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Tổng Thư ký Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) chịu trách nhiệm ban hành Văn bản này. Các ý kiến 

được bày tỏ và lý do được đưa ra trong Văn bản không nhất thiết phản ánh quan điểm chính thức của các 

quốc gia thành viên trong khối OECD hoặc Trung tâm Phát triển của Tổ chức, cũng như của Viện Nghiên cứu 

Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADBI) hay của Viện Nghiên cứu Mê Công. 

Thông qua việc nêu tên hay nhắc tới một vùng lãnh thổ, thành phố, khu vực địa lý cụ thể, hoặc bằng cách sử 

dụng chung thuật ngữ "quốc gia" trong tài liệu này thì không có tổ chức nào, bao gồm cả OECD, ADBI và Viện 

Nghiên cứu Mê Công, có ý định đưa ra phán quyết liên quan đến tình trạng pháp lý hoặc tình trạng khác của 

bất kỳ vùng lãnh thổ, thành phố hay khu vực nào. Văn kiện này, cũng như mọi dữ liệu và bản đồ được đề cập 

bên trong không gây phương hại đến hiện trạng hoặc chủ quyền của bất cứ vùng lãnh thổ nào, đến sự phân 

định biên giới giữa các quốc gia và đến tên gọi của bất kỳ vùng lãnh thổ, thành phố hay khu vực nào. 

Tên của các quốc gia và vùng lãnh thổ được sử dụng trong Văn kiện chung này đều tuân thủ theo thông lệ 

của OECD. 
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Lời cảm ơn 

 
Dưới đây là bản tóm tắt công bố Đổi mới để phát triển cơ sở hạ tầng nước ở khu vực sông Mekong, 

OECD/ADB/Viện Mekong (2020), (https://doi.org/10.1787/167498ea-en), do Tổ đặc trách tại khu vực châu Á 

thuộc Trung tâm Phát triển OECD phối hợp với Viện Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADBI) và Viện Mekong 

thực hiện và xuất bản vào tháng 8 năm 2020. Bản tóm tắt này do các thành viên của Tổ đặc trách tại khu vực 

châu Á thuộc Trung tâm Phát triển OECD bao gồm Kensuke Tanaka và Prasiwi Ibrahim hoàn thiện và được 

dịch sang năm thứ tiếng châu Á khác nhau là tiếng Miến Điện, tiếng Khmer, tiếng Lào, tiếng Thái và tiếng Việt 

Nam.  

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn Phái đoàn thường trực của Nhật Bản tại OECD đã tạo cơ hội cho công tác 

dịch thuật công bố này. Đặc biệt, chúng tôi cũng rất biết ơn sự hỗ trợ của Noriko Yamada-Oki, Noriko Yuji 

Nakayama. OECD trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ tài chính từ Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp (METI), 

Nhật Bản.  

Bản gốc của công bố này do một nhóm mà đứng đầu là Kensuke Tanaka, Trưởng bộ phận tại châu Á và 

Prasiwi Ibrahim, Phó trưởng bộ phận tại châu Á, Trung tâm phát triển OECD, với sự hợp tác của Naoyuki 

Yoshino, Trưởng bộ phận tại ADBI (tại thời điểm chuẩn bị báo cáo) và Watcharas Leelawath, Giám đốc Điều 

hành của Viện Mekong (tại thời điểm chuẩn bị báo cáo) cùng hoàn thiện. 

(Vui lòng tìm hiểu thêm tại https://www.oecd-ilibrary.org/development/the-development-dimension_19901372) 
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Tóm tắt dự án 
Các quốc gia trong khu vực sông Mekong đã có mức tăng trưởng kinh tế ấn tượng trong những thập niên gần 

đây, chủ yếu nhờ vào những cơ hội kinh tế do sông Mekong mang lại, tuy nhiên các quốc gia này cũng phải 

đối mặt với nhiều thách thức. Chẳng hạn như, nhu cầu về cơ sở hạ tầng nước ngày càng cao nhưng sự tham 

gia của khu vực tư nhân vào các dự án đầu tư cho cơ sở hạ tầng nước vẫn còn ảm đạm và các lựa chọn tài 

trợ cho cơ sở hạ tầng vẫn còn hạn chế. Ngoài ra, các quy định về nước vẫn còn nhiều lỗ hổng. Do đó, cần có 

những cách tiếp cận đổi mới để giải quyết những thách thức này. Bài viết Đổi mới để phát triển cơ sở hạ tầng 

nước ở khu vực sông Mekong có năm chủ đề chính: 

 những đóng góp về kinh tế - xã hội và những thách thức về môi trường của sông Mekong;  

 tiềm năng thu hút tài trợ cơ sở hạ tầng kỹ thuật số, tập trung vào công nghệ Fintech và blockchain; 

 lợi ích của việc huy động nguồn vốn tư nhân để cung cấp nước và đảm bảo vận tải đường thủy nội 
địa sử dụng nguồn thu thuế tràn;  

 khả năng phục hồi của cơ sở hạ tầng nước trong bối cảnh thiên tai và COVID-19; và  

 những thách thức về điều tiết nước ở khu vực sông Mekong. 

 

Những đóng góp về kinh tế - xã hội và những thách thức về môi trường của sông 

Mekong 

Các nước trong lưu vực sông Mekong (MRB) đạt được mức tăng trưởng kinh tế ấn tượng nhờ tận dụng các 

cơ hội phát triển mà sông Mekong mang lại. Với các đặc điểm hình thái độc đáo của mình, sông Mekong có 

vai trò đặc biệt quan trọng đối với hàng triệu người dân sống tại lưu vực, sông là nguồn cung cấp nước để 

tưới tiêu, làm thủy điện, cung cấp thủy sản đồng thời phát triển giao thông đường thủy, du lịch và khai thác 

trầm tích. Tuy nhiên, MRB là một trong những lưu vực sông dễ bị tổn thương nhất trên thế giới do biến đổi khí 

hậu và khả năng thích ứng kém với các mô hình thời tiết thay đổi, điều này có thể gây cản trở hoặc đảo ngược 

sự tăng trưởng của khu vực.  

Để đảm bảo sự thích ứng với biến đổi khí hậu cho các cộng đồng ven sông trên các lưu vực sông xuyên biên 

giới đòi hỏi phải có sự tăng cường hợp tác về an ninh khu vực và phát triển kinh tế. Mức độ hợp tác sẽ bị ảnh 

hưởng nhiều bởi các tiêu chí ưu tiên phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia và mục đích sử dụng chính của 

các con sông xuyên biên giới. Hợp tác xuyên biên giới trong tương lai ở khu vực MRB sẽ có nền tảng vững 

chắc để tiếp tục xây dựng. 

Tiềm năng của việc huy động vốn để xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật số: Fintech và 

công nghệ blockchain 

Đây là khu vực tư nhân đạt có mức tăng trưởng huy động vốn để xây dựng cơ sở hạ tầng ở châu Á, chủ yếu 

thông qua quan hệ đối tác với khu vực công và tư nhân hóa. Mặc dù vậy, khu vực công vẫn tiếp tục đầu tư 

cho phần lớn các cơ sở hạ tầng trong khu vực. Tuy nhiên, hiện nay cũng xuất hiện một số cơ chế tài chính 

thay thế với mục tiêu khai thác các công nghệ kỹ thuật số (ví dụ như Fintech, mã thông báo blockchain) nhằm 

huy động vốn đầu tư cho cơ sở hạ tầng. Các hình thức như huy động vốn cộng đồng và mã hóa có thể khắc 

phục hạn chế của các ngân hàng truyền thống, giảm chi phí đầu vào cho các nhà đầu tư cá nhân và khiến 

các nhà đầu tư lớn cảm thấy yên tâm hơn. 

Mặc dù đã đạt được một số thành công nhất định, tuy nhiên việc sử dụng hình thức huy động vốn cộng đồng 

và mã hóa để huy động vốn phát triển cơ sở hạ tầng công cộng ở khu vực vẫn còn nhiều hạn chế. Vì chủ yếu 

phục vụ cho các nhu cầu ở chặng cuối và đa phần dựa trên tinh thần đóng góp. Tuy nhiên, những tiến triển 

trong việc sử dụng các hình thức huy động vốn thay thế để phát triển các dự án bất động sản hoặc nước có 

thể tạo tiền đề áp dụng rộng rãi các phương thức này để huy động vốn phát triển cơ sở hạ tầng công cộng 

nói chung. Để đảm bảo Fintech đạt được sự tăng trưởng liên tục cần phải thực hiện kỹ lưỡng công tác đánh 

giá rủi ro, đặc biệt là đối với các giao dịch lớn như dự án phát triển cơ sở hạ tầng. Sự sẵn có và độ sâu của 

các thị trường thứ cấp nơi thực hiện các giao dịch cũng là một yếu tố quan trọng trong việc mở rộng phạm vi 

áp dụng các phương thức thay thế này. 



Huy động nguồn vốn tư nhân để cung cấp nước và đảm bảo vận tải đường thủy nội 

địa 

Tuy hiện tại khu vực nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong việc cung cấp nước, nhưng các nhà đầu tư tư nhân 

vẫn có thể hỗ trợ việc mở rộng mạng lưới cung cấp nước ở nhiều vùng thuộc các quốc gia trong khu vực sông 

Mekong. Trong nhiều năm qua, quan hệ đối tác giữa khu vực nhà nước và tư nhân luôn nhận được sự khuyến 

khích, tuy nhiên lợi nhuận thấp khiến khu vực tư nhân còn ngần ngại khi tham gia. Việc cung cấp nước và 

đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng được thực hiện chủ yếu dựa vào nguồn phí thu được từ người sử dụng. Nếu 

nguồn phí thu được từ người sử dụng không đủ để trang trải chi phí xây dựng và vận hành thì khó mà thu hút 

đầu tư từ khu vực tư nhân để phát triển cơ sở hạ tầng. 

Việc đầu tư vào cơ sở hạ tầng có thể tạo ra tác động lan tỏa rất lớn đến nền kinh tế. Đặc biệt, sẽ góp phần 

tăng sản lượng trong khu vực từ đó có thể mang lại nguồn thu cao hơn cho chính phủ thông qua thuế. Tuy 

nhiên, kinh nghiệm cho thấy doanh thu tăng lên từ thuế chủ yếu mang lại lợi ích cho chính phủ thay vì các 

công ty cấp nước vốn chỉ dựa vào phí sử dụng làm nguồn lợi nhuận. Do đó, việc cung cấp nước phụ thuộc 

vào nguồn tiền từ nhà nước, điều này làm hạn chế sự khả năng mở rộng và phát triển. Bằng cách chuyển một 

phần từ nguồn thu thuế tràn cho các nhà đầu tư, tỷ lệ hoàn vốn từ hoạt động cung cấp nước sẽ tăng lên. Điều 

này sẽ khuyến khích các nhà đầu tư tư nhân đầu tư vào dịch vụ cung cấp nước. 

Khả năng phục hồi của cơ sở hạ tầng nước trong bối cảnh thiên tai và COVID-19 

Các quốc gia trong khu vực sông Mekong thường bị ảnh hưởng bởi thiên tai như lũ lụt, bão, hạn hán, động 

đất, sạt lở đất và dịch bệnh. Biến đổi khí hậu, đô thị hóa diễn ra nhanh chóng, không có quy hoạch và suy 

thoái môi trường là những yếu tố làm tăng tính dễ bị tổn thương trước các hiểm họa thiên nhiên. Đại dịch 

COVID-19 một lần nữa khẳng định sự cần thiết phải phát triển năng lực phục hồi khi đối mặt với khủng hoảng 

sức khỏe cộng đồng. Những tác động mạnh từ bên ngoài này có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng 

đến kinh tế xã hội, vì vậy đòi hỏi phải cải thiện khả năng phục hồi khi xảy ra thiên tai. 

Những nỗ lực trong vấn đề này có thể tiếp cận theo hai hướng bổ sung cho nhau. Thúc đẩy các giải pháp đa 

mục tiêu và dựa vào tự nhiên có thể cải thiện cơ sở hạ tầng cứng (ví dụ như đập, đê, hồ chứa, kênh mương 

thủy lợi và mạng lưới cấp nước), đồng thời hợp tác thể chế và sự tham gia của cộng đồng có thể giúp tăng 

cường cơ sở hạ tầng mềm như quản lý rủi ro thiên tai. Cần có kế hoạch chung giữa các quốc gia vì tác động 

của các hiểm họa liên quan đến nước thường ảnh hưởng đến nhiều quốc gia cùng lúc. Ngoài ra cũng không 

thể bỏ qua tầm quan trọng của các hệ thống cảnh báo sớm hoạt động có hiệu quả. Những tiến bộ trong công 

nghệ hứa hẹn sẽ tạo động lực để phát minh các công cụ kỹ thuật số với chi phí thấp phục vụ cho các hệ thống 

cảnh báo sớm. Trong số các công cụ kỹ thuật số, điện thoại di động đóng vai trò ngày càng quan trọng đối với 

khu vực. Tuy nhiên, cần có những nỗ lực hơn nữa để tiếp cận các vùng sâu vùng xa và dễ bị tổn thương. 

Các quốc gia có thể phải đối mặt với thiên tai và dịch bệnh trong tương lai, vì vậy vai trò quan trọng của vệ 

sinh đúng cách giúp làm chậm sự lây lan của COVID-19 thực sự là một bài học quan trọng. Các quốc gia cần 

phải đẩy nhanh tốc độ phát triển cơ sở hạ tầng nước bền vững và có khả năng phục hồi cũng như cải thiện 

tính sẵn có của các cơ sở hạ tầng đó. Thật ra, phải ưu tiên việc này để đảm bảo khả năng tiếp cận và mở 

rộng nguồn cung cấp nước đáng tin cậy và an toàn ngay cả trong những thời điểm khó khăn. 

Những thách thức về điều tiết nước ở khu vực sông Mekong 

Các cơ quan quản lý nước và nước thải thường làm việc theo khung pháp lý chung cấp quốc gia hoặc địa 

phương. Kết quả kiểm tra chính sách và luật pháp ở năm quốc gia thuộc khu vực MRB cho thấy Việt Nam tiến 

bộ hơn so với các nước khác trong khu vực về vấn đề điều tiết nước. Nhìn chung, cả năm quốc gia dường 

như đều còn thiếu sót trong việc giám sát hoạt động cung cấp dịch vụ nước và kiểm tra quản lý đối với dịch 

vụ cung cấp tiện ích. 

Ngoài ra, còn phải giải quyết nhiều vấn đề như: mức thuế quan quá thấp để trang trải chi phí vận hành và bảo 

trì (O&M), thiếu dữ liệu và năng lực của nguồn nhân lực còn hạn chế. Điều này cho thấy vẫn còn có thể cải 

thiện các quy định về dịch vụ nước và dịch vụ nước thải (WWS) ở các nước trong khu vực Mekong. Nếu mọi 

người đều tiếp cận được với nguồn nước uống an toàn và hợp vệ sinh thì sẽ mang lại nhiều lợi ích cả về sức 

khỏe và kinh tế. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Phần này sẽ trình bày những điểm chính có trong công bố Đổi mới để phát triển cơ sở hạ 

tầng nước ở khu vực sông Mekong (2020):  

 Trong đó sẽ tóm tắt những thách thức chính về kinh tế - xã hội và môi trường tồn 

tại ở khu vực sông Mekong và nhấn mạnh tầm quan trọng của các sáng kiến xuyên 

biên giới trong việc giải quyết những thách thức này  

 Lợi ích của các mô hình huy động vốn mới có sự hỗ trợ từ công nghệ, chẳng hạn 

như huy động vốn cộng đồng và mã hóa  

 Nhu cầu đầu tư cho cơ sở hạ tầng và khả năng thúc đẩy sự tham gia của khu vực 

tư nhân từ nguồn thu thuế tràn  

 Các sáng kiến có thể nâng cao khả năng phục hồi của cơ sở hạ tầng nước khi xảy 

ra thiên tai, đặc biệt chú trọng vào sự tham gia của cộng đồng và các công cụ kỹ 

thuật số  

 Thảo luận những thách thức trong quy định về nước và nước thải ở các nước trong 

khu vực Mekong và xác định một số lĩnh vực ưu tiên để tiến hành cải cách. 
 

 
Đổi mới để phát triển cơ sở hạ tầng nước 

ở khu vực sông Mekong: Tóm tắt các chi 

tiết và thông điệp chính   



Mặc dù còn tồn tại nhiều vấn đề cần phải giải quyết, tuy nhiên sông Mekong vẫn 

có vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực 

 
Mekong bắt nguồn từ cao nguyên Tây Tạng với độ cao khoảng 5 200 mét so với mực nước biển tại và đổ 

về Biển Đông sau khi đi quãng đường 4 350 km. Giá trị kinh tế hằng năm của các ngành liên quan đến nước 

ở lưu vực sông Mekong (MRB) ước tính đạt gần 35 tỷ USD, trong đó chưa tính đến lâm nghiệp và du lịch. 

Những lợi ích thu được từ hệ thống sông Mekong ảnh hưởng đa chiều trong đó phải kể đến xã hội, kinh tế, 

môi trường và nhiều khía cạnh khác. Sông phục vụ tưới tiêu cho nông nghiệp, phát triển ngư nghiệp, giao 

thông vận tải, cung cấp nước, làm thủy điện, tạo cơ hội phát triển du lịch và khai thác trầm tích. Nông nghiệp 

và thủy lợi là hai lĩnh vực hưởng lợi chính từ sông Mekong khi sử dụng đến 70% nguồn nước. Tổng diện 

tích được tưới tiêu ở MRB là khoảng 4 triệu ha và diện tích này ngày càng mở rộng ở bốn quốc gia 

(Campuchia, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Thái Lan và Việt Nam). Thái Lan và Việt Nam tiếp tục là 

những nước được hưởng lợi về kinh tế đặc biệt từ nông nghiệp và thủy sản, trong đó có cả nuôi trồng thủy 

sản. Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (sau đây gọi là 'CHDCND Lào') thu được các lợi ích kinh tế từ 

những nguồn tài nguyên của sông Mekong thông qua việc đầu tư vào thủy điện. Trong khi đó, Campuchia 

tiếp tục tăng cường khai thác thủy sản. Tuy nhiên, các quốc gia này cũng phải đương đầu với những thách 

thức về kinh tế - xã hội và môi trường, bao gồm cả những thách thức do biến đổi khí hậu gây ra. 

Biến đổi khí hậu đe doạ đến dòng sông và các quốc gia ở lưu vực. Nó có thể ảnh hưởng đến an ninh nguồn 

nước trong khu vực MRB cũng như cuộc sống của người dân ở đó. Sự thay đổi của các hình thái thời tiết 

ảnh hưởng đến chu kỳ sản xuất nông nghiệp và chu kỳ sinh sản của cá. Trong khi đó, sự thay đổi của mực 

nước và lưu lượng ảnh hưởng đến tuyến giao thông và hoạt động của các nhà máy, hồ chứa thủy điện. 

Biến đổi khí hậu làm ảnh hưởng đến trữ lượng nước, việc lượng mưa bị thay đổi có thể làm giảm hoặc thay 

đổi dòng chảy của các con sông, hạn chế khả năng sản xuất điện của thủy điện. Mùa mưa dễ xảy ra hiện 

tượng lũ lụt, trong khi mùa khô lại thường xuất hiện hạn hán. Việc mở rộng hoạt động nông nghiệp ở lưu 

vực bị hạn chế do thiếu nguồn nước có sẵn vào mùa khô. Ngoài ra, biến đổi khí hậu còn đe dọa đến đa 

dạng sinh học ở khu vực MRB.  

 
Tăng cường hợp tác xuyên biên giới 
 

Do tính chất xuyên biên giới của sông nên các quốc gia trong khu vực MRB cần tăng cường hợp tác để 

thực hiện các biện pháp thích ứng với khí hậu trên phạm vị toàn lưu vực. Hợp tác đóng vai trò nền tảng để 

phát triển các giải pháp hiệu quả hơn về chi phí hứa hẹn sẽ mang lại lợi ích cho tất cả các cộng đồng sống 

ven sông. 

Thông qua chính phủ, các chương trình hợp tác xuyên biên giới hay hỗ trợ của các nhà tài trợ mà các quốc 

gia ở khu vực MRB đã thực hiện được một số dự án và chương trình. Các dự án và chương trình này nhắm 

vào nhiều lĩnh vực đa dạng bao gồm nông nghiệp thông minh với khí hậu, vận tải xanh, an ninh lương thực, 

phát triển thủy sản bền vững và các nguồn năng lượng xanh thay thế. Tuy nhiên, lợi ích của các cơ chế hợp 

tác nhằm thích ứng với khí hậu vẫn chưa được phổ biến rộng rãi, đa phần nguyên nhân vì lợi ích kinh tế 

cạnh tranh giữa các nước trong khu vực MRB. 

 

Các công cụ kỹ thuật số như Fintech và công nghệ blockchain mang lại tiềm 

năng huy động vốn phát triển cơ sở hạ tầng 

 

Châu Á, trong đó có khu vực sông Mekong, có nhu cầu rất cao trong việc huy động vốn để phát triển cơ sở 

hạ tầng tuy nhiên lại gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm nguồn tài chính phù hợp ngoài khu vực nhà 

nước (OECD, 2018). Mặc dù khu vực tư nhân ngày càng tham gia nhiều hơn thông qua các hình thức đối 

tác công tư (PPP) và tư nhân hóa, tuy nhiên khu vực nhà nước vẫn là bên cấp vốn chính cho phần lớn các 

cơ sở hạ tầng ở châu Á và khu vực sông Mekong. Tổng cộng, khoảng 70% kinh phí để phát triển cơ sở hạ 

tầng ở châu Á đến trực tiếp từ khu vực nhà nước. Khu vực tư nhân đóng góp khoảng 20% và các tổ chức 



đa phương như các ngân hàng phát triển của quốc tế đóng góp phần còn lại (Cơ sở dữ liệu PPI của Ngân 

hàng Thế giới, 2020). 

 

Bảng 1. Dự án cơ sở hạ tầng với sự tham gia của khu vực tư nhân (theo vùng), 2010-19 
 

Số dự án Tất cả dự án Giao thông Giao thông đường 
bộ 

Các nền kinh tế mới nổi ở châu Á 2 013 529 469 

Châu Âu và Trung Á 459 55 28 

Châu Mỹ Latinh và Caribê 946 185 117 

Trung Đông và Bắc Phi 102 4 0 

Khu vực châu Phi hạ Sahara 234 25 9 

Đầu tư tỷ USD Tất cả dự án Giao thông Giao thông đường 
bộ 

Các nền kinh tế mới nổi ở châu Á 416,6 183,2 165,5 

Châu Âu và Trung Á 167,9 84,9 38,9 

Châu Mỹ Latinh và Caribê 300,8 119,6 79,5 

Trung Đông và Bắc Phi 21,9 1,3 0,0 

Khu vực châu Phi hạ Sahara 54,1 11,5 2,0 

Sở hữu tư nhân trung bình, tỷ lệ phần trăm Tất cả dự án Giao thông Giao thông đường 
bộ 

Các nền kinh tế mới nổi ở châu Á 96,9 95,8 96,8 

Châu Âu và Trung Á 95,2 91,6 90,7 

Châu Mỹ Latinh và Caribê 96,2 98,2 99,9 

Trung Đông và Bắc Phi 97,8 90,8 - 

Khu vực châu Phi hạ Sahara 94,7 91,4 90,1 

Lưu ý: Không phải tất cả các dự án đều có dữ liệu về mức đầu tư và/hoặc quyền sở hữu tư nhân. Quyền sở hữu tư nhân trung bình chỉ lấy dữ liệu 

từ các dự án có sẵn dữ liệu. Các năm đóng cửa tài chính được liệt kê trong Cơ sở dữ liệu PPI của Ngân hàng Thế giới. 

Nguồn: Cơ sở dữ liệu PPI của Ngân hàng Thế giới. 

 

Bảng 2. Các dự án phát triển cơ sở hạ tầng với sự tham gia của khu vực tư nhân phân theo khu vực ở các 
nước châu Á mới nổi, 2010-19 

 

Vốn đầu tư bình quân theo dự án, tỷ USD 

 Tất cả dự án  Giao 
thông 

 Giao thông đường bộ 

 2007-16 2010-19  2007-16 2010-19  2007-16 2010-19 

Campuchia 0,18 0,37  - 1,00  - 0,00 

Trung Quốc 0,08 0,15  0,46 0,48  0,71 0,52 

Ấn Độ 0,22 0,23  0,16 0,25  0,16 0,24 

Indonesia 0,29 0,74  0,22 1,50  0,24 1,50 

Lào 0,50 0,78  - -  - - 

Malaysia 0,37 0,24  0,32 1,54  0,32 - 

Myanmar 0,17 0,29  0,06 0,05  - - 

Philippines 0,31 0,35  0,22 0,41  0,32 0,48 

Thái Lan 0,17 0,24  - 1,68  - 1,68 

Việt Nam 0,07 0,20  0,12 0,23  0,00 0,38 

Lưu ý: Không phải tất cả dự án đều có dữ liệu về mức đầu tư. Quyền sở hữu tư nhân trung bình chỉ lấy dữ liệu từ các dự án có sẵn dữ liệu. Các 

năm đóng cửa tài chính được liệt kê trong Cơ sở dữ liệu PPI của Ngân hàng Thế giới. 

Nguồn: Cơ sở dữ liệu PPI của Ngân hàng Thế giới. 

 

Nguồn vốn của khu vực nhà nước lấy từ các nguồn thu từ thuế và ngoài thuế, mượn từ các khoản vay (các 

khoản vay song phương, các khoản vay hợp vốn và các khoản vay từ các tổ chức đa phương) hoặc thông 

qua phát hành trái phiếu. Sự tham gia của khu vực tư nhân chủ yếu dựa vào việc vay nợ, đặc biệt vay từ 



ngân hàng, mặc dù việc vay vốn từ ngân hàng để phát triển cơ sở hạ tầng tồn tại rất nhiều thách thức. Vì 

nguồn vốn cho vay của các ngân hàng chủ yếu đến từ tiền gửi không kỳ hạn hoặc thương phiếu ngắn hạn, 

nên kỳ hạn đầu tư sẽ bị rút ngắn lại. Yêu cầu về các chỉ số hiệu quả hoạt động và chất lượng tài sản đối với 

các ngân hàng hoạt động trong môi trường được giám sát một cách có hiệu quả cũng làm hạn chế lượng 

nguồn tiền có thể cho vay được. Hơn nữa, hoạt động cho vay truyền thống của các ngân hàng thường ít 

chú ý đến nhu cầu và lợi ích của cộng đồng. Phát hành cổ phiếu và trái phiếu doanh nghiệp của các đơn vị 

tham gia trực tiếp vào các lĩnh vực phát triển cơ sở hạ tầng về tiện ích, giao thông và khai thác mỏ cũng là 

một cách để huy động vốn. Các nhà đầu tư tổ chức như quỹ đầu tư quốc gia, quỹ hưu trí và các công ty bảo 

hiểm ngày càng quan tâm đến cơ sở hạ tầng và coi đó là một loại tài sản, tuy nhiên chính sách hiện tại 

không tạo điều kiện thuận lợi cho cơ chế cấp vốn này. Ở nhiều quốc gia, thị trường chứng khoán nhìn chung 

cũng còn đang phát triển ở giai đoạn đầu, do đó cơ hội để các quốc gia trong khu vực phát triển cơ chế huy 

động vốn thay thế ngoài khu vực nhà nước vẫn còn là thách thức về lâu về dài. 

 
Phát triển các kênh cấp vốn thay thế và đổi mới 
 

Các công cụ sử dụng công nghệ kỹ thuật số có thể là lựa chọn tiềm năng thay thế cho hình thức cho vay 

truyền thống từ ngân hàng. Các phương thức này có thể giúp khắc phục được hạn chế của ngân hàng 

truyền thống và giảm chi phí đầu vào cho các nhà đầu tư cá nhân. Ngoài ra cũng phản ánh được sự hỗ trợ 

từ cộng đồng, từ đó khiến các nhà đầu tư tổ chức cảm thấy yên tâm hơn. Các nền tảng huy động vốn sử 

dụng công nghệ đã có sự phát triển đáng kể trong vài năm gần đây và trở thành lựa chọn hàng đầu cho các 

dự án nhỏ gặp khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn vay truyền thống. Một số ví dụ cho phương thức này 

là huy động vốn từ cộng đồng và mã hóa, tuy nhiên việc sử dụng các công cụ này để huy động vốn phát 

triển cơ sở hạ tầng công cộng vẫn còn hạn chế. 

Hoạt động cho vay truyền thống của ngân hàng chủ yếu lấy từ nguồn tiền gửi ngắn hạn (Hình 1). Các ngân 

hàng trả lãi suất cho người gửi tiền dựa trên số tiền mà họ gửi để khuyến khích hoạt động gửi tiền. Đây là hình 

thức phổ biến ở một số nước châu Á. Bảo hiểm tiền gửi giúp ngăn chặn tình trạng rút tiền hoàng loạt, tuy nhiên 

số tiền được bảo hiểm của từng người gửi tiền có thể sẽ bị giới hạn. Để có doanh thu, các ngân hàng thu lãi 

suất của người vay nợ, khoản này thường được gọi là lãi suất cho vay (Hình 1). Để giảm thiểu rủi ro, các ngân 

hàng trung ương thường đặt ra một tỷ lệ dự trữ bắt buộc trong đó quy định lượng tiền gửi dự trữ có trong hệ 

thống dự trữ phân đoạn của ngân hàng và giá trị tối thiểu hoặc tối đa của các chỉ số khác để bảo vệ sự ổn định 

của ngân hàng. Tuy nhiên, sự phân chia rạch ròi giữa hoạt động nhận tiền gửi và hoạt động cho vay của ngân 

hàng khiến người gửi tiền không thể can thiệp vào các quyết định cho vay của ngân hàng, do đó người gửi tiền 

không tham gia được gì vào quá trình cho vay. Hệ thống này cũng không cho phép người gửi tiền truy cập 

thông tin liên quan đến khách hàng vay nợ của ngân hàng và các hoạt động của họ, đồng thời người gửi tiền 

phải đặt niềm tin vào các nhà quản lý ngân hàng trong việc sử dụng tiền của họ để nó sinh lời và giảm thiểu rủi 

ro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hình 1. Mô hình cho vay của ngân hàng (mô tả đơn giản hóa) 

 

Nguồn: Các tác giả. 

 

Ngược lại, huy động vốn từ cộng đồng là một cách để các cá nhân hoặc người tham gia góp vốn vào các 

doanh nghiệp, dự án hoặc các nhu cầu khác của doanh nghiệp hoặc cá nhân mà không cần phụ thuộc vào 

các kênh cho vay truyền thống của ngân hàng. Thường thì huy động vốn từ cộng đồng có thể ở dạng nợ, 

vốn chủ sở hữu, phí bản quyền, khoản thưởng hoặc khoản quyên góp. Trong hệ thống huy động vốn từ 

cộng đồng, việc gây quỹ chủ yếu liên quan đến nhà đầu tư, người nhận vốn hoặc người đi vay và nền tảng 

thị trường (Hình 2). Mối liên kết giữa nhà đầu tư và người nhận vốn trực tiếp hơn so với hệ thống ngân 

hàng. 

 

Hình 2. Mô hình huy động vốn từ cộng đồng cơ bản (mô tả đơn giản hóa) 
 

 

Nguồn: Các tác giả. 

 

Hình thức huy động vốn từ cộng đồng đã hỗ trợ cho nhiều dự án phát triển cơ sở hạ tầng ở châu Âu và Mỹ. 

Ví dụ, ở Hà Lan, dự án I Make Rotterdam đã sử dụng hình thức huy động vốn từ cộng đồng để có vốn xây 

dựng cầu đi bộ Luchtsingel dài 400 mét ở Rotterdam vào năm 2011 (AIA và Massolution, 2013). Chiến dịch 

huy động vốn này được De Voldere và Zeqo (2017) goi là dự án phát triển cơ sở hạ tầng công cộng được 

huy động vốn từ cộng đồng đầu tiên trên thế giới (Max Borka, 2020). Chiến dịch huy động vốn từ cộng đồng 

Người gửi tiền Người đi vay 
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đã bán được hơn 8 000 tấm. Tương tự như dự án làn đường dành cho xe đạp ở Memphis, Tennessee, kết 

quả của việc huy động vốn từ cộng đồng trở thành thước đo cho sự ủng hộ của cộng đồng đối với dự án. 

Chính điều này đã thuyết phục chính quyền địa phương rót vốn đầu tư phần lớn chi phí cho dự án với tổng 

giá trị lên đến 4 triệu EUR, làm cơ sở để hoàn thành dự án vào mùa hè năm 2015 (The Urban Web, 2016). 

Thành phố Denver, Colorado, đã huy động một phần nguồn vốn để phát triển cơ sở hạ tầng công cộng 

thông qua hình thức huy động vốn từ cộng đồng bằng cách phát hành trái phiếu mệnh giá nhỏ (Gasparro, 

2015), trái phiếu có quy định mệnh giá và đưa ra yêu cầu về số lượng ở mức thấp để cho phép các nhà đầu 

tư cá nhân có nguy cơ bị loại khỏi thị trường trái phiếu vẫn có thể mua được. Trái phiếu mệnh giá nhỏ được 

phát hành để bổ sung vào quỹ phát triển cơ sở hạ tầng chung trong năm 2014. Chứng khoán nợ được định 

giá và bán cho người dân ở Colorado, tuy nhiên các chứng khoán nợ này không thể dùng để giao dịch. 

Chiến dịch với tổng nguồn vốn 550 triệu USD được quảng bá trên trang web của thành phố và đạt được 

mục tiêu thu về 2% (12 triệu USD) thông qua huy động vốn từ cộng đồng. Có khoảng 1000 cá nhân đã tham 

gia đầu tư. Các trái phiếu mệnh giá nhỏ được bán với giá 500 USD mỗi trái phiếu, có kỳ hạn là 9 và 14 năm 

và được Moody's xếp hạng Aaa. Việc phát hành trái phiếu đô thị là nhằm đáp ứng yêu cầu thắt chặt các quy 

định của ngân hàng và thị trường tài chính. Có hơn 300 dự án phát triển cộng đồng chẳng hạn như khôi 

phục các tòa nhà và xây dựng các trung tâm giải trí đã huy động được vốn thông qua chương trình Better 

Denver. 

Công nghệ mã hóa hóa là một lựa chọn tiềm năng khác để huy động vốn phát triển cơ sở hạ tầng thông qua 

vay nợ hoặc vốn chủ sở hữu. Điều này sẽ giảm bớt sự phụ thuộc vào các bên trung gian truyền thống tham 

gia dòng vốn. Sau khi khoản tiền do chính phủ phát hành (tiền định danh) được chuyển đổi thành mã thông 

báo thì việc thanh toán, bù trừ và quyết toán sẽ không cần phải chuyển qua ngân hàng, tổ chức giám sát và 

tổ chức thanh toán bù trừ nữa. Điều này sẽ làm giảm rào cản về chi phí và tài chính đối các nhà đầu tư. 

Mã hoá kỹ thuật số đối với cơ sở hạ tầng sẽ chia giá trị của tài sản hoặc chứng khoán cơ sở (nợ hoặc vốn 

chủ sở hữu) thành các phần nhỏ hơn trước khi chào bán cho các nhà đầu tư tiềm năng. Cách thiết lập cơ 

bản được mô tả trong Hình 3. Các mã thông báo có định dạng kỹ thuật số và dùng để xác nhận quyền sở 

hữu đối với tài sản hoặc vật thế chấp. Các mã được khởi chạy trên nền tảng blockchain theo các điều khoản 

quy định trong hợp đồng thông minh. Hợp đồng thông minh hỗ trợ việc tạo ra các mã thông báo và phác 

thảo đặc điểm của các mã đó. Các mã thông báo kỹ thuật số mới được tạo thường được mua bằng mã 

thông báo khác, thường là của chuỗi khối chủ. Ví dụ, hệ sinh thái Ethereum là nền tảng thường được sử 

dụng để tạo ra các mã thông báo mới, trong đó tài khoản số vô danh (ether)được sử dụng làm mã thông 

báo gốc. Đáng chú ý, mã thông báo cũng có thể được trao đổi để lấy một mã thông báo khác hoặc để lấy 

tiền định danh (khi hệ thống pháp luật cho phép) trên các sàn giao dịch mã thông báo. Quyền lưu ký mã 

thông báo được duy trì thông qua ví cứng (hard wallet) hoặc ví kỹ thuật số được tích hợp trong sàn giao 

dịch, chuỗi khối chủ hoặc nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba. Các ứng dụng của chuỗi khối ví dụ như công 

nghệ mã hóa được kỳ vọng sẽ thúc đẩy tính thanh khoản của thị trường tài sản thường có tính thanh khoản 

kém chẳng hạn như thị trường bất động sản (Smith và cộng sự, 2019). Ngoài ra, mã thông báo có chi phí 

giao dịch tương đối thấp hơn so với chứng khoán truyền thống; bản chất kỹ thuật số của các mã này giúp 

nâng cao hiệu quả sử dụng đồng thời công nghệ chuỗi khối cũng góp phần nâng cao tính minh bạch (Uzsoki, 

2019). Cũng giống như hình thức huy động vốn từ cộng đồng, mã hóa tài sản hoặc dự án cũng khuyến 

khích sự tham gia trực tiếp của các nhà đầu tư. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Hình 3. Mô hình mã hóa cơ bản (mô tả đơn giản hóa) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nguồn: Các tác giả. 

 
Tìm hiểu hoạt động sử dụng các nền tảng tài chính có sự hỗ trợ của công nghệ 
 

Huy động vốn từ cộng đồng và mã thông báo kỹ thuật số của chuỗi khối đã được sử dụng để huy động vốn 

cho nhiều dự án chẳng hạn như trong lĩnh vực nông nghiệp, nghệ thuật, y tế, thời trang, bán lẻ và công 

nghệ. Đối với các cơ sở hạ tầng liên quan đến ngành nước, hình thức huy động vốn kỹ thuật số sử dụng 

công nghệ Fintech và chuỗi khối, đặc biệt là huy động vốn từ cộng đồng, trở thành một cách gọi vốn đáng 

chú ý. Hình thức này đã được áp dụng ở nhiều nước OECD và châu Á. Đặc biệt, các nỗ lực huy động vốn 

sử dụng công nghệ Fintech thường hỗ trợ nhu cầu phát triển cơ sở hạ tầng ngành nước của cộng đồng địa 

phương. Bảng 3 dẫn chứng một số ví dụ thành công. Sự tham gia mạnh mẽ của cộng đồng cùng với tính 

minh bạch và thúc đẩy của hình thức này là một số yếu tố chính góp phần vào sự thành công. 

 

Bảng 3. Nghiên cứu trường hợp dự án cơ sở hạ tầng ngành nước (ví dụ) 
 

Dự án Địa điểm Loại hình cơ sở hạ tầng Mô tả 

Dự án Pitak Tubao, la Union, Bắc 

Philippines 

Máy bơm giếng nước sâu, 

dự trữ và phân phối nước 

Máy bơm giếng nước sâu chạy bằng năng lượng mặt 

trời được trang bị hệ thống dự trữ và phân phối nước 
để không bị phụ thuộc vào nguồn cung cấp điện và 
nước không đáng tin cậy ở địa phương. 

Lọc nước Branson, Colorado, Mỹ Hệ thống lọc nước Hệ thống lọc nước xử lý nguồn nước suối hiện có để 
tuân thủ các quy định về chất lượng nước sau khi 
chính quyền lo ngại về tình trạng ô nhiễm nguồn nước 
mặt. 

Thu nước hút ẩm  Buttah Windee, Vùng 
Trung Tây, Tây 
Úc, Úc 

Hệ thống thu gom, dự trữ và 
phân phối nước thay thế 

Hệ thống thu nước hút ẩm chạy bằng năng lượng mặt 
trời thu nước tinh khiết từ không khí. Hệ thống này 
được dùng để thay thế nguồn cung cấp nước nhiễm 
uranium. 

Mang nước sạch đến Arubot Arubot, Quận 

Kavrepanchok, Nepal 

Thu gom và dự trữ nước từ 

một con sông gần đó 

Trong dự án này, nguồn nước sẽ được lấy từ một con 
sông gần đó để giảm bớt sự phụ thuộc vào nguồn 
nước mưa. Dự án đang trong giai đoạn nghiên cứu 
khả thi. 

Phòng thí nghiệm nước 
cộng đồng ở Flint 

Flint, Michigan, Mỹ Phòng thí nghiệm kiểm 
tra chất lượng nước 

Đây là phòng thí nghiệm kiểm tra nước độc lập và nhân 
viên chính là những cư dân địa phương được đào tạo 

để thực hiện công việc này. 

Máy bán nước tự động Ngomai, Tanzania Máy bơm nước có trả phí Máy bơm này cung cấp nước sạch cho cộng đồng và 
giải phóng phụ nữ khỏi công việc đi lấy nước. Tiền thu 
được dùng để sửa chữa và việc này sẽ do người dân 
địa phương được đào tạo thực hiện. 

Đập Diamer-bhasha 
và Mohmand 

Pakistan Đập Những đập nước này sẽ được sử dụng làm hồ chứa 
và hạn chế tình trạng khan hiếm nước. 

Nguồn: Các tác giả. 

 

 

 

 

 

 
Chuỗi khối 



Ví dụ, dự án Pitak là một sáng kiến do phụ nữ xây dựng nhằm phát triển một cộng đồng nhỏ sống dựa trên 

nông nghiệp bền vững (“phát triển các hệ sinh thái nông nghiệp hướng tới mục tiêu bền vững và tự cung tự 

cấp”). Khoản tiền thu được từ việc huy động vốn cộng đồng để phát triển dự án được dùng để lắp đặt một 

giếng sâu chạy bằng năng lượng mặt trời và các hệ thống dự trữ và phân phối nước. Trước đây, địa điểm 

thực hiện dự án phải phụ thuộc vào nguồn nước và điện công cộng không ổn định, dẫn đến tình trạng không 

có nước và điện để dùng trong nhiều ngày hoặc nhiều tuần. Sáng kiến huy động vốn từ cộng đồng được chia 

sẻ giữa những người quan tâm đến nông nghiệp bền vững và được một người nổi tiếng tại địa phương đồng 

thời cũng quen của một trong những người sáng lập quảng bá. Số tiền thu được thông qua huy động vốn từ 

cộng đồng vượt qua con số dự kiến, điều này cho phép có thể mua thêm thiết bị. 

Tại Branson, Colorado, một hệ thống lọc nước có chức năng loại bỏ chất gây ô nhiễm từ nước suối gọi được 

một phần nguồn vốn thông qua hình thức huy động vốn từ cộng đồng và nỗ lực thành công này đã giúp dự 

án có đủ điều kiện để nhận được nguồn tài trợ của chính phủ để cân bằng chi phí. Các khoản quyên góp từ 

huy động vốn cộng đồng dao động từ 10 USD đến 5000 USD. Đây là một ví dụ về vai trò của huy động vốn 

từ cộng đồng trong việc phát đi tín hiệu ủng hộ đối với dự án từ đó thu hút sự quan tâm của chính quyền.  

Phòng thí nghiệm nước cộng đồng ở Flint là một cơ sở kiểm tra chất lượng nước độc lập được thành lập để 

ứng phó với Cuộc khủng hoảng nước ở Flint. Từ năm 2014 đến 2019, nguồn nước ở Flint, Michigan, Mỹ chứa 

hàm lượng chì ở mức nguy hiểm. Phản ứng của chính phủ trước cuộc khủng hoảng này từ việc ban đầu 

không xử lý nước một cách hợp lý và khẳng định đây là nguồn nước uống an toàn đã làm tổn hại lòng tin đối 

với chính quyền. Người dân sống ở Flint và khu vực xung quanh có thể kiểm tra nguồn nước thường xuyên 

với chi phí thấp hoặc miễn phí. Nhân viên phòng thí nghiệm chủ yếu là người dân địa phương và được đào 

tạo để thực hiện các thử nghiệm. Hơn thế, khóa đào tạo này còn trang bị cho nhân viên tại phòng thí nghiệm 

các kỹ năng chuyên môn hữu ích để thực hiện các công việc khác. Sự thành công của chiến dịch huy động 

vốn từ cộng đồng, trong đó huy động được 35 000 USD từ ngày 6/5 đến ngày 1/8 năm 2019 đã giúp dự án có 

đủ điều kiện để nhận được khoản tài trợ từ Tổng công ty phát triển kinh tế Michigan (một cơ quan hợp tác 

công tư) nhằm trang trải cho các chi phí còn lại. Chiến dịch huy động vốn từ cộng đồng được quản lý thông 

qua Patroncity, đây là tổ chức chuyên huy động vốn từ cộng đồng cho các dự án phát triển cộng đồng và họ 

còn hỗ trợ thêm cho các quản trị viên dự án thông qua việc tập huấn, kiểm tra dự án và liên hệ với các chuyên 

gia có liên quan. Để ghi nhận vai trò quan trọng của việc huy động vốn từ cộng đồng đối với sự thành công 

của dự án, tên của các nhà tài trợ đóng góp ít nhất 25 USD được dán trên tường của phòng thí nghiệm theo 

danh sách hoặc trên bảng cá nhân tùy thuộc vào mức độ đóng góp của họ. 

Dự án thu gom nước hút ẩm ở Buttah Windee, Úc; dự án Mang nước sạch đến Arubot ở Nepal; và máy bán 

nước tự động ở Tanzania cho thấy tiềm năng của các dự án phát triển cơ sở hạ tầng được huy động vốn từ 

cộng đồng nhằm nâng cao chất lượng sống cho các cộng đồng dễ bị tổn thương. Hệ thống thu gom nước hút 

ẩm được lắp đặt tại cộng đồng thổ dân cho phép người dân tiếp tục sinh sống tại vùng đất của tổ tiên của 

mình nơi có nguồn nước bị nhiễm uranium khiến họ sinh bệnh. Hình thức huy động vốn từ cộng đồng đã thu 

hút được sự quan tâm của các doanh nghiệp tiềm năng và sau khi một trong các doanh nghiệp quyết định 

quyên tặng một số thiết bị, số tiền huy động được thông qua huy động vốn cộng đồng được chuyển hướng 

để phát triển một trang trại cá bền vững, giúp rèn luyện kỹ năng và tạo ra việc làm cho người dân trong cộng 

đồng. 

Dự án Mang nước sạch đến Arubot sẽ mang lại nguồn nước ngọt đáng tin cậy cho một ngôi làng hẻo lánh 

ven sông. Dự án do một nhóm người đi leo núi thực hiện khi họ phát hiện ra người dân ở Arubot hoàn toàn 

phải phụ thuộc vào nguồn nước mưa. Điều này dễ dẫn đến tình trạng thiếu nước khi xảy ra hạn hán hoặc gió 

mùa yếu.  Cũng giống như người dân ở Buttah Windee, họ có thể phải rời đi trong trường hợp tình trạng ô 

nhiễm nguồn nước ở đây trở nên trầm trọng. Dự án sẽ dẫn nước từ một con sông cách đó 600 mét và dự trữ 

cho người dân ở Arubot. Địa hình giữa con sông và ngôi làng là đồi núi nên năm 2020 dự án vẫn đang trong 

giai đoạn nghiên cứu khả thi để xác định các yêu cầu kỹ thuật cần thiết. Tính đến năm 2020, các giai đoạn 

nghiên cứu tiền khả thi và khả thi đã được huy động vốn từ cộng đồng và chưa có thêm cập nhật mới nào. 

Máy bán nước tự động ở Ngomai, Tanzania là máy bơm nước có trả phí, nó giúp phụ nữ có thời gian cho các 

hoạt động khác thay vì phải thực hiện nhiệm vụ truyền thống là đi nơi khác để lấy nước - đôi khi cách xa nhà 

họ hàng km. Khoản tiền thu được sẽ dùng để trả chi phí sửa chữa và bảo trì máy bơm và việc bảo trì này sẽ 

do người dân địa phương (như nhân viên của Phòng thí nghiệm nước cộng đồng ở Flint) được đào tạo thực 

hiện, họ cũng sẽ học được những kỹ năng hữu ích để thực hiện công việc khác. Chính phủ Pakistan đang 



huy động một phần vốn từ hình thức huy động vốn công đồng để đầu tư cho dự án đập Diamer-bhasha và 

Mohmand được dùng làm hồ chứa nước giúp hạn chế tình trạng khan hiếm nước ở một số khu vực. Những 

nỗ lực này vẫn đang tiếp tục được thực hiện. 

Mặc dù đạt được một số thành công nhất định, tuy nhiên việc sử dụng hình thức huy động vốn từ cộng đồng 

và mã hóa kỹ thuật số để gọi vốn phục vụ việc phát triển cơ sở hạ tầng công cộng trong khu vực vẫn còn 

hạn chế. Vì chủ yếu phục vụ cho các nhu cầu ở chặng cuối và đa phần dựa trên tinh thần đóng góp. Tuy 

nhiên, những tiến triển trong việc sử dụng các hình thức huy động vốn thay thế để phát triển các dự án bất 

động sản, giao thông hoặc ngành nước có thể tạo tiền đề áp dụng rộng rãi các phương thức này để huy 

động vốn phát triển cơ sở hạ tầng công cộng nói chung. 

 

Đánh giá rủi ro 
 

Việc đánh giá rủi ro đầy đủ, đặc biệt đối với các giao dịch lớn như các dự án phát triển cơ sở hạ tầng, là hết 

sức quan trọng trong quá trình thúc đẩy các hình thức huy động vốn thay thế. Cơ sở hạ tầng thường được 

xem là một loại tài sản có ưu điểm đáng kể. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của các ngân hàng ở Ấn Độ, nó 

cũng có thể là một lực cản đối với bảng cân đối kế toán của các tổ chức cho vay nếu công tác kiểm tra còn 

yếu kém. Dựa trên dữ liệu của ngân hàng trung ương Ấn Độ, tỷ lệ tài sản được rao bán với mức giá thấp 

hơn giá trị trên tổng ứng trước của các ngân hàng cho lĩnh vực phát triển cơ sở hạ tầng tăng lên hơn 22% 

vào tháng 3 năm 2018, trước khi giảm xuống dưới 18% vào tháng 3 năm 2019 (RBI, 2019). Sự tham gia 

của chính quyền địa phương trong việc huy động vốn thông qua các nền tảng gọi vốn thay thế đòi hỏi phải 

có một khuôn khổ hợp lý. Điều này có thể giảm bớt các khoản nợ tiềm tàng từ phía các chính phủ quốc gia. 

Sự tồn tại và độ sâu của các thị trường thứ cấp nơi thực hiện các giao dịch thông qua các kênh thay thế là 

một yếu tố quan trọng khác cần khai thác để mở rộng việc sử dụng các nền tảng này. 

 

Nguồn thu từ thuế tràn cũng có thể được sử dụng để huy động tài chính tư 
nhân nhằm phát triển cơ sở hạ tầng liên quan đến ngành nước 
 
Các quốc gia trong khu vực cần nhiều loại hình đầu tư cơ sở hạ tầng (Bảng 4) phục vụ việc cung cấp điện, 

nước và xử lý nước thải. Nước là một hàng hoá công cộng thiết yếu. Tuy hiện tại khu vực nhà nước giữ vai 

trò chủ đạo trong việc cung cấp nước, nhưng các nhà đầu tư tư nhân vẫn có thể hỗ trợ việc mở rộng mạng 

lưới cung cấp nước để tăng nguồn cung cấp nước. PPP từ lâu đã được thảo luận là chiến lược tiềm năng 

để phát triển lĩnh vực này. Tuy nhiên, nhiều quốc gia vẫn còn đang rất chật vật trong việc thu hút khu vực 

tư nhân, đặc biệt là do lợi nhuận thấp từ các dự án này. Việc cung cấp nước và đầu tư phát triển nhiều cơ 

sở hạ tầng được thực hiện chủ yếu dựa vào nguồn phí thu được từ người sử dụng. Nếu nguồn phí thu được 

từ người sử dụng không đủ để trang trải chi phí xây dựng và vận hành thì khó mà thu hút đầu tư từ khu vực 

tư nhân để phát triển cơ sở hạ tầng. Nếu lợi nhuận thu được ở mức cao, các nhà đầu tư tư nhân như các 

công ty bảo hiểm và quỹ hưu trí có khả năng sẽ góp vốn trong lĩnh vực cung cấp nước, vệ sinh môi trường 

và vận tải thủy nội địa; nếu sự tham gia của khu vực tư nhân có thể làm tăng đầu tư từ khu vực nhà nước 

để phát triển cơ sở hạ tầng, thì phạm vi phát triển cơ sở hạ tầng có thể sẽ được mở rộng đáng kể. Nếu điều 

này trở thành hiện thực, đó sẽ là động lực giúp tăng trưởng kinh tế, tạo thêm việc làm và thu hẹp khoảng 

cách thu nhập. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bảng 4. Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu ở châu Á và Thái Bình Dương, 2016-30 

(Tỷ USD theo tỷ giá năm 2015) 
 

Lĩnh 
vực 

Ước tính cơ sở 

Đầu tư Bình quân hằng 
năm 

Tỷ lệ (%) 

Điện 11 689 779 51,8 

Vận tải (bao gồm cả vận tải thủy nội địa) 7 796 520 34,6 

Viễn thông 2 279 152 10,1 

Nước và vệ sinh môi trường 787 52 3,5 

Tổng 22 551 1 503 100 

Nguồn: (Ngân hàng Phát triển Châu Á, 2017). 

 

Hình 4 minh họa hiệu ứng lan truyền của hoạt động cung cấp nước. Đường chéo màu đỏ đại diện cho 

nguồn cung cấp nước sẵn có và nguồn cung cấp nước mới được xây dựng. Dọc theo hành lang của 

nguồn cung cấp nước là các ngành công nghiệp và công ty mới có khả năng sẽ đến khu vực để thiết lập 

các hoạt động sản xuất. Các căn hộ chung cư có khả năng sẽ được xây dựng dọc theo các tuyến đường 

cung cấp nước mới, sau đó là các nhà hàng và các cơ sở dịch vụ khác. Do đó, phần màu vàng trong Hình 

4 minh hoạ các hiệu ứng lan truyền khi có nguồn cung cấp nước mới. 

Sự phát triển kinh tế này sẽ có tác động tích cực đến sản lượng của khu vực. Từ đó sẽ dẫn đến nguồn 

tăng từ thuế của chính quyền địa phương và trung ương. Tuy nhiên, kinh nghiệm cho thấy doanh thu tăng 

lên từ thuế chủ yếu mang lại lợi ích cho chính quyền địa phương và trung ương thay vì các công ty cấp 

nước vốn chỉ dựa vào phí sử dụng làm nguồn lợi nhuận. Điều này cản trở nhiều nhà đầu tư tư nhân đầu 

tư vào các dự án cung cấp nước. Do đó, việc cung cấp nước phụ thuộc vào nguồn tiền từ nhà nước, điều 

này làm hạn chế sự khả năng mở rộng và phát triển. Tỷ suất hoàn vốn từ dịch vụ cung cấp nước sẽ tăng 

lên nếu doanh thu từ thuế tràn được chuyển một phần cho các nhà đầu tư tư nhân. Điều này sẽ khuyến 

khích các nhà đầu tư tư nhân như các tập đoàn bảo hiểm, quỹ hưu trí và ngân hàng đầu tư vào việc mở 

rộng mạng lưới cung cấp nước. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hình 4. Tác động lan truyền của nguồn cung cấp nước 
 

 

 
Khu vực không bị 
ảnh hưởng 

(Phí sử dụng) 

(Tỷ suất hoàn vốn 
thấp) 

 

Hiệu ứng lan 

truyền Việc làm 

Đầu tư từ tư nhân 

Phát triển SME 

Hiệu ứng lan truyền 

Tăng nguồn thu từ thuế tài sản 
 

 
Khu vực không bị ảnh hưởng 
 
 
 
 
 
 

Lưu ý: SME = doanh nghiệp vừa và nhỏ.  

Nguồn: Các tác giả. 

Nguồn cung cấp nước 



Thu hút đầu tư của khu vực tư nhân bằng cách sử dụng nguồn thu từ thuế tràn 
 

Đầu tư vào cơ sở hạ tầng ngành nước giúp tăng năng suất, ngoài ra còn tạo ra tác động lan truyền đáng kể 

cho nền kinh tế. Những tác động này (còn được gọi là tác động gián tiếp hoặc ngoại ứng) phát sinh từ việc 

gia tăng sản xuất và việc làm nhờ có sự đầu tư vào cơ sở hạ tầng. Các cơ hội kinh doanh mới sẽ sinh sôi 

dọc theo nguồn cung cấp nước, thu hút các hoạt động thương mại, sản xuất và du lịch. Điều này sẽ làm 

tăng giá trị tài sản và tạo ra việc làm mới. Một nguồn cung cấp nước an toàn và đáng tin cậy cũng sẽ cải 

thiện sức khỏe của người dân trong khu vực, góp phần tạo ra năng suất cao hơn. Các tác động ngoại ứng 

của việc đầu tư vào cơ sở hạ tầng rất khó để đo lường; tuy nhiên, ảnh hưởng của những tác động này đối 

với nền kinh tế sẽ được phản ánh thông qua doanh thu tăng lên từ thuế. 

Trước đây, tất cả doanh thu tăng lên từ thuế chủ yếu mang lại lợi ích cho chính phủ thay vì các công ty tư 

nhân vốn chỉ dựa vào phí sử dụng làm nguồn lợi nhuận. Lợi nhuận thấp khiến khu vực tư nhân không có 

động lực tham gia vào việc góp vốn cho các dự án phát triển cơ sở hạ tầng ngành nước. Do đó, cơ sở hạ 

tầng ngành nước hầu như chỉ phụ thuộc vào nguồn tiền từ nhà nước, điều này làm hạn chế sự khả năng 

mở rộng và phát triển ở nhiều quốc gia châu Á. Việc chuyển một phần từ nguồn thu thuế tràn cho các nhà 

đầu tư sẽ giúp tăng tỷ lệ hoàn vốn từ hoạt động cung cấp nước. Điều này sẽ tạo động lực cho các nhà đầu 

tư tư nhân đầu tư vào dự án. Nếu một phần doanh thu tăng lên từ thuế được trả lại cho các doanh nghiệp 

vận tải đường thủy thì phí sử dụng có thể được giữ ở mức thấp. Hơn nữa, nguồn thu từ thuế tràn sẽ tạo 

thêm nguồn thu cho cơ quan quản lý cảng, bù đắp vào phí sử dụng. Cơ quan quản lý cảng có thể sử dụng 

nguồn doanh thu này để tiếp tục đầu tư phát triển kinh tế, thông qua các dự án mới hoặc duy trì các dự án 

hiện có. 

Giả định như, cơ sở hạ tầng cung cấp nước phụ thuộc vào nhiều loại vật liệu và thiết bị làm đầu vào. Điều 

này sẽ dẫn đến việc tạo ra thêm việc làm trong các phân ngành liên quan đến sản xuất các nguyên liệu đầu 

vào này và xây dựng dự án. Cơ sở hạ tầng cũng có thể tạo ra nhiều tác động lan truyền khác nhau. Có tiềm 

năng sẽ thu hút các doanh nghiệp tư nhân đến khu vực để đầu tư. Việc xây dựng các cửa hàng bán lẻ và 

nhà máy mới sẽ giúp tăng sản lượng trong khu vực. Điều này sẽ tạo ra thêm việc làm cho khu vực, tăng 

hoạt động tiêu dùng và nhu cầu về nhà ở mới. Việc cải thiện nguồn cung cấp nước có thể thúc đẩy hoạt 

động xây dựng các tòa nhà văn phòng và các khu nhà ở mới, điều này sẽ làm tăng hiệu quả sử dụng đất 

dọc theo khu vực có nguồn cung cấp nước. Giao thông đường thủy cũng có thể góp phần tạo điều kiện 

thuận lợi cho hoạt động du lịch và luân chuyển hàng hóa từ các nước láng giềng. Ví dụ, khi xây dựng một 

trung tâm mua sắm ở cảng thì thường sẽ kéo theo việc mọc lên các nhà hàng và khách sạn ở gần đó để 

đáp ứng nhu cầu đi lại gần của khách du lịch. Tất cả các hoạt động kinh tế này có thể tạo ra nhiều việc làm 

mới trong khu vực. 

Yoshino và Pontines (2018) cố gắng ước tính sự thay đổi về tốc độ tăng trưởng GDP và nguồn thu từ thuế 

do đầu tư vào cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ thông qua các nghiên cứu điển hình về tuyến đường sắt 

ở Uzbekistan, tuyến đường sắt cao tốc trên đảo Kyushu ở Nhật Bản và đường cao tốc ở Manila. Nghiên 

cứu xác định một biến giả cho khoảng thời gian trước và sau khi xây dựng bằng cách so sánh sự khác biệt 

về thu nhập từ thuế giữa hai khu vực. 

Sau khi hoàn thành, cả ba dự án đều góp phần tăng tỷ lệ tăng trưởng GDP và nguồn thu từ thuế của địa 

phương so với các khu vực khác của các quốc gia tương ứng. Kết quả này có được do sự gia tăng dân số 

và hoạt động thương mại ở những khu vực này để đáp ứng với cơ sở hạ tầng mới. Những sự gia tăng này 

được gọi là hiệu ứng lan truyền.  So với các khu vực khác, các khu vực có tuyến đường sắt ở Uzbekistan 

có tốc độ tăng trưởng GDP tăng thêm 2,0% trong bốn năm bắt đầu từ năm hoàn thành dự án.  Các dự án 

ở Nhật Bản cũng đạt được những tác động tương tự. 

Tại Philippines, mức tăng doanh thu thuế từ hoạt động kinh doanh hằng năm ở các khu vực được xây dựng 

đường cao tốc Ngôi sao tăng gấp đôi trong vòng 4 năm kể từ khi đường cao tốc hoàn thành. Nếu trước đây 

chính phủ Philippines chấp nhận chuyển một phần doanh thu mới này cho các nhà đầu tư, thì các nhà đầu 

tư tư nhân có thể đã đầu tư vào dự án đường cao tốc Ngôi sao và giúp tiết kiệm cho chính phủ một khoản 



chi phí hoặc giúp chuyển hướng các khoản tiền đó. 

Tác động lan truyền có thể được xác định thông qua quy trình sau: 

1. Tính toán tốc độ tăng trưởng trung bình quốc gia trong doanh thu từ thuế của từng loại thuế, chẳng 

hạn như thuế doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế tài sản, thuế bán hàng, v.v.  

2. Tính toán tốc độ tăng trưởng của tất cả các khoản doanh thu từ thuế dọc theo khu vực có cơ sở hạ 

tầng mới được xây dựng, chẳng hạn như đường bộ, đường cao tốc, đường sắt, cấp nước, v.v.  

3. So sánh kết quả giữa (1) và (2). 

Một phần doanh thu từ thuế có thể được chuyển cho các nhà đầu tư tư nhân góp vốn vào hoạt động phát 

triển cơ sở hạ tầng mà không làm giảm nguồn thu từ thuế của chính quyền địa phương và trung ương so 

với trước khi thực hiện dự án đầu tư. Phương pháp đề xuất chuyển doanh thu thuế tràn cho các nhà đầu tư 

hoặc các cấp chính quyền khác sẽ khuyến khích sự phát triển ở các vùng nông thôn. Ví dụ, chính phủ trung 

ương Philippines tài trợ phần lớn cho việc phát triển cơ sở hạ tầng trong khi chính quyền địa phương lại thu 

hầu hết các khoản thu từ thuế tràn. Nếu một phần doanh thu này được chuyển cho chính quyền trung ương, 

chúng có thể được sử dụng để đầu tư vào các dự án khác góp phần thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo 

ở các vùng nông thôn. Các dự án này sẽ tự tạo ra nguồn thu từ thuế tràn v.v. 

Vận tải đường thủy nội địa là ưu tiên hàng đầu ở khu vực sông Mekong, tuy nhiên sự phát triển của các 

cảng và công trình khác vẫn chưa thực sự khả quan. Các bộ quản lý vận tải đường thủy nội địa nhận về 

phần lớn doanh thu từ phí sử dụng do chủ tàu thuyền nộp. Các chính phủ vẫn chưa thực sự coi trọng phát 

triển vận tải đường thủy nội địa trong khu vực; trong khi các cảng có thể trở thành điểm thu hút khách du 

lịch nhằm tạo việc làm trong khu vực và mở rộng thị trường để người nông dân bán các sản phẩm của mình. 

Nguồn thu từ thuế tràn sẽ được tạo ra khi hoạt động vận tải đường thủy nội địa thúc đẩy các doanh nghiệp 

đầu tư vào khu vực, khi đó chính quyền địa phương và trung ương có thể lấy được doanh thu từ thuế tài 

sản, thuế doanh nghiệp, thuế thu nhập và thuế bán hàng cao hơn nhiều so với phí sử dụng thu được từ tàu 

thuyền. Nếu một phần trong khoản doanh thu thuế bổ sung được chuyển cho các nhà đầu tư tư nhân thì tỷ 

lệ hoàn vốn của các nhà đầu tư vận tải đường thủy nội địa sẽ tăng lên, từ đó nhiều nhà đầu tư có khả năng 

sẽ lựa chọn tham gia vào các dự án đó. Tăng trưởng vận tải đường thủy nội địa có thể có tác động lớn đến 

hoạt động kinh doanh và việc làm, đồng thời nguồn thu tăng lên từ thuế sẽ đạt mức cao hơn khi nền kinh tế 

trở nên năng động hơn. Nói cách khác, doanh thu của chính phủ sẽ tăng lên nhờ các nguồn thu bổ sung. 

Dịch vụ cung cấp nước và vận tải đường thủy nội địa có khả năng sẽ tạo ra tác động kinh tế lớn hơn ở các 

vùng có mật độ dân số cao. Còn ở khu vực nông thôn khó có thể tạo ra tác động lan truyền lớn như vậy và 

doanh thu từ thuế cũng khó có thể đạt được mức tăng trưởng đáng kể. Đối với các dự án có doanh thu lan 

truyền nhỏ hơn, chính phủ có thể quy định mức giới hạn cho các nhà đầu tư tư nhân. Nếu tổng tỷ suất hoàn 

vốn (một phần từ doanh thu thuế tràn và phí sử dụng) vượt qua ngưỡng thương lượng từ trước, chính phủ 

sẽ lấy khoản thu vượt ngưỡng. Sau đó sử dụng nguồn thu này để cung cấp nước cho các vùng nông thôn, 

rút ngắn khoảng cách chênh lệch về dịch vụ cung cấp nước ở thành thị và nông thôn. 

Huy động vốn phát triển dịch vụ cung cấp nước và vận tải đường thủy nội địa 
 
Có năm phương thức huy động vốn tư nhân để phát triển dịch vụ cung cấp nước và vận tải đường thủy nội 
địa (X): 
(i) vay ngân hàng, (ii) công ty bảo hiểm, (iii) quỹ hưu trí, (iv) trái phiếu doanh thu và (v) vốn chủ sở hữu. Các 

khoản vay ngân hàng có kỳ hạn tương đối ngắn (từ một đến năm năm); các tập đoàn bảo hiểm thường có kỳ 

hạn trung bình (10 đến 20 năm), trong khi các quỹ hưu trí có thời hạn đầu tư dài hơn nhiều. 

 

 

 



Hình 5. Các loại tài sản cơ sở hạ tầng và các hình thức huy động vốn 
 

Nguồn: Các tác giả. 

 

Phía bên trái Hình 5 là các nguồn huy động vốn, trong đó phần trên cùng ưu tiên các tài sản cơ sở hạ tầng 

có mức độ an toàn hơn và phần dưới cùng là những nguồn tài trợ có khả năng chịu rủi ro cao hơn. Có nhiều 

loại tài sản khác nhau trong đầu tư dịch vụ cung cấp nước. Nguồn cung cấp nước ở các thành phố lớn và 

các khu vực đô thị đông dân cư là tài sản có mức độ an toàn hơn. Khu vực tư nhân có thể trông đợi vào 

việc thu được doanh thu liên tục từ các dịch vụ cung cấp nước hiện có. Nếu tỷ suất hoàn vốn từ dịch vụ 

cung cấp nước hiện có ở mức cao, các nhà đầu tư tư nhân có khả năng sẽ đầu tư vào cơ sở hạ tầng có 

sẵn, đây là một loại tài sản tương đối an toàn. Các loại tài sản chẳng hạn như hệ thống cung cấp nước ở 

các thị trấn mới và các khu vực nông thôn có độ rủi ro cao hơn vì không rõ những tài sản này có thể thu về 

bao nhiêu doanh thu. Nếu nguồn thu thuế tràn từ dịch vụ cung cấp nước được chuyển cho các nhà đầu tư 

như đề xuất thì tỷ lệ hoàn vốn của các nhà đầu tư tư nhân sẽ tăng lên đáng kể. Ngay cả những tài sản cơ 

sở hạ tầng có độ rủi ro cao hơn cũng có thể được coi là những khoản đầu tư đáng giá nếu nó được bơm 

vào nguồn tiền thu được từ thuế tràn tạo ra ở các thành phố lớn. Từ đó, tỷ suất hoàn vốn của tất cả các loại 

hình đầu tư cho dịch vụ cung cấp nước có khả năng sẽ tăng lên. Tương tự, các loại tài sản cơ sở hạ tầng 

an toàn sẽ tăng lên, điều này sẽ tạo động lực để các tập đoàn bảo hiểm và quỹ hưu trí đầu tư vào dịch vụ 

cung cấp nước sinh hoạt. 

Nếu đơn vị cung cấp nước thu được cả phí sử dụng, một phần doanh thu từ thuế tràn và có đủ doanh thu 

hằng năm (Hình 6) thì có thể phát hành trái phiếu doanh thu. Lãi suất của trái phiếu doanh thu sẽ thay đổi dựa 

trên doanh thu từ phí sử dụng và doanh thu thuế tràn. Các nhà đầu tư sẽ chia sẻ rủi ro và lợi nhuận tương 

ứng với khoản đầu tư của họ. Tỷ lệ chính xác sẽ cần được thương lượng tùy theo mỗi dự án. Tỷ lệ trong Hình 

6 chỉ mang tính chất minh họa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hình 6. Trái phiếu doanh thu cho hoạt động cung cấp nước 
 

 

Nhà đầu tư 

tư nhân 

 
Chính 

quyền địa 

phương 
 

Nguồn: Các tác giả. 

 

Hình 7 minh họa hoạt động đầu tư vốn chủ sở hữu và trái phiếu trong lĩnh vực cung cấp nước. Phía bên 

phải là công ty nước huy động vốn bằng cách phát hành trái phiếu và vốn chủ sở hữu. Phí sử dụng và 

doanh thu thuế tràn đều được chuyển cho chủ sở hữu và người mua trái phiếu. Ví dụ có thể kết hợp 20% 

từ Ngân hàng Phát triển châu Á, 50% từ trái phiếu lãi suất cố định và 30% từ thị trường chứng khoán. Nếu 

doanh thu từ thuế tràn được chuyển cho các nhà đầu tư đầu tư dịch vụ cung cấp nước, tỷ lệ hoàn vốn từ 

trái phiếu cố định sẽ tăng cao đáng kể. Nếu tỷ suất hoàn vốn từ phí sử dụng và doanh thu thuế tràn cao 

hơn nhiều so với dự kiến, thì các nhà đầu tư cổ phần trong nhóm 30% dưới cùng cũng sẽ được chia 

khoản lợi nhuận tăng lên đó. Đối với trường hợp trái phiếu doanh thu, tỷ lệ trong Hình 7 chỉ mang tính chất 

minh họa.  

  

  

 

 

 

 

Nguồn vốn 

của chính phủ 

trung ương 



Tăng thu từ thuế nhờ tác động lan 

truyền 

Hình 7. Đầu tư bằng vốn chủ sở hữu và trái phiếu để phát triển dịch vụ cung cấp nước 
 

 

 

 
Chủ thích: ADB = Ngân hàng Phát triển châu Á. 

Nguồn: Các tác giả. 

 

Hình 8 trình bày mô hình doanh thu từ thuế tràn cho các nhà đầu tư tư nhân. Hình chữ nhật dưới cùng 

minh họa doanh thu tăng lên từ thuế do tác động lan truyền của dịch vụ cung cấp nước. Chính phủ sau 

đó có thể bơm một phần doanh thu thuế tràn này để trợ cấp cho các nhà đầu tư tư nhân. 

 
Hình 8. Chuyển một phần doanh thu từ thuế để trợ cấp 

 

 

 
Nguồn: Các tác giả. 

 

 
Tùy thuộc vào tỷ lệ hoàn vốn thương lượng trước đối với các khoản thu từ thuế tràn, một phần doanh thu mà 

chính phủ sẽ giữ lại có thể được sử dụng để cấp vốn cho các công ty khởi nghiệp và các doanh nghiệp vừa 

và nhỏ khác trong khu vực có dự án cơ sở hạ tầng và kèm theo đó là các điều kiện mềm.  Những cải tiến về 

cơ sở vật chất ngành nước sẽ thu hút người dân (khách hàng tiềm năng) đến một khu vực cụ thể sinh sống.  

Huy động vốn từ cộng đồng tại địa phương thông qua "quỹ ủy thác đầu tư tại quê hương" có thể bổ sung cho 

việc chuyển giao doanh thu thuế tràn này. Các quỹ như vậy đã đạt được thành công ở Nhật Bản, Campuchia, 

Việt Nam và Peru. 
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Nhà đầu vốn 

chủ sở hữu 



Khả năng chống chịu với thiên tai của cơ sở hạ tầng ngành nước phải được cải 

thiện 

 
Thiên tai có thể làm chậm hoặc đảo ngược sự phát triển bằng cách phá hủy cơ sở hạ tầng và các hình thức 

vốn hữu hình khác. Tác động của thiên tai đối với cơ sở hạ tầng ngành nước có thể đẩy cộng đồng trở lại 

tình trạng khó khăn, đặc biệt là ở những khu vực có nền kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp. Thiệt hại đối 

với cơ sở hạ tầng ngành nước do các hiểm họa tự nhiên gây ra có thể làm ô nhiễm nguồn nước và gián 

đoạn hoạt động cung cấp dịch vụ, khiến nguồn cung cấp nước cho cộng đồng trở nên không an toàn và 

không đáng tin cậy. Tình trạng này có thể khiến người dân trong cộng đồng dễ mắc các bệnh truyền qua 

nước, đặc biệt khi xảy ra lũ lụt. Ngoài ra, tình trạng suy thoái môi trường do hoạt động khai thác quá mức 

của con người có thể làm giảm khả năng bảo vệ của các hệ sinh thái trước các hiểm họa thiên nhiên và dễ 

bị ảnh hưởng khi xảy ra thảm họa. Mặc dù vẫn còn một số thách thức cần phải giải quyết, tuy nhiên việc 

xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng đa mục tiêu, bao gồm các giải pháp dựa vào nhiên, cũng như quản lý rủi 

ro thiên tai với sự hỗ trợ của cộng đồng có thể giúp cải thiện khả năng chống chịu trước các hiểm họa thiên 

nhiên. Khả năng chống chịu của cơ sở hạ tầng ngành nước trở thành mối quan tâm hàng đầu trong đợt 

bùng phát COVID-19 gần đây do nhu cầu tiếp cận nguồn nước sạch để duy trì sức khỏe và ngăn ngừa dịch 

bệnh lây lan. 

 

Xây dựng cơ sở hạ tầng đa mục tiêu ngành nước để thích ứng với thiên tai 
 

Với nguy cơ đối mặt với thiên tai ngày càng gia tăng, các cơ sở hạ tầng ngành nước truyền thống - thường 

sử dụng phục vụ một mục đích duy nhất và có năng lực còn hạn chế trong việc giảm nhẹ tác động của thiên 

tai - đang trở nên yếu ớt hơn trước các thảm họa thiên nhiên. Các dự án phát triển cơ sở hạ tầng đa mục 

tiêu ngành nước với khả năng giải quyết các mối lo ngại về kinh tế, xã hội và môi trường có thể hữu ích 

trong việc xử lý vấn đề này. Ở các nước Mekong, cơ sở hạ tầng đa mục tiêu ngành nước vẫn còn rất ít 

(Bảng 5 và Hình 9). Các đập đa mục tiêu chỉ chiếm 1% tổng số đập ở khu vực MRB (trong đó chỉ có 

Campuchia, Lào, Thái Lan và Việt Nam). Hầu hết các đập được xây dựng để làm thủy điện hoặc thủy lợi. 

Đặc biệt là ở Lào, nơi có 96% đập là thủy điện và Thái Lan, nơi có 95% đập sử dụng để làm thủy lợi (Hình 

9). 

Ngược lại, khoảng 30% các đập lớn trên thế giới được sử dụng với nhiều mục đích (OECD, 2017).  Việc 

xây dựng đập nước để phục vụ một mục đích đơn lẻ thường hấp dẫn hơn về mặt tài chính đối với các nhà 

đầu tư tư nhân, vì có độ rủi ro thấp hơn và đảm bảo lợi nhuận tài chính trên lượng năng lượng sản xuất 

được. Các dự án đập đáp ứng nhiều mục đích phải có sự tham gia của nhiều bên liên quan và cần có các 

mô hình kinh doanh bền vững để có nguồn tài chính chi trả cho họat động vận hành và bảo trì cũng như dự 

phòng khi xảy ra rủi ro và tác động tiêu cực từ bên ngoài (OECD, 2017). Lo ngại về xung đột tiềm ẩn từ 

nhiều bên liên quan khiến việc vận hành dự án kiểu này trở nên vô cùng khó khăn.  Do đó, nguồn vốn để 

xây dựng các đập đáp ứng nhiều mục đích thường phần lớn đến từ các nguồn lực công. Việc thiếu quy 

hoạch chung giữa các tỉnh biên giới là một thách thức khác đối với sự phát triển cơ sở hạ tầng ngành nước 

có khả năng chống chịu trong khu vực. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bảng 5. Cơ sở hạ tầng đa mục tiêu ngành nước 
 

Ứng dụng Định 
nghĩa 

Sản xuất thủy điện Khi xây dựng gần nhà máy thủy điện, các đập này có thể tạo ra năng lượng thủy điện. 

Tưới tiêu cho nông nghiệp Nước tích trữ trong hồ chứa có thể dùng để tưới tiêu cho nông nghiệp, thường thông qua mạng lưới kênh phân phối. 

Cung cấp nước uống Sức chứa của các hồ chứa và mạng lưới phân phối nước có thể được sử dụng để cung cấp nước uống cho con người. 

Cung cấp nước cho 
ngành công nghiệp 

Lượng nước tích trữ cũng có thể được sử dụng để phục vụ cho hoạt động công nghiệp, trong đó có các nhà máy sản xuất 
điện. 

Vận tải và hàng hải Các hệ thống nước phục vụ nhiều mục đích như kênh mương và hệ thống điều tiết nước mặt bằng các đập có thể được 
sử dụng để cung cấp các dịch vụ hàng hải và vận tải. 

Kiểm soát lũ Khi xảy ra lũ lụt, các công trình đập và hồ chứa có tác dụng phòng hộ bằng cách điều tiết lượng nước xả và cân bằng 
chênh lệch dòng chảy. 

Tích trữ nước chiến lược Cơ sở hạ tầng đa mục tiêu ngành nước cũng được sử dụng để giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và tạo ra “vùng 
đệm” nước chiến lược để đáp ứng các mục tiêu nêu ở trên. 

Nguồn: (ICOLD, 2014), Trang web của Hội đập lớn thế giới, www.icold-cigb.org; (OECD, 2017), Cơ sở hạ tầng đa mục tiêu ngành nước: Các 

đề xuất để tối đa hóa lợi ích kinh tế, Quan điểm chính sách OECD, OECD, Paris 

 

Hình 9. Các đập trên lưu vực sông Mekong phân chia theo loại và quốc gia, 2017 

 

Hình A. Các đập phân chia theo loại trên lưu vực sông 
Mê Kông 

Hình B. Các đập phân chia theo quốc gia trên lưu vực sông 
Mê Kông 

 

 
 

Chú thích: Tất cả các đập được thống kê ở đây hiện đang được vận hành, xây dựng và có kế hoạch xây dựng ở các khu vực thuộc lưu vực sông 

Mekong ở Campuchia, Lào, Thái Lan và Việt Nam. Chỉ xét các đập thủy điện có công suất từ 15 megawatt trở lên và các hồ chứa thủy lợi có diện 

tích 0,5 km2 trở lên. 
Nguồn: (WLE Greater Mekong, 2018), Chương trình nghiên cứu nước, đất và hệ sinh thái của CGIAR- Greater Mekong. 

 
Tăng cường khả năng chống chịu của đô thị bằng các giải pháp dựa vào tự nhiên 
 

Hình thức can thiệp vào hệ sinh thái lấy cảm hứng và được hỗ trợ từ tự nhiên (các giải pháp dựa vào tự 

nhiên hoặc NBS) thường có thể bổ sung hoặc thậm chí thay thế cho cơ sở hạ tầng thông thường. Phương 

thức này đem đến những giải pháp hiệu quả và có chi phí thấp giúp tăng khả năng chống chịu, đồng thời 

mang lại nhiều lợi ích khác như đa dạng sinh học, cải thiện chất lượng không khí hoặc thậm chí phục vụ 

các hoạt động giải trí. NBS cũng có thể được áp dụng để đạt được các mục tiêu liên quan đến ngành nước, 

chẳng hạn như phục hồi đất ngập nước để cải thiện hiệu quả quản lý tài nguyên nước và tăng cường khả 
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năng chống chịu trước các hiểm họa liên quan đến nước. Một giải pháp NBS có tên gọi thiết kế đô thị nhạy 

cảm với nước (WSUD) có khả năng sẽ thu hút được nhiều sự quan tâm khi các thành phố trở nên dễ tổn 

thương hơn trước tác động của suy thoái môi trường và thảm họa do biến đổi khí hậu gây ra. Các công cụ 

của giải pháp WSUD khá linh hoạt và có ứng dụng ở tất cả các công trình đô thị, chẳng hạn như các toà 

nhà, công viên và không gian mở khác có đường thủy đi qua. Với giải pháp của mô hình này các thành phố 

sẽ có thể tăng cường khả năng chống chịu và thích hợp cho dân sinh mà vẫn đảm bảo những không gian 

nhộn nhịp cho cộng đồng. Vì mô hình này vẫn còn tương đối mới đối với hầu hết các thành phố đang phát 

triển ở các nước Mekong, nên có thể cần phải có sự cam kết mạnh mẽ, sự lãnh đạo chính trị và sự tham 

gia của cộng đồng. 

 
Sử dụng các giải pháp dựa vào cộng đồng để tăng cường khả năng chống chịu khi xảy ra 
thiên tai 
 

Khả năng chống chịu trước các hiểm họa thiên nhiên còn phụ thuộc vào năng lực thể chế trong việc chuẩn 

bị để ứng phó với thiên tai. Các phương pháp tiếp cận theo khu vực và thoả thuận thể chế phân tán có thể 

khiến việc thực hiện công tác quản lý rủi ro thiên tai trở nên khó khăn hơn. Tình trạng thiếu thông tin và kỹ 

năng kỹ thuật để thực hiện các kế hoạch cũng là thách thức cản trở công tác chuẩn bị ứng phó với thiên tai. 

Quan trọng là phải có sự tham gia của người dân trong cộng đồng vì cơ chế phối hợp do cộng đồng lãnh 

đạo thường mang lại hiệu quả về chi phí do khả năng giải quyết hợp lý các nhu cầu và hoàn cảnh của địa 

phương. 

 

Campuchia 
 

Ủy ban Quốc gia về Quản lý Thiên tai là cơ quan chính của chính phủ chịu trách nhiệm về các hoạt động 

phối hợp liên quan đến giảm nhẹ rủi ro do thiên tai (DRR). Quốc gia này đã thực hiện một số chương trình 

dựa vào cộng đồng. Tuy nhiên, nguồn lực hạn chế và khó khăn trong việc chia sẻ thông tin với tất cả các 

cấp chính quyền có thể cản trở hiệu quả của các chương trình. Dự án giảm thiểu rủi ro lũ lụt ở tỉnh Takeo, 

Campuchia là một ví dụ về giải pháp dựa vào cộng đồng. Tỉnh Takeo của Campuchia thuộc một vùng trũng 

nông ở đồng bằng sông Cửu Long. Địa hình này khiến tỉnh dễ bị lũ lụt do nước từ sông Bassac, sông 

Mekong và các kênh kép. 

 

Một trong những hoạt động của Dự án Takeo là giúp đỡ những gia đình dễ bị ảnh hưởng nhất xây nhà ở 

trên cao vì những ngôi nhà nhỏ dựng bằng tre của họ dễ bị hư hại do mưa lớn, lũ lụt và gió mạnh. Dự án 

được thực hiện ở 13 ngôi làng xa xôi, dễ bị ảnh hưởng nhất và trợ giúp cho 416 gia đình do dân làng lựa 

chọn dựa trên tình hình kinh tế và nhu cầu của họ. Ngoài tham gia vào việc ra quyết định, người dân trong 

làng còn được hướng dẫn cách nâng nhà cao thêm hai đến ba mét bằng cách sử dụng đất để nâng mặt đất 

lên trên mực nước lũ (Pinkaew và Glass, 2007).  Ủy ban Quản lý Thiên tai của làng với năm thành viên do 

người dân bầu chọn sẽ thực hiện việc giám sát dự án. Các dự án dựa vào cộng đồng tương tự có thể cung 

cấp một cách tiếp cận hiệu quả để đào tạo và nâng cao năng lực cho người dân ở những địa phương khác 

trong nước. 

 

Lào 
 

Các chương trình DRR dựa vào cộng đồng ở Lào đều do các Ban phòng chống thiên tai thôn bản và các 

Ủy ban phòng chống thiên tai thôn bản thực hiện. Các chương trình này hướng đến mục tiêu nâng cao nhận 

thức của cộng đồng địa phương, hướng dẫn cho họ các hành động cần thực hiện trước, trong và sau khi 

xảy ra thảm họa. Do việc triển khai chiến lược DRR trên cả nước không được đồng đều nên dẫn đến tình 

trạng chênh lệch về năng lực quản lý rủi ro thiên tai ở cấp địa phương. Cải thiện khả năng điều phối và phân 

bổ nguồn lực từ cấp trung ương có thể góp phần giải quyết thách thức này. 

 

Chương trình An toàn Lũ lụt Trường học ở Lào là một ví dụ về DRR ở cấp địa phương. Chương trình hướng 



đến mục tiêu nâng cao năng lực của cộng đồng trong việc ứng phó với lũ lụt, trong đó vị trí lãnh đạo sẽ do 

những người trẻ tuổi với tư cách là những người truyền thông không chính thức đảm nhận. Tại một số 

trường được chọn (ở các cộng đồng có nguy cơ lũ lụt cao nhất), giáo viên được đào tạo về quản lý rủi ro 

thông qua các hội thảo do phòng giáo dục huyện tổ chức, sau đó truyền lại kiến thức này cho học sinh của 

mình. Chương trình biên soạn và phân phát các tài liệu như sách hướng dẫn và áp phích. Ngoài ra, nhà 

trường sẽ giữ vai trò đầu mối cho các hoạt động liên quan đến đào tạo cộng đồng, trong đó có sự tham gia 

của phụ huynh, các nhóm phụ nữ và các thành viên lớn tuổi trong cộng đồng.  

 

Myanmar 
 

Kế hoạch Hành động Giảm nhẹ Rủi ro Thiên tai năm 2017 của Myanmar xác định tăng cường khả năng 

chống chịu với thiên tai dựa vào cộng đồng là hành động ưu tiên. Do khái niệm DRR còn tương đối mới ở 

Myanmar nên các chương trình liên quan đến DRR dựa vào cộng đồng vẫn còn khá hạn chế. Ngoài ra, 

nguồn lực tài chính hạn hẹp và thiếu các thoả thuận thể chế ở cấp huyện hoặc cấp thôn cũng góp phần dẫn 

đến tình trạng phân bổ không đồng đều các chương trình DRR dựa vào cộng đồng. Mô hình canh tác chống 

chịu với hạn hán ở vùng khô hạn của Myanmar là ví dụ về một chương trình DRR hiệu quả. Mô hình sử 

dụng giống lúa chịu hạn vào năm 2014 để tăng cường khả năng phục hồi của nền nông nghiệp tự cung tự 

cấp ở khu vực này. Trong suốt dự án, người nông dân đã xác định các giống lúa năng suất cao, có khả 

năng chịu nóng, hạn, ngắn ngày và chịu mặn. Kiến thức có được từ kinh nghiệm làm nông của người nông 

dân như năng suất dự kiến, nguồn lao động, giá các loại hạt giống hiện có, điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng 

và dòng chảy bề mặt hiện có sẽ góp phần tối ưu hóa việc lựa chọn cây trồng (UNDP, 2014). Các tình nguyện 

viên cũng có thể tạo các “ô thử nghiệm” để kiểm tra khả năng sống của các giống cây trồng cụ thể trước khi 

mua hàng loạt. Ngoài ra, có thể tiếp cận với nhiều loại cây trồng chống chịu với hạn hán hơn nhờ vào các 

ngân hàng hạt giống ở cộng đồng. 

 

Thái Lan 
 

Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng là một trong những chiến lược quốc gia nhằm tăng cường công 

tác chuẩn bị để giảm thiểu tác động của các thảm họa thiên nhiên. Mặc dù chiến lược DRR được thực hiện 

tương đối tốt ở cấp quốc gia, cấp tỉnh và cấp cộng đồng, tuy nhiên tình trạng thiếu thông tin về các rủi ro và 

chia sẻ dữ liệu hiện đang hạn chế khả năng đưa ra những quyết định sáng suốt về các biện pháp DRR của 

chính quyền. Cần nâng cao năng lực sử dụng công nghệ cho các cán bộ nhà nước, các thành viên trong 

cộng đồng và các bên liên quan khác. Nhiều giải pháp dựa vào cộng đồng đã được phát triển ở các địa 

phương, chẳng hạn như giải pháp cung cấp nước sáng tạo ở Limthong. Đối với cộng đồng ở đây, hạn hán 

khắc nghiệt vào mùa khô và lũ lụt nghiêm trọng vào mùa mưa là những thách thức chính.  

 

Tính đến năm 2007, hạn hán khắc nghiệt vào mùa khô và lũ lụt nghiêm trọng vào mùa mưa đã ảnh hưởng 

liên tục đến các làng ở Limthong trong suốt 40 năm, làm hư hại nhà cửa, đường sá và gián đoạn hoạt động 

sản xuất nông nghiệp (Utokapat, 2016). Tuy nhiên trong thực tế nguồn thực phẩm và thu nhập chính của 

người dân ở đây đến từ hoạt động nông nghiệp, trong đó sử dụng nước mưa để canh tác. Vì thiên tai liên 

tục làm giảm năng suất nông nghiệp nên dân làng phải gánh thêm nợ hộ gia đình và phải di cư đi nơi khác.   

 

Để giải quyết vấn đề này, Viện Tin học Nông nghiệp và Thủy văn, thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ Thái 

Lan, đã hợp tác với một tổ chức phi chính phủ tại địa phương để cho ra mắt dự án Quản lý Tài nguyên 

Nước Cộng đồng (CWRM). Người dân địa phương sẽ được đào tạo các công nghệ mới để thực hiện khảo 

sát, thu thập dữ liệu và thực hiện các phân tích quan trọng liên quan đến tài nguyên nước và cân bằng nước 

thông qua các công nghệ như hệ thống định vị toàn cầu (GPS), trạm đo xa và ảnh vệ tinh. Ngoài ra, dự án 

còn phát huy được kiến thức truyền thống. Ví dụ, người cao tuổi sẽ cung cấp thông tin về lượng mưa và 

cách sử dụng nước trước đây, từ đó giúp cộng đồng hiểu rõ hơn về tình trạng thiếu nước ở địa phương. 

Thông tin thu thập được sẽ giúp các chuyên gia phát triển các giải pháp phù hợp với điều kiện địa lý - xã hội 

của làng.  



 

Việt Nam 
 

Tại Việt Nam, trong khi các dự án với cách tiếp cận từ trên xuống dường như không thể cải thiện khả năng 

chống chịu của địa phương một cách hiệu quả, các cách tiếp cận từ dưới lên để quản lý rủi ro thiên tai dựa 

vào cộng đồng đã cho thấy hiệu quả trong việc nâng cao nhận thức của cộng đồng. Suy thoái rừng ngập 

mặn cũng đang là thách thức lớn đối với các xã Đa Lộc và Nga Thủy. Nhiều dự án DRR đã được triển khai 

trên địa bàn, tuy nhiên sự tham gia của địa phương vẫn còn hạn chế. Năm 2007, một giải pháp tiếp cận dựa 

vào cộng đồng để tăng cường khả năng phục hồi cho vùng ven biển đã được đưa ra. Ban quản lý rừng 

ngập mặn dựa vào cộng đồng (CMMB) đã được thành lập để thực hiện các nhiệm vụ thể chế. Với sự hỗ trợ 

mạnh mẽ của chính quyền địa phương, CMMB đã huy động các thành viên trong cộng đồng tham gia vào 

việc lập kế hoạch phục hồi rừng ngập mặn và ứng phó với thiên tai một cách hiệu quả. Nếu không có sáng 

kiến này, người dân sẽ phải đối mặt với nguy cơ gia tăng từ các trận bão và lũ lụt có mức độ nghiêm trọng. 

Chẳng hạn, cơn bão Damrey vào năm 2005 kéo theo sóng thủy triều và lũ lụt ở thượng nguồn, làm hư hại 

100 ngôi nhà, phá hủy các trang trại nuôi tôm và 500 ha hoa màu đồng thời gây ô nhiễm đất do nước mặn 

(CARE, 2016). Điều quan trọng là có sự tham gia của người dân địa phương vào các dự án DRR. Dự án 

phục hồi rừng ngập mặn sau cơn bão Damrey ít được người dân địa phương tham gia. Nhà thầu tư nhân 

hoặc chính quyền địa phương thường giám sát các giai đoạn trồng, nuôi dưỡng và bảo vệ (CARE, 2016). 

Điều này làm giảm ý thức của cộng đồng địa phương và tỷ lệ sống của rừng ngập mặn do cách trồng không 

thích hợp. 

 

Tối đa hóa việc sử dụng các công cụ kỹ thuật số để cảnh báo sớm một cách có hiệu quả 

 

Những tiến bộ trong công nghệ hứa hẹn sẽ tạo động lực để phát triển các công cụ kỹ thuật số với chi phí 

thấp phục vụ cho các hệ thống cảnh báo sớm. Những công cụ này sẽ đảm bảo chất lượng và kịp thời trong 

việc truyền thông tin, phân tích, giám sát, đánh giá rủi ro và dự báo, từ đó nâng cao nhận thức và chuẩn bị 

tốt hơn để ứng phó với thiên tai. Tuy nhiên, các nước đang phát triển vẫn còn hạn chế về khả năng công 

nghệ khi sử dụng các hệ thống này so với các nước phát triển. 

Điện thoại di động đang trở nên quan trọng ở các nước đang phát triển. Trên thực tế, các quốc gia trong khu 

vực sông Mekong đều có dịch vụ cảnh báo sớm sử dụng bằng điện thoại. Campuchia có hệ thống EWS1294; 

Myanmar phát triển một ứng dụng trên điện thoại di động có tên Thông báo cảnh báo thiên tai; còn Thái Lan 

triển khai sáng kiến Cảnh báo mạng lưới tình nguyện viên hay còn có tên gọi là Mr. Warning. Hệ thống cảnh 

báo sớm cũng có mặt ở một số tỉnh ven biển Việt Nam. Trong khi hệ thống cảnh báo SMS của Lào vẫn đang 

trong giai đoạn đầu, thì Việt Nam đã triển khai một dự án thử nghiệm từ đầu năm 2019. Tuy nhiên, dù đã có 

những cải thiện trong nước, việc thiếu một hệ thống cảnh báo sớm quốc gia vẫn là một vấn đề. 

Mặc dù các hệ thống cảnh báo sớm đã được cải thiện, tuy nhiên các tin nhắn thường không gửi đến được 

tới phạm vi toàn quốc, các khu vực xa xôi, dễ bị ảnh hưởng và thường gặp nguy cơ cao do thiên tai lại 

thường là những nơi gặp vấn đề này. Tình trạng xây dựng nhiều đập mới ở các quốc gia thượng nguồn 

trong khu vực sông Mekong thường ảnh hưởng đến trữ lượng và nguồn nước sẵn có ở các quốc gia hạ 

lưu. Trên thực tế, mực nước tại các vị trí hạ lưu phụ thuộc vào quyết định tích trữ, giữ và xả nước của các 

quốc gia ở thượng nguồn. Khi xảy ra một thảm họa ảnh hưởng đến một con đập ở một quốc gia, nó có thể 

ảnh hưởng đến các quốc gia khác. Ví dụ, sự cố vỡ đập vào năm 2018 ở miền Nam nước Lào đã gây ra lũ 

lụt trên diện rộng ở Campuchia. Thiệt hại trên diện rộng là không thể tránh khỏi bởi vì Campuchia không có 

hệ thống thông tin theo thời gian thực cảnh báo nguy cơ lũ lụt gia tăng (Hossain et al., 2019). 

Nhiều biện pháp đã được thực hiện để giải quyết những mối lo ngại liên quan đến tính chất xuyên biên giới 

của các thảm họa có ảnh hưởng đến các con đập. Gần đây Việt Nam đã ra mắt một hệ thống hoạt động 

dựa trên vệ tinh. Với sự hỗ trợ từ các đối tác quốc tế, hệ thống này đã được phát triển nhằm cải thiện khả 

năng tiếp cận kịp thời các thông tin về hồ chứa ở thượng nguồn trên các lưu vực sông xuyên biên giới như 



sông Hồng và sông Mê Kông. Dữ liệu vệ tinh cho phép người dùng tính toán sự thay đổi về trữ lượng nước 

của hồ chứa. Người dùng cũng có thể nhận thông tin về hoạt động của con đập trong một tháng bất kỳ nhờ 

có hồ sơ lưu trữ về trữ lượng trung bình (UNOOSA, 2019). Nhiều biện pháp khác có thể được thực hiện để 

tận dụng các dữ liệu từ vệ tinh và biến chúng trở thành các công cụ dễ tiếp cận nhằm cải tiến hệ thống cảnh 

báo sớm xuyên biên giới. 

 

Giải quyết các thách thức về ngành nước trong bối cảnh đại dịch COVID-19 
 

Sự bùng phát COVID-19 cho thấy tầm quan trọng của nguồn cung cấp nước an toàn và đáng tin cậy vì rửa 

tay thường xuyên là một trong những biện pháp được khuyến nghị nhất để giảm thiểu sự lây lan của vi rút 

(OECD, 2020). Tuy nhiên, một phần dân số trong khu vực vẫn chưa được tiếp cận đầy đủ với các tiện ích 

rửa tay bằng xà phòng và nước (Hình 10). Cải thiện khả năng tiếp cận với nước uống cũng là một thách 

thức, đặc biệt đối với Campuchia, Lào và Myanmar. 

 

Hình 10. Dân số sử dụng tiện ích rửa tay bằng xà phòng và nước (tỷ lệ phần trăm) ở các nước Mekong, 

2017 
 

 
Nguồn: WHO-UNICEF (2020a), Chương trình Giám sát chung về Cung cấp nước, Vệ sinh môi trường (cơ sở dữ liệu), https://sdg6data.org/tables. 

 

Trong môi trường đô thị, những người sống ở các khu vực đông dân cư, đặc biệt là những khu nhà ở không 

chính thức, có khả năng gặp phải nguy cơ cao hơn khi dịch bệnh bùng phát. Ở những khu vực này, gần như 

không thể đảm bảo việc giãn cách, đặc biệt là tại các điểm cung cấp nước ở các xã và các công trình vệ sinh 

(chủ yếu là hố xí lộ thiên), nơi người dân thường xuyên phải xếp thành hàng. Các khu dân cư này thường 

không được tiếp cận với các dịch vụ cơ bản như nước máy, công trình vệ sinh và mạng lưới thoát nước và 

xử lý nước. Ngoài ra, ngân sách của các hộ gia đình còn hạn chế khiến cho việc tiếp cận với nguồn nước an 

toàn trở nên khó khăn, đồng thời tình trạng thất nghiệp và khó khăn về kinh tế do đại dịch càng làm trầm 

trọng thêm vấn đề này. 

Ở những nơi mà người dân sống xa nguồn nước máy thì họ thường phải đi mua nước sạch (Hình 11). Tuy 

nhiên, trong những đợt hạn hán vào mùa hè, giá cả tăng lên do khan hiếm nguồn nước. Do tình trạng khan 

hiếm nước và thiếu các tiện ích phù hợp nên mọi người thường ít hoặc không làm vệ sinh cơ bản. Điều này 

làm tăng nguy cơ tiếp xúc với mầm bệnh. Tại Việt Nam, chính quyền địa phương đã ứng phó với những 

hiểm họa này bằng cách mua và vận chuyển nước cho người dân bị ảnh hưởng bởi hạn hán, khoan thêm 

giếng, xây thêm vòi và bể chứa công cộng để cung cấp nước cho sinh hoạt (Bộ NN & PTNT, 2020). 
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Hình 11. Mức độ tiếp cận nước sạch của các hộ gia đình ở các nước Mekong, theo các cấp độ dịch vụ, 
năm 2017 

 

 

Chú thích: “Được quản lý an toàn” nghĩa là nước uống được lấy từ nguồn nước đã được cải thiện ở khu vực, luôn sẵn có và không bị 

nhiễm phân cũng như hóa chất ưu tiên. “Cơ bản” nghĩa là nước uống được lấy từ nguồn nước đã được cải thiện, thời gian cả đi và về để 

lấy nước không quá 30 phút trong đó đã bao gồm thời gian xếp hàng. “Hạn chế” nghĩa là nước uống lấy từ nguồn nước đã được cải thiện 

mà thời gian cả đi và về để lấy nước vượt quá 30 phút trong đó đã bao gồm thời gian xếp hàng. “Nguồn nước không được cải thiện” là 

các giếng hoặc suối nguyên sơ. “Nước mặt” nghĩa là nước uống được lấy trực tiếp từ sông, đập, hồ, ao, suối, kênh đào hoặc kênh tưới 

tiêu. 

Nguồn: (WHO-UNICEF, 2020b), Chương trình Giám sát chung về Cung cấp nước, Vệ sinh môi trường (cơ sở dữ liệu), 

https://washdata.org/data/household. 

 

Bên cạnh những thách thức về nguồn nước và vấn đề vệ sinh môi trường, những người sống ở các khu 

nhà không chính thức còn đặc biệt dễ bị ảnh hưởng bởi nguy cơ ngập nước xảy ra hằng ngày; khu vực họ 

ở nằm dọc theo các con sông, trên vùng đầm lầy hoặc trên lòng sông. Thường không có các kế hoạch 

chuẩn bị và ứng phó với thiên tai nên khiến họ càng dễ bị ảnh hưởng trước tác động của lũ lụt. Điều kiện 

sống, tình trạng ngập nước hằng ngày và các hiểm họa tự nhiên khác làm tăng nguy cơ lây nhiễm các bệnh 

truyền qua đường nước và véc tơ trung gian như tiêu chảy, kiết lỵ, sốt rét và bệnh lao. Những bệnh này sẽ 

làm giảm khả năng miễn dịch và tăng nguy cơ mắc COVID-19. Do đó, việc giải quyết vấn đề bất bình đẳng 

trong tiếp cận nguồn nước là hết sức cần thiết.  Mối tương quan thuận chặt chẽ giữa tỷ lệ tử vong do nguồn 

cung cấp nước không an toàn, dịch vụ vệ sinh và môi trường (WASH) kém với tỷ lệ dân số thành thị sống 

ở các khu ổ chuột trước đại dịch COVID-19 (Hình 12) là nguyên nhân đáng báo động và cần phải có hành 

động ứng phó nhanh chóng.  
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Hình 12. Dân số sống trong các khu ổ chuột ở thành thị và tỷ lệ tử vong do dịch vụ WASH không 
an toàn ở các nước Mekong, 2016 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nguồn: (UNESCAP, 2020), Dữ liệu chỉ số SDG (cơ sở dữ liệu), https://dataexplorer.unescap.org. 

 

Sự bùng phát COVID-19 cũng ảnh hưởng đến các dự án phát triển cơ sở hạ tầng quy mô lớn, đặc biệt là 

các dự án đập thủy điện dọc sông Mekong và các phụ lưu. Các dự án này có nguy cơ bị đình trệ và ngừng 

hoạt động do lệnh đóng cửa, hạn chế di chuyển và nỗi sợ lây nhiễm vi rút trong công nhân. Trong khi đó, 

các dự án quy mô nhỏ với mục tiêu kép đang dần nở rộ. Các dự án này hướng đến mục tiêu tăng cường 

khả năng chống chịu với thiên tai, đồng thời ứng phó với tác động kinh tế xã hội do bùng phát COVID-19. 

Ngoài cơ sở hạ tầng, thông tin hướng dẫn để đảm bảo an toàn trong khủng hoảng phải được phổ biến đến 

mọi người dân trong cộng đồng, đặc biệt là những người chưa tiếp cận được với hệ thống nước máy và 

những người phải đi mua nước. Điện thoại di động cũng có thể đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao 

nhận thức của cộng đồng và tạo điều kiện thuận lợi để cung cấp các thông tin liên quan đến nguy cơ COVID-

19. Các nhà lãnh đạo cộng đồng cũng có thể đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường sự tuân thủ các 

biện pháp phòng ngừa cơ bản áp dụng trong các hoạt động đòi hỏi sự tiếp xúc gần giữa mọi người. 

 

Một số thách thức liên quan đến các quy định về ngành nước ở khu vực sông Mekong 
 
Nếu mọi người đều tiếp cận được với nguồn nước uống an toàn và hợp vệ sinh thì sẽ mang lại nhiều lợi ích 

cả về sức khỏe, kinh tế và môi trường. Tuy nhiên, khu vực Mekong phải đối mặt với nhiều thách thức trong 

các lĩnh vực này. Bên cạnh nhu cầu về nguồn tài chính, sự phối hợp giữa các bên cũng cần được cải thiện. 

Các cơ quan quản lý nước và nước thải thường làm việc theo khung pháp lý chung cấp quốc gia hoặc địa 

phương. Những hoạt động này liên quan đến các bộ ngành, chính quyền địa phương và các tổ chức phi 

chính phủ như các nhóm vận động người tiêu dùng hoặc hiệp hội các chuyên gia tiện ích. Đảm bảo sự phối 

hợp chặt chẽ giữa các bên tham gia đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện thuận lợi các dự án phát 

triển cơ sở hạ tầng ngành nước. 

Lĩnh vực dịch vụ nước và nước thải (WWS) có một số đặc điểm chung và do đó, các cơ quan quản lý có 

trách nhiệm đảm bảo các quy định về nước được thực hiện một cách hiệu quả. Điều này bao gồm: 

 giải quyết “thất bại thị trường” trong dịch vụ WWS để lĩnh vực này có thể đáp ứng được lợi ích 

chung cho tất cả các bên liên quan với chi phí thấp nhất 

 thúc đẩy quyền truy cập dễ dàng và minh bạch vào dữ liệu 
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 cân bằng các khía cạnh kinh tế, xã hội và môi trường của dịch vụ WWS; đảm bảo cung cấp theo 

nguyên tắc phổ cập, liên tục, chất lượng dịch vụ tốt, bình đẳng về khả năng tiếp cận, giá cả phải 

chăng và minh bạch;  

 xây dựng tiêu chuẩn chất lượng của nguồn nước uống và hoạt động xử lý nước thải để bảo vệ sức 

khỏe cộng đồng; và 

 tăng cường sự phối hợp giữa các bên. 

 

Bảng 6 sẽ mô tả chi tiết hơn về các chức năng quản lý dịch vụ WWS. 

 

Bảng 6. Phân loại các chức năng quản lý dịch vụ WWS 
 
 

Chức năng quản lý Định 
nghĩa 

Quy định về thuế quan Xây dựng phương pháp luận về thuế quan và/hoặc xác định và cập nhật giá cả hoặc giám sát quá 
trình thiết lập thuế quan, xác định mức thuế theo nhóm người tiêu dùng, thiết lập giới hạn về 
doanh thu hoặc tỷ lệ hoàn vốn đầu tư. 

Tiêu chuẩn về chất lượng nước uống Thiết lập các tiêu chuẩn về chất lượng nước uống và/hoặc giám sát mức độ tuân thủ. 

Tiêu chuẩn về chất lượng xử lý nước thải Thiết lập các tiêu chuẩn về chất lượng xử lý nước thải và xả nước thải và/hoặc giám sát mức độ 
tuân thủ. 

Xác định nghĩa vụ phục vụ công cộng/quy 
định xã hội 

Đặt ra các nghĩa vụ phục vụ công cộng (bao gồm các yêu cầu về quyền tiếp cận dịch vụ) và các 
yêu cầu về hiệu suất đối với các nhà khai thác. 

Xác định các tiêu chuẩn kỹ thuật/công nghiệp 
và dịch vụ 

Xây dựng các tiêu chuẩn làm nền tảng phát triển các phương thức kỹ thuật và mức độ cung cấp 
dịch vụ. 

Đặt ra các biện pháp khuyến khích để sử dụng 
hiệu quả nguồn tài nguyên nước 

Đặt ra các biện pháp khuyến khích hoặc xây dựng các chương trình cụ thể để thúc đẩy việc sử 
dụng nguồn tài nguyên nước một cách hiệu quả. 

Đặt ra các biện pháp khuyến khích để hoạt 
động đầu tư đạt hiệu quả 

Đặt ra các biện pháp khuyến khích hoặc xây dựng các chương trình cụ thể để thúc đẩy hoạt động 
đầu tư có hiệu quả. 

Thúc đẩy các công nghệ đổi mới Đặt ra các biện pháp khuyến khích hoặc xây dựng các kế hoạch cụ thể để thúc đẩy các công nghệ 
đổi mới. 

Cải thiện chất lượng quản lý nhu cầu Đặt ra các biện pháp khuyến khích hoặc xây dựng các chương trình cụ thể để giảm nhu cầu sử 
dụng nước. 

Phân tích kế hoạch đầu tư/kế hoạch 
kinh doanh của các công ty cung 
cấp nước 

Trong một số trường hợp, cơ quan quản lý có thể được yêu cầu phê duyệt kế hoạch kinh doanh 
hoặc kế hoạch đầu tư các tiện ích. 

Thu thập thông tin và dữ liệu Thu thập dữ liệu từ các nhà khai thác và thực hiện nghiên cứu thị trường để xác định các xu 
hướng và rủi ro tiềm ẩn. 

Giám sát hiệu quả hoạt động cung cấp dịch vụ Giám sát hiệu quả dịch vụ cung cấp nước dựa trên các mục tiêu hoặc các chỉ số hoạt động. Điều 
này có thể liên quan đến việc đánh giá tiêu chuẩn của các tiện ích ngành nước. 

Cấp phép cho các nhà khai thác nước Cấp hoặc phê duyệt giấy phép vận hành hệ thống nước. 

Giám sát các hợp đồng với 

các công ty tiện ích/các chủ 
thể tư nhân 

Các nghĩa vụ mà cơ quan công quyền quy định đối với một công ty tiện ích cụ thể có thể được 

trình bày chi tiết trong hợp đồng cụ thể (thường trong trường hợp có đưa một chủ thể tư nhân 
vào). Cơ quan quản lý có thể được giao nhiệm vụ 
giám sát hợp đồng. 

Giám sát các hoạt động huy động vốn của 
công ty tiện ích 

Giám sát các chương trình tài chính của công ty cung cấp nước (ví dụ như phát hành trái phiếu, 
đầu tư cổ phiếu). 

Thực hiện kiểm toán quản lý đối với công ty 
tiện ích 

Kiểm tra và/hoặc phê duyệt kế hoạch kinh doanh của công ty tiện ích. 

Sự tham gia của khách hàng Tư vấn cho khách hàng về các vấn đề liên quan đến quy định; truyền đạt các quyết định liên quan 
đến quy định cho công chúng. 

Bảo vệ người tiêu dùng và giải quyết 
tranh chấp 

Xử lý khiếu nại của người tiêu dùng về các đơn vị được quản lý. 

Tư vấn và vận động Tư vấn hoạch định chính sách và triển khai dự án; xác định các cơ hội để cải cách; khuyến khích 
cải tiến khung pháp lý. 

Nguồn: OECD (2015), Sự quản lý của các cơ quan quản lý nước, Nghiên cứu của OECD về Nước, Nhà xuất bản OECD, Paris. 



Tăng cường các quy định về dịch vụ nước và nước thải ở các nước Mekong 
 

Ở khu vực sông Mekong, các quy định về dịch vụ WWS đã được cải thiện đáng kể, tuy nhiên vẫn còn tồn 

tài một số thách thức. Cần có sự bền vững về tài chính để thực hiện các quy định về thuế quan. Cần tăng 

cường tiêu chuẩn về chất lượng nước uống và thực thi luật xử lý nước thải. Khu vực cần giải quyết các 

nghĩa vụ dịch vụ công cộng và quy định xã hội, xác định các tiêu chuẩn về phương thức kỹ thuật và mức độ 

cung cấp dịch vụ, đồng thời xác định và ngăn ngừa rủi ro đối với nguồn nước hiện có. Hơn nữa, cần đặt ra 

các biện pháp khuyến khích trong lĩnh vực nông nghiệp để sử dụng nguồn nước hiệu quả hơn, cải thiện sự 

tham gia của khu vực tư nhân, thúc đẩy các công nghệ đổi mới thông qua hình thức PPP và tạo điều kiện 

thuận lợi cho các sáng kiến giảm nhu cầu sử dụng nước. Ngoài ra, cũng cần phân tích các kế hoạch đầu tư 

của các công ty cung cấp nước, cải thiện việc thu thập thông tin và dữ liệu, đồng thời nâng cao năng lực 

của các nhà khai thác nước. Cuối cùng, cần tăng cường hoạt động giám sát các hợp đồng với các công ty 

tiện ích và các tổ chức tư nhân, giám sát các hoạt động huy động vốn của các công ty tiện ích, tăng cường 

sự tham gia của cộng đồng, bảo vệ người tiêu dùng (bao gồm giải quyết tranh chấp) và giải quyết các thách 

thức của ngành nước thông qua giải pháp nâng cao năng lực. 

Năm quốc gia trong khu vực có thể cần phải giải quyết vấn đề thuế quan (quá thấp để chi trả chi phí vận 

hành và bảo trì) (Bảng 7), cũng như vấn đề thiếu dữ liệu, yếu kém trọng thực thi pháp luật, giám sát chất 

lượng hiệu quả của dịch vụ và năng lực nguồn nhân lực còn hạn chế. Liên quan đến việc tiếp cận cơ sở hạ 

tầng ngành nước, vẫn tồn tại những thách thức phức tạp như quản trị và đảm bảo bền vững tài chính ở khu 

vực sông Mekong. Giải quyết những thách thức đóng vai trò hết sức quan trọng. 

 
Bảng 7. Những thách thức về công tác quản lý nước và nước thải ở các nước Mekong 
 

Quốc gia Những thách thức chính về quy định 

Campuchia Mức thuế quan thấp; yếu kém trong thực thi chính sách, đặc biệt là ở khu vực nông thôn; thu thập dữ 
liệu không thường xuyên; và sự khác biệt về định nghĩa thuật ngữ giữa các khu vực pháp lý 

Lào Mức thuế quan thấp; hoạt động giám sát yếu kém; các báo cáo viết bằng tiếng Lào gây khó khăn cho bên 
ngoài trong việc phân tích 

Myanmar Thiếu sự phối hợp giữa các cơ quan trong việc đưa ra các quy định xử lý nước thải; thiếu hoặc không 
thể truy cập vào nguồn dữ liệu 

Thái Lan Mức thuế quan thấp; yếu kém trong việc thực thi các quy định 

Việt Nam Mức thuế quan thấp; yếu kém trong việc giám sát hoạt động cung cấp dịch vụ và thiếu hụt nguồn nhân lực 

 

Campuchia 

Khoảng cách giữa thành thị và nông thôn là một trong những thách thức lớn đối với việc phát triển cơ sở hạ 

tầng ngành nước ở Campuchia. Hệ thống nước ở các vùng nông thôn còn tụt hậu so với Phnom Penh. Gần 

như mọi người dân ở Phnom Penh đều sử dụng nước máy lắp đặt ở nhà mình. Ở những nơi khác, không 

tới 60% người dân được sử dụng nước máy. Sự khác biệt trong định nghĩa thuật ngữ và chính sách giữa 

các khu vực tài phán cũng góp phần tạo ra chênh lệch trong việc tiếp cận nguồn nước uống. Do đó, việc 

chuẩn hóa các định nghĩa là điều cần thiết để cải thiện khả năng tiếp cận. Tình trạng thiếu vốn về vật chất 

và con người, yếu kém trong việc thực thi pháp luật và uy tín kém của các thể chế vẫn còn là vấn đề mang 

tính thách thức. 

 

 

 

 



Bảng 8a. Campuchia, tình trạng của các chức năng quản lý 
 

Tình trạng của chức 
năng 
quản 

lý 

Quy định về thuế quan Mức thuế quan cần tính đến vốn và chi phí vận hành thường xuyên của hệ thống nước, mức độ sẵn sàng chi trả của 
khách hàng, tính hiệu quả và tính đơn giản. Nhiều công trình cung cấp nước không thể thu hồi toàn bộ chi phí (2014-
2018 NSDP). 

Tiêu chuẩn về chất 

lượng nước uống 

Phù hợp với tiêu chuẩn của WHO kể từ năm 2004. Cơ quan cung cấp nước Phnom Penh do Bộ Công nghiệp, Mỏ và 
Năng lượng quản lý. Nước ngầm có dấu hiệu nhiễm asen. Thiếu vốn nguồn tài chính và nhân lực cho công tác quản 
lý. Khuôn khổ pháp lý để truy thu người tiêu dùng còn yếu kém. 

Tiêu chuẩn về chất lượng 

xử lý nước thải 

Bộ Y tế đưa ra các tiêu chuẩn xử lý. Các khuôn khổ thể chế và pháp lý chưa hoàn thiện (chẳng hạn như quy định về 

xử lý nước thải tự hoại) đang gây ra nhiều vấn đề ở các khu vực đô thị. Yếu kém trong việc thực thi ở các vùng nông 
thôn dẫn đến tình trạng chất thải bị đổ vào nguồn cung cấp nước bất chấp các quy định cứng rắn hơn của luật pháp. 

Xác định các tiêu 

chuẩn kỹ 
thuật/công nghiệp 

và dịch vụ 

Việc xây dựng các công trình cung cấp nước cần phải có giấy phép và sự hợp tác giữa chính quyền địa phương và 

quốc gia. Các kế hoạch về chất lượng và mức sử dụng nước phải được trình lên Bộ Tài nguyên Nước và Khí tượng 
(MOWRAM). Sự khác biệt trong định nghĩa về mục đích sử dụng góp phần làm tăng chênh lệch trong việc tiếp cận 

nguồn nước uống (> 97% dân số ở Phnom Penh dùng nước máy được lắp đặt tại nhà trong khi tỷ lệ dân số dùng 

nước máy ở những nơi khác là <60%). 

Đặt ra các biện pháp khuyến 
khích để sử dụng hiệu quả 
nguồn tài nguyên 

nước 

Campuchia có khung pháp lý cho Cộng đồng Người dùng Nước của Nông dân (FWUC), nhưng chỉ 6,3% các dự án 
thủy lợi có FWUC. Không tới một nửa số nông dân trong các cộng đồng tham gia vào tổ chức FWUC và mức độ tin 
tưởng vào chính quyền và lãnh đạo địa phương còn thấp. Când phải có hoạt động tham vấn cộng đồng để xây dựng 
lại danh tiếng của FWUC. 

Thúc đẩy các công nghệ đổi 
mới 

Chính phủ cần khen thưởng hoặc tài trợ cho hoạt động nghiên cứu và phát triển để giảm thiểu chất thải, cải thiện 
chất lượng hoặc hiệu quả sử dụng nước. 

Cải thiện chất lượng 
quản lý nhu cầu 

Campuchia còn khá tụt hậu trong lĩnh vực này. Không có các sáng kiến hoặc nếu có thì còn khá yếu kém. 

Thu thập thông tin và dữ 

liệu 

Dữ liệu WWS tập trung tại MOWRAM. Truy cập miễn phí đối với người dùng phi thương mại; người dùng thương mại 

phải trả một khoản phí. Một số thông tin sẽ được phân loại. Hoạt động thu thập thông tin không thường xuyên và cần 
phải chuẩn hóa các định nghĩa để phù hợp với các nguồn và đảm bảo phân tích chính xác. 

Giám sát hiệu quả 
hoạt động cung cấp 
dịch vụ 

Rõ ràng vẫn chưa có. 

Cấp phép cho các nhà khai 
thác nước 

Bộ Công nghiệp và Thủ công nghiệp Campuchia cấp phép cho các nhà khai thác nước tư nhân. Tính đến năm 2015, 
ước tính có khoảng 300 công ty khai thác nước, trong đó chỉ có 147 công ty được cấp phép. Việc cấp phép cho những 
công ty khác vẫn đang được tiếp tục. 

Sự tham gia của khách hàng Cơ quan Cung cấp nước Phnom Penh (PPWSA) triển khai các chiến dịch thông tin. Những nỗ lực bên ngoài Phnom 
Penh không chắc chắn. 

Bảo vệ người tiêu dùng 
và giải quyết tranh chấp 

PPWSA xử lý các khiếu nại, lưu lại và chuyển đến đúng bộ phận chức năng phù hợp. Các thủ tục bên ngoài Phnom 
Penh không chắc chắn. 

Nguồn: Các tác giả dựa trên nguồn thông tin quốc gia. 

Lào 

Bảo tồn nguồn nước là một trong những rào cản chính ở Lào. Quốc gia này không thúc đẩy hoạt động quản 

lý nhu cầu hoặc đặt ra các biện pháp khuyến khích nghiên cứu và phát triển các công nghệ bảo tồn. Việc 

giám sát hiệu quả của dịch vụ cũng cần được cải thiện. Hệ thống dùng để báo cáo dữ liệu về chất lượng 

nước rất tốt. Tuy nhiên, các báo cáo được viết bằng tiếng Lào và rất khó để tiếp cận, gây khó khăn cho bên 

ngoài trong việc phân tích chất lượng nước. Trách nhiệm cấp vốn được giao cho Quỹ Phát triển Nguồn 

Cung cấp nước, tuy nhiên phần lớn nguồn tài chính lại đến từ bên ngoài. Việc giảm thuế và phí đã khuyến 

khích sự tham gia của các nhà đầu tư và khai thác, nhưng doanh thu thấp và chi phí hoạt động cao không 

thu hút được các nhà đầu tư bên ngoài. 

  



Bảng 8b. Lào, tình trạng của các chức năng quản lý 
 

Tình trạng của chức 
năng 
quản 

lý 

Quy định về thuế quan Theo “Luật Cung cấp Nước 2009”, các cơ quan quản lý đặt ra khuôn khổ, quy trình và đánh giá dựa trên mục đích 
sử dụng cuối cùng và các loại người sử dụng. Các cân nhắc về mặt chính trị cản trở việc tăng thuế suất thấp. 

Tiêu chuẩn về chất 

lượng nước uống 

Nghị định 953 của Bộ Y tế (2003) quy định tiêu chuẩn cho 12 tiêu chí, Quyết định của Bộ trưởng về Tiêu chuẩn 

Chất lượng Hoạt động Quản lý Nước uống và Nước sinh hoạt số 561/MOH (2014) nâng bộ tiêu chuẩn lên thành 
23 tiêu chí. Trung tâm Sức khỏe Môi trường và Cung cấp nước Quốc gia thường xuyên lấy mẫu và tiến hành phân 
tích. 
Các báo cáo chủ yếu được viết bằng tiếng Lào và khó để tiếp cận, gây khó khăn cho việc đánh giá cấu trúc phù hợp. 

Xác định các tiêu 
chuẩn kỹ 
thuật/công nghiệp 
và dịch vụ 

Quy trình phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ hoạt động cung cấp nước được vạch ra rõ ràng, với các tiêu chuẩn cụ thể 

về tính bền vững, công tác xây dựng, thiết bị và chất lượng nước. Vai trò của các bộ ngành được phân công và xác 

định rõ ràng. 

Đặt ra các biện pháp khuyến 
khích để hoạt động đầu tư 
đạt hiệu quả 

Nước và vệ sinh môi trường phụ thuộc nhiều vào nguồn tài trợ từ bên ngoài. Việc giảm thuế và phí đã khuyến khích 
sự tham gia vào lĩnh vực này, tuy nhiên doanh thu thấp và chi phí hoạt động cao vẫn còn là những rào cản đáng kể. 

Cải thiện chất lượng 
quản lý nhu cầu 

Lào là nước vẫn còn tụt hậu trong lĩnh vực này. 

Thu thập thông tin và dữ 
liệu 

Hệ thống Thông tin và Dữ liệu về Hoạt động Cung cấp nước Quốc gia hỗ trợ công tác phát triển, giám sát, đánh giá và 
triển khai các chính sách và hoạt động. 

Giám sát hiệu quả 
hoạt động cung cấp 
dịch vụ 

Rõ ràng vẫn chưa có. 

Cấp phép cho các nhà khai 
thác nước 

Các yêu cầu để triển khai hoạt động cung cấp nước và cơ chế đầu tư liên quan đã được quy định chi tiết trong luật. 
Trách nhiệm của từng cấp chính quyền được phân công rõ ràng. 

Giám sát các hợp đồng với 
các công ty tiện ích/các 

chủ thể tư nhân 

Giám sát hợp đồng là yêu cầu được quy định trong pháp luật. Các quyền, nghĩa vụ, thời hạn và chính sách chấm dứt 
hợp đồng được xác định rõ ràng. Các nhà cung cấp nước cũng phải chịu trách nhiệm về vấn đề vệ sinh môi trường. 

Cơ quan phòng cháy chữa cháy được tiếp cận với nguồn nước miễn phí. 

Giám sát các hoạt động huy 

động vốn của công ty tiện 

ích 

Pháp luật quy định chính sách đầu tư của nhà nước và ủy quyền chp việc thành lập Quỹ Phát triển Nguồn cung cấp 
Nước để thực hiện công tác bảo trì, cải thiện và phát triển cơ sở hạ tầng ngành nước. Nguồn vốn đến từ nhà nước 
và tư nhân. Chính sách thuế bao gồm cả cứu trợ đầu tư. 

Bảo vệ người tiêu dùng 
và giải quyết tranh chấp 

Quy định cho phép khiếu nại khi không hài lòng với dịch vụ. Các kênh pháp lý để giải quyết tranh chấp hiện có mặt 
rộng rãi và mang tính cứng rắn. 

Nguồn: Các tác giả dựa trên nguồn thông tin quốc gia. 

Myanmar 

Ở Myanmar, việc xây dựng và thực thi các tiêu chuẩn về chất lượng nước uống vẫn còn là thách thức cần 

phải giải quyết. Cần có những nỗ lực để nâng cao hiệu quả thể chế và đảm bảo có đủ cơ sở hạ tầng để xử 

lý nước thải ở các khu vực đô thị. Nhiều cơ quan tham gia vào công tác quy định xử lý nước thải và sự phối 

hợp giữa các cơ quan này cần được cải thiện. Ngoài ra vẫn còn có thể cải thiện hơn nữa công tác bảo tồn 

nguồn nước. Các hệ thống thủy lợi thuộc sở hữu nhà nước không thu hồi đủ chi phí, gây khó khăn cho việc 

bảo trì hoặc nâng cấp. 

 

 

 

 

 

 



Bảng 8c. Myanmar, tình trạng của các chức năng quản lý 
 

Tình trạng của chức 
năng 
quản 

lý 

Tiêu chuẩn về chất 

lượng nước uống 

Nước mặt là nguồn chính sử dụng cho mọi hoạt động, tuy nhiên hồ Inle (nguồn cung cấp nước lớn nhất) lại có mức 
độ ô nhiễm không an toàn do dòng chảy mặt từ hoạt động nông nghiệp. Nước uống an toàn phải được dẫn từ nơi 
khác đến, nhưng hệ thống này vẫn còn thưa thớt và nguồn nước cũng thường không được sạch. 

Tiêu chuẩn về chất lượng 
xử lý nước thải 

Quy định về xử lý nước thải chưa rõ ràng và có nhiều cơ quan tham gia. Sự hợp tác giữa các cơ quan này cần 
phải được cải thiện và có sự thống nhất hợp lý. Cơ sở hạ tầng cho công tác xử lý còn thiếu thốn ở các khu vực 
đô thị. 

Xác định các tiêu 
chuẩn kỹ 
thuật/công nghiệp 
và dịch vụ 

Các quy định pháp luật hiện hành yêu cầu phải có sự phê duyệt của Bộ Giao thông Vận tải nếu muốn xây dựng 

bất kỳ công trình gì có thể ảnh hưởng đến nguồn tài nguyên nước. 

Đặt ra các biện pháp khuyến 
khích để sử dụng hiệu quả 
nguồn tài nguyên 

nước 

Chính phủ triển khai một số sáng kiến để thúc đẩy và hỗ trợ hoạt động bảo tồn nguồn nước, tuy nhiên những nỗ 
lực này bị cản trở do hiệu quả tưới tiêu kém và thiếu các biện pháp khuyến khích hoạt động bảo tồn. Các hệ thống 
thủy lợi thuộc sở hữu nhà nước không thu hồi đủ chi phí. 

Thu thập thông tin và dữ 
liệu 

Thiếu dữ liệu và rất khó khăn để có thể truy cập dữ liệu hiện có. 

Giám sát hiệu quả 
hoạt động cung cấp 
dịch vụ 

Thiếu hoặc không được công bố rộng rãi. Tính minh bạch cần phải được cải thiện. 

Nguồn: Các tác giả dựa trên nguồn thông tin quốc gia. 

Thái Lan 

Mặc dù gặp một số thách thức về lập pháp, tuy nhiên dường như Thái Lan đã xây dựng được các quy định 

phù hợp về ngành nước. Dù vậy vẫn cần cần cải thiện thêm trong việc thực thi pháp luật và phát triển các 

cơ hội đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực cung cấp nước ở Thái Lan. Ô nhiễm nguồn nước là tình trạng phổ 

biến do các quy định bị phớt lờ. Các nghiên cứu về tác động môi trường của các dự án xây dựng chỉ được 

thực hiện khi có yêu cầu, khiến nguồn cung cấp nước có nguy cơ bị ô nhiễm hơn. Giá nước thấp cũng là 

một thách thức, vì hầu như không thay đổi kể từ những năm 1940 và thấp hơn nhiều so với mức cần thiết 

để trang trải chi phí hoạt động. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bảng 8d. Thái Lan, tình trạng của các chức năng quản lý 
 

Tình trạng của chức 
năng 
quản 

lý 

Quy định về thuế quan Cơ quan Quản lý Hệ thống Cung cấp Nước cấp Tỉnh (PWA) thiết lập biểu giá. Quy định về thuế quan hầu 

như không được đề cập trong luật pháp. Biểu giá nước uống dựa trên các chính sách từ những năm 1940. 
Dịch vụ xử lý nước thải miễn phí cho hầu hết người dân. 

Tiêu chuẩn về chất 

lượng nước uống 

Chính phủ tham gia tích cực vào việc cung cấp nước uống an toàn. Đã có tiêu chuẩn quốc gia và chương trình 
kiểm nghiệm của Bộ Y tế khá chuyên sâu và đáng tin cậy. Tuy nhiên công tác cải thiện gặp phải cản trở do còn 
thiếu nhân lực 
lành nghề. 

Tiêu chuẩn về chất lượng 

xử lý nước thải 

Quy định của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường. Các quy trình xử lý nước thải được xây 
dựng dựa trên ý kiến tham vấn của Ủy ban Kiểm soát Ô nhiễm và được phê duyệt của Nhà nước 
Tuy nhiên lại thường bỏ qua Uỷ ban Môi trường. Ô nhiễm nguồn nước là tình trạng khá phổ biến. 

Xác định các tiêu 

chuẩn kỹ 
thuật/công nghiệp 
và dịch vụ 

Ủy ban Môi trường Quốc gia có thể yêu cầu thực hiện việc nghiên cứu tác động môi trường của các dự án. 

Nếu không, công việc trong lĩnh vực này sẽ bị hạn chế. 

Đặt ra các biện pháp khuyến 
khích để sử dụng hiệu quả 
nguồn tài nguyên 
nước 

Không có chương trình khuyến khích nào và hầu như không có bất kỳ quy định gì. Những lo ngại về an ninh 
nước dường như bị phớt lờ. 

Thúc đẩy các công nghệ đổi 

mới 

Cơ quan quản lý công trình nước Metropolitan (MWA) đã thúc đẩy việc phát triển và sản xuất các thiết bị và 

dịch vụ tiết kiệm nước, trong đó bao gồm phần mềm phát hiện đường ống rò rỉ và một ứng dụng di động để 
người tiêu dùng theo dõi quá trình sử dụng. 

Cải thiện chất lượng 

quản lý nhu cầu 

Nhận thức về vấn đề bảo tồn nước là một phần trong chương trình giáo dục bắt buộc. Ví dụ, Trại hè bảo tồn 
nguồn nước là chương trình hướng đến mục đích nâng cao nhận thức về giá trị của nước và bảo tồn nước cho 
học sinh ở hai khu vực thuộc lưu vực sông ở tỉnh Nonthaburi. Các nỗ lực cũng nhằm hướng đến công chúng. 

Giám sát hiệu quả 
hoạt động cung cấp 
dịch vụ 

Rõ ràng vẫn chưa có. 

Giám sát các hoạt 

động huy động vốn 

của công ty tiện ích 

Đạo luật Chất lượng Môi trường Quốc gia giao trách nhiệm cấp kinh phí quản lý nước cho Quỹ Môi trường. 
Các nguyên tắc và ưu tiên cần thiết để tiếp cận nguồn tiền từ Quỹ được 
xác định rõ ràng. Việc chuyển tiền lãi cho Kho bạc bị cấm. 

Sự tham gia của khách hàng Sáng kiến “Nâng cao chất lượng nước để nâng cao chất lượng sống” cho phép khách hàng truy cập thông tin 

về tình trạng dịch vụ và cả việc sửa chữa của chính phủ và cá nhân. Có thể đưa ra các phản hồi. Đã xây dựng 

các quyền và nghĩa vụ trong lĩnh vực nước và bảo vệ môi trường, tuy nhiên phần lớn bị hiểu sai hoặc bị bỏ 

qua. Giáo dục thêm cho công chúng là giải pháp chính. 

Bảo vệ người tiêu dùng 
và giải quyết tranh chấp 

Người tiêu dùng có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại do ô nhiễm và trình báo những người vi phạm pháp 
luật về môi trường. 

Nguồn: Các tác giả dựa trên nguồn thông tin quốc gia. 

 

Việt Nam 

Việt Nam nhìn chung có các quy định khá chặt chẽ về nước. Tuy nhiên, vẫn cần nhiều nỗ lực hơn để thực 

thi quy định, giám sát việc cung cấp dịch vụ và phát triển nguồn nhân lực. Đã có tiêu chuẩn về chất lượng 

và cấp phép để xử lý nước thải, tuy nhiên hầu hết nước thải vẫn chảy thẳng ra suối mà chưa qua xử lý, ảnh 

hưởng đến chất lượng nước ở hạ lưu. Đã có các chính sách bảo tồn nguồn nước, nhưng việc thực thi còn 

chưa rõ ràng khiến hiệu quả tuân thủ còn yếu kém. Ngoài ra, cũng như các quốc gia Mekong khác, mặc dù 

có dữ liệu thuế quan, tuy nhiên số tiền thu được vẫn chưa đủ trang trải chi phí vận hành và bảo trì. 

 

 

 

 



Bảng 8e. Việt Nam, tình trạng của các chức năng quản lý 
 

Tình trạng của chức 
năng 
quản 

lý 

Quy định về thuế quan Các quy định về thuế được quy định chi tiết và các công ty cung cấp nước có quyền tự chủ về tài chính. Mặc dù 

định giá mức tối thiểu, tuy nhiên tiền thuế vẫn quá thấp để thu hồi toàn bộ chi phí. Giá thu ở các khu vực đô thị 
ngày càng giảm khiến vấn đề này trở nên trầm trọng hơn. 

Tiêu chuẩn về chất 
lượng nước uống 

Bộ Y tế đưa ra các tiêu chuẩn về nước uống hoặc vệ sinh cá nhân. 

Tiêu chuẩn về chất lượng 
xử lý nước thải 

Việc xả nước thải cần được cấp phép và phải tuân thủ các tiêu chuẩn về chất lượng. Mặc dù vậy, chỉ có 
10% lượng nước thải được xử lý và kết quả là chất lượng nước ở hạ nguồn rất kém. 

Xác định nghĩa vụ phục vụ 
công cộng/quy định 
xã hội 

Sự khác biệt về văn hóa xã hội như quan điểm về giá trị của nguồn nước và thói quen vệ sinh giữa các nhóm 

dân tộc khiến công tác quản lý tài nguyên nước bị ảnh hưởng. Cần có những nghiên cứu chính thức. 

Xác định các tiêu 

chuẩn kỹ 
thuật/công nghiệp 
và dịch vụ 

Các nghiên cứu về tính khả thi đang được thực hiện để mở rộng cơ sở hạ tầng ngành nước và có những nỗ lực 

chung trong việc bảo trì. Các công ty cung cấp chịu trách nhiệm đo lường. Yêu cầu về chất lượng dịch vụ được 
xác định rõ và khuyến khích việc đổi mới 
cơ sở hạ tầng không đạt tiêu chuẩn. 

Đặt ra các biện pháp khuyến 
khích để sử dụng hiệu quả 
nguồn tài nguyên 
nước 

Có các chính sách cho công tác đánh giá, khai thác hợp lý và bảo tồn. Tuy nhiên, tình trạng móc nối bất hợp 
pháp và ô nhiễm nguồn nước ngầm vẫn là một vấn đề. Các biện pháp khuyến khích để thúc đẩy việc bảo 
tồn nông nghiệp có thể được xem xét. 

Đặt ra các biện pháp khuyến 
khích để hoạt động đầu tư 
đạt hiệu quả 

Các chính sách giúp thúc đẩy việc đầu tư đạt hiệu quả, nhưng chỉ đưa ra được những biện pháp khuyến 
khích để thu hẹp khoảng cách giữa thành thị và nông thôn. Các dự án phải phù hợp với thời gian sau vận 
hành 5 năm. Nghiên cứu về tính khả thi phải xem xét đến chi phí vòng đời. 

Thúc đẩy các công nghệ đổi 

mới 

Pháp luật thúc đẩy sự phát triển và triển khai các giải pháp công nghệ để giải quyết các vấn đề liên quan 

đến nhu cầu gia tăng lên và chất lượng giảm sút. Quản lý nước thông minh của Hàn Quốc là một mô hình 
tiềm năng. 
Tiêu chuẩn hóa các bộ phận trong khu vực sẽ khiến việc bảo trì trở nên đơn giản. 

Cải thiện chất lượng 

quản lý nhu cầu 

Niềm tin rằng nước là nguồn tài nguyên vô tận của người Việt Nam khiến cho công tác cải cách trở nên khó 
khăn. Luật Tài nguyên nước phản ánh nỗ lực trong việc thay đổi quan điểm này. Sự thay đổi từ định giá cố 
định sang định giá dựa trên số lượng đang được xem xét. 

Phân tích kế hoạch đầu 
tư/kế hoạch kinh doanh 
của 
các công ty cung cấp nước 

Hoạt động đầu tư vào dịch vụ cung cấp nước phải tuân theo quy hoạch xây dựng và nghiên cứu về tính khả 

thi đã được phê duyệt và trước đó phải lấy ý kiến cộng đồng. Phân quyền quá mức cho các nhà cung cấp 

nước cũng tạo ra những thách thức. 

Thu thập thông tin và dữ 
liệu 

Thông tin về các chính sách, giám sát tài nguyên và cơ sở dữ liệu khác nhau rất phong phú, nhưng không còn 
cho phép truy cập miễn phí kể từ năm 2012. 

Giám sát hiệu quả 
hoạt động cung cấp 
dịch vụ 

Việt Nam đang bị tụt hậu trong lĩnh vực này. 

Cấp phép cho các nhà khai 
thác nước 

Việc cấp phép cho các nhà khai thác nước chủ yếu dựa vào địa phương, nhưng ở một mức độ nhất định nó còn 
tùy thuộc vào các kế hoạch quốc gia. 

Giám sát các hợp đồng với 
các công ty tiện ích/các 
chủ thể tư nhân 

Pháp luật xác định các yêu cầu giám sát hợp đồng. Các quyền và nghĩa vụ đối với người tiêu dùng và nhà 
cung cấp đã được nêu rõ, nhưng việc thực thi tuân thủ còn kém. Điều này khiến các nhà đầu tư còn ngần 
ngại. 

Giám sát các hoạt động huy 
động vốn của công ty tiện 
ích 

Rõ ràng vẫn chưa có. 

Sự tham gia của khách hàng Bộ Xây dựng đã có hướng dẫn về việc tham vấn cộng đồng, nhưng trên thực tế sự tham gia vẫn còn hạn chế. 

Bảo vệ người tiêu dùng 
và giải quyết tranh chấp 

Người tiêu dùng có thể yêu cầu bồi thường khi bị tính phí quá cao, tuy nhiên công nghệ để định lượng nước thất 
thoát một cách chính xác vẫn còn thiếu. 

Tư vấn và vận động Cả chính quyền trung ương và Ủy ban nhân dân đều tham gia vào hoạt động giám sát nên hoạt động này 
còn kém hiệu quả. Thường phải tham vấn các chuyên gia không sinh sống ở Việt Nam còn các chuyên gia 
thuộc Bộ Tài nguyên và 
Môi trường còn hạn chế. Phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực này là điều cần thiết. 

Nguồn: Các tác giả dựa trên nguồn thông tin quốc gia  
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