
Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế và Kinh doanh, Tập 30, Số 1 (2014) 72-77 

 72 

Sử dụng tiết kiệm tài nguyên nước ở một số quốc gia 

và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam 

Đinh Thị Như Trang* *
 

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường, 

41A, Phú Diễn, Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam  

Nhận ngày 15 tháng 3 năm 2014 

20 tháng 3 năm 2014; c 22  4 năm 2014 

Tóm tắt: Nước là một trong những yếu tố trọng yếu đảm bảo sự tồn tại và phát triển của con 

người, trong đó, nước ngọt được sử dụng phổ biến nhất. Sự tác động của con người và những biến 

đổi trong tự nhiên đã làm cho nguồn nước ngọt và sạch trên thế giới ngày càng cạn kiệt. Thực 

trạng đó biểu hiện khá phổ biến ở nước ta. Hiện nay, nguồn nước mặt phân bố tại các sông, hồ, và 

nước ngầm đang lâm vào tình trạng cạn kiệt, ô nhiễm nghiêm trọng. Sản xuất nước sạch sử dụng 

kỹ thuật lạc hậu, lãng phí nước, tỷ lệ thất thoát nước sinh hoạt ở mức cao. Từ việc nghiên cứu các 

giải pháp phát triển và sử dụng tiết kiệm nguồn nước ngọt của các quốc gia khan hiếm nước ngọt 

như Singapore, Israel, Úc… tác giả rút ra một số bài học kinh nghiệm cho việc thực hành tiết kiệm 

nước ở Việt Nam. 

Từ khóa: Tiết kiệm nước, kinh nghiệm, Singapore, Israel, Úc.  

1. Đặt vấn đề
 *
                                                

Tài nguyên nước là các nguồn nước mà con 

người sử dụng hoặc có thể sử dụng vào những 

mục đích khác nhau trong các hoạt động nông 

nghiệp, công nghiệp, dân dụng, giải trí và môi 

trường… Hầu hết các hoạt động trên đều cần 

nước ngọt. Trên trái đất, có 97% nước muối, 

3% nước ngọt. Gần 2/3 lượng nước ngọt tồn tại 

ở dạng sông băng và mũ băng ở các cực [1]. 

Phần còn lại được tìm thấy chủ yếu ở dạng 

nước ngầm, chỉ một tỷ lệ nhỏ tồn tại trên mặt 

đất và trong không khí. Những tác động của 

hiệu ứng nhà kính, rác thải môi trường, ô nhiễm 

không khí và biến đổi khí hậu bởi hiện tượng El 

Nino đã làm cho nguồn nước ngọt và sạch trên 

thế giới ngày càng trở nên cạn kiệt. Chính vì 

_______ 
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thế, hơn bao giờ hết, tài nguyên nước đang rất 

cần được bảo vệ, tiết kiệm và sử dụng thật hợp 

lý. Các nước phát triển trên thế giới đã thực 

hiện nhiều giải pháp tổng thể nhằm quản lý, 

phát triển và sử dụng tiết kiệm tài nguyên nước 

đạt hiệu quả kinh tế cao. 

2. Sử dụng tiết kiệm tài nguyên nước tại 

Singapore  

Nước là một trong những yếu tố trọng yếu 

đảm bảo sự tồn tại và phát triển của con người. 

Nguồn nước ngọt tự nhiên của Singapore được 

cho là ít nhất thế giới. Nguồn nước mưa, nước 

ngầm và nước ở các sông suối nhỏ không đủ 

cho 5 triệu người dân sử dụng nhưng đảo quốc 

này vẫn có thể tồn tại và phát triển mạnh mẽ 

trong gần 50 năm. Năm 1961, Singapore phải 

ký 2 hiệp ước nhập khẩu nước ngọt chưa qua 

http://vi.wikipedia.org/wiki/N%C3%B4ng_nghi%E1%BB%87p
http://vi.wikipedia.org/wiki/N%C3%B4ng_nghi%E1%BB%87p
http://vi.wikipedia.org/wiki/N%C3%B4ng_nghi%E1%BB%87p
http://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4ng_nghi%E1%BB%87p
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=D%C3%A2n_d%E1%BB%A5ng&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/Gi%E1%BA%A3i_tr%C3%AD
http://vi.wikipedia.org/wiki/M%C3%B4i_tr%C6%B0%E1%BB%9Dng
http://vi.wikipedia.org/wiki/M%C3%B4i_tr%C6%B0%E1%BB%9Dng
http://vi.wikipedia.org/wiki/M%C3%B4i_tr%C6%B0%E1%BB%9Dng
http://vi.wikipedia.org/wiki/N%C6%B0%E1%BB%9Bc_ng%E1%BB%8Dt
http://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%B4ng_b%C4%83ng
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C5%A9_b%C4%83ng&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/Kh%C3%AD_h%E1%BA%ADu_v%C3%B9ng_c%E1%BB%B1c
http://vi.wikipedia.org/wiki/N%C6%B0%E1%BB%9Bc_ng%E1%BA%A7m
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xử lý từ Malaysia với số lượng khoảng 155 

triệu lít mỗi ngày. Tình trạng lệ thuộc vào 

nguồn nước ngọt nhập khẩu kéo dài trong nhiều 

năm đã gây những tổn thất nặng cho nền kinh 

tế. Trước thực trạng đó, chính phủ Singapore 

xem chính sách tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước 

ngọt là quốc sách hàng đầu. Chiến lược tiết 

kiệm, tái tạo nguồn nước ngọt và sạch được đặt 

ra và thực hiện bằng nhiều biện pháp gắn với lộ 

trình phát triển cụ thể của đất nước. 

Một là, nâng cao chất lượng quản lý và sử 

dụng tiết kiệm nguồn nước, xây dựng ý thức tự 

quản và thực hành tiết kiệm cho mỗi người dân. 

Chính phủ thực hiện nhiều biện pháp tuyên 

truyền, giáo dục, vận động  mỗi người dân nâng 

cao ý thức về sự cần thiết phải thực hành tiết 

kiệm nước hàng ngày. Việc tiết kiệm nước 

được thực hiện bằng các hành động cụ thể, diễn 

ra ở mọi lúc, mọi nơi. Từ năm 2003, cuộc vận 

động, tuyên truyền tiết kiệm nước luôn được 

tiến hành sâu rộng trên toàn quốc. Khẩu hiệu 

“Mỗi người dân tiết kiệm 5% lượng nước sinh 

hoạt trong một tháng” đã thu hút 250.000 hộ 

dân trên 70 khu vực của toàn lãnh thổ cam kết 

thực hiện. Một trong các nhóm giải pháp được 

hướng dẫn và đạt hiệu quả cao là “7 biện pháp 

tiết kiệm nước”, gồm: (1) kiểm tra hóa đơn 

nước hàng tháng để có biện pháp tiết giảm; (2) 

chỉ xối nước cần thiết khi tắm; (3) mở lượng 

nước vừa đủ khi rửa rau, rửa bát; (4) chỉ giặt 

máy giặt khi đủ công suất máy; (5) dùng nước 

xả của máy giặt để rửa bồn cầu, sàn nhà vệ 

sinh; (6) không để cho nước rò rỉ ở các van và 

mối nối dù chỉ một giọt; (7) chỉ dùng ½ lượng 

nước trong bồn xả có thể làm sạch cầu sau khi 

đi vệ sinh [2]. Bằng cách đó, mỗi gia đình có 

thể tiết kiệm được 15-20 lít nước mỗi ngày. 

Ông Yaacob Ibrahim - Bộ trưởng Môi trường 

và Nguồn nước Singapore từng đề nghị: mỗi 

người dân tắm bớt đi 1 phút là tiết kiệm được 

10 lít nước một ngày. Nếu thực hiện theo kiến 

nghị này thì 5 triệu người dân sẽ tích đủ nước 

cho 16 hồ bơi theo tiêu chuẩn Olympic. Đó là 

một con số không hề nhỏ. 

Cuộc vận động, tuyên truyền thực hành tiết 

kiệm nước trên toàn quốc nhanh chóng thu 

được kết quả khả quan. Số liệu điều tra, thống 

kê hàng năm của chính phủ về thực trạng tiêu 

dùng nước cho thấy: vào cuối những 90 của thế 

kỷ XX, mỗi người dân Singapore sử dụng hết 

176 lít nước một ngày. Đến năm 2003, con số 

này đã giảm xuống 165 lít/người/ngày, năm 

2008 còn 162 lít/người/ngày, năm 2012 chỉ còn 

155 lít/người/ngày [3]. Singapore đã giảm được 

tỷ lệ thất thoát nước về mức thấp nhất 

(khoảng 4,6%, bằng với Nhật Bản) [4]. 

Bên cạnh đó, chính phủ Singapore áp dụng 

cách tính giá nước theo phương pháp lũy tiến 

và thu thêm các loại thuế, phí (thuế bảo vệ 

nguồn nước, phí sử dụng nước trên định mức 

tiêu thụ…), thu theo mục đích sử dụng… Hiện 

nay, Singapore tính giá nước theo 2 mức tiêu 

thụ, mức 1 dùng đến 40.000 lít/hộ và mức 2 

dùng trên 40.000 lít/hộ. Giá nước ở mức 1 là 

1,17 SGD (đôla Singapore), mức 2 là 1,4 SGD, 

chưa kể thuế và phí [5].   

Hai là, phát triển mọi khả năng khai thác 

nước ngọt, đảm bảo phát triển bền vững. Chính 

phủ Singapore thực hiện nhiều dự án phát triển 

nguồn nước ngọt quy mô lớn đầy quyết tâm và 

sáng tạo như: tiến hành làm sạch các dòng sông, 

đầu tư xây dựng hệ thống tích trữ, thu gom 

nước ngọt trên toàn quốc với một đập ngăn 

nước sông đổ ra biển (đập Marina trên sông 

Singapore). Hiện nay, Singapore có 15 hồ chứa 

nước ngọt (hồ rộng nhất là 10.000 ha) và hơn 

7000 kênh dẫn [4]. 

Ngoài ra, quốc gia này còn tiến hành xây 

dựng các nhà máy lọc nước trọng điểm với 

công suất lớn. Hai nhà máy lọc nước  biển 

Singspring và Tuaspring đã đi vào hoạt động, 

đáp ứng được 10% nhu cầu nước ngọt của cả 

nước. Trong tương lai gần, đảo quốc này dự 

kiến xây thêm 4 nhà máy lọc nước biển để có 

thể đáp ứng được 20% nhu cầu tiêu dùng 

nước ngọt cho mọi hoạt động kinh tế - xã hội 

của đất nước [6]. 
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Tuy nhiên, thành công lớn nhất của quốc 

gia này trong việc giải quyết bài toán về nước 

ngọt là thực hiện dự án “nước mới”. Chính phủ 

đã hoàn thiện hệ thống kênh dẫn, hồ chứa và 

cho xây dựng 5 nhà máy lọc nước thải có quy 

mô lớn. Công nghệ hiện đại của các nhà máy 

này có thể lọc được mọi loại nước thải (kể cả 

nước thải từ nhà vệ sinh) thành nước sinh hoạt. 

Sản lượng nước của 5 nhà máy đủ cung cấp cho 

30% nhu cầu tiêu dùng nước sạch trên toàn 

quốc với giá rẻ hơn rất nhiều so với các nguồn 

cung nước trước đây [3]. Để tạo thêm nguồn 

thu cho đất nước, Singapore còn biến dây 

chuyền sản xuất “nước mới” thành một điểm 

đến du lịch để khách tham quan khám phá “sự 

tái sinh của nước”. Với sự thành công của dự án 

“nước mới”, người Singapore đã biến giấc mơ 

hơn 20 năm của cựu thủ tướng Lý Quang Diệu 

thành hiện thực với kết quả lớn hơn mong đợi. 

Theo thống kê của Bộ Môi trường và Nguồn 

nước Singapore, các dự án phát triển nguồn nước 

ngọt của quốc gia này xấp xỉ đạt 1.500 triệu 

lít/ngày [4]. Nguồn cung nước vượt xa cầu đảm 

bảo sự phát triển  kinh tế - xã hội của đất nước. 

Thứ ba, chính phủ có chính sách khuyến 

khích các nhà khoa học, các tập thể, cá nhân có 

thành tích xuất sắc vào công cuộc bảo vệ, phát 

triển nguồn nước. Hàng năm, Chính phủ 

Singapore tổ chức “Tuần lễ quốc tế về nước”, 

trao “Giải thưởng Lý Quang Diệu về nước” trị 

giá 300.000 SGD (khoảng 200.000 USD) cho 

cá nhân và tổ chức có đóng góp xuất sắc trong 

việc giải quyết vấn đề nước trên toàn cầu. Giải 

thưởng được duy trì từ năm 2008 đến nay. 

Chính sách này đã góp phần động viên những 

nỗ lực của toàn dân trong nhiều năm qua trong 

việc đồng hành cùng Chính phủ kiên trì thực 

hiện quốc kế nước sạch. 

3. Sử dụng tiết kiệm tài nguyên nước tại  

Israel 

Israel là một quốc gia khan hiếm tài nguyên 

nước. Điều kiện tự nhiên của quốc gia này đặc 

biệt khô hạn. Lượng mưa rất thấp, thay đổi theo 

từng mùa: phía Bắc, lượng mưa khoảng 

800mm/năm; phía Nam chỉ khoảng 50 mm/năm 

[7]. Mùa mưa kéo dài từ tháng 11 đến tháng 3 

năm sau. Lượng bốc hơi nước tự nhiên lên tới 

1.900-2.600 mm/năm. Nguồn nước mặt tự 

nhiên của quốc gia này chủ yếu được cung cấp 

bởi sông Jordan và biển hồ Galilee. Trong quá 

trình phát triển, Israel đã thực hiện nhiều giải 

pháp sử dụng tiết kiệm và cải thiện nguồn cung 

cấp nước ngọt dựa vào sự phát triển khoa học 

kỹ thuật. 

Trước hết, Chính phủ hoàn thiện luật bảo vệ 

tài nguyên nước, kiểm soát khai thác nước ngầm, 

ngăn chặn ô nhiễm nước, đo lường, đánh thuế các 

mức tiêu thụ nước, quy định các mức xử phạt đối 

tượng có hành vi làm thất thoát nước. 

Tiếp theo, Israel lập kế hoạch xây dựng hệ 

thống dẫn và chứa nước trên toàn quốc. Năm 

1964, Israel bắt đầu vận hành một đập ngăn 

nước, chuyển hướng dòng chảy từ biển hồ 

Galilee vào hệ thống dẫn nước quốc gia và đào 

một kênh dẫn nước từ sông Yarmouk, một chi 

lưu chính của sông Jordan chảy vào hệ thống 

này. Để khắc phục sự suy giảm lượng nước từ 

các hồ chứa tự nhiên, quốc gia này cho xây 

dựng nhiều bể chứa nước ngọt. Bể chứa nước 

lớn nhất mang tên Shizaf, lòng bể chia thành 

nhiều lớp khác nhau, có đáy chìm 3,5m dưới 

mặt sa mạc, mặt nổi 10m, được thiết kế đặc biệt 

để chống lại chế độ bốc hơi tự nhiên cũng như 

thu gom nước một cách hoàn hảo. Shizaf có khả 

năng dự trữ 150.000 m
3
 nước sạch [8]. 

Chính phủ cũng đầu tư phát triển các nhà 

máy lọc nước thải. Là một quốc gia có nền khoa 

học kỹ thuật phát triển, Israel đi đầu trong công 

nghệ tái chế nước. Nước thải từ công nghiệp và 

sinh hoạt ở đây đều được thu gom vào các hệ 

thống xử lý tập trung, sau đó được phân loại 

phục vụ cho tiêu dùng sản xuất. Tỷ lệ nước thải 

được tái sử dụng ở Israel lên tới 75%. Bên cạnh 

đó, Israel còn đầu tư xây dựng  nhà máy lọc 

http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=H%E1%BB%87_th%E1%BB%91ng_d%E1%BA%ABn_n%C6%B0%E1%BB%9Bc_qu%E1%BB%91c_gia_Israel&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=S%C3%B4ng_Yarmouk&action=edit&redlink=1
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nước biển có công suất lớn. Nhà máy lọc nước 

biển Ashkelon đang hoạt động với công suất 

100 triệu m
3
 nước/năm. Hai nhà máy lọc nước 

biển có công suất gần 400 triệu m
3
 nước/năm 

đang gấp rút hoàn thành. Trong tương lai gần, 

các nhà máy lọc nước biển có thể đáp ứng 35% 

nhu cầu nước ngọt [9]. 

Ngoài ra, Israel cũng xây dựng các nhà máy 

chuyên sản xuất các thiết bị tiết kiệm nước có 

chất lượng cao như: ống dẫn nước, van tiết 

kiệm nước, khóa nước… Sản phẩm của các nhà 

máy này không những đủ cung cấp trong nước 

mà còn xuất khẩu ra nước ngoài. 

Cuối cùng, chính phủ còn áp dụng công 

nghệ tưới tiết kiệm nước trong nông nghiệp. 

Quốc gia này áp dụng rất nhiều phương pháp 

tưới: tưới phun mưa, tưới nhỏ giọt… Phổ biến 

nhất là phương pháp tưới nhỏ giọt. Từ một bể 

chứa trung tâm, nước được dẫn qua một hệ 

thống ống dẫn tới các thiết bị tạo giọt đặt sát 

gốc cây nhằm hạn chế sự phát triển của sâu 

bệnh, cỏ dại và tiết kiệm tới 60% lượng nước 

tưới, đồng thời góp phần giảm mức thất thoát 

nước của quốc gia xuống tỷ lệ 12% (bằng ½ 

mức thất thoát của các nước châu Âu) [10]. Với 

công nghệ tưới này, người Israel đã tạo ra một 

thiên đường nông nghiệp tại sa mạc Arava. 

Những thành tựu về sản xuất nông nghiệp đã 

đưa Israel trở thành một trong những quốc gia 

có nền nông nghiệp phát triển nhất thế giới trên 

một trong những mảnh đất khô hạn nhất thế 

giới. Gần đây, các nhà khoa học Israel đã phát 

triển một công nghệ mới dựa trên năng lượng 

mặt trời để chưng cất nước sạch. Công nghệ 

này có cơ chế hoạt động vô cùng đơn giản, 

không cần cơ sở hạ tầng, không cần bảo dưỡng 

thường xuyên, có thể lọc được nước ô nhiễm và 

nước mặn với công suất 400 lít nước sạch/ngày 

với chi phí thấp nhất từ trước tới nay [11]. 

Từ một quốc gia thiếu 45% nước ngọt [7], 

đến nay Israel đã có đủ nước dùng và còn dự 

kiến xuất khẩu nước. 

4. Sử dụng tiết kiệm tài nguyên nước tại Úc 

Nước Úc có gần 50% diện tích là sa mạc, 

tài nguyên nước chủ yếu tồn tại ở dạng sông 

băng và mũ băng tại các cực. Là một trong 

những quốc gia chịu tác động lớn của biến đổi 

khí hậu trên thế giới, từ năm 2007 đến nay, 

nước Úc đang phải trải qua đợt hạn hán nặng nề 

nhất trong gần 100 năm qua. Chính phủ đã thực 

hiện một số giải pháp cấp bách nhằm tiết kiệm 

nguồn nước ngọt. 

Một là, vận động, tuyên truyền nhân dân sử 

dụng nhiều biện pháp tiết kiệm nước gắn với 

sinh hoạt hàng ngày của mỗi cá nhân như: tắm 

không quá 4 phút/ngày; xả nước bồn cầu bằng 

nút tiết kiệm nước; gắn miếng nút chặn lavabo 

khi rửa tay hoặc rửa rau… Năm 2007, các công 

ty cung cấp nước ở Sydney đã thực hiện dịch vụ 

Water Fixed - sẵn sàng cung cấp các thiết bị tiết 

kiệm nước và sửa chữa các chỗ rò rỉ nước với 

mức giá được hỗ trợ tối đa. Ai đăng ký dịch vụ 

này còn được bốc thăm trúng thưởng các loại 

máy giặt tiết kiệm nước. 

Hai là, quản lý chặt nguồn cung cấp nước. 

Chính phủ Úc đề ra 5 mức tiết kiệm nước, mức 

cao nhất là 140 lít/người/ngày [12]. Mỗi mức 

tiết kiệm áp dụng cho từng địa phương khác 

nhau dựa vào thực tế phát triển và điều kiện 

cung cấp nước tại đó. Nước tưới cây và nước 

sinh hoạt được bơm theo giờ cố định hàng ngày.  

Ba là, chính phủ khuyến khích tiết kiệm 

nước bằng cách bồi hoàn chi phí cho các gia 

đình lắp thiết bị tiết kiệm nước và hệ thống tái 

sinh nước tại nhà. Các cơ quan, chính quyền 

nhà nước cũng phải làm gương trong việc tiết 

kiệm nước. Trụ sở Quốc hội Úc đã thực hiện 

tiết kiệm 1/3 lượng nước mỗi ngày bằng biện 

pháp tiết giảm hoặc tắt các vòi phun nước và 

thay vòi hoa sen trong phòng tắm [13]. 

Tuy nhiên, những cố gắng tiết kiệm nước của 

người Úc vẫn chưa giải quyết được triệt để nạn 

thiếu nước ở quốc gia này. Chính phủ Úc đang 

xúc tiến xây thêm một số nhà máy lọc nước biển 

để cải tạo nguồn cung cấp nước ngọt cho cả nước. 

http://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%B4ng_b%C4%83ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%B4ng_b%C4%83ng
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5. Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam 

Nước ta vốn là quốc gia giàu tài nguyên 

nước. Qua nhiều năm phát triển, sự tác động 

của các yếu tố tự nhiên và xã hội đã làm cho 

nguồn nước bị giảm dần. Hiện nay, nước mặt 

phân bố tại các sông, hồ bị cạn kiệt và ô nhiễm 

nghiêm trọng. Việc khai thác tự phát các nguồn 

nước ngầm phổ biến khắp các địa phương cùng 

với sự lạm dụng bê tông hóa ở nhiều nơi đã 

khiến cho sự thẩm thấu nước bị giảm mạnh, 

làm cho nguồn nước ngầm bị suy kiệt đi nhiều. 

Các nhà máy sản xuất nước sạch sử dụng kỹ 

thuật lạc hậu, lãng phí nguồn nước. Tỷ lệ thất 

thoát nước sinh hoạt ở mức cao. Trước thực 

trạng đó, tiết kiệm nước là bảo vệ cuộc sống 

của chúng ta. Từ việc nghiên cứu tiết kiệm 

nước của Singapore, Israel, Úc, tác giả rút ra 

một số bài học kinh nghiệm cho việc thực hiện 

tiết kiệm nước ở Việt Nam: 

Một là, đẩy mạnh các hoạt động tuyên 

truyền tiết kiệm nước trên toàn quốc. Ở nước ta 

hiện nay, nguồn nước ngọt và sạch trong tự 

nhiên đang ngày càng bị suy kiệt, việc tiết kiệm 

nước là hết sức cần thiết. Công tác tuyên truyền 

phải làm cho mỗi người dân nhận thức sâu sắc 

rằng: tài nguyên nước không phải là vô tận; tiết 

kiệm nước là việc làm tiện ích cho bản thân, tiết 

kiệm cho xã hội và bảo vệ môi trường sống; tiết 

kiệm nước là cách sản xuất và tiêu dùng nước 

thông minh. Đây cũng không phải là việc khó, 

mọi người dân đều có thể làm được ở mọi lúc, 

mọi nơi. Nước ta có thể học tập “7 biện pháp 

tiết kiệm nước” của Singapore để giảm thiểu 

lãng phí nước trong sinh hoạt hàng ngày của 

mỗi gia đình và cá nhân. Nếu mỗi người dân 

Việt Nam tiết kiệm được 2 lít nước/ngày thì với 

91 triệu dân, cả nước ta sẽ tiết kiệm được 182 

triệu lít nước/ngày. 

Hai là, cụ thể hóa các chương trình, chính 

sách của Nhà nước về bảo vệ, sử dụng tiết kiệm 

tài nguyên nước. Từng bước thực hiện các dự 

án bảo tồn và phát triển nguồn nước ngọt quy 

mô lớn. Nhà nước đầu tư xây dựng một số nhà 

máy lọc nước trọng điểm, áp dụng công nghệ 

hiện đại, kiện toàn hệ thống dẫn nước, giảm tối 

đa tình trạng nứt, vỡ đường ống dẫn nước. Với 

lượng mưa trung bình từ 1.200-3.000mm/năm, 

nước ta có thể thực hiện các biện pháp tận thu 

như: khuyến khích các gia đình, các cơ sở sản 

xuất xây bể chứa nước mưa tự nhiên. Ở các 

vùng nông thôn, mỗi hộ gia đình có thể xây một 

bể chứa nước mưa. Ở thành thị, các tòa nhà có 

mái rộng hiện nay khá nhiều nên có thể tận thu 

nguồn nước này tích trữ trong các bể ngầm; 

mưa nhiều có thể bơm lên bể nổi trên các nóc 

nhà lớn để tưới cây, cung cấp nước cho các 

trạm rửa xe, rửa đường… Như vậy, nạn ngập 

úng sau mưa cũng được giảm thiểu và tiết kiệm 

được khá nhiều nước sạch. Với nước thải công 

nghiệp và đô thị, Nhà nước đầu tư  xây dựng 

các nhà máy áp dụng công nghệ tái sinh nước 

của các nước phát triển. Các khu vực đông dân 

cư, khu vực cần nhiều nước để sản xuất có thể 

phân loại nước tái sinh để sử dụng. Nếu thực 

hiện tốt, chúng ta vừa tiết kiệm được nguồn 

nước ngọt và sạch, vừa giảm được những tác 

hại từ nước thải đến môi trường. Nước ta có thể 

tận dụng tài trợ của các công ty và tổ chức 

ngoài nước tiến tới xây dựng nhà máy lọc nước 

biển, chưng cất nước ngọt cho các đảo theo mô 

hình của Hòn Tre (Nha Trang) [14]. 

Ba là, Nhà nước có chính sách hỗ trợ lắp 

đặt các phương tiện sử dụng tiết kiệm nước. 

Chúng ta có thể học tập một số kinh nghiệm 

của người Úc khi lắp đặt các phương tiện tiết 

kiệm nước trong nhà, khách sạn và nơi làm việc 

như: thay vòi hoa sen, lắp máy giặt, bồn cầu có 

chức năng tiết kiệm nước. Học tập và phổ biến 

kinh nghiệm tưới cây của người Israel trong các 

cơ sở sản xuất nông nghiệp. Công nghệ tưới 

nhỏ giọt, tưới phun mưa của quốc gia này đã 

được áp dụng ở một số cơ sở trồng hoa, thanh 

long và rau sạch ở Ninh Thuận, Đà Lạt và thành 

phố Hồ Chí Minh… Muốn  đạt được mục tiêu 

tiết kiệm nước, Nhà nước cần có những giải 

pháp hỗ trợ để việc áp dụng công nghệ này trở 

nên phổ biến khắp cả nước. 

Bốn là, các chính quyền địa phương, các cơ 

quan chủ quản phải có các biện pháp đẩy mạnh 

công tác thanh tra kiểm tra nhằm ngăn chặn và 
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xử lý các cá nhân, tập thể có hành vi lãng phí 

tài nguyên nước. Cán bộ, công nhân viên làm 

việc tại các công sở, chính quyền, đặc biệt cán 

bộ công nhân viên ngành nước… phải làm 

gương và đi đầu trong việc thực hiện chính sách 

tiết kiệm nước bằng những việc làm thiết thực. 

Năm là, có chính sách khuyến khích các 

nhà khoa học, các thế hệ trẻ… thực hiện nghiên 

cứu, sáng tạo và áp dụng công nghệ hiện đại 

vào việc bảo tồn, sử dụng tiết kiệm và phát triển 

tài nguyên nước.   
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