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Tổng quan: Với dân số 97,4 triệu người tại Việt Nam, tỷ 
lệ người dân tiếp cận với các nguồn nước đã cải thiện 
tăng từ 65% năm 2000 lên 95% năm 2017, trong khi tỷ 
lệ tiếp cận dịch vụ vệ sinh cơ bản tăng từ 52% lên 84% 
trong cùng kỳ. Tuy đã đạt được những tiến bộ đáng kể, 
10,7 triệu người (10,15 triệu ở nông thôn và 550.000 
ở thành thị) vẫn còn phóng uế bừa bãi. Hơn nữa, chỉ 
có 13% người dân rửa tay bằng xà phòng vào những 
thời điểm quan trọng. Việc thiếu khả năng tiếp cận với 
Nước sạch & VS cùng với các thực hành vệ sinh kém 
góp phần làm tăng cao tỷ lệ tiêu chảy, viêm phổi và 
nhiễm ký sinh trùng. Kết quả là một phần tư trẻ em 
dưới năm tuổi tại Việt Nam bị suy dinh dưỡng thể thấp 
còi. Bên cạnh việc bị ảnh hưởng về sức khỏe, các em 
còn dễ bị bệnh và nhiễm trùng hơn và ít có khả năng 
phát triển chiều cao đầy đủ hoặc khó phát triển đầy đủ 
năng suất lao động khi trưởng thành.

Nước sạch & VS là yếu tố cốt lõi trong phát triển 
nguồn vốn nhân lực nhằm thúc đẩy năng suất lao 
động và mức tăng trưởng trong hiện tại và tương lai 

của Việt Nam. Phát triển nguồn vốn nhân lực bao gồm 
phát triển kiến thức, kỹ năng và tăng cường sức khỏe 
trong suốt cuộc đời của một người. Do đó, việc đầu 
tư vào trẻ em là rất cần thiết - đặc biệt là trong những 
năm đầu đời của trẻ và nhóm trẻ em dễ bị tổn thương 
nhất - để các em có thể phát triển đầy đủ tiềm năng 
khi trưởng thành và tham gia vào thị trường lao động. 
Nước sạch & VS là các chỉ số có liên quan chặt chẽ 
đến giáo dục, phát triển kỹ năng và tình trạng suy dinh 
dưỡng thể thấp còi. Đầu tư đầy đủ vào Nước sạch & 
VS có thể giúp tối ưu hóa khả năng cạnh tranh của 
Việt Nam trong thị trường khu vực, trên toàn cầu và 
đẩy nhanh tiến độ thực hiện các mục tiêu PTBV.

Tài trợ cho Nước sạch & VS: Từ năm 2016 đến 2018, 
tổng chi cho các hoạt động về Nước sạch & VS cơ 
bản tại Việt Nam đã giảm 30%; dẫn đến tỷ lệ chi về 
Nước sạch & VS trong GDP giảm từ 1% năm 2016 
xuống 0,56% năm 2018. Việc đầu tư được tập trung 
vào các hệ thống lớn như hệ thống thoát nước và xử lý 
nước thải đô thị, với mức 59,07% tổng chi ngân sách 

TÓM TẮT

Mục đích: Tài liệu tóm tắt chính sách trình bày hiện trạng về Nước sạch & Vệ sinh Môi trường (Nước sạch 
& VS) tại Việt Nam, cũng như nhu cầu cấp vốn nhằm đạt được các Mục tiêu Phát triển Bền vững (PTBV) 
vào năm 2030. Tài liệu nhằm đưa ra các bằng chứng và khuyến nghị chính trong việc tiếp tục thực hiện 
các cuộc thảo luận với Chính phủ Việt Nam và các đối tác phát triển.
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nhà nước về Nước sạch & VS. Chi cho các dịch vụ 
vệ sinh công cộng (chủ yếu tại các văn phòng chính 
phủ) duy trì ở mức thấp 15,07%, theo sau là 7,8% về 
cấp nước sạch, 7,65% về cung cấp nước cơ bản, 6,05% 
về vệ sinh cơ bản ở hộ gia đình và 4,09% về dịch vụ 
hỗ trợ (đào tạo và hướng dẫn). Chi cho việc thúc đẩy 
thực hành vệ sinh cá nhân và rửa tay trong tổng chi 
về Nước sạch & VS được báo cáo là rất thấp, với tỷ 
lệ tương ứng là 0,01% và 0,02%. Trong cùng kỳ, phần 
lớn (85,96%) chi về Nước sạch & VS được phân bổ từ 
ngân sách nhà nước, bao gồm 47,24% từ các khoản 
thu của Chính phủ, 20,49% từ các khoản phải hoàn trả 
của Chính phủ (các khoản vay và trái phiếu) và 18,23% 
từ các khoản không phải hoàn trả của Chính phủ (các 
khoản tài trợ và Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)). 
Trong những năm gần đây, khu vực tư nhân ngày càng 
được khuyến khích tham gia lĩnh vực cấp nước (thông 
qua cổ phần hóa), đặc biệt là ở các khu vực có mật 
độ dân số cao.

Khuyến nghị:

• Rà soát và lồng ghép các chỉ số cụ thể về Nước 
sạch & VS trong Kế hoạch hành động quốc gia 
thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của 
Việt Nam và trong khung giám sát, đánh giá; cải 
thiện cơ chế phối hợp liên bộ dưới sự chỉ đạo 
của Văn phòng Thủ tướng Chính phủ trong việc 
đưa ra quyết định đầu tư, triển khai, giám sát và 
đánh giá trong lĩnh vực Nước sạch & VS, đặc 
biệt là vấn đề VS.

• Lồng ghép các mục tiêu cụ thể và chỉ tiêu về 
Nước sạch & VS trong các chiến lược, kế hoạch 
phát triển kinh tế - xã hội cấp trung ương và địa 
phương, các chương trình mục tiêu quốc gia (về 
giảm nghèo bền vững, phát triển nông thôn mới 
và các chương trình hỗ trợ đồng bào các dân 
tộc ít người), các chiến lược và kế hoạch ngành 
liên quan của (Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
Nông thôn, Bộ Y tế, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên 
và Môi trường).

• Giải quyết các lỗ hổng về tài chính nhằm đẩy 
nhanh tiến độ thực hiện mục tiêu PTBV 6 về 
Nước sạch & VS: Cần có các biện pháp cấp 
bách để tăng mức chi tiêu hàng năm cho nước 
và vệ sinh nhằm cung cấp nguồn nước an toàn 
cho tất cả các hộ gia đình và chấm dứt tình 
trạng phóng uế bừa bãi. Cụ thể là: nếu lấy GDP 
năm 2017 làm bản lề (mốc:) thì mức chi tiêu 
mỗi năm cho các năm tiếp theo sẽ phải tăng 
lên tới 1,1% (tường đương 2,331 tỷ đô la Mỹ) so 

với mức chi tiêu hiện nay chỉ là 0,68% GDP. Điều 
này đòi hỏi phải thực hiện phân tích chuyên sâu 
về ngân sách ngành đối với các lĩnh vực cốt lõi.

• Tăng cường nỗ lực cải thiện VS bằng cách triển 
khai Chiến dịch vệ sinh môi trường trên quy mô 
toàn quốc nhằm thực hiện mục tiêu PTBV 6 (mô 
phỏng theo Chiến dịch Swachh Bharat Mission-
SBM tại Ấn Độ do Thủ tướng lãnh đạo) nhằm 
chấm dứt tình trạng phóng uế bừa bãi và thúc 
đẩy thực hành VS được quản lý một cách an 
toàn. Điều này sẽ bao gồm việc triển khai trên 
toàn quốc kế hoạch hành động chấm dứt phóng 
uế bừa bãi và các phong trào xã hội để thay đổi 
hành vi về VS dưới sự chỉ đạo của Thủ tướng.

• Tiếp tục hoàn thiện lộ trình với các bước triển 
khai, cột mốc và khung thời gian cụ thể để tài 
trợ bền vững cho lĩnh vực Nước sạch & VS tại 
Việt Nam, đặc biệt là cách thức huy động vốn 
thương mại thông qua sử dụng các nguồn lực 
của Chính phủ và khu vực tư nhân một cách đầy 
đủ, công bằng, hiệu suất và hiệu quả nhất để 
đảm bảo không để ai bị bỏ lại phía sau trong lộ 
trình thực hiện mục tiêu PTBV 6. Điều này bao 
gồm tăng cường môi trường hỗ trợ bao gồm 
khung pháp lý và quy định.
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KHẢ NĂNG TIẾP CẬN VỚI NƯỚC SẠCH & VS VÀ 
TẦM QUAN TRỌNG CỦA NƯỚC SẠCH & VS ĐỐI 
VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ EM 
TẠI VIỆT NAM
Với dân số 97,4 triệu người 1, Việt Nam đã có những bước tiến tích cực trong tăng trưởng kinh tế và xóa đói giảm 
nghèo trong ba mươi năm qua. Tỷ lệ nghèo quốc gia đã giảm đáng kể từ 21% năm 2010 xuống còn 9,8% năm 
20172. Tuy nhiên, sự chênh lệch về tỷ lệ nghèo giữa thành thị và nông thôn, cũng như giữa người Kinh và dân 
tộc thiểu số là rất đáng kể.   

Trong hai thập kỷ qua, Việt Nam đã có những tiến bộ trong việc tăng độ bao phủ về cấp nước sạch và VS. Khả 
năng tiếp cận nguồn nước đã cải thiện đã tăng lên trên toàn quốc, từ 65% năm 2000 lên 95% năm 2017, trong 
khi khả năng tiếp cận với các dịch vụ có nhà vệ sinh cơ bản được cải thiện từ 52% lên 84%3 trong cùng kỳ. Tuy 
nhiên, sự chênh lệch giữa khu vực thành thị và nông thôn, và giữa người giàu và người nghèo vẫn còn đáng kể. 
Hình 1 chỉ ra rằng trong năm 2017, 93% dân số nông thôn và 84% nhóm đối tượng nghèo nhất được tiếp cận với 
nguồn nước đã cải thiện, so với 99% đối với người dân thành thị và 99% đối với người giàu. Khả năng tiếp cận 
các công trình vệ sinh cơ bản phản ánh xu hướng tương tự, với 78% đối với người dân nông thôn và 41% đối với 
người nghèo, so với 94% đối với người dân thành thị và 98% đối với người giàu. Ngoài ra, ước tính 82% dân số 
nông thôn và 64% người nghèo thực hành vệ sinh cơ bản, so với 93% đối với người dân thành thị và 97% đối với 
người giàu. Thực chất đây là tỷ lệ rửa tay xà phòng. từ hygiene ở đây là “vệ sinh các nhân”, nhưng hầu hết trong 
các báo cáo chính là rửa tay xà phòng.

Theo Báo cáo Chương trình Giám sát chung của WHO/UNICEF, năm 2017, khoảng 2,4 triệu người dân ở khu vực 
nông thôn vẫn còn phóng uế bừa bãi, so với 500.000 người ở khu vực thành thị 4. Tuy nhiên, dữ liệu này chưa 

1 Ngân hàng Thế giới (2020) Khu vực Đông Á và Thái Bình Dương trong thời gian bùng phát dịch COVID
2 Ngân hàng Thế giới - Databank- Các chỉ số chính của Việt Nam
3 UNICEF, Chương trình giám sát chung và Tổ chức Y tế Thế giới (2019) Những tiến bộ về nước uống hộ gia đình, vệ sinh   
 môi trường
4 UNICEF, Chương trình giám sát chung và Tổ chức Y tế Thế giới (2019) Những tiến bộ về nước uống hộ gia đình, nhà tiêu/ 
 vệ sinh hay toilet
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tính đến ao cá và cầu tõm; trong khi trên thực tế, đây là nguồn chính của phóng uế bừa bãi tại Việt Nam. Theo 
tính toán của UNICEF, năm 2019, 10,7 triệu người trên khắp Việt Nam (10,15 triệu người ở khu vực nông thôn và 
550.000 người ở khu vực thành thị) vẫn phóng uế bừa bãi ra môi trường. Khu vực miền núi phía Bắc đứng đầu 
với tỷ lệ 28,5% dân số phóng uế bừa bãi ra môi trường 5. Hơn nữa, 2 trong số 5 hộ gia đình ở đồng bằng sông 
Cửu Long sử dụng cầu tiêu ao cá xả thải trực tiếp vào nguồn nước. Chỉ có 13% người dân ở khu vực nông thôn 
rửa tay bằng xà phòng vào những thời điểm quan trọng, và tỷ lệ này thậm chí còn thấp hơn đối với các nhóm 
dân tộc thiểu số 6.

Hình 1 - Tiếp cận nguồn nươc sạch cải thiện và vệ sinh cá nhân và môi trường cơ bản  
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Nguồn: UNICEF, Chương trình giám sát chung và Tổ chức Y tế Thế giới (2019) 
Báo cáo về những tiến bộ về nước uống hộ gia đình, vệ sinh môi trường

Thiếu khả năng tiếp cận với nguồn nước và vệ sinh môi trường đã cải thiện cùng với thực hành vệ sinh kém dẫn 
tới làm tăng cao tỷ lệ tiêu chảy, viêm phổi và nhiễm ký sinh trùng; do đó ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế do 
giảm thiểu năng suất lao động và sụt giảm GDP. Tiêu chảy và viêm phổi gây tử vong trẻ em dưới 5 tuổi với tỷ 
lệ tương ứng là 10% và 12%. Một phần ba số trẻ em tử vong ở Việt Nam có nguyên nhân do suy dinh dưỡng, 
điều này liên quan chặt chẽ đến tỷ lệ mắc bệnh tiêu chảy, nhiễm giun đũa 7. Một thách thức lớn tại Việt Nam là 
có hơn 1/4 trẻ em dưới năm tuổi bị suy dinh dưỡng thể thấp còi, có nguyên nhân xuất phát từ bệnh tiêu chảy, 
nhiễm giun đũa, bệnh lý đường ruột có liên quan tới yếu tố môi trường, cộng thêm thói quen nuôi dưỡng kém 8. 
Tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi vẫn còn cao ở nhóm trẻ em dân tộc thiểu số 9, với mức trên 30%. Sự hạn chế 
về phát triển chiều cao này là không thể đảo ngược được trong suốt cuộc đời của một đứa trẻ và ảnh hưởng 
đáng kể đến sự phát triển nhận thức của các em; do đó ảnh hưởng lớn tới khả năng học tập, phát triển kỹ năng 
và năng suất lao động sau này. Tóm lại, Nước sạch & VS là ưu tiên quan trọng để tối đa hóa sự phát triển nguồn 
vốn nhân lực của Việt Nam.

5 Tính toán của UNICEF về tình trạng phóng uế bừa bãi dựa trên số liệu thống kê từ Tổng điều tra dân số Việt Nam năm 2019
6 Tổng cục Y tế dự phòng Việt Nam/ Bộ Y tế và Trung tâm cấp nước và vệ sinh môi trường (2006) Khảo sát về vệ sinh môi   
 trường nông thôn tại Việt Nam, Nhà xuất bản y tế, Hà Nội
7 Tổ chức Y tế Thế giới (2012) Báo cáo về tỷ lệ tử vong trẻ em và sức khỏe bà mẹ
8 WSP (2014) Tóm tắt chính sách về đầu tư vào thế hệ tương lai: Nhà vệ sinh sạch sẽ giúp trẻ phát triển thông minh hơn   
 và cao lớn hơn. Tóm tắt nghiên cứu của WSP
9 Hồ sơ giám sát dinh dưỡng Việt Nam (2015) Viện dinh dưỡng quốc gia
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1. TÀI TRỢ TRONG LĨNH VỰC NƯỚC SẠCH & VS TẠI VIỆT NAM

1.1. Xu hướng chi cho Nước sạch & VS
Từ năm 2016 đến 2018, tổng chi cho các hoạt động cơ bản liên quan đến Nước sạch & VS tại Việt Nam đã giảm 
30%, từ 46.778.947 triệu đồng (2,016 tỷ Đô la Mỹ) năm 2016 xuống còn 32.423.311 triệu đồng (1,397 tỷ Đô la 
Mỹ) năm 2018 như được trình bày tại Hình 2. Trong cùng kỳ, tổng chi về Nước sạch & VS bình quân đầu người 
(từ tất cả các nguồn) đã giảm từ 495.308 đồng/người (21,3 Đô la Mỹ/người) năm 2016 xuống còn 334.385 Đô 
la Mỹ/người (14,4 Đô la Mỹ/người) năm 2018. Nhìn chung, tổng chi cho Nước sạch & VS đã giảm từ 1% năm 
2016 xuống còn 0,68% năm 2017 và 0,56% GDP năm 2018 (Hình 3). Trong các cuộc thảo luận nhóm tập trung 
với các nhà quản lý cấp tỉnh, việc thiếu các tiêu chí và mục tiêu cụ thể để phân bổ ngân sách Nước sạch & VS 
được cho là một thách thức chính trong việc duy trì nguồn vốn cho Nước sạch & VS 10. Từ năm 2016, nguồn vốn 
cho Nước sạch & VS đã được lồng ghép trong Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển nông thôn mới (giai 
đoạn 2016-2020) và Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững (giai đoạn 2016-2020). Tuy nhiên, 
chưa có tiêu chí và mục tiêu cụ thể để phân bổ ngân sách cho Nước sạch & VS trong các chương trình này, chứ 
chưa nói đến tiêu chí để phân bổ công bằng.

10 Tham vấn kỹ thuật do Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn (NCERWASS) tổ chức vào ngày 5 tháng 11 
năm 2019 để xác thực việc rà soát nhanh thực trạng cấp vốn trong lĩnh vực nước sạch và vệ sinh môi trường tại Việt Nam
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Hình 2. Chi về Nước sạch & VS tại Việt Nam, 2016-2018 (triệu VND)
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1.2. Cấu trúc chi về Nước sạch & VS
Như được trình bày tại Bảng 1, các dịch vụ liên quan đến vệ sinh môi trường trong các hệ thống lớn (chủ yếu là hệ 
thống thoát nước và xử lý nước thải đô thị) đã nhận được khoản đầu tư lớn nhất với 59,07% tổng chi ngân sách 
nhà nước về Nước sạch & VS cùng với nguồn vốn bổ sung từ các tổ chức quốc tế. Chi cho các dịch vụ vệ sinh 
công cộng khác (chủ yếu tại các văn phòng chính phủ) chiếm 15,07%, tiếp theo là cấp nước sạch chiếm 7,76%, 
cấp nước uống cơ bản chiếm 7,65%, vệ sinh cơ bản (tại hộ gia đình) chiếm 6,05% và các dịch vụ hỗ trợ (đào tạo 
và hướng dẫn) chiếm 4,09%. Chi cho việc thúc đẩy vệ sinh cá nhân và rửa tay được báo cáo là rất thấp, lần lượt 
ở mức 0,01% và 0,02% trong tổng chi về Nước sạch & VS. 

Hình 4- Chiêu tiêu cho NS- VS theo hạng mục (2016-2018)  

Cung cấp nước qua các 
hệ thống lớn, 7.76% 

Nước uống cơ bản, 7.65%  
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0.29%

Dịch vụ vệ sinh môi trường 
qua hệ thống lớn, 59.07% 

Vệ sinh môi trường cơ bản 6.05%
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Vệ sinh cá nhân khác

Cung cấp nước qua các hệ thống lớn 
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Rửa tay xà phòng
Các hoạt động trợ giúp

Nguồn: UNICEF (2019) Rà soát nhanh thực trạng cấp vốn trong lĩnh vực Nước sạch & VS tại Việt Nam

1.3. Tính công bằng trong phân bổ ngân sách về Nước sạch & VS 
Mặc dù chi về Nước sạch & VS giảm đáng kể trong những năm gần đây, Chính phủ vẫn duy trì nỗ lực để đảm bảo 
công bằng trong việc đảm bảo tiếp cận các dịch vụ Nước sạch & VS. Hình 5 cho thấy tỷ lệ chi ngân sách nhà 
nước về Nước sạch & VS phân bổ cho các tỉnh miền núi đã tăng gấp ba lần, từ 8% năm 2016 lên 25% năm 2018, 
trong khi tỷ lệ chi ngân sách nhà nước về Nước sạch & VS cho các khu vực nghèo tăng lên mức 35% năm 2018, 
so với tỷ lệ 4% năm 2016. Tương tự, tổng chi về Nước sạch & VS cho người nghèo từ tất cả các nguồn đã tăng 
từ 12% năm 2016 lên 47% năm 2018, trong khi tổng chi về Nước sạch & VS cho khu vực miền núi tăng từ 7% 
năm 2016 lên 24% năm 2018. Tuy nhiên, phân tích chi tiết về tổng chi cho Nước sạch & VS năm 2018 chỉ ra rằng 
52,1% tổng chi được phân bổ cho hoạt động vệ sinh môi trường trong các hệ thống lớn, tiếp theo là cấp nước 
trong các hệ thống lớn (14,8%), trong khi hoạt động dịch vụ cấp nước và vệ sinh cơ bản, tăng cường vệ sinh cá 
nhân và rửa tay chỉ chiếm 11,31%. 
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Hình 5 - Tính công bằng trong phần bổ ngân sách về nước sạch & VS
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Nguồn: UNICEF (2019) Rà soát nhanh thực trạng cấp vốn trong lĩnh vực Nước sạch & VS tại Việt Nam

1.4. Các phương thức tài trợ trong lĩnh vực Nước sạch & VS  
Từ năm 2016 đến 2018, Ngân sách nhà nước là nguồn tài trợ chính cho các dịch vụ Nước sạch & VS. Hình 6 chỉ 
ra rằng phần lớn chi về Nước sạch & VS (85,96%) là từ ngân sách nhà nước, bao gồm 47,24% từ nguồn thu ngân 
sách nhà nước, 20,49% từ các khoản phải hoàn trả của Chính phủ (các khoản vay và trái phiếu) và 18,23% từ từ 
các khoản không phải hoàn trả của Chính phủ (tài trợ và nguồn vốn ODA). Điều này phản ánh tình trạng Việt Nam 
là một quốc gia có thu nhập trung bình thấp kể từ năm 2012, dẫn đến các nguồn tài chính chuyển từ nguồn tài 
trợ quốc tế sang nguồn thu ngân sách nhà nước và các khoản nợ phải trả. Điều quan trọng đối với Việt Nam là 
khám phá các phương thức tài chính hỗn hợp để đạt được Mục tiêu PTBV 6 về Nước sạch & VS.

Hình 6 - Chi cho nước sạch và VS theo nguồn tài trợ

Source: UNICEF (2019) Rapid Review of Financing for WASH sectors in Viet Nam
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1.5. Khoảng cách tài chính trong việc thực hiện các Mục tiêu PTBV             
            về Nước sạch & VS
Việt Nam sẽ cần chi 1,1% GDP năm 2017 hàng năm (2,331 tỷ Đô la Mỹ) hoặc tổng cộng 13,8% GDP năm 2017 
(30,308 tỷ Đô la Mỹ) để cung cấp nước uống được quản lý an toàn và giá cả phải chăng của năm 2017 cho tất 
cả các hộ gia đình và chấm dứt tình trạng phóng uế bừa bãi. Cụ thể, Việt Nam sẽ cần chi 0,5% GDP hàng năm 
cho cấp nước sạch và 0,6% cho vệ sinh môi trường để thực hiện các mục tiêu PTBV cụ thể về Nước sạch & VS 
đã được đề ra (bao gồm không phóng uế bừa bãi). Trong những năm gần đây, khu vực tư nhân ngày càng được 
khuyến khích tham gia lĩnh vực cấp nước (thông qua cổ phần hóa), đặc biệt là ở những khu vực có mật độ dân 
số cao, thông qua hỗ trợ tiếp cận đất đai và trợ cấp vay vốn ưu đãi. Mối quan ngại lớn nhất vẫn là việc cấp nước 
hiện vẫn đang được thực hiện phân mảnh ở các vùng sâu vùng xa, đây là những địa bàn vẫn tiếp tục cần hỗ trợ 
từ các nhà tài trợ, trong khi chi phí bảo trì cao và vẫn tiếp tục tăng 11.  

2. CUỘC CÁCH MẠNG VỆ SINH MÔI TRƯỜNG - VÍ DỤ TỪ ẤN ĐỘ12 

2.1. Cuộc cách mạng đề cập tới vấn đề gì?  
Năm 2014, Chính phủ Ấn Độ đã phát động chương trình tăng cường vệ sinh môi trường mang tên Swachh Bharat 
Mission (SBM). Chương trình SBM đã mang lại sự thay đổi hành vi ở người dân và  tăng tỷ lệ bao phủ nhà vệ sinh 
hộ gia đình lên 99,1% năm 2019, so với 38,7% năm 2014. Chương trình SBM trở thành sáng kiến về xây dựng nhà 
vệ sinh với số lượng lớn nhất thế giới. Hơn 95 triệu nhà vệ sinh đã được xây dựng trên khắp các vùng nông thôn 
và thành thị tại Ấn Độ kể từ khi sứ mệnh này được triển khai. 

2.2. Ấn Độ đã đạt được thành tựu “không thể tin được” bằng cách nào?   
Thành công của cuộc cách mạng về sinh 5 năm của Ấn độ do dựa vào 4 P gồm có: Lãnh đạo chính trị (Political 
Leadership), Tài chính công (Public Finance), Quan hệ đối tác (Partnerships ) và Sự tham gia của người dân 
(People’s Participation):

• Cuộc cách mạng được đích thân Thủ tướng Modi phát động và lãnh đạo; từ đó, vấn đề vệ sinh môi trường 
đã trở thành một Nhiệm vụ quốc gia được ưu tiên hàng đầu trong chương trình hành động của Chính phủ.

• Để đảm bảo thưc hiện thành công sứ mệnh này, Chính phủ Ấn Độ đã phân bổ tổng ngân sách 20 tỷ Đô la 
Mỹ dành cho vấn đề vệ sinh môi trường trong giai đoạn 2014-2019. Cùng với khoản tài trợ công lớn này, 
Chính phủ đã nỗ lực thúc đẩy các nguồn đầu tư từ khu vực tư nhân, các cơ quan phát triển, các tổ chức 
dựa trên đức tin và người dân.

• Chương trình SBM đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với các bộ, đối tác phát triển, giới truyền thông 
và những người có ảnh hưởng lớn khác để đảm bảo việc lồng ghép vấn đề vệ sinh môi trường trong tất cả 
các lĩnh vực. Những quan hệ đối tác này đã giúp nhân rộng các thực hành tốt nhất về thay đổi hành vi một 
cách nhanh chóng trên quy mô toàn quốc.

• Chương trình SBM đã trở thành một phong trào quốc gia của dân, do dân và vì dân. Hàng triệu người dân 
Ấn Độ từ các bối cảnh văn hóa, xã hội và kinh tế khác nhau đã chung tay cùng nhau biến vấn đề vệ sinh 
môi trường trở thành nhiệm vụ của mỗi cá nhân.

11 Quỹ Tiền tệ Quốc tế (2020) Bài viết “Câu chuyện thành công về phát triển của Việt Nam và các Mục tiêu Phát triển Bền   
 vững chưa đạt được”
12 Parameswanaran Iyer (2019) Cuộc cách mạng Swachh Bharat, Nhà xuất bản HarperCollins, Ấn Độ
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3. KHUYẾN NGHỊ CHO VIỆT NAM 

• Tiếp tục rà soát và đảm bảo Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Việt 
Nam cũng như khung giám sát và đánh giá đã lồng ghép các chỉ số cụ thể về Nước sạch & VS, đặc biệt là vấn đề 
vệ sinh môi trường. Điều này sẽ giúp Chính phủ theo dõi tiến độ thực hiện mục tiêu PTBV 6 liên quan đến Nước 
sạch & VS. Đồng thời, điều này cũng nhấn mạnh sự cần thiết, tầm quan trọng của việc rà soát và tăng cường cơ 
chế phối hợp liên bộ trong việc ra quyết định về đầu tư công, cũng như giám sát và báo cáo về Nước sạch & VS, 
đặc biệt là vấn đề vệ sinh môi trường (nhất là ở cấp hộ gia đình). Chúng tôi khuyến nghị Văn phòng Thủ tướng 
Chính phủ chủ trì thực hiện nhiệm vụ này.

• Tiếp tục vận động và ưu tiên vấn đề Nước sạch & VS thông qua các chỉ tiêu và mục tiêu cụ thể về cấp nước, vệ 
sinh môi trường trong các chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội cấp trung ương và địa phương, chương 
trình mục tiêu quốc gia (về giảm nghèo bền vững, phát triển nông thôn mới và các chương trình liên quan tới dân 
tộc thiểu số), các chiến lược và kế hoạch ngành liên quan của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Y tế, 
Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường. Đây là một bước đi quan trọng để đảm bảo rằng chiến lược về Nước 
sạch & VS được lên kế hoạch, lập ngân sách phù hợp và nhất quán ở cấp trung ương và địa phương nhằm thực 
hiện các mục tiêu cụ thể liên quan đến Nước sạch & VS theo Mục tiêu PTBV 6.

• Giải quyết lỗ hổng tài chính cho việc thực hiện Mục tiêu PTBV 6 liên quan tới Nước sạch & VS: Cần có các biện 
pháp cấp bách để tăng chi cho vấn đề Nước sạch & VS (ở mức 0,68% năm 2017) lên 1,1% GDP năm 2017 hàng 
năm (2,331 tỷ Đô la Mỹ) hoặc tổng cộng 13,8% GDP năm 2017 (30,308 tỷ Đô la Mỹ) để cấp nước sạch cho tất cả 
các hộ gia đình và chấm dứt tình trạng phóng uế bừa bãi theo các mục tiêu cụ thể về Nước sạch & VS thuộc Mục 
tiêu PTBV 6. Để vận động tăng cường đầu tư cho Nước sạch & VS với các khuyến nghị cụ thể và thiết thực, cần 
thực hiện phân tích chuyên sâu về ngân sách ngành đối với các lĩnh vực y tế, phát triển nông nghiệp và nông thôn, 
xây dựng, giáo dục và đào tạo.

• Tăng cường nỗ lực cải thiện vệ sinh môi trường thông qua phát động chiến dịch quốc gia về vệ sinh môi trường 
nhằm thực hiện Mục tiêu PTBV 6 (mô phỏng theo chiến dịch SBM của Ấn Độ do Thủ tướng đứng đầu) để chấm 
dứt tình trạng phóng uế bừa bãi và tăng cường vệ sinh môi trường được quản lý an toàn. Cụ thể, trong thời gian 
trước mắt, Thủ tướng cần thông qua lộ trình về chấm dứt phóng uế bừa bãi với kế hoạch triển khai và lập ngân 
sách ở cấp địa phương, cùng với cơ chế phối hợp liên ngành với tất cả các bộ, ngành liên quan. Trong thời gian 
trung hạn, Chính phủ (Bộ Y tế và Bộ Xây dựng) cần xây dựng và triển khai phong trào trên toàn quốc về thay đổi 
nhận thức và hành vi của người dân về không phóng uế bừa bãi để tạo môi trường thuận lợi cho việc thay đổi hành 
vi về vấn đề vệ sinh môi trường.

• Tiếp tục hoàn thiện lộ trình thực hiện Mục tiêu PTBV 6 với các bước triển khai, cột mốc và khung thời gian cụ thể 
để tài trợ bền vững cho lĩnh vực Nước sạch & VS tại Việt Nam, đặc biệt là cách thức huy động vốn thương mại 
thông qua sử dụng các nguồn lực của Chính phủ và khu vực tư nhân một cách đầy đủ, công bằng, hiệu suất và 
hiệu quả nhất để đảm bảo không để ai bị bỏ lại phía sau. Cần xây dựng “Kế hoạch đầu tư quốc gia về Nước sạch 
& VS nhằm thực hiện Mục tiêu PTBV 6” và “Chiến lược tài trợ cho việc thực hiện các mục tiêu cụ thể về Nước 
sạch & VS theo Mục tiêu PTBV 6”, đặc biệt là cho đối tượng người nghèo sống ở khu vực nông thôn, miền núi và 
dân tộc thiểu số tại Việt Nam. Việc xây dựng, hoàn thiện và thực hiện lộ trình như vậy sẽ cần có sự tham gia của 
tất cả các bên liên quan, bao gồm các bộ ngành, khu vực tư nhân, và các tổ chức quốc tế khác theo khung thời 
gian thực hiện các Mục tiêu PTBV đến năm 2030. Về vấn đề này, chúng tôi khuyến nghị áp dụng phương thức tài 
chính hỗn hợp trên  phạm vi toàn quốc mang tính chuyên biệt nhằm đảm bảo tài trợ bền vững về Nước sạch & VS. 
Phương thức tài chính hỗn hợp là việc sử dụng một cách chiến lược ngân sách nhà nước và nguồn vốn phát triển 
để huy động nguồn vốn thương mại bổ sung cho phát triển bền vững trong các thị trường mới nổi 13. Việc khai thác 
nguồn vốn thương mại đối với lĩnh vực Nước sạch & VS có thể đòi hỏi phải tăng cường hơn nữa môi trường hỗ trợ 
bao gồm các khung pháp lý và quy định để đảm bảo việc đầu tư vào các khu vực khó khăn nhất được thuận lợi.

13 OECD-DAC (tháng 8 năm 2019) – Áp dụng hiệu quả phương thức tài chính hỗn hợp trong lĩnh vực nước sạch và vệ sinh  
 môi trường. Huy động vốn thương mại cho việc thực hiện Mục tiêu Phát triển Bền vững 6
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