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Tóm tắt: Hiện nay, hệ thống cống thoát nước của thành phố không được đầu tư xây dựng một cách thỏa đáng về tiết 
diện cũng như về chiều dài, về mật độ và mang tính chắp vá do xây dựng qua nhiều thời kỳ. Về xử lý nước thải, mặc dù 
Chính phủ đã có quy hoạch về các nhà máy xử lý nước thải, tuy nhiên để xây dựng các nhà máy xử lý cũng như đầu tư 
hệ thống thoát nước đòi hỏi nguồn vốn rất lớn. Do đó, trong thời gian tới vấn đề đặt ra với chính quyền thành phố không 
những là kinh phí đầu tư hệ thống thoát nước và nhà máy xử lý nước thải mà còn là chi phí duy tu và vận hành nhà máy 
xử lý nước thải. Với nhu cầu phát triển bền vững hệ thống thoát nước và xử lý nước thải, việc thu phí từ các dịch vụ nhà 
nước cung cấp là rất cần thiết. Đề tài sử dụng phương pháp thu thập thông tin, phương pháp điều tra khảo sát thực tế, 
phương pháp phân tích chi phí số liệu, phương pháp tổng hợp đánh giá, phương pháp khảo sát điều tra và phương pháp 
chuyên gia. Mục tiêu nghiên cứu là đề xuất lộ trình thu phí nước thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai 
đoạn 2021 - 2030. Kết quả nghiên cứu cho thấy nguồn thu phí bảo vệ môi trường chỉ đáp ứng khoảng 44-52% chi phí 
công tác duy tu hệ thống thoát nước và vận hành các trạm và nhà máy xử lý nước thải. Nghiên cứu đã xây dựng 3 kịch 
bản về phương án thu phí dịch vụ thoát nước và tiến hành khảo sát, từ đó đề xuất lộ trình thu phí dịch vụ thoát nước giai 
đoạn 2021 - 2030, nhằm giảm gánh nặng ngân sách của thành phố, đảm bảo kinh tế môi trường trong tương lai cũng 
như phù hợp nguyên tắc “người gây ô nhiễm phải trả tiền”. 

Từ khoá: phí nước thải sinh hoạt, nước thải, duy tu. 
 

Summary: Nowaday, drainage system of city not invest in constructing satisfactorily in terms of cross-section as 
well as length. In density and patchwork due to construction over many periods. Wastewater treatment, Although the 
government has planning for wastewater treatment plants, however, the construction of treatment plants as well as 
investment in the drainage system requires huge capital. Therefore, In the coming time the problem posed with the 
city government is not only the investment cost of the drainage system and the wastewater treatment plant, but also 
the cost of the maintenance and operation of the wastewater treatment plant. With the need to sustainably develop 
drainage and wastewater treatment systems, it is essential to collect fees from public services. The topic uses 
information collection methods, actual survey method, data cost analysis method, evaluation synthesis method, 
method of investigation survey, and expert method. The research objective is to propose a roadmap to collect domestic 
wastewater charges in the area of Ho Chi Minh City in the period of 2021 - 2030. The research results show that the 
environmental protection fee only meets about 44-52% of the cost of the maintenance of the drainage system and the 

operation of the stations and wastewater treatment plants. The study has built 3 scenarios on the drainage fee 
collection plan and surveyed, from there proposing a roadmap for wastewater service charges for the period 2021 - 
2030, to reduce the burden of the city's budget, ensure future environmental economy as well as comply with the 
principle of "polluters must pay". 
Keywords: domestic wastewater charges, wastewater, maintenance. 
 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ * 

Thành phố Hồ Chí Minh là một trong nhưng đô 

thị có tốc độ gia tăng dân số cao, quá trình đô 

thị hóa và công nghiệp hóa nhanh chóng 
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nhưng thiếu sự nhận thức của cộng đồng, do 

đó vấn đề nước thải trở nên nghiêm trọng 

hơn. Xử lý nước thải là quan trọng đối với 

môi trường sống và sức khỏe của con người 

vì nó giúp giảm sự lây truyền các bệnh liên 
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quan đến chất lượng nước, cũng như giảm ô 

nhiễm nước và hậu quả cuối cùng là thiệt hại 

cho hệ sinh thái. Xử lý nước thải (XLNT) đô 

thị là cần thiết, tuy nhiên chi phí đầu tư cần 

rất lớn. Do đó, các công cụ tài chính là mục 

tiêu quan trọng và quan tâm hàng đầu của 

chính quyền thành phố để đảm bảo mục tiêu 

phát triển bền vững với thách thức lớn được 

đặt ra mức phí bảo vệ môi trường còn khá thấp 

nên chỉ đáp ứng khoảng 44%-52% chi phí 

công tác duy tu hệ thống thoát nước và vận 

hành các trạm và nhà máy XLNT, phần lớn 

nguồn chi phí này phụ thuộc vào ngân sách 

nhà nước. Do đó, tính bền vững tài chính của 

các dự án phát sinh sau khi xây dựng vẫn là 

một mối quan tâm lớn chính quyền hiện nay.  

Tuy nhiên, với mục tiêu hoàn thành cơ sở hạ 

tầng trong thời gian tới, cũng như đầu tư các 

nhà máy XLNT, và đảm bảo tính bền vững về 

tài chính cho chi phí dịch vụ thoát nước, đòi 

hỏi chính quyền phải tăng phí nước thải bằng 

cách ban hành biểu giá nước thải cũng như 

chuẩn bị lộ trình tăng doanh thu để thu hồi toàn 

bộ chi phí trong tương lai. Điều này phù hợp 

với nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền. 

2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP 

NGHIÊN CỨU 

2.1 Phương pháp thu thập thông tin: 

Thu thập thông tin về quy hoạch hệ thống thoát 

nước xử lý nước thải, và hiện trạng hệ thống 

thoát nước và nhà máy xử lý nước thải đang 

hoạt động. Chi phí duy tu thực tế hệ thống thoát 

và vận hành nhà máy XLNT giai đoạn 2017-

2020.  

2.2 Phương pháp chuyên gia: 

Tham khảo ý kiến chuyên gia, nhà quản lý về 

tình hình duy tu thực tế của hệ thống thoát nước 

và máy nhà máy XLNT trên địa bàn thành phố 

Hồ Chí Minh (TP.HCM). 

2.3 Phương pháp điều tra khảo sát thực tế 

Khảo sát tình hình hoạt động các nhà máy 

XLNT sinh hoạt tập trung đang vận hành trên 

địa bàn TP.HCM. 

2.4 Phân tích số liệu chi phí 

Phân tích chi phí thực tế đối với hệ thống thoát 

nước và nhà máy XLNT đang vận hành giai 

đoạn 2017-2020 và chi phí dự kiến giai đoạn 

2021-2030.  

2.5 Dựa trên đề án chống ngập và XLNT 

thành phố Hồ Chí Minh, xây dựng lộ trình 

thu phí tương ứng với 03 kịch bản 

2.6 Phương pháp khảo sát bằng phiếu 

điều tra 

Khảo sát tỷ lệ đồng thuận của người dân với lộ 

trình thu phí tương ứng 03 kịch bản trên. Dữ 

liệu được thu thập qua việc thực hiện khảo sát 

điều tra bằng phiếu điều tra ở dạng bảng câu hỏi 

với số lượng 219 phiếu và đối tượng khảo sát 

mang tính chất ngẫu nhiên.  

2.7 Phương pháp tổng hợp, phân tích và 

đánh giá 

Các thông tin có được từ tài liệu và số liệu thực 

tế điều tra, khảo sát sẽ được tổng hợp, so sánh 

và phân tích, đánh giá. Mục đích là để đưa ra 

những đánh giá, nhận định về tỷ lệ đồng thuận 

của dân đối với các kịch bản xây dựng lộ trình 

thu phí dịch vụ thoát nước đến giai đoạn 2020-

2030. Từ đó, chọn lộ trình thu phí thích hợp và 

xây dựng biểu giá cho từng đối tượng sử dụng 

nước.  

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO 

LUẬN 

3.1 Tình hình thu phí trên thế giới và 

trong nước  

Phí dịch vụ thoát nước của một số nước trên thế 

giới với mức thu từ 20% đến 50% giá bán nước 

sạch tùy từng đối tượng sử dụng (xem bảng 1). 

3.1.1 Tình hình thu phí trên thế giới 

Bảng 1: Tổng hợp mức thu phí của một số nước trên thế giới 
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Stt Tên nước 

Giá nước sạch Giá dịch vụ  thoát nước Ghi chú 

Đơn giá/m3 

nước sạch 

Tương 

đương 

đồng/m3 

Đơn giá 

Tương 

đương 

đồng/m3 

 

1 
Philipppines 

(Manila) 

668,54% 

peso/10m3 đầu 
296.511   

Phí thoát nước 

là 20%; Phí môi 

trường là 20%. 

2 
Thailand 

(pattaya) 
10,2 baht/m3 6.978 3 baht/m3 2.052  

3 Singgapore 

1,19$/m3 (0-40 

m3/tháng) 
19.844   Phí sử dụng 

nước là 65% giá 

bán nước sạch 

và thuế  bảo vệ  

nguồn nước từ 

35%-50% giá 

bán nước sạch 

tùy theo mức 

tiêu thụ  

1,46$/m3 (>40 

m3/tháng) 
24.354   

4 
New 

Zealand 
1,444 $/m3 24.030 2,454 $/m3 40.837  

5 Anh 1,248 ₤/m3 36.599 2,242 ₤/m3 65.749  

6 Canada 1,06CAD/m3 19.102 0,94 CAD/m3 16.940  

7 Trung quố c 

1,45 tệ /m3 

(<32m3/tháng) 

 1,17   

2,18 tệ /m3 (32-

<48 m3/tháng) 

 1,17   

2,9 tệ /m3 (>48 

m3/tháng) 

 1,17   

 

3.1.2. Tình hình thu phí dịch vụ thoát nước tại 

Việt Nam 

Sau khi Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 

06/8/2014 của Chính phủ về Thoát nước và xử lý 

nước thải; Thông tư số 02/2015/TT-BXD ngày 

02/4/2015 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn phương 

pháp định giá dịch vụ thoát nước có hiệu lực, một 

số Tỉnh/Thành phố đã xây dựng và ban hành giá 

dịch vụ thoát nước như và xử lý nước thải như: 

Thành phố Hải Phòng, Thành phố Đà Nẵng, Thái 

Nguyên,... với mức thu từ 15% đến 43% giá bán 

nước sạch tuỳ từng đối tượng (xem bảng 2). 

Bảng 2: Tổng hợp mức thu phí thoát nước của một số tỉnh thành tại Việt Nam 
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Stt 
Tỉnh/thành 

phố  

Quyế t định ban 

hành 

Mức thu (đồng/m3 nước sạch) 
Tỉ lệ  

thu (%) 

đơn 

giá cấp 

nước 

Hộ  gia 

đình 

(mức thu 

bình 

quân) 

Cơ 

quan 

hành 

chánh 

Kinh  

doanh 

Cơ sở 

sản 

xuấ t 

Sản xuât tâp 

trung (nhà 

máy, bệnh 

viện, xí 

nghiệp) 

1 Hả i Phòng 

Quyế t định số  

204/2017/QĐ -

UBND, ngày 

25/01/2017 

     20 

2 Đ à Nẵng 

Quyế t định số  
02/2017/QĐ -
UBND, ngày 
14/02/2017 

706 956 3.503 2.324  

3 
Thái 
Nguyên 

Quyế t định 
số  385/QĐ -
UBND, 
ngày 01/02/2019 

1.500  

4 Sóc Trăng 

Quyế t định số  
09/2019/QĐ -
UBND, 
ngày 02/05/201
9 

2.600 2.600 3.900 5.200  

5 Sơn La 

Quyế t định số  
30/2016/QD-
UBND, ngày 
02/11/2016 

2.100 2.100 2.600 3.100 3.600 50 

6 Đ ồng Tháp 

Quyế t định số  
03/2019/QĐ -
UBND, ngày 
01/02/2019 

     10 

7 Nha Trang 

Quyết định số  
4109/QĐ -UBND 
ngày 29/12/2016 
của UBND Tỉnh 
Khánh Hòa 

1.950 3.270 4.130 4.130  

8 Bắc Ninh 

Quyết định số  
725/QĐ -UBND 
ngày 14/7/2014 
của UBND Tỉnh 
Bắc Ninh 

1.500 1.200 1.840 2.400 2.400  

9 Vinh 

Quyế t định số  
65/2015/QĐ -
UBND, ngày 
02/11/2015 

1.200 1.600 3.500 2.400  
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3.2 Thực trạng về phí bảo vệ môi trường và 

chi phí công tác duy tu hệ thống thoát nước 

và vận hành nhà máy xử lý nước thải 

Theo số liệu tổng hợp của các đơn vị quản lý về 

nước cấp và đơn vị quản lý công tác duy tu hệ 

thống thoát nước và vận hành nhà máy XLNT, 

hiện nay nguồn thu phí bảo vệ môi trường đáp 

ứng khoảng 44% đến 52% chi phí duy tu hệ 

thống thoát nước và vận hành nhà máy XLNT 

(xem bảng 3). 

Bảng 3: Tỷ lệ thu phí bảo vệ môi trường đối với chi phí duy tu và vận hành 

Năm 
Tổng chi phí duy tu, 

vận hành (tr.đ) 

Thực thu phí bảo vệ 

môi trường (tr.đ) 

Tỷ lệ thu phí BVMT/chi 

phí (%) 

2017 789.766 406.763 52 

2018 890.355 440.659 49 

2019 1.086.704 474.212 44 

2020 1.137.269 533.514 47 

Bảng 4: Tính tỷ lệ nước thải được xử lý giai đoạn 2017-2020 

Năm 

Tổng chi phí 

cho công tác 

duy tu và vận 

hành nhà 

máy XLNT 

(tr.đ) 

Tổng sản 

lượng nước 

thải 

(m3/ngày/đêm) 

Tổng lượng 

nước thải 

được thu 

gom (m3) 

Lượng nước 

xử lý 

(m3/ngày/đêm) 

Đơn giá 

xử lý 

nước 

thải 

bình 

quân (đ) 

Tỷ lệ 

nước 

được 

xử lý 

(%) 

2017 789.766.000 434.635.670 244.767.488 52.959.129 3.227 12,18 

2018 890.355.000 486.072.596 257.319.593 57.541.752 3.460 11,84 

2019 1.086.704.000 507.638.283 247.732.235 64.160.638 4.387 12,64 

2020 1.137.269.000 519.775.067 238.779.251 65.909.114 4.763 12,68 

 

Kết quả tính toán cho thấy tỷ lệ nước thải 

được xử lý năm 2020 của TP.HCM là 12,68%, 

giá xử lý một mét khối nước thải năm 2020 là 

4.763 đồng/m3 (xem bảng 4) với tỷ lệ này cho 

thấy lượng nước thải được xử lý của thành 

phố khá thấp, phần lớn lượng nước thải được 

xả thải trực tiếp ra hệ thống kênh, rạch của 

thành phố và đó cũng là một trong những 

nguyên nhân làm cho chất lượng nước kênh 

rạch của thành phố ngày càng trở nên ô nhiễm 

hơn. 

3.3 Dự báo chi phí đến năm 2030 theo các 

kịch bản 

Trên sở đề án chống ngập và XLNT thành phố 

Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2045 và kế hoạch 

chống ngập và XLNT giai đoạn 2020-2030 và 

chương trình giảm ô nhiễm môi trường giai 

đoạn 2020-2030. Nghiên cứu đã xây dựng 3 

kịch bản tương ứng 3 lộ trình thu phí, với mục 

tiêu đến năm 2030 nguồn thu phí này đảm bảo 

toàn bộ chi phí công tác duy tu hệ thống thoát 

nước và vận hành nhà máy XLNT. 
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Bảng 5: Các kịch bản tương ứng các lộ trình thu phí 

Năm 

 

Chi phí cho 

vận hành hệ 

thống duy tu 

&vận hành 

(tr.đ) 

Tổng tiền 

thu nước 

thải (tr.đ) 

Chênh lệch 

thu phí và chi 

duy tu và vận 

hành (tr.đ)) 

Lộ 

trình 

 (%) 

Giá dịch 

vụ thoát 

nước bình 

quân (đ) 

Tỷ lệ 

nước 

thải 

được xử 

lý (%) 

Kịch bản 1 

2021 1.348.659 570.144 -778.515 10 1.017 

5,36 

2022 1.348.659 681.807 -666.852 10,35 1.115 

2023 1.533.953 814.399 -719.554 10,7 1.222 

2024 1.652.125 971.735 -680.390 11,05 1.338 

2025 1.770.265 1.158.305 -611.960 11,4 1.463 

2026 1.898.345 1.379.394 -518.951 11,75 1.598 

2027 2.037.426 1.641.225 -396.201 12,1 1.745 

2028 2.186.798 1.951.122 -235.676 12,45 1.903 

2029 2.348.363 2.317.701 -30.662 12,8 2.074 

2030 2.523.015 2.751.095 228.080 13,15 2.258 

Kịch bản 2 

2021 1.963.062 570.144 -1.392.918 10 1.017 

35,99 

2022 2.667.088 889.313 -1.777.775 13,5 1.455 

2023 2.873.351 1.293.904 -1.579.447 17 1.942 

2024 3.112.068 1.802.767 -1.309.301 20,5 2.482 

2025 5.047.463 2.438.536 -2.608.927 24 3.080 

2026 5.470.491 3.228.368 -2.242.123 27,5 3.741 

2027 5.931.065 4.204.791 -1.726.274 31 4.470 

2028 6.430.865 5.406.724 -1.024.141 34,5 5.273 

2029 6.974.396 6.880.675 -93.721 38 6.157 

2030 7.565.391 8.682.163 1.116.772 41,5 7.127 

Kịch bản 3 

2021 1.963.062 570.144 -1.392.918 10 1.017 

62,09 
2022 2.667.088 922.251 -1.744.837 14 1.509 

2023 2.873.351 1.370.016 -1.503.335 18 2.056 

2024 3.112.068 1.934.676 -1.177.392 22 2.663 
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Năm 

 

Chi phí cho 

vận hành hệ 

thống duy tu 

&vận hành 

(tr.đ) 

Tổng tiền 

thu nước 

thải (tr.đ) 

Chênh lệch 

thu phí và chi 

duy tu và vận 

hành (tr.đ)) 

Lộ 

trình 

 (%) 

Giá dịch 

vụ thoát 

nước bình 

quân (đ) 

Tỷ lệ 

nước 

thải 

được xử 

lý (%) 

2025 5.047.463 2.641.748 -2.405.715 26 3.337 

2026 5.470.491 3.521.856 -1.948.635 30 4.081 

2027 5.931.065 4.611.706 -1.319.359 34 4.903 

2028 6.430.865 5.955.232 -475.633 38 5.808 

2029 8.313.029 7.604.957 -708.072 42 6.805 

2030 9.024.500 9.623.602 599.102 46 7.900 

 

Lộ trình: kịch bản 2 có lộ trình tăng phí dịch vụ 

thoát nước gấp 10 lần so với kịch bản 1 và kịch 

bản 3 có lộ trình tăng phí dịch vụ thoát nước gấp 

11,43 lần kịch bản 1. 

Giá dịch vụ thoát nước trung bình giai đoạn 

2021-2030 kịch bản 1 là 1.573 đồng, kịch bản 2 

là 3.674 đồng, kịch bản 3 là 4.008 đồng. 

3.4 Đánh giá hiệu quả của lộ trình 

Nghiên cứu tiến hành khảo sát hoàn toàn ngẫn 

nhiên với tổng số mẫu thu được 219 mẫu. Trong 

đó, 106 mẫu chiếm tỷ lệ 48,2% biết về quy 

hoạch hoạch tổng thể hệ thống thoát nước và 12 

nhà máy xử lý nước thải để xử lý toàn bộ nước 

thải của thành phố 113 mẫu chiếm 51,8% không 

đề cập thông tin trên, phần lớn người được hỏi 

cho rằng nước hệ thống kênh rạch tại TP.HCM 

bị ô nhiễm nặng (66,67%), tiếp ô nhiễm nghiêm 

trọng (21,92%), ô nhiễm nhẹ (10,96%), và 

không ô nhiễm là (0,46%). Vai trò của việc thu 

gom và xử lý nước thải (98,17%) cho là quan 

trọng và chỉ có 1,83% cho là không quan trọng. 

Qua kết quả khảo sát cho thấy lộ trình thu phí 

dịch vụ thoát nước chịu tác nhận thức cộng 

đồng về việc thu gom và xử lý nước thải và xử 

lý nước thải trước khi thải ra kênh rạch, sự hiểu 

biết về các quy hoạch của nhà máy XLNT, và 

trình độ học vấn của đáp viên. 

- Phân tích sự tương quan hồi quy của yếu tố 

nhận thức cộng đồng về việc thu gom và xử 

lý nước thải và xử lý nước thải trước khi thải 

ra kênh rạch và lộ trình tăng phí dịch vụ thoát 

nước với (Multiple R = 0,921), và (R Square 

= 0,85), sự hiểu biết về các quy hoạch của nhà 

máy XLNT và lộ trình tăng phí dịch vụ thoát 

nước với (Multiple R = 0,938), và (R Square 

= 0,88) và trình độ học vấn của đáp viên và lộ 

trình tăng phí dịch vụ thoát nước với 

(Multiple R = 0,912), và (R Square = 0,832). 

3. KẾT LUẬN 

Nghiên cứu đã phân tích chi phí duy tu hệ 

thống thoát nước, vận hành các nhà máy 

XLNT và nguồn phí bảo vệ môi trường giai 

đoạn 2017-2020. Đồng thời, phân tích tỷ lệ 

nước thải nước được xử lý hiện nay toàn thành 

phố chỉ đạt 12,68% và tỷ lệ nguồn thu phí bảo 

vệ môi trường chỉ đáp ứng 44%-52% tổng chi 

phí các hoạt động trên. Bên cạnh đó, nghiên 

cứu đã tính toán chi phí xử lý 1m3 nước thải 

qua lưu vực điển hình 9.331 đồng/m3 (chưa 

bao gồm VAT).  

Trên cơ sở các phân tích chi phí trên và đề án 

chống ngập và xử lý nước thải thành phố Hồ 

Chí Minh, nghiên cứu đã xây dựng 3 kịch bản 

thu phí dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải 

cho giai đoạn 2021-2030 với mục tiêu thu đủ 

bù chi với lộ trình đạt vào thời điểm 2030. 

Kết quả khảo sát cộng đồng phần lớn các đối 

tượng được khảo sát chọn lộ trình 3, tương 
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ứng với mức tăng 4%/năm và tỷ lệ nước thải được xử lý đến năm 2030 là 62,09%. 
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