
 
 

 
 

TÓM TẮT DỰ ÁN  

1. Tên quốc gia:  

Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam 

 

2. Tên Dự án: 

Dự án nâng cao năng lực quản lý các công trình thoát nước cho thành phố Hà Nội, Việt Nam.  

 

3. Bối cảnh và tính cần thiết của Dự án: 

Ở thành phố Hà Nội, cùng với tốc độ đô thị hóa và công nghiệp hóa nhanh chóng thì tình trạng ô 

nhiễm nguồn nước của sông, hồ cũng ngày một gia tăng. Chính vì thế cùng với sự vận hành một số nhà 

máy xử lý nước thải quy mô tương đối nhỏ được xây dựng trong các Dự án vốn vay ODA của Chính 

phủ Nhật bản trước đây, thành phố cũng dự định sẽ xây dựng và đưa vào vận hành một số nhà máy xử 

lý nước thải có quy mô lớn hơn. Chịu trách nhiệm vận hành và bảo dưỡng các công trình xử lý nước 

thải, Công ty TNHH một thành viên thoát nước Hà Nội (HSDC) đòi hỏi phải được nâng cao kỹ năng 

về quản lý, vận hành, bảo dưỡng các nhà máy xử lý nước thải này.  

Ngoài ra, thành phố Hà Nội nằm ở khu vực đồng bằng châu thổ sông Hồng, khả năng tiêu thoát nước 

mưa chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế, vì vậy củng cố hệ thống thoát nước cũng là một vấn đề cấp 

bách đặt ra. Hơn nữa, dự kiến trong tương lai lượng bùn thải sẽ gia tăng, vì vậy một vấn đề khác đang 

đặt ra là cần xây dựng kế hoạch để xử lý bùn bao gồm giảm lượng bùn và tái xử lý bùn thải. Để giải 

quyết vấn đề này thì kỹ năng xây dựng kế hoạch và thiết kế về giải pháp chống úng ngập và xử lý bùn 

cần được nâng cao. 

 

4. Mục tiêu Dự án: 

Thông qua việc nâng cao năng lực quản lý, vận hành các công trình thoát nước ở Hà Nội, Dự án sẽ góp 

phần vào việc cải thiện môi trường nước, khả năng thoát nước đô thị và nâng cao trình độ chuyên môn 

nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công nhân viên của HSDC để: (i) Quản lý, vận hành có hiệu quả các 

công trình thoát nước đặc biệt là các nhà máy xử lý nước thải quy mô lớn; (ii) Xử lý bùn thải; (iii) Xây 

dựng các giải pháp chống úng ngập. Ngoài ra, dự án cũng tạo điều kiện thuận lợi phát triển khai kinh 

doanh của các doanh nghiệp thuộc hiệp hội kinh doanh ngành nước Yokohama tại Việt Nam. 

 

5. Địa bàn dự án:  

Thành phố Hà nội.  

 

6. Đối tượng hưởng lợi: 

Khoảng 6,500,000 người dân thành phố Hà Nội. 

 

7. Kết quả mong đợi: 

1. Nâng cao năng lực quản lý vận hành, bảo dưỡng các công trình thoát nước và năng lực kinh doanh 

ngành nước. Các công trình thoát nước sẽ được quản lý, vận hành một cách hiệu quả. 



 
 

 
 

2. Các vấn đề về vận hành các công trình thoát nước bao gồm việc lập kế hoạch và quản lý sẽ được 

làm rõ; khả năng giải quyết các vấn đề để cải thiện năng lực kinh doanh ngành nước cũng được nâng 

cao. 

 

8. Các hoạt động chính: 

Thông qua việc phái cử chuyên gia sang Việt Nam và tiếp nhận học viên sang Nhật Bản đào tạo 

để tiến hành các hoạt động sau: 

1. Tiến hành kiểm chứng dự án hợp tác kỹ thuật cấp cơ sở đã được thực hiện trước đây. 

2. Soạn thảo các loại cẩm nang hướng dẫn vận hành các công trình thoát nước như quản lý, vận 

hành và bảo dưỡng các nhà máy xử lý nước thải quy mô lớn, xử lý bùn thải, giải pháp chống úng ngập; 

3. Thực hiện vận hành các công trình thoát nước theo cẩm nang hướng dẫn đã soạn. 

4. Chia sẻ nội dung cuốn cẩm nang hướng dẫn đến các cán bộ khác của HSDC và nâng cao nhận 

thức người dân về sự cần thiết và tầm quan trọng của các công trình thoát nước 

 

9. Thời gian thực hiện:  

Từ tháng 2 năm 2014 đến tháng 12 năm 2016 

 

10. Cơ quan thực hiện: 

-  Phía Nhật Bản: Thành phố Yokohama, Doanh nghiệp thuộc hiệp hội kinh doanh ngành nước 

Yokohama 

-  Phía Việt Nam: Công ty TNHH một thành viên thoát nước Hà Nội, Thành phố Hà Nội, Bộ xây 

dựng. 

 


