BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

LUẬN VĂN THẠC SĨ
NGHIÊN CỨU VIỆC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG LIÊN QUAN ĐẾN TIÊU CHÍ
NƯỚC - NĂNG LƯỢNG - THỰC PHẨM TẠI HÀ NỘI
CHUYÊN NGÀNH: KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG

NGUYỄN ANH PHƯƠNG

HÀ NỘI, NĂM 2017

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

LUẬN VĂN THẠC SĨ
NGHIÊN CỨU VIỆC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG LIÊN QUAN ĐẾN TIÊU CHÍ
NƯỚC - NĂNG LƯỢNG - THỰC PHẨM TẠI HÀ NỘI
NGUYỄN ANH PHƯƠNG
CHUYÊN NGÀNH: KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG
MÃ SỐ: 60440301
NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC
TS. PHẠM THỊ MAI THẢO
HÀ NỘI, NĂM 2017

i
LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan:
Những kết quả nghiên cứu được trình bày trong luận văn là hoàn toàn
trung thực, không vi phạm bất cứ điều gì trong luật sở hữu trí tuệ và pháp luật
Việt Nam. Nếu sai, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

TÁC GIẢ LUẬN VĂN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Anh Phương

ii
LỜI CẢM ƠN
Trong suốt quá trình học tập và thực hiện luận văn tốt nghiệp với đề tài
“Nghiên cứu việc thực hiện chương trình phát triển bền vững liên quan đến tiêu chí
nước – năng lượng thực phẩm tại Hà Nội” tôi đã nhận được sự quan tâm, giúp đỡ,
động viên của các thầy, cô giáo; gia đình và bạn bè.
Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đến Ban giám hiệu, cán bộ, giảng viên Khoa Môi
trường và các phòng ban của trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã
tận tình giúp đỡ tôi trong thời gian học tập và thực hiện luận văn tốt nghiệp.
Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc tới TS. Phạm Thị Mai Thảo đã
tận tình hướng dẫn, dành nhiều thời gian và công sức cho tôi trong quá trình thực
hiện luận văn.
Tôi xin chân thành cảm ơn đến các cơ quan Tổng cục thống kê, Văn phòng
phát triển bền vững Việt Nam, Cục thống kê Hà Nội đã giúp đỡ tôi trong quá trình
thực hiện đề tài.
Cuối cùng, xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, người thân, bạn bè đã ủng hộ,
động viên và tạo điều kiện thuận lợi về mọi mặt giúp đỡ tôi hoàn thành luận văn
này.
Hà Nội, ngày….tháng…. năm 2017
Học viên

Nguyễn Anh Phương

iii
MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN ...................................................................................................... i
LỜI CẢM ƠN ........................................................................................................... ii
MỤC LỤC ................................................................................................................ iii
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT.................................................................................. vi
DANH MỤC BẢNG ............................................................................................... vii
DANH MỤC HÌNH ................................................................................................. ix
MỞ ĐẦU ....................................................................................................................1
1. Tính cấp thiết của Luận văn ........................................................................ 1
2. Mục tiêu nghiên cứu ................................................................................... 2
3. Nội dung nghiên cứu .................................................................................. 2
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN.....................................................................................3
1.1. Lịch sử ra đời và mục tiêu phát triển bền vững ........................................ 3
1.1.1. Lịch sử ra đời phát triển bền vững ....................................................................3
1.1.2. Mục tiêu phát triển bền vững ............................................................................5
1.2. Phát triển bền vững liên quan đến tiêu chí nước – năng lượng – thực
phẩm .............................................................................................................. 7
1.2.1. Phát triển bền vững liên quan đến tiêu chí nước ...............................................7
1.2.2. Phát triển bền vững liên quan đến tiêu chí năng lượng.....................................8
1.2.3. Phát triển bền vững liên quan đến tiêu chí thực phẩm ......................................9
1.3. Nghiên cứu về phát triển bền vững liên quan đến tiêu chí nước - năng
lượng - thực phẩm ........................................................................................ 10
1.3.1. Thế giới ...........................................................................................................10
1.3.2. Việt Nam .........................................................................................................14
1.4. Thực trạng thực hiện phát triển bền vững liên quan đến tiêu chí nước –
năng lượng – thực phẩm ở Việt Nam ............................................................ 16
1.5. Đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội của khu vực nghiên cứu
..................................................................................................................... 24

iv
1.5.1. Đặc điểm tự nhiên ..........................................................................................24
1.5.2. Đặc điểm kinh tế - xã hội ................................................................................28
1.6. Đánh giá thuận lợi và khó khăn ............................................................. 30
Chương 2: ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .........32
2.1.Đối tượng, phạm vi nghiên cứu............................................................... 32
2.1.1. Đối tượng nghiên cứu......................................................................................32
2.1.2. Phạm vi nghiên cứu .........................................................................................36
2.2. Phương pháp nghiên cứu ....................................................................... 36
2.2.1. Phương pháp thu thập thông tin thứ cấp .........................................................36
2.2.2. Phương pháp tổng hợp, xử lý, phân tích số liệu .............................................37
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN .........................................................38
3.1. Đánh giá kết quả thực hiện phát triển bền vững liên quan đến tiêu chí
nước ............................................................................................................. 38
3.1.1. Đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu 6.1 và 6.2 về tiếp cận nước sạch an toàn
và vệ sinh môi trường................................................................................................38
3.1.2. Đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu 6.3 về cải thiện chất lượng nước và kiểm
soát các nguồn ô nhiễm .............................................................................................45
3.1.3. Đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu 6.4 về tăng hiệu quả sử dụng nước, hạn
chế sự suy giảm nguồn nước. ....................................................................................51
3.1.4. Đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu 6.5 về thực hiện quản lý tổng hợp tài
nguyên nước ..............................................................................................................55
3.1.5. Đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu 6.6 liên quan đến hệ sinh thái liên quan
đến nước ....................................................................................................................58
3.1.6. Phân tích ma trận SWOT liên quan đến tiêu chí nước ....................................61
3.2. Đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu phát triển bền vững liên quan đến
tiêu chí năng lượng ....................................................................................... 62
3.2.1.Tổ chức quản lý và hoạt động xây dựng văn bản pháp luật liên quan đến phát
triển bền vững năng lượng ........................................................................................62

v
3.2.2. Đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu 7.1 về tiếp cận với điện lưới của người
dân .............................................................................................................................63
3.2.3. Đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu 7.2 về sử dụng năng lượng tái tạo
...................................................................................................................................66
3.2.4. Đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu 7.3 về lượng điện tiết kiệm ..................68
3.2.5. Đánh giá kết quả thực hiện mục 7.4 về mở rộng chương trình, dự án và các
công trình hướng tới cung cấp dịch vụ năng lượng hiện đại, bền vững ...................69
3.2.6. Phân tích ma trận SWOT liên quan đến tiêu chí năng lượng..........................72
3.3. Đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu phát triển bền vững liên quan đến
tiêu chí thực phẩm ........................................................................................ 73
3.3.1. Đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu 2.1 về việc tiếp cận với thực phẩm an
toàn, đủ dinh dưỡng...................................................................................................73
3.3.2. Đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu 2.2 về giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng (SDD)
ở trẻ em dưới 5 tuổi. ..................................................................................................77
3.3.3. Đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu 2.3 về năng suất và thu nhập của người
lao động trong ngành nông nghiệp ............................................................................78
3.3.4. Đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu 2.4 về hệ thống sản xuất lương thực,
thực phẩm xây dựng theo hướng bền vững ...............................................................80
3.3.5. Phân tích ma trận SWOT liên quan đến tiêu chí thực phẩm ...........................85
3.4. Mối quan hệ nước – năng lượng - thực phẩm và phát triển bền vững ..... 86
3.4.1. Nước – năng lượng và phát triển bền vững.....................................................87
3.4.2. Nước - thực phẩm và phát triển bền vững.......................................................95
3.4.3. Năng lượng - thực phẩm và phát triển bền vững ..........................................103
3.5. Đề xuất giải pháp thực hiện phát triển bền vững .................................. 105
3.5.1. Giải pháp chung ............................................................................................106
3.5.2. Giải pháp cụ thể ............................................................................................106
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ..............................................................................109
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC

vi
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

ATTP

: An toàn thực phẩm

BĐKH

: Biến đổi khí hậu

BYT

: Bộ Y tế

CCN

: Cụm công nghiệp

EVN

: Tổng công ty điện lực Việt Nam

HTMT

: Hiện trạng môi trường

JICA

: Cơ quan hợp tác và phát triển Nhật Bản

KCN

: Khu công nghiệp

NGTK

: Niên giám thống kê

NS&VSMT

: Nước sạch và vệ sinh môi trường

PTBV

: Phát triển bền vững

RAT

: Rau an toàn

SDD

: Suy dinh dưỡng

SDGs

: Mục tiêu phát triển bền vững toàn cầu

UBND

: Ủy ban nhân dân

UN Water

: Ủy ban Liên hợp quốc về Nước

UNDP

: Chương trình phát triển Liên hợp quốc

UNESCO

: Tổ chức khoa học và giáo dục Liên hợp quốc

WB

: Ngân hàng thế giới

WF

: Dấu chân nước

XLNT

: Xử lý nước thải

vii
DANH MỤC BẢNG
Bảng 1.1. Hiện trạng sử dụng đất thành phố Hà Nội [36] ........................................27
Bảng 1.2. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế [36] ...............................................................29
Bảng 2.1. Mục tiêu PTBV liên quan đến tiêu chí nước tại Hà Nội ..........................32
Bảng 2.2. Mục tiêu PTBV liên quan đến tiêu chí năng lượng tại Hà Nội ................34
Bảng 2.3. Mục tiêu PTBV liên quan đến tiêu chí thực phẩm tại Hà Nội..................35
Bảng 2.4. Thông tin thứ cấp đã thu thập ...................................................................36
Bảng 3.1. Đơn vị cấp nước ở Hà Nội [39] ................................................................40
Bảng 3.2. Kết quả thực hiện Chương trình NS&VSMTNT tại Hà Nội [23],[24] ....42
Bảng 3.3. Trạm xử lý nước thải sinh hoạt trên địa bàn Hà Nội ................................48
Bảng 3.4. Hiện trạng xử lý nước thải tại các KCN tập trung tại Hà Nội [37] ..........50
Bảng 3.5. Đa dạng hệ sinh thái liên quan đến nước ở Hà Nội [37] ..........................59
Bảng 3.6. Diện tích nuôi trồng thủy sản thành phố Hà Nội [37] ..............................59
Bảng 3.7. Tổng quát phân tích SWOT liên quan đến tiêu chí nước .........................61
Bảng 3.8. Hệ thống truyền tải và phân phối điện của điện lực Hà Nội [55] .............65
Bảng 3.9. Lượng điện tiết kiệm của thành phố Hà Nội [53] .....................................68
Bảng 3.10. Tổng quát phân tích SWOT liên quan đến tiêu chí năng lượng .............72
Bảng 3.11. Thống kê ngộ độc thực phẩm tại Hà Nội [33] ........................................75
Bảng 3.12. Nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm ở Hà Nội [60] .............................75
Bảng 3.13. Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng tại Hà Nội [32] .........................................78
Bảng 3.14. Năng suất cây trồng và sản lượng vật nuôi chủ yếu [36] .......................78
Bảng 3.15. Số lao động trong ngành nông nghiệp [36] ............................................79
Bảng 3.16. Tổng quát phân tích SWOT liên quan đến tiêu chí thực phẩm ..............85
Bảng 3.17. Tiềm năng phát triển thủy điện của Việt Nam [67] ................................88
Bảng 3.18. Lượng nước sử dụng để sản xuất điện từ thủy điện ...............................89
Bảng 3.19. Lượng nước làm mát trong nhà máy nhiệt điện than .............................90
Bảng 3.20. Định mức tiêu thụ điện trong sản xuất nước cấp [73] ............................93
Bảng 3.21. Nhu cầu nước của 1 số thực phẩm [15] .................................................96
Bảng 3.22. Nước trong sản xuất thực phẩm chủ yếu tại Hà Nội [36] .......................96

viii
Bảng 3.23. Nhu cầu nước của một số loài động vật trong chăn nuôi [76]................98
Bảng 3.24. Nhu cầu nước trong giết mổ thịt gia súc, gia cầm [76] ..........................98
Bảng 3.25. Nuôi trồng thủy sản tại Hà Nội [36] .....................................................100
Bảng 3.26. Định mức tiêu thụ dầu nhờn,diesel bằng bơm tưới động lực [82] .......104
Bảng 3.27. Tiềm năng sinh khối từ nông nghiệp tại Việt Nam [84] .......................105

ix
DANH MỤC HÌNH
Hình 1.1. Thành phố Hà Nội .....................................................................................24
Hình 1.2. Hiện trạng sử dụng đất [36] ......................................................................27
Hình 1.3. Cơ cấu sử dụng đất nông nghiệp [36] .......................................................27
Hình 3.1. Sơ đồ tổ chức quản lý nhà nước trong lĩnh vực cấp nước tại Hà Nội .......38
Hình 3.2. Nguồn gây ô nhiễm nguồn nước tại Hà Nội [37]......................................45
Hình 3.3: Cơ cấu nguồn cung cấp điện của Việt Nam [28] ......................................64
Hình 3.5. Dấu chân nước trong sản xuất ethanol [72] ..............................................92
Hình 3.6. Thị trường sản xuất và tiêu thụ Bia ở Việt Nam [78] .............................101

1
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của Luận văn
Phát triển bền vững là xu hướng tất yếu của sự phát triển, điều này đã được
khẳng định từ thực tế. Phát triển không đi đôi với bảo vệ dẫn đến tăng trưởng kinh tếxã hội thiếu bền vững, ổn định; nhiều sự cố môi trường xảy ra, chất lượng các thành
phần môi trường suy giảm; con người dễ bị tổn thương trước bất kỳ những thay đổi
bất thường nào. Chương trình nghị sự toàn cầu về phát triển bền vững của Liên hiệp
quốc đến năm 2030 đã đưa ra các mục tiêu phát triển bền vững, trong đó mục tiêu
được quan tâm: Xóa đói, đảm bảo an ninh lương thực, cải thiện dinh dưỡng, phát
triển nông nghiệp bền vững; Đảm bảo sự sẵn có và quản lý bền vững nguồn nước và
cải thiện điều kiện vệ sinh cho tất cả mọi người; Đảm bảo việc tiếp cận năng lượng
với giá cả hợp lý, tin cậy bền vững và hiện đại cho tất cả mọi người.
Nước, năng lượng và thực phẩm là 3 thành phần cơ bản cần thiết cho sự sống,
phục vụ tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững. Ba yếu tố này có mối quan hệ
phụ thuộc, tác động qua lại lẫn nhau. Tuy nhiên, ở Việt Nam việc nghiên cứu phát
triển bền vững ba thành phần này chưa có nghiên cứu cụ thể. Trong khi thực tế ở
nước ta, đang phải đối mặt với những thách thức về sử dụng thiếu bền vững, hiệu
quả: nước, năng lượng, thực phẩm trước nhu cầu sử dụng ngày càng gia tăng do quy
mô dân số mở rộng, các ngành sản xuất - kinh doanh trở nên đa dạng, phong phú. Do
đó, cần thiết phải thực hiện nghiên cứu này.
Hà Nội là trung tâm của cả nước, tập trung đông dân cư. Nhu cầu sử dụng nước,
năng lượng, thực phẩm phục vụ cho sinh hoạt, sản xuất là rất lớn. Tuy nhiên, công tác
quản lý việc sử dụng nước và xả nước thải ra môi trường, sử dụng năng lượng, an
toàn thực phẩm còn nhiều bất cập. Chất lượng nguồn nước bị suy giảm; Sự thiếu hụt
điện đặc biệt là vào giờ cao điểm; Vấn đề an toàn thực phẩm đã và đang gây ảnh
hưởng đến tâm lý của người dân.
Vì vậy, tôi lựa chọn đề tài “Nghiên cứu việc thực hiện chương trình phát triển
bền vững liên quan đến tiêu chí nước – năng lượng – thực phẩm tại Hà Nội” là đề
tài luận văn nhằm nghiên cứu việc áp dụng các mục tiêu toàn cầu về phát triển bền
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vững các tiêu chí này vào Việt Nam và thành phố Hà Nội. Từ đó, đưa ra các giải
pháp để thực hiện phát triển bền vững tại Hà Nội. Đây là hướng nghiên cứu mới, kết
quả nghiên cứu sẽ là nền tảng cho các nghiên cứu sau này.
2. Mục tiêu nghiên cứu
Đánh giá thực trạng việc thực hiện các chương trình, kế hoạch hành động thực
hiện mục tiêu phát triển bền vững tại Việt Nam và Hà Nội liên quan đến tiêu chí
nước - năng lượng - thực phẩm.
Xác định mối liên hệ giữa các tiêu chí nước - năng lượng - thực phẩm nhằm đạt
mục tiêu phát triển bền vững.
Đề xuất các giải pháp thực hiện sử dụng bền vững nước – năng lượng –thực
phẩm tại Hà Nội.
3. Nội dung nghiên cứu
Đánh giá hiện trạng sử dụng nước – năng lượng – thực phẩm và so sánh với các
mục tiêu phát triển bền vững của thành phố Hà Nội.
Xác định mối quan hệ nước -năng lượng - thực phẩm và phát triển bền vững
Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền
vững liên quan đến 3 tiêu chí nước - năng lượng - thực phẩm.
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CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN
1.1. Lịch sử ra đời và mục tiêu phát triển bền vững
1.1.1. Lịch sử ra đời phát triển bền vững
Định nghĩa về phát triển bền vững lần đầu tiên được đưa ra trong báo cáo của
Ủy ban Môi trường và phát triển thế giới (WCED) vào năm 1987. “Phát triển bền
vững là sự phát triển có thể đáp ứng được nhu cầu hiện tại mà không ảnh hưởng, tổn
hại đến những khả năng đáp ứng nhu cầu của các thế hệ tương lai”[1]. Năm 1992,
Hội nghị về Môi trường và Phát triển của Liên hiệp quốc (UNCED) tại Rio deJanero
đã thống nhất và đưa ra những nguyên tắc cơ bản và phát động một chương trình
hành động vì sự phát triển bền vững với tên gọi Chương trình Nghị sự 21 (Agenda
21). Đến năm 2002, Hội nghị thượng đỉnh Thế giới về Phát triển bền vững họp tại
Johannesburg, đã đánh giá 10 năm việc thực hiện chương trình Nghị sự 21 và sự cam
kết của các quốc gia trong việc tiếp tục thực hiện chương trình.
Mục tiêu của phát triển bền vững là đạt được sự đầy đủ về vật chất, sự giàu có
về tinh thần và văn hóa, sự bình đẳng của các công dân và sự đồng thuận của xã hội,
sự hài hòa giữa con người và tự nhiên.
Tháng 9 năm 2000, tại Hội nghị thượng đỉnh Thiên niên kỷ 189 quốc gia
thành viên của Liên hiệp quốc đã ký Tuyên bố Thiên niên kỷ, thể hiện sự cam kết
toàn cầu về xóa đói, giảm nghèo, phát triển và bảo vệ môi trường. Đến năm 2001, đã
chính thức xác lập 8 mục tiêu phát triển của thiên niên kỷ, đặt ra các mục tiêu và hạn
hoàn thành chương trình đến năm 2015. Tám mục tiêu và những chỉ tiêu được lượng
hóa kèm theo trong Tuyên bố Thiên niên kỷ đã được Đại hội đồng Liên hiệp quốc bổ
sung trong phiên họp lần thứ 62, tháng 10 năm 2007 bao gồm: Xóa bỏ tình trạng
nghèo cùng cực và thiếu đói; Đạt phổ cập giáo dục tiểu học; Tăng cường bình đẳng
giới và tăng quyền năng cho phụ nữ; Giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ em; Nâng cao sức khỏe
bà mẹ; Phòng chống HIV/AIDS, sốt rét và các bệnh khác; Đảm bảo bền vững về môi
trường; Thiết lập mối quan hệ đối tác toàn cầu vì mục đích phát triển [2]. Đến tháng
9 năm 2015, các quốc gia thành viên đánh giá việc thực hiện các mục tiêu phát triển
thiên niên kỷ gắn với phát triển kinh tế - xã hội của mỗi nước.
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Để tiếp tục thực hiện các mục tiêu về phát triển bền vững giai đoạn sau 2015
khi các mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ đã hết hạn. Tại hội nghị Phát triển bền vững
(Rio+20) được tổ chức tại Jio deJanero - Brazil năm 2012. Đã đánh giá những tiến
triển mà thế giới đã đạt được để hướng tới sự phát triển bền vững, đồng thời cũng
định hình và thông qua các khuôn khổ chính sách và chiến lược mới nhằm thiết lập
các nguyên tắc phát triển bền vững trên phạm vi toàn cầu. Chủ đề của hội nghị:
“Tương lai chúng ta mong muốn”, đã đặt nền tảng cho việc xây dựng nền kinh tế
xanh nhằm cải thiện phúc lợi cho con người, giảm các rủi ro môi trường có thể xảy
ra. Tăng cường khung thể chế phát triển bền vững theo hướng tích hợp cả 3 khía cạnh
là kinh tế - xã hội – môi trường, thu hút sự tham gia của lãnh đạo cấp cao; sự tham
gia hợp tác của xã hội và các bên liên quan.
Tại hội nghị Rio+20, Liên hiệp quốc đã tiến hành xây dựng các mục tiêu phát
triển bền vững đến năm 2030, thay thế cho các mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ hết
hạn vào năm 2015. Sau 18 tháng, tháng 7/2014 các mục tiêu phát triển bền vững
2030 được công bố với 17 mục tiêu chung, 169 mục tiêu cụ thể.
Các mục tiêu toàn cầu về phát triển bền vững là toàn diện, tổng quát hơn so với
các mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ (MDGs) nhằm giải quyết một số các thách thức
cấp bách hiện nay. “Phát triển bền vững không phải là một lựa chọn! Đó là con
đường duy nhất cho phép tất cả nhân loại chia sẻ một cuộc sống tươm tất trên hành
tinh duy nhất của chúng ta. Rio+20 cung cấp cho thế hệ chúng ta cơ hội để lựa chọn
con đường này” (Sha Zukang, Tổng thư ký hội nghị Rio+20). Mục tiêu phát triển bền
vững được thực hiện cho tất cả các quốc gia không chỉ giảm bớt đói, nghèo mà đi đến
chấm dứt, đảm bảo con người được sống trong môi trường hòa bình, hướng đến bình
đẳng xã hội trong hưởng dụng tài nguyên thiên nhiên. Đồng thời, đòi hỏi quốc gia
thành viên đề ra khung hành động và triển khai thực hiện tích cực để có thể hoàn
thành mục tiêu [3].
Từ 25-27/9/2015, Hội nghị thượng đỉnh phát triển bền vững của Liên Hợp quốc
tại New York với hơn 150 nhà lãnh đạo toàn cầu tham dự. Đã chính thức thông qua
chương trình hành động phát triển bền vững “Thay đổi thế giới của chúng ta”.
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Chương trình hành động phát triển bền vững 2030 bao gồm một bản tuyên bố với 17
mục tiêu chung và 169 mục tiêu cụ thể. Chương trình nghị sự 2030 đưa ra tầm nhìn
cho giai đoạn 15 năm tới với những mục tiêu cụ thể và định hướng phương thức thực
hiện. Nội dung Chương trình Nghị sự 2030 được các chuyên gia đánh giá có độ bao
phủ chính sách phổ quát, rộng lớn, toàn diện, vì lợi ích của mọi người dân trên toàn
thế giới, cho các thế hệ hôm nay và mai sau với mục tiêu hoàn tất công việc dang dở
của mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ và Chương trình Nghị sự 21 vì mục tiêu không
để ai bị bỏ lại phía sau [3].
1.1.2. Mục tiêu phát triển bền vững
(1). Mục tiêu phát triển bền vững toàn cầu (SDGs)
Chương trình, kế hoạch hành động PTBV trong giai đoạn mới được xây dựng
để thực hiện ngay sau khi các mục tiêu Phát triển thiên niên kỷ (MDGs) hết hạn vào
năm 2015. Chương trình nghị sự 2030 có độ bao phủ chính sách rộng lớn, toàn diện
cho 4 nhóm quốc gia: đã, đang, mới nổi và chậm phát triển trong giai đoạn 15 năm
tới từ 2016-2030 với 17 mục tiêu chung, 169 mục tiêu cụ thể và các điều kiện để thực
hiện các mục tiêu đó [4].
Mục tiêu 1: Chấm dứt mọi hình thức nghèo ở mọi nơi.
Mục tiêu 2: Chấm dứt tình trạng thiếu đói, bảo đảm an ninh lương thực và cải
thiện dinh dưỡng, thúc đẩy nông nghiệp bền vững.
Mục tiêu 3: Đảm bảo cuộc sống khỏe mạnh và thúc đẩy phúc lợi cho tất cả mọi
người ở mọi lứa tuổi.
Mục tiêu 4: Đảm bảo giáo dục có chất lượng toàn diện và công bằng, thúc đẩy
các cơ hội học tập.
Mục tiêu 5: Đạt được bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ và trẻ em.
Mục tiêu 6: Đảm bảo tính sẵn có và quản lý bền vững nước và vệ sinh cho mọi
người.
Mục tiêu 7: Đảm bảo khả năng tiếp cận nguồn năng lượng bền vững đáng tin
cậy và có khả năng chi trả cho tất cả mọi người.
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Mục tiêu 8: Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững, toàn diện, liên tục; tạo việc
làm đầy đủ, năng suất và việc làm tốt cho mọi người.
Mục tiêu 9: Xây dựng cơ sở hạ tầng có khả năng chống chịu cao, thúc đẩy công
nghiệp hóa bao trùm và bền vững, tăng cường đổi mới.
Mục tiêu 10: Giảm bất bình đẳng trong từng quốc gia và giữa các quốc gia
Mục tiêu 11: Phát triển đô thị, nông thôn bền vững, có khả năng chống chịu;
đảm bảo môi trường sống và làm việc an toàn, phân bố hợp lý dân cư và lao động
theo vùng.
Mục tiêu 12: Đảm bảo mô hình sản xuất và tiêu dùng bền vững.
Mục tiêu 13: Ứng phó kịp thời, hiệu quả với biến đổi khí hậu và thiên tai.
Mục tiêu 14: Bảo tồn và sử dụng bền vững đại dương, biển và nguồn lợi biển để
phát triển bền vững.
Mục tiêu 15: Bảo vệ và phát triển rừng bền vững, bảo tồn đa dạng sinh học,
phát triển dịch vụ hệ sinh thái, chống sa mạc hóa, ngăn chặn suy thoái và phục hồi tài
nguyên đất.
Mục tiêu 16: Thúc đẩy xã hội hòa bình, công bằng, bình đẳng vì phát triển bền
vững, tạo khả năng tiếp cận công lý cho tất cả mọi người; xây dựng các thể chế hiệu
quả, có trách nhiệm giải trình và có sự tham gia ở mọi cấp độ.
Mục tiêu 17: Tăng cường phương thức thực hiện và thúc đẩy đối tác toàn cầu vì
sự phát triển bền vững.
(2). Mục tiêu phát triển bền vững tại Việt Nam (VSDGs)
Áp dụng vào điều kiện thực tế của Việt Nam, 17 mục tiêu toàn cầu về phát triển
bền vững có điểm tương đồng đó là các mục tiêu đã được thể hiện trong các luật hiện
hành cũng như trong các chiến lược, kế hoạch, chương trình hành động quốc gia ở
các mức độ khác nhau.
Tuy nhiên, các mục tiêu toàn cầu đặt ra so với các mục tiêu của Việt Nam đưa
ra trong các chiến lược, kế hoạch, chương trình hành động vẫn có một số điểm khác
biệt trong cách thức thể hiện mục tiêu, một số khái niệm liên quan và thời hạn đạt
được mục tiêu [3]:
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+ Hầu hết các văn bản hiện hành của Việt Nam đặt mục tiêu cần đạt đến năm
2020, một vài văn bản có tầm nhìn đến 2030 nhưng lại chưa đưa ra được các chỉ tiêu
cụ thể để đánh giá. Trong khi đó, phần lớn mục tiêu SDGs đều đặt hạn thực hiện đến
năm 2030.
+ Một số khái niệm được đưa ra trong SDGs không tương thích với các khái
niệm được đưa ra trong các văn bản của Việt Nam.
+ Các mục tiêu cụ thể của SDGs đều thể hiện sự lồng ghép các yếu tố về giới và
nhóm người dễ bị tổn thương cũng như theo tính chất địa lý của từng khu vực. Tuy
nhiên, ở Việt Nam các mục tiêu phần lớn có tính tổng hợp quốc gia chưa có sự lồng
ghép các yếu tố này.
+ Việc thu thập số liệu từng chỉ tiêu giám sát của SDGs ở Việt Nam dựa vào hệ
thống số liệu thống kê hiện hành hoặc kết quả điều tra của Tổng cục thống kê. Với
các chỉ tiêu mang tính chất chuyên ngành sẽ do các bộ, cơ quan ngang bộ chịu trách
nhiệm thu thập. Tuy nhiên, một vài chỉ tiêu cần phải thay đổi cho phù hợp với bối
cảnh quốc gia, bên cạnh đó một số chỉ tiêu giám sát Việt Nam không có số liệu, phải
thay thế bằng các chỉ tiêu mà Việt Nam hiện đã và đang thu thập; các báo cáo tương
ứng với các chỉ tiêu trong chiến lược đã ban hành.
Qua nghiên cứu, rà soát của Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Văn phòng phát triển
bền vững Việt Nam 17 mục tiêu chung toàn cầu vẫn được giữ nguyên khi áp dụng tại
Việt Nam, chỉ thay đổi một số mục tiêu cụ thể sao cho phù hợp với tình hình, bối
cảnh của nước ta.
Phát triển bền vững liên quan đến tiêu chí nước – năng lượng – thực

1.2.
phẩm

1.2.1. Phát triển bền vững liên quan đến tiêu chí nước
Nước là cốt lõi của phát triển bền vững, đặc biệt quan trọng trong việc phát
triển kinh tế - xã hội của đất nước, sự sinh tồn của các hệ sinh thái tự nhiên và sự
sống của con người chúng ta. Việc tiếp cận, khai thác và sử dụng các nguồn nước an
toàn làm giảm bớt gánh nặng bệnh tật trên toàn cầu, cải thiện sức khỏe người dân,
đảm bảo sản xuất công - nông nghiệp được thực hiện. Nước là điểm then chốt để
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giảm gánh nặng bệnh tật và cải thiện sức khỏe, phúc lợi và chất lượng dân số; Là
trung tâm sản xuất và bảo đảm lợi ích và các dịch vụ cho người dân đồng thời là cầu
nối quan trọng giữa hệ thống khí hậu, xã hội con người và môi trường. Nếu không có
biện pháp quản lý nguồn nước thích hợp, sẽ tăng sự cạnh tranh về nhu cầu sử dụng
nước giữa các ngành và leo thang khủng hoảng nước, gây ra tình trạng khẩn cấp
trong một loạt các lĩnh vực phụ thuộc vào nước [5].
Nước là nguồn tài nguyên hữu hạn và không thể thay thế trong cuộc sống của
con người và các loài sinh vật trên trái đất. Nguồn nước chỉ đảm bảo cung cấp cho
hoạt động khai thác và sử dụng khi có các biện pháp quản lý hiệu quả và bền vững
trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang diễn ra phức tạp trên nhiều khu vực, nhiều quốc
gia dẫn đến một số khu vực mực nước sông, hồ cạn kiệt, các hiện tượng xâm nhập
mặn diễn ra làm giảm trữ lượng nguồn nước ngọt và nguồn nước phục vụ sản xuất
công nghiệp và nông nghiệp.
Việc phát triển bền vững nguồn nước chính là việc sử dụng tài nguyên nước để
đáp ứng nhu cầu của con người ở giai đoạn hiện tại nhưng phải đảm bảo nhu cầu cần
thiết trong tương lai để phát triển kinh tế có hiệu quả, đồng thời đảm bảo an sinh xã
hội và môi trường bền vững. Tình trạng suy thoái nguồn nước do giảm về trữ lượng
và chất lượng là nguyên nhân dẫn đến phát triển thiếu bền vững nguồn nước; nhiều
sông, hồ trở thành nơi chứa nước thải. Do đó, vấn đề quản lý và sử dụng có hiệu quả
tài nguyên nước phải được ưu tiên hàng đầu.
1.2.2. Phát triển bền vững liên quan đến tiêu chí năng lượng
Năng lượng - thành phần không thể thiếu trong hoạt động sản xuất và sinh hoạt
thường ngày của con người. Trước đây, con người sử dụng những nguồn nhiên liệu
tự nhiên củi, gỗ, than đá để tạo ra năng lượng nhiệt sử dụng cho các mục đích đun
nấu, sản xuất thông thường. Xã hội phát triển hơn, khoa học tiến bộ hoạt động khai
thác và sử dụng các nguồn năng lượng truyền thống (năng lượng không tái tạo) như
than đá, dầu mỏ được khai thác với số lượng lớn và gia tăng, gây ảnh hưởng đến khai
thác trong tương lai. Đến nay sự bất ổn trong thị trường cung - cầu năng lượng truyền
thống tạo áp lực về giá, dẫn đến tình trạng khủng hoảng về năng lượng.
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Để phát triển bền vững, đảm bảo việc cung cấp và tiêu thụ năng lượng ở hiện tại
và tương lai khi nhu cầu ngày càng gia tăng trong sử dụng năng lượng đặc biệt là
điện do áp lực tăng dân số toàn cầu; sự phát triển của nhiều ngành công nghiệp mới
có mức tiêu hao và sử dụng năng lượng lớn.
Vì vậy, ưu tiên hàng đầu hiện nay là phát triển các nguồn năng lượng mới,
nguồn năng lượng tái tạo: năng lượng nước, gió, mặt trời, sinh khối. Đây là các dạng
năng lượng được tạo ra nhờ các nguồn tự nhiên, có khả năng tái tạo. Bên cạnh đó, các
chính sách về giá năng lượng cũng được xem xét đảm bảo trong khả năng chi trả của
con người, dần xóa bỏ tình trạng độc quyền về quản lý, khai thác và cung cấp năng
lượng.
1.2.3. Phát triển bền vững liên quan đến tiêu chí thực phẩm
An ninh lương thực, an toàn thực phẩm là vấn đề quan trọng tác động lớn đến
đời sống xã hội, được đăc biệt quan tâm. Đảm bảo cung cấp đủ lương thực, nguồn
thực phẩm an toàn và cải thiện tình trạng dinh dưỡng là nhiệm vụ chiến lược hàng
đầu trong thực hiện phát triển bền vững.
Hiện nay, tình trạng thiếu đói vẫn xảy ra ở một số các khu vực trên thế giới nói
chung và 1 số nơi ở Việt Nam nói riêng. Sản xuất lương thực - thực phẩm bị ảnh
hưởng là do những tác động của tình trạng thời tiết khắc nghiệt, thay đổi nhiệt độ và
lượng mưa bất thường; đồng thời các chính sách về chuyển dịch cơ cấu kinh tế, sự
phát triển cơ sở vật chất - hạ tầng kỹ thuật; diện tích đất sản xuất nông nghiệp, chăn
nuôi giảm.
Mặc dù diện tích đất sản xuất giảm, nhưng nhờ việc áp dụng các công nghệ hiện
đại, giống cây trồng mới mà sản lượng và năng suất được nâng lên. Tạo ra nhiều sản
phẩm nông sản có giá trị kinh tế cao, cải thiện thu nhập cho người làm nông nghiệp.
Nhu cầu về thực phẩm của con người có sự thay đổi, thay vì ăn no giờ là ăn
ngon và sạch. Trước tình trạng hiện nay, con người dễ mắc các bệnh về ung thư, tim
mạch, tiểu đường…một phần trong các nguyên nhân gây bệnh đó là thực phẩm bẩn,
thực phẩm không an toàn. Do đó, thực hiện PTBV liên quan đến thực phẩm là phải
giảm và tiến dần đẩy lùi hiện tượng thực phẩm không đảm bảo đi vào bữa ăn của các
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gia đình. Đảm bảo hệ thống sản xuất thực phẩm an toàn, bền vững nâng cao năng
suất sản xuất và thu nhập cho người lao động trong ngành nông nghiệp.
1.3. Nghiên cứu về phát triển bền vững liên quan đến tiêu chí nước - năng lượng
- thực phẩm
1.3.1. Thế giới
(1). Nước và phát triển bền vững
Các nghiên cứu của nhóm các nhà khoa học Rob Koudstaal, Frank R.
Rijsberman và Hubert Savenije (1992) và các nội dung được trình bày trong cuốn
sách “Nước và phát triển bề vững” (2015) đã đưa ra nghiên cứu về nước và phát triển
bền vững thông qua việc thu thập các thông tin, phân tích mối quan hệ nước và phát
triển bền vững trong công tác quản lý nguồn nước: Phải làm thế nào để quản lý
nguồn nước; Có thể hoặc nên làm gì để quản lý tài nguyên nước hiệu quả trong tương
lai; Cộng đồng quốc tế có thể đóng góp cho sự phát triển và quản lý nguồn nước
trước những thay đổi của tình hình thế giới. Nhiều vấn đề trong quản lý nguồn nước
được quan tâm như: Sự khan hiếm của nguồn tài nguyên nước; Sự chia sẻ lợi ích về
nguồn nước của các quốc gia; Suy thoái môi trường; những khó khăn về kinh tế và
tài chính trong quản lý nước [6]. Đưa ra các nội dung quan trọng về sự không chắc
chắn trong quản lý bền vững nguồn nước và khẳng định nước có liên quan đến sự
bền vững trong tương lai [7].
Tiếp theo các nghiên cứu về PTBV có liên quan đến nước, Liên hợp quốc đã
đưa ra trình bày báo cáo kết quả nghiên cứu của các thành viên UN-Water,
UNESCO, WWDR về “Nước với sự bền vững của thế giới”. Áp lực của sự phát triển
không bền vững gây áp lực đến nguồn nước, trong khi nhu cầu sử dụng ngày càng
lớn; Các chính sách đảm bảo an ninh năng lượng và lương thực và quá trình toàn cầu
hóa đã làm thay đổi các hình thức tiêu thụ, sử dụng nước. Nghiên cứu đã đưa ra đánh
giá, mang tính tổng quát các hạn chế trong quản lý tài nguyên nước hiện nay do ảnh
hưởng của đói nghèo, sự bất bình đẳng trong tiếp cận nguồn nước an toàn ở nhóm
các đối tượng: phụ nữ, người già, trẻ em, người khuyết tật; Nguồn tài chính phục vụ
công tác quản lý tài nguyên nước còn thấp và thiếu bền vững; Cuối cùng, là hệ thống
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thông tin cung cấp dữ liệu có giá trị, độ tin cậy cao chưa đầy đủ tạo nền rào cản cho
việc xây dựng các chính sách và đưa ra mục tiêu bảo vệ tài nguyên nước hiệu quả.
Các biện pháp giải quyết các thách thức quan trọng trong quá trình thực hiện phát
triển bền vững: Lĩnh vực nước sạch và vệ sinh môi trường; Đô thị hóa; Thực phẩm và
nông nghiệp; Năng lượng; Công nghiệp. Đây là cơ sở để nghiên cứu toàn diện mối
quan hệ của nước và phát triển bền vững trong mọi mặt của đời sống xã hội [8].
UNESCO đưa ra chương trình “Nước trong chương trình nghị sự và các mục
tiêu phát triển toàn cầu” thông qua việc đánh giá thực hiện mục tiêu thiên niên kỷ
(MDGs) của các quốc gia một lần nữa khẳng định vai trò của nước, là chìa khóa của
phát triển bền vững. Do đó, cần tiếp tục bảo vệ an ninh nguồn nước, phấn đấu thực
hiện các nội dung trong mục tiêu thứ 6 của mục tiêu phát triển bền vững theo chương
trình Nghị sự 2030. Chương trình được thực hiện sẽ đưa ra khung kế hoạch thực hiện
chương trình phát triển nước sau năm 2015 [9].
(2). Năng lượng và phát triển bền vững
Sau khi các nội dung của chương trình Nghị sự 21 được triển khai, các mục tiêu
phát triển Thiên niên kỷ được các quốc gia cam kết thực hiện. UNDP đã xuất bản
cuốn sách “Chính sách về năng lượng và phát triển bền vững theo chương trình nghị
sự” (2002) tổng hợp các nghiên cứu từ Viện quốc tế về công nghiệp và kinh tế môi
trường (IIIE), tổ chức sáng kiến năng lượng quốc tế (IEI) nghiên cứu về vấn đề phát
triển năng lượng trong mối quan hệ với xã hội, kinh tế và môi trường.
Nhu cầu về sử dụng năng lượng ở các nước công nghiệp phát triển đang được
duy trì ở mức 1,7%, nhưng đang có xu hướng mở rộng lên 3,8% ở các nước đang
phát triển. Chỉ khi áp dụng công nghệ xanh và sử dụng các nguồn năng lượng sạch
thì mới đảm bảo an toàn và hiệu quả cho con người và môi trường. Đồng thời, đưa
gia nhóm các giải pháp có thể PTBV năng lượng tập trung vào các việc: Xây dựng
chính sách, thị trường về năng lượng; Đổi mới công nghệ trong phát triển hệ thống
năng lượng; Nâng cao vai trò của các lực lượng tham gia thực hiện PTBV Chính

12
phủ, các nhà đầu tư sản xuất - kinh doanh, các tổ chức phi chính phủ và sự tham gia
của cả cộng đồng xã hội [10].
Năm 2008, Ủy ban kinh tế và xã hội khu vực Châu Á – Thái Bình Dương của
Liên Hiệp Quốc đã xuất bản cuốn sách “An ninh năng lượng và phát triển bền vững ở
khu vực Châu Á – Thái Bình Dương” [11].
Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) công bố báo cáo “Đóng góp của
OECD với Ủy ban Liên hiệp quốc về phát triển bền vững 15- Năng lượng với phát
triển bền vững” năm 2007, về mối quan hệ giữa năng lượng và phát triển bền vững,
tổng hợp các nội dung nghiên cứu từ OECD, IEA, NEA liên quan đến năng lượng và
phát triển bền vững. Báo cáo đưa ra: những vấn đề về năng lượng; việc giải quyết an
ninh năng lượng và phát triển; thúc đẩy và sử dụng hiệu quả năng lượng [12].
(3). Thực phẩm và phát triển bền vững
“Đóng góp của OECD với Ủy ban Liên hiệp quốc về phát triển bền vững 16 Nông nghiệp bền vững” (2008), đã đánh giá tác động của 3 yếu tố của sự phát triển là
kinh tế, môi trường và xã hội đối với sự phát triển bền vững nông nghiệp. Về mặt
kinh tế, loại bỏ trợ cấp và các rào cản trong phát triển nông nghiệp; tăng viện trợ
nông nghiệp và thúc đẩy đầu tư vào cơ sở hạ tầng nông nghiệp; Về môi trường, đảm
bảo quản lý đất đai phục vụ sản xuất nông nghiệp và quản lý bền vững các nguồn
nông nghiệp; hỗ trợ thích ứng nông nghiệp với biến đổi khí hậu; Về xã hội, đảm bảo
nguồn cung cấp lương thực có chất lượng, an toàn giảm số người suy dinh dưỡng và
đảm bảo cuộc sống nông thôn và cộng đồng. Đặc biệt, quan tâm đến sự bình đẳng
của giới trong ngành nông nghiệp [13].
“Báo cáo kỹ thuật cho chương trình phát triển sau năm 2015 về các giải pháp
phát triển bền vững nông nghiệp và hệ thống thực phẩm”(2015) trình bày quan điểm
nông nghiệp là trung tâm của sự phát triển bền vững. Tuy nhiên đang gặp nhiều
những thách thức, dễ gặp phải những rủi ro. Để hướng tới con đường phát triển bền
vững cho nông nghiệp và thực phẩm cần thực hiện giảm thất thoát thực phẩm, thực
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hiện chế độ ăn uống lành mạnh; sản xuất lương thực thông qua tăng cường nông
nghiệp bền vững [14].
(4). Nước – năng lượng – thực phẩm và phát triển bền vững
Năm 2008, cuốn sách “Nước với thực phẩm” được xuất bản tổng hợp các
nghiên cứu của các nhà khoa học về vai trò của nước đối với thực phẩm, trong đó có
đề cập đến dấu chân nước trong sản xuất lương thực – thực phẩm [15].
“Nước và năng lượng” (Liên hợp quốc, 2014) chỉ rõ mối quan hệ hai chiều
giữa nước - năng lượng, ở các đô thị, trong hoạt động sản xuất công nghiệp, thực
phẩm, nông nghiệp [16]. Nhóm tác giả Schuster - Wallace C.J., Qadir M., Adeel Z.,
Renaud F., Dickin S.K (2014) đã trình bày nghiên cứu “Nước và năng lượng trung
tâm của phát triển bền vững”, tiếp tục khẳng định mối quan hệ không thể tách rời
giữa nước và năng lượng. Nước - năng lượng là động lực chính cho tăng trưởng kinh
tế và phát triển xã hội. Qua đó, đưa ra giải pháp để duy trì mối quan hệ này [17].
Báo cáo của các chuyên gia HLPE (2015) tại Romevới nội dung “Nước với
thực phẩm và dinh dưỡng” đã khẳng định vai trò của nước: phục vụ cho an ninh
lương thực và dinh dưỡng từ đó, đưa ra các giải pháp cải thiện chất lượng nguồn
nước trong bối cảnh rất cần nguồn nước đảm bảo. Nước cho an ninh lương thực và
thực phẩm là điều rất cần thiết, sự ổn định và chất lượng của nguồn nước ảnh hưởng
lớn đến chất lượng thực phẩm và số lượng. Công tác quản lý khan hiếm nguồn nước,
phân phối nguồn nước phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và an toàn thực phẩm cần
được cải thiện [18].
Cơ quan năng lượng quốc tế (IEA) và Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế
(OECD) nghiên cứu về mối quan hệ nước – năng lượng thông qua góc nhìn về “Triển
vọng năng lượng thế giới năm 2016” (2016). Nước là thành phần đầu vào quan trọng
của hầu hết các dạng năng lượng: dùng trong sản xuất năng lượng sơ cấp; Dùng nước
để làm mát trong các nhà máy nhiệt điện: nhiệt điện than, nhiệt điện dầu. Dự đoán
nhu cầu nước trong tương lai cho sản xuất năng lượng. Không chỉ sản xuất năng
lượng phụ thuộc vào nước, mà cấp nước cũng phụ thuộc vào năng lượng. Năng lượng
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dùng trong các quá trình khác nhau trong ngành nước như: cấp nước; xử lý nước thải
[19].
Báo cáo “Năng lượng tái tạo trong mối quan hệ nước – năng lượng – thực
phẩm” (2016) đã đánh giá khái quát chung về từng thành phần nước - năng lượng;
nước - thực phẩm và năng lượng - thực phẩm. Những rủi ro mà nước có thể gây ra
đối với an ninh lương thực và năng lượng; rủi ro mà năng lượng có thể gây ra đối với
an ninh nguồn nước, an ninh lương thực và những rủi ro từ thực phẩm đến an ninh
nguồn nước, an ninh năng lượng [20].
Tóm lại: Các nghiên cứu về phát triển bền vững nước; năng lượng; thực phẩm
và mối quan hệ nước – năng lượng – thực phẩm với sự phát triển bền vững đã được
thực hiện. Xong các nghiên cứu mang tính chất tổng quát mà chưa đi sâu vào từng
mục tiêu cụ thể của từng mục tiêu phát triển bền vững.
1.3.2. Việt Nam
Việt Nam là quốc gia tích cực trong thực hiện các mục tiêu phát triển Thiên
niên kỷ (MDGs), chương trình hành động vì sự phát triển bền vững (Agenda 21).
Năm 2004, Định hướng Chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam được Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 153/2004/QĐ-TTg. Ngay sau đó, Bộ Kế
hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 01/2005/TT-BKH ngày 9/3/2005 hướng
dẫn về nội dung Chương trình Nghị sự 21 ở cấp ngành và địa phương, các bước tiến
hành xây dựng và triển khai thực hiện.
Tính đến cuối năm 2009, một số bộ ngành đã xây dựng Định hướng phát triển
bền vững ngành như: công nghiệp, tài nguyên và môi trường, thủy sản, xây dựng.
Chương trình Nghị sự 21 của địa phương đã được xây dựng và phê duyệt tại 21
tỉnh/thành phố (Hà Nội, Hải Phòng, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Sơn La, Bắc Ninh,
Ninh Bình, Yên Bái, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam...).
Tháng 9 năm 2015, kết quả 15 năm thực hiện các mục tiêu phát triển Thiên niên
kỷ của Việt Nam được công bố. Sau khi đánh giá những kết quả thực hiện, đã rút ra
những bài học kinh nghiệm cần thiết để tiếp tục thực hiện các mục tiêu toàn cầu về
phát triển bền vững. Ngày 19/5/2015, Việt Nam đã khởi động xây dựng Kế hoạch
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hành động quốc gia thực hiện mục tiêu phát triển bền vững và đưa ra 6 định hướng
triển khai thực hiện.
“Nghiên cứu đánh giá quá trình thực hiện Chương trình nghị sự 21 của Việt
Nam và đề xuất kế hoạch hành động quốc gia về Phát triển bền vững giai đoạn 20112015” do văn phòng PTBV Việt Nam thực hiện để đánh giá quá trình thực hiện phát
triển bền vững ở Việt Nam bằng phương pháp: thu thập tài liệu, thông tin liên quan
đến chương trình phát triển bền vững của Việt Nam để đánh giá thực trạng phát triển
bền vững và thiết lập các mục tiêu ưu tiên giai đoạn 2011 - 2015. Từ đó, đề xuất các
nhiệm vụ chủ yếu và giải pháp thực hiện.
Viện nghiên cứu chính sách và chiến lược môi trường (2010, 2011) đã thực
hiện các đề tài nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về tài nguyên nước để đề xuất
xây dựng dự án chia sẻ tài nguyên nước công bằng hợp lý và đề xuất chính sách nâng
cao hiệu quả sử dụng tài nguyên nước ở Việt Nam. Các đề tài đã thu thập, phân tích
các chính sách quản lý về tài nguyên nước, các mục tiêu, chương trình nâng cao hiệu
quả sử dụng tài nguyên nước, kinh nghiệm các nước trên thế giới nhằm nghiên cứu
cơ sở lý luận về hiệu quả sử dụng tài nguyên nước; hiện trạng và đánh giá hiệu quả
sử dụng nước ở Việt Nam; Đề xuất, khuyến nghị một số chính sách sử dụng tài
nguyên nước hiệu quả và xây dựng dự án về chia sẻ tài nguyên nước công bằng ở
Việt Nam.
Các chương trình nghiên cứu của Bộ Tài nguyên và môi trường có liên quan
đến việc khai thác, sử dụng hướng tới PTBV nguồn nước cũng như an ninh lương
thực: “Nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ quản lý, khai thác hiệu quả và bền
vững tài nguyên nước quốc gia đáp ứng nhu cầu nước trong thời kỳ đẩy mạnh công
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước giai đoạn 2010 - 2015” (2009); “Nghiên cứu đề
xuất các giải pháp khuyến khích sử dụng tài nguyên nước tiết kiệm, hiệu quả thử
nghiệm cho lĩnh vực Nông nghiệp”.
Nguyễn Đức Vinh và Nguyễn Công Nhuệ (2014) “Nghiên cứu Liên kết nước –
năng lượng – an ninh lương thực. Thách thức cho phát triển bền vững ở Việt Nam”.
Chỉ ra mối liên kết chặt chẽ không thể tách rời giữa nước – năng lượng và lương
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thực. Vai trò trung tâm của tài nguyên nước đến sản xuất năng lượng và sự tác động
của nó đến an ninh lương thực [21].
“Đánh giá các chính sách năng lượng cacbon thấp ở Việt Nam” của Nhóm
nghiên cứu về năng lượng của APEC (2016) đã nghiên cứu các nguồn năng lượng
của Việt Nam về thực tế sử dụng ở thời điểm hiện tại, hướng sử dụng trong tương lai
theo quy hoạch điện VII quốc gia. Năng lượng tái tạo ở Việt Nam trong các chính
sách và chương trình của Việt Nam. Vấn đề phát triển bền vững ở Việt Nam. Nghiên
cứu tổng hợp cacbon thấp từ các nguồn năng lượng dầu mỏ, than đá, khí đốt và từ các
nguồn năng lượng tái tạo [22].
Tóm lại: Việt Nam bước đầu đã có những nghiên cứu cụ thể hóa về phát triển
bền vững trong lĩnh vực tài nguyên nước. Tuy nhiên, những nghiên cứu về phát triển
bền vững năng lượng – thực phẩm còn hạn chế; chưa xem xét các tác động của các
thành phần nước - năng lượng - thực phẩm. Do đó, chưa nhận thấy được sự cần thiết
phải thực hiện con đường tiến đến phát triển bền vững cả 3 thành phần.
1.4.

Thực trạng thực hiện phát triển bền vững liên quan đến tiêu chí nước –

năng lượng – thực phẩm ở Việt Nam
(1). Về hệ thống chính sách và văn bản pháp luật
Hệ thống các văn bản quy định chung
Quyết định số 153/2004/QĐ-TTg ngày của Thủ tướng Chính phủ về định
hướng phát triển bền vững của Việt Nam.
Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 2013.
Nghị quyết Đại hội Đảng cộng sản Việt Nam lần thứ 11, Chiến lược phát triển
kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020.
Quyết định số 172/2007/QĐ-TTg ngày 16/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ
phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020.
Quyết định số 1419/2009/QĐ-TTg ngày 07/9/2009 của Thủ tướng Chính phủ,
Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020.
Quyết định số 2139/2011/QĐ-TTg ngày 05/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ,
phê duyệt Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu.
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Quyết định số 432/2012/QĐ-TTg ngày 12/04/2012 của Thủ tướng Chính phủ,
phê duyệt Chiến lược phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011-2020.
Quyết định số 1393/2012/QĐ-TTg ngày 25/7/2012 của Thủ tướng Chính phủ,
phê duyệt Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh thời kỳ 2011 -2020.
Quyết định số 1659/QĐ-TTg ngày 07/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ,
Chương trình Phát triển đô thị quốc gia giai đoạn 2012 -2020.
Quyết định số 76/2016/QĐ-TTg ngày 11/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ,
Chương trình hành động quốc gia về sản xuất, tiêu dùng bền vững đến năm 2020,
tầm nhìn đến năm 2030.
Quyết định số 251/QĐ-TTg ngày 17/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê
duyệt Đề án Định hướng thu hút, quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu
đãi của các nhà tài trợ nước ngoài thời kỳ 2016-2020.
Hệ thống văn bản pháp luật liên quan đến tiêu chí Nước
Luật Đa dạng sinh học số 20/2008/QH12.
Luật Tài nguyên nước 17/2012/QH13.
Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13.
Quyết định số 104/2000/QĐ-TTg ngày 25/8/2000 của Thủ tướng Chính phủ,
phê duyệt Chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đến năm 2020.
Quyết định số 81/2006/QĐ-TTg ngày 14/04/2006 của Thủ tướng Chính phủ,
phê duyệt Chiến lược quốc gia về tài nguyên nước đến năm 2020.
Quyết định số 1929/2009/QĐ-TTg ngày 20/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ,
phê duyệt định hướng phát triển thoát nước đô thị và khu công nghiệp Việt Nam đến
năm 2025.
Quyết định số 1250/QĐ-TTg ngày 31/07/2013 của Thủ tướng Chính phủ, phê
duyệt Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm
2030.
Nghị quyết số 24/NQ/TW ngày 03/06/2013 của Ban chấp hành Trung ương
Đảng về Chủ động ứng phó với BĐKH, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi
trường.
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Quyết định số 366/QĐ-TTg ngày 31/03/2012 của Thủ tướng Chính phủ,
Chương trình mục tiêu quốc gia về Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn giai
đoạn 2012-2015.
Nghị định số 80/NĐ-CP ngày 06/08/2014 của Thủ tướng Chính phủ, về thoát
nước và xử lý nước thải.
Hệ thống văn bản pháp luật liên quan đến tiêu chí Năng lượng
Luật Điện lực số 28/2004/QH11,
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực 2004 số 24/2012/QH13
ngày 20/11/2012.
Luật sử dụng tiết kiệm năng lượng và hiệu quả số 50/2010/QH12.
Quyết định số 1427/2012/QĐ-TTg, ngày 02/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ
về Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai
đoạn 2012-2015.
Quyết định số 1028/2011/QĐ-TTg ngày 21/07/2011 của Thủ tướng Chính phủ,
phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011-2020 có xét đến
năm 2030 (gọi tắt là Quy hoạch điện VII).
Quyết định số 2068/2015/QĐ-TTg ngày 25/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ.
phê duyệt Chiến lược phát triển năng lượng tái tạo của Việt Nam đến năm 2030, tầm
nhìn đến năm 2050.
Quyết định số 428/2016/QĐ-TTg ngày 18/03/2016 của Thủ tướng Chính phủ,
phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011-2020 có
xét đến năm 2030 (gọi tắt là Quy hoạch điện VII điều chỉnh).
Hệ thống văn bản pháp luật liên quan đến tiêu chí Thực phẩm
Luật an toàn thực phẩm số 55/2010/QH12.
Nghị quyết số 46/2005/NQ-TW ngày 23/02/2005 của Bộ Chính trị về Công tác
bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.
Nghị quyết số 63/2009/NQ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2009 về Đảm bảo an ninh
lương thực quốc gia.
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Công văn số 3310/2009/BNN-KH ngày 12/10/2009 của Bộ Nông nghiệp và
phát triển nông thôn, phê duyệt Chiến lược phát triển Nông nghiệp Nông thôn giai
đoạn 2011-2020.
Quyết định số 226/2012/QĐ-TTg ngày 22/2/2012 của Thủ tướng Chính phủ,
phê duyệt Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến
năm 2030.
Quyết định số 122/2013/QĐ-TTg ngày 10/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ,
phê duyệt Chiến lược quốc gia bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai
đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến năm 2030.
Quyết định 376/2015/QĐ-TTg ngày 20/03/2015 của Thủ tướng Chính phủ, phê
duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống bệnh ung thư, tim mạch, đái tháo đường,
bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, hen phế quản và các bệnh không lây nhiễm khác giai
đoạn 2015-2025.
Quyết định số 644/QĐ-TTg ngày 5 tháng 5 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ
phê duyệt Đề án Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa để phát triển các cụm liên kết
ngành trong chuỗi giá trị khu vực nông nghiệp nông thôn.
Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 10 tháng 06 năm 2013 của Thủ tướng Chính
phủ về Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và
phát triển bền vững.
Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 13/01/2015 của Thủ tướng chính phủ,
phê duyệt Chương trình đồng bộ Phát triển và nâng cấp cụm ngành và chuỗi giá trị
sản xuất các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh: điện tử và công nghệ thông tin, dệt may,
chế biến lương thực.
(2). Kết quả thực hiện phát triển bền vững liên quan đến nước
Thực hiện các chương trình, chính sách và văn bản điều hành của Chính phủ
trong những năm qua. Qua quá trình thu thập thông tin, Việt Nam đã thực hiện được
một số các nội dung về phát triển bền vững liên quan đến tiêu chí nước cụ thể là:
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Các hoạt động bảo vệ môi trường nước được triển khai, hoạt động ngày nước
thế giới 22-3; ngày môi trường thế giới mùng 5-6 đã góp phần cải thiện và nâng cao
nhận thức của mọi người về bảo vệ môi trường nước.
Kết quả thực hiện chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai
đoạn 2012-2015 của cả nước: tỷ lệ dân số sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh tăng từ
82,5% (2013) lên 86,2% (2015); tỷ lệ dùng nước sạch theo tiêu chuẩn Bộ Y tế tăng từ
38,7% (2013) lên 45% (2015) [23],[24]. Ở khu vực đô thị, tỷ lệ người dân đô thị
được cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập chung đạt 81,5% vào năm 2015. Tuy
nhiên, tỷ lệ thất thu, thất thoát nước sạch vẫn ở mức cao 25% [25].
Mạng lưới các nhà máy khai thác, xử lý và cấp nước sinh hoạt khu vực đô thị,
bao phủ trên phạm vi toàn lãnh thổ với trên 240 nhà máy cấp nước đô thị với tổng
công suất thiết kế là 3,42 triệu m3/ngày, trong đó 92 nhà máy sử dụng nguồn nước
mặt với công suất khoảng 1,95 triệu m3/ngày và 148 nhà máy sản xuất sử dụng nguồn
nước dưới đất với tổng công suất ước khoảng 1,47 triệu m3/ngày [26].
Nước thải sinh hoạt, nước thải từ các khu, cụm công nghiệp hiện nay đang là
vấn đề nóng do mức độ ảnh hưởng của nước thải đến chất lượng nguồn nước mặt,
nước ngầm. Trong những năm qua, số lượng các KCN, CCN được đầu tư hệ thống
xử lý nước thải ở Việt Nam tăng, xong chưa mạnh; Năm 2013 từ 148/194 KCN có hệ
thống xử lý nước thải tập trung; đến năm 2015, số lượng các KCN ra tăng với 209
khu công nghiệp, tuy nhiên trong số đó mới chỉ có 165 khu công nghiệp có hệ thống
xử lý nước thải tập chung; 44 khu công nghiệp chưa có hệ thống xử lý, tạo áp lực rất
lớn đến chất lượng các nguồn nước tiếp nhận [27].
Thực hiện quản lý tổng hợp tài nguyên nước quốc gia bằng các hình thức: xây
dựng các chính sách phát triển – kinh tế xã hội bền vững; Ngăn ngừa và giảm thiểu
thảm họa tự nhiên theo phương châm “lấy phòng ngừa và hạn chế tác động xấu đến
môi trường là chính”; Xã hội hóa trong quản lý tài nguyên nước theo phương châm “
Nhà nước và nhân dân cùng làm, chú trọng phát huy nội lực và sức mạnh toàn xã
hội, đồng thời khuyến khích các nhà đầu tư trong và ngoài nước cùng tham gia vào
quá trình đầu tư xây dựng và khai thác có hiệu quả tài nguyên nước”. Sử dụng hiệu
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quả năng lực và tiềm năng nước mặt và nước ngầm. Thu hút đầu tư và cung cấp
nguồn tài chính cho quản lý nguồn nước. Thực hiện quy hoạch tài nguyên nước theo
lưu vực sông [26]. Một số các dự án quản lý tổng hợp tài nguyên nước đã được thực
hiện và đem lại kết quả như: Dự án quản lý tổng hợp tài nguyên nước sông Mê Công
tại Việt Nam, góp phần hỗ trợ kỹ thuật, xây dựng thể chế trong quản lý tổng hợp tài
nguyên nước. Dự án quản lý tổng hợp tài nguyên nước lưu vực sông Hồng – Thái
bình trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Dự án quản lý tổng hợp tài nguyên nước lưu
vực sông Lô – Chảy.
Tuy nhiên, công tác quản lý tổng hợp tài nguyên nước vẫn còn một số tồn tại,
do sự chồng chéo của các văn bản, sự lồng ghép, phối hợp giữa các cơ quan chuyên
môn có liên quan đến nước chưa hiệu quả. Dẫn đến, kết quả công tác quản lý chưa
được như mong đợi.
Bên cạnh đó, Việt Nam tích cực tham gia ký kết và tham gia các công ước liên
quan đến bảo tồn đa dạng sinh học, hệ sinh thái có liên quan đến nước: Công ước
vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế, đặc biệt như là nơi cư trú của các loài
chim nước (Công ước RAMSAR, 1971); Nghị định thư bổ sung công ước về các
vùng đất ngập nước có tầm quan trọng, đặc biệt như là nơi cư trú của các loài chim
nước (Paris, 1982); Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu; Công
ước về đa dạng sinh học. Đồng thời, nhà nước cũng xây dựng các văn bản luật, dưới
luật quy định về bảo vệ hệ sinh thái liên quan đến nước: Luật thủy sản (2016), Luật
đa dạng sinh học (2008).
(3). Kết quả thực hiện phát triển bền vững liên quan đến năng lượng
Ngành năng lượng Việt Nam đã phát triển mạnh trong những năm qua, cơ bản
đáp ứng được nhu cầu ở trong nước. Ngành năng lượng phát triển dựa trên 3 trụ cột
chính là dầu mỏ, than đá, điện lực trong đó mức tiêu thụ nhiều và phổ biến nhất trong
sinh hoạt và sản xuất của người dân là điện. Trong cơ cấu các nguồn cung cấp điện
hiện nay của Việt Nam, thủy điện chiếm tỷ lệ cao trong tổng cơ cấu nguồn điện. Tiếp
đến đó là sự phát triển của các nhà máy nhiệt điện: nhiệt điện than, dầu; tua bin khí.
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Theo kết quả báo cáo thường niên của EVN tính đến hết năm 2015, EVN đã
cung cấp điện cho 23,68 triệu khách hàng, tăng 6,2 triệu khách hàng so với năm
2010. Tỷ lệ dân số được tiếp cận với điện tăng lên, với tỷ lệ 99,85% xã và 98,88% hộ
gia đình có điện lưới vào năm 2015 [28].
Trong những năm qua, các chương trình tuyên truyền, truyền thông vận động
thực hiện tiết kiệm điện được triển khai sâu, rộng trên phạm vi cả nước đến người
dân: Chương trình Giờ trái đất; Phong trào hộ gia đình tiết kiệm điệm. Đã tiết kiệm
được lượng điện đáng kể góp phần giảm áp lực lên ngành điện và hạn chế cắt điện
vào giờ cao điểm.
Bên cạnh đó, nhu cầu khai thác và sử dụng năng lượng của Việt Nam tăng rất
nhanh, khoảng 11,5% trong giai đoạn 2001-2010, trước khi có sự giảm nhẹ từ năm
2011 đến 2015. Nhu cầu tiêu thụ điện năng của Việt Nam cũng đã tăng trưởng trung
bình 13,07% /năm trong giai đoạn 2006-2010 và khoảng 11%/năm trong các năm
2011 đến 2015 [29].
Các nguồn năng lượng mới như năng lượng mặt trời, gió, sinh khối được nghiên
cứu và triển khai ở nhiều khu vực trong bối cảnh nguồn dự trữ dầu mỏ, than đá của
nước ta đang giảm; nguồn nước phục vụ sản xuất thủy điện đang dần chịu ảnh hưởng
bởi hoạt động xây dựng thủy điện, chắn dòng từ khu vực thượng nguồn nước trước
khi chảy vào địa phận lãnh thổ nước ta.
Tuy nhiên, hiện nay Việt Nam đang phải đối mặt với những thách thức trong
lĩnh vực năng lượng do tăng trưởng nhanh, nhu cầu năng lượng tăng cao gây áp lực
lớn đến việc đảm bảo an ninh năng lượng. Nước ta đang chuyển dần từ nước xuất
khẩu năng lượng thành nước nhập khẩu năng lượng, do đó tạo sức ép lớn cho nền
kinh tế Việt Nam.
(4). Kết quả thực hiện phát triển bền vững liên quan đến Thực phẩm
Việt Nam đã sớm hoàn thành mục tiêu về xóa bỏ tình trạng nghèo cùng cực và
thiếu đói. Giai đoạn 2011 -2015 tỷ lệ nghèo theo chuẩn nghèo đã giảm từ 14,2%
xuống còn 7-7,2% năm 2013. Đời sống của người dân được nâng cao, năng suất lao
động xã hội của toàn nền kinh tế năm 2015 đạt 79.3 triệu đồng/lao động [30]. Tỷ lệ
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thiếu đói đã giảm mạnh, tình trạng thiếu đói kinh niên được xóa bỏ ở hầu hết các tỉnh
thành. Tuy nhiên, thiếu đói vẫn còn xảy ra vào thời kỳ giáp hạt hoặc do thiên tai ở
một số khu vực vùng miền núi, vùng đặc biệt khó khăn. Các địa phương có hộ thiếu
đói nhiều theo kết quả thống kê của Tổng cục thống kê (GSO) năm 2015: Quảng
Bình, Cao Bằng, Sơn La, Điện Biên, Đắk Lắk được nhà hỗ trợ gạo và tiền mặt để
khắc phục tình trạng thiếu đói [31].
Công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng được nâng cao. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi
bị suy dinh dưỡng giảm trên phạm vi cả nước: Năm 2012, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị
SDD thể nhẹ cân là 16,2% và SDD thể thấp còi là 26,7% nhưng đến năm 2015, tỷ lệ
SDD thể nhẹ cân giảm còn 14,1%; SDD thể thấp còi còn 24,6% [32].
Vấn đề an toàn thực phẩm có diễn biến ngày càng trở nên phức tạp. Do đó, hoạt
động thanh, kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm được triển khai, thường xuyên, liên
tục có sự kết hợp của các bộ, ngành có liên quan. Bên cạnh đó, hoạt động tuyên
truyền, phổ biến kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm được đổi mới cả về nội dung
và hình thức thực hiện liên tục: Chương trình “Nói không với thực phẩm bẩn”; “Tiêu
dùng thông minh”… mà số vụ ngộ độc thực phẩm trên cả nước giảm từ 167 vụ năm
2013 xuống còn 129 vụ vào năm 2016 [33].
Nguồn cung về lương thực, thực phẩm trong nước dồi dào, đa dạng mặt hàng và
chủng loại. Các chương trình, dự án về trồng rau an toàn, chăn nuôi gia súc, gia cầm
sạch đạt tiêu chuẩn về thực hành nông nghiệp tốt ở Việt Nam (Global Gap; Vietgap)
được áp dụng ở nhiều khu vực. Tạo ra các sản phẩm nông nghiệp có giá trị cao cả về
số lượng và chất lượng.
Giá trị sản xuất ngành nông, lâm, nghiệp thủy sản tăng theo xu hướng năm sau
cao hơn năm trước. Sự lồng ghép các chương trình quốc gia về Xây dựng nông thôn
mới; Tái cơ cấu ngày nông nghiệp và đầu tư phát triển hệ thống thủy lợi đê đều đã
làm cho ngành nông nghiệp có những bước chuyển đổi tích cực. Thu nhập cho người
sản xuất nông nghiệp được tăng lên, năm 2014 thu nhập từ nông, lâm nghiệp, thủy
sản đạt 458 nghìn đồng/người/tháng [34], góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống
người lao động.
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Bên cạnh, những thành tựu đã đạt được đó. Do sự chênh lệch về điều kiện sống,
mức tiếp cận những tiến bộ xã hội mà nhiều khu vực miền núi, vùng cao, dân tộc
thiểu số vẫn xảy ra tình trạng nghèo đói. Vấn đề nhập lậu các loại thực phẩm không
đảm bảo vẫn diễn ra liên tục trên địa bàn cả nước, tình trạng sản xuất thực phẩm bẩn
liên tục được các cơ quan chức năng phát hiện gây hoang mang cho người dân trong
lựa chọn và tiêu thụ thực phẩm. Hiện tượng ưu tiêu sử dụng các sản phẩm có nguồn
gốc nước ngoài cũng ảnh hưởng lớn đến hoạt sản xuất và chế biến thực phẩm trong
nước. Hoạt động sản xuất nông nghiệp đang có xu hướng giảm do diện tích đất canh
tác dần bị thu hẹp bởi các quy hoạch đất đai và ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu.
1.5. Đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội của khu vực nghiên cứu

Hình 1.1. Thành phố Hà Nội

1.5.1. Đặc điểm tự nhiên
Hà Nội là trung tâm vùng đồng bằng sông Hồng, tiếp giáp với 8 tỉnh:
+ Phía Bắc: tỉnh Thái Nguyên

+ Phía Tây nam: tỉnh Hòa Bình

+ Phía Đông bắc: tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh

+ Phía Tây: Phú Thọ

+ Phía Đông : tỉnh Hưng Yên

+ Phía Tây bắc: tỉnh Vĩnh Phúc

+ Phía Nam: tỉnh Hà Nam

25
 Địa hình, địa mạo [35].
Thành phố Hà Nội có các dạng địa hình bao gồm: vùng núi cao, vùng đồi thấp
và vùng đồng bằng thấp trũng.
Vùng núi cao có cao độ thay đổi từ 300 m đến 1.000 m, trong đó có đỉnh núi Ba
Vì cao 1.281 m. Khu vực phía Nam và Tây Nam có nhiều hang động, các núi ở khu
vực này có độ dốc lớn, hay bị xói mòn rửa trôi khi mùa mưa đến. Phía Bắc có dãy
Sóc Sơn với đỉnh cao nhất là Chân Chim 462 m.
Vùng đồi thấp tập trung chủ yếu ở khu vực Hà Tây cũ với diện tích trên 53
nghìn ha, có độ cao phổ biến từ 30 m đến 300m. Địa hình vùng đồi thấp dốc thoải với
độ dốc trung bình từ 8 -20%.
Vùng đồng bằng thấp dần từ tây bắc xuống đông nam theo hướng dòng chảy
của sông Hồng, chiếm phần lớn diện tích của thành phố gồm: khu vực phía Đông của
tỉnh Hà Tây cũ, hầu hết diện tích của Hà Nội cũ. Địa hình này chia thành hai dạng:
vùng cao độ từ 10 đến 30 m ở khu vực Ba Vì với độ dốc <10% và vùng đồng bằng
thấp trũng có địa hình tương đối bằng phẳng. Tuy nhiên, khu vực quá trũng là khu
vực Mỹ Đức, Ứng Hòa – Thường Tính, Thanh Trì, Phú Xuyên có cao độ nền thấp đạt
1,7 m không thuận lợi cho việc tiêu thoát nước nhanh, dễ xảy ra úng ngập cục bộ.
 Khí hậu [35]
Khí hậu ở Hà Nội mang đặc trưng của khí hậu nhiệt đới gió mùa, có mùa đông
lạnh, mùa hè nóng ẩm mưa nhiều. Lượng bức xạ tổng cộng năm dưới 160 kcal/cm2
và cân bằng bức xạ năm dưới 75 kcal/cm2. Hàng năm chịu ảnh hưởng của khoảng 25330 đợt front lạnh.
Mùa đông: lạnh rõ rệt so với mùa hạ và so với các địa phương khác ở phía
Nam: Tần số front lạnh cao hơn, số ngày nhiệt độ thấp đáng kể, nhất là số ngày rét
đậm, rét hại nhiều hơn, mùa lạnh kéo dài và mưa phùn nhiều hơn. Chênh lệch giữa
nhiệt độ trung bình tháng lạnh nhất và tháng nóng nhất mức cao nhất là 120C, nhiệt
độ trung bình tháng lạnh nhất xuống còn từ 16-170C. Mùa hè: nóng ẩm, mưa nhiều,
lượng mưa trung bình từ 1700 -1800 mm. Lượng mưa tăng dần từ đầu mùa tới giữa
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mùa, lớn nhất vào tháng 8, tháng 9. Khu vực núi Ba Vì có khí hậu khác biệt, nhiệt độ
chênh lệch rõ nét theo độ cao địa hình.
Độ ẩm: Độ ẩm không khí trung bình ở mức trung bình, tại Trạm Sơn Tây là
83%; Trạm Láng là 78% [36].
Nắng: Số giờ nắng trung bình trong năm khoảng 1.314,8 giờ, số giờ nắng nhiều
nhất từ tháng 4 đến tháng 10 cao nhất vào tháng 5; tháng có số giờ nắng ít nhất từ
tháng 11 đến tháng 3 thấp nhất vào tháng 3 [36].
Gió: Hà Nội chịu ảnh hưởng gió từ 2 hướng gió chủ đạo là gió Đông Bắc (thổi
vào mùa đông) và gió Đông Nam (thổi vào mùa hè)
 Tài nguyên nước [37]
Hà Nội có nhiều sông, suối thuộc 2 hệ thống sông lớn: sông Hồng - Thái Bình.
Nước từ hệ thống sông Hồng với lưu lượng trung bình quan sát nhiều năm là 2650
m3/s, các sông khác có tổng lưu lượng khoảng 70 m3/s ở trong khu vực nội thành.
Còn khu vực ngoại thành có các sông lớn chảy qua: sông Đà, sông Hồng, sông Đáy,
sông Tích, sông Bùi và sông Nhuệ. Nguồn nước sông Đà với trữ lượng và chất lượng
đảm bảo đã, đang và sẽ là nguồn cung cấp lượng nước lớn cho thành phố trong điều
kiện nguồn nước ngầm đang có xu hướng giảm như hiện nay.
Bên cạnh nguồn nước mặt từ hệ thống sông, Hà Nội có nhiều hồ, đầm tự nhiên
có diện tích mặt nước lớn như: Hồ Tây, Linh Đàm, Yên Sở, Bảy Mẫu, Hoàn Kiếm,
Thanh Nhàn, Định Công. Ngoài ra, nhiều hồ nhỏ phân bố trên địa bàn các quận
huyện tạo nên cảnh quan sinh thái đẹp, góp phần điều hòa khí hậu của thành phố.
Nguồn nước dưới đất ở Hà Nội phong phú, vùng đồng bằng của Hà Nội có 5
loại hình tài nguyên nước dưới đất: nước ngầm trong tầng đất mặt; nước ngầm
Holocene (qh), nước ngầm Pleistocene (qp); nước ngầm trong vỏ phong hóa cổ trên
móng kết tinh, nước ngầm trong các bãi cát ngoài đê trên các sông lớn. Vùng đồi núi
của Hà Nội chia ra có 3 loại hình nước dưới đất chính: nước ngầm trong vỏ phong
hóa, nước ngầm Castơ và nước ngầm khe nứt.
 Tài nguyên đất
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Đất trên địa bàn Hà Nội có giá trị cao cho nhiều mục đích sử dụng khác nhau
đặc biệt là sản xuất nông nghiệp. Theo phân loại phát sinh, đất Hà Nội được phân
chia gồm 5 nhóm: nhóm đất cát; đất phù sa, đất xám bạc màu; đất đỏ vàng; đất dốc tụ
trong đó đất phù sa chiếm diện tích lớn nhất khoảng 25,6% diện tích đất tự nhiên.
Phân chia theo hiện trạng sử dụng đất được chia 3 nhóm: Đất nông nghiệp; phi nông
nghiệp và chưa sử dụng.
Bảng 1.1. Hiện trạng sử dụng đất thành phố Hà Nội [36]
Năm 2015

Chỉ tiêu

Diện tích (ha)

Tổng diện tích tự nhiên

335.901

Đất nông nghiệp

197.648

Đất sản xuất nông nghiệp

157.212

Đất lâm nghiệp có rừng

22.280

Đất nuôi trồng thủy sản

13.699

Đất nông nghiệp khác

4.457

Đất phi nông nghiệp

131.975

Đất ở

39.991

Đất chuyên dung

62.838

Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng

24.640

Đất phi nông nghiệp khác
Đất chưa sử dụng

Hình 1.2. Hiện trạng sử dụng đất [36]

256
6.278

Hình 1.3. Cơ cấu sử dụng đất nông nghiệp [36]
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 Tài nguyên sinh vật [37]
Hà Nội có 10 hệ sinh thái khác nhau chia thành hai nhóm chính là hệ sinh thái
tự nhiên và nhân tạo.
Hệ sinh thái tự nhiên bao gồm: Hệ sinh thái rừng kín thường xanh mưa ẩm á
nhiệt đới; Hệ sinh thái rừng kín thường xanh mưa ẩm nhiệt đới; Hệ sinh thái rừng
hỗn giao tre nứa xen cây gỗ; Hệ sinh thái rừng trên núi đá vôi; Hệ sinh thái trảng cỏ,
cây bụi và Hệ sinh thái đất ngập nước.
Hệ sinh thái nhân tạo: Hệ sinh thái khu dân cư đô thị; Hệ sinh thái khu dân cư
nông thôn; Hệ sinh thái rừng trồng; Hệ sinh thái nông nghiệp.
Đa dạng hệ sinh thái dẫn đến đa dạng về loài sinh vật: thực vật, động vật. Từ hệ
thực vật bậc thấp đến các loài thuộc hệ thực vật bậc cao; Các loài động vật không
xương sống và có xương sống, sống ở cả 3 môi trường đất, nước, trên không.
1.5.2. Đặc điểm kinh tế - xã hội
 Tình hình dân số và lao động
Sau khi tách và nâng cấp huyện Từ Liêm thành quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ
Liêm thành phố Hà Nội có 30 đơn vị hành chính quận/huyện gồm 12 quận, 01 thị xã
và 17 huyện; tổng số xã/ phường/ thị trấn là 584 trong đó 563 phường, xã và 12 thị
trấn. Dân số của thành phố đang có xu hướng tăng dần qua các năm từ 6.617.900
người năm 2010 tăng lên 7.462.800 người năm 2015. Mật độ dân số là 2.222
người/km2. Khu vực tập trung đông dân cư nhất là các quận nội thành như Ba Đình,
Hoàn Kiếm, Cầu Giấy, Đống Đa, Hai Bà Trưng và Thanh Xuân [36].
 Chỉ tiêu phát triển kinh tế cơ bản
Hà Nội trung tâm kinh tế, chính trị - xã hội của cả nước có nền kinh tế phát
triển, đa dạng nhiều ngành nghề: công nghiệp, giao thông vận tải, nông nghiệp, du
lịch, xây dựng. Giai đoạn từ 2011-2015, kinh tế thủ đô duy trì tăng trưởng khá. Tổng
sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân 5 năm tăng 9,23% [38]. Cơ cấu ngành kinh
tế được chuyển dịch theo hướng tích cực.

29
Bảng 1.2. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế [36]
2011

2012

2013

2014

2015

Tổng (%)

100

100

100

100

100

Nông, lâm nghiệp, thủy sản (%)

5,9

5,5

4,9

4,5

4,4

Công nghiệp – xây dựng (%)

41,7

41,5

41,7

41,6

41,7

Dịch vụ (%)

52,4

53,0

53,4

53,9

53,9

Bảng 1.2 cho thấy, cơ cấu ngành kinh tế có sự chuyển dịch từ năm 2011-2015
với xu hướng giảm dần tỷ trọng sản xuất ngành nông-lâm nghiệp thủy sản, tăng dần
tỷ trọng ở khối ngành dịch vụ và ngành công nghiệp - xây dựng.
Kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị được tập trung đầu tư, nhất là các công trình
giao thông trọng điểm đã cải thiện và nâng cao năng lực, chất lượng hoạt động giao
thông vận tải, trật tự an toàn giao thông được đảm bảo.
Các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới, nhà ở xã hội được triển khai mạnh.
Cấp, thoát nước đô thị và các dự án cải tạo môi trường được chú trọng. Cơ sở hạ tầng
nông thôn được đặc biệt quan tâm, chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới
của thành phố vượt chỉ tiêu 12,1%, đạt 201 xã chuẩn nông thôn mới [38].
 Văn hóa - xã hội
Công tác y tế và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân có nhiều tiến bộ.
Chất lượng khám chữa bệnh được nâng lên; nhiều kỹ thuật mới của ngành y được
thực hiện thành công. Hệ thống y tế cơ sở và mạng lưới y tế dự phòng được củng cố,
tăng cường cả về đội ngũ cán bộ, cơ sở vật chất và trang thiết bị; Hoạt động kiểm tra,
giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm được tiến hành thường xuyên, các vụ ngộ độc lớn
không xảy ra.
Công tác dân số, gia đình được chú trọng, bảo đảm ổn định mức tăng dân số tự
nhiên và từng bước nâng cao chất lượng dân số. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh
dưỡng giảm.
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Chương trình, đề án, kế hoạch về giải quyết việc làm, dạy nghề cho lao động,
nhất là lao động nông thôn được thực hiện. Theo chuẩn của Hà Nội, tỷ lệ hộ nghèo
cuối năm đã giảm còn dưới 1,7% [38].
Tình hình trật tự xã hội được duy trì ổn định; an ninh chính trị được giữ vững.
1.6. Đánh giá thuận lợi và khó khăn
Thuận lợi
Hà Nội có vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên thuận lợi, là trung tâm của vùng
đồng bằng sông Hồng. Hệ thống đường giao thông thuận tiện, nhiều tuyến đường cao
tốc chạy qua tạo điều kiện cho quá trình vận chuyển giao thương hàng hóa. Đặc biệt,
hệ thống sông Hồng - Thái Bình cung cấp lượng phù sa màu mỡ tạo các vùng đất đai
rộng lớn với chất đất phù hợp, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển. Khí hậu đa
dạng có sự phân hóa mạnh, hình thành nên các tiểu vùng sinh thái khác nhau, đa dạng
hệ sinh thái trên địa bàn thành phố.
Bên cạnh đó, lực lượng lao động dồi dào, có kiến thức - kỹ năng, sức khỏe tốt,
có kinh nghiệm trong những ngành nghề sản xuất nông nghiệp và sản xuất tại làng
nghề. Cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật được đầu tư xây dựng tạo động lực cho kinh tế
- xã hội phát triển.
Chính quyền và nhân dân thực hiện các chính sách, chủ trương của Đảng và
Nhà nước về phát triển kinh tế-xã hội. Tích cực đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến
thương mại, hợp tác quốc tế tạo môi trường đầu tư thuận lợi thu hút nguồn vốn đầu
tư. Tình hình xã hội, an ninh - chính trị được giữ ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho
phát triển.
Khó khăn
Mặc dù, Hà Nội là trung tâm của vùng Đồng bằng châu thổ sông Hồng. Tuy
nhiên sau khi mở rộng địa giới hành chính địa hình khu vực trở nên phức tạp, cùng
với các tác động của thời tiết bất thường do biến đổi khí hậu trong những năm gần
đây đã ảnh hưởng đến nguồn lợi tự nhiên và các ngành sản xuất của thành phố. Sức
ép của sự gia tăng dân số, làn sóng di dân từ khu vực nông thôn lên thành thị tạo áp

31
lực lớn, đòi hỏi thành phố phải nâng cấp, cải thiện các điều kiện vật chất và tinh thần
cơ bản cho con người.
Nhận thức của một bộ phận người dân và cán bộ quản lý khi thực hiện phát
triển bền vững nói chung và phát triển bền vững liên quan đến tiêu chí nước - năng
lượng - thực phẩm còn hạn chế. Sự tham gia của cộng đồng chưa phát huy hết hiệu
quả. Vẫn còn tồn tại tư tưởng dựa vào sự hỗ trợ của Nhà nước trong đầu tư và xây
dựng cơ sở vật chất, hạ tầng - kỹ thuật

32
Chương 2: ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu
2.1.1. Đối tượng nghiên cứu
Các mục tiêu phát triển bền vững liên quan đến nước - năng lượng - thực phẩm
được nghiên cứu trong Luận văn căn cứ theo Dự thảo các mục tiêu phát triển bền
vững của Viêt Nam do Bộ Kế hoạch và đầu tư xây dựng.
(1). Mục tiêu phát triển bền vững liên quan đến tiêu chí Nước
Mục tiêu 6: Đảm bảo đầy đủ và quản lý bền vững tài nguyên nước và hệ thống
vệ sinh cho tất cả mọi người
Liên quan đến mục tiêu này, có 6 mục tiêu cụ thể để đánh giá phát triển bền
vững thể hiện Bảng 2.1 sau:
Bảng 2.1. Mục tiêu PTBV liên quan đến tiêu chí nước tại Hà Nội
Mục
tiêu
6.1

Nội dung mục tiêu [3]
Đảm bảo khả năng tiếp cận đầy
đủ và công bằng nước uống và
sinh hoạt an toàn, trong khả
năng chi trả cho tất cả mọi
người

Tiêu chí nghiên cứu
phù hợp áp dụng ở Hà
Nội *

Ghi chú

Khả năng tiếp cận nước Chưa có số
hợp vệ sinh và nước sạch liệu, thông tin
- Khu vực đô thị: Tỷ lệ để đánh giá
mức độ công
dùng nước sạch.
bằng và khả
- Khu vực nông thôn:
năng chi trả
+ Tỷ lệ dùng nước hợp của người dân
vệ sinh; Tỷ lệ dùng nước
sạch theo tiêu chuẩn
BYT)
+ Tỷ lệ trường học và
TYT có nước sạch và
nhà tiêu hợp vệ sinh

6.2

Đảm bảo tiếp cận công bằng Tỷ lệ dân cư nông thôn Kết hợp với
các công trình và điều kiện vệ sử dụng nhà tiêu hợp vệ mục tiêu 6.1
sinh phù hợp cho tất cả mọi sinh
người

33
6.3

Cải thiện chất lượng nước và
kiểm soát các nguồn ô nhiễm;
chấm dứt việc sử dụng các loại
hóa chất độc hại trong sản xuất
công nghiêp, nông nghiệp và
nuôi trồng thủy sản gây ô nhiễm
nuồn nước và làm suy giảm đa
dạng sinh học; 100% nước thải
nguy hại được xử lý; giảm một
nửa tỷ lệ nước thải đô thị chưa
qua xử lý; tăng cường tái sử
dụng nước thải an toàn.

Cải thiện chất lượng
nước và kiểm soát các
nguồn ô nhiễm (lượng
nước thải sinh hoạt và
nước thải nguy hại đươc
xử lý)

6.4

Tăng đáng kể hiệu quả sử dụng Giải pháp tăng hiệu quả
nước trong tất cả các lĩnh vực, sử dụng nước, hạn chế sự
đảm bảo nguồn cung cấp nước suy giảm nguồn nước
sạch bền vững nhằm giải quyết
tình trạng khan hiếm nước. Bảo
đảm việc khai thác nước không
vượt quá ngưỡng giới hạn khai
thác đối với các sông, không
vượt quá trữ lượng có thể khai
thác đối với các tầng chứa nước

6.5

Thực hiện quản lý tổng hợp tài
nguyên nước theo lưu vực sông,
bao gồm nguồn nước xuyên
biên giới thông qua hợp tác
quốc tế

6.6

Bảo vệ và phục hồi các hệ sinh Hiện trạng các hệ sinh
thái liên quan đến nước
thái liên quan đến nước,
chất lượng môi trường
nước tại các hệ sinh thái
liên quan đến nước, biện
pháp khắc phục.

Giải pháp thực hiện
quản lý tổng hợp tài
nguyên nước mặt, nước
dưới đất

(*) Tác giả
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(2). Mục tiêu phát triển bền vững liên quan đến Năng lượng
Mục tiêu 7: Đảm bảo khả năng tiếp cận nguồn năng lượng bền vững, đáng
tin cậy và có khả năng chi trả cho tất cả mọi người
Bảng 2.2. Mục tiêu PTBV liên quan đến tiêu chí năng lượng tại Hà Nội
Mục
tiêu

Nội dung mục tiêu [3]

Mục tiêu nghiên cứu
phù hợp áp dụng ở

Ghi chú

Hà Nội (*)

7.1

Cơ bản 100% hộ gia đình được Tiếp cận với điện của
tiếp cận với điện đến năm 2025; người dân.
đến năm 2030, đảm bảo tiếp cận
toàn dân đối với các dịch vụ năng
lượng trong khả năng chi trả, đáng
tin cậy và hiện đại.

7.2

Tăng đáng kể tỷ lệ năng lượng tái Mô hình sử dụng năng
tạo trong tổng tiêu thụ năng lượng lượng tái tạo hiệu quả
sơ cấp quốc gia, cụ thể đạt 31%
vào năm 2020 và đạt 32,3% vào
năm 2030.

7.3

Tăng gấp đôi tốc độ cải thiện hiệu Lượng điện năng tiết
quả sử dụng năng lượng. Giảm kiệm.
tiêu thụ điện 10% so với kịch bản
cơ sở

7.4

Mở rộng cơ sở hạ tầng và nâng
cấp công nghệ để cung cấp dịch
vụ năng lượng hiện đại và bền
vững cho tất cả mọi người, đặc
biệt cho các vùng kém phát triển,
vùng sâu vùng xa, vùng núi, hải
đảo

Chưa có số
liệu cho riêng
Hà Nội về tỷ
lệ dùng năng
lượng tái tạo
trong tổng tiêu
thụ
năng
lượng
cuối
cùng

Chương trình, dự án
và các công trình
hướng tới cung cấp
dịch vụ năng lượng
hiện đại, bền vững

(*) Tác giả
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(3). Mục tiêu phát triển bền vững liên quan đến Thực phẩm
Mục tiêu 2: Xóa đói, bảo đảm an ninh lương thực, cải thiện dinh dưỡng và
thúc đẩy nông nghiệp bền vững
Bảng 2.3. Mục tiêu PTBV liên quan đến tiêu chí thực phẩm tại Hà Nội
Mục
tiêu

Nội dung mục tiêu [3]

Mục tiêu
nghiên cứu phù
hợp áp dụng ở
Hà Nội *
Tình hình cung
cấp thực phẩm
an toàn, đủ dinh
dưỡng

2.1

Chấm dứt tình trạng thiếu đói và đảm bảo
cung cấp đủ lương thực, thực phẩm cho tất
cả mọi người; đảm bảo mọi người dân,
đặc biệt người nghèo và người có hoàn
cảnh dễ bị tổn thương ở mọi nơi, mọi lúc
được tiếp cận với lương thực, thực phẩm
an toàn, đủ dinh dưỡng và đầy đủ

2.2

Giảm tất cả các hình thức suy dinh dưỡng,
đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng cho các đối
tượng là trẻ em , trẻ em gái vị thành niên,
phụ nữ mang thai và đang cho con bú,
người cao tuổi

2.3

Tăng gấp 1,5 lần năng suất lao động trong Năng suất sản
nông nghiệp và thu nhập của lao động xuất một số sản
nông nghiệp
phẩm
ngành
nông nghiêp.

Tỷ lệ suy dinh
dưỡng ở trẻ em
dưới 5 tuổi thể
thấp còi và nhẹ
cân

Thu nhập của hộ
gia đình sản
xuất
nông
nghiệp
2.4

Bảo đảm sản xuất lương thực, thực phẩm
bền vững và áp dụng những phương thức
sản xuất nông nghiệp có khả năng chống
chịu, giúp tăng năng suất và sản lượng,
duy trì hệ sinh thái, tăng cường khả năng
thích ứng với biến đổi khí hậu và các thảm
họa khác và dần dần cải tạo chất lượng đất

Hệ thống sản
xuất lương thực,
thực phẩm theo
mô hình chuỗi
liên kết.

Ghi chú
Không có số
liệu về tỷ lệ
dân số thiếu
ăn,
lương
thực

Đối tương trẻ
em gái, phụ
nữ mang thai,
… không có
số liệu
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đai
2.5

Duy trì đa dạng di truyền của các giống Đa dạng giống Kết hợp với
cây trồng vật nuôi, thúc đẩy tiếp cận và cây trồng, vật mục tiêu 2.4
chia sẻ công bằng, hợp lý những lợi ích từ nuôi
việc sử dụng các nguồn gen và tri thức
liên quan theo cam kết quốc tế
(*)Tác giả

2.1.2. Phạm vi nghiên cứu
Nghiên cứu được thực hiện tại thành phố Hà Nội
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp thu thập thông tin thứ cấp
Đã tiến hành thu thập các thông tin thứ cấp về tình hình kinh tế - xã hội và thực
trạng việc thực hiện chương trình phát triển bền vững liên quan đến tiêu chí nước –
năng lượng – thực phẩm trên địa bàn nghiên cứu. Các thông tin, số liệu thứ cấp thu
thập được thể hiện ở Bảng 2.1.
Bảng 2.4. Thông tin thứ cấp đã thu thập
Thông tin

Tài liệu

Cơ sở lý luận liên quan đến đề tài; Các + Báo cáo Liên hợp quốc (UN),các tổ
nghiên cứu trên thế giới và Việt Nam về phát chức: FAO, UN Water, OECD,…
triển bền vững liên quan đến nước – năng +Các chương trình, đề tài nghiên cứu
lượng – thực phẩm
Số liêụ về kết quả thực hiện các nội dung liên
quan đến chương trình phát triển bền vững
của Việt Nam và thành phố Hà Nội liên quan
đến nước – năng lượng – thực phẩm.

+ Báo cáo kết quả phát triển kinh tế xã hội của thành phố Hà Nội qua các
năm từ 2011 -2015.
+ Báo cáo kết quả thực hiện các
quyết định, chỉ thị của thành phố.
+ Kết quả thống kê từ các cơ quan, tổ
chức có liên quan đến nước – năng
lượng – thực phẩm.
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2.2.2. Phương pháp tổng hợp, xử lý, phân tích số liệu
Tiến hành tổng hợp và phân tích thông tin đã thu thập bằng các phương pháp:
Phương pháp thống kê mô tả: Dùng mô tả tổng quát, những nét cơ bản về khu
vực nghiên cứu; kết quả thực hiện phát triển bền vững nước - năng lượng - thực
phẩm tại Hà Nội trong giai đoạn 2011-2015 được sử dụng tại chương 1; và sử dụng
kết hợp với các phương pháp khác tại chương 3.
Phương pháp thống kê so sánh: Phương pháp được sử dụng để so sánh, đối
chiếu các kết quả đã đạt được với các mục tiêu đặt ra liên quan đến các tiêu chí nước,
năng lượng, thực phẩm. Nhằm đánh giá mức độ đạt hay không đạt của các kết quả
thực hiện. Phương pháp được sử dụng tại các mục đánh giá kết quả đạt được sau mỗi
mục tiêu phát triển bền vững nước; năng lượng; thực phẩm so với mục tiêu phát triển
bền vững. Đồng thời, được sử dụng tại phần đánh giá mối quan hệ nước – năng
lượng – thực phẩm, để so sánh giữa Thế giới và Việt Nam mức độ chênh lệch. Từ đó,
lựa chọn các giải pháp phù hợp khắc phục hạn chế chưa đạt được.
Phương pháp phân tích thể chế: Phân tích kết quả thực hiện các chương trình,
chiến lược về phát triển bền vững có liên quan đến nước – năng lượng – thực phẩm
trên địa bàn thành phố Hà Nội với trọng tâm là: Chiến lược quốc gia về nước sạch và
vệ sinh môi trường; chiến lược quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả;
Chiến lược quốc gia về an toàn vệ sinh thực phẩm.
Phương pháp phân tích SWOT: Phương pháp được sử dụng để đánh giá điểm
mạnh (Strengths), điểm yếu (Weaknesses), cơ hội (Opportunies) và thách thức
(Threats) trong thực hiện các mục tiêu hướng tới phát triển bền vững của thành phố.
Điểm mạnh và điểm yếu được xem xét là yếu tố xuất phát từ nội tại bên trong của
thành phố. Cơ hội và thách thức liên quan đến những ảnh hưởng, tác động từ các
nhân tố bên ngoài đến thực hiện mục tiêu phát triển bền vững của thành phố. Thông
qua bảng ma trận SWOT nhận thấy những thách thức và điểm yếu của từng tiêu chí,
để có các giải pháp phù hợp tận dụng các cơ hội và điểm mạnh, biến những điểm yếu
và thách thức thành điều kiện ràng buộc phải đối mặt để thực hiện phát triển bền
vững.
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CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
Đánh giá kết quả thực hiện phát triển bền vững liên quan đến tiêu chí

3.1.
nước

Các nội dung đánh giá thực hiện phát triển bền vững liên quan đến tiêu chí nước
tại Hà Nội được trình bày tại bảng 2.1.
3.1.1. Đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu 6.1 và 6.2 về tiếp cận nước sạch an
toàn và vệ sinh môi trường
(1). Hoạt động quản lý nhà nước trong xây dựng và ban hành văn bản pháp luật
Hệ thống tổ chức quản lý nhà nước
UBND TP
HÀ NỘI

Sở NN&PTNT
Hà Nội

Sở Xây dựng
Hà Nội

Trung tâm
NS& VSMTNT Hà Nội

Công ty TNHH MTV
nước sạch Hà nội

Phòng
Hạ tầng kỹ thuật

Hình 3.1. Sơ đồ tổ chức quản lý nhà nước trong lĩnh vực cấp nước tại Hà Nội

Hệ thống các văn bản pháp luật do thành phố ban hành
Thực hiện chủ trương của Nhà nước về đảm bảo cung cấp nước sạch và vệ sinh
môi trường cho người dân, cùng với cả nước Hà Nội đã xây dựng chương trình, kế
hoạch hành động để thực hiện có hiệu quả việc cung cấp nước sạch an toàn và vệ
sinh môi trường cho người dân. Cụ thể:
 Đối với hoạt động cấp nước đô thị
Quyết định số 499/QĐ-TTg ngày 21/03/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê
duyệt quy hoạch cấp nước thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
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Quyết định số 69/2013/QĐ-UBND ngày 30/12/2013 của UBND thành phố Hà
Nội, ban hành quy định về sản xuất, cung cấp, sử dụng nước sạch và bảo vệ công
trình cấp nước trên địa bàn thành phố Hà Nội.
 Đối với hoạt động cấp nước và vệ sinh môi trường nông thôn
Quyết định số 2863/2006/QĐ-UBND ngày 11/06/2006 của UBND thành phố
Hà Nội về Chương trình cung cấp Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn Hà
Nội giai đoạn 2009-2020.
Quyết định số 2691/2013/QĐ-UBND ngày 18/04/2013 của UBND thành phố
Hà Nội quyết định việc phê duyệt quy hoạch cấp nước sạch và vệ sinh môi trường
nông thôn thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
Quyết định số 3212/2013/QĐ-UBND ngày 21/05/2013 của UBND thành phố
Hà Nội phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường
nông thôn thành phố Hà Nội giai đoạn 2013-2015.
Chương trình hợp tác giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Hiệp
hội phát triển Quốc tế về việc thực hiện Chương trình nước sạch và vệ sinh nông thôn
dựa trên kết quả tại 08 tỉnh đồng bằng sông Hồng do Ngân hàng Thế giới tài trợ
(Chương trình PforR) trong khuôn khổ chương trình mục tiêu quốc gia về Nước sạch
và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2013-2017.
(2). Kết quả thực hiện cấp nước sạch và vệ sinh môi trường
Qua quá trình thu thập và tổng hợp thông tin, ở khu vực đô thị, hoạt động khai
thác, xử lý và cấp nước được thực hiện căn cứ theo các nội dung định hướng được
quy định trong các Quyết định của thành phố Hà Nội (Quyết định 499/2013/QĐTTg; Quyết định 69/2013/QĐ-UBND). Hệ thống cấp nước khu vực đô thị được xây
dựng và hoạt động theo mô hình mạng lưới cấp nước tập trung do các công ty nước
sạch trên địa bàn quản lý, phục vụ cung cấp cho 12 quận nội thành và một số huyện
lân cận. 05 đơn vị làm nhiệm vụ khai thác và cung cấp nước bao gồm: 4 đơn vị khai
thác và sử dụng nước ngầm: Công ty TNHH MTV nước sạch Hà Nội với 05 xí
nghiệp kinh doanh nước sạch, 12 nhà máy nước và 01 công ty TNHH nước sạch số 2
Hà Nội; Công ty TNHH MTV nước sạch Hà Đông; Công ty cổ phần cấp nước sạch
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Sơn Tây và Công ty cổ phần nước sạch số 2 Hà Nội với 03 xí nghiệp kinh doanh
nước sạch.
Đơn vị còn lại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và kinh doanh nước sạch
(Viwaco) sử dụng nguồn nước sông Đà, được chuyển về Hà Nội qua hệ thống đường
ống dẫn nước phục vụ cấp nước cho khu đô thị trung tâm. Tuy nhiên, sau 7 năm đi
vào hoạt động (2012-2017) đường ống nước sông Đà dẫn nước về thành phố Hà Nội
đã xảy ra các sự cố vỡ đường ống nước, tính đến 6/2017 đã xảy ra 21 lần vỡ đường
ống dẫn đến tình trạng mất nước, thiếu nước sinh hoạt và tiềm ẩn các nguy cơ ô
nhiễm gây ảnh hưởng lớn đến người dân các khu vực sử dụng nguồn nước.
Bảng 3.1. Đơn vị cấp nước ở Hà Nội [39]
Đơn vị cấp nước

Công suất
(m3/ngày)

Công ty TNHH MTV nước sạch Hà Nội

620.000

Công ty TNHH MTV nước sạch Hà Đông

75.000

Công ty cổ phần nước sạch Sơn Tây

22.000

Công ty cổ phần cấp nước sạch số 2 Hà Nội

41.200

Công ty Viwaco

170.000

Theo Báo cáo kết quả về vấn đề nước sạch và môi trường của UBND thành phố
Hà Nội, tỷ lệ dân số được sử dụng nước sạch đạt gần 99% với mức nước sử dụng
trung bình dao động từ 125 -130 l/người/ngày [40].
Ở khu vực nông thôn, thực hiện Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường
nông thôn của thành phố (tại Quyết định số 2863/2006/QĐ-UBND; Quyết định số
3212/2012/QĐ-UBND; Quyết định số 2691/2013/QĐ-UBND) đã huy động được
nguồn vốn đầu tư của nhà nước từ: Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và vệ
sinh môi trường nông thôn, và nguồn vốn hỗ trợ từ các tổ chức nước ngoài: Ngân
hàng thế giới (WB).
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Trên phạm vi 17 huyện ngoại thành, 120 công trình cấp nước được xây dựng
trong đó có 84 công trình hoạt động ổn định có công suất từ 300-2000 m3/ngày (4
trạm chuyển thành trạm trung chuyển từ hệ thống nước sạch tập trung) và 26 trạm
cấp nước dừng hoạt động do các nguyên nhân: người dân đã được cấp nước sạch tập
trung đô thị; trạm xuống cấp; đường ống bục vỡ và các công trình đang được đầu tư;
03 công trình được UBND thành phố cho phép thanh lý; 07 công trình được đầu tư
xây dựng bằng nguồn vốn vay của ngân hàng thế giới [40].
Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn dựa trên kết quả tại
08 tỉnh đồng bằng sông Hồng giai đoạn 2013-2017 được hỗ trợ vốn bởi Ngân hàng
thế giới (WB) được thực hiện ở Hà Nội. Qua quá trình tổng hợp thông tin, hết năm
2016, dự án đã hỗ trợ lắp đặt 11.900 đầu nối mới để cấp nước cho nhân dân. 03/07 dự
án hoàn thành đưa vào hoạt động tại huyện Ba Vì, Phúc Thọ, Mỹ Đức. 03 dự án đang
tiếp tục được triển khai tại Thanh Oai, Thường Tín, Chương Mỹ. 01 dự án đang xin
chờ cấp phép đầu tư tại huyện Mê Linh [41]. Qua đó, nhiều các trạm cấp nước liên
xã, trạm cấp nước xã, trạm cấp nước thôn được xây dựng, hoàn thành và đưa vào
hoạt động đem lại hiệu quả cao: tăng tỷ lệ dân số nông thôn được tiếp cận với nguồn
nước hợp vệ sinh.
Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn thành phố Hà Nội giai
đoạn 2013-2015, đưa ra các mục tiêu cụ thể đến năm 2015 về cung cấp nước và vệ
sinh môi trường theo các chỉ tiêu:
- Tỷ lệ dùng nước hợp vệ sinh (Tỷ lệ dùng nước theo tiêu chuẩn Bộ Y tế);
- Tỷ lệ trường học, trạm y tế có nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh;
- Tỷ lệ hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh.
Sau quá trình tổng hợp thông tin từ báo cáo kết quả thực hiện Chương trình
nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn của Việt Nam giai đoạn 2013-2015. Kết
quả thực hiện chương trình của thành phố Hà Nội được thể hiện ở Bảng 3.2.
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Bảng 3.2. Kết quả thực hiện Chương trình NS&VSMTNT tại Hà Nội [23],[24]
STT
1

Chỉ tiêu

(%)

2013

2014

2015

100

87

92,08

98,04

60

35,26

33,78

35,55

Tỷ lệ cơ sở công cộng có
nước sạch và nhà tiêu hợp
vệ sinh

100

94

98,4

100

+ Trường học

100

97

100

100

100

77

76,8

80,56

Tỷ lệ dùng nước hợp vệ
sinh
Tỷ lệ dùng nước sạch theo
tiêu chuẩn BYT

2

Kết quả

Mục tiêu

+ Trạm Y tế
3

Tỷ lệ hộ gia đình có nhà
tiêu hợp vệ sinh

(3). Đánh giá kết quả thực hiện so với mục tiêu phát triển bền vững
Mục tiêu phát triển bền vững đặt ra mục tiêu đến năm 2030, đảm bảo mọi người
đều được tiếp cận với nguồn nước sạch, đảm bảo an toàn.
Qua kết quả thu thập thông tin, tỷ lệ dân số đô thị được tiếp cận nguồn nước từ
các hệ thống cấp nước tập trung ở mức cao đạt gần 99%. Trong khi mục tiêu của
thành phố đến năm 2020, tỷ lệ hộ dân số đô thị sử dụng nước sạch từ các hệ thống
cấp nước tập trung đạt từ 95-100%. Như vậy, mục tiêu đến năm 2020 của thành phố
đạt 100% sử dụng nước sạch có khả năng thực hiện.
Đối với khu vực nông thôn Hà Nội, các chỉ tiêu trong thực hiện chương trình
NS&VSMT nông thôn đều sát với mục tiêu PTBV. Mục tiêu của thành phố Hà Nội
đặt ra đối với từng chỉ tiêu đều bằng hoặc cao hơn so với cả nước. Sở dĩ, có sự chênh
lệch đó vì Hà Nội là trung tâm kinh tế, chính trị - xã hội củá cả nước có điều kiện về
hạ tầng kỹ thuật và con người phát triển tốt hơn so với các tỉnh thành khác, thuận lợi
cho việc tiếp cận nước sạch .

43
Từ Bảng 3.2, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu về nước sạch và vệ sinh
môi trường nông thôn Hà Nôi giai đoạn 2013-2015 như sau:
Chỉ tiêu 1: Tỷ lệ dùng nước hợp vệ sinh
Ta thấy mục tiêu của thành phố đến hết năm 2015 đạt 100% dân số được sử
dụng nước hợp vệ sinh. Điều này phù hợp với mục tiêu phát triển bền vững của Việt
Nam và toàn cầu về đảm bảo tiếp cận đầy đủ và công bằng với nước uống và sinh
hoạt an toàn. Tuy nhiên, kết quả thực hiện của thành phố trong 3 năm từ 2013-2015
chưa đạt mục tiêu, do mức tăng tỷ lệ còn thấp dao động ở mức 5% giữa các năm.
Trong chỉ tiêu về dùng nước hợp vệ sinh, có đưa ra chỉ tiêu về dùng nước sạch
theo tiêu chuẩn BYT. Xu hướng thay đổi tỷ lệ sử dụng nước hợp vệ sinh theo tiêu
chuẩn BYT qua 3 năm không đáng kể và giảm vào năm 2014 nhưng đã tăng trở lại
vào năm 2015. Kết quả thành phố Hà Nội thực hiện (Bảng 3.2) tính đến hết năm
2015 vẫn thấp hơn mục tiêu 60% đã đặt ra từ 14-15%.
Nguyên nhân, tỷ lệ dùng nước hợp vệ sinh theo tiêu chuẩn BYT còn ở mức
thấp có thể được lý giải do: những yêu cầu khắt khe về giá trị cho phép của các thông
số môi trường nước được quy định trong hệ thống quy chuẩn hiện hành; các khu vực
nông thôn sử dụng trực tiếp nguồn nước từ hệ thống giếng khoan, giếng đào chưa có
sự kiểm định về chất lượng nước và chưa qua các hệ thống xử lý nước;
Chỉ tiêu 2: Tỷ lệ trường học và trạm y tế có nước sạch và nhà tiêu hợp vệ
sinh
Thành phố hướng đến mục tiêu đảm bảo 100% các trường học và trạm y tế có
nước và nhà tiêu hợp vệ sinh. Do đây, là những khu vực tập trung đông người: trạm y
tế là nơi chăm sóc sức khỏe cho người dân; trường học là nơi học tập và vui chơi của
trẻ em. Đây đều là các đối tượng nhạy cảm, dễ bị tổn thương trước các điều kiện môi
trường, nguồn nước không đảm bảo.
Kết quả thực hiện (Bảng 3.2) cho thấy tỷ lệ sử dụng nước sạch và nhà tiêu hợp
vệ sinh tại trường học và trạm y tế có xu hướng tăng mạnh từ năm 2014-2015 và đã
hoàn thành mục tiêu vào năm 2015.
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Chỉ tiêu 2, hoàn thành mục tiêu đặt ra là do thực hiện hiệu quả các nội dung
hoạt động của kế hoạch chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.
Đồng thời, có được kết quả này là do sự kết hợp, lồng ghép với các quy định, hướng
dẫn đối với ngành y tế và giáo dục.
Đối với các trạm y tế ở cơ sở, Bộ Y tế đã ban hành quyết định số 4667/QĐBYT ngày 07/11/2014 về việc ban hành bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến
2020 trong đó tiêu chí 3.11 có quy định các Trạm y tế xã có nguồn nước sinh hoạt và
nhà tiêu hợp vệ sinh; thu gom và xử lý chất thải y tế theo quy định. Đây là tiêu chí
được đánh giá 2 điểm trong thang điểm. Nếu trạm y tế xã không có nguồn nước sinh
hoạt và nhà tiêu hợp vệ sinh thì không đạt tiêu chí quốc gia về y tế.
Đối với trường học: Bộ giáo dục và đào tạo đã ban hành Chỉ thị số 9509/CTBGDĐT về việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi
trường trong trường học giai đoạn 2013-2015. Đồng thời, các quy định về điều kiện
cơ sở vật chất đối với trường học đạt chuẩn quốc gia cũng đã quy định đến vấn đề
nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh.
Chỉ tiêu 3: Tỷ lệ hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh
Đây là chỉ tiêu đặc biệt quan trọng trong thực hiện đánh giá điều kiện vệ sinh
môi trường ở khu vực nông thôn. Mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam đến
năm 2030, chấm dứt tình trạng đi vệ sinh ngoài trời, 100% số hộ gia đình có nhà tiêu
hợp vệ sinh. Thành phố Hà Nội đã đặt ra mục tiêu 100% có nhà tiêu hợp vệ sinh vào
năm 2015 sớm hơn so với cả nước. Tuy vây, kết quả (Bảng 3.2) là chưa đạt. Mặc dù,
tỷ lệ hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh đã có xu hướng tăng dần qua các năm từ
77% vào năm 2013 lên 80,56% vào năm 2015.
So sánh với các mục tiêu đã đặt ra, đến hết năm 2015 khu vực nông thôn thành
phố Hà Nội đã hoàn thành mục tiêu tỷ lệ trường học, trạm y tế có nhà tiêu và nước
sạch hợp vệ sinh; còn các mục tiêu khác chưa đạt được.
Tóm lại, kết quả thực hiện của thành phố Hà Nội trong việc đảm bảo tiếp cận
nước sạch, hợp vệ sinh cho tất cả mọi người ở khu vực đô thị cơ bản đã hoàn thành
mục tiêu đặt ra; khu vực nông thôn vẫn chưa đạt mục tiêu, vẫn tồn tại một bộ phận
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dân số đang sử dụng nguồn nước không hợp vệ sinh. Mặc dù hệ thống khai thác, xử
lý, cung cấp nước của thành phố được đầu tư đồng bộ, hiện đại ở cả khu vực đô thị
và nông thôn so với cả nước.
3.1.2. Đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu 6.3 về cải thiện chất lượng nước và
kiểm soát các nguồn ô nhiễm
Thực tế hiện nay, nguồn nước mặt và nước ngầm của Hà Nội đang bị ô nhiễm.
Nguyên nhân ô nhiễm được xác định do 6 nguồn thải chủ yếu: nước thải sinh hoạt;
nước thải công nghiệp; nước thải y tế; nước thải từ kinh doanh nhà nghỉ, khách sạn;
nước thải làng nghề, nước thải từ giết mổ gia súc, gia cầm. Trong đó, nước thải sinh
hoạt chiếm đa số, nước thải từ hoạt động y tế, nhà nghỉ - khách sạn là thấp nhất.

Hình 3.2. Nguồn gây ô nhiễm nguồn nước tại Hà Nội [37]

Do đó, yêu cầu về cải thiện chất lượng nguồn nước và kiểm soát các nguồn ô
nhiễm được đặc biệt coi trọng. Đánh giá hiệu quả việc cải thiện chất lượng nguồn
nước và kiểm soát các nguồn ô nhiễm bằng việc xác định phần trăm nước thải được
xử lý của thành phố. Thông qua việc thu thập thông tin về hoạt động thu gom; xử lý
nước thải của các nhà máy, trạm xử lý nước thải sinh hoạt và hoạt động xử lý nước
thải tại các khu, cụm công nghiệp của thành phố Hà Nội.
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(1). Hoạt động quản lý nhà nước trong xây dựng và ban hành văn bản pháp luật
Hiện nay, nhiệm vụ quản lý trực tiếp hoạt động thoát nước và xử lý nước thải để
cải thiện chất lượng nguồn nước tại các ao, hồ, sông trên địa bàn thành phố Hà Nội
thuộc trách nhiệm của Công ty thoát nước Hà Nội.
Giai đoạn từ năm 2012 đến nay, UBND thành phố Hà Nội đã triển khai xây
dựng các chương trình, kế hoạch phát triển hệ thống thoát nước và xử lý nước thải cụ
thể:
Kế hoạch số 81/2012/KH-UBND ngày 31/05/2012 về Phát triển hạ tầng thoát
nước đô thị thành phố Hà Nội giai đoạn 2011-2015.
Kế hoạch số 189/2012/KH-UBND ngày 30/12/2012 về Phát triển hệ thống thu
gom và xử lý nước thải đô thị thành phố Hà Nội giai đoạn đến năm 2020.
Quyết định số 725/2013/QĐ-TTg ngày 10/05/2013 của Thủ tướng chính phủ
phê duyệt Quy hoạch thoát nước Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm
2050.
Quyết định số 7209/2013/QĐ-UBND ngày 02/12/2013, Phê duyệt đề án đầu tư
xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung tại các cụm công nghiệp trên địa bàn
thành phố Hà Nội giai đoạn 2014-2015
Quyết định số 7292/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND thành phố
Hà Nội thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình cấp, thoát nước và
môi trường thành phố Hà Nội.
Nguồn ngân sách thành phố chi cho việc cải thiện và bảo vệ môi trường nước
được trích một phần từ nguồn ngân sách chi thường xuyên cho sự nghiệp bảo vệ môi
trường. Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường của Hà Nội: năm 2013: 2,58%; năm 2014:
2,77%; năm 2015: 2,77% so với tổng chi từ ngân sách địa phương [36].
(2). Kết quả cải thiện chất lượng nước và kiểm soát các nguồn ô nhiễm
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Hệ thống thoát nước, thu gom nước thải
Thực hiện Kế hoạch số 81/2012/KH-UBND; Kế hoạch số 189/2012/KH-UBND
của UBND thành phố Hà Nội, thành phố đã đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống
thu gom và thoát nước thải.
Kết quả khảo sát, thu thập thông tin cho thấy hiện nay, công ty trách nhiệm hữu
hạn một thành viên thoát nước Hà Nội với 7 xí nghiệp thoát nước và 01 đội thoát
nước thực hiện nhiệm vụ quản lý và vận hành hệ thống thoát nước của thành phố.
Hoạt động quản lý của công ty Thoát nước Hà Nội tập trung thực hiện tại 4 quận nội
thành của thành phố là: Quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng [42].
Hệ thống thoát nước ở một số khu vực như quận Hoàng Mai, Hai Bà Trưng và
một phần huyện Thanh Trì do xí nghiệp thoát nước số 3 Hà Nội quản lý được xây
dựng với 34 tuyến mương với chiều dài 27.958 m; 2 tuyến sông dài 8.300 m;
139.338,75 m cống, rãnh các loại và 2.430 ga thu nước; 2533 hồ điều hòa; Khu vực
quận Đống Đa với 158.546 m cống ngầm, 8 hồ điều hòa, 3.474 hố ga thăm, 2968 hố
ga thu nước [42]. Dự án “Cải thiện môi trường nước của thành phố Hà Nội” do cơ
quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) thực hiện do đề nghị của chính phủ Việt Nam
đã thực hiện nghiên cứu phát triển hệ thống thoát nước và xử lý nước thải cho thành
phố Hà Nội sử dụng nguồn vốn vay ODA. Dư án cải thiện môi trường nước thành
phố Hà Nội giai đoạn 1 từ năm 1995 -2005 đã hoàn thành và mang lại môt số hiệu
quả trong công tác thoát nước [43].
Tuy nhiên, do tốc độ phát triển nhanh của thành phố. Hệ thống mương, ống dẫn
thoát nước của thành phố còn thiếu và yếu chưa đáp ứng được yêu cầu làm hạn chế
khả năng thu gom và tiêu nước; Nhiều tuyến phố và khu vực chưa có cống thoát
nước đặc biệt trong các ngõ, xóm và khu vực mới được nâng cấp từ xã chuyển lên
phường. Mạng lưới đấu nối với hệ thống thoát nước chung của thành phố còn manh
mún, thiếu đồng bộ. Dẫn đến xảy ra các tình trạng úng lụt đô thị nghiêm trọng do tiêu
thoát nước mưa không hiệu quả, hình thành một số điểm ngập sâu khi lượng mưa từ
50 -100 mm kéo dài trong 2 giờ [44].
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Trong những năm qua, số lượng các điểm ngập úng của thành phố qua các năm
có xu hướng giảm: năm 2014 có 33 điểm, năm 2015 là 23 điểm, đến tháng 5/2016 số
điểm ngập lụt đã giảm còn 16 điểm. Tuy nhiên, trên địa bàn thành phố có 5 điểm
ngập úng bất khả kháng tại các khu vực Phan Bội Châu – Lý Thường Kiệt; Lê Duẩn
– cửa ga Hà Nội; Ngã 5 – Đường Thành – Nhà Hỏa; Nguyễn Khuyến và Cao Bá
Quát do đây là các điểm trũng, tích tụ nước thải, nước mưa, nước tự nhiên từ nhiều
tuyến phố [44].
Xử lý nước thải
 Xử lý nước thải sinh hoạt
Nước thải sinh hoạt qua hệ thống thoát nước được đưa đến các nhà máy, trạm
xử lý nước thải. Hà Nội là thành phố trực thuộc trung ương đầu tiên trong cả nước
đầu tư và phát triển hạ tầng xử lý nước thải. Năm 2005, được sự tài trợ của Cơ quan
hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) [45] hệ thống các trạm thu gom và xử lý nước thải
đầu tiên của thành phố Hà Nội được xây dựng: trạm xử lý nước thải Kim Liên, Trúc
Bạch. Đến năm 2009 nhà máy xử lý nước thải Bắc Thăng Long – Vân Trì được đưa
vào hoạt động. Đến năm 2016, đã đưa vào vận hành nhà máy xử lý nước thải Yên Sở
và trạm xử lý nước thải Bảy Mẫu.
Bảng 3.3. Trạm xử lý nước thải sinh hoạt trên địa bàn Hà Nội
Tên trạm

Công suất (m3/ngày đêm) (*)

Kim Liên

3.700

Trúc Bạch

2.300

Bắc Thăng Long – Vân Trì

42.000

Hồ Tây

15.000

Bảy Mẫu

13.300

Yên Sở (GĐ1)

200.000

(*): Tổng hợp của tác giả từ JICA(2010), Công ty thoát nước Hà Nội
Hệ thống các công trình xử lý nước thải tập trung được đầu tư, xây dựng rộng
khắp trên địa bàn thành phố Hà Nội, với tổng công suất thiết kế xử lý gần 300.000
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m3/ngày đêm. Tuy nhiên, lượng nước thải sinh hoạt thực tế mới chỉ được xử lý một
phần, khoảng 23,7% tương đương 213.300 m3/ngày đêm [46]. Một số các nguyên
nhân có thể lý giải tình trạng lượng nước thải đươc xử lý còn thấp này là do: các trạm
xử lý nước thải Trúc Bạch, Kim Liên có công suất và quy mô nhỏ; các nhà máy xử lý
nước thải chưa vận hành hết công suất. Đồng thời, nguyên nhân từ hệ thống tiêu thoát
nước dẫn về các nhà máy, trạm xử lý nước thải còn hoạt động chưa hiệu quả. Do đó,
nhiều sông, hồ trong thành phố vẫn bị ô nhiễm như sông Tô Lịch, sông Nhuệ, sông
Cầu Bây vì tiếp nhận nước thải chưa được xử lý.
 Xử lý nước thải làng nghề
Xử lý nước thải tại các làng nghề ở Hà Nội gặp nhiều khó khăn, do địa bàn các
làng nghề phân tán; quy mô sản xuất nhỏ lẻ, manh mún tập trung ở một số huyện như
Phú Xuyên, Thường Tín, Chương Mỹ, Ứng Hòa... Tình trạng ô nhiễm nguồn nước tại
các làng nghề đang diễn ra ngày càng phức tạp. Một số làng nghề được đầu tư hệ
thống xử lý nước thải trước đây nay phần lớn đã lạc hậu và xuống cấp. Do đó, hiệu
quả xử lý không cao; công tác bảo trì, bảo dưỡng chưa được quan tâm; chưa có công
tơ lưu lượng để đo đếm theo dõi lượng nước thải; nước thải sinh hoạt và nước thải từ
làng nghề chưa được tách riêng và đưa vào các hệ thống xử lý riêng biệt [47]
 Xử lý nước thải y tế
Năm 2013, lượng chất thải lỏng từ hoạt động chuyên môn tại các cơ sở y tế trên
địa bàn thành phố Hà Nội là 4.953 m3/ngày đêm [48]. Đến năm 2015, tổng lượng
nước thải trung bình của các cơ sở y tế thuộc ngành y tế trên địa bàn Hà Nội là
10.029 m3/ngày đêm [49].
Do đó, việc đầu tư hệ thống xử lý nước thải y tế đã được đầu tư xây dựng và
nâng cấp mở rộng trên địa bàn thành phố Hà Nội. Năm 2013, đã nâng cấp và xây
dựng hệ thống xử lý nước thải y tế tại các bệnh viện trong đó có 11/16 bệnh viện
tuyến trung ương; 14/15 bệnh viện Bộ, ngành và 15 bệnh viện tuyến thành phố có hệ
thống xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn [50].
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 Xử lý nước thải công nghiệp
Đối với nước thải công nghiệp, quá trình tìm hiểu thu thập thông tin cho thấy,
hiện nay có 8/8 khu công nghiệp hoạt động trên địa bàn thành phố Hà Nội đã đầu tư
hệ thống thu gom và xử lý nước thải bao gồm: KCN Nam Thăng Long, Bắc Thăng
Long, Quang Minh I, Sài Đồng B, Phú Nghĩa, Thạch Thất – Quốc Oai và Đài Tư và
khu công nghệ cao Hòa Lạc. Riêng KCN Nội Bài mới chỉ có hệ thống thu gom, xử lý
nước thải sinh hoạt tập trung, các doanh nghiệp trong KCN phải tự xử lý nước thải
sản xuất trước khi đưa vào hệ thống thoát nước chung của KCN.
Bảng 3.4. Hiện trạng xử lý nước thải tại các KCN tập trung tại Hà Nội [37]
STT

Khu công nghiệp

Công suất xử lý
(m3/ngày đêm)

1

Sài Đồng B

3000

2

Thạch Thất – Quốc Oai

1500

3

Phú Nghĩa

3000

4

Thăng Long

3000

5

Nam Thăng Long

800

6

Quang Minh

1800

7

Đài Tư

1500

8

Nội Bài

2500

Có 8/49 CCN đang hoạt động có trạm xử lý nước thải và đang tiếp tục đầu tư
xây dựng hoàn thành mục tiêu đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình xử lý
nước thải tập trung tại các cụm công nghiệp [40]. Thực hiện Quyết định số 7209/QĐUBND ngày 2/12/2013 của UBND thành phố Hà Nội về đầu tư xây dựng hệ thống
xử lý nước thải tập trung áp dụng tại 16 CCN trong giai đoạn 2014-2015. Tính đến
đầu năm 2016 đã có 11/16 CCN đã khởi công; 04/16 đã đưa vào vận hành và 07 cụm
đang tiến hành thi công xây dựng hệ thống xử lý nước thải [51].

51
(3). Đánh giá kết quả thực hiện so với mục tiêu phát triển bền vững
Theo dự thảo mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam đến năm 2030, phải
thực hiện cải thiện chất lượng nước, kiểm soát các nguồn ô nhiễm; nước thải nguy
hại phải được xử lý 100%; giảm một nửa tỷ lệ nước thải đô thị chưa qua xử lý. Qua
kết quả thực hiện của thành phố Hà Nội, ta thấy các hoạt động để cải thiện, hạn chế
sự ô nhiễm nguồn nước tại Hà Nội đã được triển khai cụ thể, rõ ràng và có lộ trình
thực hiện cụ thể; bước đầu đạt được một số kết quả quan trọng.
Tuy nhiên, tỷ lệ nước thải đô thị đã qua xử lý còn ở mức thấp (23,7%) chưa đạt
mục tiêu; nước thải nguy hại từ các làng nghề, cơ sở y tế và sản xuất công nghiệp
chưa được xử lý hiệu quả. Mặc dù, thực hiện theo quy định Luật Bảo vệ môi trường
2014, các dự án trong các KCN, CCN của Hà Nội đều phải tiến hành lập Báo cáo
đánh giá tác động môi trường, Kế hoạch bảo vệ môi trường tùy thuộc loại hình sản
xuất và quy mô để đánh giá về các tác động do hoạt động sản xuất đến môi trường và
đưa ra các giải pháp xử lý bảo vệ môi trường trong đó có môi trường nước. Nhưng
thực tế hiện nay, dù đã thực hiện các nội dung trong báo cáo đánh giá tác động môi
trường hay Kế hoạch bảo vệ môi trường về đầu tư, xây dựng hệ thống xử lý nước thải
nhưng môi trường nước tại Hà Nội vẫn bị ô nhiễm.
3.1.3. Đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu 6.4 về tăng hiệu quả sử dụng nước,
hạn chế sự suy giảm nguồn nước.
Tăng hiệu quả sử dụng nước liên quan trực tiếp đến vai trò quản lý của cơ quan
quản lý nhà nước trong quản lý khai thác và sử dụng nguồn nước của tập thể và cá
nhân. Đồng thời, liên quan đến ý thức trách nhiệm, sự tham gia của cộng đồng trong
sử dụng nguồn nước.
(1). Hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước:
Để công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực khai thác, sử dụng tài nguyên nước
của thành phố Hà Nội đạt hiệu quả. Chính phủ và UBND thành phố Hà Nội đã ban
hành các Quyết định, Chỉ thị, Nghị quyết thực hiện mục tiêu này. Qua quá trình thu
thập thông tin, hệ thống các văn bản quản lý đã được xây dựng bao gồm:
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Quyết định số 35/2010/QĐ-UBND ngày 16/08/2010 của UBND thành phố Hà
Nội, Quy định về việc cấp phép khai thác tài nguyên nước, xả nước thải vào lưu vực
nguồn nước trên địa bàn thành phố Hà Nội. Quy định về việc cấp, thay đổi, đình chỉ,
thu hồi trả lại chuyển quyền sử dụng giấy phép khai thác và xả nước thải vào nguồn
nước trên địa bàn thành phố áp dụng đối với mọi tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có các
hoạt động liên quan.
Chỉ thị số 24/2011/CT-UBND ngày 27/12/2011 về tăng cường công tác quản lý
hoạt động khai thác, sử dụng nguồn tài nguyên nước và xả nước thải và lưu vực
nguồn nước trên địa bàn thành phố Hà Nội. Chỉ thị ban hành để chấn chỉnh tình trạng
bất cập trong khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải làm suy thoái nguồn
tài nguyên nước, ảnh hưởng tới môi trường cấp nước cho sản xuất và sinh hoạt trên
địa bàn thành phố.
Quyết định số 6718/2009/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc
phê duyệt Đề cương – Dự toán kinh phí xây dựng và triển khai thực hiện Đề án
“Điều tra, đánh giá, khoanh định vùng cấm, vùng hạn chế và vùng cho phép khai thác
sử dụng nước trên địa bàn thành phố Hà Nội”.
Bên cạnh việc xây dựng các văn bản pháp lý, cơ quan quản lý nhà nước có liên
quan đến tài nguyên nước thực hiện các hoạt động truyền thông về sử dụng hiệu quả
nguồn nước:
Năm 2015, cán bộ - công chức, viên chức làm công tác quản lý nhà nước về tài
nguyên nước của Bộ tài nguyên và môi trường; các sở tài nguyên môi trường khu vực
phía bắc trong đó có Hà Nội và công ty tư vấn được tập huấn, thảo luận về các văn
bản quy phạm pháp luật quan trọng liên quan đến tài nguyên nước. Giúp nâng cao
năng lực và hiểu biết của cán bộ về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài
nguyên nước.
Các tài liệu phục vụ tập huấn truyền thông về nước được xây dựng. Các thông
tin liên quan đến trữ lượng, mức khai thác; quyền và nghĩa vụ của tổ chức cá nhân
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đối với tài nguyên nước được đăng tải trên: Tạp chí tài nguyên nước; hệ thống
website của các sở, ngành.
Tổ chức lễ Mít tinh ngày nước thế giới 22-3 với các chủ đề theo các năm. Năm
2011: Nước cho phát triển đô thị; 2012: Nước và an ninh lương thực; 2013: Hợp tác
vì nước; 2014: Nước và năng lượng; 2015: Nước là cốt lõi của phát triển bền vững;
2016: Nước và việc làm; 2017: Nước thải; và chương trình “Tuần lễ quốc gia về
nước sạch và vệ sinh môi trường” hàng năm.
Qua đó nâng cao nhận thức cho cán bộ về khai thác và sử dụng hợp lý nguồn
nước, tránh lãng phí, thất thoát nguồn nước.
(2). Sự tham gia của cộng đồng.
Vai trò của cộng đồng trong bảo vệ môi trường được quy định rõ trong Hiến
pháp năm 2013 và Luật Bảo vệ môi trường 2014. Tại Hà Nội, việc xây dựng các
chương trình tuyên truyền, các mô hình về bảo vệ môi trường đã huy động sự tham
gia tích cực của cộng đồng.
Các chương trình truyền thông, phổ biến pháp luật đã góp phần thay đổi thói
quen của người dân trong sử dụng nguồn nước.
Các tổ chức đoàn thể của thành phố như Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Cựu chiến
binh, Đoàn Thanh niên phối hợp với sở Tài nguyên và môi trường Hà Nội tổ chức
các chương trình “Ngày chủ nhật không túi nilon”; phong trào “Ngày xanh - phố
xanh”. Tổ chức ký cam kết trong việc đổ rác đúng nơi quy định, bảo vệ nguồn nước.
(3). Kết quả thực hiện
Thực hiện Quyết định số 35/2010/QĐ-UBND ngày 16/08/2010 và Chỉ thị số
24/2011/CT-UBND ngày 27/12/2011 của UBND thành phố Hà Nội, trong thời gian
qua UBND đã thực hiện xem xét, điều tra, đánh giá các hồ sơ xin cấp phép của các
đơn vị trong lĩnh vực khai thác, xả thải và thăm dò nguồn nước. Năm 2015, UBND
thành phố Hà Nội đã cấp 214 giấy phép các loại bao gồm: 189 giấy phép xả nước thải
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vào nguồn nước; 22 giấy phép khai thác nước dưới đất; 02 giấy phép khai thác và sử
dụng nước mặt; 01 giấy phép khoan thăm dò nước dưới đất [52].
Đề án “Điều tra, đánh giá, khoanh định vùng cấm, vùng hạn chế và vùng cho
phép khai thác sử dụng nước trên địa bàn” thực hiện theo Quyết định số
6718/2009/QĐ-UBND đã hoàn thành. Ngày 09/01/2012, tại Quyết định số
161/2012/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội đã phê duyệt nghiệm thu đề án
và ban hành danh mục “Vùng cấm, vùng hạn chế và vùng cho phép khai thác sử dụng
các nguồn nước trên địa bàn thành phố Hà Nội”.
Mô hình “Cộng đồng tham gia giám sát nước mặt” do Liên minh nước sạch
phối hợp với Trung tâm môi trường và phát triển cộng đồng triển khai thực hiện ở
khu vực huyện Ba Vì – Hà Nội bước đầu đạt được hiệu quả, ý thức cộng đồng về bảo
vệ nguồn nước, bảo vệ môi trường được nâng cao và đang dần được mở rộng đến
khu vực quận Nam Từ Liêm – Hà Nội .
Chương trình “Bảo tồn di sản - bảo vệ tương lai; Thúc đẩy sự tham gia cộng
đồng bảo vệ Hồ Hà Nội với sự tiếp cận hệ sinh thái” do Trung tâm nghiên cứu Môi
trường và cộng đồng (CECR) thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt
Nam UY, đã nghiên cứu về hiện trạng hồ và thể chế quản lý các Hồ ở Hà Nội góp
phần xây dựng năng lực cho các Hội phụ nữ, Cựu chiến binh phát huy sáng kiến
trong bảo vệ hồ bằng cách tổ chức nhiều sự kiện, hoạt động bảo vệ hồ.
(4). Đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu
Đây là mục tiêu không được lượng hóa kết quả cụ thể, qua quá trình phân tích
các kết quả đã thực hiện được của thành phố trong hoạt động nhằm tăng hiệu quả sử
dụng nước và hạn chế sự suy giảm nguồn nước nhận thấy: Hà Nội đã đưa ra các quan
điểm chỉ đạo cụ thể để tăng cường hiệu quả sử dụng và bảo vệ nguồn nước, tập trung
vào thực hiện cấp phép khai thác, xả thải và thăm dò nguồn nước theo quy định tại
các văn bản hiện hành nhằm đảm bảo việc khai thác hiệu quả. Đồng thời, lập danh
mục các vùng cấm, vùng hạn chế và vùng cho phép khai thác trên địa bàn. Đây là cơ
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sở để xác định các vùng nước có đảm bảo cung cấp cho người sử dụng cả về số
lượng và chất lượng.
Bên cạnh đó, đã có sự tham gia và hưởng ứng của cộng đồng trong việc nâng
cao nhận thức và trách nhiệm với việc khai thác và sử dụng nguồn nước. Qua đó, ta
thấy nhận thức của người dân đối với việc khai thác, sử dụng hiệu quả và bảo vệ
nguồn nước tại một số khu vực đã dần được cải thiện.
3.1.4. Đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu 6.5 về thực hiện quản lý tổng hợp tài
nguyên nước
Hà Nội có 39 sông, suối có chiều dài lớn hơn 10km, trong đó có 21 sông liên
tỉnh và 18 sông, suối nội tỉnh thuộc hệ thống sông Hồng - Thái Bình. Do khu vực Hà
Nội là khu vực đồng bằng, khu vực hạ lưu gần cuối các con sông, không phải là khu
vực giao cắt với hệ thống sông giáp biên giới nên khi có bất kỳ sự thay đổi nào của
việc sử dụng nước khu vực thượng nguồn sẽ ảnh hưởng đến quá trình bồi lắng phù sa
và cấp nước cho sản xuất.
(1). Hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước
Chính phủ Việt Nam nói chung và thành phố Hà Nội nói riêng đã tích cực xây
dựng và ban hành các chương trình, chiến lược, quy hoạch làm cơ sở để triển khai
thực hiện quản lý tổng hợp tài nguyên nước.
Chỉ thị số 36/1998/CT-TW ngày 25/06/1998 của Bộ chính trị về tăng cường
công tác bảo vệ môi trường trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Xác định “Bảo vệ môi trường là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân”.
Đặt ra yêu cầu tăng cường các biện pháp quản lý tổng hợp nguồn nước theo lưu vực
sông, khẩn trương nghiên cứu các phương án đối phó với nguy cơ thiếu nước trong
những năm tới.
Nghị quyết số 41/2004/NQ-TW ngày 15/11/2004 của Bộ chính trị về bảo vệ
môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Quyết định số 81/2006/QĐ-TTg ngày 14/04/2006, phê duyệt Chiến lược quốc
gia về tài nguyên môi trường. Chiến lược đã xác định rõ quan điểm nước là thành
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phần quan trọng của sự sống, việc quản lý tài nguyên nước phải thực hiện theo
phương thức tổng hợp và thống nhất trên các lưu vực sông; phải được phát triển bền
vững; chia sẻ và bảo đảm công bằng hợp lý trong khai thác và sử dụng. Khai thác, sử
dụng phải đi đôi với bảo vệ và phát triển.
Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21 tháng 6 năm 2012, quy định
về quản lý, bảo vệ, khai thác sử dụng tài nguyên nước, phòng, chống và khắc phục
hậu quả tác hại do nước gây ra trên địa bàn lãnh thổ nước ta. Theo đó, một trong
những nguyên tắc quản lý tài nguyên nước đã được quy định trong Luật là: “Việc
quản lý tài nguyên nước phải bảo đảm thống nhất theo lưu vực sông, theo nguồn
nước, kết hợp với quản lý theo địa bàn hành chính” và “Tài nguyên nước phải được
quản lý tổng hợp, thống nhất về số lượng và chất lượng nước; giữa nước mặt và nước
dưới đất; nước trên đất liền và nước vùng cửa sông, nội thủy, lãnh hải; giữa thượng
lưu và hạ lưu, kết hợp với quản lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên khác”.
Ngay sau khi Luật được ban hành các văn bản dưới luật được tiếp tục hoàn
chỉnh để hướng dẫn thi hành: Ngày 27/11/2013, Nghị định số 201/2013/NĐ-CP được
ban hành quy định chi tiết một số điều của Luật Tài nguyên nước, bên cạnh đó nhiều
các thông tư được ban hành căn cứ dựa theo Luật đối với các tổ chức, đơn vị, cá nhân
đối với việc điều tra, thăm dò khai thác các nguồn nước.
Trong mục c, phần 3.1 nhiệm vụ trọng tâm Kế hoạch số 104/KH-UBND ngày
03/8/2012 của thành phố Hà Nội về triển khai thực hiện chiến lược phát triển bền
vững Việt Nam giai đoạn 2011-2020 nhấn mạnh việc khai thác và sử dụng có hiệu
quả các nguồn tài nguyên, khôi phục và cải thiện chất lượng môi trường, ứng phó với
biến đổi khí hậu. Cải tạo, nâng cấp nạo vét hệ thống sông tăng khả năng tiêu thoát,
giảm úng ngập và cải thiện ô nhiễm môi trường nước. Xây dựng hệ thống đê kè an
toàn hạn chế thiệt hại do mưa lũ ngập úng gây ra.
Nghị định số 142/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 của Chính phủ Quy định về xử
phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản. Các vi phạm
trong lĩnh vực tài nguyên nước bao gồm: vi phạm các quy định về điều tra, quy
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hoạch, thăm dò, khai thác sử dụng tài nguyên nước; quy định về bảo vệ tài nguyên
nước; quy định về phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra và các
vi pham khác.
Nghị định số 43/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định lập, quản lý hành lang
bảo vệ nguồn nước.
Quyết định số 81/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 4 năm 2006, phê duyệt Chiến
lược quốc gia về tài nguyên nước đến năm 2020, trong đó nêu rõ quan điểm quản lý
tài nguyên nước theo phương thức tổng hợp và thống nhất trên cơ sở lưu vực sông.
Tại Hà Nội, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội đến
năm 2020, định hướng đến năm 2030 đã đưa ra định hướng quản lý và sử dụng tài
nguyên nước trong thành phố đó là đảm bảo mục tiêu về hạ tầng kỹ thuật, phát triển
hệ thống cấp nước phục vụ cho nhân dân được sử dụng nước sạch.
(2). Kết quả thực hiện
Trên cơ sở các văn bản quy định của nhà nước, các dự án quản lý tổng hợp tài
nguyên nước trên địa bàn Hà Nội được thực hiện và đạt kết quả được tổng hợp dưới
đây:
Dự án “Điều tra, đánh giá tài nguyên nước vùng thủ đô” do Trung tâm Quy
hoạch và điều tra tài nguyên nước miền Bắc thực hiện theo Quyết định số 08/QĐQHTNN năm 2010. Kết quả dự án, xây dựng nên bức tranh tổng thể về đặc điểm
phân bố, trữ lượng và chất lượng tài nguyên nước vùng thủ đô. Đánh giá trữ lượng
nguồn nước của thành phố và tiềm năng khai thác trong tương lai.
Dự án “Quản lý tổng hợp và bền vững tài nguyên nước lưu vực sông Hồng –
Thái Bình trong ứng phó với BĐKH” được thực hiện tại Hà Nội và các tỉnh khu vực
đồng bằng sông Hồng đã đã thiết kế của một tập hợp các chính sách liên quan đến hệ
thống nước đa mục tiêu của hệ thống sông Hồng – Thái Bình: Đánh giá ảnh hưởng
của xả từ các hồ chứa chiến lược xuống hệ thống hạ nguồn đến hoạt động cấp nước
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cho nông nghiệp, công nghiệp, thủy điện, thủy lợi...; kiểm soát lũ và bảo vệ môi
trường.
Hệ thống các văn bản của nhà nước về quản lý tổng hợp tài nguyên nước được
xây dựng và áp dụng kể từ khi bắt đầu tiến hành hoạt động thăm dò, xem xét đến khi
khai thác, mức độ khai thác cho phép và các hình thức xử lý khi vi phạm trong khai
thác, sử dụng nhằm thực hiện bảo vệ và duy trì bền vững nguồn nước.
(3). Đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu
Từ các kết quả thực hiện được trình bày ở phần (2) ta thấy, Hà Nội đã tiến hành
thực hiện chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên nước theo lưu vực sông. Tuy
nhiên, số lượng các chương trình, dự án còn ít chưa đánh giá được sự tham gia của
cộng đồng xã hội trong thực hiện quản lý, bảo vệ tài nguyên nước. Do đó, cần phải
tiến hành triển khai quản lý tổng hợp tài nguyên nước đồng bộ hơn, thực hiện quản lý
tài nguyên nước bằng các hình thức khác nhau. Góp phần đảm bảo nguồn nước phục
vụ sản xuất.
3.1.5. Đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu 6.6 liên quan đến hệ sinh thái liên
quan đến nước
Hệ sinh thái liên quan đến nước trên địa bàn Hà Nội bao gồm hệ sinh thái đất
ngập nước với các ao, hồ, đầm, sông suối với diện tích ước khoảng 31.382,25 ha
chiếm 9,43% diện tích [37]; và hệ sinh thái nông nghiệp với các vùng ruộng trũng và
cánh đồng lúa nước gồm: đất trồng lúa nước, đất nuôi trồng thủy sản tại các vùng
ruộng trũng, đất ngập nước các các cây trồng khác.
Qua quá trình thu thập thông tin và các tài liệu, tổng diện tích vùng có mặt nước
tĩnh (hồ, đầm, ruộng trũng) tại Hà Nội là 150.000 ha trong đó khu vực có diện tích
lớn trên 10.000 ha chủ yếu nằm ở khu vực các huyện ngoại thành như: huyện Ứng
Hòa, Mỹ Đức, Sóc Sơn và Chương Mỹ và khu vực có diện tích nhỏ hơn 50 ha tập
chung ở khu vực các quận nội thành như: quận Cầu Giấy, Hoàn Kiếm, Đống Đa,
Thanh Xuân và Hai Bà Trưng.
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Từ kết quả thu thập được nhận thấy hệ sinh thái liên quan đến nước ở Hà Nội
đa dạng các loài sinh vật: thực vật nổi, động vật nổi, côn trùng…Đa dạng sinh học
các loài được thể hiện ở Bảng 3.5
Bảng 3.5. Đa dạng hệ sinh thái liên quan đến nước ở Hà Nội [37]
Thực vật
nổi

Thực vật
bậc cao

Động vật
không xương
sống

Động vật
có xương
sống

Côn trùng

HST sông/suối

914 loài

124 loài

136 loài

247 loài

224 loài

HST ao/đầm/hồ

331 loài

278 loài

119 loài

253 loài

102 loài

HST ruộng trũng

36 loài

234 loài

107 loài

148 loài

164 loài

Qua Bảng 3.5 ta thấy, hệ sinh thái sông/suối đa dạng thành phần loài nhất tiếp
đến là hệ sinh thái ao/đầm/hồ và có mức đa dạng sinh học thấp nhất là khu vực hệ
sinh thái ruộng trũng. Tuy nhiên, trong những năm trở lại đây, những tác động của
quy hoạch lại thành phố làm cho diện tích đất đai thay đổi: nhiều ao, hồ, đầm và các
ruộng trũng bị thu hẹp diện tích.
Diện tích nuôi trồng thủy sản nước ngọt tại Hà Nội có sự thay đổi theo xu
hướng giảm, được thể hiện ở Bảng 3.6.
Bảng 3.6. Diện tích nuôi trồng thủy sản thành phố Hà Nội [37]

Tổng số

Đơn vị

2011

2013

2014

2015

Ha

20.640

21.044

23.137

21.140

Ha

12.973

18.476

18.895

15.751

7.847

2.568

4.242

5.389

Phân theo phương thức nuôi:
Nuôi thâm canh và bán thâm canh
Nuôi quảng canh và quảng canh cải tiến

Bên cạnh việc diện tích nuôi trồng thủy sản giảm, hiện tượng các sông, hồ bị ô
nhiễm do nước thải chưa qua xử lý đã làm cho hệ sinh vật dưới nước đang có nguy
cơ bị đe dọa. Hiện tại, Hà Nội có hơn 117 ao, hồ đa số đều bị ô nhiễm bởi nước thải,
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trầm tích, bùn đáy [40]. Điều đó, làm hạn chế trong việc cung cấp nơi sống và phát
triển của các loài sinh vật dẫn đến giảm sự đa dạng thành phần loài.
Thu thập thông tin từ cuối năm 2016 đến nay, một số các hồ, đầm của thành
phố xảy ra các hiện tượng phú dưỡng; cá chết hàng loạt như Hồ Linh Đàm
(27/10/2016); Hồ Tây (30/9 - 2/10/2016) làm suy giảm hệ sinh thái hồ và ảnh hưởng
đến môi trường xung quanh. Nguyên nhân của hiện tượng này được xác định do 4
nguyên nhân: Do phần lớn đây là các hồ điều hòa, có nước thải chảy vào gây nên
hiện tượng tái ô nhiễm nước; Thời tiết thay đổi dẫn tới thiếu oxy trong nước, hàm
lượng DO thấp làm giảm sự hô hấp của thủy sinh vật; Ý thức của người dân kém;
Hiện tượng cho phép nuôi, thả cá kinh doanh [40].
Hệ sinh thái liên quan đến nước tại Hà Nội theo thời gian bị chịu ảnh hưởng bởi
4 nguyên nhân trên. Do đó, công ty thoát nước Hà Nội được UBND thành phố Hà
Nội giao nhiệm vụ xử lý cá chết và có biện pháp cải tạo lại hồ, khôi phục lại hiện
trạng nguồn nước. Trong năm 2016, công ty TNHH MTV thoát nước Hà Nội đã triển
khai thực hiện xử lý ô nhiễm 58 hồ trên địa bàn thành phố bằng chế phẩm Redoxy3C theo công nghệ của Đức nhằm cải thiện chất lượng nước các hồ trên địa bàn [40].
Ngày 11/07/2014, Hội đồng nhân dân thành phố ban hành Nghị quyết số
06/2014/NQ-HĐND về quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tại Hà Nội trong đó có
vùng đất ngập nước để đưa ra định hướng bảo tồn phù hợp.
Tóm lại: Liên quan đến tiêu chí nước về phát triển bền vững, thành phố Hà Nội
đã đạt được một số thành tựu về tiếp cận nước sạch và vệ sinh môi trường 99% dân
số đô thị và 98% dân số nông thôn được tiếp cận nước hợp vệ sinh, 35-36% dùng
nước sạch theo tiêu chuẩn BYT. Tuy nhiên, chưa đạt mục tiêu phát triển bền vững;
Hệ thống pháp luật về tăng hiệu quả sử dụng nguồn nước và quản lý tổng hợp tài
nguyên nước được xây dựng và thực hiện xong chưa vững chắc. Lượng nước thải đô
thị được xử lý còn ở mức thấp 23,7%, hiệu quả xử lý nước thải công nghiệp, làng
nghề và y tế còn chưa cao. Các tiêu chí về tăng hiệu quả sử dụng nước, hạn chế sự
suy giảm nguồn nước; thực hiện quản lý tổng hợp tài nguyên nước và bảo vệ, phục
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hồi hệ sinh thái liên quan đến nước mới chỉ đặt ra mục tiêu chung trên phạm vi cả
nước mà chưa đưa ra mục tiêu cụ thể, gây khó khăn cho đánh giá kết quả thực hiện
yêu cầu phát triển bền vững của riêng thành phố.
3.1.6. Phân tích ma trận SWOT liên quan đến tiêu chí nước
Bảng 3.7. Tổng quát phân tích SWOT liên quan đến tiêu chí nước
Điểm mạnh
Điểm yếu
- Vị trí địa lý thuận lợi, nhiều sông, ao, hồ; - Một số công trình xử lý và cấp nước
trữ lượng nguồn nước ngầm lớn.

sạch xuống cấp, chất lượng chưa

- Nội dung thực hiện mục tiêu phát triển đảm bảo cung cấp nước sạch cho
bền vững được lồng ghép vào chương người dân.
trình phát triển kinh tế- xã hội của thành - Hoạt động nhà máy, trạm xử lý
phố.
nước thải chưa hoạt động hết công
- Được sự hỗ trợ về tài chính và kỹ thuật từ suất; hoạt động thiếu hiệu quả.
nguồn vốn nhà nước và nước ngoài.
- Hoạt động kiểm soát các nguồn gây
- Thực hiện xây dựng hệ thống các văn bản
pháp luật có liên quan đến tiêu chí nước.

ô nhiễm sông, ao, hồ chưa hiệu quả
gây hiện tượng cá chết hàng loạt ở

- Hoạt động tuyên truyền phổ biến hơn, có một số hồ.
sự tham gia của cộng đồng.
- Một số văn bản chỉ đạo của Chính
phủ chưa có nội dung triển khai cụ
thể tại thành phố.
- Ngân sách chi hằng năm cho việc
đầu tư xử lý chất thải của thành phố
còn hạn chế.
Cơ hội
- Sự quan tâm của Nhà nước trong thực
hiện các chương trình cấp nước sạch; xử
lý nước thải và bảo vệ, tăng cường hiệu
quả sử dụng nguồn nước.
- Chương trình, dự án đầu tư vào hoạt động
cấp và xử lý nước đã và đang được tiếp
tục đầu tư, xây dựng.
- Có tiềm năng lao động lớn, có trình độ
khoa học – công nghệ.

Thách thức
- Phát triển bền vững nguồn nước là
chủ trương lớn với nhiều các mục tiêu
nhiệm vụ.
- Dân số đô thị tăng nhanh, do di dân
từ nông thôn ra thành thị.
- Xã hội phát triển nhanh đòi hỏi yêu
cầu ngày càng cao trong việc khai
thác và hưởng dụng các nguồn lợi từ
nước.
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- Nhận thức của người dân về phát triển bền - Một số chương trình hết hạn thực
vững từng bước được cải thiện.
hiện vào năm 2015, và chưa có
chương trình cho giai đoạn sau 2015.
- Biến đổi khí hậu đang diễn ra với
tốc độ nhanh, diễn biến phức tạp gây
ảnh hưởng lớn đến nguồn nước trong
tương lai.
Nhận xét: Qua Bảng 3.7 ta thấy, trong thực hiện các mục tiêu PTBV liên quan
đến tiêu chí nước của Hà Nội đang gặp phải những thách thức lớn chủ yếu do áp lực
gia tăng dân số, yêu cầu phát triển trong khai thác và sử dụng nguồn nước. Trong khi
những điểm yếu trong phát triển và bảo vệ nguồn nước dù đã được phát hiện và xác
định nhưng vẫn chưa có các giải pháp phù hợp. Dẫn đến, một số mục tiêu cơ bản liên
quan đến nước chưa thực hiện được. Thời gian tới, Hà Nội cần tận dụng những cơ
hôị mà thành phố đang có cùng với phát huy các điểm mạnh đặc biệt là các nguồn lực
hỗ trợ và công nghệ mới để thực hiện mục tiêu. Biến những thách thức đang phải đối
mặt thành những cơ hội nghiên cứu ra các phương pháp mới và hiệu quả.
3.2.

Đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu phát triển bền vững liên quan đến

tiêu chí năng lượng
Đánh giá thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững liên quan đến tiêu chí năng
lượng bằng các nội dung nghiên cứu phù hợp với điều kiện và tình hình thực hiện ở
Hà Nội đã được nêu tại bảng 2.2.
3.2.1. Tổ chức quản lý và hoạt động xây dựng văn bản pháp luật liên quan đến
phát triển bền vững năng lượng
(1).Tổ chức quản lý
Hiện nay, cơ quan chuyên môn thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp
về lĩnh vực Năng lượng ở Việt Nam là Bộ Công thương. Hoạt động sản xuất và cung
cấp năng lượng chủ yếu của Việt Nam từ 3 tập đoàn lớn là: Tập đoàn điện lực Việt
Nam (EVN); Tập đoàn Than và khoáng sản Việt Nam (Vinacomin); Tập đoàn dầu
khí Việt Nam (PVN).
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Tại Hà Nội, sở Công thương Hà Nội chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về năng
lượng. Hoạt động cấp điện của thành phố do công ty EVN Hà Nội thuộc tập đoàn
EVN đảm nhận.
(2). Xây dựng hệ thống văn bản pháp luật
Tại Hà Nội, cụ thể hóa chủ trương, chiến lược của Nhà nước thực hiện phát
triển năng lượng hướng tới mục tiêu tiết kiệm và hiệu quả. Năm 2009, ban hành
Quyết định số 68/2009/QĐ-UBND ngày 13/05/2009 của UBND thành phố về
Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn thành phố Hà
Nội gia đoạn 2009-2015.
Kế hoạch số 170/2012/KH-UBND ngày 07/02/2012 của UBND thành phố về
triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm
và hiệu quả trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2013-2015.
Quyết định số 4769/2012/QĐ-UBND ngày 23/10/2012 của UBND thành phố
Hà Nội ban hành chương trình phát triển năng lượng tái tạo trên địa bàn thành phố
Hà Nội giai đoạn 2012-2015, với các nhiệm vụ tuyên truyền, truyền thông nâng cao
nhận thức về sử dụng năng lượng tái tạo; xây dựng các mô hình sử dụng năng lượng
tái tạo; phổ biến và trưng bày các sản phẩm, công nghệ sử dụng năng lượng tái tạo tại
hội chợ Entech; tăng cường hỗ trợ, khuyến khích sử dụng năng lượng tái tạo trong
các hộ gia đình và cơ sở sản xuất và thực hiện lồng ghép vào kế hoạch ứng phó biến
đổi khí hậu của thành phố.
Quyết định số 4351/QĐ-BCT ngày 29 tháng 8 năm 2011 của Bộ công thương
đã phê duyệt đề án “Quy hoạch phát triển điện lực thành phố Hà Nội giai đoạn 20112015 có xét đến 2020”.
3.2.2. Đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu 7.1 về tiếp cận với điện lưới của
người dân
(1). Nguồn cung cấp điện
Lưới điện khu vực Hà Nội thuộc hệ thống lưới điện quốc gia và được cung cấp
từ các nguồn tự sản xuất trong nước như: thủy điện, nhiệt điện than, nhiệt điện dầu,

64
tuabin khí, năng lượng gió, thủy điện nhỏ & Diesel và một phần nhập khẩu từ nước
ngoài. Để có thể đảm bảo việc cung cấp điện, đảm bảo cho mọi người dân đươc tiếp
cận điện, cần phải quan tâm đến nguồn cung cấp điện hiện nay. Các nhà máy sản
xuất điện thuộc sự quản lý của 3 tập đoàn: Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN); Tập
đoàn dầu khí Việt Nam (PVN); Tập đoàn Than - khoáng sản Việt Nam (Vinacomin).

Hình 3.3: Cơ cấu nguồn cung cấp điện của Việt Nam [28]

Qua Hình 3.3, ta thấy giai đoạn 2013-2015 cơ cấu loại hình nguồn cung cấp
điện ở Việt Nam đã có sự thay đổi. Năm 2013, nguồn điện cung cấp từ hệ thống thủy
điện chiếm một nửa tổng lượng điện sản xuất nhưng đến năm 2015 đã giảm 12,17%;
Lượng cung cấp điện từ nhiệt điện than tăng dần từ 18,31% lên 33,5% [28]. Sự thay
đổi trong cơ cấu nguồn cung cấp điện của Việt Nam trong giai đoạn 2013-2015 phù
hợp với Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011-2020 (Quy hoạch điện
VII điều chỉnh) thủy điện tiếp tục giữ vai trò chủ đạo, đồng thời phát triển nhiệt điện
than với mục tiêu phát triển nhiệt điện than sẽ chiếm ưu thế, giữ vai trò quan trọng
trong cơ cấu nguồn điện giai đoạn 2025-2030.
Kết quả tìm hiểu, thu thập thông tin cho biết hiện nay, Công ty truyền tải điện 1
thuộc tổng công ty truyền tải điện quốc gia (EVN NPT) thực hiện quản lý truyền tải
và phân phối hệ thống lưới điện 500 kV và 220 kV của Hà Nội. Hiện tại nguồn điện
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500kV cấp cho Hà Nội trực tiếp từ 3 trạm biến áp 500kV Thường Tín, Hiệp Hòa và
Phố Nối; trạm 220 kV Vân Trì và Vân Trì – Sóc Sơn đã làm giảm tình trạng quá tải,
mất điện do lưới truyền tải điện trước đây chưa đáp ứng được yêu cầu tiêu thụ điện
cao của thành phố.
Đơn vị cung ứng, làm nhiệm vụ truyền tải hệ thống lưới điện trung áp và hạ áp
(<220 kV) của thành phố là công ty Điện lực Hà Nội (EVN Hà Nội). EVN Hà Nội đã
cung ứng điện, phục vụ tiếp cận điện năng cho 2.237.835 khách hàng [53] bao gồm:
Hộ gia đình; hộ kinh doanh; các khu công nghiêp; các cơ quan hành chính - sự
nghiệp. Các đối tượng khách hàng của EVN thực hiện trả tiền điện theo biểu giá điện
đối với từng mục đích sử dụng được quy định tại Quyết định số 2256/2015/QĐ-BCT
của Bộ Công thương ngày 12/03/2015 quy định về giá bán điện.
Bảng 3.8. Hệ thống truyền tải và phân phối điện của điện lực Hà Nội [53]
Đơn vị
Chiều dài đường dây điện
Công suất

km
MVA

220 KV

110KV

35 KV và điện
áp thấp

8

720

36.465

250

4.228

11.365

Hệ thống truyền tải điện của thành phố được vận hành an toàn, liên tục, ổn định
góp phần quan trọng vào việc đảm bảo cung cấp điện, các sự cố đối với hệ thống
đường dây điện được giảm đáng kể. Giảm đến mức tối đa thời gian mất điện, phát
hiện nhanh, xử lý kịp thời khi có các sự cố về điện xảy ra. Đảm bảo cho mọi đối
tượng khách hàng tiếp cận với điện với điều kiện và chất lượng tốt nhất.
Các công trình điện và lưới điện được đầu tư xây dựng liên tục cải thiện chất
lượng phục vụ cấp điện cho nhu cầu của người dân. Năm 2015, đã hoàn thành thêm
26 công trình điện: với 02 công trình lưới điện 220 kV quan trọng trong việc cấp điện
khu vực trung tâm Hà Nội và lân cận; 24 công trình lưới điện 110 kV có tính chất
quan trọng trong công tác vận hành, tăng cường khả năng truyền tải đường dây và
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công suất cho các trạm biến áp, tổng công suất và chiều dài dây dẫn tăng thêm 712
MVA và 27,3km [53].
(2). Kết quả tiếp cận điện của người dân
Mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam đến năm 2020, cơ bản 100 % hộ gia
đình trên cả nước được tiếp cận với điện. Tại thành phố Hà Nội, tỷ lệ hộ dùng điện
sinh hoạt đạt 99,9% vào năm 2010, năm 2012 đạt 100%; đến năm 2014 tỷ lệ giảm
còn 99,9% [30].
(3). Đánh giá kết quả thực hiện
Như vậy, Hà Nội đã sớm hoàn thành mục tiêu phát triển bền vững về việc đảm
bảo người dân được tiếp cận với điện. Tuy tỷ lệ có sự biến động nhưng không đáng
kể. Điều này, thể hiện sự nỗ lực của thành phố và EVN Hà Nội trong thực hiện mục
tiêu đảm bảo cho mọi người dân đều có quyền tiếp cận với điện lưới phục vụ hoạt
động sinh hoạt, sản xuất và kinh doanh.
3.2.3. Đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu 7.2 về sử dụng năng lượng tái tạo
Ở Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng, các nguồn năng lượng tiêu thụ phổ
biến là: than đá, dầu mỏ và khí đốt trong khi đó tiềm năng năng lượng tái tạo như gió,
mặt trời lại chưa được khai thác hiệu quả tương xứng với tiềm năng. Tại Hà Nội hiện
nay, chưa có số liệu thống kê về mức tiêu thụ sử dụng năng lượng tái tạo trong tổng
mức tiêu thụ năng lượng cuối cùng.
Theo cơ cấu nguồn điện của Việt Nam được trình bày ở Hình 3.3, trên cả nước
nguồn năng lượng tái tạo được sử dụng chủ yếu là nước để sản xuất thủy điện. Trong
khi đó, việc sử dụng điện từ các nguồn năng lượng tái tạo có tiềm năng như: gió; mặt
trời; sinh khối và chất thải còn chiếm lượng tỷ lệ rất nhỏ.
Thành phố Hà Nội trong những năm qua đã có một số các mô hình khai thác và
sử dụng năng lượng tái tạo cụ thể từ nguồn năng lượng mặt trời và năng lượng từ
chất thải.
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(1). Kết quả thực hiện
Thực hiện Quyết định số 4769/2012/QĐ-UBND ngày 23/10/2012 của UBND
thành phố Hà Nội về phát triển năng lượng tái tạo và chiến lược quốc gia về năng
lượng. Hà Nội đã phát triển một số các mô hình khai thác và sử dụng năng lượng tái
tạo, bước đầu đem lại những tín hiệu tích cực.
Ngày 24/04/2017, Nhà máy phát điện từ chất thải công nghiệp đầu tiên của Việt
Nam cũng như của Hà Nội xây dựng tại Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn, Sóc
Sơn được khánh thành. Tại lần phát điện đầu tiên đã sản xuất được khoảng 1,93 MW
điện, hòa thành công vào lưới điện quốc gia 1,2 MW. Phần còn lại phục vụ cho hoạt
động chạy các thiết bị điện của Khu liên hợp [54].
Hệ thống pin năng lượng Mặt trời được lắp đặt tại Trung tâm sửa chữa điện
nóng Yên Nghĩa thuộc công ty lưới điện cao thế Hà Nội. Trung bình mỗi ngày, hệ
thống pin năng lượng mặt trời tạo ra 49,9 kWh điện. Góp phần giảm tải việc sử dụng
điện từ lưới điện quốc gia, đồng thời chủ động được nguồn điện khi có xảy ra sự cố
mất điện [55].
Sử dụng hệ thống hầm khí Biogas tại Hà Nội mới chỉ dừng lại ở các trang trại
lớn, tại các trang trại nhỏ tỷ lệ quan tâm còn thấp. Trong khi, tỷ lệ đàn và số lượng
gia súc: lợn, trâu, bò của thành phố tăng liên tục qua các năm, tiềm năng từ nguồn
cung cấp nguyên liệu cho hầm ủ khí Biogas là rất lớn. Tính đến tháng 1/2016, mới
chỉ có 1.411 công trình khí sinh học, hầm Biogas được thành phố và trung ương
nghiệm thu, và được hỗ trợ về mặt tài chính [56].
Hiện chưa có kết quả thống kê về sử dụng năng lượng từ các phụ phẩm nông
nghiệp: rơm rạ, trấu để sản xuất năng lượng áp dụng tại Hà Nội.
(2). Đánh giá kết quả thực hiện
Hà Nội đã bước đầu thực hiện phát triển bền vững năng lượng bằng việc đầu tư
hệ thống các nguồn năng lượng sạch, năng lượng tái tạo; góp phần tăng tỷ lệ tiêu
dùng năng lượng tái tạo trong tổng tiêu thụ năng lượng đồng thời bảo vệ môi trường.
Tuy nhiên, các mô hình vẫn đang tồn tại trên quy mô hẹp mang tính chất thử nghiệm
chưa được triển khai mở rộng trên phạm vi toàn thành phố.
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3.2.4. Đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu 7.3 về lượng điện tiết kiệm
(1). Kết quả thực hiện
Thực hiện chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn
thành phố Hà Nội giai đoạn 2013-2015 và cuộc vận động hộ gia đình sử dụng năng
lượng tiết kiệm và hiệu quả do sở Công thương Hà Nội và công ty điện lực Hà Nội
phát động. Thông qua hoạt động tuyên truyền, tập huấn, khuyến khích sử dụng các
thiết bị tiết kiệm năng lượng, hàng năm thành phố đều tiết kiệm được lượng điện
đáng kể.
Bảng 3.9. Lượng điện tiết kiệm của thành phố Hà Nội [53]

Tổng lượng điện tiết kiệm

Đơn vị

2013

2015

2016

triệu kWh

284

317

357.72

%

2.52

2.24

2.28

Tỷ lệ % so với điện thương phẩm

Thành phố thực hiện tiết kiệm điện được là do thực hiện có hiệu quả các
chương trình: Phong trào hộ gia đình tiết kiệm điện, Giờ trái đất, sử dụng các thiết bị
được dán nhãn năng lượng hàng năm đã thu hút đông đảo người dân tham gia hưởng
ứng. Năm 2015, chương trình Giờ trái đất của thành phố đã tiết kiệm được 520.000
kWh điện [53] không chỉ góp phần làm giảm tiêu thụ điện năng của thành phố mà
còn nâng cao nhận thức về sử dụng tiết kiệm điện và hiệu quả cho người dân; Đồng
thời, việc phát hành “Sổ tay tiết kiệm năng lượng trong hộ gia đình” với các nội dung
và hình ảnh phong phú, dễ hiểu đảm bảo cho người dân dễ dàng tiếp cận các thiết bị
sử dụng điện có hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng.
(2). Đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu
Mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam hướng đến giảm tiêu thụ điện 10%.
Trong khi, tỷ lệ tiết kiệm điện của thành phố hiện đã duy trì ở mức trên 2%. Cùng với
cả nước, mục tiêu giảm 10% tiêu thụ điện đến năm 2030 sẽ đạt được nếu triển khai
thực hiện có hiệu quả chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; Phong
trào hộ gia đình tiết kiệm điện.
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3.2.5. Đánh giá kết quả thực hiện mục 7.4 về mở rộng chương trình, dự án và
các công trình hướng tới cung cấp dịch vụ năng lượng hiện đại, bền vững
Các chương trình, dự án hướng tới cung cấp dịch vụ năng lượng hiện đại, bền
vững tại Hà Nội được mở rộng nâng cao về số lượng và chất lượng. Với các chương
trình: Chương trình kiểm toán năng lượng trong các tòa nhà; Hội chợ triển lãm công
nghệ Entech; Dán nhãn năng lượng cho các thiết bị điện. Kết quả thực hiện các
chương trình được thu thập, và trình bày cụ thể như sau:
(1). Kết quả thực hiện
Chương trình kiểm toán năng lượng trong các tòa nhà
Hà Nội có 108/224 cơ sở thuộc lĩnh vực xây dựng công trình: tòa nhà, văn
phòng, khách sạn, bệnh viện nằm trong danh sách cơ sở tiêu thụ năng lượng trọng
điểm của thành phố năm 2015. Trong các tòa nhà, trung tâm thương mại, khách sạn,
siêu thị các thiết bị điện sử dụng năng lượng nhiều nhất là điều hòa không khí (chiếm
75% mức tiêu thụ điện); thiết bị chiếu sáng (10% mức tiêu thụ điện); thang máy (5%
mức tiêu thụ điện) và các thiết bị khác là 10% tổng mức tiêu thụ điện [57].
Các công trình tòa nhà, trung tâm thương mại có lượng tiêu thụ năng lượng là
rất lớn. Để giám sát tiêu thụ năng lượng tại các tòa nhà, hoạt động kiểm toán năng
lượng được thực hiện, bao gồm các hoạt động: Đo kiểm xác định mức tiêu thụ năng
lượng ở các tòa nhà từ đó tìm những cơ hội, giải pháp tiết kiệm năng lượng; Lựa
chọn được những cơ hội đầu tư giúp giảm chi phí đầu vào. Qua tổng hợp kết quả thực
hiện kiểm toán năng lượng trong các tòa nhà ở Hà Nội, nhận thấy tiềm năng tiết kiệm
năng lượng trong khu vực này cao. Thu thập thông tin từ Trung tâm tiết kiệm năng
lượng Hà Nội (ECC Hà Nội) về kết quả kiểm toán năng lượng tại một số tòa nhà ở
Hà Nội như sau:
Tổng công ty thương mại Hà Nội, với hệ thống thiết bị điện: hệ thống điều hòa
thông minh, đèn âm trần; thang máy tốc độ cao, hệ thống điện dự phòng 100% đã đầu
tư và thực hiện các giải pháp tiết kiệm năng lượng với công tác quản lý, vận hành;
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với hệ thống điều hòa không khí và hệ thống chiếu sáng. Kết quả, mỗi năm tổng công
ty tiết kiệm khoảng 88.662 kWh tương đương 13,7 TOE [57].
Tòa tháp Syrena Tower Hà Nội, thực hiện giải pháp tiết kiệm năng lượng bằng
cách lắp đặt máy bơm nhiệt Heatpumb giúp không khí thoáng mát, làm mát nâng cao
hiệu quả của cá thiết bị; Hệ thống chiếu sáng thay thế bằng bóng đènn Led để tiết
kiệm điện năng. Đề xuất lắp đặt máy biến tần cho hệ thống máy bơm nước làm lạnh
để kiểm soát lưu lượng nước sử dụng, đồng thời tiết kiệm đến 18% lượng điện năng
sử dụng [57].
Hiện nay, chương trình của Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) đang
hỗ trợ cho Chính phủ Việt Nam và 1 số thành phố lớn trong đó có thành phố Hà Nội
về thúc đẩy tiết kiệm và sử dụng hiệu quả năng lượng trong các công trình xây dựng.
Dự án góp phần nâng cao năng lực cho cán bộ trong công tác thu thập, quản lý và
phân tích các dữ liệu về năng lượng; Thúc đẩy áp dụng QCVN 09:2013/BXD, Quy
chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả.
Kết quả thực hiện dự án trong giai đoạn 2014-2017, đã thực hiện 5 dự án trình diễn
về mô phỏng năng lượng công trình ở Hà Nội: Tòa nhà trung tâm đào tạo cán bộ
quản lý năng lượng Hà Nội; Trụ sở tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam; Uỷ ban
chứng khoán Nhà nước và tổ hợp nhà ở, căn hộ cho thuê 33 Trúc Bạch. Thực hiện
các giải pháp tiết kiệm năng lượng dự án đề xuất sẽ giảm 1.000 tấn CO2 mỗi năm vừa
kết hợp bảo vệ môi trường với tiết kiệm năng lượng [58].
Hội chợ triển lãm Entech
Hội chợ triển lãm công nghệ Entech Hà Nội được triển khai liên tục từ năm
2009 đến năm 2016 để giới thiệu các công nghệ & thiết bị xây dựng giúp tiết kiệm
năng lượng trong quá trình sản xuất; Các thiết bị sản xuất và nguồn năng lượng tái
tạo, năng lượng mới như: năng lượng mặt trời, gió, sinh khối, biogas, xăng sinh học
(E5); Phương tiện giao thông tiết kiệm nhiên liệu hoặc sử dụng các nguồn năng
lượng mới; Đối với sinh hoạt hộ gia đình, giới thiệu các sản phẩm hiệu suất cao, tiết
kiệm năng lượng. Số lượng các đơn vị, gian hàng tại hội chợ tăng liên tục qua các
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năm từ 93 đơn vị năm 2013 lên 107 đơn vị vào năm 2015; các giải pháp mới để sử
dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả được giới thiệu [57].
Sử dụng sản phẩm được dán nhãn năng lượng
Năm 2014, bộ Công thương đã cấp chứng nhận và thực hiện dán nhãn năng
lượng cho 15 chủng loại với 7.289 mẫu sản phẩm. Các sản phẩm chủ yếu là các thiết
bị gia dụng: Ti vi, tủ lạnh, máy giặt, điều hòa…được người dân sử dụng nhiều do
những tính năng hiệu quả, tiết kiệm năng lượng, giá thành hợp lý.
(2). Đánh giá kết quả thực hiện
Qua việc thu thập thông tin về các hoạt động trong việc kiểm soát và phát triển
năng lượng tại Hà Nội ta thấy: Các chương trình đã được triển khai thường xuyên và
liên tục đặc biệt tại những khu vực có mức tiêu thụ năng lượng lớn. Chương trình
kiểm toán năng lượng trong các tòa nhà đã bước đầu mang lại hiệu quả. Các công
nghệ mới và các thiết bị hướng tới mục tiêu khai thác và sử dụng năng lượng tiết
kiệm và hiệu quả được giới thiệu tại Hội chợ triển lãm công nghệ Entech. Đây là cơ
sở bước đầu giới thiệu các sản phẩm có chất lượng đến tay người tiêu dùng.
Tóm lại: Liên quan đến tiêu chí Năng lượng: Hà Nội đã đạt mục tiêu đảm bảo
người dân được tiếp cận điện với tỷ lệ đạt từ 99-100%; Bước đầu xây dựng và thực
hiện phát triển năng lượng tái tạo từ nguồn năng lượng mặt trời, năng lượng từ chất
thải, tuy nhiên mới chỉ dừng lại ở mô hình thí điểm chưa được áp dụng rộng rãi; Đã
triển khai chương trình sử dụng tiết kiệm điện, tuy nhiên tỷ lệ tiết kiệm điện vẫn còn
ở mức thấp mới chỉ đạt 2% so với tổng sản lượng điện thương phẩm và thấp hơn 8%
so với mục tiêu phát triển bền vững; Các chương trình, dự án, công trình cung cấp
dịch vụ năng lượng, hiện đai, bền vững tiếp tục được thực hiện mang lại hiệu quả
tương đối lớn trong sử dụng điện, năng lượng tại thành phố: chương trình kiểm toán
năng lượng trong các tòa nhà; Hội chợ triển lãm Entech.
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3.2.6. Phân tích ma trận SWOT liên quan đến tiêu chí năng lượng
Bảng 3.10. Tổng quát phân tích SWOT liên quan đến tiêu chí năng lượng
Điểm mạnh
Điểm yếu
- Xây dựng và dần hoàn thiện hệ thống văn - Hà Nội không tự sản xuất ra điện,
bản pháp luật về khai thác và sử dụng nguồn điện phụ thuộc vào hệ
năng lượng.
thống lưới điện quốc gia.
- Đa dạng về nguồn cung cấp điện phục vụ - Chưa khai thác hết tiềm năng năng
sản xuất và sinh hoạt
lượng từ mặt trời và chất thải chăn
- Thực hiện tổ chức thành công hội chợ
nuôi; phụ phẩm nông nghiệp.
triển lãm công nghệ Entech thường niên; - Sử dụng năng lượng tái tạo mới
chương trình kiểm toán năng lượng trong
các tòa nhà đem lại hiệu quả
- Hoạt động tuyên truyền, phổ biến nâng
cao ý thức sử dụng tiết kiệm và hiệu quả
điện bước đầu đạt kết quả quan trọng

chỉ được thực hiện ở phạm vi nhỏ,
lẻ ở một số đơn vị, theo hình thức
mô hình thử nghiệm.

Cơ hội
Thách thức
- Hội chợ Entech hàng năm thu hút được sự - Bảo đảm an ninh năng lượng là
quan tâm của các doanh nghiệp trong và
chủ trương lớn của đất nước.
ngoài nước về nghiên cứu các công nghệ, - Dân số đô thị tăng nhanh gây áp
giải pháp, năng lượng mới.
lực lớn đến việc tiêu thụ điện, đặc
- Khoa học – công nghệ phát triển
biệt vào những ngày thời tiết nắng
- Chương trình năng lượng sạch Việt Nam,
nóng.
do USAID hỗ trợ được áp dụng trên địa - Xã hội phát triển nhanh đòi hỏi
bàn Hà Nội
yêu cầu ngày càng cao trong việc
- Tiềm năng, năng lượng từ mặt trời và các
khai thác và hưởng dụng các
phụ phẩm nông nghiệp lớn

nguồn lợi từ năng lượng

Nhận xét: Qua Bảng 3.10, nhận thấy đối với mục tiêu PTBV liên quan đến tiêu
chí năng lượng. Hà Nội có nhiều điểm mạnh liên quan đến năng lượng. Hệ thống
điện được cung cấp ổn định, khoa học – công nghệ về phát triển năng lượng tiết
kiệm, hiệu quả được giới thiệu. So với mục tiêu PTBV liên quan đến nước, năng
lượng của Hà Nội theo đánh giá được xem là có xu hướng đạt gần mục tiêu hơn. Tuy
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nhiên, phát triển năng lượng tại Hà Nội đang chịu thách thức lớn của việc sử dụng
năng lượng gia tăng; nguồn điện phụ thuộc vào hệ thống các nguồn sản xuất điện của
hệ thống lưới điện quốc gia. Nguồn điện năng được phát triển ở thành phố mới áp
dụng thử nghiệm chưa sản xuất rộng rãi. Nhận thức được các điểm mạnh, điểm yếu,
cơ hội, thách thức cùng với các kết quả thực hiện của thành phố sẽ đề xuất một số
các giải pháp phát triển trong tương lai.
3.3. Đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu phát triển bền vững liên quan đến tiêu
chí thực phẩm
Kết quả thực hiện phát triển bền vững tại thành phố Hà Nội liên quan đến tiêu
chí thực phẩm được đánh giá dựa vào các số liệu thu thập thông tin từ hệ thống chỉ
tiêu thống kê quốc gia hiện hành và kết quả từ các cuộc điều tra của Tổng cục thống
kê thực hiện phù hợp với các mục tiêu được trình bày tại bảng 2.3.
3.3.1. Đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu 2.1 về việc tiếp cận với thực phẩm an
toàn, đủ dinh dưỡng
UBND thành phố Hà Nội đã ban hành chủ trương và các chương trình về đảm
bảo nguồn lương thực - thực phẩm an toàn, góp phần cải thiện và nâng cao sức khỏe
nhân dân, cụ thể:
Quyết định số 17/2012/QĐ-UBND về quy hoạch phát triển nông nghiệp thành
phố Hà Nội.
Kế hoạch số 152/2013/KH-UBND về triển khai thực hiện chương trình mục
tiêu quốc gia về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn
2013-2015.
Kế hoạch số 205/KH-UBND ngày 02/12/2015 của UBND thành phố Hà Nội về
việc thí điểm triển khai thanh tra chuyên ngành ATTP tại quận, huyện, thị xã và xã
phường, thị trấn của thành phố Hà Nội
Kế hoạch số 151/KH-UBND ngày 10/8/2016 do UBND thành phố ban hành
thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 9/5/2016 của Chính phủ về tăng cường trách
nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.
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(1). Kết quả giám sát việc cung cấp thực phẩm an toàn, đủ dinh dưỡng
Bên cạnh việc sản xuất lương thực có hạt, các vùng rau chuyên canh, chuyên
cung cấp rau an toàn được xây dựng tại khu vực Thường Tín, Gia Lâm, Chương Mỹ,
Đông Anh với các vùng rau lớn như bắp cải tại Gia Lâm, cà chua tại Yên Mỹ. Chăn
nuôi trên địa bàn khá ổn định không xảy ra các dịch bệnh lớn trên đàn gia súc - gia
cầm, không có các ổ dịch bùng phát.
Thành phố Hà Nội, không xảy ra tình trạng thiếu đói. Người dân có nhiều lựa
chọn đối với thực phẩm từ nguồn sản xuất tại địa phương, đến các sản phẩm từ tỉnh
khác hay các sản phẩm nhập khẩu từ nước ngoài.
Hà Nội đã thực hiện phân cấp quản lý nhà nước về sản xuất, kinh doanh thực
phẩm. Ngành y tế quản lý 32.221 cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, kinh doanh
dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố (trong đó:Thành phố quản lý: 2.814
cơ sở; quận, huyện, thị xã quản lý 8.713 cơ sở; xã, phường, thị trấn quản lý 20.694 cơ
sở; Ngành nông nghiệp quản lý 20.390 cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông sản và
sản phẩm nông – lâm - thủy sản (trong đó: thành phố: 1.153 cơ sở; quận, huyện, xã
phường: 12.937 cơ sở; 06 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm công nghiệp; 16 cơ sở bán
công nghiệp; 03 khu giết mổ thủ công; 1.047 điểm, hộ giết mổ nhỏ lẻ, thủ công);
Ngành công thương: 7.300 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, 454 chợ, 117 siêu
thị và 22 trung tâm thương mại trên địa bàn thành phố [59].
Thông tin thống kê từ UBND thành phố Hà Nội, nguồn thực phẩm phục vụ đời
sống của người dân Hà Nội đươc cung cấp phần lớn từ hệ thống các chợ trong đó có
15 chợ hạng 1; 65 chợ hạng 2; 311 chợ hạng 3 và 63 chợ chưa phân hạng; 2 chợ đầu
mối (phía Nam, Minh Khai) và 4 chợ mang tính chất đầu mối (Long Biên, chợ gia
cầm Hà Vỹ, chợ cá Yên Sở và chợ đêm Văn Quán). Hầu hết, đều là các chợ truyền
thống kinh doanh các mặt hàng: rau, củ, quả, thực phẩm tươi sống. Tỷ trọng cung cấp
hàng hóa thực phẩm chiếm 70% nhu cầu tiêu dùng của người dân. Tuy nhiên, công
tác kiểm soát nguồn gốc và chất lượng của nguồn hàng còn gặp nhiều khó khăn do
mô hình bán nhỏ lẻ, khó kiểm soát.
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Từ năm 2011 đến hết năm 2014, trên địa bàn Hà Nội xảy ra 9 vụ ngộ độc thực
phẩm, 154 người mắc và 1 người chết. Thống kê cụ thể được trình bày ở Bảng 3.11
Bảng 3.11. Thống kê ngộ độc thực phẩm tại Hà Nội [33]
2011

2012

2013

2014

Vụ

02

03

2

2

Mắc

31

39

37

47

Chết

01

0

0

0

Các vụ ngộ độc tại Hà Nội thường xảy ra tại các bữa ăn gia đình. Kết quả báo
cáo hàng năm của Cục an toàn vệ sinh thực phẩm, hiện nay ngộ độc thực phẩm do
các nguyên nhân chính: Độc tố tự nhiên trong thực phẩm; hóa chất; vi sinh vật và
nguyên nhân chưa xác định. Tại Hà Nội, nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm được
trình bày ở Bảng 3.12.
Bảng 3.12. Nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm ở Hà Nội [60]
Nguyên nhân

Tỷ lệ (%)

Vi sinh vật

23

Hóa chất

15

Thực phẩm chứa chất độc tố tự nhiên

8

Thực phẩm bị biến chất

0

Nguyên nhân không xác định

54

Vấn đề về vệ sinh an toàn thực phẩm không chỉ gây ra ngộ độc thực phẩm mà
đây còn được xác định là một trong các nguyên nhân gây ra một số bệnh về đường
tiêu hóa như tả, ỉa chảy, lỵ. Số trường hợp mắc bệnh tả, ỉa chảy, lỵ qua các năm tại
Hà Nội như sau: Năm 2010:122.353 trường hợp; năm 2011: 121.468 trường hợp.
Năm 2013,2014 chỉ tính các trường hợp phát sinh do các đơn vị địa phương quản lý
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với số trường hợp lần lượt là 49.058 và 17.958; Năm 2015, giảm xuống còn 13.817
trường hợp [36].
Để đảm bảo, khắc phục và hạn chế tình trạng mất vệ sinh an toàn thực phẩm
đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hậu quả nghiêm trọng. Thành phố Hà Nội đã triển
khai các chương trình hoạt động cụ thể để góp phần hạn chế tối đa những ảnh hưởng
do thực phẩm gây ra đối với con người, cụ thể:
Đa dạng hình thức truyền thông, vận động. Từ năm 2011-2016, đã thực hiện
đưa 2.148 bản tin, bài phóng sự phản ánh trên các phương tiện thông tin đại chúng;
phổ biến kiến thức cho cán bộ ban chỉ đạo và mạng lưới an toàn thực phẩm
1.069/54.984; chủ cơ sở, nhân viên trực tiếp sản xuất sinh doanh thực phẩm 1.164
cuộc/56.132 người; tổ chức đoàn thể, người tiêu dùng: 428 cuộc/46.762 người [59].
Qua đó, nhận thức về bảo đảm an toàn thực phẩm của cả người quản lý, sản xuất và
tiêu dùng đều được nâng lên, tạo sự chuyển biến mạnh trong nhận thức.
Công tác thanh, kiểm tra ATTP của thành phố có sự phối hợp giữa các ngành: y
tế - nông nghiệp – công thương. Trong 6 năm từ 2011-2016, ngành Y tế đã kiểm tra
4.982 lượt cơ sở; cấp quận, huyện xã kiểm ra 24.700 lượt cơ sở xử lý vi pham hành
chính với số tiền hơn 10 tỷ đồng. Ngành nông nghiệp đã phát hiện và xử lý 6.574 cơ
sở không đạt yêu cầu; kết quả giám sát mẫu nông - lâm - thủy sản: 4,61% vi phạm
các quy định về thành phần các chất trong thực phẩm. Ngành công thương kiểm tra
và xử lý 8.087 vụ vi phạm về chất lượng và ATTP [59].
(2). Đánh giá kết quả thực hiện
Hệ thống sản xuất nông nghiệp của Hà Nội luôn được duy trì và phát triển: sản
xuất cây lương thực, rau màu; chăn nuôi gia súc - gia cầm; nuôi trồng thủy sản cung
cấp nguồn thực phẩm cho thành phố. Tuy nhiên, thực phẩm chủ yếu được tiêu thụ tại
các chợ cóc, nhỏ lẻ gây khó khăn cho hoạt động giám sát và kiểm soát nguồn gốc và
chất lượng thực phẩm mặc dù đã có sự quản lý và phân cấp về cơ quan quản lý việc
sản xuất kinh doanh, thực phẩm. Do đó, tình trạng ngộ độc thực phẩm và mắc các
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bệnh về đường tiêu hóa: tả, ỉa chảy, lỵ xảy ra ở thành phố với hàng trục ngàn người
mắc bệnh.
Công tác thanh, kiểm tra giám sát an toàn thực phẩm của liên ngành y tế nông nghiệp - công thương được thực hiện và xử lý hành chính các cơ sở vi phạm.
Tuy vậy, qua kết quả thu thập thông tin cho thấy phạm vi quản lý của các ngành đối
với các cơ sở kinh doanh là tương đối lớn xong số lượng và kết quả xử lý vi phạm \
còn ít. Đây có thể là nguyên nhân của việc các loại thực phẩm không đảm bảo, không
rõ nguồn gốc vẫn còn trên thị trường đặc biệt ở các cơ sở nhỏ, lẻ và các khu vực xa
trung tâm thành phố.
3.3.2. Đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu 2.2 về giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng
(SDD) ở trẻ em dưới 5 tuổi.
Để thực hiện mục tiêu giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng đặc biệt cho đối tượng trẻ em
dưới 5 tuổi, UBND thành phố xây dựng Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 29/01/2013
“Kế hoạch hành động thực hiện chiến lược quốc gia về dinh dưỡng của thành phố Hà
Nội đến năm 2015” trong đó đặt ra mục tiêu:
Tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi (chiều cao theo tuổi) ở trẻ em dưới 5 tuổi
giảm xuống dưới 16,5%.
Tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân (cân nặng theo tuổi) ở trẻ em dưới 5 tuổi
giảm xuống dưới 8%.
Thực hiện chương trình phát triển dinh dưỡng quốc gia và kế hoạch của thành
phồ Hà Nội, từ năm 2012 đến hết năm 2015 tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuôi bị suy dinh
dưỡng đã có xu hướng thay đổi. Qua quá trình thu thập và tổng hợp thông tin tỷ lệ trẻ
em suy dinh dưỡng thể thấp còi, nhẹ cân tại Hà Nội được tổng hợp tại Bảng 3.13.
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Bảng 3.13. Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng tại Hà Nội [32]
Kết quả
TT

Chỉ tiêu
Điều tra (Người)

2012

2013

2014

2015

3383

3194

3126

3076

1

SDD thể thấp còi

16,9

7,0

15

14,9

2

SDD thể nhẹ cân

8,1

6,0

6,1

5,9

Từ Bảng 3.13 ta thấy, trước khi triển khai thực hiện Kế hoạch số 21/2013/KHUBND thành phố Hà Nội, tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng thể thấp còi và nhẹ cân đều
đang ở mức cao. Tuy nhiên, từ 2013 đến hết năm 2015 tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể
thấp còi, nhẹ cân đều giảm và đạt mục tiêu mà thành phố đặt ra. Hà Nội đạt mục tiêu
phát triển bền vững có liên quan đến giảm suy dinh dưỡng ở trẻ em.
3.3.3. Đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu 2.3 về năng suất và thu nhập của
người lao động trong ngành nông nghiệp
Trong những năm qua, sản xuất nông nghiệp của thành phố có sự thay đổi về
diện tích đất canh tác, số lượng lao động trong ngành, phương tiện phục vụ sản xuất,
giống cây trồng. Do đó, năng suất và sản lượng cây trồng, vật nuôi qua các năm từ
2011 đến 2015 của Hà Nội có sự biến động theo xu hướng tăng. Năng suất cây trồng
và sản lượng vật nuôi chủ yếu của Hà Nội được thể hiện ở Bảng 3.14.
Bảng 3.14. Năng suất cây trồng và sản lượng vật nuôi chủ yếu [36]
Sản phẩm nông
nghiệp

So với
Đơn vị

2011

2013

2014

2015

năm
2011(*)

Lúa

Tạ/ha

59,6

56,6

58

58,3

0,98

Ngô

Tạ/ha

46,1

48,2

48,5

48,7

1,05

Thịt trâu hơi

Tấn

1.347

1.409

1.459

1.504

1,11
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Thịt lợn hơi

Tấn

311.514 298.962 296.977

307.098

0,98

Thịt gà

Tấn

48.815

57.258

61.298

63.201

1,29

698

1.005

1.105

1.157

1,65

Trứng gà, vịt, ngan Triệu quả

(*) So sánh năng suất cây trồng và sản lượng vật nuôi năm 2015 với năm 2011
Tăng ;

Giảm

Từ Bảng 3.14, ta thấy năng suất Lúa và sản lượng thịt trâu hơi năm 2015 giảm
hơn so với cùng kỳ năm 2011 là 0,98 lần. Trong khi đó, năng suất ngô và sản lượng
thịt trâu, lợn, gà và trứng gia cầ đều tăng xong mức tăng còn chưa cao.
Về nguồn lao động trong sản xuất nông nghiệp đang có sự chuyển dịch đáng kể
thay đổi theo xu hướng chuyển dịch của nền kinh tế. Giai đoạn 2011 -2014, số người
lao động làm trong khu vực kinh tế nông nghiệp - thủy sản và các hoạt động dịch vụ
liên quan của Hà Nội có xu hướng giảm dần (Bảng 3.15)
Bảng 3.15. Số lao động trong ngành nông nghiệp [36]
Đơn vị
Nông nghiệp và hoạt động Người

2011

2012

2013

2014

17.884

22.749

16.976

16.821

792

243

263

370

liên quan
Khai thác nuôi trồng thủy sản Người

Sự thay đổi về số lượng lao động trong ngành nông nghiệp - thủy sản và năng
suất cây trồng và sản lượng vật nuôi dẫn đến sự thay đổi về thu nhập cho lao động
làm nông nghiệp của thành phố. Thu nhập bình quân của lao động trong ngành nông,
lâm nghiệp và thủy sản năm 2013: 3,025 triệu đồng. Năm 2014 tăng 1,304 triệu đồng
lên 4,329 triệu đồng [61].
Qua đó, ta thấy sản xuất nông nghiệp của Hà Nội đã có bước chuyển biến tích
cực. Thu nhập của lao động trong ngành nông nghiệp có sự gia tăng xong mức tăng
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chưa cao chưa tương xứng với tiềm năng phát triển sản xuất nông nghiệp của thành
phố.
3.3.4. Đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu 2.4 về hệ thống sản xuất lương thực,
thực phẩm xây dựng theo hướng bền vững
Sản xuất lương thực, thực phẩm bền vững là chìa khóa đảm bảo an ninh lương
thực. Hệ thống sản xuất lương thực, thực phẩm bền vững đảm bảo cung cấp nguồn
thực phẩm an toàn từ trang trại đến bàn ăn. Tại Hà Nội các chương trình hỗ trợ sản
xuất lương thực, thực phẩm ở Hà Nội được đầu tư, xây dựng và phát triển.
(1). Hệ thống các chương trình, dự án phát triển sản xuất nông nghiệp ở Hà Nội.
Quyết định 2083/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ngày
05/05/2009 về việc phê duyệt Đề án sản xuất và tiêu thụ rau an toàn thành phố Hà
Nội giai đoạn 2009-2015.
Quyết định số 1305/QĐ-UBND ngày 17/3/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố
Hà Nội phê duyệt Chương trình sản xuất lúa hàng hóa chất lượng cao TP Hà Nội giai
đoạn 2011-2015.
Quyết định số 1120/2012/QĐ-UBND ngày 13/03/2012 của Ủy ban nhân dân
thành phố về việc phê duyệt đề án Phát triển hoa, cây cảnh thành phố Hà Nội giai
đoan 2012-2016.
Quyết định số 1836/2013/QĐ-UBND ngày 25/02/2013 của Ủy ban nhân dân
Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển thủy sản thành phố Hà
Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
Quyết định số 17/2012/QĐ-UBND ngày 09/07/2012 của Ủy ban nhân dân
thành phố phê duyệt Quy hoạch phát triển nông nghiệp thành phố Hà Nội đến năm
2020.
Quyết định số 1835/2013/QĐ-UBND ngày 25/02/2013 của Ủy ban nhân dân
thành phố Hà Nội về việc phê duyệt quy hoạch phát triển chăn nuôi thành phố Hà
Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
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Quyết định số 17/2012/QĐ-UBND ngày 09/07/2012 của Ủy ban nhân dân
thành phố hà Nội về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển nông nghiệp thành phố Hà
Nội đến năm 2020, định hướng 2030.
Quyết định số 3467/2015/QĐ-UBND ngày 27/07/2015 của Ủy ban nhân dân
thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển sản xuất lúa thành phố hà
Nội theo hướng bền vững giai đoạn đến năm 2020.
Quyết định số 3085/2015/QĐ-UBND ngày 02/07/2015 của Ủy ban nhân dân
thành phố Hà Nội về việc Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung trong “Đề án sản xuất
và tiêu thụ rau an toàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2009-2016.
Quyết định số 2393/QĐ-UBND ngày 26/05/2015 của Ủy ban nhân dân thành
phố Hà Nội về việc Ban hành quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về
giết mổ, vận chuyển, sơ chế, chế biến và bảo quản, kinh doanh gia súc, gia cầm và
sản phẩm gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Dự án cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm (LIFSAP) do Ngân
hàng Thế giới tài trợ trên địa bàn 12 tỉnh thành phố trong đó có Hà Nội từ tháng
3/2010- 12/2015.
(2). Kết quả thực hiện
Ngành sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển theo hướng hiện đại và ứng
dụng công nghệ cao giúp tăng dần năng suất và chất lượng trong tất cả các lĩnh vực
trồng trọt, chăn nuôi và xây dựng mô hình chuỗi liên kết.
Trồng trọt
Thực hiện “Đề án sản xuất và tiêu thụ rau an toàn thành phố Hà Nội giai đoạn
2009-2015” theo Quyết định số 2083/2009/QĐ-UBND và Quyết định số
3085/2015/QĐ-UBND. Kết quả tổng kết thực hiện Đề án, đến hết 2015 diện tích sản
xuất RAT, trong đó có 224 ha rau sản xuất theo VietGAP và trên 40 ha rau hữu cơ.
Triển khai thực hiện 385 thử nghiệm chuyển giao tiến bộ kỹ thuật không sử dụng
thuốc BVTV. Xây dựng 8 cơ sở chế biến RAT gắn với vùng sản xuất tập trung [62].
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Chương trình sản xuất lúa chất lượng cao ở Hà Nội, sau 5 năm triển khai từ
2011 đến 2015, hình thành một số vùng sản xuất lúa chất lượng cao tại khu vực ngoại
thành Hà Nội tăng lên cả về diện tích và chất lượng. Diện tích lúa chất lượng cao của
thành phố năm 2010 là 19.538 ha, chiếm 10,4% diện tích; đến năm 2014 tăng lên
66.191 ha, chiếm 35% diện tích và đến năm 2015 diện tích lúa chất lượng cao đạt 3637% [63].
Đề án cây ăn quả giá trị kinh tế cao được triển khai từ thành phố Hà Nội giai
đoạn 2012-2016. Đã phát triển trồng mới, thâm canh, chăm sóc và ghép cải tạo được
diện tích 1.398 ha cây ăn quả giá trị cao. Mô hình trồng bưởi thâm canh, trồng mới và
chăm sóc các loại bưởi, nhãn, cây có múi góp phần mở rộng diện tích, tăng tốc độ
phát triển vùng trồng cây ăn quả năm sau cao hơn năm trước 1,2 đến 1,5 lần. Qua đó,
xây dựng được các thương hiệu cho cây ăn quả của thành phố như: Bưởi đường Quế
Dương, cam Kim An, bưởi Phúc Thọ, bưởi Chương Mỹ, Phật thủ Đắc Sở. Thực hiện
cấp giấy chứng nhận sản phẩm đạt tiêu chuẩn Vietgap cho 30 ha nhãn; 27 ha bưởi
Diễn [64].
Chăn nuôi gia súc - gia cầm, nuôi trồng thủy sản
Thực hiện chương trình phát triển chăn nuôi theo vùng, xã trọng điểm và chăn
nuôi quy mô lớn ngoài khu dân cư: Hà Nội đã phát triển 15 vùng chăn nuôi gồm: 2
vùng chăn nuôi bò sữa, 4 vùng chăn nuôi lợn; 9 vùng chăn nuôi gia cầm và 76 xã
chăn nuôi trọng điểm với các trại chăn nuôi quy mô lớn [65]. Phát triển xây dựng các
trang trại chăn nuôi quy mô lớn ngoài khu dân cư; khoa học – công nghệ cao được áp
dụng vào thực tiễn sản xuất: sử dụng máng uống, ăn tự động; thức ăn công nghiệp và
sinh học chất lượng đảm bảo nguồn cung cấp dinh dưỡng cho vật nuôi; sử dụng các
chế phẩm xử lý môi trường trong chăn nuôi.
Hiệu quả từ Đề án giết mổ gia súc, gia cầm: 6 cơ sở giết mổ công nghiệp; 17 cơ
sở giết mổ bán công nghiệp và 04 cơ sở giết mổ tập trung thủ công hoạt động có
kiểm soát của cơ quan nhà nước đã cung cấp 315,28 tấn thịt/ngày. Tuy nhiên, trên địa
bàn thành phố, còn tồn tại 1.518 điểm giết mổ nhỏ lẻ trong khu dân cư, chưa kiểm
soát được về vệ sinh an toàn thực phẩm, với sản lượng thịt 396 tấn/ngày [66].
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Dự án cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm (LIFSAP), sau 6 năm
được triển khai tại Hà Nội từ 2010-2015, đã khuyến khích xây dựng 04 vùng chăn
nuôi áp dụng quy trình thực hành sản xuất chăn nuôi tốt (GAHP) với sự tham gia của
1.200 hộ thuộc các xã ở các huyện ngoại thành Hà Nội như: Thanh Oai, Thường Tín,
Quốc Oai, Chương Mỹ [66]. Dự án đã thực hiện sửa chuồng trại, lắp đặt hầm biogas,
hố ủ phân; cung cấp các dụng cụ và thiết bị chăn nuôi đảm bảo an toàn. Các hộ gia
đình được tập huấn về kỹ thuật thực hành chăn nuôi an toàn. Qua đó, nắm được các
kiến thức lý thuyết và kỹ thuật về chăn nuôi tốt để áp dụng vào thực tế sản xuất nâng
cao giá trị và chất lượng sản phẩm của ngành chăn nuôi.
Chương trình nuôi trồng thủy sản trên địa bàn thành phố, đã đầu tư xây dựng và
phát triển một số vùng nuôi thủy sản tập trung có quy mô lớn. Sản lượng thủy sản của
thành phố tăng từ 59.281 tấn vào năm 2010, đến hết năm 2015 đã tăng lên đạt 88.001
tấn [36]. Trên địa bàn có 10/17 cơ sở sản xuất giống đã đáp ứng cung cấp được con
giống có chất lượng tốt cho diện tích nuôi trồng thủy sản của thành phố và các tỉnh
lân cận như Phú Thọ, Hòa Bình.
Thực hiện mô hình chuỗi liên kết.
Hà Nội đã xác định xây dựng chuỗi liên kết trong sản xuất và tiêu thụ thực
phẩm là hướng đi bền vững cho ngành nông nghiệp của thành phố. Hoạt động tuyên
truyền, nâng cao nhận thức cho nhân dân về hiệu quả và phương thức sản xuất, xây
dựng chuỗi liên kết được tập trung triển khai.
Xây dựng chuỗi liên kết trong chăn nuôi: Từ năm 2013 đến 2015, đã hình thành
và phát triển 21 chuỗi liên kết chăn nuôi bao gồm: 8 chuỗi liên kết về gia cầm; 4
chuỗi liên kết gồm cả lợn và gia cầm; 01 chuỗi liên kết về bò sữa. Xây dựng được
một số chuỗi liên kết có thương hiệu như: Lợn thịt hữu cơ Bảo Châu, gà đồi Ba Vì,
thịt lợn hương chăn nuôi bằng thức ăn sinh học thảo dược tại Thạch Thất…Tổng
lượng sản phẩm của các chuỗi liên kết chăn nuôi – tiêu thụ sản xuất của thành phố
đạt 4,5 nghìn tấn lợn; 3,1 nghìn tấn thịt gia cầm; 140 triệu quả trứng gia cầm; 29
nghìn tấn sữa tươi [65].
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Mô hình chuỗi liên kết trong sản xuất và tiêu thụ rau hữu cơ, rau an toàn được
triển khai trên địa bàn thành phố, mô hình chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ rau hữu
cơ thí điểm năm 2015. Việc thực hiện kết nối giữa người nông dân sản xuất với các
doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm đem lại nguồn thu nhập cao hơn cho người sản xuất,
đồng thời cung cấp cho người tiêu dùng các thực phẩm an toàn đến bàn ăn.
(3). Đánh giá kết quả thực hiện
So với dự thảo mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam đặt ra, Hà Nội đã
xây dựng được hệ thống sản xuất lương thực theo hướng giá trị cao, và đặt ra các
mục tiêu phát triển bền vững hoạt động sản xuất nông nghiệp trong thời gian tới. Đặc
biệt, xây dựng các chuỗi liên kết trong sản xuất thực phẩm là bước tiến mới trong sản
xuất nông nghiệp của thành phố. Tuy nhiên, các loại nông sản chất lượng cao trên thị
trường còn hạn chế với tỷ lệ chưa cao: sản xuất rau tại Hà Nội đáp ứng 52% nhu cầu
rau an toàn của thành phố, nên thành phố Hà Nội vẫn thiếu rau, đặc biệt vào mùa
mưa. Diện tích trồng lúa chất lượng cao mới chiếm khoảng 35% diện tích đất canh
tác lúa hàng năm…Qua đó, ta thấy nền nông nghiệp của Hà Nội mới chỉ đặt những
nền móng đầu tiên của việc sản xuất bền vững, cần phải tiếp tục triển khai xây dựng
và thực hiện các chương trình phát triển nông nghiệp trong tương lai.
Tóm lại: Liên quan đến thực hiện phát triển bền vững tiêu chí thực phẩm, Hà
Nội đã thực hiện việc giám sát, thanh kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm nhằm đảm
bảo cho người dân được tiếp cận với thực phẩm an toàn, đủ dinh dưỡng góp phần
giảm tỷ lệ ngộ độc thực phẩm và các bệnh liên quan đến thực phẩm. Tuy nhiên, hoạt
động kiểm tra, giám sát thực phẩm còn ít so với phạm vi quản lý của các ngành y tế nông nghiệp - công thương; Suy dinh dưỡng thể thấp còi giảm còn 14,9% và nhẹ cân
còn 5,9% đạt mục tiêu thành phố đặt ra và mục tiêu phát triển bền vững về việc giảm
suy dinh dưỡng ở trẻ em dưới 5 tuổi; Năng suất cây trồng và sản lượng vật nuôi cùng
với thu nhập của người lao động trong sản xuất nông nghiệp, thủy sản của Hà Nội
tăng. Thu nhập bình quân tăng từ 3,025 triệu (2013), lên 4,329 triệu (2014); Hệ thống
sản xuất, nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững được áp dụng bước đầu đem lại
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hiệu quả, tuy nhiên mới chỉ đáp ứng 52% nhu cầu rau an các sản phẩm an toàn chất
lượng cho người tiêu dùng.
3.3.5. Phân tích ma trận SWOT liên quan đến tiêu chí thực phẩm
Bảng 3.16. Tổng quát phân tích SWOT liên quan đến tiêu chí thực phẩm
Điểm mạnh

Điểm yếu

- Đặc điểm thổ nhưỡng, khí hậu, nguồn
nước phù hợp cho sản xuất nông nghiệp
phát triên.

- Hoạt động quản lý, kinh doanh
thực phẩm ở các khu chợ nhỏ, chợ
cóc, chợ tạm còn nhiều bất cập,
khó khăn cho hoạt động giám sát
nguồn gốc và chất lượng thực
phẩm.

- Hoạt động thanh, kiểm tra giám sát về
ATTP đã được triển khai
- Triển khai và thực hiện hiệu quả chiến
lược quốc gia về dinh dưỡng
- Đề án, chương trình sản xuất nông sản
chất lượng, giá trị kinh tế cao trên địa
bàn đạt được nhiều kết quả khả quan.
- Các mô hình chuỗi liên kết thực phẩm
cung cấp lượng lớn thực phẩm đảm bảo
chất lượng cho thành phố.

- Các mô hình sản xuất nông sản an
toàn, thực hành nông nghiệp tốt
mới chỉ được áp dụng tại một số
khu vực chưa được mở rông.
- Hoạt động thanh, kiểm tra đã thưc
hiện xong vẫn để tình trạng thực
phẩm chưa qua kiểm dịch, giám
sát lưu thông trên thị trường

- Năng suất sản xuất nông nghiệp tăng
mặc dù diện tích giảm

- Nhiều cơ sở giết mổ gia súc gia
cầm nhỏ lẻ, tự phát chưa được
kiểm soát về vệ sinh an toàn thực
phẩm.

Cơ hội

Thách thức

- Sự quan tâm của nhà nước trong phát
triển sản xuất nông nghiệp; và vấn đề an
toàn thực phẩm, dinh dưỡng cho người
tiêu dùng.

- Vấn đề thực phẩm bẩn đang diễn
biến phức tạp trong khi nhu cầu sử
dụng của người dân tăng cao.

- Chương trình, dự án đầu tư vào hoạt
động thực hành nông nghiệp tốt. Thu
hút thêm được các nguồn vốn đầu tư
- Thị trường tiêu thụ thực phẩm đang
ngày càng được mở rộng, yêu cầu các

- Giá bán các loài nông sản không
ổn định gây ảnh hưởng đến sản
xuất
- Thị trường tiêu thụ các sản phẩm
sạch, an toàn chưa được mở rộng
và tiêu thụ mạnh do giá cả của cac
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sản phẩm trên thị trường phải có dinh
dưỡng cao và an toàn.

thực phẩm cao hơn so với giá các
sản phẩm khác trên thị trường.

- Khoa học – công nghệ phát triển. thực
hiện cơ giới hóa trong sản xuất nông
nghiệp. Ngày càng nhiều các giống cây
trồng; vật nuôi có giá trị phù hợp với
điều kiện của thành phố được thử
nghiệm.

- Các loại thực phẩm có xuất sứ bên
ngoài tràn ngập thị trường. Khó
khăn cho tiêu thụ sản phẩm của địa
phương.

- Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nông
nghiệp.

- Nhận thức của người dân về vệ
sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo
dinh dưỡng còn có sự chênh lệch
giữa khu vực nông thôn và thành
thị.
- Biến đổi khí hậu xảy ra, thời tiết
ảnh hưởng đến năng suất và chất
lượng của các loài nông sản. Được
mùa mất giá, được giá mất mùa.

Nhận xét: Bảng 3.16 cho thấy, tại Hà Nội PTBV trong lĩnh vực thực phẩm còn
tồn tại nhiều điểm yếu và thách thức cho sự phát triển đặc biệt là về công tác giám
sát, kiểm tra nguồn gốc của thực phẩm đặc biệt tại các khu vực chợ cóc, nhỏ, lẻ, khu
vực kinh doanh manh mún để đảm bảo cung cấp thực phẩm an toàn cho thị trường.
Những ảnh hưởng từ việc thông tin về thực phẩm không an toàn đã ảnh hưởng đến
tâm lý của người dân cũng như thị trường thực phẩm của Hà Nội có sự chênh lệch
đáng kể giữa nông thôn và thành thị. Bên cạnh đó, phát triển thực phẩm bền vững tại
Hà Nội đang có cơ hội rất lớn để phát triển, được sự quan tâm của nhà nước và thị
trường sản xuất cũng như tiêu thụ thực phẩm, thị trường khoa học – công nghệ đang
ngày càng mở rộng thúc đẩy sản xuất nông nghiệp bền vững, chất lượng cao gia tăng.
3.4. Mối quan hệ nước – năng lượng - thực phẩm và phát triển bền vững
Nước - năng lượng - thực phẩm ba thành phần chính quan trọng của cuộc sống,
là trọng tâm trong các chính sách phát triển của mỗi quốc gia. Tại hội nghị Born 2011
(Nghĩ về mối liên hệ nước – năng lượng- thực phẩm) đã khẳng định mối liên hệ chặt
chẽ, không thể tách rời giữa 3 thành phần này.
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Tại Việt Nam, định hướng phát triển đất nước được xây dựng theo hướng sử
dụng tiết kiệm và hiệu quả nước và năng lượng; đảm bảo an ninh lương thực phục vụ
nhu cầu sống của con người hướng tới mục tiêu phát triển bền vững đất nước ở mọi
mặt.
Nước - năng lượng; Nước - thực phẩm; Năng lượng - thực phẩm giữa các thành
phần có mối quan hệ gắn bó, chặt chẽ với nhau. Sự lồng ghép mối quan hệ giữa các
thành phần nước – năng lượng – thực phẩm được nghiên cứu, để xem xét, đánh giá
sự phụ thuộc. Vì bất kỳ, sự thay đổi của thành phần nào cũng sẽ ảnh hưởng đến các
thành phần còn lại.
3.4.1. Nước – năng lượng và phát triển bền vững
Nước và năng lượng có mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau để phát triển. Phát triển
bền vững mối quan hệ nước - năng lượng tức là đảm bảo nguồn cung cấp nước cho
các hoạt động phát triển năng lượng cũng như cung cấp năng lượng cho các hoạt
động có liên quan đến nước ở hiện tại và tương lai.
Qua quá trình nghiên cứu, thu thập và tổng hợp thông tin; Mối quan hệ nước và
năng lượng là mối quan hệ hai chiều đươc xác định:
(1). Nước dùng cho sản xuất năng lượng
Nước phục vụ sản xuất điện - Thủy điện
Nước là nguyên liệu dùng để sản xuất điện tại các nhà máy thủy điện, thủy điện
nhỏ bằng việc tận dụng áp lực của dòng chảy nước, làm quay máy phát tạo ra điện.
Theo M.M. Mekonmen, Arjen Y.Hoekstra người sáng tạo ra khái niệm “Water
footprint – Dấu chân nước”, dấu chân nước trong sản xuất thủy điện là Dấu chân
nước xanh lục có nguồn gốc từ nước mưa và không ngấm vào lòng đất.
Qua thu thập thông tin, từ Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN), nguồn điện
được sản xuất từ thủy điện chiếm đa số trong cơ cấu nguồn cung cấp điện ở nước ta.
Hình 3.3, phần 3.2.2 cho thấy năm 2012-2013, thủy điện cung cấp ước đạt 50% tổng
lượng điện. Đến năm, 2014-2015 nguồn cấp điện từ thủy điện có xu hướng giảm. Tuy
nhiên, vẫn giữ vai trò chủ đạo trong cơ cấu cung cấp điện của cả nước.
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Ở Việt Nam, lượng nước sử dụng để phát điện từ dung tích hữu ích của các hồ
chứa thủy điện ước khoảng 13,6 tỉ m3, trong đó dung tích hữu ích Hồ chứa tại các
thủy điện Sơn La, Hòa Bình, Lai Châu ở lưu vực sông Hồng là lớn nhất.
Bảng 3.17. Tiềm năng phát triển thủy điện của Việt Nam [67]
Sông

Diện tích
(km2)

Số
công trình

Tổng công suất
(MW)

Lượng điện
(GWh)

Sông Đà

17.200

8

6.800

27.700

Sông Lô-Gâm-Chảy

52.500

11

1.600

6.000

Sông Mã-Chu

28.400

7

760

2.700

Sông Cả

27.200

3

470

1.800

Sông Hương

2.800

2

234

99

Sông Vu Gia-Thu Bồn

10.500

8

1.502

4.500

Sông Sêsan

14.450

8

200

9.100

Sông Srêpok

12.200

5

730

3.300

Sông Ba

13.600

6

550

2.400

Sông Đồng Nai

17.600

17

3000

12.000

1.000-3.000

4.000-12.000

Thủy điện nhỏ

Qua Bảng 3.17, ta thấy tiềm năng phát triển thủy điện ở Việt Nam là rất lớn, các
lưu vực sông có diện tích lớn, tiềm năng phát triển thủy điện trải dài khắp cả nước,
góp phần đảm bảo nguồn nước cung ứng cho sản xuất điện ổn định.
Để sản xuất ra 1GJ điện, cần khối lượng nước ở các hồ chứa thủy điện là khác
nhau. Theo kết quả tính toán của M.M. Mekonen và A.Y.Hoekstra (2011) tại 35 nhà
máy thủy điện trên toàn cầu, Dấu chân nước trung bình để sản xuất điện từ thủy điện
là 68 m3/GJ [68]. Tại Việt Nam, kết quả tính toán lượng nước cần để sản xuất 1GJ
điện đối với một số nhà máy thủy điện lớn khu vực phía bắc được trình bày ở Bảng
3.18.
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Bảng 3.18. Lượng nước sử dụng để sản xuất điện từ thủy điện
Đơn vị: m3/GJ

STT

Thủy điện

Dung tích

Lượng điện

Lượng

Lượng

hữu ích phát

sản xuất trung

nước/lượng

nước/lượng

điện (tỷ m3)

bình năm

điện sản xuất

điện sản xuất

[69]

(tỷ kWh)

(m3/kWh)(*)

(m3/GJ)(*)

1

Sơn La

6,504

10,246

0,635

176,53

2

Hòa Bình

6,062

8,16

0,743

206,55

3

Lai Châu

0,7997

4,7

0,17

47,26
(*): Tính toán của tác giả

Từ Bảng 3.18, ta thấy lượng nước cần sử dụng cho thủy điện là rất lớn. So với
mức trung bình của các thủy điện trên thế giới, lượng nước cần thiết để sản xuất 1GJ
điện ở nhà máy Thủy điện Sơn La và Hòa Bình gấp 2,6 và 3,03 lần so với lượng
nước trung bình toàn cầu; Nhà máy thủy điện Lai Châu có lượng nước cần thiết để
sản xuất thủy điện thấp hơn 1,4 lần so với lượng nước trung bình của thế giới. Vì
vậy, có thể thấy sản xuất điện từ thủy điện phụ thuộc rất nhiều vào nguồn tài nguyên
nước hay nói cách khác sản xuất năng lượng điện từ thủy điện có quan hệ mật thiết
với nước đặc biệt tại Việt Nam khi thủy điện đang là nguồn cung điện chủ yếu.
Làm mát trong nhà máy nhiệt điện
Quy hoạch điện VII giai đoạn 2011-2020 có xét đến năm 2030 (sửa đổi, bổ
sung), xác định nhiệt điện sẽ là nguồn cung cấp điện chiếm tỷ trọng đáng kể trong cơ
cấu nguồn điện những năm tiếp theo. Quy mô của nhà máy nhiệt điện được mở rộng,
nhu cầu về sử dụng nước cho hoạt động làm mát tại các nhà máy nhiệt điện có xu
hướng tăng lên.
Kết quả thu thập và tổng hợp thông tin, từ năm 2013 đến hết năm 2015 số lượng
các nhà máy nhiệt điện có xu hướng tăng dần: Năm 2013 là 19 nhiệt điện than, 07
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nhiệt điện dầu; 2014: 26 nhiệt điện than, 10 nhiệt điện dầu; năm 2015: 27 nhiệt điện
than và 10 nhà máy nhiệt điện dầu [28]. Trong đó, nhà máy nhiệt điện than được xác
định có mức sử dụng nước làm mát là lớn nhất
Nhà máy nhiệt điện than cần khoảng 142 lít nước để sản xuất ra 1kWh điện
[70]. Khi số lượng các nhà máy nhiệt điện gia tăng, lượng nước phục vụ nhu cầu làm
mát sẽ là rất lớn. Kết quả thống kê tại Báo cáo thường niên của ngành điện cho thấy
sản lượng điện từ nhiệt điện than tăng nhanh qua các năm: năm 2013: ước đạt 24
triệu kWh; năm 2014:34 triệu kWh và đến năm 2015 đã tăng lên khoảng 55 triệu
kWh điện [28]
Do sự phát triển nhanh của nhà máy nhiệt điện nói chung và nhiệt điện than nói
riêng. Để bảo dưỡng và vận hành ổn định các thiết bị trong nhà máy, hoạt động làm
mát bằng nước tại các nhà máy nhiệt điện được đặc biệt quan tâm. Lượng nước cần
cung cấp để làm mát tại các nhà máy nhiệt điện giai đoạn 2013-2015 được trình bày
ở Bảng 3.19.
Bảng 3.19. Lượng nước làm mát trong nhà máy nhiệt điện than
Sản lượng điện ước đạt

Lượng nước làm

(triệu kWh)

mát (tỷ m3) (*)

2013

24 triệu

3,408 tỷ

2014

34 triệu

4,828 tỷ

2015

55 triệu

7,810 tỷ

Năm

(*): Tính toán của tác giả

Qua Bảng 3.19, cho thấy lượng nước cần dùng để làm mát cho các nhà máy
nhiệt điện than của Việt Nam là tương đối lớn và có xu hướng tăng dần qua các năm
từ 3,408 tỷ m3 nước năm 2013 lên 7,810 tỷ m3 nước năm 2015. Quy hoạch điện VII
với định hướng bên cạnh duy trì thủy điện, giai đoạn những năm tới sẽ phát triển
nhiệt điện than, do đó lượng nước cần sử dụng để làm mát sẽ là rất lớn. Chính vì vây,
các nhà máy Nhiệt điện đều được xây dựng ở vị trí gần sông hoặc biển để đảm bảo
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đủ cung cấp nguồn nước làm mát trong quá trình vận hành. Nước sau khi làm mát
bình ngưng của tuabin hơi sẽ được xử lý giảm nhiệt, đảm bảo khi xả thải, nhiệt độ
nước làm mát đạt dưới 400C phù hợp QCVN 40:2011- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
về nước thải công nghiệp.
Bên cạnh đó, việc cung cấp lượng nước tương đối lớn cho làm mát tại các nhà
máy nhiệt điện sẽ tạo ra áp lực lớn trong việc đảm bảo cung cấp nguồn nước phục vụ
các ngành sản xuất khác. Đồng thời, nước làm mát khi không được xử lý đúng thải ra
môi trường sẽ gây ô nhiễm môi trường nước, dẫn đến sự suy giảm chất lượng môi
trường nước tại vùng tiếp nhận (ao, hồ).
Nước tưới cho cây trồng có tiềm năng sinh khối
Bên cạnh việc cung cấp nước để trồng trọt, chăm sóc cây trồng đảm bảo an ninh
lương thực (phân tích tại mục 3.4.2). Đối với các loại cây có tiềm năng năng lượng
sinh khối, để cung cấp năng lượng sinh khối với chất lượng đảm bảo, cần quá trình
chăm sóc từ giai đoạn trồng mới, sinh trưởng và phát triển đến khi thu hoạch với nhu
cầu về nước; điều kiện thổ nhưỡng và khí hậu khác nhau.
Dấu chân nước (Nhu cầu nước) trong sản xuất năng lượng sinh khối bao gồm 3
loại: xanh lục là lượng nước mà cây cối hấp thu có nguồn gốc từ nước mưa và không
bị ngấm vào lòng đất. Xanh lam là lượng nước lấy từ nước mặt hoặc nước ngầm sử
dụng trong công – nông nghiệp. Xám là lượng nước cần thiết để hòa loãng nguồn
nước ô nhiễm, đáp ứng được tiêu chuẩn về chất lượng nguồn nước.
Lượng nước cần thiết cho các loại cây trồng để tạo ra nguồn ethanol tại Hà Nội
được nghiên cứu trong giai đoạn 1965-2005 thể hiện ở Hình 3.5 sau.
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Hình 3.5. Dấu chân nước trong sản xuất ethanol [72]

Giai đoạn 1965-2005, các loại cây trồng thích hợp tại Hà Nội để sản xuất
ethanol bao gồm: lúa, ngô, khoai tây, sắn, mía. Mỗi loại cây trồng cần khối lượng
nước (m3) nước để sản xuất ra 1 GJ ethanol là khác nhau. Qua Hình 3.5, ta thấy đối
với các loại cây trồng thích hợp trong sản xuất ethanol có sự xuất hiện của cả ba loại
dấu chân nước là: Lục, lam và xám trong đó dấu chân nước xanh lục chiếm đa số.
Cây lúa và mía có sự xuất hiện của cả ba màu dấu chân nước trong đó dấu chân nước
màu xanh lục chiếm khối lượng là lớn nhất. Cây ngô và khoai tây cần lượng nước để
sản xuất là lớn nhất.
Tuy nhiên, trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu đang diễn ra, Việt Nam là
một trong những nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của Biến đổi khí hậụ: thời tiết
diễn biến với xu hướng bất thường: năm xảy ra hạn hán, năm xảy ra bão lũ. Trong
khi đó nguồn nước phục vụ cho cây trồng có tiềm năng sinh khối chủ yếu là mang
màu xanh lục phụ thuộc vào nguồn nước mưa tự nhiên, phụ thuộc rất nhiều vào thời
tiết. Vì vậy, để đảm bảo cung cấp một nguồn nước tương đối lớn cho sản xuất thủy
điện, làm mát tại các nhà máy nhiệt điện đồng thời hạn chế mâu thuẫn, cạnh tranh
trong sử dụng nguồn nước cho thủy điện và đảm bảo an ninh lương thực - Cần phải
có các giải pháp phù hợp, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả nguồn nước, thúc đẩy quản
lý và khai thác bền vững.
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(2). Năng lượng phục vụ các hoạt động liên quan đến nước
Xử lý nước cấp
Hoạt động xử lý nước cấp tại các nhà máy, trạm xử lý không thể thiếu điện.
Nhu cầu về sử dụng điện trong các nhà máy xử lý nước cấp là khác nhau tùy thuộc
vào công nghệ và nguồn nước (nước mặt, nước ngầm) xử lý. Để đánh giá mối quan
hệ giữa năng lượng điện với xử lý nước cấp, nghiên cứu đã căn cứ vào định mức của
Bộ xây dựng trong tiêu thụ năng lượng tại các nhà máy xử lý nước với các công suất
xử lý khác nhau và tính toán mức tiêu thụ điện theo định mức tại 21 trạm xử lý nước
cấp tại Hà Nội thuộc công ty TNHH MTV nước sạch Hà Nội.
Theo định mức dự toán sản xuất nước sạch và quản lý, vận hành mạng cấp nước
ban hành tại Quyết định số 590/QĐ-BXD ngày 30/05/2014 của Bộ xây dựng. Để sản
xuất 1m3 nước sạch từ nguồn nước ngầm, lượng điện năng tiêu thụ được trình bày ở
Bảng 3.20.
Bảng 3.20. Định mức tiêu thụ điện trong sản xuất nước cấp [73]
Công suất trạm xử lý nước (m3)

Đơn vị tính: 1m3
Điện năng tiêu thụ (kWh)

≤ 1.000

0,526 ÷0,619

≤ 5.000

0,482 ÷0,595

≤ 10.000

0,427 ÷0,534

≤ 20.000

0,423 ÷0,498

≤ 30.000

0,390 ÷0,461

≤ 50.000

0,363 ÷0,437

≤ 100.000

0,361 ÷0,425

≤ 300.000

0,336 ÷0,401
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Qua Bảng 3.20 ta thấy khi công suất của các nhà máy, trạm xử lý nước càng cao
lượng điện năng tiêu thụ để sản xuất 1 m3 nước càng có xu hướng giảm dần. Với
trạm xử lý công suất nhỏ hơn 1.000 m3/ngày đêm thì lượng điện tiêu thụ dao động từ
0,526÷0,619 kWh; nhưng đối với trạm xử lý nước công suất nhỏ hơn 300.000
m3/ngày đêm thì lượng điện tiêu thụ dao động từ 0,336 ÷ 0,401 kWh điện. Đây là cơ
sở, để các nhà quản lý quyết định đầu tư xây dựng và lắp đặt máy móc có công suất
xử lý phù hợp góp phần tiết kiệm điện, hướng tới phát triển bền vững.
Căn cứ theo định mức của Bộ xây dựng về điện năng tiêu thụ các nhà máy xử lý
nước, 21 nhà máy xử lý nước trên địa bàn Hà Nội sẽ tiêu thụ từ 199.020 - 235.725
kWh/ngày đêm cho hoạt động xử lý nước cấp [Phụ lục 2]. Ngoài ra, tại các trạm bơm
tăng áp (tăng áp lực) sử dụng điện với mức hao phí 18,5 kWh/100 m3 nước để vận
chuyển nước đến các điểm nối, phân phối nước tới khách hàng [72].
Từ đó, ta thấy vai trò quan trọng của điện trong vận hành máy móc, thiết bị xử
lý nước cấp. Khi nhu cầu về sử dụng nước của dân số tăng cao do áp lực gia tăng dân
số lớn, các nhà máy xử lý nước phải mở rộng, tăng cường công suất xử lý nước sẽ
dẫn đến việc tiêu thụ điện nhiều hơn.
Bên cạnh việc xử lý nước cấp phục vụ nước cho sinh hoạt, việc xử lý nước thải
trước khi thải ra môi trường cũng cần lượng năng lượng lớn. Tuy nhiên, chưa thu
thập được dữ liệu thống kê về mức tiêu thụ năng lượng tại các nhà máy xử lý nước
thải. Do đó, chưa trình bày trong nghiên cứu này.
Tiêu thụ năng lượng cho các thiết bị có sử dụng nước quy mô hộ gia đình
Trong sinh hoạt của gia đình và hoạt động của đời sống có liên quan đến nước
có sử dụng các thiết bị tiêu thụ năng lượng: Nồi cơm điện, bình đun nước, máy giặt,
bình nước nóng, máy bơm nước. Kết quả thu thập và tổng hợp thông tin về mức tiêu
thụ năng lượng của các thiết bị như sau: Nồi cơm điện tiêu thụ gần 10% điện năng
trong các gia đình khi được sử dụng thường xuyên, Bình đun nước, chiếm 24% điện
năng tiêu thụ hàng tháng của gia đình. Máy giặt tiêu thụ khoảng 4,2% điện năng.
Bình nước nóng tiêu thụ 18% điện năng. Máy bơm nước tiêu thụ khoảng 2,8% điện
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năng của gia đình [73]. Tiêu thụ điện cho các thiết bị có sử dụng điện liên quan đến
nước tại gia đình chiếm 59% tổng điển năng tiêu thụ/tháng của hộ gia đình
Tính đến ngày 01/04/2014, tổng số lượng hộ gia đình ở nước ta là 24.264.990
hộ [74], xem xét với trường hợp các hộ gia đình đều sử dụng nồi cơm điện và bình
đun nước. Một tháng cả nước sẽ tiêu thụ trung bình 8.250.096,6 kWh điện phục vụ
hoạt động nấu cơm và đun nước. Đối với Hà Nội, năm 2009 tổng số hộ là 1.749.334
hộ [75] sẽ có mức tiêu thụ điện trung bình 594.773,56 kWh. Qua đó, ta thấy năng
lượng điện được sử dụng phổ biến trong các thiết bị có liên quan đến nước tại gia
đình đặc biệt trong điều kiện dân số ngày càng phát triển, nhu cầu sử dụng các thiết
bị điện trong gia đình càng tăng cao.
Do đó, cần có các giải pháp sử dụng và tiết kiệm và hiệu quả thông qua thay đổi
thói quen kết hợp với sử dụng các sản phẩm được dán nhãn năng lượng góp phần hạn
chế các tác động lên ngành điện đặc biệt vào các giờ cao điểm.
3.4.2. Nước - thực phẩm và phát triển bền vững
Đảm bảo an ninh lương thực - an toàn thực phẩm đi cùng với việc đảm bảo hệ
thống cung cấp nước, đáp ứng nhu cầu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và các
hoạt động có liên quan; duy trì và bảo vệ diện tích vùng nước nuôi thủy sản; Sản xuất
và chế biến thực phẩm quy mô công nghiệp và gia đình. Do đó, nước - thực phẩm có
mối quan hệ mật thiết với nhau.
(1). Nước phục vụ sản xuất, chế biến thực phẩm
Cấp nước cho cây trồng, vật nuôi
Cấp nước cho cây trồng
Hiện nay ở Việt Nam cũng như trên thế giới cây trồng được phân chia thành các
loại: cây trồng hàng năm (cây lương thực); cây trồng lâu năm; cây công nghiệp và
cây ăn quả. Ở mỗi nhóm và tùy theo từng loại cây trồng mà nhu cầu về nước là khác
nhau. Việc cung cấp đầy đủ nước cho cây trồng là rất quan trọng đặc biệt trong giai
đoạn sinh trưởng.

96
Lượng nước cần thiết để sản xuất ra 1 đơn vị thực phẩm trung bình trên thế giới
được trình bày ở Bảng 3.21.
Bảng 3.21. Nhu cầu nước của 1 số thực phẩm [15]
Nhóm cây

Loại thực

trồng

phẩm

Cây trồng
hàng năm

Cây ăn quả

Cây

Đơn vị

Dấu chân nước

Dấu chân nước

trung bình (l)

trung bình (m3)

Lúa

1kg

3000

3,0

Ngô

1kg

900

0,9

Cà chua

1kg

180

0,18

Khoai tây

1kg

250

0,25

Chuối

1kg

860

0,86

Cam

1kg

460

0,46

Táo

1kg

700

0,7

Xoài

1kg

1600

1,6

250 ml

30

0,03

công Chè

nghiệp
Căn cứ vào Bảng 3.21, lượng nước cần trong sản xuất một số loại thực phẩm
chủ yếu tại Hà Nội trong năm 2015 được trình bày ở Bảng 3.22.
Bảng 3.22. Nước trong sản xuất thực phẩm chủ yếu tại Hà Nội [36]
STT

Thực phẩm

Sản lượng (tấn)

Lượng nước cần thiết
(m3)(*)

1

Lúa

1.169.433

3.508.299.000

2

Ngô

102.585

92.326.500

3

Chuối

73.457

63.173.020

4

Cam

6.600

3.036.000
(*)Tính toán của tác giả

Bảng 3.22 cho thấy, nước dùng để sản xuất cây lương thực hàng năm ngô, lúa
là rất lớn, lớn hơn nhiều so với lượng nước cần dùng cho các loại cây ăn quả. Lúa,
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ngô là những cây trồng chủ yếu đóng góp quan trọng vào việc đảm bảo an ninh lương
thực, việc cung cấp nguồn nước đầy đủ là rất cần thiết đặc biệt là cây lúa.
Ở Hà Nội, nguồn nước tưới cho cây trồng phụ thuộc rất nhiều vào lượng nước
mưa tự nhiên. Tuy nhiên, hiện nay tình trạng nắng nóng kéo dài với nhiệt độ cao xảy
ra liên tục gây nên tình trạng hạn hán, ruộng đất nứt nẻ ảnh hưởng nghiêm trọng đến
năng suất và sản lượng cây trồng. Bên cạnh đó, vào thời điểm mưa nhiều nước tại các
hồ chứa thủy điện Sơn La, Lai Châu, Hòa Bình đầy nước phải thực hiện xả lũ đã gây
hại cho cây trồng của nhân dân. Nhiều diện tích cây lương thực và hoa màu vùng hạ
du bị mất trắng gây ảnh hưởng đến việc cung cấp lương thực – thực phẩm cho thị
trường.
Cấp nước cho vật nuôi
Nước là thành phần cơ bản trong cơ thể của các loài động vật, chiếm 60 -70%
đối với cơ thể động vật bình thường. Nước giữ vai trò quan trọng trong các hoạt động
của gia súc, gia cầm: là dung môi hòa tan, vận chuyển các chất dinh dưỡng trong cơ
thể, thải bỏ chất độc ra ngoài; Điều hòa, ổn định thân nhiệt; Tham gia các phản ứng
hóa học, thủy phân các chất dinh dưỡng. Khi thiếu nước sẽ giảm hấp thụ thức ăn, dẫn
đến tình trạng chậm lớn do quá trình trao đổi chất, quá trình sinh lý bị đình trệ. Làm
giảm năng suất, sản lượng cũng như chất lượng của sản phẩm.
Nghiên cứu của M.M. Mekonen, A.Y.Hoektra (2010) trong vòng đời của một
số loại gia súc - gia cầm phổ biến như lợn, trâu, bò, gà và ngựa thì lượng nước trung
bình của mỗi loài sử dụng được trình bày ở Bảng 3.23.
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Bảng 3.23. Nhu cầu nước của một số loài động vật trong chăn nuôi [76]
WF của động vật
trong cả vòng đời
(m3/tấn)

Cân nặng
trung bình
(kg)

Thời gian sống
trung bình (năm)

WF trung bình
của mỗi loài
(m3/năm/loài)

Lợn

3.831

102

0,75

520

Trâu,Bò

7.477

253

3

630

Gà thịt

3.364

1,9

0,25

26

Ngựa

40.612

473

12

1599

Năm 2015, Hà Nội có tổng số 1.548.265 con lợn, 16.500 con gà; 300 con ngựa.
Tính theo mức trung bình dấu chân nước tại Bảng 3.23, lượng nước cần để cung cấp
cho đàn lợn; gà và trâu bò lần lượt là lợn: 805,116 triệu m3/năm; gà: 429 nghìn
m3/năm; ngựa: 497,7 nghìn m3/năm.
Kết quả cho thấy, trước nhu cầu tiêu thụ thịt gia súc, gia cầm tăng nhanh do áp
lực gia tăng dân số và của thị trường. Số lượng đàn gia súc - gia cầm đang dần gia
tăng lên về số đàn; cùng với đó các chương trình phát triển chăn nuôi lợn vùng, xã
trọng điểm được mở rộng (như đã nêu ở phần 3.3.4). Dẫn đến, cần lượng nước lớn để
phục vụ chăn nuôi gia súc – gia cầm từ khi vào đàn cho đến khi xuất chuồng.
Giết mổ gia súc, gia cầm
Qua quá trình thu thập thông tin trong quá trình giết mổ gia súc, gia cầm. Nước
được sử dụng cho việc cạo lông, rửa thịt, sơ chế các bộ phận phụ. Đồng thời, sử dụng
nước để vệ sinh nhà xưởng, dụng cụ như xô, chậu, dao.
Bảng 3.24. Nhu cầu nước trong giết mổ thịt gia súc, gia cầm [76]
STT

Thực phẩm

Đơn vị

Dấu chân nước trung bình (l)

1

Thịt gà

1kg

4.330

2

Thịt lợn

1kg

5.990

3

Thịt bò

1kg

15.400
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Từ Bảng 3.24 ta thấy, đối với các loại gia súc, gia cầm có trọng lượng lớn như
bò thì lượng nước dùng để sản xuất ra 1kg thịt gấp 3,6 lần so với lượng nước để sản
xuất 1kg thịt gà; gấp 2,6 lần so với lượng nước để sản xuất 1kg thịt lợn.
Bên cạnh việc cung cấp nguồn nước cho giết mổ. Nước thải từ việc giết mổ, sơ
chế, rửa dụng cụ khi chưa qua hệ thống xử lý nước thải tập trung để xử lý trước khi
thải ra môi trường, sẽ là một trong các nguyên nhân chính gây ô nhiễm nước mặt
(sông, ao, hồ), làm gia tăng lượng BOD5 và Coliform… trong nước làm cho chất
lượng nguồn nước tiếp nhận bị suy giảm về chất lượng.
Nuôi trồng thủy sản
Ở Việt Nam hệ thống sông, hồ dày đặc, phân bố rộng khắp trên cả nước. Cung
cấp môi trường sinh sống thuận lợi cho các loại thủy sản. Sản lượng thủy sản hàng
năm được duy trì tăng trưởng liên tục và ổn định đáp ứng được nhu cầu tiêu thụ thủy
sản ngày càng gia tăng.
Tuy nhiên, thủy - hải sản tự nhiên đang được khai thác liên tục, dễ dẫn đến tình
trạng cạn kiệt làm cho nguồn lợi tự nhiên giảm. Do đó, phát triển nuôi trồng thủy sản
ở các địa phương được triển khai đòi hỏi cần diện tích mặt nước lớn để phục vụ sản
xuất. Vì vậy, trong những năm gần đây chủ trương giảm diện tích đất trồng lúa gia
tăng diện tích đất nuôi trồng thủy sản, tận dụng triệt để hệ thống ao, hồ đang được
thực hiện.
Tại Hà Nội, diện tích nuôi trồng thủy sản thay đổi không đồng đều theo thời
gian, từ năm 2010 đến 2014 tăng từ 20.555 ha lên 23.137 ha. Tuy nhiên, đến năm
2015, diện tích nuôi trồng thủy sản giảm còn 21.140 ha [36]. Các loại thủy sản trên
địa bàn thành phố đều là thủy sản nước ngọt và nuôi chủ yếu theo hình thức thâm
canh và bán thâm canh. Diện tích nuôi trồng thủy sản giảm xong sản lượng thủy sản
lại có dấu hiệu gia tăng qua các năm.
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Bảng 3.25. Nuôi trồng thủy sản tại Hà Nội [36]
2011

2013

2014

2015

Diện tích (ha)

20.640

21.044

23.137

21.140

Sản lượng (tấn)

64.845

76.726

86.575

88.001

Theo định mức cấp nước cho nuôi trồng thủy sản (Quyết định số 1752/QĐUBND ngày 16/03/2017 của UBND thành phố Hà Nội) được UBND thành phố Hà
Nội ban hành, với diện tích nuôi thâm canh (Bảng 3.6) thì lượng nước cấp cả năm:
50.665 m3/ha/năm; nuôi quảng canh (Bảng 3.6) cần 13.164 m3/ha/năm. Tuy nhiên,
trong những năm trở lại đây tình trạng nguồn nước bị ô nhiễm gây hiện tượng cá chết
hàng loạt ở các hồ của Hà Nội cùng với sự thay đổi bất thường của điều kiện thời tiết,
đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc phát triển nuôi trồng thủy sản của thành phố.
Từ đó, ta thấy khi nguồn nước không đảm bảo sẽ ảnh hưởng lớn đến việc sản
xuất và chất lượng của thủy sản. Do đó, cần có các biện pháp cải tạo môi trường
nước, đảm bảo môi trường nước với các thông số môi trường nằm trong quy chuẩn
quốc gia.
Sản xuất nước giải khát, rượu – bia
Trong quá trình sản xuất bia, rượu và nước giải khát cần tiêu hao một lượng
nước thích hợp tùy thuộc vào công nghệ sản xuất: hệ thống đóng gói bia thành phẩm,
hệ thống thiết bị và nhiệt độ của nước
Đối với sản xuất bia, nước là một trong những nguyên liệu chính và không thể
thay thế. Thành phần và tính chất của nước ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng của
bia. Khi áp dụng công nghệ truyền thống cần tiêu dùng 2,0-3,5 m3 nước/ 100 lít bia;
công nghệ trung bình tiêu dùng 0,7-1,5 m3 nước/ 100 lít bia; công nghệ tốt nhất cần
0,4 m3 nước/ 100 lít bia [77].
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Ở Việt Nam, sử dụng nước dao động từ 0,6 - 2,0 m3 nước/ 100 lít bia. Trong
khi đó, nước ta đang nằm trong tốp các quốc gia có mức sản xuất và tiêu thụ bia lớn
nhất trên thế giới.

Hình 3.6. Thị trường sản xuất và tiêu thụ Bia ở Việt Nam [78]

Hình 3.6 cho thấy từ năm 2011 đến năm 2015, sản lượng bia được sản xuất tại
Việt Nam liên tục tăng từ 2,78 tỷ lít bia năm 2011 lên 4,67 tỷ lít bia vào năm 2015.
Tương ứng lượng nước cần sử dụng để sản xuất bia sẽ tăng dần, tính theo mức tiêu
thụ nước trung bình ở Việt Nam, năm 2015 khối lượng nước cần sử dụng tăng từ
1.890.000 m3 – 3.780.000 m3 so với năm 2011. Do đó, khi nhu cầu sử dụng bia tăng
cao, áp lực đòi hỏi với nước phục vụ sản xuất càng lớn.
(2). Thực phẩm với nước
Bên cạnh việc cung cấp nước cho sản xuất – chế biến thực phẩm theo chiều
hướng tích cực góp phần gia tăng sản xuất và chất lượng sản phẩm, quan hệ ngược
lại giữa sản xuất thực phẩm với nước là mối quan hệ mang chiều hướng tiêu cực.
Nước thải từ chăn nuôi gia súc - gia cầm, nuôi trồng thủy sản, chế biến thực phẩm;
dư lượng hóa chất – phân bón dư thừa trong quá trình chăm sóc cây trồng, nước thải
từ sản xuất bia – rượu là các nguồn gây ô nhiễm, làm suy giảm và ảnh hưởng đến
chất lượng nguồn nước.
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Nước thải từ các ao, hồ nuôi thủy sản có chứa lượng thức ăn dư thừa thối rữa bị
phân hủy có chứa hàm lượng các chất hữu cơ, các chất dinh dưỡng, chất rắn lơ lửng
cao; các loại hóa chất và thuốc kháng sinh sử dụng trong chăm sóc thủy sản không
phân hủy hết cùng với sản phẩm bài tiết từ các loài thủy sản dẫn đế ô nhiễm hữu cơ
làm cho nước có màu khác lạ và mùi khó chịu gây ảnh hưởng đến chất lượng nguồn
nước và chất lượng của các sản phẩm thủy sản [79].
Hoạt động chế biến thủy sản với nhu cầu về nước sử dụng cho việc rửa – sơ chế
nguyên liệu; chế biến sản phẩm và vệ sinh nhà xưởng, thiết bị tạo ra một lượng nước
thải tương đối lớn. Nước thải sản xuất chiếm từ 85-90% tổng lượng nước thải với
thành phần nước thải có nồng độ COD, BOD5, chất rắn lơ lửng, tổng ni tơ và phot
pho cao; Nước thải có khả năng phân hủy sinh học cao tỷ lệ BOD/COD dao động từ
0,6 đến 0,9 [80]. Nếu không được xử lý bằng phương pháp thích hợp sẽ là nguồn gây
ô nhiễm nghiêm trọng bởi lượng nước thải lớn và nồng độ các chất ô nhiễm cao.
Sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật trong chăm sóc cây trồng, súc, rửa lọ trực tiếp
tại ví trí gần nguồn nước cùng với dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật tồn dư trong
đất, không được cây trồng hấp thụ qua quá trình rửa trôi và tích tụ sẽ ngấm dần vào
nguồn nước gây ô nhiễm nước mặt và nước ngầm làm gia tăng hàm lượng các chất ô
nhiễm trong nước. Làm suy giảm chất lượng nước và gia tăng hàm lượng chất ô
nhiễm trong nước.
Ngành sản xuất bia, lượng nước thải phụ thuộc vào lượng nước sử dụng trong
sản xuất, chỉ khoảng 0,15 m3 nước/100 lít bia có ở trong bia, nước bay hơi, nước
trong bã hèm, bã bia không đi vào hệ thống nước thải, lượng nước còn lại sau khi đưa
vào sản xuất đều là nước thải. Tính chất nước thải sản xuất bia ở Việt Nam có hàm
lượng BOD5, COD, SS, tổng N, NH4+ đều ở mức cao, với tải lượng chất thải phát
sinh trong ngày lớn: COD: 10.000 -11.000 kg/ngày; BOD5: 6.500-7000 kg/ngày vượt
nhiều lần so với tiêu chuẩn cho phép của Việt Nam [87].
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3.4.3. Năng lượng - thực phẩm và phát triển bền vững
Trong sản xuất - chế biến thực phẩm, bên cạnh vai trò không thể thiếu của
nước, năng lượng cũng giữ vai trò vô cùng quan trọng.
(1). Năng lượng sử dụng trong sản xuất thực phẩm
Năng lượng phục vụ trạm bơm nước
Nguồn nước xả từ các hồ chứa thủy điện đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ
trợ hạ du chống hạn và sản xuất nông nghiệp ổn định. Tập đoàn điện lực Việt Nam
hàng năm tổ chức vận hành hệ thống các nhà máy thủy điện đảm bảo duy trì mực
nước hạ du hệ thống sông hồng trong các đợt xả theo yêu cầu.
Ở khu vực miền bắc, Đồng bằng bắc bộ tiếp nhận lượng nước xả từ các hồ chứa
thủy điện Hòa Bình, Tuyên Quang và Thác Bà phục vụ gieo trồng đặc biệt là vào vụ
đông xuân. Tính đến hết năm 2013, diện tích được tưới tiêu bởi các công trình thủy
lợi ở khu vực đồng bằng sông Hồng là 704 nghìn ha; diện tích không được tưới tiêu
là 69 nghìn ha. Với tổng số lượng trạm bơm là 5415 trong đó 3488 trạm bơm
tưới;640 trạm bơm tiêu và 1287 trạm bơm tưới tiêu kết hợp [81]. Để đảm bảo cho các
trạm bơm hoạt động liên tục, EVN lập kế hoạch đảm bảo hoạt động cấp điện ổn định,
phục vụ cho các đợt bơm nước.
Quyết định số 1752/QĐ-UBND ngày 16/03/2017 của UBND thành phố Hà Nội
ban hành quy trình, định mức kinh tế - kỹ thuật và đơn giá duy trì vận hành hệ thống
tưới tiêu nước trên địa bàn thành phố Hà Nội. Theo đó, để các trạm bơm tưới hoạt
động cần cùng cấp lượng dầu nhờn, mỡ, dầu diesel thích hợp. Xem xét đối với hệ
thống tưới nước bằng động lực với các máy bơm có lưu lượng Q ≤1000 m3/giờ, định
mức tiêu thụ dầu nhờn và diesel.
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Bảng 3.26. Định mức tiêu thụ dầu nhờn,diesel bằng bơm tưới động lực [82]
Đơn vị: 1ha/vụ/cấp bơm

STT

Loại ruộng

Đơn vị: lít/ha/vụ
Vụ xuân

Vụ mùa

1

Ruộng lúa

0,025

0,010

2

Ruộng mạ

0,007

0,006

3

Ruộng hoa màu, rau quả…

0,008

Tuy nhiên, năng lượng chính để chạy các máy bơm tưới này là năng lượng
điện, nhưng số liệu thu thập không đầy đủ. Do đó, tác giả chưa có kết quả cụ thể về
lượng điện tiêu thụ tại các trạm bơm để đưa vào trong phân tích này.
Năng lượng dùng trong công nghiệp chế biến thực phẩm.
Ở Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng ngành công nghiệp chế biến thực
phẩm đang rất phát triển với các ngành: chế biến và sản xuất sữa; thịt; thủy sản đông
lạnh; đồ uống có cồn – nước giải khát; xay sát và sản xuất gạo. Trong các ngành chế
biến thực phẩm đó, năng lượng được dùng nhiều trong công nghệ chế biến thực phẩm
đặc biệt là các loại thực phẩm đông lạnh cụ thể là năng lượng điện.
Ngành chế biến thủy sản, lượng điện tiêu thụ trung bình cho các hoạt động sản
xuất dao động từ 57 - 2.129 kWh/tấn nguyên liệu và 324 - 4.412 kWh/tấn sản phẩm
phục vụ chủ yếu cho hoạt động cấp đông, bảo quản thực phẩm [83].
Ngành công nghiệp sản xuất bia, các nguồn năng lượng cần sử dụng là năng
lượng nhiệt, nhiên liệu (dầu FO) và điện với mức tiêu thụ hiện tại ở Việt Nam tương
ứng là 250 -350 MJ, 4-8,5 lít và 10 - 30 kWh điện để sản xuất ra 100 lít bia [77]. Tùy
thuộc vào mức độ hiện đại của công nghệ tại các nhà máy mà mức tiêu thụ năng
lượng sẽ tăng hoặc giảm.
(3). Thực phẩm với năng lượng
Bên cạnh việc cung cấp lương thực, đảm bảo an ninh lương thực. Một số loại
thực phẩm và phụ phẩm của nó mang lại nguồn năng lượng sinh khối tương đối lớn.
Theo quy hoạch điện VII, đến năm 2020 tỷ trọng sản xuất điện từ năng lượng sinh
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khối chiếm 1%, năm 2025 chiếm 1,2 % và năm 2030 chiếm 2,1%. Để thực hiện định
hướng phát triển đó, việc sản xuất các loại thực phẩm có tiềm năng sinh khối lớn
như: ngô, lúa, mía, đậu tương, chất thải gia súc, gia cầm… và các loại phụ phẩm
nông nghiệp là rất quan trọng . Năng lượng sinh khối từ các phụ phẩm nông nghiệp
của Việt Nam được trình bày ở Bảng 3.27
Bảng 3.27. Tiềm năng sinh khối từ nông nghiệp tại Việt Nam [84]
Nguồn sinh khối

Sinh khối

Dầu tương đương

(triệu tấn)

(triệu TOE)

Rơm rạ

32,52

7,3

Trấu

6,5

2,16

Bã mía

4,45

0,82

Các loại khác

9,00

1,8

Tóm lại: Qua nghiên cứu mối quan hệ nước – năng lượng; nước – thực phẩm
và năng lượng – thực phẩm, ta thấy nước – năng lượng – thực phẩm là ba thành phần
có quan hệ chặt chẽ, khăng khít, gắn bó mật thiết với nhau không thể tách rời trong
việc phục vụ các nhu cầu sinh hoạt cơ bản của con người trong việc tiếp cận nước
sạch, tiếp cận điện và tiếp cận thực phẩm an toàn. Nếu không có nước phục vụ sản
xuất thủy điện, nước ta sẽ thiếu hụt một nửa lượng điện phục vụ đời sống. Không có
điện chạy các máy bơm nước tưới đúng thời vụ cây trồng và rau màu năng suất bị
hạn chế trong điều kiện thời tiết bất thường sẽ gây thiếu hụt lượng nước lớn và ảnh
hưởng đến cung cấp, đảm bảo an ninh lương thực.
3.5. Đề xuất giải pháp thực hiện phát triển bền vững
Qua đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu phát triển bền vững liên quan đến tiêu
chí nước – năng lượng – thực phẩm tại Hà Nội, có thể thấy một số mục tiêu của thành
phố chưa thực hiện được. Để hạn chế và khắc phục những kết quả chưa đạt được và
hướng tới hoàn thành các mục tiêu phát triển bền vững trong thời gian tới, cần phải
thực hiện các giải pháp sau.
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3.5.1. Giải pháp chung
Nghiên cứu bổ sung, điều chỉnh, xây dựng và ban hành mới các chính sách,
chiến lược phát triển nhằm thực hiện phát triển bền vững nước – năng lượng – thực
phẩm trong đó có sự lồng ghép, tích hợp cả ba thành phần.
Xây dựng định hướng phát triển bền vững từng lĩnh vực trong tương lai khi
chương trình Nghị sự 2030 chính thức được thực hiện ở Việt Nam.
Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn trong chỉ đạo và
thực hiện các chương trình, đề án phát triển các lĩnh vực liên quan đến nước – năng
lượng và thực phẩm.
Phân công trách nhiệm và giám sát việc thực hiện công tác thanh, kiểm tra đối
với hoạt động trong các lĩnh vực khai thác, sản xuất, kinh doanh liên quan đến ba
thành phần này
Tăng cường xã hội hóa, huy động nguồn vốn hỗ trợ đầu tư từ các nguồn vốn
vay trong và ngoài nước để thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.
Tăng cường hợp tác quốc tế, trao đổi và học hỏi kinh nghiệm; tiến hành bồi
dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn và thực tế cho cán bộ thực hiện công tác có
liên quan đến phát triển bền vững.
Nâng cao nhận thức của cộng đồng về phát triển bền vững. Tầm quan trọng của
mối quan hệ nước – năng lượng – thực phẩm trog đời sống hiện nay.
3.5.2. Giải pháp cụ thể
(1). Đối với tiêu chí nước
Tiếp tục đầu tư xây dựng và cải thiện các công trình xử lý và cấp nước liên
thôn, liên xã tại khu vực nông thôn Hà Nội, tăng tỷ lệ dân số được sử dụng nước hợp
vệ sinh và nước sạch theo tiêu chuẩn Bộ Y tế. Khuyến khích và hỗ trợ các gia định tự
đầu tư xây dựng các công trình cải thiện chất lượng nước.
Nâng cấp và hoàn thiện hệ thống thoát và thu gom nước thải. Cải thiện hiệu suất
xử lý nước thải sinh hoạt, nước thải làng nghề, nước thải y tế và nước thải công
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nghiệp trước khi thải ra môi trường bằng việc đầu tư xây dựng và cải tạo, nâng cao
khả năng vận hành tại các trạm xử lý nước thải.
Các đơn vị được cấp phép khai thác tài nguyên nước và xả nước thải vào nguồn
nước chấp hành theo các quy định đã được cấp phép, khai thác đúng khối lượng, độ
sâu và phạm vi khai thác. Theo dõi và giám sát việc khai thác nguồn nước tại các
vùng cấm, vùng hạn chế và cùng cho phép khai thác sử dụng nước trên địa bàn.
Xử lý kịp thời các ao, hồ bị ô nhiễm trên địa bàn thành phố. Tăng cường phòng
ngừa, hạn chế ảnh hưởng của các nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước. Đảm bảo
cung cấp nguồn nước cho các loài sinh vật thuộc hệ sinh thái liên quan đến nước sinh
trưởng và phát triển.
Huy động sự tham gia của cộng đồng trong bảo vệ tài nguyên nước mặt: ao, hồ.
(2). Đối với tiêu chí năng lượng
Thường xuyên cải tạo và nâng cấp hệ thống phân phối điện, nâng cấp các trạm
biến áp, đường dây truyền tải điện cao áp, trung áp, hạ áp trên địa bàn Hà Nội. Thực
hiện sửa chữa, bảo trì vận hành lưới điện đảm bảo cung cấp điện cho nhân dân đặc
biệt ngày nắng nóng và mưa bão.
Phát triển và khai thác tiềm năng năng lượng mặt trời, năng lượng sinh khối từ
phụ phẩm nông nghiệp và chất thải bằng việc tập huấn kiến thức, chuyển giao khoa
học - công nghệ và phân phối các nguồn vốn hỗ trợ đầu tư từ ngân sách nhà nước và
nguồn vay vốn. Có chính sách hỗ trợ người dân trong thực hiện mô hình biogas tại
khu vực nông thôn tận dụng tối đa nguồn chất thải từ hoạt động chăn nuôi.
Tuyên truyền và nâng cao nhận thức về tiết kiệm điện, vận động người dân
hưởng ứng các phong trào: Phong trào hộ gia đình tiết kiệm điện; chương trình Giờ
trái đất – tắt điện trong 1 giờ; Sử dụng các thiết bị được dán nhãn năng lượng.
Đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ mới và
giới thiệu tại Hội chợ triển lãm Entech, và ứng dụng vào thực tiễn. Nghiên cứu và áp
dụng các giải pháp thúc đẩy hiệu quả năng lượng trong ngành xây dựng dựa vào kết
quả 5 dự án do USAID tài trợ tại Hà Nội.
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(3). Đối với tiêu chí thực phẩm
Tăng cường sự phối hợp liên ngành y tế - nông nghiệp - công thương trong
thanh, kiểm tra và giám sát an toàn thực phẩm tại Hà Nội cả về số lượng và chất
lượng, đảm bảo thực phẩm trên thị trường an toàn, đủ dinh dưỡng giảm ngộ độc thực
phẩm
Tăng cường công tác truyền thông về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm đến mọi
người dân thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, các buổi tập huấn, băng
rôn, khẩu hiệu. Kiểm tra, theo dõi thường xuyên tình trạng dinh dưỡng cho trẻ em
dưới 5 tuổi ở hai hình thức thể nhẹ cân và thấp còi.
Tiếp cận khoa học – công nghệ về giống cây trồng, vật nuôi, máy móc sản
xuất và kỹ thuật chăm sóc. Đẩy mạnh thực hiện các mô hình chuỗi liên kết trong sản
xuất thực phẩm, đề án phát triển các loại nông sản chất lượng cao góp phần tăng năng
suất và thu nhập cho người lao động.
Xây dựng chương trình phòng chống, ứng phó giảm nhẹ các tác động của
thiên tai, hạn hán đến sản xuất nông nghiệp trong điều kiện biến đổi khí hậu đang
diễn ra, đặc biệt đảm bảo nguồn cung nước đủ trong vụ sản xuất
Phát triển thị trường hàng hóa lương thực - thực phẩm; đầu tư cơ sở hạ tầng và
nguồn lực: người lao động, diện tích đất canh tác, giống cây trồng, máy móc

cho

sản xuất nông nghiệp. Xây dựng đội ngũ làm công tác dự báo nhu cầu cung – cầu của
thị trường đảm bảo hiệu quả sản xuất nông nghiệp.
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
KẾT LUẬN
Luận văn với đề tài “Nghiên cứu việc thực hiện chương trình Phát triển bền
vững liên quan đến tiêu chí Nước – Năng lượng –Thực phẩm tại Hà Nội” đã thực
hiện nghiên cứu và đạt kết quả:
(1). Đánh giá được kết quả thực hiện phát triển bền vững liên quan đến tiêu chí nước
- năng lượng – thực phẩm cụ thể:
Liên quan đến tiêu chí nước về phát triển bền vững, thành phố Hà Nội đã đạt
được một số thành tựu về tiếp cận nước sạch và vệ sinh môi trường 99% dân số đô
thị và 98% dân số nông thôn được tiếp cận nước hợp vệ sinh, 35-36% dùng nước
sạch theo tiêu chuẩn BYT. Tuy nhiên, chưa đạt mục tiêu phát triển bền vững; . Lượng
nước thải đô thị được xử lý còn ở mức thấp 23,7%, hiệu quả xử lý nước thải công
nghiệp, làng nghề và y tế còn chưa cao. Các tiêu chí về tăng hiệu quả sử dụng nước,
hạn chế sự suy giảm nguồn nước; thực hiện quản lý tổng hợp tài nguyên nước và bảo
vệ, phục hồi hệ sinh thái liên quan đến nước mới chỉ đặt ra mục tiêu chung trên phạm
vi cả nước mà chưa đưa ra mục tiêu cụ thể, gây khó khăn cho đánh giá kết quả thực
hiện yêu cầu phát triển bền vững.
Liên quan đến tiêu chí Năng lượng: Hà Nội đã đạt mục tiêu đảm bảo người dân
được tiếp cận điện với tỷ lệ đạt từ 99-100%; Bước đầu xây dựng và thực hiện phát
triển năng lượng tái tạo từ nguồn năng lượng mặt trời, năng lượng từ chất thải, tuy
nhiên mới chỉ dừng lại ở mô hình thí điểm chưa được áp dụng rộng rãi; Đã triển khai
chương trình sử dụng tiết kiệm điện, tuy nhiên tỷ lệ tiết kiệm điện vẫn còn ở mức
thấp mới chỉ đạt 2% so với tổng sản lượng điện thương phẩm và thấp hơn 8% so với
mục tiêu phát triển bền vững; Các chương trình, dự án, công trình cung cấp dịch vụ
năng lượng, hiện đai, bền vững tiếp tục được thực hiện mang lại hiệu quả tương đối
lớn trong sử dụng điện, năng lượng tại thành phố: chương trình kiểm toán năng lượng
trong các tòa nhà; Hội chợ triển lãm Entech.
Liên quan đến thực hiện phát triển bền vững tiêu chí thực phẩm, Hà Nội đã thực
hiện việc giám sát, thanh kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm nhằm đảm bảo cho
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người dân được tiếp cận với thực phẩm an toàn, đủ dinh dưỡng góp phần giảm tỷ lệ
ngộ độc thực phẩm và các bệnh liên quan đến thực phẩm. Tuy nhiên, hoạt động kiểm
tra, giám sát thực phẩm còn ít so với phạm vi quản lý của các ngành y tế - nông
nghiệp - công thương; Suy dinh dưỡng thể thấp còi giảm còn 14,9% và nhẹ cân còn
5,9% đạt mục tiêu thành phố đặt ra và mục tiêu phát triển bền vững về việc giảm suy
dinh dưỡng ở trẻ em dưới 5 tuổi; Năng suất cây trồng và sản lượng vật nuôi cùng với
thu nhập của người lao động trong sản xuất nông nghiệp, thủy sản của Hà Nội tăng.
Thu nhập bình quân tăng từ 3,025 triệu (2013), lên 4,329 triệu (2014); Hệ thống sản
xuât, nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững được áp dụng bước đầu đem lại
hiệu quả, tuy nhiên mới chỉ đáp ứng 52% nhu cầu rau an các sản phẩm an toàn chất
lượng cho người tiêu dùng.
(2). Chứng minh mối quan hệ mật thiết giữa nước – năng lượng – thực phẩm trong
sinh hoạt và sản xuất
Qua nghiên cứu mối quan hệ nước – năng lượng; nước – thực phẩm và năng
lượng – thực phẩm, ta thấy nước – năng lượng – thực phẩm là ba thành phần có quan
hệ chặt chẽ, khăng khít, gắn bó mật thiết với nhau không thể tách rời trong việc phục
vụ các nhu cầu sinh hoạt cơ bản của con người trong việc tiếp cận nước sạch, tiếp cận
điện và tiếp cận thực phẩm an toàn. Nếu không có nước phục vụ sản xuất thủy điện,
nước ta sẽ thiếu hụt một nửa lượng điện phục vụ đời sống. Không có điện chạy các
máy bơm nước tưới đúng thời vụ cây trồng và rau màu năng suất bị hạn chế và ản
hưởng lớn đến cung cấp, đảm bảo an ninh lương thực
(3). Đưa ra các giải pháp nhằm thực hiện phát triển bền vững bao gồm các giải pháp
chung và các giải pháp cụ thể cho từng tiêu chí
Bao gồm nhóm các giải pháp chung và nhóm các giải pháp cụ thể tập trung
vào việc xây dựng chính sách, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, huy động vốn, hợp
tác quốc tế, đầu tư xây dựng công trình và nâng cao nhận thức cộng đồng,
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KIẾN NGHỊ
Căn cứ vào kết quả đánh giá thực hiện phát triển bền vững liên quan đến tiêu
chí nước – năng lượng – thực phẩm tại Hà Nội, Hà Nội cần thực hiện đồng bộ các
giải pháp để duy trì và phát triển những kết quả đã đạt được, thực hiện và hoàn thành
các kết quả chưa đạt trong những năm tiếp theo.
Đề tài được thực hiện trong thời gian ngắn, lĩnh vực rộng do nhiều ngành và
cơ quan quản lý. Hệ thống số liệu thống kê có liên quan đến các lĩnh vực còn thiếu,
chưa đầy đủ. Do đó, tác giả chưa có cơ hội tiếp cận đầy đủ với số liệu. Vì vậy, số liệu
trình bày trong Luận văn còn hạn chế, nên trong thời gian tới hệ thống thông tin
thống kê liên quan đến tiêu chí nước – năng lượng – thực phẩm của Hà Nội cần được
bổ sung và cập nhật để đảm bảo cho hoạt động nghiên cứu sau này
Tác giả kiến nghị cần tiếp tục nghiên cứu trong thời gian tiếp theo và mở rộng
phạm vi nghiên cứu trên phạm vi cả nước, Để có cái nhìn tổng thể về thực trạng phát
triển bền vững các mục tiêu liên quan đến nước – năng lượng – thực phẩm theo
chương trình nghị sự 2030 và khẳng định mối quan hệ chặt chẽ giữa nước – năng
lượng – thực phẩm.
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PHỤ LỤC
PHỤ LỤC 1: SO SÁNH GIỮA SDGs –VSDGs LIÊN QUAN ĐẾN TIÊU CHÍ NƯỚC-NĂNG LƯỢNG-THỰC PHẨM
SDGs
STT

VSDGs

Chỉ tiêu

Thời
STT
Chỉ tiêu
điểm
1=2020
2=2030
3=2025
2.Chấm dứt tình trạng thiếu đói, bảo đảm an ninh lương thực Mục tiêu 2: Xóa đói, bảo đảm an ninh lương thực,
và cải thiện dinh dưỡng thúc đẩy nông nghiệp bền vững
1

2.1.Đến năm 2030, chấm dứt tình trạng thiếu

Thời
điểm
1=2020
2=2030
3=2025
cải thiện

dinh dưỡng và thúc đẩy nông nghiệp bền vững
2

1

Mục tiêu 2.1: Đến năm 2030, Chấm dứt tình

đói và đảm bảo tất cả mọi người đặc biệt là

trạng thiếu đói và đảm bảo cung cấp đủ lương

những người nghèo và những người có hoàn

thực, thực phẩm cho tất cả mọi người; đảm bảo

cảnh dễ bị tổn thương, bao gồm cả trẻ sơ sinh,

mọi người dân, đặc biệt người nghèo và người

được tiếp cận với thực phẩm an toàn, đủ dinh

có hoàn cảnh dễ bị tổn thương ở mọi nơi, mọi

dưỡng và đầy đủ quanh năm

lúc được tiếp cận với lương thực, thực phẩm an

2

toàn, đủ dinh dưỡng và đầy đủ quanh năm
2

2.2.Đến năm 2030, chấm dứt tất cả các hình thức

2

2

Mục tiêu 2.2: Đến năm 2030, giảm tất cả các hình

suy dinh dưỡng, bao gồm đến năm 2025 đạt được

thức suy dinh dưỡng, đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng

các mục tiêu cam kết quốc tế về thấp còi và gầy

cho các đối tượng là trẻ em , trẻ em gái vị thành

còm của trẻ em dưới 5 tuổi, đồng thời giải quyết

niên, phụ nữ mang thai và đang cho con bú, người

2

nhu cầu dinh dưỡng của các trẻ em gái vị thành

cao tuổi

niên, phụ nữ mang thai và đang cho con bú và
những người già
3

2.3.Đến năm 2030, tăng gấp đôi năng suất nông

2

3

Mục tiêu 2.3: Đến năm 2030, Tăng gấp 1,5 lần

nghiệp và thu nhập của những người sản xuất lương

năng suất lao động trong nông nghiệp và thu nhập

thực, thực phẩm quy mô nhỏ, đặc biệt là phụ nữ,

của lao động nông nghiệp

2

người dân tộc, nông hộ, người chăn nuôi gia súc và
ngư dân bao gồm thông qua tiếp cận an toàn và bình
đẳng đối với đất đai, các nguồn lực sản xuất khác và
nguyên liệu đầu vào, kiến thức, dịch vụ tài chính,
thị trường và cơ hội việc làm trong những ngành tạo
giá trị tăng thêm và ngành phi nông nghiệp
4

2.4.Đến năm 2030, bảo đảm các hệ thống sản xuất

4

Mục tiêu 2.4: Đến năm 2020, bảo đảm sản xuất

lương thực, thực phẩm bền vững và thực hiện

lương thực, thực phẩm bền vững và áp dụng những

nguyên tắc thực hành nông nghiệp có khả năng

phương thức sản xuất nông nghiệp có khả năng

chống chịu giúp tăng năng suất và sản lượng, duy

chống chịu, giúp tăng năng suất và sản lượng, duy

trì hệ sinh thái, tăng cường khả năng thích ứng với

trì hệ sinh thái, tăng cường khả năng thích ứng với

biến đổi khí hâuj, thời tiết khắc nghiệt, hạn hán, lũ

biến đổi khí hậu và các thảm họa khác và dần dần

lụt và các thảm họa khác và dần cải tạo chất lượng

cải tạo chất lượng đất đai

đất
5

2.5.Đến năm 2020, duy trì đa dạng di truyền của

1

5

Mục tiêu 2.5: Đến năm 2020, duy trì đa dạng di

1

giống cây, cây trồng, vật nuôi và các loài vật hoang

truyền của các giống cây trồng vật nuôi, thúc đẩy

dã có liên quan, bao gồm thông qua các ngân hàng

tiếp cận và chia sẻ công bằng, hợp lý những lợi ích

giống và cây trồng được quản lý tốt và đa dạng ở

từ việc sử dụng các nguồn gen và tri thức liên quan

cấp quốc gia, khu vực và quốc tê, thúc đẩy tiếp cận

theo cam kết quốc tế

và chia sẻ công bằng, hợp lý lợi ích từ việc sử dụng
các nguồn tài nguyên di truyền và các kiến thức
truyền thống liên quan theo đồng thuận quốc tế.
6. Đảm bảo tính sẵn có và quản lý bền vững nước và vệ sinh con Mục tiêu 6: Đảm bảo đầy đủ và quản lý bền vững tài nguyên nước
người
6

và hệ thống vệ sinh cho tất cả mọi người
6.1.Đến năm 2030, đạt được khả năng tiếp cận toàn

2

6

Mục tiêu 6.1: Đến năm 2030, đảm bảo khả năng

dân và công bằng nguồn nước uống an toàn và

tiếp cận đầy đủ và công bằng nước uống và sinh

trong khả năng chi trả

hoạt an toàn, trong khả năng chi trả cho tất cả mọi

2

người
7

6.2. Đến năm 2030, đạt được tiếp cận các điều kiện

2

7

Mục tiêu 6.2: Đến năm 2030, đảm bảo tiếp cận

vệ sinh phù hợp và công bằng cho tất cả mọi người

công bằng các công trình và điều kiện vệ sinh phù

và chấm dứt tình trạng đi vệ sinh ngoài trời, chú ý

hợp cho tất cả mọi người

2

đặc biệt đến nhu cầu của phụ nữ và trẻ em gái và
những người trong tình trạng dễ bị tổn thương
8

6.3. Đến năm 2030, cải thiện chất lượng nước bằng

2

8

Mục tiêu 6.3:Đến năm 2030, cải thiện chất lương

cách giảm ô nhiễm, xóa bỏ tình trạng vứt rác thải

nước và kiểm soát các nguồn ô nhiễm; chấm dứt

bừa bãi và giảm thiểu phát thải các hóa chất và vật

việc sử dụng các loại hóa chất độc hại trong sản

2

liệu độc hại, giảm một nửa tỷ lệ nước thải chưa qua

xuất công nghiêp, nông nghiệp và nuôi trồng thủy

xử lý và tăng % tái chế và tái sử dụng nước thải an

sản gây ô nhiễm nuồn nước và làm suy giảm đa

toàn trên toàn cầu

dạng sinh học; 100% nước thải nguy hại được xử
lý; giảm một nửa nước thải đô thị chưa qua xử lý;
tăng cường tái sử dụng nước thải an toàn

9

6.4. Đến năm 2030, tăng đáng kể hiệu quả sử dụng

2

9

Mục tiêu 6.4: Đến năm 2030, tăng đáng kể hiệu

nước trên tất cả các lĩnh vực và đảm bảo thu hồi bền

quả sử dụng nước trong tất cả các lĩnh vực, đảm

vững và cung cấp nước ngọt nhằm giải quyết tình

bảo nguồn cung cấp nước sạch bền vững nhằm giải

trạng khan hiếm nước và giảm đáng kể số dân chịu

quyết tình trạng khan hiếm nước. Bảo đảm việc

cảnh khan hiếm nước

khai thác nước không vượt quá ngưỡng giới hạn

2

khai thác đối với các sông, không vượt quá trữ
lượng có thể khai thác đối với các tầng chứa nước
10

6.5.Đến năm 2030, thực hiện quản lý tổng hợp tài

2

10

Mục tiêu 6.5: Đến năm 2030, thực hiện quản lý

nguyên nước ở tất cả các cấp, bao gồm thông qua

tổng hợp tài nguyên nước theo lưu vực sông, bao

hợp tác xuyên biên giới, nếu thích hợp

gồm nguồn nước xuyên biên giới thông qua hợp

2

tác quốc tế
11

6.6.Đến năm 2020, bảo vệ và phục hồi các hệ sinh
thái liên quan đến nước bao gồm núi, rừng, đầm
lầy, các tầng chứa nước và hồ

1

11

Mục tiêu 6.6:Bảo vệ và phục hồi các hệ sinh thái
liên quan đến nước

2

7.Đảm bảo sự tiếp cận nguồn năng lượng hiện đại, bền vững, đáng Mục tiêu 7: Đảm bảo khả năng tiếp cận nguồn năng lượng bền
tin cậy và trong khả năng chi trả
12

7.1.Đến năm 2030, đảm bảo tiếp cận phổ các dịch

vững, đáng tin cậy và có khả năng chi trả
2

12

Mục tiêu 7.1: Đến năm 2020, cơ bản 100% hộ
gia đình được tiếp cận với điện đến năm 2025;
đến năm 2030, đảm bảo tiếp cận toàn dân đối
với các dịch vụ năng lượng trong khả năng chi
trả, đáng tin cậy và hiện đại

2

13

Mục tiêu 7.2: Đến năm 2030, tăng đáng kể tỷ lệ
năng lượng tái tạo trong tổng tiêu thụ năng
lượng sơ cấp quốc gia, cụ thể đạt 31% vào năm
2020 và đạt 32,3% vào năm 2030.

2

14

Mục tiêu 7.3: Đến năm 2030, tăng gấp đôi tốc
độ cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng.
Giảm tiêu thụ điện 10% so với kịch bản cơ sở

2

15

Mục tiêu 7.4: Đến năm 2030, mở rộng cơ sở hạ
tầng và nâng cấp công nghệ để cung cấp dịch
vụ năng lượng hiện đại và bền vững cho tất cả
mọi người, đặc biệt cho các vùng kém phát
triển, vùng sâu vùng xa, vùng núi, hải đảo

vụ năng lượng trong khả năng chi trả, đáng tin cậy
và hiện đại
13

7.2.Đến năm 2030, tăng một cách bền vững tỷ lệ
năng lượng tái tạo trong cơ cấu năng lượng toàn cầu

14

7.3. Đến năm 2030, tăng gấp đôi tỷ lệ toàn cầu về
cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng

15

7.b. Đến năm 2030, phát triển cơ sở hạ tầng và nâng
cấp công nghệ để cung cấp dịch vụ năng lượng hiện
đại và bền vững cho tất cả ở các quốc gia đang phát
triển, đặc biệt các quốc gia kém phát triển, các quốc
đảo nhỏ đang phát triển và các quốc gia đang phát
triển nằm sâu trong lục địa , phù hợp với chương
trình hỗ trợ tương ứng quốc gia

PHỤ LỤC 2
ĐIỆN NĂNG TIÊU THỤ THEO ĐỊNH MỨC TẠI CÁC NHÀ MÁY THUỘC
CÔNG TY TNHH MTV NƯỚC SẠCH HÀ NỘI
Công suất
STT

Nhà máy nước sạch
(m3/ngày

đêm)

Định mức

Điện năng tiêu

tiêu thụ

thụ

(kWh)

(kWh)

1

Yên Phụ

80.000

0,361÷0,425

28.880 – 34.000

2

Ngọc Hà

28.000

0,390÷0,461

10.920 – 12.908

3

Ngô Sĩ Liên

44.000

0,363÷0,437

15.972 – 19.228

4

Lương Yên

48.000

0,363÷0,437

17.424 – 20.976

5

Tương Mai

20.500

0,390÷0,461

8.671,5– 10.209

6

Hạ Đình

28.000

0,390÷0,461

11.844 – 13.944

7

Mai Dịch

54.000

0,361÷0,425

19.494 – 22.950

8

Pháp Vân

20.000

0,423÷0,498

8.460 – 9.960

9

Gia Lâm

60.000

0,361÷0,425

21.660 – 25.500

10

Cáo Đỉnh

53.000

0,361÷0,425

19.133 – 22.525

11

Nam Dư

51.000

0,361÷0,425

18.411– 21.675

Thăng Long –Vân Trì 50.000

0,363÷0,437

18.150 – 21.850

12

Tổng điện năng tiêu thụ (kWh/ngày đêm)

199.020- 235.725

Nguồn: Tính toán của tác giả

Phụ lục 3: Bảng liệt kê các mục tiêu ứng với tài liệu tham khảo
Mục tiêu

6

7

2

Mục tiêu cụ thể

TÀI LIỆU SỬ DỤNG

6.1 và 6.2

39; 40; 41

6.3

40; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51;

6.4

52;

6.6

37; 40

7.1

28; 53

7.2

54;55;56

7.3

53

7.4

57;58

2.1

33; 36;59;60

2.2

32

2.3

36; 61

2.4

36; 62; 63; 64; 65; 66;

