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Background, objectives, structure  

& concept 

3 



Background I 

Today, more than half of the world´s population lives in urban areas, a proportion 
that is expected to rise to more than two thirds by 2050 (UN-Habitat 2016). 
Managing this rapid pace of urbanization sustainably is no easy task: Solutions need 
to be found and processes need to be developed that help satisfy the increased 
demands for natural resources, urban space, higher quality of life, services, and new 
or improved infrastructure.  

The Urban Nexus approach seeks to achieve that: to design sustainable urban 
development solutions through integrated planning and management of the key 
resources energy, water and food. The approach “guides stakeholders to identify 
and pursue possible synergies between sectors, jurisdictions, and technical domains 
so as to increase institutional performance, optimize services quality and contribute 
to greater resource efficiency. It counters traditional sectoral thinking, trade-offs, and 
divided responsibilities that often result in poorly coordinated investments, 
increased costs, and underutilized infrastructures and facilities”  

(GIZ and ICLEI 2014: 2).   
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Background II 

In the Asia-Pacific region, UN ESCAP and Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH are attempting to change this situation through the 
joint project “Integrated resource management in Asian Cities: the Urban Nexus”, 
financed by the German Federal Ministry for Economic Cooperation and 
Development (BMZ). The project seeks to promote and institutionalize the Urban 
Nexus approach through the provision of technical advice to municipal 
administrations for the design, planning and implementation of practical nexus 
initiatives in up to twelve selected Asian cities in seven countries (China, India, 
Indonesia, Mongolia, Philippines, Thailand and Vietnam). Moreover, the project seeks 
to establish the Urban Nexus as a tool to comply with global agendas such as the 
2030 Agenda for Sustainable Development, the Paris Climate Agreement and the 
New Urban Agenda.  
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Objective 

The Urban Nexus Guide is an interactive training toolkit that aims to communicate 
and anchor the Urban Nexus planning and management approach in Asian cities 
and countries. The Urban Nexus is thereby understood as an action-oriented guiding 
principle for integrated resource management considering the interrelations of the 
Nexus sectors water, waste water, energy, food security and solid waste at local, 
provincial and national level. The Urban Nexus training toolkit also takes relevant 
global agendas, such as 2030 Agenda for Sustainable Development, the Paris Climate 
Agreement and the New Urban Agenda into account.  

For each training step, the Urban Nexus Guide offers dynamic and interactive 
training formats for participants to learn and reflect on the relevant issues of the 
Urban Nexus approach. These interactive training formats are combined with 
presentation material and hand-outs to introduce the training topics and allow for 
in-depth discussions.  

The Urban Nexus Guide is based on knowledge gained and resources produced in 
the course of the project on “Integrated resource management in Asian Cities: the 
Urban Nexus” implemented by GIZ in collaboration with UNESCAP, ICLEI SA and ICLEI 
SEA. 
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Structure 

This training concept combines integrated resource management (“Nexus”) with a 
systemic approach to analysing complex challenges as well as design thinking 
against the background of the Global Agendas.  The first day of the training 
workshops focuses on a deeper understanding of the Nexus approach by analysing 
major challenges regarding cross-sectoral coordination to formulate coherent, multi-
sectoral policies and development plans on national level. The second day focuses 
on the development of possible multi-sectoral, interinstitutional, coordinated 
solutions based on key elements of the Design Thinking method. 

During the training, participants work in groups, each group addressing one of the 
major ecological, economic and social challenges identified prior to the training 
workshop. The trainers emphasize the link to the Urban Nexus and integrative 
solution approaches at all times. Each phase of the training is introduced by a short 
visualized input on the tools and methods used. Furthermore, each working group is 
provided with supplementary instructions. Relevant technical state-of-the art and 
governance background information to integrated resource management is 
provided complementing the training and setting the framework. 
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Training concept 

The Urban Nexus Workout represents a concept that offers options for different 
learning paths, addressing a variety of target groups and their specific training 
needs. The toolkit comprises three training modules as per the chart below, 
encouraging participants to engage with the Urban Nexus approach: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Each module combines introductory training elements to familiarize participants 
with the training topic and / or method, with advanced training exercises to gain a 
deeper understanding, and tools for reflection of the contents with regards to the 
situation in the home country of the participants.  
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Agenda 
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Agenda 

Day 1 – 30 October 2018 

9.00 start 

• Welcome speeches & round of introductions

• Introduction to the Urban Nexus

• Presentation and clarification of major challenges

12.30 – 13.30 lunch break 

• Definition of influencing factors

• Assessment of mutual influence of factors (influence matrix)

• Visualization of influence as well as sensitivity of factors (axis diagram)

• Evaluation of training day 1

17.30 Closing of training day 1 
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Agenda 

Day 2 – 31 October 2018 

9.00 start 

• Discussion of consequences and leverage points

• Presentation of best practices showing exemplary solutions of the Urban

Nexus approach

• Defining the needs for action

12.30 – 13.30 lunch break 

• Exploring solutions

• Selecting solutions, elaborating solution(s) and feedback

• Reflection, transfer, outlook and closing

17.00 Closing of training day 2 
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Welcome speeches & introduction 
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Opening remarks 
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Mr. Ho Ky Minh, DPC Vice Chairperson  



Welcome remarks &  
presentation on SDGs in Vietnam 
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Ms. Nga, MPI 



Group Photo 
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Round of introductions – impressions  
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Introduction & presentation of best 
practice examples I 
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Ruth Erlbeck, Director of 

the „GIZ Integrated 

Resource Management in 

Asian cities: the Urban 

Nexus Project“ 



Introduction & presentation of best 
practice examples II 
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Ralph Trosse, Technical 

Director of the „GIZ 

Integrated Resource 

Management in Asian cities: 

the Urban Nexus Project“ 

 



Introduction & presentation of best 
practice examples III 
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Rashane Sala-Ngarm, 

Regional Project 

Coordinator/ Facilitator 
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Financed by: BMZ  

(German Federal Ministry  

for Economic Cooperation 

& Development) 

Political Partner: 

United Nations Economic 

& Social Commission 

Asia Pacific 

Implementation  

Partner:  

• ICLEI South Asia  

• South East Asia 

Implemented by: 

GIZ 

German International 

Cooperation 

Integrated Resource Management  
(Water / Energy / Food Security / Land Use) in Asian Cities: 

The Urban Nexus 

1st  Phase 2013-2015 

2nd Phase 2016-2019 
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Mongolia 

• Ulaanbaatar  (  1.400.000 Inhab.) 

China 

• Rizhao  (  2.880.000 Inhab.)  
• Weifang / Binhai  (  9.000.000 Inhab.) 

India 

• Rajkot (  1.286.678 Inhab.) 
• Nagpur  (  2.405.665 Inhab.) 

Thailand 

• Bangkok  (  8.400.000 Inhab.) 
• Korat  (     180.000 Inhab.)  
• Chiang Mai  (     150,000 Inhab.) 

Vietnam 

• Da Nang  (  1.029.000 Inhab.) 

Philippines 

• Santa Rosa  (     330.000 Inhab.) 
• Naga City  (     180.000 Inhab.) 

Indonesia 

• Jakarta  (10,075,310 Inhab.) 
• Pekanbaru  (  1.000,000 Inhab.) 
• Tanjung Pinang  (     230.000 Inhab.) 
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• the interdependencies between 

water, energy and food security  

• the synergies and competing uses 
of water, land and energy-related 

resources. 

• a fundamental shift, from a sectoral to 

a cross-sectoral, integrated approach 

• (“think out of the box”) 

• the Nexus approach challenges 
existing structures, sector policies 

and procedures. 

• The three "supply securities" water, 
energy and food to be protected 
and used in a balanced manner. 

The Urban nexus - a multi level and multi sectoral approach, 
          a tool contributing to greater resource efficiency, 

by highlighting: 
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• Helps build resilience 

• Is inspired and supported by nature 

• Is cost-effective, low-cost solutions 

• Provides environmental, social and economic benefits (including climate change, water 

security, water pollution, food security, human health, disaster risk management)  

• Locally adapted, resource-efficient and systemic interventions"(minimal intervention in eco 

systems)  

• Healthy, resilient and diverse ecosystems (whether natural, managed or newly created) 

 

Examples: 
• Restoration or protection of mangroves along coastlines 

 (moderation of impact of waves and wind on coastal settlements, abate pollution, carbon 

 sinks, enhancing biodiversity).  

 

NBS becoming mainstream in international discussion  

Nature-based solutions (NBS or NbS) refers to the sustainable management and 
use of nature for tackling environmental and societal challenges.   
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26 Graph adapted from German Development Institute / Deutsches Institut für Entwicklungspolitik 

as action-oriented guiding principle!  
Integrated cross - sectorial system approach within the vision 

of a circular economy and international agendas  

The Urban Nexus 
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• 35 practically oriented nexus infrastructure (pilot) projects elaborated in the Nexus partner cities 

amounting to an investment volume of USD 460 million CAPEX (pre- and feasibility studies also 

including OPEX). 

• VERTICAL INTEGRATION 

National –sub-national-local dialogues 

• HORIZONTAL INTEGRATION 

 Inter-communal reaching economies of scale; 

 Organizational structures for clustering required 

 

• Inclusion of academia, training and research institutes for upscaling the approach, establish 
networking to reach sustainability 
 

• Peer-to-peer learning, south-south dialogue 

• Nexus Training (A Training Toolkit for integrated resource management in Asian cities) 
 

 

Results & New Formats 



Presentation of best practice examples 
– Climate Change Resilient Pilot House 
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Ms. Analyn Madrid, BISCAST Nexus Director, Naga City, Philippines 



Major challenges, tasks & methods 
used 
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Major challenges 

The participants work on real challenges and are encouraged to develop a systemic 
mindset, which consequently also responds to the heart of the Urban Nexus 
approach. 

 

The challenges are: 

• Solid waste management 

• Water and waste water management 

• Urban development 

• Capacity building 
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Introductory presentation on solid waste 
management 
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Ms. Duong Thi Phuong Anh, ISPONRE/MONRE 



Introductory presentation on waste 
water management 
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Mr. Nguyen Thanh Long, WRMD/MONRE 



Introductory presentation on urban 
development 
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Mr. Do Trung Hai, ACVN 



Introductory presentation on capacity 
building 

34 

Ralph Trosse, Technical Director of the „GIZ Integrated Resource Management 

in Asian cities: the Urban Nexus Project“ 
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Intro: Selection & definition of  
influencing factors 

Task: 

• Gather factors that have an influence on the challenge, using the PESTEL-analysis 
(P = Political, E = Economic, S = Social, T = Technological, E = Environmental, L = 
Legal). 

• Select up to 7 factors you find particularly important or interesting. 

• Make sure to define all influencing factors. Be as precise as possible! The 
definition of factors should not strongly overlap 

 

Learning objectives: 

• To learn which factors have the biggest influence on the system 

• To develop a shared understanding of the influencing factors 
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Intro: Influence matrix 
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Task: 

• The defined influencing factors are entered in the matrix, using precise keywords. 
The group moderator then proceeds to ask the following questions (always and in 
this order): does Factor A have a direct influence on Factor B? If the answer is no, 
write “O” in the relevant field. If the answer is “yes”, proceed with the following 
question: Is the influence strong, medium or weak? Write 3, 2 or 1 respectively in 
the particular field. The influence factor itself will not be examined. In the analysis 
of influences, we always consider the present conditions, not a future scenario or 
a desired or imaginary situation.  

• After having filled in the single boxes, we add up the numbers of the horizontal 
and vertical lines, thus receiving for each factor the “active sum” (AS). This sum 
shows us how strongly a particular factor influences the overall system in relation 
to the others. The “passive sum” (PS), on the other hand, represents the extent to 
which a particular factor is influenced by the other factors of the system. The last 
line contains the product of the AS and PS for each factor. 

 

Learning objective: 

• Understand the system landscape as dynamic and complex, not sectoral or linear  

• Discuss and gain knowledge about the impact of single influencing factors on 
other influencing factors within the system. Therefore, mutual influences become 
transparent 



Intro: Axis diagram 

Task: 

• The active sum and the passive sum of each factor from the influence matrix 
enable us to set up a coordinate plane, on which each factor is allocated a point. 
Usually, the x-axis represents the active sum and the y-axis the passive sum. 
Both axes have a metric scale, although initially without numerical labels. We 
want to determine the relative strength of each factor. In order to do this, the 
scale is set up as follows: the highest active sum from the influence matrix is 
written onto the outermost scale line of the x-axis. In accordance with this, all the 
other scale lines are then given corresponding numerical values.  

• We can then enter each factor into the coordinate system. The coordinate plane 
is divided into four quadrants of equal size, which help us to roughly categorize 
the factors into:  

• Active (strong influence, not easily influenced in return) / Passive (weak 
influence, easily influenced in return) / Critical  (strong influence, easily 
influenced in return) / Inert (weak influence, not easily influenced in return) 

 

Learning objective: 

• Gain knowledge about the relative strength of the influence of each factor as well 
as about the relative degree of each factors sensitivity within the system. 

37 

D
a

y
 1

 
D

a
y

 2
 



Intro: Drawing conclusions 

Task: 

• Discuss conclusions of dynamic systems by asking encouraging questions. 

 

Learning objectives: 

• Awareness about the systemic interrelations of the challenges 

• Awareness of one’s impact and the limitations of one’s impact  

• Consequences for ones acting towards the posed challenge 
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Intro: Exploring solutions 

39 

Task: 

• Each group member writes down solutions silently (not talking, no showing 
ideas to remain unbiased) while walking around. One post-it per solution. 

• Thereafter, the team exchanges ideas and clusters them on a pin board, 
resulting in a visualized solution board. 

• The team collects the top 3 ideas for further elaboration.  

 

Learning objectives: 

• Brainstorm solutions on how to improve cross-sectoral planning 

• Experience one’s own creativity in relation to cross-sectoral planning 

• Learn about ideas on cross-sectoral planning 
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Intro: Elaborating solutions 
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Task: 

• These (max. 3) ideas shall now be elaborated within the team using the solution 
template. 

 

Learning objective: 

• Explore the solution space for one or more possible solutions on how to 
improve cross-sectoral planning 



Training results 
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Selection & definition of  
influencing factors (1) 
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Selection & definition of  
influencing factors (2) 
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Influence matrix 
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Axis diagram 
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Exploring solutions 
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Elaborating solutions 
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Selection & definition 
of influencing factors (1) 
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Selection & definition 
of influencing factors (2) 
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Influence matrix 
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Axis diagram 
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Exploring solutions 
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Elaborating solutions 

53 

D
a

y
 1

 
D

a
y

 2
 

Waste Water 
Management 

Urban 
Development 

Solid Waste 
Management 

Solid Waste 
Management 

Capacity 
Building 

Waste Water 
Management 



Selection & definition of  
influencing factors (1) 
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Selection & definition of  
influencing factors (2) 
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Influence matrix 
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Axis diagram 
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Exploring solutions 

58 

D
a

y
 1

 
D

a
y

 2
 

Waste Water 
Management 

Urban 
Development 

Solid Waste 
Management 

Solid Waste 
Management 

Capacity 
Building 

Waste Water 
Management 



Elaborating solutions 
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Selection & definition of 
 influencing factors (1)  
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Selection & definition of 
 influencing factors (2)  
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Influence matrix 
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Axis diagram 
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Elaborating solutions 
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Selection & definition 
of influencing factors (1) 
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Selection & definition 
of influencing factors (2) 
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Influence matrix 
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Axis diagram 
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Exploring solutions 
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Elaborating solutions 
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Selection & definition 
of influencing factors (2) 
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Influence matrix 
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Axis diagram 
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Exploring solutions 
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Elaborating solutions 
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Impressions – energizer  
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Impressions – exploring solutions 

79 



Impressions – dinner 
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Evaluation of training day 1 
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Evaluation of training day 2 
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Congratulations to all of you! 
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Further information 
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For further information, also use the following websites. There you will find case 
studies, feasibility studies, workshop reports and much more valuable information 
on the Urban Nexus approach. 

 

http://www.unescap.org/urban-nexus 

 

www.water-energy-food.org 
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Annex 

85 

1. SDGs in Vietnam – Ms. Nga, MPI

2. Best practice – Ms. Analyn Madrid, BISCAST Nexus director

3. Urban development – Mr. Do Trung Hai, ACVN

4. Solid waste management – Ms. Duong Thi Phuong Anh, ISPONRE/MONRE

5. Waste water management – Mr. Nguyen Thanh Long, WRMD/MONRE

6. Capacity building – Ralph Trosse, GIZ 



Further information: 
 

www.denkmodell.de/en 

Follow us: 

Get in touch with us… 

desiree.boesemueller@denkmodell.de rupert.prossinagg@denkmodell.de 

https://instagram.com/denkmodell?utm_source=ig_profile_share&igshid=4g69h8rovxpg


CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ 2030 VÌ SỰ PHÁT 
TRIỂN BỀN VỮNG VÀ KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG 

QUỐC GIA THỰC HIỆN CTNS 2030 

 Nguyễn Thị Thanh Nga 
Vụ Khoa học, Giáo dục, Tài nguyên và Môi trường 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Việt Nam 

Đà Nẵng, tháng 10/2018 



CÁC NỘI DUNG CHÍNH 

 TỔNG QUAN CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ  2030 VÌ SỰ PTBV 

 KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA THỰC HIÊN CTNS 2030 

 TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

 



QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH CTNS 2030 

 Hội nghị thượng đỉnh Rio+20 (2012): thành lập Nhóm làm việc mở để soạn 

thảo các mục tiêu SDG 

 Tháng 9/2013, các nước đồng ý đặt ra một bộ mục tiêu và khởi động các cuộc 

đàm phán liên chính phủ về chương trình nghị sự sau 2015  

 Tháng 8/2014, Nhóm Công tác Mở hoàn tất và đệ trình bộ  17 Mục PTBV, 169 

chỉ tiêu. Đồng thời, Ban Tư vấn Tài chính đưa ra các khuyến nghị tài trợ PTBV 

 Tháng 12/2014, Tổng thư ký trình báo cáo tổng kết các kiến nghị liên chính phủ 

và  dữ liệu đầy đủ về cả MTTNK và CTNS 21 

 Tháng 8/2015, các nước thành viên đồng ý văn bản cuối cùng của CTNS mới 

“Chuyển đổi thế giới của chúng ta: CTNS 2030 về PTBV” 

 25/9/2015, CTNS 2030 chính thức được thông qua 



 
 
 
 

Hoàn tất  công việc còn dang dở 
của MTTNK và không để ai bị bỏ lại 

phía sau 
Tiếp tục thực hiện phát triển bền vững 

với quan điểm  tích hợp và cân bằng  tất 

cả các khía cạnh chính 

 
 
  

Hai quá trình song song 

HIỆN TẠI 
Một CTNS 2030 toàn diện, 

phổ quát, duy nhất 

TRƯỚC ĐÂY 

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG  

Tập trung vào sự bền vững 
môi trường  

MTTNK 

Tập trung nhiều vào khía cạnh 
xã hội với xóa nghèo là mục tiêu 

chính 

Cách tiếp cận “toàn thể xã hội” và 

“toàn thể chính phủ” 

Huy động mọi nguồn lực, đặc biệt là 

trong nước để thực hiện CTNS 2030 

NGUỒN GỐC VÀ SỰ KHÁC BIỆT CỦA CTNS 2030 

Chính phủ đóng vai trò chính 
Tăng cường hợp tác giữa các nước 

phát triển và đang phát triển 

 



ĐỐI TÁC  

HÒA BÌNH  

CON NGƯỜI  

HÀNH TINH  

THỊNH 
VƯỢNG  

5 yếu tố «Ps» của CTNS 2030  



CÁC NGUYÊN TẮC CỦA CTNS 2030 

 Quyền làm chủ quốc gia  

 Cách tiếp cận bao trùm và cùng tham gia 

 Tính phổ quát   

 Không để ai bị bỏ lại phía sau, tiếp cận những đối tượng khó tiếp cận 

nhất trước 

 Cách tiếp cận dựa trên nhân quyền  

 Cách tiếp cận tích hợp để phát triển bền vững  

 

 



17 MỤC TIÊU PTBV TOÀN CẦU 
 



KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA                    

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ 2030 



QUAN ĐIỂM 

Con người là trung tâm của phát triển bền vững. Phát huy tối đa nhân tố con người với vai trò là  

chủ thể, nguồn lực chủ yếu và là mục tiêu của phát triển bền vững.  
 

Phát triển bền vững là yêu cầu xuyên suốt trong quá trình phát triển đất nước; kết hợp chặt chẽ,  

hợp lý và hài hòa giữa phát triển kinh tế với phát triển xã hội và bảo vệ tài nguyên, môi trường, chủ 

động ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội và bảo  

vệ vững chắc độc lập, chủ quyền quốc gia.  

Phát triển bền vững là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân, các cấp chính quyền, các bộ, ngành và  

địa phương; của các cơ quan, doanh nghiệp, đoàn thể xã hội, các cộng đồng dân cư và mỗi người  

dân. Huy động mọi nguồn lực xã hội; tăng cường sự phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương,  

các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp và các bên liên quan nhằm đảm bảo thực hiện thành  

công các mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030. 

Tạo điều kiện để mọi người và mọi cộng đồng trong xã hội có cơ hội bình đẳng để phát triển, được 

tiếp cận những nguồn lực chung và được tham gia, đóng góp và hưởng lợi, tạo ra những nền tảng  

vật chất, tri thức và văn hóa tốt đẹp cho những thế hệ mai sau. Không để ai bị bỏ lại phía sau, tiếp  

cận những đối tượng khó tiếp cận nhất trước. 

Khoa học và công nghệ là nền tảng, là động lực cho phát triển bền vững đất nước. Công nghệ  

hiện đại, sạch và thân thiện với môi trường cần được ưu tiên sử dụng rộng rãi trong các  

ngành sản xuất. 



Duy trì tăng trưởng kinh tế bền vững đi đôi với thực hiện 

tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường sinh thái, 

quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên, chủ động ứng 

phó với biến đổi khí hậu; bảo đảm mọi người dân được 

phát huy mọi tiềm năng, tham gia và thụ hưởng bình 

đẳng thành quả của phát triển; xây dựng một xã hội Việt 

Nam hòa bình, thịnh vượng, bao trùm, dân chủ, công 

bằng, văn minh và bền vững. 

 

MỤC TIÊU TỔNG QUÁT ĐẾN NĂM 2030 



 17 mục tiêu (VSDGs) 

 115 mục tiêu cụ thể (targets) 

 Các chỉ tiêu giám sát (indicators): đang được xây dựng   

 

 

 

CÁC MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 

CỦA VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2030 



CÁC MỤC TIÊU PTBV CỦA VIỆT NAM 

ĐẾN NĂM 2030 

Chấm dứt mọi hình thức nghèo ở mọi nơi 

 

 

 

 

 

 

Xóa đói, bảo đảm an ninh lương thực, cải thiện dinh 

dưỡng và thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững 

 

 

 

 

 

 

Bảo đảm cuộc sống khỏe mạnh và tăng cường phúc 

lợi cho mọi người ở mọi lứa tuổi 

 

 

 

 

 

Đảm bảo nền giáo dục có chất lượng, công bằng, toàn diện và 

thúc đẩy các cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người 

 

 

 

 

 

 

Đạt được bình đẳng giới; tăng quyền và tạo cơ hội 

cho phụ nữ và trẻ em gái 

 

 

 

 

 

 



CÁC MỤC TIÊU PTBV CỦA VIỆT NAM 

ĐẾN NĂM 2030 

Đảm bảo đầy đủ và quản lý bền vững tài nguyên nước và hệ 

thống vệ sinh cho tất cả mọi người 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

Bảo đảm cuộc sống khỏe mạnh và tăng cường phúc 

lợi cho mọi người ở mọi lứa tuổi 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

Giảm bất bình đẳng trong xã hội 

 

 

 

 

 

 



CÁC MỤC TIÊU PTBV CỦA VIỆT NAM 

ĐẾN NĂM 2030 

Phát triển đô thị, nông thôn bền vững, có khả năng chống 

chịu; đảm bảo môi trường sống và làm việc an toàn; phân bổ 

hợp lý dân cư và lao động theo vùng 

 

 

 

 

 

 

Đảm bảo sản xuất và tiêu dùng bền vững 

 

 

 

 

 

 

Ứng phó kịp thời, hiệu quả với biến đổi khí hậu và 

thiên tai 

 

 

 

 

 

Bảo tồn và sử dụng bền vững đại dương, biển và nguồn lợi 

biển để phát triển bền vững 

 

 

 

 

Bảo vệ và phát triển rừng bền vững, bảo tồn đa dạng sinh học, 

phát triển dịch vụ hệ sinh thái, chống sa mạc hoá, ngăn chặn 

suy thoái và phục hồi tài nguyên đất 

 

 

 

 

 

 



CÁC MỤC TIÊU PTBV CỦA VIỆT NAM 

ĐẾN NĂM 2030 

Thúc đẩy xã hội hòa bình, dân chủ, công bằng, bình đẳng, văn 

minh vì sự 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 các cấp 

 

 

 

 

 

 

Tăng cường phương thức thực hiện và thúc đẩy đối 

tác toàn cầu vì sự phát triển bền vững 

 

 

 

 

 

 



 Hoàn thiện hệ thống thể chế PTBV; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về 

PTBV quốc gia. 

 Muộn nhất trong năm 2018 hoàn thành việc xây dựng Kế hoạch hành động của 

các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức. 

 Thực hiện các hoạt động truyền thông, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của 

toàn xã hội về các mục tiêu PTBV và Kế hoạch hành động quốc gia  

 Xây dựng và ban hành lộ trình thực hiện các mục tiêu PTBV đến năm 2030. 

Xây dựng và ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê PTBV, cơ chế thu thập thông 

tin dữ liệu phục vụ giám sát, đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu PTBV. 

 Lồng ghép các mục tiêu PTBV trong quá trình xây dựng kế hoạch phát triển 

KT-XH hàng năm, các chiến lược, chính sách, quy hoạch phát triển của các bộ, 

ngành, địa phương, cơ quan.  

 Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao ở mọi lĩnh 

vực, chú trọng đến đội ngũ cán bộ lãnh đạo, hoạch định chính sách. 

 Giám sát, đánh giá, báo cáo thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững 

 

 

 

CÁC NHIỆM VỤ CHỦ YẾU THỰC HIỆN 

TRONG GIAI ĐOẠN 2017-2020 



 Triển khai toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp của Kế hoạch hành động để 

thực hiện thành công các mục tiêu PTBV của Việt Nam đến năm 2030.  

 Tăng cường huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực trong và ngoài nước 

để thực hiện các mục tiêu PTBV. 

 Hoàn thiện xây dựng cơ sở dữ liệu các mục tiêu PTBV, cơ chế thu thập 

thông tin dữ liệu phục vụ giám sát, đánh giá; công khai thông tin về kết quả 

thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.  

 Tiếp tục phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao 

 Tăng cường nghiên cứu, ứng dụng khoa học cộng nghệ, chuyển giao công 

nghệ để thực hiện các mục tiêu PTBV. Chú trọng phát triển công nghệ môi 

trường, công nghệ sạch, công nghệ năng lượng mới. 

 Tiếp tục triển khai hiệu quả công tác giám sát, đánh giá, báo cáo tiến độ thực 

hiện các mục tiêu phát triển bền vững.  

 

 

 

 

CÁC NHIỆM VỤ CHỦ YẾU THỰC HIỆN 

TRONG GIAI ĐOẠN 2021-2030 



 Nâng cao nhận thức và hành động của toàn xã hội về phát triển bền vững và các 

mục tiêu PTBVcủa Việt Nam.  

 Huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, các bộ, ngành, địa phương, các 

cơ quan, cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức đoàn thể xã hội, cộng đồng dân cư, 

các đối tác phát triển trong thực hiện các mục tiêu PTBV.  

 Tăng cường và huy động các nguồn tài chính trong và ngoài nước để triển khai 

thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia. 

 Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành, sự phối hợp giữa các cơ 

quan, tổ chức, cộng đồng doanh nghiệp, giữa trung ương và địa phương trong 

triển khai thực hiện KHHĐ. 

 Đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tăng cường kỷ luật, kỷ cương; 

đẩy mạnh công khai, minh bạch trong sử dụng NSNN, trong phân bổ nguồn lực. 

 Tăng cường HTQT trong quá trình thực hiện các mục tiêu PTBV của quốc gia. 

 

 

 

 

GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 



 Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính 

phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ chịu trách nhiệm trước 

TTCP về việc tổ chức triển khai và kết quả thực hiện KHHĐ 

 Hội đồng quốc gia về PTBV và  NCNLCT 

 Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

 Bộ Tài chính 

 Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đài Truyền hình Việt 

Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam 

 Các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW 

 Mặt trận tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội nghề 

nghiệp, tổ chức phi chính phủ, cộng đồng doanh nghiệp.  

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN 



Nhiệm vụ Phân công trách nhiệm 

Mục tiêu 1:  Chấm dứt mọi hình thức nghèo ở mọi nơi (4) 

Mục tiêu 1.1:  Đến năm 2020, xóa bỏ tình trạng nghèo cùng cực cho tất cả mọi người ở mọi nơi, sử dụng chuẩn nghèo với mức thu nhập bình quân đầu 

người thấp hơn 1,25 đô la Mỹ sức mua tương đương (giá 2005)/ngày; đến năm 2030, giảm ít nhất một nửa tỷ lệ nghèo theo tiêu chí nghèo đa chiều của 

quốc gia (Mục tiêu 1.1 và Mục tiêu 1.2 toàn cầu) 

- Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 

giai đoạn 2016 - 2020; đảm bảo đạt mục tiêu đã đặt ra của Chương trình, chú ý giảm nghèo 

bền vững đối với đối tượng nghèo thuộc nhóm dễ bị tổn thương, dân tộc thiểu số, người 

khuyết tật, phụ nữ, trẻ em. 

- Tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện các chính sách giảm nghèo, nhất là chính sách đối 

với đồng bào dân tộc thiểu số; chuyển dần sang hỗ trợ có điều kiện gắn với đối tượng, địa bàn 

và thời hạn thụ hưởng nhằm khuyến khích sự tích cực, chủ động tham gia của người nghèo. 

- Cải thiện sinh kế và nâng cao chất lượng cuộc sống của người nghèo, bảo đảm thu 

nhập bình quân đầu người của hộ nghèo cả nước cuối năm 2020 tăng lên 1,5 lần so với cuối 

năm 2015 (riêng hộ nghèo ở các huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn, hộ 

nghèo dân tộc thiểu số tăng gấp 2 lần). 

- Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả cơ chế, chính sách giảm nghèo để cải thiện điều kiện 

sống và tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của người nghèo. Xây dựng và 

thực thi hiệu quả các chiến lược, chính sách phù hợp hướng tới giảm nghèo và bình đẳng 

giới nhằm tăng nguồn lực cho hoạt động xóa nghèo bền vững (Mục tiêu 1.b toàn cầu). 

- Tập trung đầu tư đồng bộ cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội ở các huyện nghèo, xã nghèo, 

thôn, bản đặc biệt khó khăn theo tiêu chí nông thôn mới, trước hết là hạ tầng thiết yếu như 

giao thông, trường học, trạm y tế, thủy lợi nhỏ, nước sinh hoạt. 

- Thúc đẩy lồng ghép yếu tố giới và trẻ em trong chính sách giảm nghèo. 

- Xây dựng hệ thống dữ liệu theo dõi giảm nghèo đa chiều, chú ý tới phân tổ theo 

nhóm giới, tuổi, địa lí.  

- Tăng cường giám sát, kiểm tra việc thực hiện chính sách hỗ trợ giảm nghèo với sự 

Chủ trì: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội  

Phối hợp: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và 

Truyền thông, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công 

Thương, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Xây dựng, Ủy ban 

Dân tộc, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - 

nghề nghiệp, Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực 

thuộc trung ương 



 Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

 Thực hiện theo dõi, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu phát triển 

bền vững và Kế hoạch hành động; xây dựng báo cáo thực hiện các mục tiêu phát 

triển bền vững trình Chính phủ, Quốc hội và gửi Liên Hợp Quốc theo yêu cầu. 

 Xây dựng và ban hành hướng dẫn, quy định cụ thể về giám sát, đánh giá và chế 

độ báo cáo các mục tiêu phát triển bền vững. 

 Các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan căn cứ vào nhiệm vụ 

được giao xây dựng Báo cáo thực hiện mục tiêu phát triển bền vững theo quy 

định, cùng với quá trình xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội gửi Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ, Quốc hội và Liên 

Hợp Quốc. 

 Việc xây dựng các Báo cáo thực hiện các mục tiêu PTBVcần huy động sự tham 

gia rộng rãi của các bên liên quan, bao gồm các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - 

nghề nghiệp, các tổ chức trong nước và quốc tế. 

 

GIÁM SÁT - ĐÁNH GIÁ - BÁO CÁO 



 Nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch hành động bao gồm: nguồn NSNN, 

nguồn đầu tư của doanh nghiệp, khu vực tư nhân, cộng đồng và nguồn vốn 

nước ngoài (ODA, FDI và các nguồn khác). 

 Kinh phí từ NSNN để thực hiện KHHĐ được bố trí trong dự toán chi ngân 

sách hàng năm của các bộ, cơ quan, tổ chức và các địa phương theo quy định 

NSNN hiện hành và được lồng ghép trong kinh phí thực hiện Kế hoạch 

PTKT-XH 5 năm và hàng năm, lồng ghép trong các CTMTQG, các chương 

trình, dự án khác có liên quan. Kinh phí thực hiện KHHĐ được sử dụng các 

Quỹ tài chính nhà nước có liên quan, theo quy định của pháp luật. 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính cân đối, bố trí kinh phí hàng năm theo quy 

định của Luật NSNN để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu PTBV và KHHĐ. 

 

 

KINH PHÍ THỰC HIỆN KHHĐ 



 Nhà nước ưu tiên và dành kinh phí thỏa đáng từ ngân sách trung ương và ngân 

sách địa phương để thực hiện KHHĐ. Hàng năm, NSNN dành một khoản kinh 

phí hỗ trợ việc tổ chức thu thập số liệu, xây dựng Báo cáo tiến độ thực hiện các 

mục tiêu và chỉ tiêu PTBV quốc gia. 

 Nhà nước tạo cơ sở pháp lý, ban hành cơ chế, chính sách huy động các nguồn lực 

xã hội, đặc biệt là nguồn đầu tư từ khu vực tư nhân để thực hiện KHHĐ và các 

mục tiêu PTBV; khuyến khích doanh nghiệp, các tổ chức xã hội chủ động đề 

xuất, thực hiện các sáng kiến nhằm thực hiện hiệu quả các mục tiêu PTBV. 

 Thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển bền vững để huy động các nguồn lực trong và 

ngoài nước cho việc thực hiện các mục tiêu PTBV. 

 

 

 

KINH PHÍ THỰC HIỆN KHHĐ 



CẬP NHẬT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN 

 Thành lập Tổ công tác liên ngành về các mục tiêu SDGs do Thứ trưởng Bộ 

KH&ĐT  

 Xây dựng KHHĐ thực hiện SDGs của các bộ, ngành, cơ quan địa phương.  

 KHHĐ Bộ ngành: 10 

 KHHĐ Địa phương: 25 

 Hỗ trợ của GIZ: KH&ĐT, NN&PTNT, XD, LĐTBXH, NHNN, Kiên Giang, 

Phú Yên. 

 Xây dựng lộ trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam. 

 Xây dựng Hệ thống chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững. 
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About BISCAST 

BISCAST  
• meso-level partner  

 of GIZ-NEXUS  

• receives advisory services  

   from GIZ – NEXUS 

• tasked to promote the            

  Urban Nexus Approach  

 



The Bicol State College of Applied Sciences and 
Technology (BISCAST) is a government higher 
educational institution established by virtue of 
RA 10231 in 2012. BISCAST is the only state 
college in the City of Naga, Bicol Region and 
exists on its mandate to: 

  

“provide advanced education, higher technological, 
professional and vocational instruction and training in the 
sciences, arts, education, entrepreneurship, engineering 
and other related courses.  It shall also undertake 
research and extension services and provide progressive 
leadership in its areas of specialization.” 
 

MANDATE 

About BISCAST 



Initial Integration Area 

INITIAL INTEGRATION AREAS 

CORE FUNCTION 
 

 Instruction 
 Research 
 Extension 
 General 

Administration 
& Support  



The Urban NEXUS Development Cycle  



  
A. Identify 

 

 Start with the problems of the city  

     Lack of low-cost housing in Naga City, region 

     and nation wide 

 

1. Desired performance objectives       

It should be low cost, green, as well as climate change 
resilient building  

2. Scope the prospect  

Start local spread,  nation wide, involve BISCAST colleges 
and services such as   maintenance, research, physical 
planning and students (merging of different disciplines)  

3. Stakeholders 

GIZ Nexus, City of Naga, Department of Science and 
Technology, (DOST), Philippine Association of State 
Universities and Colleges (PASUC), Commission of Higher 
Education  (CHED), BISCAST internal and external community 

 

 

 

 
 

 

 

 



  
A. Identify 

 

 

 

4. Pre-feasibility review 

BISCAST Nexus Task Force review body as well as 
monitoring body 

 

5. Mandate  

Outcome: CCRPH design and technology available for 
further  use for low income house owners 

 

 

 
 

 

 

 



  
B. Innovate (Urban Nexus  

Solution Elements) 
 

1. Law and policies 
Establishment of BISCAST Nexus Task 
Force  

      
2. Design and technologies 

New construction technology based on 
HCB considering green and climate 
change resilient voluntary building  
codes  

 
3. Delivery models  

Use of the expertise of BISCAST as 
educational institution as well as tapping 
faculty and students from various 
discipline in the design, construction 
and dissemination   

 
 
 

 
 

 
 



  
B. Innovate (Urban Nexus  

Solution Elements) 
 

 

 

 

4. Communication and user behaviors 

Institutional dissemination of  the CCRPH technology and 
Nexus approach as well as region-wide dissemination and  
workshops  

 

5. Institutions 

Reinforcing measures for implementation CCRPH integration in 
the BISCAST curriculum   

 

 

 

 
 

 

 

 



  
C. Design & Deliver 

 
1. Technical specifications 

Design and construction of Pilot house 
under diverse standards and in correlation to 
the innovative technology used. Data 
collection of performance by students and 
users evaluated   

 

2. Assurance & user acceptance  

End-users need to be informed on the 
processes &  recourses as well as on the 
quality assurance from external source for 
acceptance 

 

CCRPH was assessed by  the Philippine 
Green Building Initiative in the field of 
green and climate change resilient building. 
Also National Housing Authority (NHA) 
assessed the building under low-cost 
housing performance  

 

 

 

 
 

 

 

 



  
 D. Capacitate & Communicate 

1. Institutions 
2. Knowledge management & diffusion   
3. Benefits & behaviors 

 
 Capacity building for operational staff and all key contributors. 
 Intended beneficiaries and end users need to be informed about benefits 

as well as new behaviors, knowledge and skills needed 
 Capacity building support from educational institutions  

 BISCAST conducted dissemination of nexus approach and CCRPH 
technology in 
- Institutional seminars 
- Integration in to Curriculum for all 4 BISCAST colleges 
- Regional workshops including LGU and higher educational 

institutions 
- National seminars (Green Buildings Break through PGBI), 

Department of Tourism (CDIA and Connective Cities Seminar) and 
NHA 

- International Urban Nexus seminars 
      

 
 

 
 

 
 



  E. Mainstream 
 

 

1. Monitor & “Manage the solution” 

2. Evaluate 

3. Mainstream the Nexus solution 

 

 BISCAST has a monitoring system in place which is measuring the 
performance of the CCRPH as well as the indoor and outdoor 
environment. 

 

 BISCAST as an educational institution is also assessing and  evaluating 
all  dissemination  activities as well as possible cooperation partners  

 Cooperation under nexus projects/initiatives with other universities, 
LGUs, DOST, community 

 BISCAST is also aware that “business is usual” thinking and activities 
are likely to appear again and silo thinking is still present. Behavior  
change needs time and  tangible results which benefits people 
involved. 
 

 

 





 

 
 

Thank you! 

Analyn A. Madrid 
Assistant Professor I 
BISCAST 
 
www.biscast.edu.ph 
Email : nexus@biscast.edu.ph 
Like us : www.facebook.com/URBNEXUS 
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Oct.2018 

(Tài liệu được sư dụng từ nguồn Cục PTĐT Bộ Xây dựng) 





















Công cụ quản lí dành cho Chủ tịch TP 

CHIẾC Ô HỢP NHẤT – CÔNG CỤ QUẢN LÍ 

QH VÙNG Tỉnh 
ĐỊnh hướng PT/Chỉ 

tiêu KTXH 

QH Ngành 
Giao thông 
Điện/Nước/Thủy lợi 

QHSD Đất 
-Quản lý/Kế hoạch  
SDĐ 

QHCXD ĐÔ THỊ 
Tổ chức không 

gian/SD Đất  



Công cụ qu lí dành cho Chủ 
tịch TP 

CHIẾC PHỄU THU HÚT DÒNG TIỀN 

Dòng tiền đầu tư  
cho thành phố 



• Trân trọng cám ơn 



Thực trạng quản lý chất thải rắn 
đô thị Việt Nam 

 Người trình bày: Ths. Dương Thị Phương Anh 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
VIỆN CHIẾN LƯỢC, CHÍNH SÁCH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Đà Nẵng, 30-31/ 10/ 2018  



NỘI DUNG 

1. Thực trạng phát sinh CTR đô thị   
 

2. Thực trạng quản lý CTR đô thị 
 
 

3. Những khó khăn, thách thức 



Thực trạng phát sinh CTR đô thị 

• CTR đô thị: CTR sinh hoạt, xây dựng, y tế và công nghiệp. 
• CTR sinh hoạt ở các đô thị:>= 50% tổng lượng CTR sinh hoạt của 
cả nước mỗi năm. Năm 2015: 38.000 tấn ngày (năm 2014: 32.000 
tấn/ngày). CTNH: lẫn vào chất thải sinh hoạt mang đến bãi chôn lấp 
là 0,02 ÷ 0,82%. 
• TP CTRSH: chất vô cơ (thuỷ tinh, sành sứ, kim loại, giấy, cao su, 
nhựa, túi nilon, vải, đồ điện, đồ chơi...), chất hữu cơ (cây cỏ loại bỏ, 
lá rụng, rau quả hư hỏng, đồ ăn thừa, xác súc vật, phân động vật...) 
và các chất khác. 
• CTRXD: chưa có số liệu thống kê đầy đủ 
• CTR y tế: ước tính 600 tấn/ngày 
• CTR CN ở đô thị: chưa có số liệu thống kê. CTNH chiếm tỷ lệ 
khoảng 20 - 30%. 



 
 
 
 
 
 

,ES
C 

- Các văn bản định hướng: Chiến lược BVMT, Chiến lược QLTHCTR 
(điều chỉnh), các quy hoạch QLCTR: 03 LVS Cầu, Nhuệ - Đáy và sông 
Đồng Nai; 02 vùng Kinh tế trọng điểm Vùng đb s.Cửu Long và Vùng 
kinh tế trọng điểm Bắc Bộ,… 

- Các văn bản luật: Luật BVMT (Chương IX Quản lý chất thải), Luật 
Thuế BVMT (Túi nilông thuộc diện chịu thuế),… 

- Các văn bản dưới luật: NĐ 38/2015/NĐ-CP về QLCT và phế liệu, TT 
36/2015/TT-BTNMT về QLCTNH, TTLT 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT 
ngày 31/12/2015 về quản lý CTYT, TT 08/2017/TT-BXD về quản lý 
QLCTXD, QĐ 16/2015/QĐ-TTg về thu hồi sản phẩm thải bỏ, QĐ 
582/QĐ-TTg 2013 (Đề án KSONMT do sử dụng túi ni lông…),… 

Chính sách quản lý CTR 

Thực trạng quản lý CTR đô thị  



 
 
 
 
 
 

,ES
C 

• Phân loại, thu gom, xử lý CTR:  
-Phần lớn CTRSH đô thị chưa được phân loại tại nguồn (mới thực hiện 
thí điểm tại 1 số phường của 1 số đô thị lớn); 
-Tỷ lệ thu gom CTRSH đô thị tăng từ 78% 2008 lên 84,5-85% 2015; 
-~35 nhà máy xử lý CTRSH đô thị tập trung được đầu tư xây dựng với 
tổng công suất xử lý theo thiết kế khoảng 7.500 tấn/ngày (chiếm ~30% 
tổng CTRSH đô thị được thu gom). Các công nghệ xử lý chủ yếu là SX 
compost (21 cơ sở), đốt (04 cơ sở) và kết hợp sản xuất compost và đốt 
(10 cơ sở); Phần lớn BCL lấp CTR đô thị chưa đảm bảo VSMT. 
-QLCTXD chưa được quan tâm: đổ bừa bãi, đổ trộm. 
-QL CTNH tại nhiều địa phương đã được thực hiện khá tốt; 
-QLCTYT được tổ chức thực hiện khá đồng bộ, hiệu quả. 

• Quy hoạch QLCTR: 58/63 tỉnh/TP đã phê duyệt 
• Nguồn kinh phí cho thu gom, vận chuyển CTRSH đô thị do NN bù đắp 1 
phần từ nguồn thu phí vệ sinh trên địa bàn. 

Thực trạng quản lý CTR đô thị 



 
Lượng CTR đô thị ngày càng gia tăng: CTRSH TB 12%/năm (túi 
nilon đang nổi lên như vấn đề đáng lo ngại trong QLCTR do thói 
quen sử dụng của người dân), CTYT 7,6%/năm, CTXD ngày 
càng lớn,… 
 
Việc phân loại CTR tại nguồn chưa có chế tài áp dụng, thiếu 
nguồn lực thực hiện đồng bộ (từ thu gom, vận chuyển và tái 
chế/xử lý theo từng loại CT đã phân loại). 
CTNH trong SH chưa được thu gom, xử lý riêng và bị lẫn với 
CTRSH để đưa đến BCL. Nhiều BCL là bãi rác tạm, lộ thiên, 
quá tải, ko có hệ thống thu gom, xử lý nước rỉ rác. 
Hệ thống cơ sở tái chế, tái sử dụng, thu hồi năng lượng hoặc 
SX phân hữu cơ đã hình thành nhưng phát triển còn nhiều hạn 
chế (SX phân compost gặp nhiều khó khăn, các dự án đốt CTR 
vẫn chưa tận dụng nhiệt, thu hồi năng lượng, khí thải lò đốt gây 
ONMT,......) 
 

 

Những khó khăn, thách thức 



- Các cơ chế cụ thể về ưu đãi cho tái chế, tái sử dụng chất thải, 
tận thu năng lượng từ quá trình xử lý CTR còn thiếu và chưa 
đồng bộ; Các tiêu chuẩn, quy chuẩn cho phương tiện, thiết bị, 
dây chuyền công nghệ thu gom, vận chuyển, xử lý CTR còn 
thiếu, chưa đồng bộ; nhiều tiêu chuẩn về nguyên liệu, sản phẩm 
từ việc tái chế chất thải cũng chưa được xây dựng, ban hành 
dẫn đến khó khăn trong triển khai thực hiện. 
 

Những khó khăn, thách thức 

- Chất lượng công tác quy hoạch QLCTR chưa cao, chưa có kế 
hoạch thực hiện quy hoạch được phê duyệt. 
- Mức thu phí vệ sinh còn thấp và chỉ đủ bù đắp một phần công 
tác thu gom, vận chuyển CTR mà chưa tính đến chi phí xử lý 
CTR (chỉ đủ bù đắp khoảng 20% - 25% chi phí  thu gom và vận 
chuyển chất thải rắn sinh hoạt đô thị). 



 
 
 
 

www.isponre.gov.vn 



QUẢN LÝ NƯỚC THẢI Ở VIỆT NAM 

Hà nội, tháng 10 năm 2018 



NỘI DUNG CHÍNH 

I. Tổng quan về nước thải tại Việt Nam 

II. Tình hình quản lý nước thải ở Việt Nam 

III. Tồn tại, thách thức trong quản lý nước thải ở Việt 

Nam 

 



I. Tổng quan về nước thải tại Việt Nam 

Hiện trạng nước thải ở Việt Nam: 

 Nước thải ở Việt Nam đang ngày càng gia tăng do quá trình đô 

thị hoá, gia tăng dân số, gia tăng mức sống, nhu cầu sử dụng 

nước và xả nước thải cũng ngày càng tăng nhanh. 

 Là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng ô nhiễm và cạn kiệt 

nguồn nước ở Việt Nam 

 Là nguyên nhân ảnh hưởng tới khả năng khai thác, sử dụng 

nguồn nước, gây thiệt hại về sinh thái và kinh tế - xã hội. 

           thách thức đối với an ninh nguồn nước ở Việt Nam. 

Các nguồn phát sinh nước thải chính: nước thải sinh hoạt, nước 

thải công nghiệp 



I. Tổng quan về nước thải tại Việt Nam 

1. Nước thải sinh hoạt 

 Là loại hình nước thải chính ở Việt Nam. Tại một số khu vực 

và địa phương, nước thải sinh hoạt chiếm tỷ trọng lớn trong 

tổng lượng nước thải phát sinh trên địa bàn. Điển hình như tại 

Hà Nội (nước thải sinh hoạt chiếm 67,7% tổng lượng nước 

thải) 

 Cùng với sự gia tăng dân số và nhu cầu cuộc sống, lượng nước 

thải sinh hoạt phát sinh tiếp tục tăng cao đặc biệt là ở các đô 

thị. Lượng nước thải đô thị phát sinh trong khoảng từ 80-160 

lít/người.ngày (TB: 120 lít/người.ngày). 
 



I. Tổng quan về nước thải tại Việt Nam 

 Trong tổng số 786 đô thị trên cả nước chỉ có 40 đô thị (chiếm 

tỷ lệ khoảng 5%) có công trình xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn 

quy định với tổng công suất xử lý khoảng 800.000m3/ngày 

đêm.  

 Tỷ lệ nước thải sinh hoạt được xử lý mới đạt 10% - 11% trên 

tổng số lượng nước thải đô thị phát sinh.  

 Mặc dù số lượng công trình xử lý nước thải đô thị có tăng qua 

các năm, tuy nhiên, con số này còn rất nhỏ so với yêu cầu thực 

tế cần xử lý. Nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý vẫn đang tiếp 

tục là nguồn thải lớn, gây ô nhiễm môi trường khu vực đô thị 

và các vùng lân cận. 
 



I. Tổng quan về nước thải tại Việt Nam 

2. Nước thải công nghiệp 

 Trong tổng số 209 KCN đang hoạt động trong cả nước có 165 

KCN đã xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung (chiếm 

78,9%), 24 KCN đang xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập 

trung (chiếm 11,5%), các KCN còn lại đang xây dựng lộ trình 

đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung.  

 Các hệ thống xử lý nước thải tập trung ở các KCN chỉ xử lý 

được khoảng 60% lượng nước thải phát sinh. Lượng nước thải 

còn lại, một phần do các cơ sở đã được miễn trừ đầu nối và tự 

xử lý, một phần không qua xử lý mà xả trực tiếp ra môi 

trường.  

 
 



I. Tổng quan về nước thải tại Việt Nam 

 Đối với các CCN, mức độ phát sinh nước thải tại các CCN 

không thua kém các KCN với mức trung bình khoảng 15-20 

m3 nước thải/ha/ngày đêm. Tính đến tháng 10/2014, chỉ có 

khoảng 3% - 5% trong tổng số gần 800 CCN đang hoạt động 

có hệ thống xử lý nước thải tập trung, còn lại là tự xử lý hoặc 

xả trực tiếp ra môi trường.  

 Ngoài các KCN, CCN, kiểm soát nguồn nước thải từ các cơ sở 

sản xuất công nghiệp đơn lẻ vẫn là một trong những thách thức 

lớn đối với công tác quản lý nước thải. Một số ngành sản xuất 

công nghiệp có thải lượng nước thải lớn, nồng độ các các chất 

ô nhiễm cao nếu không qua xử lý có thể gây ô nhiễm nghiêm 

trọng đến nguồn nước như: chế biến lương thực - thực phẩm, 

dệt nhuộm, sản xuất giấy, khai thác, chế biến khoáng sản...  

 
 



II. Tình hình quản lý nước thải ở Việt Nam 
1. Về chức năng quản lý nước thải 

• Vai trò và nhiệm vụ chính trong bảo vệ tài nguyên và môi trường, công tác 

quản lý nước thải nhìn chung hiện được giao cho Bộ Tài nguyên và Môi trường, 

đồng thời có sự quản lý, phối hợp của các Bộ ngành có liên quan như Bộ Xây 

dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Y tế 

 

 

TT Bộ ngành quản lý Chức năng, nhiệm vụ 

1 
Bộ Tài nguyên và Môi 

trường 

- Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước. 

- Hướng dẫn quản lý, xử lý nước thải và thống nhất ban hành các 

quy chuẩn kỹ thuật môi trường về xả nước thải vào nguồn tiếp 

nhận trên toàn quốc. 

- Xây dựng, ban hành hướng dẫn đánh giá khả năng tiếp nhận nước 

thải của nguồn nước (sức chịu tải của môi trường nước); xác định, 

phân bổ hạn ngạch xả nước thải vào các nguồn tiếp nhận. 

- Quản lý cơ sở dữ liệu nguồn nước thải tại các LVS liên tỉnh và vận 

hành cơ chế chia sẻ thông tin các nguồn nước thải trên LVS liên 

tỉnh, liên quốc gia. 

2 Bộ Xây dựng 
- Quản lý thoát nước và xử lý nước thải tại đô thị, khu dân cư nông 

thôn tập trung  

3 
Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn 
- Cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi 

4 Bộ Y tế - Quản lý thoát nước và xử lý nước thải tại các bệnh viện 



II. Tình hình quản lý nước thải ở Việt Nam 

2. Về công cụ chính sách pháp luật 

Cấp Trung ương: Trên cơ sở các Luật Tài nguyên nước, Luật 

Bảo vệ Môi trường và một số luật khác có liên quan, Chính phủ 

và các Bộ ngành cũng đã ban hành các văn bản liên quan đến 

việc quản lý nước thải trên toàn quốc, cụ thể như sau:  

 

 

 

 



II. Tình hình quản lý nước thải ở Việt Nam 
Hệ thống văn bản QPPL dưới luật có liên quan đến việc quản lý nước thải 

 

 

TT Văn bản 
Cơ quan ban 

hành 
Lĩnh vực, nội dung quy định có liên quan  

1 

Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 

27/11/2013 quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật tài nguyên 

nước 

Chính phủ Quy định về hoạt động xả nước thải và cấp phép xả 

nước thải vào nguồn nước 

2 
Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 

6/8/2014 quy định về thoát nước và 

xử lý nước thải 

Chính phủ Quy định về hoạt động thoát nước và xử lý nước thải 

tại các đô thị, các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu 

chế xuất, khu công nghệ cao, khu dân cư nông thôn 

tập trung 

3 
Nghị định 38/2015/NĐ-CP ngày 

24/4/2015 về quản lý chất thải và 

phế liệu 

Chính phủ Quy định về quản lý nước thải , trách nhiệm các Bộ 

ngành trong quản lý nước thải 

4 

Nghị định 54/2015/NĐ-CP ngày 

8/6/2015 quy định về ưu đãi đối với 

hoạt động sử dụng nước tiết kiệm, 

hiệu quả 

Chính phủ Quy định việc tái sử dụng nước, sử dụng nước tuần 

hoàn 

  
Nghị định 154/2016/NĐ-CP ngày 

16/11/2016  
Chính phủ Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải 

5 
Thông tư số 04/2015/TT-BXD ngày 

3/4/2015 
Bộ Xây dựng Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 

80/2014/NĐ-CP về thoát nước và xử lý nước thải 

6 
Quyết định số 03/VBHN-BNNPTNT 

ngày 30/3/2015 
Bộ NNPTNT Quy định thẩm quyền, thủ tục Cấp giấy phép xả nước 

thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi 

7 Thông tư 76/2017/TT-BTNMT 
Bộ TNMT Hướng dẫn đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của 

nguồn nước 



II. Tình hình quản lý nước thải ở Việt Nam 

Cấp địa phương: Ở cấp địa phương, UBND tỉnh/ thành phố 

trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm quản lý nước thải 

chung trên địa bàn tỉnh với sự hỗ trợ của các sở chuyên ngành 

như Sở TNMT, Sở Xây dựng và Sở Nông nghiệp và phát triển 

nông thôn. Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của mình, cơ quan 

quản lý cũng đã ban hành các văn bản và triển khai các hoạt 

động liên quan đến công tác quản lý nước thải. 



II. Tình hình quản lý nước thải ở Việt Nam 

2. Về công cụ kỹ thuật 

  Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước: Cấp giấy phép xả 

nước thải vào nguồn nước cũng là một công cụ quan trọng để 

quản lý nước thải. Theo số liệu thống kê đến nay, có 200 giấy 

phép xả nước thải vào nguồn nước đã được cấp ở cấp Bộ và 

khoảng hơn 5.000 giấy phép xả nước thải vào nguồn nước đã 

được cấp ở cấp địa phương. 

Các quy chuẩn, quy chuẩn về nước thải: bao gồm việc ban 

hành các loại quy chuẩn, tiêu chuẩn về thu gom, xử lý nước 

thải, quy chuẩn về chất lượng các loại nước thải xả ra nguồn 

tiếp nhận; các chương trình về quan trắc, giám sát nước thải...  

 

 

 



II. Tình hình quản lý nước thải ở Việt Nam 

3. Về công cụ kinh tế: 

Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải: Các đối tượng chịu 

phí là đối tượng xả nước thải sinh hoạt và nước thải công 

nghiệp (Nghị định số 154/2016/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 

2016) 

Xử phạt vi phạm hành chính: Phạt tiền từ 20 triệu đến 250 triệu 

đối với các vi phạm liên quan đến xả nước thải (Nghị định số 

33/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2017) 

 

 

 



III. Tồn tại, thách thức trong quản lý nước 

thải ở Việt Nam 

Mặc dù đã được quan tâm và triển khai thực hiện khá lâu nhưng 

công tác quản lý nước thải vẫn còn một số tồn tại, hạn chế và thách 

thức, cụ thể như sau: 

Chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa các Bộ ngành, địa phương, 

đơn vị trong công tác quản lý nước thải.  

Công tác cấp giấy phép xả nước thải, một công cụ quan trọng 

trong quản lý, kiểm soát nước thải để bảo vệ tài nguyên nước, 

chưa thực sự phát huy được vai trò như mục tiêu mong đợi.  

Một số quy định, chính sách ban hành còn chậm và "đi sau" thực 

tế, dẫn đến những lúng túng đối với cơ quan quản lý và khó khăn 

cho các tổ chức, cá nhân trong quá trình thực thi.  

 

 

 

 

 

 

 



III. Tồn tại, thách thức trong quản lý nước 

thải ở Việt Nam 

Các chương trình tuyên truyền nâng cao ý thức tiết kiệm nước, 

tái sử dụng nước, giảm thiểu lượng nước thải... chủ yếu mới 

được phát động trên các phương tiện truyền thông mà chưa thực 

sự đi sâu vào cuộc sống bằng các chương trình cụ thể liên quan 

đến khoa học kỹ thuật với các số liệu tổng hợp, đánh giá, điều tra 

cụ thể.  

Thiếu hụt các hỗ trợ có tính nghiên cứu khoa học, các số liệu 

điều tra, thống kê, kiểm kê liên quan đến hoạt động phát thải như 

kiểm toán nước, kiểm kê phát thải đối với các ngành sản xuất, 

kiểm kê nguồn thải... dẫn đến công tác thẩm định cấp phép xả 

nước thải vào nguồn nước trên thực tế còn nhiều khó khăn. 

 

 

 

 

 

 



Chân thành cảm ơn! 
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Global challenges of designing and delivering energy, water 
and food via sustainable development are becoming even more 
pressing for all engineering disciplines. 

Global challenges in energy, water, food 
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Technologies are transforming our lives and our world, impacting every type of 
infrastructure you can imagine. 

This shift requires new skills, such as greater creativity and innovation,  
better communication and collaboration, and more interdisciplinary 
specialists. 

It not only requires a lot of specialist knowledge in your own area and in the 
neighboring area of responsibility, it also requires the ability to communicate with 
other disciplines. 

Interdisciplinary teams of experts, which now include data scientists, cloud 
service specialists and production informants, are developing platform-based 
business models. 

What characteristics will engineers bring in 2030? 
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Increased Professional Expectations 

• Increased engineering expertise will be required and must incorporate non-
technical skills and expertise. 

• Capability related to creativity, innovation, and leadership will be required to a 
much larger degree. 

14/11/201
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Globalization of Engineering Education 

• There is an open, world-wide competition for the best engineering students 
and engineering professionals. 

• Engineers are expected to work globally with a variety of societies and 
cultures. 
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To ensure the sustainability and energy efficiency of buildings in the 
future, architects and planners of the technical building equipment (TBE) 
must come even closer together to create the common product 'building'. 

It is not just about sustainable building and energy efficiency, but also 
about key issues such as resource efficiency, accessibility, safety and 
health. 

Building Trends 2030 



page 5 14/11/201
8 

My house, my home, my power-plant 
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Sectional perspective 
noting the building's 
zoning and the 
different 
sustainability 
strategies including 
the wind towers and 
the roof canopy.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright: Adrian Smith + 
Gordon Gill 

Natural ventilation strategy through wind cones during the day and at night.  
Copyrights: Adrian Smith + Gordon Gill 

Rendering of Masdar HQ. Copyrights: Adrian Smith+ Gordon Gil 
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Abu Dhabi’s Masdar Headquarters:  
The First Positive-Energy Building in the Middle East 
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"We can not solve 
problems 

 with the same level of 
thinking 

 that created them” 
 
 

Albert Einstein 

Thank you! 

14.11.2018 
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