số 04/VBHN-VPQH 

về hợp nhất Luật Đầu tƣ, theo đó quy định về hoạt động đầu tƣ kinh doanh tại VN 

và hoạt động đầu tƣ kinh doanh từ VN ra nƣớc ngoài; Luật áp dụng đối với nhà 

đầu tƣ và tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tƣ kinh doanh. Việc ban 

hành luật này đƣợc Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ đánh giá là đã tạo cơ sở pháp lý thống 

nhất, đồng bộ và hoàn chỉnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác QL hoạt động 

đầu tƣ và sử dụng vốn đầu tƣ công; khắc phục tình trạng đầu tƣ phân tán, dàn trải 

trong đầu tƣ công, góp phần nâng cao hiệu quả đầu tƣ theo đúng mục tiêu, định 

hƣớng của chiến lƣợc, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của đất nƣớc. Luật mở 

rộng ƣu đãi đầu tƣ với nhiều hình thức hỗ trợ đầu tƣ nhƣ hỗ trợ phát triển hệ 

thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong và ngoài hàng rào dự án; hỗ 

trợ đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; hỗ trợ tín dụng,vv…Bên cạnh đó, quy định 

chi tiết về các hình thức đầu tƣ, trong đó hình thức đầu tƣ theo hình thức PPP 

đƣợc quy định cụ thể tại Điều 27, Mục 1, Chƣơng IV là điều kiện thuận lợi và 

cũng là cơ hội cho nhà đầu tƣ, doanh nghiệp đặc biệt là khối tƣ nhân ký kết hợp 

đồng PPP với cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền để thực hiện dự án đầu tƣ xây 

dựng mới hoặc cải tạo, nâng cấp, mở rộng, QL và vận hành công trình kết cấu hạ 

tầng hoặc cung cấp dịch vụ công bao gồm dịch vụ CNĐT.   

Cùng với Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-VPQH năm 2017 của Quốc hội,  

Nghị định số 63/2018/NĐ-CP ngày 04/5/2018 của Chính phủ về đầu tƣ theo hình 

thức PPP (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/6/2018) quy định tƣơng đối cụ thể 

về lĩnh vực, điều kiện, trình tự và thủ tục thực hiện đầu tƣ theo hình thức PPP; cơ 

chế quản lý và sử dụng vốn đầu tƣ của Nhà nƣớc tham gia thực hiện dự án; chính 

sách ƣu đãi, bảo đảm đầu tƣ và trách nhiệm QLNN đối với dự án đầu tƣ theo hình 

thức PPP. Theo đó, Nhà nƣớc khuyến khích việc thực hiện đầu tƣ theo hình thức 

PPP trong các lĩnh vực giao thông vận tải; cấp điện (nhà máy điện, đƣờng dây tải 

điện, hệ thống chiếu sang công cộng); hệ thống thu gôm, xử lý nƣớc thải; hệ 
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thống cung cấp nƣớc sạch và một số lĩnh vực hạ tầng thƣơng mại, hạ tầng khu 

ĐT, xây dựng trụ sở cơ quan nhà nƣớc, vv…  

Việc ban hành các văn bản nêu trên liên quan đến Luật đầu tƣ theo hình thức 

đối tác công tƣ sẽ tạo hành lanh pháp lý tƣơng đối rõ ràng và quan trọng, là cơ sở 

để triển khai các dự án đầu tƣ xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng (HTKT, 

HTXH) làm động lực thúc đẩy quá trình phát triển KT-XH của tỉnh nhằm góp 

phần thực hiện mục tiêu phát triển bền vững.     

Để huy động nguồn vốn cần thiết cho phát triển cơ sở hạ tầng nói chung và 

HTCNĐT nói riêng, đầu tƣ theo hình thức PPP đƣợc đánh giá là một trong các 

mô hình hiệu quả, đƣợc các Bộ, ngành chỉ đạo sát sao và đƣa vào các chƣơng 

trình hành động của Chính phủ. Bên cạnh việc thu hút vốn đầu tƣ, PPP còn đem 

lại một số lợi ích khác nhƣ: chia sẻ rủi ro một cách hợp lý giữa nhà nƣớc và tƣ 

nhân, tăng cƣờng hiệu quả trong hoạt động và QL, dự án đƣợc chuẩn bị tốt hơn, 

tăng tính giải trình và minh bạch trong chi phí đầu tƣ…  

Đối với lĩnh vực xây dựng HTCN sạch ĐT tỉnh Bình Thuận hiên nay, chủ yếu 

vẫn phải dựa vào nguồn vốn vay ODA và vốn ngân sách nhà nƣớc; chỉ có số ít 

các dự án đƣợc đầu tƣ ngoài nguồn vốn ngân sách, trong đó chủ yếu là các công 

trình sản xuất nƣớc sạch, nhƣ  Công ty CP Bình Hiệp, Công ty CP Đầu tƣ nƣớc 

Bình An, Công ty Nƣớc và Môi trƣờng Đông Hải hoạt động theo mô hình doanh 

nghiệp QL, vận hành HTCN với tổng công suất 59.500 m
3
/ngđ. Các dự án này 

mới chỉ đáp ứng khoảng 20% nhu cầu cấp nƣớc tại 2 ĐT lớn của tỉnh là TP.Phan 

Thiết và TX La Gi.  

Do vậy, trong thới gian tới, tỉnh Bình Thuận cần sớm triển khai mô hình PPP 

một cách quyết liệt, hiệu quả trên cơ sở học tập kinh nghiệm quốc tế và tăng 

cƣờng thảo luận về việc nâng cao hiệu quả đầu tƣ, phƣơng pháp giảm thiểu rủi ro 

cho các dự án đầu tƣ theo hình thức PPP áp dụng cho tỉnh Bình Thuận. Để làm 

đƣợc điều này, các bên liên quan cần thay đổi cách nhìn nhận về vai trò mới cũng 
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nhƣ phải nâng cao các kỹ năng và chuyên môn cụ thể; đặc biệt đối với đánh giá 

hiệu quả dự án từ đầu tƣ công truyền thống sang dự án có sự tham gia của khu 

vực tƣ nhân và chia sẻ rủi ro giữa các bên. Tuy nhiên, không phải dự án nào cũng 

thành công hoặc có thể mang lại hiệu quả (kinh tế, xã hội) khi lựa chọn phƣơng 

thức đầu tƣ PPP, ví dụ: Đối các dƣ án đầu tƣ về lĩnh vực an ninh quốc phòng; 

phòng, chống thiên tai; các dự án đầu tƣ chỉ xét đến lợi ích về mặt xã hội (ít chú 

trọng về hiệu quả kinh tế),…Vì thế, để dự án PPP hiệu quả, trƣớc mắt cần xem dự 

án nên đƣợc triển khai theo hình thức PPP hay theo hình thức truyền thống. Cuối 

cùng nên chọn đối tƣợng đấu thầu trong kinh tế tƣ nhân ở lĩnh vực nào, công 

trình, dự án cụ thể nào,… đồng thời xem xét quyền lợi và xác định nghĩa vụ, trách 

nhiệm của các bên liên quan trong quá trình triển khai thực hiện dự án theo quy 

định hiện hành. Có nhƣ vậy thì việc thu hút các nguồn vốn từ khối tƣ nhân đầu tƣ 

phát triển HTCN cho các ĐT trong tỉnh mới thật sự mang lại hiệu quả cao, góp 

phần thúc đẩy phát triển KT-XH theo hƣớng bền vững. 

3.3.3. Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức trong thực hiện 

quản lý cấp nước theo vùng tỉnh Bình Thuận 

Trên cơ sở phân tích thực trạng pháp luât hiện hành về QLCNĐT, việc phân 

công, phân cấp và cơ chế phối hợp trong QLCNĐT trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, 

Luận án đề xuất xây dựng hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức 

trong thực hiện QLCN vùng tỉnh nhƣ sau: 

a) Đẩy mạnh hoạt động xây dựng và ban hành Quy chế phối hợp QLCN vùng 

tỉnh giữa các cơ quan, tổ chức tỉnh Bình Thuận. 

Trong giai đoạn trƣớc mắt, các cơ quan tổ chức có nhiệm vụ QLCN trên địa 

bàn tỉnh thuộc phạm vi của mình cần đẩy mạnh hoạt động phối hợp với các cơ 

quan hữu quan để công tác QLCN vùng tỉnh đạt hiệu quả. Cụ thể là mỗi ngành, 

mỗi cấp cần chủ động xây dựng quy chế phối hợp trong QLCN vùng tỉnh. 

Quy chế phối QLCN vùng tỉnh cần tập trung làm rõ một số nội dung nhƣ: 
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- Xác định rõ phạm vi điều chỉnh của Quy chế phối hợp là gì, đối tƣợng điều 

chỉnh của Quy chế phối hợp là ai? 

- Xác định rõ nội dung của Quy chế phối hợp là nhƣ thế nào? Có thể làm rõ 

một số hoạt động phối hợp nhƣ: 

 + Hoạt động trao đổi, thông báo tình hình trong lĩnh vực QLCN vùng tỉnh 

(cung cấp thông tin, trao đổi văn bản, tài liệu, thống kê, báo cáo..); 

+ Hoạt động phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật; 

+ Hoạt động phối hợp kiểm tra tình hình thi hành pháp luật trong QLCN; 

+ Hoạt động phối hợp xử lý các vụ việc vi phạm pháp luật trong hoạt động 

khai thác, sử dụng và ô nhiễm nguồn nƣớc; 

+ Hoạt động phối hợp trong công tác tham mƣu cho cấp có thẩm quyền ban 

hành các văn bản pháp luật về lĩnh vực CNĐT. 

b) Phân định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong thực hiện QL cấp 

nước an toàn:  

Nhƣ đã phân tích trong phần thực trạng QLCN các ĐT tỉnh Bình Thuận, kể từ 

ngày Ban CNAT của tỉnh đƣợc thành lập cho đến nay đã hơn 5 năm, tuy nhiên 

việc triển khai kế hoạch CNAT trên địa bàn chƣa đƣợc UBND các cấp, chính 

quyền ĐT quan tâm và các đơn vị cấp nƣớc hƣởng ứng thực hiện. Hoạt động của 

Ban Chỉ đạo không thƣờng xuyên, chƣa có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan 

QL về cấp nƣớc trong tỉnh; các công ty cấp nƣớc trên địa bàn gặp khó khăn trong 

kinh phí để thành lập và duy trì ban kiểm soát CNAT của đơn vị,.., Vì vậy, để 

thực hiện tốt nhiệm vụ CNAT tại các ĐT tỉnh Bình Thuận cần phải phân công rõ 

trách nhiệm đối với các cơ quan QLNN là các Sở, ngành, và địa phƣơng; các đơn 

vị hoạt động cấp nƣớc; các tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn nhằm tăng 

cƣờng năng lực QL và duy trì hoạt động CNAT cho các ĐT theo quy định. Chức 

năng, nhiệm vụ QLCNAT của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn đƣợc thể hiện tại 

bảng 3.6. 
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Bảng 3.8: Chức năng, nhiệm vụ quản lý cấp nƣớc an toàn của các tổ chức,  

cá nhân trên địa bàn tình Bình Thuận  

 

TT Tên cơ quan Tóm tắt trách nhiệm 

1 UBND tỉnh 

      a) Ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo CNAT cấp 

tỉnh; Phê duyệt kế hoạch và lộ trình thực hiện kế hoạch CNAT 

theo thẩm quyền; 

     b) Quy định chức năng, nhiệm vụ, phân công, phân cấp 

quản lý cho các cơ quan chuyên môn và UBND các cấp triển 

khai thực hiện kế hoạch CNAT; 

      c) Ban hành cơ chế, chính sách ƣu đãi, khuyến khích và 

khen thƣởng đối với các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt và duy 

trì kế hoạch CNAT. 

2 
UBND TP, thị 

xã, thị trấn. 

      

 Phối hợp thực hiện kế hoạch CNAT theo nhiệm vụ do UBND 

cấp tỉnh giao và tổ chức giám sát việc triển khai thực hiện kế 

hoạch CNAT trên địa bàn do mình QL. 

3 Sở Xây dựng 

a) Thực hiện nhiệm vụ thƣờng trực của Ban Chỉ đạo CNAT 

cấp tỉnh; 

b) Thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch thực 

hiện CNAT; 

c) Kiểm tra, đánh giá, tổng hợp, báo cáo hàng năm và đột 

xuất tình hình triển khai kế hoạch CNAT đến  UBND cấp tỉnh 

và BXD. 

4 

 

 

 

 

 

 

 
Các đơn vị cấp 

nƣớc 

a) Lập kế hoạch CNAT của HTCN do mình QL trình cơ 

quan có thẩm quyền phê duyệt; 

b) Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch CNAT theo đúng lộ 

trình và nhiệm vụ đã đƣợc phê duyệt; 

c) Phối hợp với các cơ quan liên quan đánh giá các tác động 

ảnh hƣởng đến chất lƣợng nguồn nƣớc, đề xuất các biện pháp 

QL các nguồn ô nhiễm nhằm bảo vệ và duy trì chất lƣợng nƣớc, 

kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý các trƣờng hợp làm 

ô nhiễm nguồn nƣớc, thông báo kịp thời tình hình chất lƣợng 

nƣớc cấp trên các phƣơng tiện thông tin đại chúng; 

d) Xác định ranh giới, lắp đặt biển báo, tổ chức bảo vệ an 

toàn khu vực thu nƣớc, HTCN; phát hiện và ngăn chặn kịp thời, 

kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi xâm phạm, 

gây mất an toàn cho hoạt động cấp nƣớc trên địa bàn do mình 

QL; 

đ) Giải quyết và xử lý sự cố, khôi phục và cung cấp ổn định 

cho khách hàng sau sự cố thuộc hệ thống sản xuất và cung cấp 

nƣớc do mình QL; 
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e) Đề xuất lựa chọn các nguồn nƣớc khai thác lâu dài, dự 

phòng và công nghệ xử lý phù hợp theo từng giai đoạn nhằm 

bảo đảm cung cấp DVCN đạt chất lƣợng và hiệu quả; 

f) Lập bộ phận CNAT của đơn vị để xây dựng và thực hiện 

kế hoạch CNAT. Đội ngũ cán bộ bộ phận CNAT của đơn vị 

phải có kinh nghiệm về chuyên môn và QL vận hành HTCN; 

g) Tham gia tuyên truyền vận động, nâng cao nhận thức của 

ngƣời dân về bảo vệ nguồn nƣớc, sử dụng nƣớc sạch tiết kiệm 

và an toàn. Phối hợp với các trƣờng học tổ chức các buổi đào 

tạo ngoại khoá giới thiệu cho học sinh, sinh viên ý nghĩa và tầm 

quan trọng của nƣớc sạch và các vấn đề bảo vệ môi trƣờng; 

h) Báo cáo định kỳ tình hình triển khai thực hiện kế hoạch 

CNAT đến Ban Chỉ đạo CNAT cấp tỉnh và SXD. 

5 

Các tổ chức, cá 

nhân có liên 

quan 

   Thực hiện các quy định của pháp luật về sản xuất, cung cấp và 

tiêu thụ nƣớc sạch. Đồng thời, phát hiện, ngăn chặn và kiến nghị 

cơ quan có thẩm quyền xử lý các vi phạm nhằm bảo đảm thực 

hiện kế hoạch CNAT. 

 

3.4. Đề xuất sự tham gia của các bên liên quan trong đầu tƣ, phát tiển và 

quản lý cấp nƣớc đô thị tỉnh Bình Thuận trong điều kiện biến đối khí hậu 

3.4.1. Vai trò của các cơ quan quản lý nhà nước.  

Nhà nƣớc giữ vai chủ đạo trong việc hỗ trợ về mặt thể chế, ban hành các cơ 

chế, chính sách, pháp luật nhằm thu hút các nguồn lực đầu tƣ phát triển HTCN; 

phân công, phân cấp cho các Bộ, ngành và địa phƣơng (ở phạm vi quốc gia), các 

sở, ngành và chính quyền đô thị (quy mô vùng tỉnh) trong thực hiện nhiệm vụ 

QLNN về hoạt động CNĐT theo hƣớng thống nhất về quan điểm, mục tiêu, hiệu 

lực, hiệu quả. Các cơ quan QLNN cần phải tăng cƣờng công tác QL, thanh tra, 

kiểm tra và xử lý vi phạm trong lĩnh vực CNĐT theo chức năng, nhiệm vụ đƣợc 

giao, đồng thời chủ động trong việc phối hợp với các bên liên quan trong thực thi 

công vụ. Vai trò, trách nhiệm của các cơ quan QLNN trong thực hiện nhiệm vụ 

QLCN các ĐT tỉnh Bình Thuận cần đƣợc xác định rõ nhƣ sau: 

a) Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Thuận: 

UBND tỉnh có trách nhiệm QL chung về tài chính và kỹ thuật; quy định chức 

năng, nhiệm vụ, phân công, phân cấp QL cho các Sở, ngành có liên quan và địa 



137 

 

 

phƣơng thực hiện QLCN các ĐT trên địa bàn tỉnh; UBND tỉnh là chủ thể đại diện 

Nhà nƣớc thực hiện chức năng QL và điều tiết vĩ mô, khuyến khích phát triển 

KT-XH của ngành, lĩnh vực theo định hƣớng chiến lƣợc của tỉnh. Theo đó, có 

trách nhiệm QL tài chính của tỉnh với nguồn vốn cho đầu tƣ phát triển bao gồm: 

(1) nguồn đầu tƣ trong nƣớc (ngân sách, nguồn vốn tín dụng đầu tƣ phát triển của 

Nhà nƣớc, vốn từ các DNNN,..); (2) nguồn vốn đầu tƣ từ nƣớc ngoài (FDI, ODA, 

nguồn vốn vay từ các tổ chức tài chính quốc tế,…) để đầu tƣ phát triển hạ tầng cơ 

sở trong đó có việc đầu tƣ hạ tầng cấp nƣớc cho các ĐT một cách hiệu quả, đảm 

bảo tính đồng bộ, hiện đại tạo cơ sở để thúc đẩy phát triển các ngành kinh tế, ổn 

định xã hội. 

b) Các Sở ngành có liên quan: 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ đƣợc UBND tỉnh phân công, phân cấp cho các 

Sở, ngành, các đơn vị trực thuộc tƣơng đƣơng (sau đây gọi tắt là các đơn vị) liên 

quan đến nhiệm vụ QLNN về hoạt động CNĐT trên địa bàn, nhất là các nhiệm vụ 

trọng tâm nhƣ: QL tài nguyên nƣớc (QL khai thác, sử dụng, bảo vệ nguồn nƣớc) 

thuộc trách nhiệm của Sở TN&MT; Sở Xây dựng thực hiện chức năng về thẩm 

định các dự án đầu tƣ xây dựng công trình/HTCN; xây dựng kế hoạch, chƣơng 

trình, chỉ tiêu và cơ chế chính sách phát triển HTCN, thoát nƣớc và xử lý nƣớc 

thải trên địa bàn tỉnh, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; hƣớng dẫn, kiểm tra 

việc thực hiện sau khi đƣợc phê duyệt; Sở Tài chính chịu trách nhiệm về việc xác 

định giá bán nƣớc sạch, ban hành khung giá nƣớc sạch và tổ chức kiểm tra việc 

thực hiện giá tiêu thụ nƣớc sạch trên phạm vi ĐT và KCN trong tỉnh… Bên cạnh 

các nhiệm vụ thƣờng xuyên, các đơn vị cần chủ động phối hợp trong công tác QL 

hoạt động CNĐT, nhất là đối với các vấn đề phức tạp và liên quan đến lợi ích, 

trách nhiệm và quyền hạn của các chủ thể nhƣ lĩnh vực TNN, dịch vụ cung cấp 

nƣớc sạch, vấn đề xã hội hoá ngành nƣớc,… Cần bổ sung quy định về việc điều 

phối, giám sát nhằm tăng cƣờng trách nhiệm phối hợp trong việc điều phối, giám 
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sát các hoạt động khai thác, sử dụng, bảo vệ TNN/HTCN và phòng, chống tác hại 

do nƣớc gây ra bảo đảm tính hệ thống, thống nhất của TNN trên LVS; công 

trình/HTCN cho các ĐT và huy động sự tham gia của các Sở, ngành và địa 

phƣơng liên quan trong việc giải quyết những vấn đề mâu thuẫn về TNN trong 

khuôn khổ LVS, cũng nhƣ các vấn đề liên quan đến việc đầu tƣ xây dựng các dự 

án, công trình cấp nƣớc trên địa bàn trong thời gian tới. 

3.4.2. Sự tham gia của doanh nghiệp tư nhân trong đầu tư phát triển cấp nước 

Khoản 5, Điều 29 Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính 

phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nƣớc sạch, Nhà nƣớc “khuyến khích, tạo 

điều kiện các tổ chức, cá nhân có chủ động nghiên cứu, đăng ký là chủ đầu tƣ các 

dự án đầu tƣ phát triển cấp nƣớc”. Song sự tham gia của các doanh nghiệp tƣ 

nhân đầu tƣ các dự án cấp nƣớc trên địa bàn tỉnh đến nay là rất khiêm tốn so với 

nhu cầu thực tế (gồm 3 công ty cấp nƣớc với tổng công suất của các NMN là 

59.500 m
3
/ngày-đêm so với nhu cầu dùng nƣớc hiện tại của các ĐT khoảng 

400.000 m
3
/ngày-đêm). Vì vậy, trong thời gian tới, UBND tỉnh Bình Thuận cần 

sử dụng những hƣớng dẫn cấp quốc gia để xây dựng cơ chế riêng cho tỉnh nhằm 

thu hút các nguồn vốn, đặc biệt là khuyến khích khối tƣ nhân đầu tƣ phát triển cấp 

nƣớc. Để làm đƣợc điều đó, UBND tỉnh cần cân nhắc về mặt vị trí, nơi nào bố trí 

công trình do tƣ nhân QL và nơi nào bố trí công trình do nhà nƣớc QL thì phù 

hợp hơn (kể cả việc cân nhắc trên toàn tỉnh và lập kế hoạch cho các dịch vụ trên 

toàn tỉnh nhƣ thế nào).  

Ngoài ra, Sở Kế hoạch & Đầu tƣ cần phải tham mƣu, giúp UBND tỉnh xây 

dựng quy trình đấu thầu các công trình cấp nƣớc mới (và công trình đã có hoặc 

nâng cấp) minh bạch và mang tính cạnh tranh bằng cách công khai danh sách các 

dự án mời gọi đầu tƣ bằng cách lồng ghép các quy trình thẩm định việc kiểm tra 

chất lƣợng kỹ thuật. Cần thí điểm cơ chế dựa trên kết quả đầu ra đối với phần hỗ 
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trợ của nhà nƣớc dành cho khu vực tƣ nhân để hoàn thành công trình đƣợc xây 

dựng theo tiêu chuẩn về mặt chất lƣợng và kỹ thuật nhất định.   

3.4.3. Sự tham gia của cộng đồng trong quản lý cấp nước đô thị  

Tăng cƣờng sự tham gia của cộng đồng trong QLCN tại các ĐT tỉnh Bình 

Thuận  đồng nghĩa với việc tăng cƣờng quá trình phân cấp QL xuống cơ sở. Để 

thực hiện đƣợc mục đích này cần thực hiện các công việc nhƣ sau:  

- Sớm xây dựng, ban hành và công nhận “thiết chế cộng đồng” nhƣ là một 

thực thể chính chức trong xã hội, có chức năng, nghĩa vụ và quyền lợi để cộng 

đồng có thể tham gia vào các hoạt động phát triển KT-XH và bảo vệ tài nguyên 

môi trƣờng của địa phƣơng trong đó có lĩnh vực QLCNĐT.  

- Nâng cao nhận thức cho những ngƣời xây dựng chính sách và ra quyết định, 

cán bộ QL, ngƣời lập kế hoạch của UBND các cấp và chính quyền các ĐT về tầm 

quan trọng của QL hoạt động CNĐT dựa vào cộng đồng, để từ đó có thể tác động 

đến các quyết định của họ có liên quan đến QL hoạt động CN tại các ĐT trên địa 

bàn tỉnh. 

- Khuyến khích chính quyền địa phƣơng hỗ trợ các sáng kiến QLCNĐT có sự 

tham gia của cộng đồng thông qua các lớp đào tạo, tập huấn, hội thảo, họp tƣ vấn 

hoặc tham quan học tập. 

- Tăng cƣờng năng lực cho cộng đồng trong QL nguồn nƣớc, công 

trình/HTCN và phải xem đây là nhân tố quyết định cho sự thành công của mô 

hình. Nhiệm vụ này nên thực hiện thông qua các hoạt động thực hành, đảm bảo 

đáp ứng đƣợc nhu cầu thực tế của cộng đồng. Các chuyên gia đóng vai trò quan 

trọng trong việc hỗ trợ QL và kỹ thuật cho cộng đồng.  

- Cần đa dạng hóa các nguồn đóng góp cho công tác QL hoạt động CNĐT từ 

cộng đồng, nhà nƣớc và phi nhà nƣớc, trong đó sự đóng góp của cộng đồng nên là 

nguồn chính để gắn kết vai trò sở hữu (quyền làm chủ) của cộng đồng đối với 

HTCN tại các ĐT trong tỉnh. 
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- Cộng đồng cần phải đƣợc tham gia vào quá trình ra quyết định về khai thác, 

sử dụng, QL nguồn nƣớc và HTCN. Không chỉ đơn giản họ đến và góp ý kiến 

cho đánh giá ban đầu, lập kế hoạch hay bầu chọn BQL, mà họ nên tham gia trực 

tiếp trong việc lựa chọn công nghệ, QL tài chính, định giá và chi phí đầu tƣ và 

giám sát quá trình thực hiện. Tất nhiên, sự tham gia này phải phù hợp với năng 

lực của cộng đồng. 

 

Hình 3.6: Sơ đồ về sự tham gia của các bên liên quan trong QLCN các đô thị 

tỉnh Bình Thuận trong điều kiện BĐKH 

 

- Cần phát huy tốt vai trò của Hội Phụ nữ và Đoàn Thanh niên trong việc 

tuyên truyền, vận động ngƣời dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm và tham gia 

vào việc QL, bảo vệ nguồn nƣớc, công trình/HTCN, phòng chống thiên tai, thích 

ứng với biến đổi khí hậu... thông qua các hoạt động văn hoá, văn nghệ, vui chơi 

giải trí tại địa phƣơng nhằm đạt hiệu quả cao.    
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- Trong thời gian tới, các cấp Hội, Đoàn cần phải tiếp tục phối hợp với các 

ngành chức năng tiếp tực đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao hiệu quả của các mô 

hình một cách toàn diện, gắn với chƣơng trình và nhiệm vụ trọng của công tác hội 

và các tiêu chí cụ thể trong thực hiện QLCN các ĐT. Từ đó góp phần tích cực vào 

mục tiêu phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội trên địa bàn tỉnh. 

3.5. Bàn luận về một số kết quả nghiên cứu  

3.5.1. Bàn luận về phương án cân bằng nước theo tiêu chí cấp nước an toàn 

cho các đô thị tỉnh Bình Thuận đến năm 2025 trong điều kiện BĐKH  

 - Trong điều kiện BĐKH ngày càng gia tăng và diễn biến phức tạp đã tác 

động tiêu cực làm suy giảm và ô nhiễm nguồn nƣớc, việc đề xuất các phƣơng án 

cân bằng nƣớc cấp cho ĐT tỉnh Bình Thuận phân bổ theo các vùng địa hình đã 

khắc phục một số hạn chế trong quy hoạch, phân vùng cấp nƣớc và QL tổng hợp 

nguồn nƣớc, cũng nhƣ các thách thức trong việc bổ sung nguồn nƣớc hiện đang 

còn thiếu nhằm cung cấp nguồn nƣớc ổn định, chất lƣợng đảm bảo sử dụng cho 

các nhu cầu của ĐT trong điều kiện BĐKH. 

- Nghiên cứu đề xuất các phƣơng án cân bằng nƣớc cho các ĐT tỉnh Bình 

Thuận đến năm 2025 phân bổ theo các vùng địa hình nhằm giúp cho công tác QL 

tài nguyên nƣớc nói chung và QL hoạt động cấp nƣớc tại các ĐT tỉnh Bình Thuận 

trong thời gian tới đƣợc tốt hơn, đảm bảo phân bổ hợp lý nguồn nƣớc cấp cho các 

ĐT theo không gian các vùng địa hình và thời gian các tháng/mùa trong năm trên 

địa bàn một cách ổn định, chất lƣợng đạt tiêu chuẩn.    

-  Trƣớc thực trạng nguồn nƣớc bị suy giảm và ô nhiễm nhƣng chƣa đƣợc 

QL và kiểm soát tốt, công tác QL hoạt động cấp nƣớc tại các ĐT trong tỉnh còn 

nhiều hạn chế, đặc biệt là nhiệm vụ CNAT chƣa đƣợc triển khai rộng rãi và thực 

hiện tốt (do nhiều nguyên nhân trong đó nguyên nhân chính là do sự buông lỏng 

quản lý) thì việc nghiên cứu đề xuất phƣơng án cân bằng nƣớc sạch, nƣớc thô cho 

các ĐT tỉnh Bình Thuận đến năm 2025 phân bổ theo các vùng địa hình với sự 
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tham gia của các bên có liên quan sẽ đảm bảo duy trì kế hoạch CNAT đối với các 

công ty cấp nƣớc, giúp cho các đơn vị (QL, cung cấp dịch vụ) khai thác chủ động, 

hiệu quả nguồn nƣớc; chống thất thoát, thất thu nƣớc sạch trên địa bàn đáp ứng 

tiêu chí CNAT trong thời gian tới.  

-  Kế hoạch CNAT đƣợc duy trì và thực hiện tốt sau khi phƣơng án cân bằng 

nƣớc cho các ĐT tỉnh Bình Thuận đƣợc áp dụng sẽ đảm bảo ổn định về nguồn 

nƣớc cấp cho ĐT. Đây chính là điều kiện tốt và cũng là cơ hội để thu hút các 

nguồn lực đặc biệt là khối tƣ nhân để đầu tƣ phát triển lĩnh vực CN vì khi nguồn 

nƣớc đƣợc ổn định sẽ đảm bảo cho hoạt động cấp nƣớc của các đơn vị đƣợc duy 

trì một cách ổn định, đồng nghĩa với doanh thu và lợi tuất của công ty đƣợc nâng 

lên, điều này giúp cho việc nâng cấp, cải tạo và tái đầu tƣ phát triển triển HTCN 

đƣợc thuận lợi.     

- Phƣơng án cân bằng nƣớc cho các ĐT tỉnh Bình Thuận đƣợc thực hiện sẽ 

góp phần giải quyết vấn đề khan hiếm nguồn nƣớc thô tại một số vùng/khu vực 

trong tỉnh, đồng thời cung cấp bổ sung nguồn nƣớc sạch cho mục đích sinh hoạt 

và các nhu cầu sử dụng khác của ĐT hiện đang còn thiếu, góp phần thúc đẩy phát 

triển kinh tế-xã hội của địa phƣơng nhằm thực hiện mục tiêu phát triển cấp nƣớc 

ổn định, bền vững trong điều kiện BĐKH. 

- Đề xuất kế hoạch, lộ trình thực hiện cân bằng nƣớc để bảo đảm nguồn nƣớc 

(thô, sạch) đáp ứng các nhu cầu sử dụng tại các vùng trong tỉnh nói chung và cho 

các đô thị tỉnh Bình Thuận nói riêng là rất cần thiết, đặc biệt trong điều kiện 

BĐKH có xu hƣớng gia tăng và diễn biến phức tạp nhƣ hiên nay. Việc đề xuất lộ 

trình thực hiện cân bằng nƣớc cho các ĐT theo “thứ tự ƣu tiên” cho từng công 

trình/dự án, từng vùng cụ thể để chọn lựa thời gian và nguồn kinh phí thực hiện, 

bảo đảm tính khả thi và mang lại hiệu quả cao cho dự án trong bối cảnh ngân sách 

của địa phƣơng còn nhiều khó khăn, hạn chế về tài chính nhƣ hiện nay là hết sức 

cần thiết.  
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3.5.2. Bàn luận về mô hình quản lý cấp nước đô thị tỉnh Bình Thuận đề xuất 

Thông qua việc phân tích mô hình và sơ đồ phân cấp QL vận hành HTCN tại 

các ĐT tỉnh Bình Thuận đƣợc đề xuất ở trên, nhận thấy mô hình đã khắc phục 

những bất cập, hạn chế về tổ chức bộ máy QL hoạt động CNĐT hiện nay, đặc 

biệt là những tồn tại trong phân công, phân cấp và phân định trách nhiệm của các 

chủ thể QLCN (giữa QLNN và QL vận hành hệ thống) cũng nhƣ công tác phối 

hợp giữa các bên liên quan trong CNĐT, cụ thể: 

- Về thực hiện chức năng QLNN: Công ty CP Cấp thoát nƣớc của tỉnh chịu sự 

QL trực tiếp của UBND tỉnh Bình Thuận thông qua Ban Chỉ đạo CNAT của Tỉnh 

(gọi tắt là Ban Chỉ đạo) và SXD. Theo đó, chức năng, nhiệm vụ của: (1) Ban Chỉ 

đạo: Giúp Chủ tịch UBND tỉnh điều hành, chỉ đạo và phối hợp giải quyết các vấn 

đề quan trọng, liên ngành có liên quan đến hoạt động CNAT trên địa bàn tỉnh; chỉ 

đạo, phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc bảo vệ, phòng ngừa các nguy 

cơ gây ô nhiễm nguồn nƣớc, khu vực bảo vệ nguồn nƣớc, chỉ đạo việc khắc phục 

xử lý kịp thời các sự cố, các vi phạm gây ô nhiễm nguồn nƣớc tại vị trí thu nƣớc 

của công trình cấp nƣớc và các công trình thuộc HTCN; huy động các nguồn lực 

trong nƣớc và nƣớc ngoài để hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ, các chƣơng trình, dự 

án trong kế hoạch CNAT; chỉ đạo việc tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức 

của cộng đồng về bảo vệ nguồn nƣớc, sử dụng nƣớc tiết kiệm và an toàn. (2) Sở 

Xây dựng: Góp ý, thẩm định và nghiệm thu hoàn thành thi công đƣa vào sử dụng 

các dự án đầu tƣ xây dựng công trình cấp nƣớc trên địa bàn tỉnh; thực hiện công 

tác tranh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động đầu tƣ xây dựng công trình 

cấp nƣớc và các công tác khác có liên quan theo chức năng nhiệm vụ đƣợc 

UBND tỉnh phân giao. 

- Về chức năng QL vận hành HTCN: Công ty CP Cấp thoát nƣớc tỉnh với bộ 

máy QL phù hợp, có trình độ chuyên môn, năng lực QL đáp ứng các yêu cầu thực 

tiễn về QL khai thác, vận hành hệ thống một cách hiệu quả. Đặc biệt là có sự phối 
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hợp thƣờng xuyên, có hiệu quả với Ban Chỉ đạo CNAT tỉnh, các đơn vị cấp nƣớc 

tƣ nhân cùng các phòng, ban cấp nƣớc của Công ty trong quá trình khai thác vận 

hành, cung cấp nƣớc sạch cho các ĐT và KCN trên địa bàn tỉnh đảm bảo cấp 

nƣớc liên tục, an toàn và chất lƣợng theo quy chuẩn hiện hành. Trong đó, chức 

năng nhiệm vụ của các tổ chức, đơn vị cấp nƣớc đƣợc phân định cụ thể nhƣ sau: 

+ Ban Quản lý CNAT của công ty: Với các thành viên có trình độ chuyên môn 

cao, nâng lực QL vận hành HTCN và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công 

nghệ thống tin trong hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị nhằm kiểm tra, 

giám sát, phát hiện và xử lý kịp thời những sự cố, hỏng hóc của máy móc, thiết bị 

đảm bảo cấp nƣớc ổn định, liên tục, chất lƣợng nƣớc đạt tiêu chuẩn cho phép; 

đồng thời không ngừng cải tiến thiết bị, ứng dụng khoa học kỹ thuật trong QL, 

phù hợp với yêu cầu của HTCN nhằm nâng cao chất lƣợng dịch vụ đảm bảo các 

mục tiêu CNAT, chất lƣợng, đủ áp lực hƣớng tới phát triển cấp nƣớc bền vững. 

+ Các công ty cấp nước tư nhân: Hiện nay có 03 doanh nghiệp tƣ nhân cung 

cấp dịch vụ nƣớc sạch ĐT trên địa bàn tỉnh gồm: Công ty CP Bình Hiệp,Công ty 

CP Đầu tƣ nƣớc Bình An, Công ty Nƣớc và Môi trƣờng Đông Hải hoạt động theo 

mô hình doanh nghiệp QL, vận hành HTCN với tổng công suất 59.500 m
3
/ngđ, 

dự kiến tăng lên 87.000 m
3
/ngđ với 4 nhà máy nƣớc (Cà Giang, Phan Thiết, La 

Gi, Xuân Quang). Với chức năng phối hợp cùng với Công ty CP Cấp thoát nƣớc 

tỉnh thực hiện nhiệm vụ cấp nƣớc cho một số khu vực các ĐT theo hợp đồng 

cung ứng nƣớc sạch (mua bán nƣớc) cho Công ty CP Cấp thoát nƣớc tỉnh theo 

quy mô và phạm vi địa bàn đã đƣợc xác định. Công tác QL, cải tạo, phát triển 

mạng lƣới cấp nƣớc và công tác giảm nƣớc không doanh thu luôn đƣợc các đơn 

vị quan tâm đầu tƣ, thực hiện thƣờng xuyên, góp phần đƣa hoạt động sản xuất 

kinh doanh ngày càng ổn định và phát triển. Trình độ, năng lực đội ngũ cán bộ 

làm công tác QL ngày càng nâng cao, bám sát và đảm bảo yêu cầu công tác đề ra; 

kinh nghiệm thực tế tích luỹ ngày càng nhiều. Đặc biệt, nghiên cứu xây dựng, ban 
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hành và áp dụng quy chế phối hợp giúp nâng cao hiệu quả công tác QL; các hoạt 

động hợp tác trao đổi kỹ thuật, đầu tƣ, ứng dụng tiện ích của công nghệ thông tin 

đã đƣợc triển khai ngày càng có chất lƣợng và đi vào chiều sâu. Nhƣ vây, có thể 

nói mô hình đã thể hiện đƣợc tính ƣu việt (điểm mới) công tác QL hoạt động 

CNĐT trong điều kiện BĐKH so với các mô hình QL hiện nay.  

3.5.3. Bàn luận về xây dựng cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức trong 

thực hiện quản lý cấp nước theo vùng tỉnh Bình Thuận 

Để bảo đảm CNAT cho các đô thị trên phạm vi vùng tỉnh, công tác QLCN 

theo vùng tỉnh là rất quan trọng. Tuy nhiên, QLCN theo theo vùng tỉnh là một 

lĩnh vực có phạm vi rất rộng và phức tạp, liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau 

của đời sống xã hội. Để công tác QLCN theo vùng tỉnh đạt đƣợc hiệu quả cao thì 

điều kiện tiên quyết là phải xây dựng đƣợc cơ chế phối hợp trong thực hiện công 

tác QLCN giữa các cơ quan, tổ chức, cùng với đó là các điều kiện để bảo đảm cho 

cơ chế phối hợp đƣợc vận hành đồng bộ, kịp thời. Thực tiễn cho thấy, việc phối 

hợp trong hoạt động QLCN có phạm vi rất rộng, từ công tác phối hợp giữa các cơ 

quan công quyền với nhau trong bộ máy nhà nƣớc cho đến sự phối hợp giữa các 

cơ quan QLNN với các đơn vị hoạt động cấp nƣớc. Bên cạnh đó, còn có cơ chế 

phối hợp huy động mọi tổ chức, cá nhân, công dân tham gia vào công tác phối 

hợp QL khai thác và bảo vệ nguồn nƣớc. 

Nhằm cụ thể hóa các quy định của Chính phủ và các Bộ, ngành trong lĩnh vực 

CNĐT, tỉnh Bình Thuận đã ban hành nhiều văn bản pháp luật để kịp thời chỉ đạo 

và hƣớng dẫn các chủ thể thực hiện tốt công tác QLCNĐT và TNN: Quyết định 

số 2897/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đồ án 

Quy hoạch tổng thể CNĐT đến năm 2020; Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND 

ngày 24/8/ 2015 về việc quy định phân công, phân cấp QL hoạt động sản xuất, 

cung cấp và tiêu thụ nƣớc sạch trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; Chỉ thị 01/2008/CT-

UBND ngày 28/8/2008 về việc tăng cƣờng công tác QL thăm dò, khai thác, sử 
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dụng TNN, xả nƣớc thải vào nguồn nƣớc và hành nghề khoan nƣớc dƣới đất trên 

địa bàn tỉnh Bình Thuận; Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 06/7/2012 về việc tăng 

cƣờng công tác QL TNN lƣu vực sông trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; Quyết định 

số 54/2014/QĐ-UBND ngày 17/12/2014 về việc ban hành Quy định về QL TNN 

trên địa bàn tỉnh... 

Đối với việc thực hiện đảm bảo CNAT, ngày 04/3/2012, Chủ tịch UBND tỉnh 

Bình Thuận đã ban hành Quyết định số 495/QĐ-UBND về việc thành lập Ban 

Chỉ đạo CNAT tỉnh Bình Thuận (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo). Cơ cấu tổ chức 

bộ máy của Ban chỉ đạo gồm Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trƣởng Ban, thành 

viên gồm đại diện các Sở, ngành chức năng và các công ty cấp nƣớc. Theo đó 

Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, có trách nhiệm triển khai thực 

hiện các nhiệm vụ theo đúng quy định tại Thông tƣ số 08/2012/TT-BXD ngày 

21/11/2012 của BXD về việc hƣớng dẫn thực hiện đảm bảo CNAT. Song thực tế, 

hoạt động của Ban Chỉ đạo CNAT trong tỉnh thời gian qua chƣa thƣờng xuyên, 

chƣa quan tâm nhiều đến công tác chỉ đạo cơ quan hữu quan, các đơn vị cấp nƣớc 

thực hiện các nhiệm vụ quy định của BXD về đảm bảo CNAT. Đến nay, tỉnh 

Bình Thuận vẫn chƣa xây dựng và phê duyệt kế hoạch và lộ trình thực hiện kế 

hoạch CNAT theo thẩm quyền; chƣa quy định chức năng, nhiệm vụ, phân công, 

phân cấp QL cho các cơ quan chuyên môn và UBND các cấp do mình QL triển 

khai thực hiện kế hoạch CNAT, đồng thời chƣa xây dựng và ban hành cơ chế 

phối hợp liên ngành, liên vùng, khu vực, để thực hiện tốt và duy trì kế hoạch 

CNAT trên địa bàn tỉnh theo quy định. 

Việc đề xuất xây dựng hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức 

trong thực hiện QLCN vùng tỉnh trên cơ sở phân công, phân cấp và phân định rõ 

trách nhiệm trong công tác chỉ đạo và phối hợp thực hiện giữa các cơ quan chức 

năng, các đơn vị hoạt động cấp nƣớc và chính quyền ĐT tỉnh Bình Thuận là cần 

thiết và sớm triển khai một cách hiệu quả trong thời gian tới.   
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3.5.4. Bàn về hiệu quả sự tham gia các bên liên quan trong quản lý cấp nước 

các đô thị tỉnh Bình Thuận trong điều kiện biến đổi khí hậu 

Quản lý CNĐT có sự tham gia của các bên là một hoạt động diễn ra theo tiến 

trình, đề cập sự tham gia của các chủ thể (Nhà nƣớc, doanh nghiệp, ngƣời dân…) 

có lợi ích liên quan trong QL TNN và hoạt động CNĐT.  

Vì sự tham gia của các bên liên quan rất đa dạng về cả hình thức và mức độ, 

cho nên rất khó để nói mô hình nào về QLCNĐT ở VN (hay ở nƣớc khác) là tốt 

nhất, vì mỗi mô hình thích ứng cho một khu vực, địa phƣơng/đô thị cụ thể với 

những đặc trƣng riêng về dân cƣ, địa lý, thể chế và văn hóa. Để xem xét mức độ 

thành công của một mô hình QLCNĐT có sự tham gia của các bên liên quan, cần 

phải có các tiêu chí và chỉ số đánh giá cụ thể. Về lý thuyết, những tiêu chí cơ bản 

để đánh giá một mô hình có thể bao gồm: việc thực hiện, tính bền vững và lợi ích 

thu đƣợc. Mỗi tiêu chí lại có các chỉ số cụ thể. Ví dụ, các khía cạnh của việc thực 

hiện sẽ có các chỉ số vận hành, chỉ số tài chính, chỉ số xã hội và các chỉ số về thể 

chế. [34] 

Đối với mô hình QLCN các ĐT tỉnh Bình Thuận trong điểu kiện BĐKH có sự 

tham gia của các bên liên quan sẽ mang lại nhiều lợi ích về mặt tổ chức QL 

(QLNN và vận hành hệ thống) vì có sự chủ động phối hợp giữa các cơn quan 

QLNN, đơn vị cấp nƣớc và cộng đồng địa phƣơng nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu 

quả trong QL, bảo vệ nguồn nƣớc, công trình/HTCN. Bên cạnh những thuận lợi, 

tiện ích về quá trình thực hiện, mô hình mang lại lợi ích chính là: (1) Tiết kiệm 

nƣớc một cách đáng kể; phân bổ hợp lý nguồn nƣớc giữa các vùng địa hình, giữa 

thƣợng nguồn và hạ lƣu (cho phép ngƣời ở hạ lƣu nhận đƣợc nhiều nƣớc hơn); 

(1) Cải thiện quyền làm chủ và tinh thần trách nhiệm; cải thiện năng lực quản lý 

thuỷ lợi, QL công trình/HTCN tại các ĐT; (3) Nguồn nƣớc mặt trên các sông, 

suối, kênh mƣơng luôn đƣợc giữ sạch vì ngƣời dân tham gia thu gom rác thải trên 

hệ thống kênh mƣơng và nâng cao ý thức trong việc QL và bảo vệ nguồn nƣớc…  
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

I. Kết luận: 

1. Đề tài luận án“Quản lý cấp nước các đô thị tỉnh Bình Thuận trong điều kiện 

biến đổi khí hậu” đã phân tích, đánh giá hiện trạng HTCN; thực trạng các mô 

hình QLCN các đô thị trong tỉnh; các nhân tố ảnh hƣởng đến công tác QLCN các 

đô thị tỉnh Bình Thuận trong điều kiện BĐKH làm cơ sở đề xuất phƣơng án cân 

bằng nƣớc, mô hình và các giải pháp QL hoạt động cấp nƣớc cho các ĐT trong 

tỉnh. Đề tài cũng đã tổng quan đƣợc một số công trình nghiên cứu trong nƣớc và 

ngoài nƣớc có liên quan đến QLCNĐT; những công trình này đã đóng góp tích 

cực trong việc xây dựng các nền tảng về QLCNĐT và các giải pháp tổ chức thực 

hiện trong thực tiễn. 

2. Đề tài luận án cũng đã hệ thống hoá cơ sở lý luận làm rõ các nguyên tắc, nội 

dung và vai trò QLNN trong hoạt động cấp CNĐT; lý luận về xây dựng mô hình 

QL, sự tham gia của các bên quan và cơ sở tính toán cân bằng nƣớc cho các ĐT. 

Hệ thống cơ sở pháp lý về QLCNĐT bao gồm các văn bản pháp luật, hệ thống 

quy chuẩn, tiêu chuẩn quốc gia ngành nƣớc; kịch bản BĐK - nƣớc biển dâng cho 

tỉnh Bình Thuận; các yếu tố ảnh hƣởng đến QLCNĐT và kinh nghiệm QLCNĐT 

trong điều kiện BĐKH của các ĐT trên thế giới và VN nhằm rút ra những bài học 

áp dụng cho tỉnh Bình Thuận.  

3. Căn cứ vào số liệu tính toán về tổng nhu cầu sử dụng nƣớc tại các đô thị, 

hiện trạng công suất các NMN và khả năng nguồn nƣớc, đề xuất phƣơng án cân 

bằng nƣớc thô, nƣớc sạch cho các ĐT trong tỉnh đến năm 2025, phân bổ theo các 

vùng địa hình có tính đến BĐKH. Phƣơng án cân bằng nƣớc đƣợc đề xuất đảm 

bảo nguồn nƣớc (sạch, thô) sử dụng cho các nhu cầu của các ĐT trong tỉnh theo 

hƣớng cấp nƣớc an toàn. Đồng thời đã đề xuất lộ trình thực hiện và các dự án ƣu 

tiên đề có kế hoạch về thời gian và sử dụng nguồn kinh phí hợp lý và hiệu quả. 
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 4. Luận án đã đề xuất mô hình QL hoạt động cấp nƣớc tại các ĐT của tỉnh 

Bình Thuận theo hƣớng hợp nhất các mô hình QL hiện nay trên cơ sở kết hợp có 

chọn lọc các phƣơng thức QL mới, linh hoạt và phù hợp với điều kiện cụ thể để 

áp dụng cho các ĐT của tỉnh. Đây là mô hình có sự kết hợp chặt chẽ giữa Nhà 

nƣớc và các doanh nghiệp tƣ nhân, vì vậy để mô hình hoạt động có hiệu quả cao 

cần sự QL, giám sát thƣờng xuyên của Nhà nƣớc, đồng thời ngƣời dân cần phải 

có ý thức trách nhiệm cao trong việc sử dụng cũng nhƣ bảo vệ nguồn nƣớc và 

HTCNĐT trong khu vực. Mô hình đề xuất khắc phục những bất cập, hạn chế về 

tổ chức bộ máy QL hoạt động CNĐT hiện nay, đặc biệt là những tồn tại trong 

phân công, phân cấp và phân định trách nhiệm của các chủ thể QLCN (giữa 

QLNN và QL vận hành hệ thống) cũng nhƣ công tác phối hợp giữa các bên liên 

quan trong CNĐT 

5. Luận án đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm năng cao năng lực QL hoạt 

động cấp nƣớc các ĐT tỉnh Bình Thuận trong điều kiện BĐKH bao gồm:  

- Nhóm giải pháp về bổ sung hoàn thiện cơ chế chính sách trong lĩnh vực 

CNĐT, tạo hành lang pháp lý và cơ sở để thu hút các nguồn vốn đầu tƣ phát triển 

ngành nƣớc, đảm bảo mục tiêu CNAT, bao gồm: Bổ sung hoàn thiện cơ chế chính 

sách về phân bổ khai thác nguồn nước; Đề xuất bổ sung chính sách nâng cao 

năng lực QLCNĐT cho tỉnh tỉnh Bình; Đề xuất bổ sung hoàn thiện cơ chế tài 

chính và phân bổ đầu tư HTCN.   

- Nhóm giải pháp xây dựng cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức trong 

thực hiện QLCN theo vùng tỉnh Bình Thuận bao gồm: Đẩy mạnh hoạt động xây 

dựng và ban hành Quy chế phối hợp QLCN vùng tỉnh giữa các cơ quan, tổ chức 

tỉnh Bình Thuận; Phân định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong thực 

hiện QL cấp nước an toàn. 
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       - Nhóm giải pháp về sự tham gia của các bên liên quan trong đầu tƣ, phát tiển 

và QLCN các ĐT tỉnh Bình Thuận trong điều kiện BĐKH, trong đó nêu rõ vai trò 

của các cơ quan QLNN; Sự tham gia của doanh nghiệp tư nhân trong đầu tư phát 

triển cấp nước và vai trò của cộng đồng trong QLCNĐT. 

6. Kết quả nghiên cứu đề xuất của luận án mang tính thực tiễn, giúp cho các 

nhà quản lý tỉnh Bình Thuận  nhìn nhận một các khách quan hiện trạng về hạ tầng 

cấp nƣớc và thực trạng QLCNĐT tỉnh Bình Thuận, qua đó có phƣơng án, giải 

pháp, quyết sách cho các hoạt động CNĐT nói chung và mở rộng quy mô của các 

dự án cấp nƣớc ĐT vùng tỉnh nói riêng, để có thể đạt đƣợc các mục tiêu đề ra.  

II. Kiến nghị: 

1. Tỉnh Bình Thuận cần sớm ban hành (trong thẩm quyền) hoặc đề xuất Trung 

ƣơng cho phép ban hành cơ chế đặc thù nhằm thu hút đầu tƣ phát triển hạ tầng 

cấp nƣớc đô thị theo hƣớng hiện đại nhằm đảm bảo cấp nƣớc ổn định, an toàn và 

hƣớng tới mục tiêu phát triển bền vững. 

2. Đề nghị UBND tỉnh Bình Thuận thƣờng xuyên chỉ đạo các Sở, ngành và 

chính quyền các đô thị tăng cƣờng công tác QL tổng hợp nguồn nƣớc và 

QLCNĐT trong mối quan hệ với BĐKH; nghiên cứu xây dựng cơ chế phối hợp 

trong công tác QLCN, đồng thời phân định rõ trách nhiệm giữa các cơ quan, đơn 

vị, tổ chức, cá nhân có liên quan nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả QLCNĐT trên 

địa bàn tỉnh trong thời gian tới. 

3. Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trƣờng  tham mƣu UBND tỉnh Bình Thuận 

lập kế hoạch phát triển mạng lƣới khí tƣợng thuỷ văn chuyên dùng trên cơ sở đầu 

tƣ lắp đặt thêm các trạm quan trắc hổn hợp để phục vụ có hiệu quả công tác 

phòng, chống thiên tai và QL hệ thống hạ tầng kỹ thuật nói chung và HTCN đô 

thị thích ứng với BĐKH của tỉnh Bình Thuận nói riêng.   
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                                                    Phục lục 1 

CÁC LOẠI RỦI RO THIÊN TAI CHÍNH THƢỜNG XẢY RA VÀ CẤP 

ĐỘ RỦI RO THIÊN TAI TẠI TỈNH BÌNH THUẬN 

Trên địa bàn tỉnh Bình Thuận có 5 loại hình thiên tai chính thƣờng xảy ra, gây 

ảnh hƣởng trực tiếp nhƣ: Bão, áp thấp nhiệt đới; lũ, lũ quét, ngập lụt; hạn hán; lốc 

xoáy và sạt lở bờ biển; các loại hình thiên tai này hàng năm đã làm chết ngƣời, 

gây thiệt hại nặng về dân sinh - kinh tế, về tài sản, sản xuất nông nghiệp, mất đất 

sản xuất, đất khu dân cƣ và hƣ hỏng công trình cơ sở hạ tầng trong tỉnh. Ngoài ra, 

còn có các dạng thiên tai khác cũng xảy ra gây thiệt hại tƣơng đối lớn nhƣ: Dông, 

gió mạnh trên biển, sét, mƣa đá, triều cƣờng, nƣớc biển dâng và động đất xảy ra ở 

cấp độ thấp (khoảng từ 4,7 - 5,5 độ Richte),... 

1. Bão hoặc Áp thấp nhiệt đới đổ bộ trực tiếp 

Với chiều dài hơn 192 km bờ biển, hàng năm tỉnh Bình Thuận thƣờng chịu 

ảnh hƣởng trực tiếp của bão hoặc ATNĐ đổ bộ vào khu vực ven biển của tỉnh, uy 

hiếp trực tiếp các khu dân cƣ, phá hủy các công trình kiến trúc, cơ sở hạ tầng kinh 

tế, nhà cửa, kho tàng; đặc biệt do tác động của biến đổi khí hậu hiện nay làm cho 

các cơn bão xuất hiện với cƣờng độ ngày càng mạnh (bão mạnh và siêu bão). Đặc 

biệt, khi có siêu bão (bão mạnh trên cấp 12 trở lên) đổ bộ trực tiếp kết hợp triều 

cƣờng sẽ gây mực nƣớc dâng trong bão có thể lên đến 3,4 - 3,8 mét. 

* Một số cơn bão gần đây ảnh hưởng trực tiếp đến tỉnh Bình Thuận như: 

- Cơn bão số 9 (Durian): Ngày 04/12/2006, bão số 9 đổ bộ trực tiếp vào khu 

vực ven biển tỉnh Bình Thuận, với gió mạnh cấp 9, giật cấp 13; làm chết 02 ngƣời 

và bị thƣơng 24 ngƣời; sập và tốc mái 7.159 căn nhà, 140 phòng học; tàu thuyền 

chìm, hƣ hỏng 628 chiếc, tổng thiệt hại lên đến 241,3 tỷ đồng. Rủi ro thiên tai 

(RRTT) cấp độ 3. 
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- ATNĐ: Ngày 18/01/2010 ảnh hƣởng trực tiếp đến Bình Thuận, với sức gió 

mạnh cấp 6, cấp 7, đã làm chết 03 ngƣời; sập và tốc mái 37 căn nhà; tàu thuyền 

chìm, hƣ hỏng 86 chiếc, tổng thiệt hại lên đế 32,55 tỷ đồng. RRTT cấp độ 3. 

- Cơn bão số 1 (Parkha): Ngày 29/3/2012, bão số 1 đổ bộ trực tiếp vào khu 

vực tỉnh Bình Thuận với gió mạnh cấp 8, cấp 9, làm 05 ngƣời bị thƣơng; sập và 

tốc mái 1.318 căn nhà; tàu thuyền chìm, hƣ hỏng 09 chiếc, tổng thiệt hại lên đế 

18,55 tỷ đồng. RRTT cấp độ 3. 

* Đặc biệt, khi có bão mạnh, siêu bão đổ bộ (RRTT cấp độ 4, 5) thì phải di dời 

sơ tán dân cƣ dọc khu vực ven biển (Sâu vào trong đất liền bán kính ít nhất 

500m) với 35 điểm/35.839 nhân khẩu phải sơ tán, cụ thể: 

+ Huyện Tuy Phong  : 09 xã, thị trấn/8.593 ngƣời. 

+ Huyện Bắc Bình  : 01 xã/1.084 ngƣời. 

+ Thành phố Phan Thiết : 10 xã, phƣờng/8.554 ngƣời. 

+ Huyện Hàm Thuận Nam : 03 xã/1.617 ngƣời. 

+ Huyện Hàm Tân  : 03 xã/8.300 ngƣời. 

+ Thị xã La Gi  : 06 xã, phƣờng/7.316 ngƣời. 

+ Huyện Phú Quý  : 03 xã/375 ngƣời. 

2. Mƣa lớn gây lũ, ngập lụt 

Ảnh hƣởng của bão, ATNĐ hay các hình thế thời tiết gây mƣa lớn trên diện 

rộng hoặc cục bộ; sẽ xuất hiện lũ, lũ quét, ngập lụt trên các sông Cà Ty, sông 

Phan, sông Dinh, sông Luỹ, sông Mao; ngập lụt dài ngày trên lƣu vực sông La 

Ngà (huyện Đức Linh và Tánh Linh), ảnh hƣởng các khu dân cƣ; làm sập đổ, trôi 

nhà cửa; ngập úng diện tích sản xuất nông nghiệp, ách tắc giao thông,... 

Những vùng ven sông, suối nhỏ thƣờng hay bị lũ quét đe dọa tới tính mạng, 

tài sản, sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của ngƣời dân; đây cũng là nơi canh tác 
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nông nghiệp lâu năm và thƣờng xuyên, vì vậy cần nâng cao cảnh giác với lũ quét, 

tăng cƣờng thông tin về mƣa, lũ cho nhân dân trong mùa mƣa, bão, lũ hàng năm. 

* Một số trận lũ trong các năm qua xảy ra gây thiệt hại như sau: 

- Năm 2010, lũ làm chết 4 ngƣời, hƣ hỏng 2.771 căn nhà, thiệt hại 14.975 ha 

sản xuất nông nghiệp, giá trị thiệt hại hơn 9,2 tỷ đồng. RRTT cấp độ 2. 

- Năm 2012, lũ làm chết 1 ngƣời, hƣ hỏng 183 căn nhà, thiệt hại 47.554 ha 

sản xuất nông nghiệp, giá trị thiệt hại hơn 48,85 tỷ đồng. RRTT cấp độ 2. 

- Năm 2013, trong các tháng 9, 10 và 11, do ảnh hƣởng của ATNĐ và các 

cơn bão số 10, 11, 13 và 15 đã gây mƣa to đến rất to ở nhiều nơi trong tỉnh; mƣa 

gây lũ, ngập lụt cục bộ tại các địa phƣơng nhƣ Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc, Hàm 

Tân, Hàm Thuận Nam, Tánh Linh và Đức Linh; làm chết 01 ngƣời; sập đổ 12 căn 

nhà; thiệt hại 13.112 ha sản xuất nông nghiệp và nhiều công trình cơ sở hạ tầng ở 

các địa phƣơng. RRTT cấp độ 2. 

- Năm 2014, đợt mƣa lũ tháng 7, tháng 8, cuối tháng 9 và đầu tháng 10 xảy 

ra gây ngập lụt tại các địa phƣơng nhƣ: Bắc Bình, Tánh Linh, Đức Linh, Hàm 

Thuận Bắc; làm ngập gần 10.000 ha diện tích sản xuất nông nghiệp; 7 ha nuôi 

trồng thủy sản bị ngập, trôi; giá trị thiệt hại hơn 46 tỷ đồng. RRTT cấp độ 2. 

- Năm 2015, đợt mƣa lũ tháng 7, tháng 8, tháng 9 và tháng 10 xảy ra gây 

ngập lụt tại các địa phƣơng nhƣ: Bắc Bình, Tánh Linh, Đức Linh, Hàm Thuận 

Bắc; làm ngập gần 3.128,2 ha diện tích sản xuất nông nghiệp; 37,96 ha nuôi cá bị 

ngập; giá trị thiệt hại hơn 6,2 tỷ đồng. RRTTi cấp độ 1. 

3. Lũ quét 

Do các sông, suối trong tỉnh đa số nhỏ, ngắn và có độ dốc lớn nên khi có lũ 

và nhất là lũ quét xảy ra thƣờng rất ác liệt, luôn đe doạ tính mạng và tài sản của 

ngƣời dân trong tỉnh. Lũ quét làm chết ngƣời và thiệt hại nặng về tài sản, hoa màu 

của Nhà nƣớc và nhân dân. Thời gian lũ lên của một trận lũ quét theo những kết 
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quả tính toán sơ bộ ở Bình Thuận thƣờng từ 5 - 6 giờ với cƣờng suất lũ lên lớn 

nhất có thể đạt từ 100 - 200 cm/h, biên độ lũ lên của một trận lũ quét có thể đạt từ 

350 - 650 cm.  

Lũ quét xảy ra với mức độ ngày càng nhiều về số lƣợng và tính ác liệt từ 

những năm 1990 trở lại đây, lũ quét xảy ra hầu nhƣ trên toàn bộ các LVS, suối 

vừa và nhỏ trong tỉnh, trên cả những suối nhập lƣu thuộc LVS La Ngà. 

* Một số trận lũ quét đã xảy ra gây thiệt hại như: 

- Trận lũ quét lịch sử xảy ra vào cuối tháng 7/1999 với tổng lƣợng mƣa trên 

lƣu vực sông Dinh đạt trên 200mm, gây lũ với cƣờng suất lớn, với đỉnh lũ điều tra 

sau trận lũ đạt cao hơn báo động cấp III: 405cm. Số ngƣời chết và mất tích trong 

trận lũ lên đến 27 ngƣời, tổng giá trị thiệt hại trên 198 tỷ đồng. RRTT cấp độ 3. 

- Trận lũ quét vào lúc 19 giờ 30’ ngày 5/10/2009 do mƣa lớn ở thƣợng nguồn 

trên lƣu vực sông Luỹ huyện Bắc Bình, đã làm chết 03 ngƣời, gây ngập lụt nặng 

trên địa bàn các xã Phan Sơn, Sông Bình, Sông Luỹ, Phan Tiến và Phan Lâm. 

Mực nƣớc đo tại trạm Sông Lũy lúc 5 giờ sáng ngày 6/10 là 28,72 m, (vƣợt báo 

động cấp III là: 0,72 m). Tại thôn 3 xã Phan Sơn, nƣớc ngập vào nhà nơi sâu nhất 

là 2,5 m và làm ách tắc giao thông trên Quốc lộ 1A hơn 6 giờ làm sập, hƣ hỏng 

127 căn nhà, thiệt hại 1.204 ha sản xuất nông nghiệp, giá trị thiệt hại hơn 12 tỷ 

đồng. RRTT cấp độ 2. 

- Từ ngày 07 ÷ 11/9 và ngày 18 ÷ 19/9/2010, khu vực Bình Thuận có mƣa 

vừa đến mƣa to cục bộ, nhất là các huyện phía Nam tỉnh, lƣợng mƣa tƣơng đối 

nhiều và đều khắp. Tại Đức Linh, mƣa gây lũ quét cục bộ trên địa bàn các xã 

miền núi nhƣ Đa Kai, Sùng Nhơn, Mê Pu, Nam Chính, Đức Chính, làm ngập nhà 

cửa, diện tích sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản của các hộ dân. RRTT 

cấp độ 2. 

- Ngày 8 - 12/6/2013, tại Bắc Bình xảy ra lũ quét cục bộ làm ngập úng, thiệt 

hại một số diện tích lúa và hoa màu của các xã, gồm: Phan Điền, Phan Hòa, Hoà 
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Thắng, Hồng Phong và thị trấn Phan Rí Thành và ngày 10 - 11/8/2013, lũ quét 

cục bộ gây thiệt hại về sản xuất nông nghiệp và một số công trình cơ sở hạ tầng 

của 03 xã: Phan Tiến, Phan Sơn và Sông Lũy. Huyện Tánh Linh, xảy ra lũ quét 

tại xã La Ngâu trong ngày 25/8/2013 và tại xã Đông Hà, huyện Đức Linh ngày 

14/9/2013. Lũ quét làm ngập lụt một số nhà dân, giếng nƣớc sinh hoạt, làm thiệt 

hại về tài sản, hoa màu và vật nuôi của nhân dân trên địa bàn các huyện. RRTT 

cấp độ 1. 

- Ngày 01/6/2014 xảy ra lũ quét cục bộ tại thôn Kà Lúc, xã Phan Sơn, huyện 

Bắc Bình làm chết 01 ngƣời (học sinh lớp 7) đang tắm sông, do bơi vào bờ không 

kịp. RRTT cấp độ 1. 

4. Hạn hán - Khô hạn 

Hầu nhƣ năm nào ở Bình Thuận cũng đều xảy ra hạn hán gây thiệt hại; hạn 

hán có tác động lớn về mặt kinh tế, đời sống dân sinh và có ảnh hƣởng nhất định 

trên từng vùng địa lý, khu vực ảnh hƣởng. Hạn hán có thể kéo dài trong vài tháng 

và trong những trƣờng hợp đặc biệt thời gian có thể kéo dài tới vài năm, gây tác 

động trực tiếp đến đời sống, toàn bộ nền kinh tế và sản xuất nông nghiệp. Hạn 

hán là thiên tai đứng hàng thứ 3 sau lũ lụt và bão về mức độ thiệt hại và suy giảm 

môi trƣờng thiên nhiên. 

Ở Bình Thuận, khô hạn tập trung ở hai loại: Hạn mùa khô và hạn giữa mùa 

mƣa; trong đó, hạn mùa khô hiện nay ngày càng diễn ra gay gắt, khu vực thƣờng 

xuyên xảy ra khô hạn tập trung chủ yếu ở các huyện Tuy Phong, Bắc Bình, Hàm 

Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, Hàm Tân và thành phố Phan Thiết. Những năm 

xảy ra hạn hán nặng nhƣ: 

- Năm 2004, hạn hán làm 43.716 ha sản xuất nông nghiệp bị khô hạn và 400 

ha rừng mới trồng bị chết. Tổng giá trị thiệt hại do hạn hán gây ra năm 2004 lên 

đến trên 130 tỷ đồng. RRTT cấp độ 3. 
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- Năm 2010, nắng hạn kéo dài ở vụ Hè thu đã làm ảnh hƣởng nặng nề về sản 

xuất nông nghiệp, với tổng diện tích bị hạn lên đến 14.276 ha (trong đó diện tích 

lúa là 5.005 ha) cho các địa phƣơng nhƣ Đức Linh, Tánh Linh, Bắc Bình, Hàm 

Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, Phú Quý,... RRTT cấp độ 2. 

- Năm 2013, tình trạng khô hạn ở một số địa phƣơng nhƣ: Hàm Thuận Bắc, 

Bắc Bình, Đức Linh và Tánh Linh, Hàm Thuận Nam,...đã làm 2.091,46 ha lúa và 

hoa màu bị chết, giá trị thiệt hại hơn 10,45 tỷ đồng. RRTT cấp độ 2. 

- Năm 2014, Các đợt nắng hạn cục bộ xảy ra trong tháng 4 đến cuối tháng 5, 

và đầu tháng 7 đến tháng 8, đã gây tình trạng khô hạn, thiếu nƣớc tƣới trong sản 

xuất nông nghiệp vụ Hè thu, vụ Mùa, làm thiệt hại hơn 8.112,18 ha sản xuất nông 

nghiệp (lúa và hoa màu) của ngƣời dân ở các huyện Bắc Bình, Hàm Tân, Hàm 

Thuận Nam và huyện Hàm Thuận Bắc, giá trị thiệt hại hơn 40,56 tỷ đồng. RRTT 

cấp độ 3. 

- Năm 2015, do ảnh hƣởng của hiện tƣợng El Nino kéo dài đã gây tình trạng 

khô hạn, thiếu nƣớc cho sản xuất và sinh hoạt diễn ra nhiều nơi trong tỉnh. Diện 

tích thiếu nƣớc không sản xuất đƣợc gần 1.000 ha lúa vụ Đông Xuân 2014 - 

2015; hơn 119.350 nhân khẩu thiếu nƣớc sinh hoạt. Đợt nắng hạn xảy ra từ tháng 

1 - 5/2015 trên địa bàn các huyện Hàm Tân và Hàm Thuận Bắc thiệt hại hơn 1 tỷ 

đồng; đợt nắng hạn xảy ra trong tháng 7 và tháng 8/2015 trên địa bàn Hàm Thuận 

Bắc, Hàm Thuận Nam và Bắc Bình thiệt hại hơn 20 tỷ đồng. RRTT cấp độ 3. 

- Năm 2016, từ tháng 11/2015 đến cuối tháng 5/2016, do ảnh hƣởng hiện 

tƣợng El - Nino mạnh, mùa mƣa đến trễ và kết thúc sớm (mùa mƣa năm 2015 chỉ 

khoảng 4 tháng 10 ngày), ngắn hơn TBNN khoảng 1 tháng 20 ngày, tổng lƣợng 

mƣa đạt dƣới trung bình nhiều năm, các hồ chứa nƣớc trên địa bàn tỉnh chỉ tích 

trữ đƣợc lƣợng nƣớc từ 40 - 60% so với thiết kế, mực nƣớc ngầm thiếu hụt trầm 

trọng, không đủ lƣợng nƣớc cung cấp cho sinh hoạt và sản xuất. Ngay từ đầu 

tháng 2/2016, trên địa bàn các huyện Hàm Tân, Hàm Thuận Bắc, Đức Linh, Tánh 
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Linh, Bắc Bình, Tuy Phong, thị xã La Gi, TP.Phan Thiết,... đã xảy ra nắng nóng, 

hạn hán thiếu nƣớc kéo dài không có nƣớc cho ngƣời dân sinh hoạt và gây thiệt 

hại nặng một số diện tích cây trồng của nhân dân. Về nƣớc sinh hoạt toàn tỉnh có 

khoảng 120.241 khẩu/25.690 hộ thiếu nƣớc sinh hoạt; về sản xuất nông nghiệp 

chỉ bố trí sản xuất cho cây lúa vụ Đông Xuân 2015 - 2016 là: 18.748 ha, cắt giảm 

15.423 ha lúa so diện tích gieo trồng 2014 - 2015 do không đủ nguồn nƣớc tƣới; 

tổng diện tích bị thiệt hại do hạn hán gây ra trên địa bàn toàn tỉnh là: 12.102 ha, 

trong đó 2.542,7 ha cây trồng bị thiệt hại nặng và có khoảng 9.559,3 ha thanh 

long đang bị khô héo do thiếu nƣớc tƣới. Thiệt hại hơn 380 tỷ đồng. RRTT  cấp 

độ 4. 

5. Sạt lở bờ biển, sạt lở cát các khu dân cƣ 

Trong những năm gần đây, tình trạng sạt lở bờ biển đã xảy ra ở nhiều nơi và 

đang có chiều hƣớng ngày một gia tăng. Hiện tƣợng cát tràn (sạt lở) thƣờng xảy 

ra tại thôn Tiến Phú, Tiến Đức xã Tiến Thành (Tp.Phan Thiết) và sạt lở bờ biển từ 

huyện Tuy Phong vào tới huyện Hàm Tân hiện nay đang và sẽ tạo ra những lực 

cản rất lớn kìm hãm tiến trình phát triển KT- XH. Nguyên nhân chủ yếu do quá 

trình thuỷ động lực, triều cƣờng, sóng gió ven bờ gây ra. Sạt lở bờ biển đã gây ra 

những thiệt hại lớn về nhà cửa; mất đất khu dân cƣ, đất sản xuất; sập đổ các công 

trình CSHT trong khu vực. 

Các điểm sạt lở bờ biển nhiều thuộc xã Vĩnh Tân, Phƣớc Thể, Bình Thạnh, 

Liên Hƣơng, Phan Rí Cửa (Tuy Phong); Hàm Tiến, Mũi Né, Đồi Dƣơng, Phú 

Hài, Đức Long, Tiến Thành (Phan Thiết); Tân Thành, Tân Thuận (Hàm Thuận 

Nam); Tân Tiến, Phƣớc Lộc, Tân Phƣớc (thị xã La Gi) và Ngũ Phụng, Long Hải, 

Tam Thanh (Phú Quý).  

* Tình hình sạt lở bờ biển một số năm điển hình như: 
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- Năm 2008, sạt lở xảy ra ở Phƣớc Lộc, TX La Gi, với chiều dài hơn 3.000 

m, sập 52 căn nhà, hơn 45 hộ dân phải di dời; thiệt hại hơn 1.230 triệu đồng. 

RRTT cấp độ 2. 

- Năm 2010, sạt lở xảy ra ở Đức Long, thành phố Phan Thiết, với chiều dài 

hơn 1.500 m, sập 55 căn nhà, hơn 30 hộ dân phải di dời; thiệt hại hơn 1.539 triệu 

đồng. RRTT cấp độ 2. 

- Năm 2011, sạt lở xảy ra ở Đức Long, thành phố Phan Thiết, và thị xã La Gi 

với chiều dài hơn 6.000 m, sập 101 căn nhà, hơn 300 hộ dân phải di dời; thiệt hại 

hơn 2.900 triệu đồng. RRTT cấp độ 2. 

- Năm 2013, sạt lở ăn sâu vào đất liền gần 250m, tại thôn Hồ Tôm xã Tân 

Phƣớc - Tx.La Gi, làm gãy hàng trăm cây phi lao, sập đổ 18 căn nhà và đe dọa 

trực tiếp tới tính mạng, tài sản của 30 hộ dân tại đây với chiều dài trên 400m. Tại 

Đức Long và xã Tiến Thành, thành phố Phan Thiết sập đổ 08 căn nhà; thiệt hại 

hơn 1.000 triệu đồng. RRTT cấp độ 1. 

- Năm 2014, sạt lở nghiêm trọng bờ biển thuộc địa bàn thôn Hồ Tôm xã Tân 

Phƣớc - Tx.La Gi và phƣờng Đức Long, xã Tiến Thành - Tp.Phan Thiết, với 

chiều dài trên 1.000m, làm sập đổ 19 căn nhà, uy hiếp trực tiếp 100 hộ dân ở các 

khu dân cƣ dọc ven biển; thiệt hại hơn 1.000 triệu đồng. RRTTi cấp độ 2. 

- Năm 2015, sạt lở bờ biển tại thôn Tiến Đức, xã Tiến Thành, thành phố 

Phan Thiết với chiều dài khoảng 1.000 m. Tại thôn Hồ Lân, xã Tân Thắng, huyện 

Hàm Tân sạt lở bờ biển với chiều dài khoảng 800 m, sâu vào đất liền khoảng 30 

m. RRTT cấp độ 2. 

- Năm 2016, từ ngày 24 - 28/01/2016, do ảnh hƣởng của gió mùa Đông Bắc 

mạnh, kết hợp với triều cƣờng dâng cao, đã gây tình trạng sạt lở bờ biển tại huyện 

Tuy Phong, thành phố Phan Thiết và thị xã La Gi. RRTT cấp độ 2.  

Cụ thể xảy ra sạt lở tại các địa phƣơng nhƣ sau:  
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+ Huyện Tuy Phong: Sạt lở tại khu phố 14 của thị trấn Liên Hƣơng với chiều 

dài bờ biển bị sạt lở hơn 300 m; sâu vào đất liền 10 m; làm sập và hƣ hỏng 29 căn 

nhà của nhân dân; đồng thời uy hiếp trực tiếp nhiều hộ dân khác đang sinh sống 

trong khu phố của thị trấn.  

+ Thành phố Phan Thiết: Tại Khu phố 5, phƣờng Đức Long và thôn Tiến 

Đức, xã Tiến Thành, bờ biển bị sạt lở dài hơn 1.000m, làm sập đổ 39 căn nhà, uy 

hiếp trực tiếp nhiều hộ dân dọc ven biển. 

+ Thị xã La Gi: Sạt lở xảy ra tại xã Tân Phƣớc, xã Tân Tiến, với chiều dài bị 

sạt lở hơn 200m; 

6. Lốc xoáy cục bộ kèm sét đánh 

Hiện tƣợng lốc xoáy xảy ra trong những năm gần đây trên địa bàn các địa 

phƣơng nhƣ: Đức Linh, Tánh Linh, Hàm Tân, Hàm Thuận Nam, thị xã La Gi,... 

ngày một nhiều, mức độ tăng nặng, đôi khi còn kèm theo sét và mƣa đá làm chết 

ngƣời, gây thiệt hại nặng về sản xuất nông nghiệp, hƣ hỏng, tốc mái nhà cửa, 

công trình công cộng, hệ thống thông tin, năng lƣợng,... 

Lốc xoáy xuất hiện cục bộ, nhanh và rất khó dự báo, hƣớng di chuyển phức 

tạp (theo luồng); thời điểm xuất hiện thƣờng vào giao thời giữa hai mùa nắng và 

mùa mƣa (đầu mùa mưa từ tháng 4-6 hàng năm) là chủ yếu. Tuy nhiên hiện nay, 

do thời tiết nắng hạn nhiều, khi gặp các hình thế gây mƣa dễ sinh ra nhiễu động 

không khí hay nhiễu động nhiệt, dễ tạo thành lốc xoáy cục bộ, gây ảnh hƣởng 

nặng đến sản xuất nông nghiệp, nhà cửa và các công trình thiếu chắc chắn, dân cƣ 

thiếu hiểu biết. Một số trận lốc xoáy xảy ra nhƣ: 

- Năm 2010, xảy ra lốc xoáy, sét đánh cục bộ ở xã Tân Phúc, Tân Đức, 

huyện Hàm Tân; xã Gia An, huyện Tánh Linh; làm hƣ hỏng, tốc mái 134 căn nhà, 

chết 01 ngƣời, bị thƣơng 01 ngƣời, hƣ hỏng 250 ha lúa; thiệt hại hơn 6.000 triệu đồng. 

RRTT  cấp độ 1. 
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- Năm 2011, xảy ra lốc xoáy cục bộ ở Bắc Bình, La Gi, Đức Linh, Tánh Linh 

và Phú Quý, làm tốc mái 25 căn nhà, bị thƣơng 04 ngƣời, gãy đổ nhiều diện tích cây 

cao su và hoa màu (2.000 ha). Thiệt hại hơn 16.000 triệu đồng. RRTT cấp độ 2. 

- Năm 2012, xảy ra lốc xoáy cục bộ ở Sùng Nhơn, Mê Pu, huyện Đức Linh; 

Gia An, huyện Tánh Linh, làm sập đổ, tốc mái 22 căn nhà, gãy đổ 17 trụ điện, ƣớt 

250.000 viên gạch mộc, hơn 150 ha lúa, hoa màu bị hƣ hỏng; thiệt hại hơn 1.500 

triệu đồng. RRTT cấp độ 1. 

- Năm 2013, xảy ra lốc xoáy ở Sùng Nhơn, ĐaKai, Võ Xu, huyện Đức Linh; 

làm sập đổ, tốc mái 109 căn nhà, hơn 10 ha cao su và sầu riêng bị hƣ hỏng; thiệt 

hại hơn 2.500 triệu đồng. RRTT cấp độ 1. 

- Năm 2014, xảy ra lốc xoáy, kèm theo mƣa đá ở Gia An, Tánh Linh (05 

đợt); ở Đức Linh xảy ra lốc xoáy và sét đánh (02 đợt); Hàm Tân và Hàm Thuận 

Bắc (01 đợt); làm hƣ hỏng tốc mái 94 căn nhà, gã đổ hƣ hỏng 122 ha cao su, chết 

01 ngƣời, bị thƣơng 01 ngƣời, thiệt hại gần 10.000 triệu đồng. RRTT cấp độ 2. 

- Năm 2015, xảy ra lốc xoáy ở Đức Linh (02 đợt), Tánh linh (04 đợt), Hàm 

Tân (01 đợt), Hàm Thuận Nam (03 đợt), Phú Quý (01 đợt); xảy ra mƣa to kèm 

theo lốc xoáy cục bộ ở Thị xã La Gi (01 đợt); xảy ra sét đánh trên đất liền ở Tánh 

Linh (01 đợt) và trên biển Phú Quý (01 đợt), làm hƣ hỏng tốc mái 291 căn nhà, 

02 phòng học trƣờng mẫu giáo, 02 điểm trƣờng học và nhiều công trình phụ, hƣ 

hỏng 10 bộ máy vi tính, 06 máy in, 01 ngƣời bị thƣơng, 01 bị chết do sét đánh , 

đổ ngã nhiều cây cao su trên 8 tuổi. RRTT cấp độ 2. 

- Năm 2016, trong các tháng 4, 5, 6, 7 đã xảy ra 12 đợt gió lốc xoáy trên địa 

bàn các huyện: Tánh Linh (04 đợt); Đức Linh (04 đợt); Hàm Thuận Nam (02 

đợt); Hàm Tân (01 đợt); Thành phố Phan Thiết (01 đợt); Bắc Bình (01 đợt). Các 

đợt gió lốc xoáy xảy ra làm sập đổ, tốc mái 61 căn nhà, 01 ngƣời bị thƣơng, 17 cơ 

sở giáo dục, y tế và công trình phụ bị hƣ hỏng, rụng 200 tấn sầu riêng trái non.
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Phụ lục 3 

VỊ TRÍ CÁC NHÀ MÁY NƢỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN 

 

 
 

Hình 1: Vị trí hiện trạng các NMN của huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận [74] 
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Hình 2: Vị trí hiện trạng các NMN của huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận [74] 
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Hình 3: Vị trí hiện trãng các NMN của huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận [74] 
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Hình 4: Vị trí hiện trạng các NMN của huyện Tánh Linh và huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận [74] 
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Hình 5: Vị trí hiện trạng các NMN của huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận [74] 
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Hình 6: Vị trí hiện trạng các NMN của huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận [74] 


