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Laurent Pandolfi, nhà quy hoq.ch thu(Jc Vi~n quy hoq.ch qu6c gia Phap.
Dl,[ an nghiên CLru này duac tien hành nhu môt khuôn
kho cua nhÜTlg h$ phal lriên mai (lhieu dieu liet, tu
nhân hoa, phân quyen, quan l'l, nhCrng quan h$ mai
giCra khu Vl,[C nhà nuoc và tu nhân) và nhCrng ành
huang cua chung dai v6i cac công CI) quàn 1'1 dô thi
trang bai cành dô th! h6a nhanh ch6ng tÇli cac nuoc
dang phat trién. Vi$t Nam là môt vf dl) hoàn toàn thiet
thuc VI qua trlnh gap rut dô thi hoa da duac nêu trang
chien luO'c phat trién kinh te dat nuoc. Voi ty lê dô thi
hoa nam 1999 chi dÇlt 23,47% tûc là trang so nhCrng
nuoc dô thi hoa thap nhat trang khu vuc, du kien den
nam 2020 con so này co thé lên toi 45%.
Van de tong quat này môt mat da duac ap dl)ng trang
nhCrng boi cành dat nuoc dat duoi su quan 1'1 cua
nhCrng ca quan cam quyen tâp trung quyên luc manh
- cha dù duoi hlnh thuc nen quân chu ngh! viên à
Maroc hay dàng dQc quyen lanh dÇl.o à Vi$t Nam m~t khac nham vào van dê chien luac cua nuoc sÇlch
dô th! voi tu cach vùa là tac nhân phân t1ch cac yeu
to cau thành vùa nhu môt dieu ki$n dam bao cha môt
qua tr)nh dô th! hoa ben vCrng.
Ve phuang di$n này, nhCrng vÎ du tÇli Maroc và Vi$t
Nam mà chung tôi de c~p den trang khuôn khô cua
nghiên cLru PRUD c6 nhCrng d~c dlém sau:
- Trang vàng gan nam nam trà lai dây, nhCrng dô
th! Ion nhat cua Maroc (Casablanca, Rabat,
Tanger - Tétouan) da chuyén tù hlnh thûc quan
1'1 dich VI) dô thi giao cha môt ca quan chûc nang
sang mô hlnh quan 1'1 nhuang quyen cha cac
công ty nuoc ngoài (công ty cap nuoc Lyonnaise
des Eaux và t<;ip doàn Vivendi);
- Ve phan mlnh, Vi$t Nam da lua chon mô hlnh
pMt triên theo cap dQ cua cac công ty kinh doanh
nuoc sÇlch cap thành pha voi nhüng thay dôi quan
trang ve ca cau nham giam that thoat nuoc và that

thu tien nuoc, dam bao cân doi thu chi, tang san
luçmg cua cac hê thang san xuat và phân phoi
nuoc.

Nhün~

thâch thuc liên quan tOi V!~t Nam:
van de cap nu6c dô thj à mièn bac Viêt Nam
Nam 2000, van de cung cap nuoc sinh hoat tai cac
dâ thi trang toàn quoc c6 thé khai quat nhu sau:
- Chi tù 50 - 60% nguài dân tÇli cac thành pho duO'c
dùng nuoc may;
- Nhu cau dùng nuoc sÇlch ngày càng tang trang
khi mûc dô tiêu thl) hiên nay uoc dat 70
Iftlnguài/ngày Trang nhLing nam toi mûc tiêu thu
së lên toi 180 - 200 Iftlnguàilngày;
- TY lé nuoc that thoat và tien nuoc that thu trung
blnh càn muc 30 - 40%;
- Chat luO'ng nuoc bi suy giam ra r$t do ünh trÇlng
ô nhiem cac tang nuoc ngam;
- Dan gia nuoc sinh hoat càn thap (trung blnh
3.000 dong/m 3 , tûc là khoang 0,2 eura ho~c dôla
My) trong khi cac ké hOÇlch dieu chinh ca cau dài
hai nhLing khoan dau tu Ion.
Truoc t1nh hlnh d6, chfnh phu Viêt Nam da ap dl)ng
mât chien luO'c dieu chinh ca cau tùng buoc doi voi
rïnh Vl,[C nuoc sach, trang d6 co nhÜTlg ml)c tiêu chfnh
nhu sau:
Tang kha nang san xuat nuoc sÇl.ch;
- Dai mai và phat triên cac mang luoi phân phoi
nuoc;
Nâng cao trlnh dÔ quan 1'1 ky thu<;it và tài chfnh
cua cac công ty kinh doanh nuoc sÇlch.
Nam 1998, chfnh phu da dua ra dlnh huong mai cha
rïnh Vl,[C nuoc sÇl.ch (duac coi là van de uu tiên) nham
nâng cao tY lê cap nuoc tai cac dâ thi Cac du an ho
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Hà Np/ - Thành pho d~c thù và nhüog Il,ra chçm cha phaJ tridn
trQ song phuang và da phuang cüng da gop phan to
lan vào vi~c
r(mg nhüng m<;lng lu6i cap nu6c và
tang kha nang san xuat cua cac công ty kinh doanh
nu6c sÇl.ch. NhLmg hiên nay Sll ho tra này không dap
ung du nhu cau và chfnh phu dang tlm kiem nhüng
phuang thuc dâù tu mOi. Van de trang tâm là tlm kiem
nguon tài chînh de cai tÇl.O h~ thong cung cap nu6c
trang khuôn kh6 kinh doanh d(Jc quyen cua cac
doanh nghi~p nhà nu6c nham dam ban công bang
xa h(Ji.
Qua moi quan h~ hqp tac cua chung tôi v6i Truàng
dai hoc Xây dung Hà N(Ji - CEETIA - cac giao su Tran
Hi('!u Nhu('! và Nguyèn Van Tin, muc tiêu cua chung
tÔllà chung minh duac trong boi canh dô thi hi~n nay
cac ca quan chuc nang da làm the nào de ap dl,mg
khai ni~m dich Vl) dô thi bang cach dua dan vào trên
thuc tê' nhüng ml)C tiêu dam bao tînh ben vCing ve
kinh te, môi truàng và xa h(Ji.
Trang moi m(Jt boi canh dô thi, tY lê dô th! hoa và vai
trà hành chfnh và chinh tri cua moi thành pho ành
huàng den muc d(J hOÇlt dông dôc I~p tuang doi cua
cac công ty kinh doanh nu6c sÇl.ch. Han nüa, cac
công Cl) ky thui;l.t (nu6c be mi,j,t và nu6c ngam, cac
mÇlng lu6i phân phoi t6i tùng hô và viêc sat nh$p cac
mÇl.ng duàng ong) cüng nhu Sll da dang cua doi
tUQng khach hàng SlI dl)ng co liên quan mi;l.t thiet den
muc dô that thoat nu6c và kha nang dau tu cua dia
phuang.
Tru6c Sll da dÇl.ng này, chung tôi xin nêu truàng hQ'p
cua haî thành phol6n thu(Jc hàng dô thi cap 1 à mien
bac Vi~t Nam nai co hi$n trÇlng cung cap nu6c rat
tuang phàn nhau, do là Hà N(Ji và Hai Phàng.
TÇl.i Hà N(Ji, Sll xuong cap cua mang lu6i cap nu6c,
vi$c thu tien nu6c theo che d(J khoan (66%) và tlnh
trÇl.ng that thoat nu6c (57%) van rat cao. Trang khi do
Hai Phàng da ap dùng mot mô hlnh quan Iy tài chfnh
co tfnh mau mllc và dUQc nhà tài trQ' von là Ngân
hàng the gi6i danh gia rat cao.
Bên cÇlnh hai thành pho này chung tôi cüng co the
b6 sung truàng hqp cua môt so dô thi khac à cap thap
han (chàng hÇl.n nhu th! xa Hà Dông, m(Jt dô thi cap
4 nam canh thành pho Hà N(Ji và thi xa Hoà Blnh,
mot dô thi cap 5 SlI dl)ng cac nguon nu6c be m$t).
Nhu v$y, rïnh VllC nu6c sÇl.ch se phan anh duQ'c
nhüng cai cach dang duQ'c thllC hi~n trang qua trlnh
chuyen d6i sang nen kinh te tri truàng xa h(Ji chu
nghïa. Nhüng cai cach này cho thay vi$c üm kiem
mot phuang thuc phù hqp không nhat thiet phai là
m(Jt mô hlnh trung gian giCia kieu quan Iy bao cap cua
nhà nu6c và kieu kinh doanh vllQi nhui;l.n cua khu VllC
kinh te tu nhân. Cac hlnh thuc quan Iy "lai" và co tfnh
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d(Jc dao nham ket hQ'p hi~u quà ky thu$t v6i van de
công bang xa h(Ji dang duQ'c h'lnh thành tÇl.i cac công
ty kinh doanh nu6c sach cua Viêt Nam, do là cac hlnh
thuc cai
kêu gOi von, xu hu6ng ap dl)ng muc gia
thuc co tfnh den chi phi dau tu và khau hao, nhüng
no luc tang san Ivang và ca che quan Iy phù hap ve
dong von và con ngvài, tlm kiem cac nguon von vay
nu6c ngoài, v.v.. ,
Tuy nhiên, van de càn IÇli là Ii~u
matcung, nhip do
phat trien ve ky thu$t và quàn Iy cüng nhu kha nang
tài chînh (nhà nguon thu truc tiep vàlhoi,j,c cac nguon
von vay) cua nhüng công Cl) này do cac doanh
nghiêp nhà nv6c ap dl,mg co dap ung kip nhu cau
dang tang mÇl.nh do qua trlnh dô th! hoa nhanh chông
hay không, trong d6 can tfnh den ca nhCrng hçln che
ve IUQng nu6c san co và khà nang khai thac (cà nu6c
be mi,j,t và nu6c ngam) cüng nhu nhüng ml)c tiêu bào
v~ môi truàng (chat IUQng nu6c cung cap và XlI Iy)
Neu không, ve m$t nhu cau nu6c sinh hOÇl.t tÇli dô thi,
se nhanh chang xuat hi~n rlhüng hlnh thuc dap Ung
cua cac doanh nghiêp tu nhân ho$c do chfnh nguài
dân tll xoay sa de bù lap Sll chênh I~ch giüa cung và
cau nhu dào gieng acac khu vllc ven dô, lap di,j,t be
nu6c treo và dùng may bam lên cao nham tang ap
IllC nu6c và dll phàng khi mat nu6c, dùng nu6c dun
sôi de nguoi và mua nu6c khoang, ban lé nu6c sÇlch,
v.v.. ,
Can co nhüng chi so co tînh chat mô ta liên quan den
nhüng thiet bi cap nu6c sach nhu ty 1$ that thoat
nu6c, tY lê duac mac nu6c may, khoi luang nu6c tiêu
thl) trung blnh moi ngày trên dau nguài, so vài may
công c(Jng trên dau nguài tÇl.i nhüng khu VllC chua co
mÇlng lu6i cap nu6c hoàn chinh, dan gia moi mét khoi
nu6c chua tînh thue ap dl)ng cha tùng muc d(J SlI
dl)ng, chat IUQ'ng Iy - hoa cua nu6c sinh hOÇlt, IUQ'ng
nu6c da phân phoi / IUQ'ng nu6c thai phài XlI Iy, V.v...
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Thl!C tré;lng tién triên và cac yéu ta phuang
phap lu?n: VI dl) cùa Hà NQi
1. Cung:
Hiên nay chung tôi da xac dinh duQ'c nhüng nguon
thông tin và soli$u chînh tù cac t6 chuc ca quan cua
Vi~t Nam, Phap và quoc te, Ngân hàng the gi6i (WB),
Chuang trlnh phat trien Liên hap quoc (UNDP), Dién
dàn Dô th! (UF), Thuang Vl) DÇl.i su quan Phap, Ca
quan phat trien C(Jng hoà Phap (AFD) và Ca quan
hqp tac quoc te Nh$t Ban (JICA) là nhCing trung tâm
tu li~u chfnh nai cung cap nhüng bao cao cua nhieu
dll an khac nhau (VD: Dll an cap nu6c Hà N(Ji, Sa
do quy hOÇlch cap nu6c thành pho Hai Phàng). Cac

nhà tài trÇJ von và cac dl,I an hQP tac vOi nhièu dÇli su
quan cùa cac nuac khac (cac DÇli su quan Phàn Lan
và Dan MÇlch) cüng ho trÇJ cha cac nghiên Ctlu cùa
chung tôi. Do v$.y, qua d<:Jt thu th$.p sa Ii$u dàu tiên,
chung tôi da khai thac dUÇJc nhCmg sa li$u cùa WB
vè 67 công ty kinh doanh nuac sÇlch cùa Vi$t Nam
nam 2001 và xac djnh duQ'c nhCmg dl,I an cüng nhu
nhCmg tac nhân dang hOÇlt dQng tÇli Vi$t Nam. vè
phîa cac ca quan cùa Vi$t Nam, thông qua cac moi
quan h$ hQP tac, chung tôi da co nhÜ'ng tiép xuc dàu
tiên vai công ty kinh doanh nuac sÇlch Hà NQi và da
thu th$.p roi dich sang tiéng Phap nhÜ'ng tài li$u vè
cac chién IUÇJc pMt triên cùa Iïnh Vl,IC nuac sÇlch. M$,t
khac, qua tà Thài bac Kinh té chung tôi cüng da theo
d6i duQ'c nhÜ'ng thông tin và nhÜ'ng "hlnh biêu thj" van
dè nuac sÇlch dUÇJc phàn anh trên cac phuang Mn
thông tin dÇli chung.
TÇli Hà NQi hi$n co 2 công ty kinh doanh nuac sÇlch
và 5 xî nghi$p trl,Ic thuQc cùa công ty thu nhat:
Công ty kinh doanh nuac sÇlch Hà NQi (HNCWBCo)
9 trÇlm bam chînh và 7 trÇlm bam phl,l
phân phoi nuac cha toàn thành pho Hà NQi.
Công ty kinh doanh nuac sÇlch Hà NQi sa 2 (HNI N02
CWBCo)
3 trÇlm bam,
cung cap nuac cha trung tâm thành pho Hà NQi
và mQt bQ ph$.n dân cu à cac hUY$n Dông Anh,

Soc San và Gia Lâm.
T6ng cQng co 50% sa dân trong toàn khu Vl,IC Hà NQi
dUÇJc dùng nuac may và tY 1$ này trong nQi thành là
80%.

2.càu:
Chung tôi da chQn 18 khu vl,Ic tién hành nghiên Ctlu
theo nhCmg tiêu chî sau:
Sl,I phân bo cùa mÇlng luOi cung cap nuac cùa
moi trÇlm bam. Co 8 trÇlm bam cap nuac cha 8
khu Vl,IC.
Thl,Ic trÇlng cùa mÇlng luai: co thé xac djnh 4 muc
dQ (cü chua dUÇJc cài tÇlO, cü dUÇJc cài tÇlo, mai lap
di.i.t. dang thi công).
Thài gian da tién hành dô thi hoa (khoàng cach
50 v6i trung tâm thành pho, thài diém thành I$.p
qU$.n). Co 3 muc dQ dUÇJc xac djnh: khu Vl,IC dô
thi hoa truac nam 1945, khu Vl,IC dô th! hoa nhCmg
nam 60 - 80, khu mai xây dl,lTlg và làng ven dô
dang trong qua tr'inh dô th! hoa nhanh chang.
Kiéu nhâ. T6ng cQng chung tôi da xac djnh dUClC
4 kiéu nhà (nhà tu kiêu cü, nhà tu kiéu hi$n dÇli,
nhà t$.p thé kiéu cü và nhà chung cu kiéu mOi) dù
co Stl dl,lng vào ml,lC dîch kinh doanh djch Vl,l hay
không. (xem bàng cuoi trang).
Sl,I chênh I$ch vè kinh té - xa hQi và không gian

Két quà cJièu tra khra ~nh "càu" tGli Hà NQi:
Qu$n

s6 cUQc DT

0/0

1

Dong Da

30

16,9

2

Hai Bà Trllng

43

24,2

3

Ba Dinh

36

20,2

4

Thanh Xuân

20

11,2

5

Hoàn Kiém

8

4,5

6

càu Giay

26

14,6

7

Tây Ho

Têing

15

8,4
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Hà Nê; - Thành pho d~c thù và nhûng (va ch()n cho pMt tridn
Cac hlnh thUe dùng nu6c may và tv tlm kiém nu6c cùa ngLIài dân:
Hinh thLrC

Sa cUQC DT

0/0

22,5

1

Theo công-ta

2

Khoan

100
40

3

Khoan gieng

31

4

Hlnh thLrc khac

3

17,4
7,7

5

Không trà lài

4
178

100

T6ng

Theo nhûng cuôc dieu tra da thlJC hi$n c6 78,7% cac
hQ trang thành phô duac dùng nuoc may, trong d6
23,4% c6 dùng thêm mot hinh thuc khac (chu yéu là
khoan giéng). TÔng cQng c6 gan 50% sô nguài duQ'c
hai dùng giéng khoan và càng toi nhûng khu xa trung
tâm thành phô thi tY 1$ này càng tango

Thu ph!:
1 - Theo công-ta (trung tâm TP 1ven dô 1khu vlJC mai
dô th! hoa)
- Dân cu: tLI 2.000 dong/m 3 dén 7.000 - 8.000
dong/m3
- Ca quan hành chfnh: 3.500 dong/m3
- Dich vu: 6.500 dong/m3
- Dùng khoan: 2 - 4 m3/nguài/thang = 4.000 - 8.000
dong
Nhàm hél,n ché nhûng that thoat ve tien nuoc, thành
phô Hà NOi dang tLmg buoc lap d~t
rong công-ta
dé c6 thé tinh tien nuoc dlJa trên sô IUQ'ng tiêu thl)
thlJc té.

ma

S6luçng:
57% sô ho tiêu thl) tù 1 dén 2 m3/thang.

Van de thiéu nuoc theo mùa và theo khu vlJC (dan
dén cac hi$n tu(;mg mua ban lè nuoc, dùng chung vài
may, bat trQm nuoc, v.v...).
Van de ap IlJc bam theo tùng khu VlJC, tang nhà và
khoang cach sa voi mc:mg duàng ông (khién nguài
dân phai khoan giéng, mua thêm may bam, lâp bon
nuoc trên mai nhà, V.V... làm cha chi phi dùng nuoc
sinh hoat lên cao).

56,2

2,2

Chat luçng:
80% nhûng nguài duQ'c hai uoc tfnh ràng nuoc c6
chat IUQ'ng tôt, nhung 50% sô hô phai cha thêm muôi
khi nia rau. Chung tô; cüng nh~n thay ràng cac hO
càng khu vuc trung tàm dô thi càng quan tàm dén
chat IUQ'ng nuoc sinh hoél,t. (Xem bang mue oô hài
làng cua cac he))
Nhin chung, ngoài nhûng hô tél,i cac khu mai dô thi
hoa không chap nh$,n tang thêm tien nuoc, phan Ion
nguài dàn thành phô dong y tra tien nuoc cao han dé
duQ'c huang mot chat IUQ'ng cao han.

a

Két lu~n:
Van de nuéc sél,ch tél,i Vi$t Nam duàng nhu c6 liên
quan toi nhieu chfnh sach khac nhau: quy hOél,ch lânh
thÔ và nhip dô dô th! hoa, ph,H trién khu vuc kinh té
nhà nuéc (c6 phan hoa, càn dôi ké toan, vi$c làm và
san IUQ'ng cua cac công ty kinh doanh nuéc sél,ch,
v.v...) trang khuôn kh6 cua mot nen kinh té xâ hOi chu
nghïa, quyét djnh muc gia nuéc duQ'c chuyén cha cap
thành phô, chfnh sach ve môi truàng, công bàng xâ
ho; và muc sông. Nhung liêu thach thuc co ngang
tam véi nhûng nhu cau tài chfnh khong la can huy
dQng dé nàng cao chat luang djch Vl) cung cap nuoc
sél,ch eben vûngé trong vàng 15 nam toi? Néu tfnh
dén nhûng nguon vôn Ion mà Nhà nuoc can huy
dQng cha toàn bo cac dich Vl) công cQng trên quy mô
toàn quôc thi voi kha nang tài chfnh cùng voi nhûng
sô nQ' cua minh li$u c6 thé dôi mi;lt voi thach thuc d6
hay không?

MUe de> hài lông cùa cac he> cr dô th!:
Cac hô san sàng tra thêm tiEln dé

56 nglIài khâng dinh

0/0

Nuac barn rnq.nh han

123
143
139
131

69,1
80,3
78,1
73,6

Nuac co liên tl)C
Chat luang nuac

tat

han

MLrC dQ v$ sinh cao han
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