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BÀI THAM LUẬN TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH  

CHƯƠNG TRÌNH CHỐNG NGẬP NƯỚC THÀNH PHỐ 
 

CHỦ TRƯƠNG, KẾ HOẠCH CỦA THÀNH ỦY, ỦY BAN NHÂN DÂN  

THÀNH PHỐ VỀ MỜI GỌI ĐẦU TƯ CÁC GIẢI PHÁP CHỐNG NGẬP &  

XỬ LÝ NƯỚC THẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

I. Nguyên nhân và tình hình xóa, 

giảm ngập nước giai đoạn 2011 - 2015 

Tình hình ngập thời gian qua 

chủ yếu do các vấn đề chính như sau:  

Do các nguyên nhân khách 

quan về tình hình biến đổi khí hậu, 

như Theo Quy hoạch tổng thể thoát 

nước Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 

2020, tần suất thiết kế hệ thống thoát 

nước tương ứng với mưa có vũ lượng 

trong 3 giờ là 95,91m (kênh, rạch); 

85,36mm (cống cấp 2); 75,88mm (cống 

cấp 3), mực nước triều +1,32m. [Theo 

số liệu thống kê, trong vòng 40 năm 

(1962÷2001), trên địa bàn Thành phố 

xuất hiện 09 trận mưa trong 03 tiếng, 

đạt vũ lượng trên 100mm (trung bình 

04 năm mới xuất hiện 01 lần). Từ 

2002-2010 đã xuất hiện 21 trận mưa 

(bình quân 1 năm xuất hiện 2,3 lần). 

Đặc biệt, trong 5 năm trở lại đây (2011 

– 2016) có 20 trận mưa (bình quân 1 

năm xuất hiện 4 lần), trong đó có 

những trận mưa chỉ trong 60 phút vũ 

lượng đã đạt tới 100mm ÷ 204,3 mm. 

Cho thấy thời gian qua mưa tăng cả tần 

suất và vũ lượng]. Thành phố Hồ Chí 

Minh chịu ảnh hưởng trực tiếp của thủy 

triều xâm nhập từ Biển Đông thông qua 

hệ thống sông Sài Gòn - Đồng Nai và 

sông Vàm Cỏ Đông. Với điều kiện địa 

hình thấp (gần 63% diện tích có cao độ 

tự nhiên < +1,5m), việc xâm nhập triều 

từ sông Sài Gòn qua hướng sông Lòng 

Tàu, Soài Rạp và từ sông Vàm Cỏ qua 

hướng sông Vàm Cỏ Đông, thành phố 

sẽ bị ngập những vị trí có cao trình thấp 

hơn đỉnh triều nếu không có biện pháp 

bảo vệ. [Trong 40 năm (1962 - 2001) 

đỉnh triều ở mức cao nhất chỉ đạt dưới 

+1,50m (tại trạm Phú An); nhưng trong 

09 năm (2002 - 2010) do ảnh hưởng 

của biến đổi khí hậu, đỉnh triều đã vượt 

trên mức +1,50m, đồng thời tần suất 

xuất hiện đỉnh triều trên +1,50m là 15 

lần (1,55m-1,59m), Đặc biệt, trong 5 

năm trở lại đây (2011 – 2016) đã có tới 

85 lần (1,62-1,68)]. 

Quy hoạch cũ của đô thị Sài Gòn 

trước đây (trước năm 1975) cho quy 

mô dân số khoảng 2 triệu người, (tương 

ứng với quy mô hệ thống hệ thống 

thoát nước). Hiện dân số của Thành 

phố đã hơn 10 triệu người, chưa tính 

dân vãng lai (tăng hơn 05 lần so với 

trước), dẫn đến lượng nước thải cũng 

tăng lên gấp hơn 5 lần. Tuy nhiên, hệ 

thống cống thoát nước chưa được đầu 

tư, cải tạo kịp thời, nên không đáp ứng 

được nhu cầu thoát nước. 
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Ngoài ra, do công tác quản lý 

còn hạn chế nên phát sinh các vấn đề 

như:  Cốt nền một số tuyến đường 

chính và nhà dân không đồng bộ, gây 

ra tình trạng nước chảy tràn vào nhà 

dân mỗi khi mưa lớn; các tuyến đường 

hẻm dọc hai bên chưa được nâng cấp 

đồng bộ, không đấu nối được hệ thống 

thoát nước ra cống chính; hoặc tình 

trạng san lấp rạch để xây dựng công 

trình nhưng không đào hồ điều tiết bù 

lại diện tích đã san lấp theo quy định 

làm các khu vực trữ nước tự nhiên bị 

thu hẹp; và tình trạng bê tông hóa ngày 

càng cao, dẫn đến khả năng điều tiết 

nước giảm, gây ngập cục bộ. 

Bên cạnh đó còn phải nhắc đến 

việc trước đây, thông số đầu vào để lập 

Quy hoạch 752 là vũ lượng mưa tối đa 

trong 3 giờ là 95,91mm, đỉnh triều là 

+1,32m nhưng do biến đổi khí hậu như 

đã nói ở trên, trong những năm qua có 

những trận mưa chỉ trong 60 phút đã 

đạt vũ lượng tới 100mm-204mm và 

đỉnh triều có lúc đã đạt tới +1.68m. Do 

thông số thiết kế theo quy hoạch đã 

không còn phù hợp với tình hình thực 

tế, dẫn đến một số tuyến cống dù mới 

được đầu tư trong thời gian qua cũng 

đã trở nên quá tải. 

Kết quả xóa, giảm ngập nước 

giai đoạn 2011 – 2015: 

Giai đoạn từ năm 2011 đến năm 

2015: Thành ủy ban hành Chương trình 

hành động số 13-CTrHĐ/TU ngày 16 

tháng 3 năm 2011, Ủy ban nhân dân 

Thành phố đã ban hành Quyết định số 

26/2011/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 

năm 2011 thực hiện Nghị quyết Đại hội 

Đảng bộ Thành phố lần thứ IX về 

Chương trình giảm ngập nước giai 

đoạn 2011-2015. Đây là giai đoạn 

thành phố tập trung nguồn lực đầu tư 

đồng bộ, thực hiện nhiều giải pháp 

công trình, phi công trình, giải pháp 

cấp bách để từng bước xóa, giảm ngập 

trên địa bàn thành phố.  

Kết quả: Đầu năm 2011 còn 58 

tuyến đường ngập do mưa và trong giai 

đoạn 2011-2015 phát sinh thêm 31 

tuyến  Đến cuối năm 2015 đã xóa 

giảm được 49 tuyến, còn tồn tại 40 

tuyến. Đầu năm 2011 còn tồn tại 33 

tuyến đường ngập do triều  Đến cuối 

năm 2015 đã xóa giảm được 24 tuyến, 

còn tồn tại 02 tuyến đường ngập nặng 

và 07 tuyến đường ngập nhẹ. Đặc biệt 

vùng Trung tâm thành phố đã giải 

quyết ngập cơ bản tình trạng ngập 

nước.  
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Trong thời gian qua, Thành phố 

đã tập trung nguồn lực để đầu tư các 

dự án chống ngập, xử lý nước thải. Từ 

năm 2011 đến nay, Chương trình 

giảm ngập nước là một trong 07 

chương trình trọng điểm của thành 

phố; chúng ta đã thi công hoàn thành 

khoảng 106 dự án, đưa vào vận hành 

khoảng 329 km cống trục chính; trong 

đó đã hoàn thành (giai đoạn 1) 04 dự 

án ODA lớn (dự án Vệ sinh môi 

trường nước lưu vực Nhiêu Lộc – Thị 

Nghè, dự án Cải thiện môi trường 

nước lưu vực Tàu Hủ - Bến Nghé - 

Kênh Đôi – Kênh Tẻ, dự án Nâng cấp 

đô thị lưu vực kênh Tân Hóa – Lò 

Gốm, dự án Đại lộ Đông – Tây) đã 

từng bước giải quyết tình trạng ngập 

nước, xử lý nước thải cho vùng Trung 

tâm Thành phố với diện tích khoảng 

100km2. Ngày 26 tháng 6 năm 2016 

Thành phố cũng đã khởi công thực 

hiện dự án Giải quyết ngập do triều 

khu vực thành phố Hồ Chí Minh có 

xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai 

đoạn 1) và dự kiến hoàn thành trong 

năm 2018 để giải quyết tình trạng 

ngập do triều cho lưu vực rộng 550 

km2, dân số khoảng 6,5 triệu người. 

Tuy nhiên, việc đầu tư đó chưa 

đáp ứng được yêu cầu giải quyết căn 

cơ  tình trạng ngập nước, xử lý nước 

thải trên địa bàn thành phố. Theo Quy 

hoạch Tổng thể hệ thống thoát nước 

thành phố Hồ Chí Minh đến năm 

2020 được Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt tại Quyết định số 752/QĐ-TTg 

ngày 19 tháng 6 năm 2001, trong 

phạm vi 581,51 km2 (thuộc 6 vùng 

thoát nước) cần phải có 6.000 km 

cống các loại, đến nay hệ thống cống 

hiện có là 4.176 km, chỉ đạt khoảng 

69,6%; toàn Thành phố có 2.953 

tuyến sông, kênh, rạch với tổng chiều 

dài là 4.369 km có vai trò quan trọng 

để tiêu thoát nước, đến nay chúng ta 

chỉ mới cải tạo được 04 trục tiêu thoát 

nước chính (Tham Lương - Bến Cát - 

Rạch Nước Lên, Tàu Hũ - Bến Nghé - 

Kênh Đôi - Kênh Tẻ, Nhiêu Lộc - Thị 

Nghè, Tân Hóa - Lò Gốm có tổng 

chiều dài khoảng 60,3km); Thành phố 

cần xây dựng 12 nhà máy xử lý nước 

thải với tổng công suất 3.076.000 

m3/ngàyđêm, đến nay chỉ hoàn thành 

được nhà máy xử lý nước thải Bình 

Hưng (giai đoạn 1) công suất 141.000 

m3/ngàyđêm, nhà máy xử lý nước thải 

Tham Lương công suất 131.000 

m3/ngàyđêm. Quy hoạch Thủy lợi 

chống ngập úng khu vực thành phố 

Hồ Chí Minh đã được Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 

số 1547/QĐ-TTg ngày 28 tháng 10 

năm 2008 mới thực hiện được khoảng 

64km/149km đê bao ven sông Sài 

Gòn và 01/10 cống kiểm soát triều lớn 

(cống Nhiêu Lộc – Thị Nghè), các 

hạng mục khác đang triển khai. Như 

vậy, thành phố cần một nguồn lực rất 

lớn để tiếp tục đầu các dự án chống 

ngập và xử lý nước thải. 
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II. Chủ trương, kế hoạch của 

Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành 

phố mời gọi đầu tư các giải pháp 

chống ngập và xử lý nước thải 

Thành phố Hồ Chí Minh 

 

 

 

Trước tình hình đó, Thành ủy 

thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành 

Chương trình hành động số 17-

CTtHĐ/TU ngày 31 tháng 10 năm 2016, 

Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành 

Quyết định số 6261/QĐ-UBND ngày 30 

tháng 11 năm 2016 về Kế hoạch thực 

hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành 

phố lần thứ X về Chương trình Giảm 

ngập nước giai đoạn 2016-2020 với Mục 

tiêu: Tập trung giải quyết dứt điểm tình 

trạng ngập nước tại lưu vực Trung tâm 

Thành phố và một phần của 5 lưu vực 

ngoại vi (Bắc, Tây, Nam, một phần Đông 

Bắc, Đông Nam) rộng 550km2 với 

khoảng 6,5 triệu dân; đồng thời cải thiện 

môi trường nước, tăng không gian trữ 

nước và tạo cảnh quan đô thị, góp phần 

cải thiện đời sống dân sinh, bảo vệ môi 

trường thành phố; Chỉ tiêu: Giải quyết 

13/17 tuyến đường ngập nước do mưa, 

23/23 tuyến đường ngập nước đã xử lý 

tạm bằng giải pháp cấp bách trước đây, 

179/179 tuyến hẻm và 09 tuyến đường 

ngập nước do triều; xây dựng 07 nhà máy 

xử lý nước thải.  

Một là, Triển khai thực hiện 04 

nhóm giải pháp phi công trình: (1). 

Nâng cao chất lượng quy hoạch, hiệu quả 

quản lý quy hoạch; triển khai quy chế, 

giải pháp liên kết giữa các địa phương 

trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; 

(2). Rà soát, bổ sung chính sách đủ mạnh 

để thu hút các nguồn lực đầu tư; đẩy 

mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo 

bước đột phá đẩy nhanh tiến độ thực hiện 

các dự án, công trình giảm ngập; nâng 

cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước 

đối với hạ tầng thoát nước, xử lý nước 

thải; (3). Tăng cường liên kết, hợp tác 

khoa học - công nghệ, nâng cao năng lực 

dự báo phục vụ công tác xóa, giảm ngập 

nước; (4). Phát huy vai trò của Mặt trận 

Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội 

trong công tác tuyên truyền vận động 

nhân dân. 

Hai là, triển khai thực hiện 

nhóm giải pháp công trình:  

Thành phố đã và đang triển 

khai Hệ thống thu gom, xử lý nước 

thải đã triển khai như: Dự án Cải 

thiện môi trường nước lưu vực kênh 

Bến Nghé-Tàu Hũ-Đôi-Tẻ (giai đoạn 

2): Lưu vực phục vụ: Quận 1, 3, 4, 5, 6, 

8, 10, Tân Bình, Huyện Bình Chánh. 

Quy mô: Cải tạo kênh, lắp trạm bơm, 

xây dựng cống hộp, mở rộng nhà máy 

xử lý nước thải (nâng công suất từ 

141.000m3/ng.đ lên 469.000m3/ng.đ); 

Tổng mức đầu tư: 11.281 tỷ đồng. Dự 

án Vệ sinh môi trường lưu vực Nhiêu 

Lộc-Thị Nghè (giai đoạn 2): Lưu vực 

phục vụ: Quận 1, 2, 3, 10, Bình Thạnh, 

Gò Vấp, Phú Nhuận, Tân Bình. Quy mô:  

Xây dựng hệ thống cống thu gom và 

nhà máy xử lý nước thải (480.000 

m3/ng.đ); Tổng mức đầu tư: 10.085 tỷ 

đồng. Dự án Nhà máy xử lý nước thải 

Tham Lương-Bến Cát: Lưu vực phục 

vụ: Quận 12, Bình Thạnh, Gò Vấp. Quy 

mô: Xây dựng nhà máy xử lý nước thải 

(131,000 m3/ng.đ); Tổng mức đầu tư: 

1.582 tỷ đồng. 
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 Tiếp tục đầu tư các dự án 

thuộc Quy hoạch 752 và Quy hoạch 

1547.  

- Các dự án thuộc Quy hoạch 

752: 54.442 tỷ đồng: Xây dựng 03 Hồ 

điều tiết: 950 tỷ đồng. (50 tỷ đồng Ngân 

sách Thành phố và 900 tỷ đồng PPP); 

Xây dựng, cải tạo hệ thống thoát nước 

giải quyết ngập do mưa: 12.240 tỷ đồng. 

(Ngân sách thành phố); Cải tạo rạch 

Xuyên Tâm: 5.100 tỷ đồng (PPP từ 

nguồn PSIF - JICA); Xây dựng Nhà máy 

xử lý nước thải và hệ thống cống bao: 

26.363 tỷ đồng (ODA kết hợp kêu gọi 

PPP); Quản lý rủi ro ngập khu vực Thành 

phố Hồ Chí Minh: 9.789 tỷ đồng (ODA 

kết hợp kêu gọi PPP). 

- Các dự án thuộc Quy hoạch 

1547: 18.969 tỷ đồng: Giải quyết ngập 

do triều khu vực Thành phố Hồ Chí Minh 

có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai 

đoạn 1): 9.926 tỷ đồng (PPP-Hợp đồng 

BT); Bờ tả sông Sài Gòn: 1.436 tỷ đồng, 

trong đó 848 tỷ đồng (Ngân sách Thành 

phố); 588 tỷ đồng (Ngân sách Trung 

ương hỗ trợ có mục tiêu); Cống kiểm soát 

triều sông Kinh: 1.200 tỷ đồng (kêu gọi 

PPP); Nạo vét cải tạo 08 trục tiêu thoát 

nước chính: 6.407 tỷ đồng, trong đó 

3.250 tỷ đồng (Ngân sách Thành phố) và 

3.157 tỷ đồng (kêu gọi PPP). 

Tổng nhu cầu vốn giai đoạn 

2016-2020 là 73.411 tỷ đồng. Trong 

đó: Nguồn Ngân sách thành phố: 

16.338 tỷ đồng; Ngân sách Trung ương 

hỗ trợ có mục tiêu: 588 tỷ đồng; Nguồn 

xã hội hóa (PPP): 20.283 tỷ đồng; Vận 

động nguồn ODA (kết hợp PPP): 

36.152 tỷ đồng. 

Trên cơ sở các dự án và dự kiến 

nguồn vốn triển khai giai đoạn 2016-

2020, Thành phố kêu gọi các Bộ 

ngành, các Nhà đầu tư, các tổ chức tài 

chính, các nhà khoa học, chuyên gia 

trong và ngoài nước quan tâm, nghiên 

cứu, đề xuất giải pháp đầu tư các dự 

án thuộc Chương trình Giảm ngập 

nước của thành phố bằng hình thức đối 

tác Công - Tư với các loại hợp đồng 

chủ yếu như sau: 

 Hợp đồng BOT-BTO-BTL-

BLT: Đây là các loại hợp đồng thực 

hiện có kết hợp quá trình xây lắp, vận 

hành (thuê dịch vụ), chuyển giao trong 

đó chi phí đầu tư và vận hành (thuê 

dịch vụ) sẽ được chi trả bằng nguồn thu 

từ Giá dịch vụ thoát nước. Hiện tại, Giá 

dịch vụ thoát nước đang được Thành 

phố giao cho Trung tâm Chống ngập 

thực hiện, dự kiến hoàn thành trong 

năm 2017. Các dự án thích hợp đầu tư 

theo hình thức hợp đồng này là xây 

dựng hệ thống thu gom, nhà máy xử lý 

nước thải; Dự án cải tạo, nạo vét các 

tuyến kênh rạch; Dự án Đê bao và Các 

cống Kiểm soát triều vòng ngoài của 

Thành phố 

Cụ thể bao gồm: 07 dự án Xây 

dựng hệ thống thu gom, nhà máy xử 

lý nước thải: 

(1) Lưu vực Tây Sài Gòn: Lưu 

vực phục vụ: Quận Tân Phú, 12, Gò 

Vấp, Tân Bình. Vị trí: Phường Sơn Kỳ, 

Quận Tân Phú (gần kênh 19/5); Công 

suất: 150.000 m3/ngày; 01 trạm bơm, 

01 hệ thống cống bao; Tổng mức đầu 

tư dự kiến: 7.700 tỷ đồng;  

5



 

(2) Lưu vực Bình Tân: Lưu vực 

phục vụ: Quận Bình Tân, Tân Phú. Vị 

trí: Phường Bình Hưng Hòa A, Quận 

Bình Tân; Công suất: 180.000 

m3/ngày; 01 trạm bơm, 01 hệ thống 

cống bao; Tổng mức đầu tư dự kiến: 

9.804 tỷ đồng;  

(3) Lưu vực Tân Hóa Lò Gốm: 

Lưu vực phục vụ: Tân Hóa Lò Gốm. Vị 

trí: Xã Tân Nhựt, Huyện Bình Chánh; 

Công suất: 300,000 m3/ngày; 01 trạm 

bơm, 01 hệ thống cống bao; Tổng mức 

đầu tư dự kiến: 6.395 tỷ đồng;  

 Ủy ban nhân dân thành phố 

đã báo cáo Thủ tướng chính phủ theo 

hướng gom 03 lưu vực Tây Sài Gòn, 

Bình Tân và Tân Hóa Lò Gốm thành 

lưu vực Tây Thành phố; và hiện tại Ủy 

ban nhân dân thành phố đang giao Sở 

Giao thông vận tải đang điều chỉnh quy 

hoạch cục bộ theo chỉ đạo của Phó Thủ 

tướng Chính phủ. 

(4) Lưu vực Bắc Sài Gòn 1: 

Lưu vực phục vụ: Quận Thủ Đức. Vị 

trí: Phường Trường Thọ, Quận Thủ 

Đức; Công suất: 170.000 m3/ngày; 03 

trạm bơm, 01 hệ thống cống bao; Tổng 

mức đầu tư dự kiến: 5.544 tỷ đồng;  

(5) Lưu vực Bắc Sài Gòn 2: 

Lưu vực phục vụ: Quận 9. Vị trí: Quận 

9; Công suất Nhà máy:130.000 

m³/ngày; Tổng mức đầu tư dự kiến: 

5.100 tỷ đồng 

(6) Lưu vực Rạch Cầu Dừa: Lưu 

vực phục vụ: Quận 12 và Huyện Hóc 

Môn. Vị trí: Huyện Hóc Môn; Công suất 

Nhà máy: 100.000 m³/ngày; Tổng mức 

đầu tư dự kiến: 5.000 tỷ đồng. 

(7) Lưu vực Tây Bắc: Lưu vực 

phục vụ: Huyện Hóc Môn, Củ Chi. Vị 

trí: Huyện Củ Chi; Công suất Nhà máy: 

130.000 m³/ngày; Tổng mức đầu tư dự 

kiến: 6.000 tỷ đồng. 

 Hợp đồng BT: Tận dụng 

Quỹ đất sẵn có của Thành phố, khai 

thác quỹ đất tại chỗ của dự án, và đấu 

giá đất công khai làm nguồn thu để 

thực hiện các dự án. Các dự án thích 

hợp đầu tư theo hình thức hợp đồng 

này là Cải tạo, nạo vét các tuyến kênh 

rạch và các cống Kiểm soát triều vòng 

ngoài của Thành phố.  

Cụ thể bao gồm 06 dự án Cải 

tạo, nạo vét các tuyến kênh rạch: 

(1) Thành phần 1 – Xây dựng 

kè bờ kênh và hạ tầng kỹ thuật hai 

bên kênh Tham Lương – Bến Cát – 

rạch Nước Lên: Vị trí xây dựng: 

Huyện Bình Chánh, Quận 8, Bình Tân, 

Tân Phú, Tân Bình, 12, Gò Vấp, Bình 

Thạnh; Quy mô: Nạo vét 32.714m 

kênh rạch, gia cố mái kênh và xây dựng 

đường hai bờ kênh tổng chiều dài 

64.926m; Tổng mức đầu tư dự kiến: 

8.825 tỷ đồng. 

(2) Thành phần 3- Xây dựng 

hệ thống thoát nước mưa và ngăn 

triều lưu vực từ cầu Tham Lương 

đến sông Chợ Đệm: Vị trí xây dựng: 

Quận 8, 12, Tân Bình, Tân Phú, Bình 

Tân và huyện Bình Chánh; Quy mô: 

Cải tạo kênh cấp, cấp 2 với tổng chiều 

dài 12.794m. Nạo vét xây dựng cống 

các kênh: Lương Bèo 1, Lương Bèo 2, 

Ponchen, Ponchen 1, kênh KM8, nhánh 

Bà Tiếng; Tổng mức đầu tư dự kiến: 

1.097 tỷ đồng. 
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(3) Nạo vét trục thoát nước 

rạch Thủ Đào: Vị trí xây dựng: Quận 

8 và huyện Bình Chánh; Quy mô: Bề 

rộng đáy  B = 40 m; Chiều dài  L = 

4,434 km; Cao trình đáy:  - 4 m; Tổng 

mức đầu tư dự kiến: 522 tỷ đồng. 

(4) Nạo vét trục thoát nước 

rạch Ông Bé: Vị trí xây dựng: Quận 8 

và huyện Bình Chánh; Quy mô: Bề 

rộng đáy  B = 40 m; Chiều dài  L = 

3,324km; Cao trình đáy:  - 4 m; Tổng 

mức đầu tư dự kiến: 1.250 tỷ đồng. 

(5) Nạo vét trục thoát nước 

rạch Thầy Tiêu: Vị trí xây dựng: 

Quận 8 và huyện Bình Chánh; Quy mô: 

Bề rộng đáy  B = 40 m; Chiều dài  L = 

3,324km; Cao trình đáy: - 4 m; Tổng 

mức đầu tư dự kiến: 1.789 tỷ đồng. 

(6) Cải tạo hệ thống kênh Vĩnh 

Bình: Kênh Vĩnh Bình tiếp giáp giữa 

địa bàn Tỉnh Bình Dương và Thành 

phố Hồ Chí Minh, hiện nay tuyến 

rạch này bị ô nhiễm nặng do nước 

thải công nghiệp và sinh hoạt gây ảnh 

hưởng nghiêm trọng đến đời sống 

người dân trong khu vực. Việc đầu tư 

cải tạo hệ thống kênh Vĩnh Bình là 

cần thiết nhằm cải thiện ô nhiễm môi 

trường và giải quyết vấn để thoát 

nước cho khu vực; Quy mô nạo vét, 

gia cố toàn bộ chiều dài các rạch và 

làm hệ thống đường giao thông cả 2 

bên; sử dụng kè đứng cho toàn bộ 

chiều dài rạch Vĩnh Bình, kè xiên cho 

các rạch Tam Bình , rạch Nước 

Trong; xây dựng 02 hồ điều tiết.  

Tổng mức đầu tư dự kiến: 6.184 tỷ 

đồng 

Và 03 dự án Đê bao và Các 

cống Kiểm soát triều vòng ngoài của 

Thành phố  

(1) Cống Kiểm soát triều Sông 

Kinh: Vị trí xây dựng: huyện Nhà Bè; 

Quy mô: Khẩu độ thoát nước của cống: 

3x40m = 120m; Cao trình ngưỡng 

cống: -5,50m; Cao trình đỉnh cửa van: 

+3,00m; Tổng mức đầu tư: 1.200 tỷ 

đồng. 

(2) Cống Kiểm soát triều Rạch 

Tra: Vị trí xây dựng: huyện Hóc Môn; 

Quy mô: Khẩu độ thoát nước của cống: 

2x40m = 80m; Cao trình ngưỡng cống: 

-5,00m; Cao trình đỉnh cửa van: 

+3,00m, Âu thuyền: 12m; Tổng mức 

đầu tư: 1.122 tỷ đồng. 

(3) Đê bao ven sông Sài Gòn 

từ Vàm Thuật đến Sông Kinh (đoạn 

còn lại): Tuyến đê bao ven sông Sài 

Gòn từ Vàm Thuật đến sông Kinh 

được đầu tư sẽ phát huy tác dụng 

cùng với hệ thống cống kiểm soát 

triều thuộc quy hoạch 1547 đã được 

đầu tư trong dự án Giải quyết ngập do 

triều khu vực Thành phố Hồ Chí 

Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí 

hậu (giai đoạn 1), ngăn triều, bảo vệ 

cho khu vực trung tâm thành phố rộng 

580km2 ; Quy mô: Tổng chiều dài: 12 

km; Kết cấu: cọc ván dự ứng lực 

W600, tường kè bê tông và đắp đất, 

cao trình 2,5m đến 3,0m, hệ thống 

cống dưới đê, hệ thống chiếu sáng 

công cộng bố trí dọc tuyến kè; Tổng 

mức đầu tư dự kiến: 3.400 tỷ đồng 
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III. Lời kết 

Thành ủy, Ủy ban nhân dân 

thành phố Hồ Chí Minh đã xác định 

đây là một trong bảy chương trình đột 

phá của thành phố là nhiệm vụ lâu 

dài, xuyên suốt và cấp bách hiện nay 

nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống 

cho người dân thành phố. Qua buổi 

hội nghị hôm nay, các Bộ ngành, Nhà 

đầu tư, các tổ chức tài chính, các nhà 

khoa học, chuyên gia trong và ngoài 

nước sẽ cùng hỗ trợ, chung tay góp 

sức với thành phố để từng bước giải 

quyết tình trạng ngập nước, xử lý 

nước thải góp phần vào sự nghiệp xây 

dựng và phát triển chung của Thành 

phố Hồ Chí Minh. 
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THE PRESENTATION OF  

THE STEERING CENTER OF URBAN FLOOD CONTROL PROGRAM  
 

THE POLICY AND PLANS OF CITY PARTY COMMITTEE AND PEOPLE’S 

COMMITTEE ON CALL FOR INVESTMENT IN URBAN FLOOD CONTROL 

AND  WASTEWATER TREATMENT SOLUTIONS IN HO CHI MINH CITY. 

 

I. Causes of floods and the status of flood 

control in the period of 2011-2015. 

The reasons that have caused 

flood include: 

External factors of climate 

change, according to the Master Plan 

of drainage in Ho Chi Minh City by 

2020, the drainage design frequency 

corresponds to 3-hour rain is 95.91m 

(channels); 85.36mm (the pipe level 

2); 75.88mm (the pipe level 3), tide 

rise level +1.32m [Statistic shows, in 

the period from 1962 to 2001, there 

were total nine spells of 3-hour rain, 

with the rainfall of over 100mm (on 

average: 4 years/each). From 2002-

2010, there were 21 spells of rain 

(2.3 times per year on average). 

Particularly, in the last five years 

(2011-2016), there were total 20 

spells of rain (4 times per year on 

average). Among them, there were 

some spells of 60-minute rain, yet the 

amount of rainfall reached 100mm-

204.3 mm. This has indicated an 

increase in both frequencies and 

amount of rainfall]. Ho Chi Minh 

City has been under the direct 

impacts of tide rise inundating from 

the South China Sea through the 

channel of Sai Gon river – Dong Nai 

river and Vam Co Dong river. Given 

the low ground elevations of the city 

(the natural height of nearly 63% of 

the land area is below +1.5m), and 

the tide rise from Sai Gon river 

towards Long Tau, Soai Rap rivers 

and from Vam Co river towards Vam 

Co Dong River, the area with height 

lower than the peak of tide would be 

inundated if none of protection 

measures are implemented. [Over 40 

years (1962-2001), the recorded peak 

of tide was only below +1.50m (at 

Phu An station). However, over the 9 

years (2002-2010), the tide peak rose 

above +1.50m because of climate 

change. At the same time, the 

frequency of over +1.5m tide was 15 

times (1.55m-1.59m). Particularly, 

over the last five years (2011 – 

2016), this number (1.62-1.68m) 

increased to 85]. 

The early urban planning for 

Saigon (before 1975) was to 

accommodate 2 million people (with 

its corresponding drainage system). 

The current population of the City, 

excluding the non-permanent 

citizens, is over 10 million (a five-

fold increase). As a result, the 

amount of water waste has also 

increased five times. However, the 

drainage system has not been 

efficiently invested and upgraded, 

thus failed to meet the drainage need. 
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Additionally, the 

shortcomings in manangement also 

caused following issues: the surface 

of some main roads and that of 

households nearby are not even, 

making these households at risk from 

flooding during heavy rain; the 

branch road systems along the two 

road corridors have not been 

consistently upgraded, and are unable 

to connect to the main drainage 

system; or the filling of channels for 

constructions without making another 

channel to make up for the recently 

filled area narrows down the reservoir 

area; and the increase in 

concretization which adversely affects 

water balance, leading to urban 

flooding. 

Furthermore, as earlier 

mentioned, the previous planning 752 

was based on the input data of 95.91 

mm for the maximum 3-hour rain, 

with the tide's peak of +1.32m. In 

recent years, due to climate change, 

the rain which lasts for only 60 

minutes can reach the amount of 

100mm-204mm. The tide’s peak 

sometimes reaches +1.68m. As the 

design data for planning is no longer 

compatible with current situation, 

even pipes built recently have become 

overloaded. 

Updates of flood control for the 

period of 2011-2015 

- From 2011-2015: The City 

Party Committee issued Action Plan 

No. 13-CTrHĐ/TU dated 16 March 

2011; the City People’s Committee 

issued Decision No. 26/2011/QĐ-

UBND dated 14 May 2011 to 

implement the Resolution of the 9th 

Meeting of the City Party Committee 

on flood control for the period of 

2011-2015. In this period, the City 

channeled all resources to invest, and 

carry out numerous measures of both 

constructions and non-constructions, 

and urgent measures to step by step 

alleviate and reduce inner-City 

flooding. 

Results: in early 2011, 58 

routes in the city were flooded. 

Another 31 flooded routes were added 

during 2011-2015 -> at the end of 

2015, 49 routes were no longer 

flooded, and 40 others remained 

flooded. In early 2011, there were 33 

routes flooded by tide rise -> at the 

end of 2015, 24 routes were no longer 

flooded; two remained heavily 

flooded and seven were lightly 

flooded. Significantly, the flooding in 

downtown area has been almost 

resolved. 
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Given that in mind, the City 

has allocated sufficient resources for 

flooding prevention, and waste water 

treatment projects. From 2011 till 

now, Flooding Reduction Program 

has been one of 7 breakthrough 

programs of the City. 106 

construction projects have been 

completed with 329 km of prime pipe. 

Among them, the first phases of 04 

major ODA projects (the project of 

environmental sanitation along Nhieu 

Loc – Thi Nghe basin, the project of 

water environment improvement 

along Tau Hu – Ben Nghe – Doi – Te 

canals, the project of urban upgrading 

along Tan Hoa – Lo Gom canals, and 

the project of East-West highway) 

have been completed. This has step 

by step helped to solve the flooding 

and water waste for the area of 

100km2 of the City Centre. The 

project of Ho Chi Minh City flood 

control by flood-tide taking account 

of climate change (phase 1) was 

commenced on 26 June 2016 and is 

proposed to be finished by 2018 to 

control the flooding for an area of 

550km2, with the population of 6.5 

million. 

This investment, however, has 

not fundamentally solved the 

problem. As of the master plan of the 

entire drainage system of Ho Chi 

Minh City by 2020 approved by the 

Prime Minister in Decision No 

752/QĐ-TTg dated 19 June 2001, in 

an area of 581.51 square km (in 6 

drainage areas), 6,000 km of pipes of 

different types should be built. Until 

now, there are 4,176km of pipes, 

making up for only 69.6%. The city 

has 2,953 rivers and channels with the 

total length of 4,369 km, playing a 

critical role in water drainage. 

Currently, only 4 main drainage 

systems have been upgraded (Tham 

Luong – Ben Cat – Nuoc Len canals, 

Tau Hu – Ben Nghe – Doi – Te 

canals, Nhieu Loc – Thi Nghe basin, 

Tan Hoa – Lo Gom canal, with the 

total length of 60.3km). The City 

needs to build 12 waste water 

treatment plants with the total 

capacity of 3,076,000m3/day and 

night. Currently, only Bình Hưng 

waste water treatment plant (phase 1) 

and Tham Luong waste water 

treatment plant with the capacity of 

141,000 m3 and 131,000 m3 per day 

and night respectively have yet been 

completed. With respect to the plan of 

flooding prevention in Ho Chi Minh 

City approved by the Decision No. 

1547/QĐ-TTg dated 28 Nov 2008, 

only 64km out of 149km of dike 

around the Sai Gon River and 01 out 

of 10 high tide control pipes (Nhieu 

Loc – Thi Nghe) were completed, 

other items are still under 

construction. The City, therefore, is in 

need of huge resources to further 

invest in these flood control and waste 

water treatment projects. 
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II. The policy and plans of City 

Party Committee and People’s 

Committee on Flood Control 

Program and Call for investment in 

urban flood control measures and 

wastewater treatment in Ho Chi 

Minh City. 

 

 

 

 

Accordingly, Ho Chi Minh 

City Party Committee issued Action 

Plan No. 17-CTtHĐ/TU dated 31 

November 2016; Ho Chi Minh City 

People’s Committee issued Decision 

No. 6261/ QĐ-UBND dated 30 

November 2016 on Plan to implement 

the Resolution on flood control period 

2016-2020 by the 10th Municipal 

Party Meeting with following key 

objectives: to completely control the 

flooding in City Centre and part of 5 

peripheral areas (North, West, South, 

and part of North East, South East) 

for an area of 550km2 with 6.5 million 

people; to improve water environment 

and to increase the capacity of water 

reservoirs, beautifying urban 

landscape, thus enhancing living 

standards of the residents, and 

protecting the city’s environment. 

The targets: to control floods caused 

by rainfall in 13 out of 17 routes, to 

control floods in all 23 routes which 

were previously solved temporarily 

with urgent measures; to control 

floods caused by the tide rise for all 

179 channels; and to complete the 

construction of 7 water waste 

treatment plants.  

First, carrying out 4 non-

construction measures: (1) 

Improving the capability to plan and 

manage the planning; exercising the 

regulations and measures to connect 

localities in Southern Key Economic 

Zone; (2) Reviewing and adopting 

investment policies to improve the 

City’s attraction; expediting 

administrative reforms, creating 

breakthroughs in speeding up the 

progress of flooding reduction 

projects; enhancing efficiency and 

effectiveness of state management of 

drainage and water waste treatment 

infrastructure system; (3) Promoting 

connectivity and cooperation in 

science and technology, improving 

forecast capability for flood control; 

(4) Bringing into full play the role of 

Father Land Front and political-social 

organizations in mobilizing resources 

from locals. 
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Second, implementing 

construction solutions: 

The City has been 

implementing Wastewater 

Collection and Treatment System, 

including Project on improvement of 

water environment in Ben Nghe – Tau 

Hu - Doi - Te canal (phase 2). 

Beneficiary areas: District 1, 3, 4, 5, 

6, 8, 10, Tan Binh, Binh Chanh 

District. Scope of works: Improving 

the canal, installing pump stations, 

building culverts, expanding the 

capacity of the wastewater treatment 

plant (from 141,000 m3/day to 

469,000 m3/day); total investment: 

11,281 billion VND. Project on 

Environment Sanitation in Nhieu Loc 

- Thi Nghe basin (phase 2). 

Beneficiary areas: District 1, 2, 3, 10, 

Binh Thanh, Go Vap, Phu Nhuan, 

Tan Binh. Scope of works: 

Construction of sewage collection 

system and wastewater treatment 

plant (480,000 m3/day); Total 

investment: 10,085 billion VND. 

Project of Tham Luong-Ben Cat 

wastewater treatment plant. 

Beneficiary areas: District 12, Binh 

Thanh, Go Vap. Scope of works: 

Construction of wastewater treatment 

plant (131,000 m3/day); Total 

investment: 1,582 billion VND. 

Continue to implement 

projects under Planning 752 and 

Planning 1547 

 

- Projects under Planning 

752: 54,442 billion Dong: 

Construction of 03 reservoirs: 950 

billion VND (50 billion VND from 

city budget and 900 billion Dong 

from PPP); renovation and 

improvement of rainwater drainage 

system: 12,240 billion VND (City 

budget); renovation of Xuyen Tam 

canal: 5,100 billion dong (PPP from 

PSIF - JICA); construction of sewage 

treatment plant and sewer system: 

26,363 billion dong (ODA and PPP); 

Ho Chi Minh City flood risk 

management: 9,789 billion dong 

(ODA and PPP). 

- Projects under Planning 

1547: 18,969 billion dong: 

Addressing floods caused by tides in 

Ho Chi Minh City taking account of 

climate change (phase 1): 9,926 

billion dong (PPP-BT contract); The 

left bank of Saigon river: 1,436 

billion dong, including 848 billion 

dong (City budget), and 588 billion 

dong (central budget); Kinh River tide 

controlling sewer: 1,200 billion dong 

(PPP); Dredging 08 main drainage 

channels: 6,407 billion dong, 

including 3,250 billion dong (City 

budget) and 3,157 billion dong (PPP). 

Total capital needs in the 

period of 2016-2020 is 73,411 billion 

dong. Of which: City budget: 16.338 

trillion dong; Central budget:  588 

billion dong; social capital (PPP): 

20,283 billion dong; ODA (combined 

with PPP): 36,152 billion dong. 

Based on the projects with 

estimated capital need for the period 

2016-2020, the City calls on 

Ministries, Investors, Financial 
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Institutions, scientists, experts at 

home and abroad to do research, 

propose solutions for investment 

projects under the Program of flood 

reduction of the City in the form of 

public-private partnership with the 

main types of contracts as follows: 

  BOT-BTO-BTL-BLT 

contracts: These types of contracts 

involve the design and construction, 

operation (leasing services), and 

transfer. Investment and operation 

costs (leasing services) will be 

covered by the revenue from drainage 

services. Currently, the drainage 

service fee is being built by the 

Steering Committee for Flood 

Control. It is expected to be 

introduced in 2017. Appropriate 

projects under this contract are the 

construction of wastewater collection 

and treatment plants; canal 

improvement and dredging projects; 

the construction of dikes and pipe 

system to control tidal water flow. 

Specifically, there are 07 

projects on building drainage system 

and wastewater treatment plants: 

(1) West Sai Gon Wastewater 

Treatment Plant: beneficiary areas: 

districts of Tan Phu, 12, Go Vap, Tan 

Binh. Construction site: Son Ky 

Ward, Tan Phu District (near May 19 

canal). Capacity: 150,000 m3/day; 01 

pump station, 01 interceptor system. 

Estimated total investment: 7,700 

billion dong. 

 (2) Binh Tan Wastewater 

Treatment Plant: beneficiary areas: 

Binh Tan and Tan Phu Districts. 

Construction site: Binh Hung Hoa A 

Ward, Binh Tan District. Capacity: 

180,000 m3/day; 01 pump station, 01 

interceptor system. Estimated total 

investment: 9,804 billion dong. 

 (3) Tan Hoa Lo Gom 

Wastewater Treatment Plant: 

beneficiary areas: Tan Hoa Lo Gom. 

Construction site: Tan Nhut 

Commune, Binh Chanh District. 

Capacity: 300,000 m3/day; 01 pump 

station, 01 interceptor system. 

Estimated total investment: 6,395 

billion dong. 

 The City People's 

Committee asked for Prime Minister’s 

approval to combine the 03 basins of 

West Saigon, Binh Tan and Tan Hoa 

Lo Gom into the Western basin of the 

City. At present, the People's 

Committee of Ho Chi Minh City 

assigns the Department of Transport 

to review the local plan under the 

direction of the Deputy Prime 

Minister. 

 (4) North Sai Gon 1 

Wastewater Treatment Plant: 

beneficiary area: Thu Duc District. 

Construction site: Truong Tho Ward, 

Thu Duc District. Capacity: 170,000 

m3/day; 03 pump stations, 01 

interceptor system. Estimated total 

investment: 5,544 billion dong. 

 (5) North Sai Gon 2 

Wastewater Treatment Plant: 

beneficiary area: District 9. 

Construction site: District 9; capacity: 

130,000 m³/day. Estimated total 

investment: 5,100 billion dong. 
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 (6) Cau Dua Canal 

Wastewater Treatment Plant: 

beneficiary areas: District 12 and Hoc 

Mon District. Construction site: Hoc 

Mon District; Capacity: 100,000 

m³/day. Estimated total investment: 

5,000 billion dong. 

 (7) Northwest Wastewater 

Treatment Plant: beneficiary areas: 

districts of Hoc Mon and Cu Chi. 

Construction site: Cu Chi District; 

Capacity: 130,000 m³/day. Estimated 

total investment: 6,000 billion dong. 

  BT contract: the City's land 

fund for investment or available 

project sites are put up for public 

auction to implement the projects. 

Suitable investment projects under 

this form of contract are the projects 

of canal renovation and dredging, and 

the projects of building City tide 

control sewers system. 

Specifically, there are 06 

projects to renovate and dredge the 

canals: 

  (1) Component Project 1 – 

Construction Of Embankment And 

Technical Infrastructure On Both 

Sides Of Tham Luong - Ben Cat – 

Nuoc Len Canal: Construction site: 

districts of Binh Chanh, 8, Binh Tan, 

Tan Phu, Tan Binh, 12, Go Vap, Binh 

Thanh. Scope of works: Dredging 

32,714m of canals, reinforcing the 

slope of the canal and building 

64,926m of roads along the canal. 

Estimated investment: 8,825 billion 

dong. 

 (2) Component  Project 3 – 

Construction Of Rainwater 

Drainage And Tidal Prevention 

Systems For The Basin From Tham 

Luong Bridge To Cho Dem River: 

Construction sites: Districts of 8, 12, 

Tan Binh, Tan Phu, Binh Tan and 

Binh Chanh. Scope of works: 

Improving secondary canals with a 

total length of 12,794 m;  dredging 

sewers in canals: Luong Beo 1, Luong 

Beo 2, Ponchen, Ponchen 1, KM8, Ba 

Tieng. Estimated investment: 1,097 

billion dong. 

 (3) Dredging Thu Dao canal: 

Construction sites: District 8 and Binh 

Chanh District. Scope of works: bed 

width = 40 m; Length  = 4.434 km; 

canal bed: - 4 m. Estimated 

investment: 522 billion dong. 

 (4) Dredging Ong Be canal: 

Construction sites: District 8 and Binh 

Chanh district. Scope of works: bed 

width = 40 m; Length  = 3.324km; 

canal bed: - 4 m. Estimated 

investment: 1,250 billion dong. 

 (5) Dredging Thay Tieu 

canal: Construction site: District 8 

and Binh Chanh District. Scope of 

works: bed width = 40 m; Length = 

3.324km; canal bed: - 4 m. Estimated 

investment: 1,789 billion dong. 

(6) Vĩnh Bình Canal 

Improvement: Vinh Binh Canal 

locates in the border of Binh Duong 

Province and Ho Chi Minh City. This 

canal is highly polluted due to 

industrial and domestic wastewater, 

which seriously affects inhabitants 

living in surrounding areas. The 

15



 

improvement of Vinh Binh Canal is in 

urgent need in order to reduce 

environmental pollution and increase 

drainage capacity of the area. Scope: 

dredging and reinforcing the whole 

length of the canal, developing 

transport system for 2 sides; building 

vertical embankments for the whole 

Vinh Binh canal; building incline 

embankments for Tam Binh canal, 

Nuoc Trong canal; building 2 

reservoirs. Total estimated 

investment: 6,184 billion VND.  

And 03 Projects On 

Construction Of Dikes and Sluice 

Gates 

 (1) Song Kinh Sluice Gate: 

Construction site: Nha Be District. 

Scope of works: discharge aperture: 

3x40m = 120m. Sewer crest level: -

5.50m. Valve gate crest: + 3,00m. 

Total investment: 1,200 billion dong. 

 (2) Rach Tra Sluice Gate : 

Construction site: Hoc Mon district. 

Scope of works: discharge aperture: 

2x40m = 80m; Sewer crest level: -

5.00 m; Valve gate crest: + 3,00m; 

canal lock: 12m. Total investment: 

1,122 billion dong. 

(3) Dikes along Saigon river 

from Vam Thuat to Song Kinh (the 

remaining section): The dike along 

Saigon river from Vam Thuat to Song 

Kinh, combining with sluice gate 

sytems under 1547 Plan invested in 

Project of tidal flood control adapting 

climate change (phase 1) will protect 

central area of 580 square km for tidal 

flood prevention;  Scope: 12 km long; 

Structure: prestressed piling sheet 

piles W600, concrete embankment 

wall with elevation from  2.5m to 

3.0m, sewage under dykes, public 

lighting system along the 

embankment; Total estimated 

investment: 3,400 billion VND 

III. Conclusion 

Ho Chi Minh City Party 

Committee and People’s Committee 

acknowledge that the Flood Control 

Program - one of the seven 

breakthrough programs of the city - is 

a consistent and urgent task to 

improve its residents’ life quality.  I 

hope that after today conference, 

relevant Ministries, Investors, 

Financial Institutions, Scientists, 

national and international experts will 

join hands with the City to gradually 

address flooding and waste water 

treatment in Ho Chi Minh City, 

contributing to the City development. 
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BÀI THAM LUẬN ĐẠI SỨ QUÁN HÀ LAN

THE PRESENTATION OF EMBASSY
OF THE KINGDOM OF NETHERLANDS





BẢO ĐẢM ĐẦU TƯ TRONG THỜI ĐIỂM BẤT ỔN 

 

TPHCM đang bị sụt lún. Dự tính mỗi 

năm, mặt đất sụt lún 7cm. Mức độ sụt lún 

đang tăng nhanh mỗi năm. Đây là một hồi 

chuông báo động vì nó không đơn giản là 

một vấn đề mà còn là mối đe dọa hiện hữu 

đối với Thành phố và người dân. Sự tồn 

tại của TPHCM đang bị đe dọa. Theo dự 

báo khoảng 30 năm, 50 năm hay 100 năm 

nữa, một phần lớn Thành phố sẽ nằm dưới 

mực nước biển và trở thành đầm lầy. 

Có 2 câu hỏi chính: Thứ nhất, làm thế nào 

để chúng ta đối phó với tình trạng bất định 

liên quan đến tương lai ảm đạm này? Thứ 

hai, làm thế nào để chúng ta đảm bảo cho 

các dự án đầu tư nhằm xây dựng một quá 

trình chuyển đổi một cách thông minh và 

sáng tạo với mục tiêu thích ứng với cuộc 

sống mới? 

Tình trạng không chắc chắn rất đa dạng: 

tăng trưởng dân số, xu hướng kinh tế, 

hành vi tiêu dùng… Tôi muốn tập trung 

vào 3 vấn đề bất định liên quan đến nguồn 

nước, xét trên quy mô riêng của từng vấn 

đề. Thứ nhất, biến đổi khí hậu làm dâng 

mực nước biển. Đây là vấn đề vài mi-li-

mét mỗi năm nhưng về lâu dài thì rất đáng 

kể, cụ thể là trong thế kỷ tiếp theo. Thứ 

hai, vấn đề sụt lún chỉ vài cen-ti-mét mỗi 

năm nhưng rất đáng kể cho trung hạn, cụ 

thể là thập kỷ kế tiếp. Thứ ba, mực nước 

ngầm chỉ tăng vài mét mỗi năm nhưng là 

đáng kể trong ngắn hạn, cụ thể là tuần tới. 

Đặc biệt hơn khi việc khai thác nước 

ngầm có liên quan mật thiết đến vấn đề 

sụt lún. 

Hiện nay, tất cả những phát hiện khoa học 

này có xu hướng không chắc chắn. Chúng 

ta không có nền tảng vững chắc vì vậy 

chúng ta cần phải thận trọng, linh hoạt và 

cân nhắc về chi phí trong việc đưa ra giải 

pháp. Chúng ta không gặp phải vấn đề 

hóc búa nào trong vấn đề quy hoạch thành 

phố.  Thành phố không phải là một cái 

máy. Tốt nhất là tiếp cận nó như một sinh 

vật sống, có thể là một con rồng: đôi khi 

thông minh, đôi khi ngu ngốc, đôi khi 

sáng tạo, đôi khi phá hoại. Tại Hà Lan, 

chúng tôi đã phát triển các cách tiếp cận 

quản lý thích ứng để đảm bảo các thành 

phố và vùng đồng bằng có khả năng 

chống chọi với ảnh hưởng của biến đổi 

khí hậu không thể dự báo. Rotterdam đã 

hợp tác với Thành phố Hồ Chí Minh để 

xây dựng Chiến lược thích ứng khí hậu. 

Bài học đầu tiên chúng ta học được đó là 

sự bất định không nên dẫn đến phản ứng 

“chờ đợi và nghiên cứu” mà thay vào đó 

chúng ta cần hành động ngay. Chúng ta 

đã học được cách ưu tiên “các biện pháp 

không hối tiếc” và thiết kế các lộ trình 

thích ứng, sắp xếp các biện pháp theo kịch 

bản, các lựa chọn và xu hướng. Vì vậy, 

mặc dù TPHCM đang sụt lún nhưng 

thành phố có thể chủ động, thông minh và 

sáng tạo. 

Để biến những thách thức thành cơ hội, 

tôi xin phép trích lại lời của Thủ tướng 

Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, khu vực 

TPHCM có thể xây dựng trên 6 nền tảng 

chủ chốt: công nghiệp công nghệ cao, 

trung tâm tài chính, khu vực sản xuất, 

trường đại học, cảng biển sâu và sân bay 

quốc tế. Để so sánh, ở Hà Lan ít nhất bạn 

cũng cần ba thành phố để tìm ra sự kết 

hợp của 6 nền tảng này! Theo quan điểm 
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của tôi, quá trình chuyển đổi của TP Hồ 

Chí Minh là bước đầu tiên và quan trọng 

nhất để kết nối các nền tảng then chốt của 

nó: sử dụng nhiều giải pháp công nghệ 

cao trong sản xuất, huy động khu vực tài 

chính để cùng đầu tư vào cơ sở hạ tầng 

công cộng, liên kết cảng-sân bay-thành 

phố, huy động nguồn lực từ các trường đại 

học, liên kết các nghệ sỹ và các kế hoạch 

của thành phố, v.v … TP Hồ Chí Minh có 

thể vượt qua “Internet vạn vật” để đến 

“liên kết con người và vạn vật”. Điều này 

đòi hỏi một thiết kế thành phố sáng tạo 

vượt ra ngoài sự phân chia về mặt thể chế 

hiện tại. Và một nỗ lực tổng hợp như vậy 

đòi hỏi một sự hợp tác khu vực vượt ra 

khỏi ranh giới thành phố. Vì ở Hà Lan, 

các nền tảng chủ chốt của chúng tôi được 

phân tán hơn, nên chúng tôi có nhiều sáng 

kiến khu vực có thể truyền cảm hứng cho 

thành phố Hồ Chí Minh. Chiến lược 

Thích ứng khí hậu cho TPHCM đã đề cập 

trước đó là một ví dụ về cách tiếp cận tổng 

hợp mà dựa trên đó một chiến lược có thể 

được xây dựng. Cách tiếp cận này lập 

luận rằng một thiết kế thành phố sáng tạo 

nên dựa trên việc di chuyển cảng về phía 

biển và mở rộng thành phố về phía vùng 

đất cao hơn, vững chắc hơn. Hà Lan cũng 

hỗ trợ SAWACO với các thiết kế cấp 

nước sáng tạo, đóng vai trò kết hợp các hồ 

chứa nước với các giá trị môi trường. 

Những điều này đóng vai trò quan trọng 

trong việc chuyển từ sử dụng nước ngầm 

sang sử dụng nước mặt. Nhưng vẫn cần 

phải làm nhiều hơn nữa để giảm khai thác 

nước ngầm và giảm điều mà chúng ta gọi 

là cơn đói cát của thành phố đang bùng nổ 

và sụt lún này. 

Và bây giờ tôi đến câu hỏi thứ hai: làm 

thế nào để nâng cao mức độ đầu tư khi cần 

phải thích ứng với các xu hướng nêu trên 

và sự bất định. Chúng ta cần có hành động 

cấp bách nào và loại hình đầu tư nào? Một 

ví dụ về cách chúng tôi đảm bảo đầu tư 

công ở Hà Lan là Quỹ Delta: cam kết 

ngân sách dài hạn để đồng tài trợ thêm 

cho các công trình thủy lợi với 1 tỷ Euro 

mỗi năm. Thành phố đã đầu tư vào một 

Đối tác Công-Tư để xây dựng một hệ 

thống đê vành đai với các cống thủy triều. 

Tuy nhiên, việc các cống bị chìm dường 

như không được xem xét một cách hợp lý, 

do đó tuổi thọ của dự án đầu tư này giảm 

đáng kể. Điều này chỉ để nói rằng cần có 

thêm kiến thức, sự sáng tạo và đầu tư 

nhiều hơn nữa để quản lý nước bền vững 

và xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh 

sáng tạo và đáng sống. Đầu tư ưu tiên 

hàng đầu nên tập trung vào việc giảm 

nhanh việc khai thác nước ngầm. Điều 

này có nghĩa là chúng ta cần đường ống 

cấp nước mới, nhà máy xử lý nước, các 

khu vực chứa nước, kết nối hộ gia đình, 

v.v… Thứ hai, đầu tư để đảm bảo thành 

phố không phát triển về phía biển. Thứ ba, 

đầu tư vào việc kết nối các nền tảng chủ 

chốt của thành phố Hồ Chí Minh, không 

chỉ thông qua các công trình cơ sở hạ tầng 

mà còn trong trao đổi kinh tế, xã hội và 

văn hoá. 

Tôi hy vọng đã có thể truyền cảm hứng 

cho các nhà đầu tư nhà nước và tư nhân 

qua một số hiểu biết về những gì mà Hà 

Lan có thể mang đến hội nghị và tôi hy 

vọng các thông tin này sẽ hữu ích cho bạn 

trong quá trình xây dựng kế hoạch đầu tư. 
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SPEECH LAURENT FOR HCMC INVESTMENT CONFERENCE 

 

HCMC is sinking! Land subsidence 

might be as high as 7 cm. per year! 

And HCMC is sinking faster every 

year! This is alarming. This is not just 

a problem, it is an existential threat to 

the city and its people. The existence 

of HCMC seems to be at stake. In 30 

or 50 or 100 years, a large part of the 

city is below sea level and situated in a 

polder.  

There are two main questions: first, 

how do we deal with all the 

uncertainties that stick to this bleak 

future and second, how do we secure 

investments to smartly and creatively 

design a transformation process to 

adapt to a new existence? 

The uncertainties are multiple: 

population growth, economic trends, 

consumer behavior, etc. etc. I want to 

focus on three water uncertainties, 

each with their own scale. First, 

climate change induced sealevel rise. 

This is a matter of millimeters a year 

but significant for the long term, let’s 

say the next century. Second, land 

subsidence, which is a matter of 

centrimeters a year and significant for 

mid-term, at the latest next decade. 

Third, groundwater level, which is a 

matter of meters a year and significant 

for the short term, next week I would 

say. More so since groundwater 

extraction is strongly related to land 

subsidence.  

Now, all these scientific findings are 

prone to large uncertainties. We have 

no solid ground so we need to be 

cautious, flexible and cost-conscious 

in finding solutions. We have no 

rocket science as a basis for city 

planning. The city is not a machine. It 

is better to approach it as a living 

being, maybe a dragon: sometimes 

smart, sometimes stupid, sometimes 

creative, sometimes destructive. In the 

Netherlands we have therefore 

developed adaptive management 

approaches to ensure cities and deltas 

are resilient for unpredicatable climate 

changes. Rotterdam has worked with 

HCMC to develop its Climate 

Adaptation Strategy. The first lesson 

we learned is that uncertainty should 

not result in a wait-and-study 

response. Inmediate action is required 

and possible. We learned to priorities 

‘no regret measures’ and to design 

adaptive pathways, sequencing the 

measures according to scenarios, 

options and trends. So OK, HCMC is 

sinking but the city can be pro-active, 

smart and creative. 

To turn challenges into opportunities, 

a phrase I borrow from Prime Minister 

Phuc, the HCMC region can build on 6 

key assets: its high tech industry, its 

financial center, its manufacturing 

zones, its universities, its deep sea port 

and its international airport. In 

comparison, in the Netherlands you 

would at least need three cities to find 

this combination of 6 assests! In my 

vision, HCMC’s transformation 

process is first and foremost about 
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interconnecting its key assets: use 

more high tech solutions in 

manufacturing, mobilize the financial 

sector for co-investment in public 

infrastructure, link port-airport-city, 

source from the universities and 

resource them, link artists and city 

plans, etc. HCMC can go beyond the 

‘internet of things’ to the 

‘interconnectivity of people and 

things’. This requires a creative city 

design beyond existing institutional 

compartmentalizations. And such an 

integrated effort requires regional 

cooperation beyond the strict city 

boundaries. Since in the Netherlands 

our key assets are more dispursed, we 

have a lot of regional initiatives that 

can be inspiring for HCMC. The 

Climate Adaptation Strategy for 

HCMC mentioned earlier is an 

example of an integrated approach 

upon which to build. It argues that a 

creative city design should be based on 

moving the harbour towards the sea 

and expanding the city towards higher, 

more solid grounds. The Netherlands 

also supported SAWACO with 

creative water supply designs that 

combine water retention reservoirs 

with environmental values. These are 

essential to shift from groundwater use 

to surface water use. But much more is 

needed to still the groundwater thurst 

and what we call sand hunger of this 

booming, sinking city. 

So now I come to my second question: 

how to raise investment levels given 

the need to adapt to the above 

mentioned trends and uncertainties. 

And which inmeditate action and 

investments are needed? An example 

of how we secured public investment 

in the Netherlands is the Delta Fund: 

long-term budgetary commitment to 

additional co-investment of water 

works for 1 billion Euro each year. The 

city has already invested in a Public-

Private Partnership to build a ringdyke 

with tidal sluices. Yet, the sinking of 

the sluices does not seem to be 

properly taken into account so that the 

lifespan of this investment is critically 

reduced. This is just to say that more 

knowledge, more creativity and more 

investment are needed for sustainable 

water management and for a livable, 

creative HCMC. If you would ask me, 

the top priority investment could aim 

at quickly reducing groundwater 

extraction. This means new water 

supply pipes, treatment plants, water 

retention areas, household 

connections, etc. Second, invest in 

ensuring the city does not grow 

towards the sea. Third, invest in 

interconnecting HCMC’s key assets, 

not only through infrastructural works 

but also in economic, social and 

cultural exchanges. 

I hope to have inspired the public and 

private investors with some insights of 

what the Netherlands might bring to 

the table and I hope this is useful for 

you to come foreward with investment 

plans.  

Thank you for your attention, com an. 
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Eric Sidgwick

Country Director, ADB Viet Nam Resident Mission

Ho Chi Minh City, 9 August 2018

Mobilizing private investments in 
infrastructure development 

Agenda

I ADB strategy 2030

II
HCMC: Investment needs and 

opportunity to diversify finance

III

ADB’s support to HCMC, incld. the 

Wastewater & Drainage System 

Improvement

2
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ADB’s vision

STRATEGY 2020 
VISION

An Asia and 
Pacific region 

free of 
poverty

Expanded vision 

S2020 midterm review

Stakeholder 
consultations

IED 
evaluations

S2030 pertains to infrastructure (especially urban) & promote  quality 
infrastructure investments that are green, sustainable, resilient, and 
inclusive. 
S2030 highlights financing plus knowledge plus partnerships;

What’s new in Strategy 2030
• Differentiated approaches across 

country groups

• Country focused-approach 

• Integrated solutions 

• Innovative technology 

• More emphasis on private sector 
operations, catalyzation and 
mobilization, and knowledge 

solutions 

o Viet Nam is a key test-bed for implementing S2030.

o ADB adds value to development of Viet Nam, HCMC in particular, by 
combining  finance, knowledge, and partnerships to address complex 
issues such as flood control and waste water treatment
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Operational priorities

Addressing remaining poverty and inequality

Accelerating progress in gender equity 

Tackling climate change, building climate and disaster resilience, 
and enhancing environmental sustainability 

Making cities more livable 

Promoting rural development and food security

Strengthening governance and institutional capacity

Fostering regional cooperation and integration

Tackling climate change, building climate and disaster resilience, 
and enhancing environmental sustainability 

Promoting rural development and food security

HCMC: Investment requirements and gap

• About HCMC:
- Main growth engine and a growth pole of southern Viet Nam; contributing 

to 21% of GDP of Viet Nam. 
- The largest city (8.6 million registered population), rapid urbanization, 

high demand for better services puts pressure on infrastructure network. 
- Vulnerability to climate change (one of the 10 cities in the world likely to 

face the early impacts of climate change) exacerbates the problem.

• Financing requirements and gap
– Strong need for new and improved infrastructure: transportation, 

water supply, wastewater and drainage systems, education, health 
care…. 

– The city budget and ODA resources insufficient, meeting only 32% of 
estimated needs 

=>   Need to diversify financing modalities, incl. mobilizing 
private investments to meet  increasing needs, 

6
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……but challenges in attracting private investments

Missteps we often see in emerging 
PPP markets …

• Suboptimal risk allocation. Over-
transfer of risks to private sector

• Direct appointment/transferring 
risks to public

• Projects tendered without adequate 
market consultation

• Failure to standardize approach to 
risk allocation in line with 
established precedents

• Underestimation of land acquisition 
and resettlement needs

… which if left unchecked, can lead to:

• Higher project costs, delay in 
reaching financial close, disputes

• Social unrest
• Delays in reaching financial close
• Claims, disputes, and defaults
• Higher incidents of renegotiation by 

private party
• Failed bids

In many developing countries a key obstacle to PPPs in  infrastructure is 

Key obstacle to PPPs in developing countries:  Inadequate regulatory 
framework, a lack of packaged, bankable project opportunities, capacity 
and long-term financing  

7

ADB’s approach to address  PPP constraints

ADB’s PPP strategy is based on a 4-pillar approach that is tailored to the needs and 
development stage of each member country

• Identify PPP potential 
in sector planning and 
the private sector 
development agenda

•Develop capacity of  
Government 

•Enhance external 
knowledge 
management links

•Develop policy, legal, 
regulatory & 
institutional 
framework  to 
facilitate PPPs (country 
and sector specific)

•Establish PPP Center 
for coordination

•Assist in the selecting 
& preparing pathfinder 
projects

•Provide support 
(including advisory 
support) throughout 
the process from 
structuring to bid 
management and 
selecting investors

•Provide long-term debt 
financing including local 
currency

•Catalyze commercial 
financing by equity, 
debt and guarantees.

•Provide PPP Standby 
Financing Facility to 
ensure viability and 
cash flow sustainability. 

Advocacy and capacity 
development

Enabling 
environment

Project development Project  financing

Knowledge 
dissemination, training

Technical assistance Feasibility / PPP studies

Transaction advisory 
services

Sovereign financing and 
guarantees

Non-sovereign financing 
and guarantees

Pillar 1 Pillar 2 Pillar 3 Pillar 4

Legal support

Macro / Policy Level Micro / Project Level

8
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ADB’s on-going support to PPP program in Viet Nam 

Pillar 1
Capacity 

Development

Pillar 2
Enabling 

Environment

Pillar 3
Project 

Development

Pillar 4
Project 

Financing

• Develop a regulatory & 
institutional framework for PPPs 
(supported development of a 
Decree 15 on PPP &  a Decree 30 
on Investor Selection Decree) and 
is engaged with WEF/MPI to 
develop PPP law. 

• Develop screening criteria, and 
are engaging with MPI and sector 
ministries to develop KPIs for 
selected sectors.  

• Provide support to PPP Center, 
MPI and develop a PPP Website 
for dissemination of PPP policies 
and projects.

• Develop a pipeline of 7 PPP 
projects through (Project 
Development Facility- PDF by 
SERD) &  AP3F (OPPP).

• PDF: Transaction Advisory 
Services (TAS) for 4 prioritized 
North South Expressway Sub-
projects  & an E-procurement 
project (PDF).  On-going 
discussion on  a Children 
hospital PPP project in HCMC.  

• AP3F (OPPP): TAS for HCMC 
Ring Road 3 & TAS to Da Nang 
People’s Committee for Da 
Nang Solid Waste Treatment 
Plant.

• PSOD provided a Loan in 
November 2017 to  China 
Everbright International 
Limited for developing  
and investing in waste-to-
energy (WTE) projects 
with a combined capacity 
of up to 7,500 tons of 
municipal solid waste 
(MSW) daily in Viet Nam.

9

ADB approach: Catalyzing and mobilizing resources

While PPPs may still require some government support, a smaller amount of well placed ODA can 
crowd in private sector finance to deliver the same project with lower burden to the government

Pure ODA / Full govt. finance Pure PPP / No govt. financeHybrid PPP / Govt.

• Traditional procurement
• Government finances 

project cost possibly 
with support from 
development partners

• No govt. support; fully 
private sector financed

• Requires project to be 
bankable by itself (often 
not the case)

ODA as VGF
• Use ODA as viability gap 

funding (VGF); pay down 
enough of the capex to 
make the project 
bankable for private 
sector

Hybrid ODA-PPP
• Use ODA to finance one 

segment/component of the 
project and PPP to finance the 
remained parts 
E.g :  ODA to  finance network    

and PPP to finance wastewater 
treatment plant

Availability Payments
• Use ODA to provide 

guarantee on availability 
payments by the 
government (PPP Standby 
Financing Facility)

10
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Loan 2920 – VIE: Project Development Facility (PDF)

Project 

identification & 

Pre/FS study 

Preparation 

and 

marketing

Bidding 

process

Placement 

and 

contractual 

close

ADB’s PDF support delivery

PPP projects pipeline
-Batch 1: 4 North South Expressway selected for support 
(transaction advice) & an E-procurement project, 
-Batch 2:  Discussing potential PPP projects, incld. PPP 
children hospital project in HCMC

s Assist developing packaged, structured and bankable projects and selecting 
investors 

Asia Pacific Project Preparation Facility (AP3F)

AP3F’s primary objective is to assist client governments and their public sector agencies prepare and 
structure infrastructure projects with private sector participation (including public–private partnership 
(PPP) modalities) and bring them to the global market.

US$40m

C$20m

(US$16m)

A$10m

(US$7m)

US$10m

Financial Donors

(total ~$73 million)

AP3F

Project Preparation and Structuring
Prepare and structure infrastructure projects 

with private sector participation and bring them 

to the global market

Capacity Development + Policy Reform
Reform and improvement of policy, legislative, 

regulatory and institutional practices

Project Monitoring and Restructuring 
Project monitoring and project restructuring

Support for Client Country

Infrastructure Development

12
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< Hybrid ODA + PPP> Improving 
Wastewater and Drainage 
System in Ho Chi Minh City

Duration Starting from 2019 

Locations Tham-Luong Ben-Cat (firm, 2019–2025)

West Saigon (firm, 2020–2026)

More (proposed, 2021, 2022…)

Project Cost $200–300 million per catchment 

Scope (i) Wastewater, drainage pipe network
(ii) Pump stations
(iii) Flood retention facilities
(iii) Wastewater Treatment Plant (PPP) 
(iv) Canal upgrading
(iv) Septage Management

14

Agencies Ho Chi Minh City People’s Committee

Steering Center for Urban Flood 
Control

Approach Combined PPP and ODA finance to 
provide a tailored solution to the 
HCMC’s Flood and Wastewater 
problems 

OPPP Support structuring financially and 
technically viable PPP to call for private 
investors for WWT plants

ODA Other non-revenue generating 
investments to optimize financial 
viability + institutional capacity 
development
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Challenges & lesson learnt

• Capacity issue to select, prepare and manage PPP projects/contracts
• PPP policies are new and being tested, ambiguity or conflict with other laws
• More proposals from investors (unsolicited proposal) but capacity issue  of 

municipalities to appraisal and  conduct transparent bidding process to select 
investors 

• Lengthy and complicated process to include projects in a medium-term 
investment plan

• Uncertainty on gov’s support, incl. guarantee to make PPP project viable and 
bankable 

• Recommendation: Learning by doing, speed up preparation of some PPP 
pathfinder projects 

 The success of the PPP program depends on strong political commitment, 
and the leadership to champion, promote, and advance PPPs and to provide 
adequately support.

15
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RBM Cohesion Seminar

, November 2006

QUẢN LÝ NƯỚC TRONG VÙNG ĐÔ THỊ MẬT ĐỘ CAO

Bùi Mạnh Hà, Nguyễn Hữu Tâm

Khoa Khoa học Môi trường, Trường Đại học Sài Gòn

Trung tâm chống ngập Thành Phố Hồ Chí Minh

manhhakg@sgu.edu.vn, tamhuu78@gmail.com

International Conference 2018
On Advanced Technology in Waste Water and Waste Management for Extractive Industries

Khái niệm và cơ cấu hoạt động của IWRM

Nguyên tắc

Cơ cấu

Mục tiêu Cân bằng nguồn tài nguyên nước và sự sống 

Nguồn: Quản lý nước mưa đô thị ở các nước phát triển, 2005 

Môi trường được

tạo ra

- Các chính sách

- Pháp luật

- Các công cụ

kinh tế

Khung tổ chức

- Cơ quan quản lý

tài nguyên nước

- Các hiệp hội công

và tư

- Sự tham gia của

các bên liên quan

Các công cụ

quản lý

- Giám sát

- Đánh giá và

thẩm định

- Quy định

Hiệu quả 

kinh tế 

Công bằng xã hội Phát triển môi 

trường bền vững 
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Thành phần chính của quản lý nước đô thị

Quản lý 

nước đô 

thị

Sự tham gia của 

các bên liên quan

Cơ sở hạ tầng và

dịch vụ
Kế hoạch thu gom

nước

Nguồn: Quản lý nước mưa đô thị ở các nước phát triển, 2005 

Thoát nước mưa – một nhân tố không thể thiếu 

trong quản lý môi trường đô thị

Nguồn: Quản lý nước mưa đô thị ở các nước phát triển, 2005 

Thoát nước 

mưa
Quản lý chất 

thải rắn

Thu gom và xử 

lý nước thải

Vệ sinh hộ gia 

đình
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Sự ưu tiên của một thành phố là gì?

1.Nước uống

2.Hệ thống vệ sinh / cống rãnh

3.Xử lý nước thải & giảm lũ lụt

4.Giảm ô nhiễm tại nguồn tiếp nhận

5.Giá trị cải tạo nguồn nước

Rất nhiều lượng rác thải trong kênh thoát nước ở Dhaka

Nguồn: Quản lý nước mưa đô thị ở các nước phát triển, 2005 Ảnh: Birgitte Helwigh 
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Lối vào hệ thống thoát nước mưa bị chặn (ở Dhaka)

Nguồn: Quản lý nước mưa đô thị ở các nước phát triển, 2005 Ảnh: Birgitte Helwigh 

Khi chờ đợi trận lũ tiếp theo trong thành phố của bạn…

Karachi, Pakistan – 19/08/2006

Điện,, viễn thông, hệ thống điện thoại di động bị gián đoạn

Số người chết: 26

Lượng mưa: 50-60 mm…..
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Lũ lụt ở Thành phố Cần Thơ 05/10/2009

(Nguồn: Tuổi trẻ online, 2009)

Đại lộ Hòa Bình Toàn bộ đường Lý Tự Trọng 

trở thành dòng sông

Cuộc sống của đô thị nghèo bên bờ sông ở

Jakarta, Indonesia
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Nguyên nhân và phân loại lũ lụt ở đô thị

(1) Thiếu cơ sở hạ tầng thoát 

nước

(2) Sự dồn ứ nước do mực 

nước cao ở hạ lưu

(3) Lũ lụt ở các vùng ngập thấp

(4) Ngập nước do mực nước 

sông cao

(5) Hệ thống thoát nước tắt 

nghẽn

Nguồn: Quản lý nước mưa đô thị ở các nước phát triển, 2005 Ảnh: Birgitte Helwigh 

Chi phí lũ lụt là gì?

Thiệt hại trực tiếp
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Giảm thiệt hại lũ lụt

1. Kế hoạch sử dụng đất

2. Giảm mức độ lũ lụt

3. Giảm sự tương tác với lũ lụt

4. Kiểm soát dòng chảy bề mặt và các khu 
vực bị ngập nước

5. Kế hoạch và hành động khẩn cấp

6. Hệ thống thông báo và cảnh báo lũ lụt
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Bạn có tin tưởng vào sự biến đổi 

khí hậu?

• Cơn mưa 10 năm 1 lần sẽ trở thành 

cơn mưa 2-3 năm 1 lần ???

30 năm => 5 năm ? 

• Chúng ta có thể ‘xây dựng’ đủ
nhanh??

• Chúng ta phải làm gì – khi chúng ta bị
lũ lụt?
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Nên tránh điều này …

Trạm kiểm soát của một trạm 

bơm 

Nguồn: Quản lý nước mưa đô thị ở các nước phát triển, 2005 Ảnh: Carlos Tucci 

Ao giữ nước được thiết kế như một sân bóng 

đá, Porto Alegre, Brazil
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Sân bóng đá ở Greve

Lũ lụt được tính cho một cơn mưa 10 năm 1 lần
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Sân bóng đá như sự lưu trữ lũ lụt

Beijing – 2004
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Đưa ra những 

quyết định có cơ
sở!!!

Chúng ta phải đối mặt với tình 

trạng mưa to và biến đổi khí hậu 

như thế nào?
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Trong khi chờ đợi biến đổi khí hậu và trận lũ
lụt tiếp theo trong thành phố của bạn thì 

hãy dành thời gian để suy nghĩ về:

1. Cái gì sẽ bị ngập lụt?

2. Nó sẽ tốn chi phí bao nhiêu?

3. Làm thế nào để giảm thiệt hại?

4. Bạn có thể học gì từ những nơi khác?
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Summary

• Phân tích lũ lụt đô thị

• Phân tích khí hậu và rủi 
ro/ nguy hiểm

• Quản lý kịp thời

(khí hậu, quy hoạch, chi 
phí-lợi ích, v.v...)

Hôm nay

Trong tương lai

Quản lý biến đổi khí hậu
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ESTs Intro

Các công nghệ thân thiện với môi 

trường trong chu trình nước đô thị

Lưu trữ và sự 
gia tăng

Tái sử dụng, 
tái chế và xử lý

Sử dụng và 
tiết kiệm

Cung cấp và 
phân phối

every drop counts 3. ESTs Storage

Lưu trữ và sự gia tăng ESTs

1. Các ao, hồ

2. Nạp bổ sung cho nguồn nước ngầm

3. Các bể chứa nước

4. Nước mưa chảy vào nguồn nước mặt

5. Nước mưa chảy vào nguồn nước ngầm

6. Nước mưa chảy vào các bể chứa 

7. Dòng chảy trong nước mặt

8. Dòng chảy trong nước ngầm

[Nguồn sách
Chương 4.2]
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Các ao, hồ
Đập và hồ chứa là cách tiếp cận phổ 
biến để lưu trữ nước sông. Tuy 
nhiên, các đập lớn thường gây ra 
một số vấn đề lớn chưa được giải 
quyết và vì vậy không được gọi là 
thân thiện với môi trường.

Các đập nhỏ với sự xem xét cẩn 
thận về tác động sinh thái và xã hội 
có thể làm tốt hơn. Ở các con vĩnh 
cữu, các tia nước là một sự lựa 
chọn. Các đập bằng cát là một công 
nghệ vững chắc để nước sông thấm 
vào nguồn nước ngầm.

ESTs Storage

Nạp bổ sung cho nguồn nước 

ngầm
Nạp bổ sung là thích hợp cho sự
gia tăng nguồn nước trong tầng
ngước ngầm. Nó có thể bổ sung
sự thẩm thấu tự nhiên. Trong
điều kiện khí hậu theo mùa việc
lưu trữ và kiểm soát chất lượng
chất lượng nước là điều cần thiết
để duy trì chất lượng nguồn nước
ngầm. Sự bổ sung có thể diễn ra
từ bề mặt hoặc trực tiếp vào lớp
bề mặt phụ.

every drop counts 3. ESTs Storage
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Thu nước mưa ESTs

Nước mưa chảy trên các 
mái nhà được lưu trữ 
trong bể để sử dụng 
trong nhà.

Nước mưa từ các đường phố và 
công viên có thể được chảy vào 
và lưu trữ trong ao để cung cấp 
nước cho cây xanh, vườn và 
công viên. Lọc cát và xây dựng 
đất ngập nước được sử dụng để 
kiểm soát chất lượng nước.

ESTs Storage

Lưu trữ nước thải đã xử lý

Nước thải từ các nhà máy xử lý nước thải có 
thể được tái sử dụng như một nguồn cung 
cấp nước đô thị. Kiểm soát chất lượng là rất 
quan trọng.

Có thể sử dụng nước thải để bổ 
sung nước ngầm. Công nghệ xử 
lý đất ngập nước ngăn ngừa các 
ô nhiễm (do các mầm bệnh, chất 
dinh dưỡng và các chất gây ô 
nhiễm khác).

ESTs Storage
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Ưu tiên cho các giải pháp lưu 

trữ
Theo quan điểm tổng hợp, việc lưu trữ bền vững, 
hiệu quả có thể được thực hiện tốt nhất nếu các 
nhà ra quyết định tuân theo các lựa chọn sau:

1. Đầu tiên, nhận ra hết tiềm năng của các lựa 
chọn xử lý nước thải và nước mưa.

2. Sau đó, sử dụng tiềm năng của các lựa chọn 
nước mặt.

3. Và sau đó, chuyển tầng chứa nước dựa trên
ESTs như một lựa chọn thứ ba.

Khai thác quá mức và ô nhiễm tầng chứa 
nước là một mối đe dọa. Các tác động vô 
hình rất khó khôi phục.

every drop counts ESTs Storage

Cung cấp và phân phối ESTs

1. Tóm tắt nguồn nước mặt 

2. Tóm tắt nguồn nước ngầm

3. Hồ chứa nước (bể chứa)

4. Chuyển nước

5. Hệ thống đường ống đơn (1 loại)

6. Hệ thống đường ống kép (2 loại)

7. Bình chứa nước (chai, bể chứa)

8. Hệ thống xử lý tập trung

9. Hệ thống xử lý điểm

3. ESTs Supply
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Các hệ thống ống nước
Các mạng lưới cung cấp nước là những 
hệ thống tiên tiến đòi hỏi các chế độ 
bảo trì tiên tiến. Rò rỉ do bảo dưỡng 
kém là một vấn đề lớn. Thông thường 
hơn 50% lượng nước trong ống bị mất. 
Khả năng xây dựng và nguồn quỹ sẵn 
có cho việc bảo dưỡng là những ưu tiên 
hàng đầu.

Giảm áp lực vào ban đêm, hệ 
thống tính toán, đo lường nước 
trên mức cơ bản có thể hữu ích 
nhưng không phải là giải pháp 
cuối cùng.

every drop counts 3. ESTs Supply

Hệ thống chất lượng kép
Một vấn đề về cung cấp mạng lưới ống trung tâm là sử dụng 
chất lượng nước uống không đúng mục đích. Trong mạng lưới 
kép, hệ thống chất lượng nước có mạng lưới riêng của nó. Để 
tránh kết nối sai có thể sử dụng các màu sắc khác nhau cho các 
đường ống khác nhau. Hệ thống kép chỉ ở cấp độ xây dựng, 
tránh mạng lưới thành phố.
Các nhà máy phải có một bộ phận kỹ thuật đáng tin cậy để duy 
trì và kiểm soát chất lượng. Nước mưa hoặc nước xám có thể 
được sử dụng làm nước phục vụ. Các bể chứa lớn có thể đối 
phó với sự biến động về nhu cầu và cung cấp.

every drop counts 3. ESTs Supply
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Chất lượng nước uống

Bộ y tế quy định nước uống phải có chất 
lượng tốt. Hệ thống xử lý tập trung có thể 
được cải thiện và mở rộng.

Nếu nước uống có 
chất lượng không 
đáng tin cậy, thì có 
thể lựa chọn cách 
xử lý phù hợp ở 
mức người tiêu 
dùng.

every drop counts 3. ESTs Supply

Ưu tiên các giải pháp cung cấp
Dưới góc độ quản lý tài nguyên nước tổng hợp, sự phân phối 
và cung cấp hiệu quả, bền vững có thể được thực hiện tốt 
nhất bằng cách ưu tiên cho các giải pháp đáp ứng dựa trên 
tình hình hiện tại:

1. Ở một giếng truyền thống, việc cải thiện hệ thống cung 
cấp là ưu tiên

2. Nếu điều này khó khăn và cần thiết ngay lập tức thì có 
thể lựa chọn vận chuyển bằng xe tải

3. Nếu có cơ sở tài chính và khả năng xây dựng thì các 
mạng lưới ống trở nên khả thi. Sự phát triển này sẽ đi đôi 
với hệ thống cung cấp nước uống và nước phục vụ tại chỗ.

every drop counts 3. ESTs Supply

46



Sử dụng và tiết kiệm ESTs
1. Nhà vệ sinh khô (phân ủ và khô)

2. Nhà vệ sinh tiết kiệm nước

3. Bồn vệ sinh tiết kiệm nước

4. Bồn vệ sinh khô

5. Vòi tiết kiệm nước

6. Vòi hoa sen tiết kiệm nước

7. Bộ giảm áp

8. Các thiệt bị gia dụng tiết kiệm nước

9. Sử dụng nước tiết kiệm: vệ sinh cá nhân

10.Sử dụng nước tiết kiệm: làm sạch và tưới tiêu

every drop counts 3. ESTs Use

Nhà vệ sinh không có nước 

every drop counts 3. ESTs Use

Nhà vệ sinh khô không nước và cả cống rãnh. Họ làm việc trên cơ sở 
của sự khử nước và ủ phân. Ủ phân hữu cơ có thể được áp dụng cho 
các lĩnh vực nông nghiệp đô thị. Độ ẩm thích hợp là rất quan trọng, 
chúng thường được kết hợp với nước tiểu. Các ống thông gió đứng 
đảm bảo hoạt động không mùi. Nhà vệ sinh khô đòi hỏi nhiều không 
gian hơn và cần được bảo trì nhiều hơn. Nhà vệ sinh khô đơn giản, 
dể sử dụng và rẻ hơn, cần được làm thoáng hàng tuần.
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Tiết kiệm nước ở các hộ gia đình

every drop counts 3. ESTs Use

Uống, lau dọn, tắm, rửa, dọn rửa nhà vệ sinh bằng tia 
nước. Kết hợp các thiết bị tiết kiệm nước dẫn đến tiết 
kiệm 43% lượng nước (lít/người/ngày) 

Tiết kiệm nước trong không gian xanh

every drop counts 3. ESTs Use

Các công viên và vườn yêu cầu rất nhiều nước, 
đặc biệt là ở những vùng khô hạn. Tiết kiệm có 
thể là kết quả của việc thay nước cấp bằng 
nước mưa hoặc nước thải đã được xử lý.

Chính quyền địa phương và 
các tổ chức phi chính phủ 
cũng có thể đưa ra một ví 
dụ điển hình cho thấy 
không gian xanh có thể 
được tạo ra như thế nào từ 
các loài bản địa thích nghi 
với các điều kiện khô cằn.
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Không chỉ có công nghệ

every drop counts 3. ESTs Use

Thách thức là: “đáp ứng nhu cầu dịch vụ gia tăng mà 
không cần gia tăng ngồn cung cấp nước” (UN -Habitat, 
Local Action for Global Goals, 2003).

Đây không chỉ là vấn đề về công nghệ mà còn là phong 
cách sống. Các hành động lãng phí nước trong các tòa 
nhà và những không gian công cộng.

Yêu cầu thay đổi cách tiếp cận 
• Ưu đãi thuế và tiền thu, trình bày dự án.

• Quy tắc, tiêu chuẩn và thực thi.

Tái sử dụng, tái chế và xử lý

ESTs chất lượng và các vấn đề xử lý

1. Sử dụng nước mưa sinh hoạt

2. Xử lý nước xám tại chỗ 

3. Xây dựng đất ngập nước

4. Xử lý nước đen và nước thải hỗn hợp tại chỗ 
và gần nơi đó 

5. Tách nước mưa từ hệ thống cống rãnh

6. Xử lý nước thải tập trung mang tính thân 
thiện với môi trường ở các nước đang phát 
triển.

[Nguồn sách
Chương 4.5]

every drop counts 3. ESTs Reuse
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Chất lượng nước mưa và sử dụng

every drop counts 3. ESTs Reuse

Nước mưa trên mái nhà chỉ cần được xử lý nhẹ 
để đảm bảo an toàn cho nước phục vụ. Đối với 
nước uống cần lọc và khử trùng. Không nên có 
những mãnh vụn, ánh sáng trong bể. Phải kiểm 
soát chất lượng nước.

every drop counts 3. ESTs Reuse

Nước mưa chảy từ đường phố và các không 
gian mở có thể được xử lý trong các hệ thống 
đất ngập nước. Tách nước mưa từ các cống 
rãnh cải thiện đáng kể đến hiệu suất xử lý nước 
thải của các nhà máy

Chất lượng nước mưa và sử dụng
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Xử lý nước xám và nước đen

every drop counts 3. ESTs Reuse

Các hộ gia đình chú ý nhiều hơn về ESTs. Họ 
tạo các điều kiện cho việc tái sử dụng ở mức 
sinh hoạt và tiết kiệm chi phí cho hệ thống xử 
lý nước thải.

every drop counts 3. ESTs Reuse

Công nghệ hiếu khi quy mô nhỏ (>compost) hoặc công 
nghệ kỵ khí (>methane + bùn than) là khả thi. Những 
EST sáng tạo này đòi hỏi phải có hướng dẫn cẩn thận và 
cụ thể. Ví dụ như các dự án chung của người sử dụng với 
các nhà nghiên cứu và các học viên qua cách làm thực 
tế.

Ví dụ về xử lý nước thải tại chỗ

Xử lý nước xám và nước đen
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Xây dựng đất ngập nước

every drop counts 3. ESTs Reuse

Các ao hồ ổn định và đất ngập nước được xây dựng là giải pháp 
thay thế chi phí thấp để xử lý nước thải sinh hoạt. Cung cấp 
nước tưới cho nông nghiệp đô thị và không gian xanh. Các cây 
sậy và các cây ngập nước khác được xếp thẳng hàng vào các 
bể chứa và ao chứa nước giúp lọc tốt nước mưa chảy từ các 
đường phố. Nước ô nhiễm nhiều hơn cẩn xây dựng các mô hình 
ngập nước thiết kế cho dòng chảy ngang hoặc dọc, lọc, hấp 
phụ và hấp thu các chất dinh dưỡng. Thiết kế tốt và bảo trì là 
rất quan trọng.

Mô hình làng đô thị

every drop counts 4. Integration

Giai đoạn phát triển

Vùng thấp (favela, bidonville) trên cơ sở lâu dài. 
Gia tăng vai trò của cơ quan chính phủ và các tổ 
chức phi chính phủ. Nâng cấp.

Tổ hợp ETS đầy hứa hẹn

ESTs dựa trên nước ngầm, nếu có thể là đập nhỏ 
trên sông. Khuyến khích thu nước mưa.

Mạng lưới đường ống nước cung cấp các khoan 
đứng. Quản lý chất lượng theo cơ quan.

Giới thiệu hệ thống nhà vệ sinh khô và hệ thống 
thu gom phân ủ. Hổ trợ sử dụng nước mưa trong 
các hộ gia đình.

Xử lý nước xám với hệ thống tưới tiêu và xử lý 
nước tầng dưới.

Cung cấp

Sử dụng

Tái sử dụng
& tái chế

Lưu trữ
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Mô hình thành phố

every drop counts 4. Integration

Giai đoạn phát triển Các thành phố trung bình và lớn 
hiện tại, vai trò quan trọng đối với các cơ quan chính 
phủ, một số hệ thống dựa trên người dùng tập thể và 
cá nhân.

Tổ hợp ETS đầy hứa hẹn:

Nạp nước ngầm từ các đập nhỏ trên sông. Nếu có đập 
lớn thì các biện pháp thay thế sẽ làm giảm sự phụ 
thuộc. Khuyến khích mạnh mẽ việc thu nước mưa.

Mạng lưới đường ống đầy đủ. Ưu tiên kiểm soát rò rỉ

Khuyến khích nhà vệ sinh tiết kiệm nước và các thiết bị 
tiết kiệm nước. Thiết kế đô thị nhạy cảm với nước tạo 
điều kiện cho tưới tiêu công viên và vườn.

Cải thiện xử lý nước thải tập trung. Sử dụng lại nước 
thải và bùn trong nông nghiệp. Tái sử dụng nước thải 
đã được xử lý để tưới cây xanh

Cung cấp

Tái sử dụng 
& tái chế 

Lưu trữ

Sử dụng

Mô hình thị trấn mới

every drop counts 4. Integration

Giai đoạn phát triển

Phát triển mới vai trò dẫn dầu của các cơ quan, tổ 
chức phi chính phủ và nhà phát triển. Các tổ chức tập 
thể và cá nhân đảm nhiệm sau khi xây dựng. 

Tổ hợp ETS đầy hứa hẹn: 

Nguồn nước mặt và nước ngầm dựa trên hệ thống. 
Các quy định thiết kế xây dựng và khung pháp lý tạo 
điều kiện thuận lợi cho việc thu nước mưa.

Hệ thống ống đầy đủ cho nước mưa. Hệ thống tập thể 
và cá nhân cho nước phục vụ.

Tiết kiệm nước và nhà vệ sinh khô, các thiết bị tiết 
kiệm nước. Thiết kế đô thị nhạy cảm với nước để sử 
dụng trong không gian xanh.

Tập trung xử lý nước đen. Xây dựng mức độ xử lý 
nước xám (nước phục vụ). Xây dựng đất ngập nước 
trong thiết kế đô thị.

Cung cấp

Sử dụng

Tái sử dụng
& tái chế

Lưu trữ
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Thảo luận

Phương pháp giảm tỉ lệ
GCMs hàng ngày đến lượng mưa hàng ngày

1 giờ đến 1 ngày

Thủy văn sông/
rừng đầu nguồn

Thủy văn 
đô thị

Thủy văn sông/
rừng đầu nguồn

Thủy văn 
đô thị

Lượng mưa hàng ngày

5 phút đến 2 giờ2 giờ đến 1 ngày

Lớn Nhỏ

Thời gian (giờ)

L
ư
ợ
n
g
 m

ư
a
 (

m
m

)

1 2 245phút
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RBM Cohesion Seminar
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QUẢN LÝ NƯƠC TRONG VÙNG ĐÔ THỊ MẬT ĐỘ CAO

Bùi Mạnh Hà, Nguyễn Hữu Tâm

Khoa Khoa học Môi trường, Trường Đại học Sài Gòn

Trung tâm chống ngập Thành Phố Hồ Chí Minh
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International Conference 2018
On Advanced Technology in Waste Water and Waste Management for Extractive Industries

Conceptual framework and operational structure 

for IWRM
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Main components of integrated urban water 

management

Stormwater drainage - an integral component of 

urban environmental management
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The priorities of a city ?

1.Drinking water

2.Sanitation / sewers

3.Wastewater treatment & reduction of 
flooding

4.Reduction of pollution in recipients

5.Recreative values of water

Excessive amounts of litter in a drainage channel in Dhaka

Source: Urban Stormwater Management in Developing Countries, 2005 Photo: Birgitte Helwigh 
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Blocked inlet to the stormwater drainage system in Dhaka

While waiting for the next flood in your city…

Karachi, Pakistan – 19th August 2006

Power supply,telecommunication,moblie systems disrupted

Rain related death toll: 26

Rain: 50-60 mm…..
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Flooding in Can Tho City on 5 October 2009. Left panel: 

Hoa Binh Avenue.; right panel: whole Ly Tu Trong Street in 

the inner city was transformed into a river (source youth 

online, 2009)

Urban poor living on the banks of an urban river in 

Jakarta, Indonesia
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Causes and types of urban flooding

What does flooding cost ?

Direct Damages
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Flood damage reduction

1. Land use planning

2. Reduction of the flood extent

3. Reduction of the interaction with the flood 

4. Control of the surface runoff and 
subsequently flooded areas

5. Emergency plans and actions

6. Flood warning and information systems
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Do you believe in climate changes ?

• Will a 10 year rain become a 2-3 year 

rain ??

30 years => 5 years ? 

• Can/will we ”build” fast enough ??

• What do we do  - When we get 
flooded ?
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This should be avoided…

This was the control of a 

pumping station 
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The football field in Greve

Flooding computed for a new “climate” 10 year rain
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The football field as flood strorage…

Beijing – 2004
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Informed 

decissions!!!

How should we handle extreme 

rain fall and climate changes in 

the urban areas?
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So while you are waiting for the climate 

changes and the next flood in your city –

spend some time to think about:

1. What will be flooded ?

2. What will it cost ?

3.How can damages be reduced ?

4.Can you learn something from 

other places ?
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Summary

• Analyses of urban 
flooding

• Climate & Risk/Hazard 
analyses

• Timely management

(climate, planning, cost-
benefit, etc)

Today

In the future

Managment of  climate changes
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ESTs Intro

Environmentally Sound Technologies

in the Urban Water Cycle

storage &  

augmentation

reuse,recycle           
& disposal

use &       

saving

supply &  

distribution

every drop counts 3. ESTs Storage

Storage and augmentation ESTs

1. Ponds and Reservoirs

2. Artificial recharge of Groundwater

3. Water Tanks

4. Rainwater runoff in surface water

5. Rainwater runoff in groundwater

6. Rainwater runoff in tanks

7. Effluent in surface water

8. Effluent in ground water

[Sourcebook 
Chapter 4.2]
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Ponds and reservoirs

Dams and reservoirs are a common 
approach to storage of river water. 
Big dams, however, do often cause 
big unsolved problems and therefore 
cannot be called environmentally 
sound. Small dams with careful 
consideration of ecological and social 
impacts can do better. In permanent 
rivers, under water beams are an 
option. In ‘wadis’ sand dams are a 
sound technology for the infiltration 
of river water to the groundwater.

ESTs Storage

Artificial recharge of ground water

Artificial recharge is appropriate for the  
augmentation of groundwater in aquifers. It may 
supplement the natural percolation. In seasonal 
climates Aquifer Storage and Recovery practices 
both the storage and the quality control that is 

essential to maintain the 
quality of groundwater 
resources. Recharging can 
take place from the surface 
or directly into sub surface 
layers. 

every drop counts 3. ESTs Storage
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Rainwater harvesting ESTs

Rainwater runoff 
from roofs is 
stored in tanks to 
be used inside 
buildings. 

Stormwater from streets and 
parks can be infiltrated or 
stored in ponds to provide water 
for trees, gardens and parks. 
Sand filters and constructed 
wetlands can be used for quality 
control.

ESTs Storage

Storage of treated sewage

Effluent from sewage treatment plants can be 
reused in surface waters as a source for urban 
water supply. Quality control is crucial. 

The use of effluent for 
recharging groundwater is 
possible. Soil Aquifer Treatment
technology prevents pollution by 
pathogens, nutrients and other 
contaminants.  

ESTs Storage
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Priorities for storage solutions

In an integrated perspective, efficient and 
sustainable storage and augmentation can best  
be realized by decision makers if they follow this 
sequence of options:

1. First, realize the full potential of treated    
wastewater and rainwater options.                   

2. Then, use the potential of surface water 
options.                                                     

3. And then, turn to aquifer based ESTs as a 
third option.  

Over-exploitation and pollution of aquifers 
is a threat. Invisible impacts are hard to 
restore.

every drop counts ESTs Storage

Supply and distribution ESTs

1. Surface water abstraction

2. Groundwater abstraction

3. Water supply reservoirs (tanks)

4. Transfer of water

5. Single pipeline systems (one quality)

6. Dual pipeline systems (two qualities)

7. Water containers (bottles, tanks)

8. Centralised treatment systems

9. Point of use treatment systems

3. ESTs Supply
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Water pipe systems
Water supply networks are advanced 
systems that require advanced 
maintenance regimes. Leakage, due to 
poor maintenance is a major problem. 
Often more than 50% of the piped 
water is lost. Capacity building and 
fund availability for maintenance are 
the first priorities. 

Lowering night time pressure and 
a system of metering and billing 
water use above a basic level may 
be helpful but are not a final 
solution.  

every drop counts 3. ESTs Supply

Dual quality systems
A problem of central piped network supply, is the 
use of drinking water quality for non drinking 
purposes. In dual networks service water quality 
has it’s own network. Wrong connections can be 
avoided by different colours for different pipes. 
Dual systems at the building level only, avoid city 
networks. 

Buildings should have a reliable 
technical department for 
maintenance and quality
control. Rainwater or  treated 
greywater can be used as 
service water. Sizable tanks 
can cope with fluctuations in 
demand and supply. 

every drop counts 3. ESTs Supply
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Drinking water quality

Health requires good quality drinking water. 
Centralized treatment systems can be 
improved and extended.

If drinking water of 
reliable quality is 
not available, 
proper treatment at 
the user level is an 
option. 

every drop counts 3. ESTs Supply

Priorities for supply solutions
Under an integrated water resource 
management perspective, efficient and 
sustainable supply and distribution can best be 
realized by adapting priorities to decision-making 
based on the existing situation:
1. In a traditional situation of wells, improving 

this supply system has priority.                 
2. If this is difficult and there is an immediate 

need, delivery by trucks is an option.         
3. If there is a basis for financing and for 

capacity building, piped water networks 
become feasible. Their development should 
go hand in hand with on-site systems for 
supply of drinking water and service water. 

every drop counts 3. ESTs Supply
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Use and saving ESTs
1. Waterless toilets (compost- and dry-)

2. Water saving toilets

3. Water saving urinals

4. Waterless urinals

5. Water saving taps

6. Water saving showerheads

7. Pressure reducers

8. Water saving household appliances

9. Economised water use: personal hygiene

10.Economised water use: cleaning & watering

every drop counts 3. ESTs Use

Waterless toilets

every drop counts 3. ESTs Use

Waterless toilets need neither water nor sewers. 
They work on the basis of dehydration and 
composting. The resulting compost can be 
applied to the fields in urban agriculture. The 
right degree of humidity is crucial. They are often 
combined with urine separation. Vertical 

ventilation pipes guarantee 
odour free operation. 
Compost toilets require 
more space and need more 
maintenance. Simple dry 
toilets are easier to use and 
cheaper. They need to be 
emptied every week. 
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Water saving in households

every drop counts 3. ESTs Use

Drinking, cleaning, bathing, washing, toilet 
flushing. Combined water saving appliances lead 
to 43% savings in liter per person per day.

Water saving in green spaces

every drop counts 3. ESTs Use

Parks and gardens ask a lot of water, especially 
in dry climates. Savings may result from 
replacing piped water by rainwater or treated 
wastewater. 

The local government and 
NGOs can also give a good 
example demonstrating 
how attractive green spaces 
can be created with native 

species adapted to dry 
conditions. 
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Not only technology

every drop counts 3. ESTs Use

The challenge is: “meeting increasing service 
demands without increasing water supplies” (UN 
-Habitat, Local Action for Global Goals, 2003).

This is not only a matter of technology but also 
of life style, water squandering practices in 
private and public buildings and in public open 
space. 

Change asks for a carrot and stick approach:
• tax incentives and levies, demonstration  

projects

• rules, standards and enforcement

Reuse, recycle & disposal ESTs 
quality and treatment issues

1. Domestic rainwater use

2. On-site treatment of grey water

3. Constructed wetlands

4. On-site and near-site treatment of black 
water and mixed sewage

5. Separating rainwater from sewer systems

6. Environmentally sound centralized sewage 
treatment in developing countries

[Sourcebook 
Chapter 4.5]

every drop counts 3. ESTs Reuse
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Rainwater quality and use

every drop counts 3. ESTs Reuse

Roof-top rainwater only needs minor treatment 
to make it safe for service water. For use as 
drinking water, filtration and disinfection is 
required. There should be no debris in the tanks        
and no light. Quality control is a must. 

Rainwater quality and use

every drop counts 3. ESTs Reuse

Run-off rainwater from streets and open spaces 
can be treated in wetland systems. Separating 
rainwater from the sewers greatly improves the 
city treatment plant’s performance.
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Grey & black water treatment

every drop counts 3. ESTs Reuse

Household based decentralised ESTs deserve 
more attention. They create conditions for 
reuse at the domestic level and save costs for 
sewage systems. 

Grey & black water treatment

every drop counts 3. ESTs Reuse

Small scale aerobic (>compost) or anaerobic 
technology (>methane + slurry) are feasible. 
These innovative ESTs require careful and skilful 
guidance. For example joint projects of users 
with researchers and practitioners in a learning 
by doing context. 

Example for on-site 
sewage treatment
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Constructed wetlands

every drop counts 3. ESTs Reuse

Stabilisation ponds and constructed wetlands are a 
low-cost alternative for the treatment of domestic 
wastewater. They provide water for irrigation in urban 
agriculture and for watering green spaces. 

Detention and retention ponds, lined up with reeds 
and other wetland plants, perform well in purifying 
run-off rainwater from quite streets. More polluted 
water requires constructed wetlands designed for 

horizontal or vertical flow, 
filtering, adsorption and 
uptake of nutrients.       
Good design and maintenance  
are vital. 

Urban village model

every drop counts 4. Integration

development stage                                   
Squatter area (favela, bidonville) on a more 
permanent basis. Increasing role of government 
agencies and NGOs. Upgrading. 

promising EST combinations:

ESTs based on groundwater, if feasible, small dam 
in river. Promotion of rainwater harvesting ESTs.

Piped water network that supplies collective tap 
stands, Quality control by agency. 

Introduction of dry toilets and compost collecting 
system. Support for rainwater use in households.

Grey water treatment with irrigation and soil 
aquifer treatment. 

supply

use

reuse & 
recycling

storage
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City model

every drop counts 4. Integration

development stage Existing medium to large cities, 
important role for government agencies, few 
collective and individual user based systems.

promising EST combinations:

Groundwater recharge, small dams in rivers. If big 
dam exists, alternatives reduce dependency. 
Strong promotion of rainwater harvesting ESTs.

Full piped network. Priority for leakage control. 

Promotion of water saving toilets and water saving 
appliances. Water sensitive urban design to create 
conditions for run-off use for watering parks and 
gardens.

Improving centralised wastewater treatment. 
Reuse of effluent and sludge in agriculture. Reuse 
of treated wastewater in watering green spaces. 

supply

reuse & 
recycling

storage

use

New town model

every drop counts 4. Integration

development stage                                       
New development with a leading role for agencies, 
NGOs and developers. Collective organisations and 
individuals take over after construction. 

promising EST combinations:

Groundwater or surface water based systems. 
Building design regulations and legal frame 
creates good conditions for rainwater harvesting. 
Full piped network for drinking water. Collective 
and individual systems for service water.       
Water saving and dry toilets, water saving 
appliances. Water sensitive urban design for run-
off use in green spaces.                         
Centralised and collective blackwater treatment. 
Building level grey water treatment (service 
water). Constructed wetlands in urban design.

supply

use

reuse & 
recycling

storage
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Discussion
Downscaling method

Daily GCMs to sub-daily precipitation
5-min to 1 hour
1 hour to 1-day

River/watershed
hydrology 

urban
hydrology 

River/watershed
hydrology 

urban
hydrology 

Sub-daily to daily precipitation

5-min to 2 hour2 hour to 1-day

Large Small

Time (hour)

R
a
in

fa
ll(

m
m

)

1 2 245min
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BÀI THAM LUẬN
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM

THE PRESENTATION
OF VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY HCMC





PHÁT TRIỂN KHÔNG GIAN ĐIỀU 
TIẾT NƯỚC MƯA CHO ĐÔ THỊ

TP. HỒ CHÍ MINH

PGS. TS. Châu Nguyễn Xuân Quang

Trung tâm Quản lý nước & BĐKH, ĐHQG-HCM

1

NỘI DUNG

• Thách thức trong quản lý ngập lụt

• Không gian điều tiết nước mưa

• Định hướng phát triển

• Thuận lợi & Thách thức

• Kết luận & kiến nghị

2
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THÁCH THỨC TRONG QUẢN LÝ NGẬP LỤT

Ngập lụt cục bộ do hạ tầng thoát nước chưa hoàn chỉnh và

quản lý vận hành và duy tu chưa đầy đủ 3

Rủi ro
tương

lai
Lún

Đô thị
hóa

Mưa
cực trị

NBD

Lũ
thượng

lưu

Hạ tầng
xuống

cấp

4

THÁCH THỨC TRONG QUẢN LÝ NGẬP LỤT

TP.HCM có còn ngập lụt sau khi hoàn thành các dự
án chống ngập đang được triển khai?
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THÁCH THỨC TRONG QUẢN LÝ NGẬP LỤT

5

Giải pháp NGẮN HẠN 

giải quyết ngập cục bộ?

Giải pháp DÀI HẠN ứng

phó rủi ro tương lai?

KẾT HỢP

NGẮN HẠN + DÀI HẠN?

Tiếp cận thoát nước hiện nay

KGĐT? KGĐT?

KHÔNG GIAN ĐIỀU TIẾT NƯỚC MƯA

• Là toàn bộ không gian dung để chứa/ trữ nước mưa

tạm thời giúp giảm đỉnh và tổng lượng dòng chảy

tràn.

• Không gian điều tiết quan tâm đến khía cạnh thể tích

hơn là diện tích

6
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KHÔNG GIAN ĐIỀU TIẾT NƯỚC MƯA

Cải thiện chất lượng nước mặt 7

Q
 (

m
3

/s
)

t 

(h)

Vđt

Giảm đỉnh và thể tích dòng chảy tràn Bổ cập nước ngầm

Phát triển đô thị xanh và

tăng mỹ quan đô thị

KHÔNG GIAN ĐIỀU TIẾT NƯỚC MƯA

• Có thể đầu tư phân kỳ

• Bố trí phân tán

8
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KHÔNG GIAN ĐIỀU TIẾT NƯỚC MƯA

9

KHÔNG GIAN ĐIỀU TIẾT NƯỚC MƯA

10
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PHÁT TRIỂN KHÔNG GIAN ĐIỀU TIẾT

11

Hộ gia đình

Phân tán trong

khu dân cư

Hồ tập trung

PHÁT TRIỂN KHÔNG GIAN ĐIỀU TIẾT

• Lồng nghép chức

năng điều tiết vào các

hồ hiện hữu

12
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PHÁT TRIỂN KHÔNG GIAN ĐIỀU TIẾT

13

Lồng ghép chức năng thoát nước

PHÁT TRIỂN KHÔNG GIAN ĐIỀU TIẾT

14

Lồng ghép trong các dự án

chỉnh trang đô thị, phát triển

khu dân cư
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PHÁT TRIỂN KHÔNG GIAN ĐIỀU TIẾT

15

Viễn cảnh đô thị TP.HCM

THUẬN LỢI & THÁCH THỨC

16

Thuận lợi:

• TP.HCM đang trong quá trình đô thị hóa mạnh mẽ

nên có nhiều cơ hội để lồng ghép

• Những biến cố bất định trong tương lai (BĐKH, NBD, 

lún,..) đã được nhìn nhận là một trong những thách

thức

• Có điều kiện tự nhiên, địa hình, địa chất thuận lợi cho

triển khai KGĐT
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THUẬN LỢI & THÁCH THỨC

• Chi phí giải tỏa, 
xây dựng, quản
lý/ duy tu

• Quy định tích
hợp

• Quy phạm
quản lý xây
dựng

• Tính pháp lý

• Chính quyền

• Dự án

• Hộ gia đình

• Kết nối với hệ
thống hiện hữu

• Bổ cập nước
ngầm

• Môi trường

Kỹ
thuật

Sự
đồng
thuận
xã hội

Tài
chính

Thể chế
/ pháp

lý

17

Thách thức

KẾT LUẬN & KIẾN NGHỊ

Kết luận:

• KGĐT nước mưa có nhiều tiềm năng, đa mục tiêu:

 Giảm ngập cục bộ hiện nay

 Ứng phó với các biến cố bất lợi trong tương lai

 Phát triển hạ tầng xanh, cải tạo cảnh quan đô thị

 Giảm ô nhiễm nước mặt

• Phát triển KGĐT nước mưa có tính khả thi cao mặc dù

TP.HCM có mật độ đô thị hóa cao

• Phù hợp với xu thế chung của các đô thị trên thế giới

18
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KẾT LUẬN & KIẾN NGHỊ

Kiến nghị:

Nghiên cứu lựa chọn và cải tiến các kỹ thuật điều tiết phù

hợp với điều kiện khí hậu và phi khí hậu tại TP.HCM.

Đánh giá những rào cản và đề xuất giải pháp khắc phục để
triển khai có hiệu quả KGĐT nước mưa

Xây dựng và hoàn thiện quy chuẩn kỹ thuật thiết kế, quản

lý, duy tu,…

Xây dựng cơ chế chính sách khuyến khích áp dụng các

giải pháp điều tiết nước mưa

Xây dựng quy trình quản lý, bảo dưỡng, duy tu

Bổ sung nguồn lực tài chính
19

Xin chân thành cảm ơn!

20
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DEVELOPING SPACES FOR 
RAINWATER CONTROL IN HO 

CHI MINH CITY

Assoc. Prof. Dr. Chau Nguyen Xuan Quang

Center of Water Management and Climate Change, Vietnam National University – Ho Chi Minh

1

CONTENT

• Challenges in flood control

• Spaces for rainwater monitoring

• Development orientation

• Advantages and challenges

• Conclusion and recomendations

2
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CHALLENGES IN FLOOD CONTROL

Local flooding caused by incomplete drainage system 

and insufficient operation management and maintainance3

Future 
risks

subsidence

urbanization

Extreme 
rainfall

Rising 
sea 

level

Upstream 
flood

Downgraded 
infrastructure

4

CHALLENGES IN FLOOD CONTROL

Will flooding be completely solved in HCMC after

the completion of the on-going anti-flood

projects?
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CHALLENGES IN FLOOD CONTROL

5

Short-term solutions for 

local flooding?

Long-term solutions for 

future risks?

COMBINATION OF 

LONG-TERM AND 

SHORT-TERM 

SOLUTIONS?

Current concept of water drainage

Space for 

water 

control

Space for 

water 

cotrol

?

SPACE FOR RAINWATER CONTROL

• Is the entire space to temporarily store the rainwater 

to reduce the peak rainfall and the overflow volume.

• The space focuses on the volume rather than the 

area. 

6
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SPACE FOR RAINWATER CONTROL

Improve surface water quality 7

Q
 (

m
3

/s
)

t 

(h)

Vđt

Reduce peak rainfall and the overflow volume Groundwater recharge

Develop green city and 

urban landscape.

SPACE FOR RAINWATER CONTROL

• Phased investment available

• Dispersedly installed

8
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SPACE FOR RAINWATER CONTROL

9

SPACE FOR RAINWATER CONTROL

10
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DEVELOPING SPACE FOR 
WATER CONTROL

11

Household 

reservoirs

Dispersedly 

installed 

reservoirs

Concentrated 

reservoirs

DEVELOPING SPACE FOR 
WATER CONTROL

• Integrate the function 

of water control to 

the current resorvoirs

12
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DEVELOPING SPACE FOR 
WATER CONTROL

13

Integrating the function of water drainage

DEVELOPING SPACE FOR 
WATER CONTROL

14

Integrated into the projects of 

urban landscape improvement 

and residential areas.
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DEVELOPING SPACE FOR 
WATER CONTROL

15

The prospect of  Ho Chi Minh City

ADVANTAGES AND CHALLENGES 

16

Advantages:

• HCMC is on the ways of rapid urbanization.

• The uncertainties (climate change, rising sea level, 

subsidence,…) have been seen as challenges.

• Favorable natural conditions, topography and 

geology for the implementation of the monitoring 

spaces.
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ADVANTAGES AND CHALLENGES 

• The costs of 
land clearance, 
construction, 
management/
maintenance. 

• Integrated 
regulations

• Rules of 
construction 
management

• Legality 

• Administration

• Projects

• Households

• Connected 
with the 
current system 

• Groundwater 
recharge

• Environment

Technique 
Social 

consent

FinanceInstitution/legality

17

Challenges 

CONCLUSION AND 
RECOMMENDATIONS

Conclusion:

• Space for rain water control has great potential and 

many purposes:

 Reducing the current local flooding.

 Responding to the future adverse uncertainties.

 Developing green infrastructure, urban landscape.

 Reducing surface water pollution.

• The feasibility of the rainwater controlling space is high 

despite the rapid urbanization in Ho Chi Minh City.

• In line with the common trend of the cities in the world.

18
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CONCLUSION AND 
RECOMMENDATIONS

Recommendations:

Conduct study on selection and improvement of the monitoring 

techniques, suitable to climate and non-climate conditions in 

Ho Chi Minh City.

Analyze obstacles and propose solutions to effectively 

implement  the space for rain water control. 

Build and finalize the standards in technical design, 

management, maintenance,…

Put forward the policy to encourage the application of 

rainwater monitoring solutions. 

Build the procedure for management, maintenance.

Provide financial support.
19

Thank you!

20
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BÀI THAM LUẬN
CÔNG TY ORGANICA TECHNOLOGIES

THE PRESENTATION
OF ORGANICA TECHNOLOGIES





Giải pháp xử lí nước thải phân tán 

Organica trong đô thị tập trung

1

© 2016 Organica Water

Organica là ai?

- Cung cấp giải pháp hiệu quả đối 

với xử lí nước thải bằng công 

nghệ Sinh học.

- 20 năm lịch sử/100 dự án có công 

suất đến 80,000 m3/ngày

- Đội ngũ quản lí hàng đầu từ có 

kinh nghiệm trung bình 24 năm 

từ GE, Veolia, Pentair, CH2M Hill, 
Xylem, Degremont

- Organica cung cấp giải pháp đa 

dạng từ thiết kế, cung cấp các 

thiết bị chuyên dụng để tạo điều 

kiện tối đa các công ty địa 

phương tham gia vào dự án

- Tiêu chuẩn của thế kỷ 21 về các 

trạm xử lí nước thải
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© 2016 Organica Water

Organica Water – Có mặt khắp nơi trên thế giới

3

USA,

Princeton, NJ

Hungary, 

Budapest 

India, 

New-Delhi Indonesia,

Jakarta

China, 

Shanghai

© 2016 Organica Water

Vấn đề: Các trạm xử lí nước thải truyền thống tốn kém nhiều 

tài nguyên và phá huỷ môi trường sống

4

- Tiêu thụ điện năng lớn

- Diện tích sử dụng đất nhiều

- Chi phí hạ tầng tốn kém

- Làm mất giá trị đất đai
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© 2016 Organica Water 5

Xử lí

nước thải

9%

MẠng thu gom

91%

CHI PHÍ QUẢN LÝ MẠNG NƯỚC 
THẢI

Vấn đề: 91% Tổng chi phí vận hành và quản lý hệ 

thống thoát là chi phí vận hành mạng 

Nếu chỉ cần tiết kiệm 

được 10% chi phí 

quản lý mạng thì xem 

như chi phí xử lý 

nước thải là bằng 

không 

© 2016 Organica Water

Gỉai pháp: 

Organica-Hệ thống xử lí nước thải

6

- 60% diện tích CN truyền thống

- 30% Thấp hơn về điện năng

- 35% Ít bùn hơn

- Nhìn hệ thống giống như một 
khu vườn sinh cảnh
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© 2016 Organica Water 7

Gỉai pháp: 

Organica-Hệ thống xử lí nước thải

© 2016 Organica Water

Tăng cường sự trao đổi với người dân 

8
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© 2016 Organica Water 9

Organica: Các Yếu Tố Độc Đáo

• Giảm 60% diện tích sử dụng đất

• Chi phí vận hành (OPEX) thấp hơn 30% vì 

giảm được 30% điện năng và 35%+ 

lượng bùn

• Tăng cường sự đa dạng sinh học – Hệ 

thống chịu quá tải tốt và ổn định cao

• Cảnh quan đẹp và độc đáo cho phép nhà 

máy WWTP có thể đặt ở bất cứ nơi đâu, 

điều này dẫn đến chi phí hạ tầng giảm và 

tăng giá trị đất đai xung quoanh, tăng 

khả năng tái sử dụng nước

• Hiệu quả nâng cấp và mở rộng nhà máy rất 

cao bằng việc cải tạo và nâng cấp bể 

phản ứng đối với các trạm theo công nghệ 

truyền thống.

© 2016 Organica Water

22
21

9

1

8

2

17

8

45

55 Operating plants

Plants under construction

11

2

1

1

Indonesia

2

Philippines

Gỉai Pháp Đã Được Minh Chứng: 20 năm kinh nghiệm với 

hơn 100 nhà máy xử lí hơn 780,000 m3/ngày nước thải

1

1

10

1

1

105



© 2016 Organica Water

Các khách hàng truyền thống của Organica

© 2016 Organica Water

Các Phần Thưởng và Chứng Nhận

12

Lux Research Top Ten Global Innovative Company Lux Research profiled 1200 companies across 20 sectors and selected the 

10 most innovative ones

Best Overall Innovation Winner 2013 by CIWEM West Midlands Institute of Water, Innovations Showcase

Global CleanTech “Company of the Year” (Europe & Israel) for 2013 by CleanTech Group

Global CleanTech TOP 100 (2013, 2014, 2015, and 2016) by CleanTech Group

Global Water Intelligence Wastewater Project of the Year (2013) Honorable Mention, South Pest WWTP

WEX Innovation Award (2013) Water and Energy Exchange Innovation Award recognizing significant 

achievement in the field of Water and Wastewater Management

European Business Awards for the Environment nomination (2010) by the Hungarian Jury for the EU Environmental Awards 

The "Environment Award" (2008) by the Association of Environmental Manufacturers and Service Providers 

Frost & Sullivan Innovation Prize (2005) for the ORGANICA Technology wastewater treatment solution 

Company of the Year (2004) by the Hungarian Venture Capital and Private Equity Association 

Innovation Award (2004) by the Hungarian Innovation Foundation 

The "Environment Award" (2004) by the Association of Environmental Manufacturers and Service Providers 
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Thiết bị FCR “Trái Tim Của Hệ Thống” của Organica

Cây thủy sinh

Hệ thống thổi khí

Bùn hoạt tính lơ lửng

Giá thể sinh học

Rễ cây (dài đến 1.5m) 

Lối đi bộ và giá đỡ cây

3-5  kg 
Sinh khối/m3

800 loài

13

© 2016 Organica Water

FCR  Nhiều “Miệng Ăn “ hơn trên cùng một thể tích

4 x loài của phương
pháp truyền thống

4 x mật độ của
phương pháp
truyền thống

12-18 kg sinh
khối /m3

3000 + loài

14
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Bằng Cách Kết Hợp Cấu Trúc Rễ tự Nhiên và Nhân Tạo 

Sẽ Tạo Ra Một Diện Tích Màng lớn/Thể tích Nhỏ

Màng Sinh Học Ma Trận Không Gian
Cấu Tạo Xốp Làm Tăng Tối Đa Hiệu

Suất Chuyển khốiBiomodule installation

15

Bề Mặt Tiếp Xúc
12.000m2/m3

© 2016 Organica Water

Màng Sinh Học Dầy 

0.3 - 0.5 mm

Màng Sinh Học Dầy 

25 - 30 mm

O2

O2

O2

O2

O2

O2

Ma trận Không Gian FCR Làm Tăng Hiệu Suất Chuyển Đổi       

Khối Lượng Tăng Đáng Kể

16

FCR Biofilm Loose Spatial 
Matrix

Conventional Fixed Film 
Biofilm Structure
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Chuỗi Phản Ứng

• Bước 1: Tiền xử lý: Nước thải đầu vào được tách rác, cặn .

• Bước 2: Thiết bị FCR- xử lý vi sinh theo nguyên tắc chuỗi thức ăn

• Bước 3: Sau xử lý: ép bùn, tách nước. nước sạch được khử trùng rồi

chảy vào hệ thống chung

© 2016 Organica Water

Giải Pháp của Organica giảm đáng kể 

diện tích đất sử dụng

18

TRẠM XỬ LÍ CÔNG 

NGHỆ CỦA 

ORGANICA

50 MLD = 9,000 m2

Tiếp kiệm hơn 60% diện tích 

đất sử dụng
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© 2016 Organica Water 19

Organica có chi phí đầu tư CAPEX như công 

nghệ truyền thống với 30% thấp hơn về OPEX 

40%

25%

40%

30%

20%

15%

30%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Conventional Option FCR Option

Capital Investment Cost Breakdown

Organica

Engineering

Mechanical & Electrical

Civil Works

Same CAPEX
for a beautiful, 

odor-free garden 
with 30% less 

OPEX

© 2016 Organica Water

Công nghệ FCR của Organica đòi hỏi lượng 

điện tiêu thụ ít hơn

20

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

Organica
FCR

Activated
Sludge

MBR
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Chi phí vận hành cạnh tranh hơn các công nghệ 

truyền thống

21

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

Organica
FCR

Activated
Sludge

MBR

© 2016 Organica Water

Phòng cơ

khí

Cây và giá thể sinh học
của Organica

Phòng

chứa bùn
Máy thổi

khí

Lọc Đĩa

Phòng
Đièu khiển

Một Thiết Kế Điển Hình của Trạm XLNT Của Organica

22

OW Scope

EPC Scope
Nhà kính hoặc cấu

trúc che chắn

In a typical WWTP OW supplies only technology-specific products and services while the remainder (civil construction 
& balance engineering/equipment) is supplied by the EPC contractor and/or Consulting Engineer

Đĩa phân phối khí
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Introduction to OrganicaCác dự án hiện nay

© 2016 Organica Water

Các dự án của Organica đã thực hiện cho thấy sự 

đa dạng về công suất xử lí

Residential Commercial Office Park Industrial

Upgrade (Retrofit) Tourist Areas Urban Integration

180 PE - France

500,000 PE - Hungary

200,000 PE - China

30,000 PE - China 17,000 PE - China

750,000 PE - Indonesia
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Trạm xử lí nước thải địa phương: Khu vực 

7 MLD -> Hainan Island, China (Long Mu Bay)

Organica-
powered WWTP

© 2016 Organica Water

Trạm xử lí nước thải địa phương: Khu vực 

7 MLD -> Hainan Island, China (Long Mu Bay)
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Trạm xử lí nước thải trong nội thành: Inner City

40.000 m3/ngay -> Shanghai, China (Wusong)

Before – concrete activated sludge reactors

29

© 2016 Organica Water

Trạm xử lí nước thải trong nội thành: Inner City

40.000 m3/ngay -> Shanghai, China (Wusong)

After – Organica FCR Botanical Garden (rendering)

30
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Trạm xử lí nước thải trong nội thành: Inner City

40.000 m3/ngay -> Shanghai, China (Wusong)

31

After – Organica FCR Botanical Garden (actual)

© 2016 Organica Water

Trạm xử lí nước thải trong nội thành: Inner City

40.000 m3/ngay -> Shanghai, China (Wusong)

32
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Trạm cũ – 22.000
m3/ngày

Trạm mới Organica- 45.000
m3/ngày

Khu công nghiệp lớn nhất của Indonesia cần tăng gấp đôi công suất xử lí trong khi vẫn bảo tồn được khu đất.

Nhà máy Organica nâng gấp 2x công suất trong khi chỉ chiếm 50% lượng đất. Giải pháp này cho phép nhà

máy bán được lượng đất còn lại

33

Trạm xử lí nước thải trong khu công nghiệp: 45.000 

m3/ngày -> Bekasi, Indonesia: Vị trí ban đầu

© 2016 Organica Water

Trạm xử lí nước thải trong khu công nghiệp: 45.000 

m3/ngày -> Bekasi, Indonesia: Vị trí ban đầu

34

Site of Organica FCR

Existing CAS WWTP

34
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Trạm xử lí nước thải trong khu công nghiệp: 45.000 

m3/ngày -> Bekasi, Indonesia: Nhà máy mới

Organica FCR Botanical Garden (rendering)

© 2016 Organica Water 36

Trạm xử lí nước thải trong khu công nghiệp: 45.000 

m3/ngày -> Bekasi, Indonesia: Nhà máy mới

Organica FCR Botanical Garden (actual)
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Trạm xử lí nước thải trong nội thành 

Nâng công suất lên 50.000 m3/ngày -> Anshun, China

Hình hảnh render

© 2016 Organica Water

Trạm xử lí nước thải trong nội thành 

Nâng công suất lên 50.000 m3/ngày -> Anshun, China

Hình hảnh render
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Trạm xử lí nước thải trong nội thành 

Nâng công suất lên 50.000 m3/ngày -> Anshun, China

39

Hình ảnh thực tế

© 2016 Organica Water

Trạm xử lí nước thải trong nội thành 

Nâng công suất lên 50.000 m3/ngày -> Anshun, China

40

Hình ảnh thực tế
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© 2016 Organica Water

Nhà máy nước thải trong nội đô: 80.000 MLD -> Budapest, 

Hungary (Nâng cấp South Pest)

41

Trước

Chuyển đổi công nghệ bùn hoạt tính sang công nghệ
Organica

Sau

© 2016 Organica Water

Nhà máy nước thải trong nội đô: 80.000 MLD -> 

Budapest, Hungary (Nâng cấp South Pest)

42

Render
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© 2016 Organica Water

Nhà máy nước thải trong nội đô: 80.000 MLD -> 

Budapest, Hungary (Nâng cấp South Pest)

43

Thực tế

© 2016 Organica Water

Bhatpara, Kolkata, India – 30 000 m3/d

44
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© 2016 Organica Water

Bhatpara, Kolkata, India – 30 000 m3/d

45

© 2016 Organica Water

Laguna: Manila, Philippines – 6 500 m3/d

46
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© 2016 Organica Water

Laguna: Manila, Philippines – 6 500 m3/d

47

© 2016 Organica Water

Ví dụ: Cải thiện chất lượng nước đầu xả thải

Shenzhen, China- 30,000 m3/d (HeYuan)

48

Parameter
Influent
(mg/L)

Old 
Effluent/Limit

(mg/L) 

New 
Effluent/Limit 

(mg/L)
COD 250 50 20
BOD 150 10 4
TSS 200 10 5
TN 40 15 10

NH4-N+ 25 5 1
TP 5 0.5 0.2
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© 2016 Organica Water

Hệ thống xử lí nước thải trong thành phố: 

2.000 m3/ngày -> Jakarta, Indonesia (Plaza Indonesia)

Waldorf-Astoria Hotel

Organica Facility

49

© 2016 Organica Water

Hệ thống xử lí nước thải trong thành phố: 

2.000 m3/ngày -> Jakarta, Indonesia (Plaza Indonesia)
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© 2016 Organica Water 51

Hệ thống xử lí nước thải trong nội đô: cư dân

British Columbia, Canada (Sechelt)

Organica Plant

© 2016 Organica Water

DIP, Dubai, UAE – 3 500 m3/d

52
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© 2016 Organica Water

IKEA, Krasnodar, Russia – 1 000 m3/d

53

© 2016 Organica Water

IKEA, Krasnodar, Russia – 1 000 m3/d

54
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© 2016 Organica Water 55 55

Trong vòng 100 năm qua

© 2016 Organica Water 56 56

Trong 100 năm tới
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© 2016 Organica Water 57

Tầm nhìn tương lai – Khu vườn tái sử dụng nước

www.organicawater.com

info@organicawater.com

+ 62 815 1921 2638

© 2016 Organica Water

Lianping: Shenzhen, China – 15 000 m3/d 

58
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Lianping: Shenzhen, China – 15 000 m3/d 
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© 2016 Organica Water

Zhongxin: Shenzhen, China – 15 000 m3/d

60
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© 2016 Organica Water

Zhongxin: Shenzhen, China – 15 000 m3/d

61
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Organica Localized Solution for Inner 

City WWTP in Centralized Urban

1

© 2016 Organica Water

Who Is Organica?

- Provider of cost and space efficient 
solutions for biological wastewater 
treatment

- 20 yrs of history/100 references up 
to 80,000 m3/d (22 MGD)

- Top management team in global 
water sector with Avg 24 years 
experience at GE, Veolia, Pentair, 
CH2M Hill, Xylem, Degremont

- Organica provides facility design and 
specialty equipment supply,  
enabling local EPC/engineering 
companies to deliver projects

- The future standard “operating 
system” for municipal wastewater 
treatment plants (WWTPs) in the 
21st century
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© 2016 Organica Water

Organica Water - Global Presence Supports Wide 

Range of Geographical Markets

3

USA,

Princeton, NJ

Hungary, 

Budapest 

India, 

New-Delhi Indonesia,

Jakarta

China, 

Shanghai

© 2016 Organica Water

The Problem: Conventional Wastewater Treatment 

is Cost Prohibitive & Destroys Economic Value

4

- Consume Massive Amount of Energy
- Large Physical Footprint
- Substantial Infrastructure Cost
- Destruction of Land Value 
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© 2016 Organica Water 5

Treatment
9%

Sewer Networking
91%

WASTEWATER MANAGEMENT COSTS

The Problem: 91% of TOTAL Wastewater 

Management Costs Are in the Sewer Network

If we can save 10% 
on network costs, 

treatment is “free”

© 2016 Organica Water

The Solution: 

Organica-Powered Wastewater Treatment

6

- 60% Smaller Footprint
- 30% Lower Energy 
- 35% Less Sludge Production
- Botanical Garden-Like Look & Feel
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© 2016 Organica Water 7

The Solution: 

Organica-Powered Wastewater Treatment

© 2016 Organica Water

Facilities Provide Community Interaction and Benefits

8
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© 2016 Organica Water 9

Organica: Unique Differentiators

• Up to 60% Reduction in Physical 

Footprint 

• 30% or Greater Reduction in Operating 

Expense (OPEX), driven by 30% lower 

energy and 35%+ less sludge production

• Enhanced Biodiversity - Resilient and 

Stable System 

• Unique Look & Feel allows WWTP to be 

strategically located virtually anywhere, 

resulting in lower infrastructure costs, 

increased land value, and enabling cost-

effective reuse of the treated effluent

• Highly cost efficient upgrade and/or 

expansion of capacity by retrofitting 

reactors in existing conventional WWTPs 

with Organica Biomodules

© 2016 Organica Water

22
21

9

1

8

2

17

8

45

55 Operating plants

Plants under construction

11

2

1

1

Indonesia

2

Philippines

A Proven Solution: 20 Years of Experience with 

100 Facilities Treating >780,000 m3/d of Wastewater

1

1

10

1

1
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© 2016 Organica Water

Organica’s Clients and Partners Include Most 

of the Top Water Companies in the World

© 2016 Organica Water

Frost & Sulivan Best Practices Award in Technology Leadership (2017) Selected from the entire global biological wastewater treatment industry

Global Water Intelligence Industrial Water Project of the Year (2016) Nominee, MM2100 WWTP

2016 Cleantech Connect Most Innovative Company by GP Bullhound, selected from over 150 companies by esteemed panel of 

judges from across the Cleantech Sector

Lux Research Top Ten Global Innovative Company Profiled 1200 companies across 20 sectors/selected 10 most innovative

Best Overall Innovation Winner 2013 by CIWEM West Midlands Institute of Water, Innovations Showcase

Global CleanTech “Company of the Year” (Europe & Israel) for 2013 by CleanTech Group

Global CleanTech TOP 100 (2013, 2014, 2015, and 2016) by CleanTech Group

Global Water Intelligence Wastewater Project of the Year (2013) Honorable Mention, South Pest WWTP

WEX Innovation Award (2013) Water and Energy Exchange Innovation Award recognizing significant 

achievement in the field of Water and Wastewater Management

European Business Awards for the Environment nomination (2010) by the Hungarian Jury for the EU Environmental Awards 

The "Environment Award" (2004 and 2008) by the Association of Environmental Manufacturers and Service Providers 

Frost & Sullivan Innovation Prize (2005) for the ORGANICA wastewater treatment solution 

Company of the Year (2004) by the Hungarian Venture Capital and Private Equity Association 

History Of Awards & Recognition

Demonstrates Organica’s Unique Solution Offering

12
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© 2016 Organica Water

Organica Food Chain Reactor (FCR):

Biological Reactor is “Heart” of the Solution

Plants on the 

supporting mesh

Fine bubble 

aeration

Activated 

sludge in suspension

Engineered

supporting media

Root zone (up to 1.5m) 

as fixed film carrier

Walkway and plant 

supporting rack

Activated Sludge:

• 800 species
• 3-5  kg of biomass 

/m3

13

© 2016 Organica Water

Organica FCR: 

More Hungry Mouths per Cubic Meter

4 x the species 

of Activated 

Sludge

4 x the density 

of Activated 

Sludge

Organica FCR:

• 3000+ species
• 12-18 kg of 

biomass /m3

14
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© 2016 Organica Water

Combination of Natural and Engineered Root Structures 

Provides Large Biofilm Mass In Small Volume

Loose spatial matrix biofilm –

excellent mass transfer

Biomodule installation

15

12,000 m2 surface area

per m3 of reactor space

15

© 2016 Organica Water

Organica FCR Provides Significant 

Reduction in Space Requirement

17

ORGANICA 

TREATMENT 

FACILITY

50 MLD = 9,000 m2

Up to 60% savings in footprint 

over traditional process
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© 2016 Organica Water 18

Organica offers SAME CAPEX as Conventional 

Technologies with 30% less OPEX 

40%

25%

40%

30%

20%

15%

30%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Conventional Option FCR Option

Capital Investment Cost Breakdown

Organica

Engineering

Mechanical & Electrical

Civil Works

Same CAPEX
for a beautiful, 

odor-free garden 
with 30% less 

OPEX

© 2016 Organica Water

Organica FCR Requires Significantly Less 

Energy Than Competitive Technologies 

19

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

Organica
FCR

Activated
Sludge

MBR
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© 2016 Organica Water

Organica FCR Operating Costs are Significantly 

Less Than Competitive Technologies

20

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

Organica
FCR

Activated
Sludge

MBR

© 2016 Organica Water

Introduction to OrganicaRecent Projects
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© 2016 Organica Water

Past Organica Projects Demonstrate Wide 

Capacity Range in a Variety of Applications

Residential Commercial Office Park Industrial

Upgrade (Retrofit) Tourist Areas Urban Integration

180 PE - France

500,000 PE - Hungary

200,000 PE - China

30,000 PE - China 17,000 PE - China

750,000 PE - Indonesia

© 2016 Organica Water

Localized Wastewater Treatment: Tourist Area

7 MLD -> Hainan Island, China (Long Mu Bay)

Organica-
powered WWTP
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Localized Wastewater Treatment: Tourist Area

7 MLD -> Hainan Island, China (Long Mu Bay)

© 2016 Organica Water

Localized Wastewater Treatment: Inner City

40 MLD -> Shanghai, China (Wusong)

Before – concrete activated sludge reactors

28
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© 2016 Organica Water

Localized Wastewater Treatment: Inner City

40 MLD -> Shanghai, China (Wusong)

After – Organica FCR Botanical Garden (rendering)

29

© 2016 Organica Water

Localized Wastewater Treatment: Inner City

40 MLD -> Shanghai, China (Wusong)

30

After – Organica FCR Botanical Garden (actual)
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© 2016 Organica Water

Localized Wastewater Treatment: Inner City

40 MLD -> Shanghai, China (Wusong)

31

© 2016 Organica Water

Old CAS Plant  - 22 MLD

New Organica Plant- 45 MLD

The largest industrial park in Indonesia needed to double wwtp treatment capacity while preserving land value.

The Organica plant has 2x CAPACITY WHILE OCCUPYING 50% OF THE LAND. The solution allows the developer to sell the
land adjacent to Organica plant including the plot occupied by the old CAS plant.

32

Localized Wastewater Treatment: Industrial Park

45 MLD -> Bekasi, Indonesia: Existing Site
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Localized Wastewater Treatment: Industrial Park

45 MLD -> Bekasi, Indonesia: Existing Site

33

Site of Organica FCR

Existing CAS WWTP

33

© 2016 Organica Water 34

Localized Wastewater Treatment: Industrial Park

45 MLD -> Bekasi, Indonesia: New Organica Facility

Organica FCR Botanical Garden (rendering)
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© 2016 Organica Water 35

Localized Wastewater Treatment: Industrial Park

45 MLD -> Bekasi, Indonesia: New Organica Facility

Organica FCR Botanical Garden (actual)

© 2016 Organica Water 36

Localized Wastewater Treatment: 

Capacity Expansion to 50 MLD -> Anshun, China

Organica FCR Botanical Garden (rendering)
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Localized Wastewater Treatment: Capacity Expansion

50 MLD -> Anshun, China

Organica FCR Botanical Garden (rendering)

© 2016 Organica Water

Localized Wastewater Treatment: 

Capacity Expansion to 50 MLD -> Anshun, China

38

Organica FCR Botanical Garden (actual)
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© 2016 Organica Water

Localized Wastewater Treatment: 

Capacity Expansion to 50 MLD -> Anshun, China

39

Organica FCR Botanical Garden (actual)

© 2016 Organica Water

Localized Wastewater Treatment: Urban Sprawl

80 MLD -> Budapest, Hungary (South Pest Upgrade)

40

Before – concrete activated sludge reactors

Transformation of Activated Sludge to Organica FCR

After - upgrade with Organica FCR
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© 2016 Organica Water

Localized Wastewater Treatment: Urban Sprawl

80 MLD -> Budapest, Hungary (South Pest Upgrade)

41

Organica FCR Botanical Garden (rendering)

© 2016 Organica Water

Localized Wastewater Treatment: Urban Sprawl

80 MLD -> Budapest, Hungary (South Pest Upgrade)

42

Organica FCR Botanical Garden (actual)
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© 2016 Organica Water

Bhatpara, Kolkata, India – 30 000 m3/d

43

© 2016 Organica Water

Bhatpara, Kolkata, India – 30 000 m3/d

44
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© 2016 Organica Water

Laguna: Manila, Philippines – 6 500 m3/d

45

© 2016 Organica Water

Laguna: Manila, Philippines – 6 500 m3/d

46
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© 2016 Organica Water

Example: Effluent Improvement

Shenzhen, China- 30,000 m3/d (HeYuan)

47

Parameter
Influent
(mg/L)

Old 
Effluent/Limit

(mg/L) 

New 
Effluent/Limit 

(mg/L)
COD 250 50 20
BOD 150 10 4
TSS 200 10 5
TN 40 15 10

NH4-N+ 25 5 1
TP 5 0.5 0.2

© 2016 Organica Water

Localized Wastewater Treatment: Inner City

2 MLD -> Jakarta, Indonesia (Plaza Indonesia)

Waldorf-Astoria Hotel

Organica Facility

48
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© 2016 Organica Water

Localized Wastewater Treatment: Inner City

Jakarta, Indonesia (Plaza Indonesia)

© 2016 Organica Water 50

Localized Wastewater Treatment: Residential

British Columbia, Canada (Sechelt)

Organica Plant
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© 2016 Organica Water

DIP, Dubai, UAE – 3 500 m3/d

51

© 2016 Organica Water

IKEA, Krasnodar, Russia – 1 000 m3/d

52
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IKEA, Krasnodar, Russia – 1 000 m3/d

53

© 2016 Organica Water 54 54

The Last 100 Years
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© 2016 Organica Water 55 55

The Next 100 Years

© 2016 Organica Water 56

Vision of the Future – Water Reclamation Gardens

www.organicawater.com

info@organicawater.com

+ 62 815 1921 2638
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© 2016 Organica Water

Lianping: Shenzhen, China – 15 000 m3/d 

57

© 2016 Organica Water

Lianping: Shenzhen, China – 15 000 m3/d 

58
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© 2016 Organica Water

Zhongxin: Shenzhen, China – 15 000 m3/d

59

© 2016 Organica Water

Zhongxin: Shenzhen, China – 15 000 m3/d

60
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BÀI THAM LUẬN
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN
HẠ TẦNG KỸ THUẬT VMCTECH

THE PRESENTATION
OF TECHNICAL INFRASTRUCTURE INVESTMENT

JOINT STOCK COMPANY VMCTECH
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ỨNG DỤNG HỒ ĐIỀU TIẾT NGẦM CÔNG NGHỆ 

CROSS-WAVE CHỐNG NGẬP NƯỚC 

TẠI TP. HỒ CHÍ MINH 

VMCTech là đối tác chiến lược của Sekisui Nhật Bản

1

Giới thiệu về hồ điều tiết ngầm CROSS-WAVE (CW)

Ưu điểm hồ điều tiết ngầm CW

Ứng dụng trên thế giới

Dự án thí điểm đầu tiên tại Việt Nam

Tiềm năng ứng dụng CW tại TP.HCM

VMCTech là đối tác chiến lược của Sekisui Nhật Bản
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2

CROSS-WAVE là giải pháp mô đun nhựa

được xây dựng, lắp đặt ngầm dưới lòng

đất nhằm mục đích điều tiết nước mưa.

Trong quá trình xây dựng

CROSS-WAVE (CW) là gì?

Sau khi xây dựng

3

CROSS-WAVE (CW) là gì?

Màng kỹ thuật

★ Không tự thấm

Vải địa kỹ thuật

★ Thấm tự nhiên

Cấu tạo cơ bản hồ điều tiết ngầm CW
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4

CROSS-WAVE (CW) là gì?

③ Lớp cát

Lớp Cát

Chảy tràn

② ống dẫn

nước đầu vào

Cát

④ Màng kỹ thuật

① Lõi→Cross Wave

② Ống dẫn nước đầu vào và đầu ra.

③ Lớp cát

④ Màng kỹ thuật ★ Không tự thấm（EVA）

⑤ Vải địa kỹ thuật ☆ Thấm tự nhiên

①CROSS-WAVE

② Ống dẫn

đầu ra

⑤ Vải địa kỹ thuật

↑

P

Cấu tạo cơ bản hồ điều tiết ngầm CW

5

CROSS-WAVE (CW) là gì?

1. Thân 2. Tấm lót

Không sử dụng keo hoặc vật liệu kết dính nào

khác
CROSS-WAVE

Loại CW-H

Kích thước lớn Kích thước nhỏ Tấm lót

Kích thước （mm） 994x994x220 994x494x220 988x240x25

Trọng lượng （kg） 7.3 3.7 0.8

Phương pháp chế

tạo
Ép phun

Vật liệu Polypropylen

Tỉ suất chứa nước > 95%
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6

CROSS-WAVE (CW) là gì?

空隙率 ９５％ 空隙率 ９４％

空隙率 ９２％

Tỉ trọng chứa nước > 95% Chiều sâu tái lập
2.2m

Chiều sâu lắp đặt 6m Tải trọng lớn

ＣＷ-Ｈ ＣＷＣＷ-L ＣＷ-Ｓ

Tỉ trọng chứa nước > ９５％

0.6~1.6m
0.6~2.2m 0.5~2.2m

0.5~3.3m

4m

6m

Tỉ trọng chứa nước > ９４％ Tỉ trọng chứa nước > ９３％ Tỉ trọng chứa nước > ９２％

Design requirement

7

CROSS-WAVE (CW) là gì?

5 Lắp đặt CW 6 Lắp đặt tấm lót 7 Cuộn vải địa 8 Hoàn thiện

2 Lắp đặt vải địa 3 lắp đặt màng kỹ

thuật

4 Vận chuyển1 Đo đạc

✻ Trường hợp hồ tự thấm không lắp đặt bước 3

Quy trình thi công lắp đặt
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8

Khả năng ứng dụng rộng rãi

Ô nhiễm môi trường

Hạn hán - Thiếu nước

Bể chứa nước sạch

Ngập úng đô thị

Ưu điểm hồ điều tiết ngầm CW

9

Ưu điểm hồ điều tiết ngầm CW

Tỉ suất chứa nước lên đến trên 95% thể tích lắp đặt và khoảng

không chiếm chỗ của vật liệu ít.

Được chứng nhận bởi

Bộ Giao thông quốc

thổ Nhật Bản và các

Hiệp hội chuyên môn

liên quan.

3. Thiết kế chịu tải trọng lớn:

1. Tỉ lệ chứa nước cao:

Xe tải 25 tấn

Chiều sâu lắp đặt đến 6m

2. Tiết kiệm thời gian:
Thời gian thi công ngắn hơn so với thi công bê tông truyền thống.

4. Xây dựng nhanh: Trọng lượng lắp ghép nhẹ và lắp ghép dễ dàng và nhanh chóng. 

Diện tích hồ 1000m3 có thể lắp đặt trong vòng 5 ngày.

5. Không gây ô nhiễm môi trường
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Ưu điểm hồ điều tiết ngầm CW

• Có thể xây dựng theo nhiều diện tích khác nhau từ vài chục
mét khối đến vài chục ngàn mét khối.

• Đảm bảo an toàn lao động cho đến nay chưa có tai nạn lao 
động nào xảy do trong quá trình lắp đặt module CW

• Tiết kiệm không gian, diện tích (thiết kế nhỏ

gọn và có thể lắp đặt diện tích nhỏ, module

gọn nhẹ dễ dàng vận chuyển.)

• Dễ dàng vận hành bảo dưỡng

• Có thể tái sử dụng được

11

Ứng dụng trên thế giới

Độ phủ thị

trường Nhật Bản

về dòng sản

phẩm này

40%

No.1
Hơn 100 dự án

Tổng dung tích 260,000㎥

Kinh nghiệm dự án nước ngoài

6,600 dự án

Tổng dung tích 1,700,000㎥

Đứng hàng đầu

Nhật Bản

Thị trường Nhật Bản
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Ứng dụng trên thế giới

- Công trình tại tỉnh Ishikawa, Nhật Bản

- Bể chứa tái sử dụng nước dung tích: 9200m3

13

Ứng dụng trên thế giới

- Công trình tại Đài Loan

- Bể chứa tái sử dụng nước dung tích: 2060m3
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Ứng dụng trên thế giới

- Công trình tại tỉnh Kanazawa, Nhật Bản

- Bể chứa tái sử dụng nước dung tích：30,000m3

15

Dự án thí điểm đầu tiên tại Việt Nam

(1) Khái quát công trình

1) Địa điểm:

• Nhà Thiếu nhi quận Thủ Đức, 

281 Võ Văn Ngân, Q. Thủ Đức, 

TP.HCM

2) Thời gian:

• Từ ngày 28/7/2017 

• Đến ngày 5/8/2017

3) Nội dung:

• Thi công thí điểm hồ điều tiết ngầm

chống ngập

• Thể tích: 109 m3

4) Đơn vị thực hiện

• Trung tâm điều hành chương trình

chống ngập nước TPHCM – Sekisui 

Nhật Bản – VMCTech

(2) Hình ảnh tham khảo
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Trước Đô
Thị Hóa

Thẩm thấu 50％

Chảy tràn 50％

Mưa 100%

・ Ngập úng đô thị

・ Thiếu nước ngầm

・ Ô nhiễm mô trường

・ Dự trữ nước

Sông, kênh.

TIỀM NĂNG ỨNG DỤNG CROSSWAVE TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

VMCTech là đối tác chiến lược của Sekisui Nhật Bản

17

Thẩm thấu 10～35％

Chảy tràn 65～90％

Đô Thị Hóa
Mưa 100%

VMCTech là đối tác chiến lược của Sekisui Nhật Bản

TIỀM NĂNG ỨNG DỤNG CROSSWAVE TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

・ Ngập úng đô thị

・ Thiếu nước ngầm

・ Ô nhiễm mô trường

・ Dự trữ nước

Sông, kênh.
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Khống chế
lượng nướcMưa 100%

VMCTech là đối tác chiến lược của Sekisui Nhật Bản

TIỀM NĂNG ỨNG DỤNG CROSSWAVE TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

・ Ngập úng đô thị

・ Thiếu nước ngầm

・ Ô nhiễm mô trường

・ Dự trữ nước

Sông, kênh.

Hồ điều
tiết CW

Hồ điều
tiết CW

Hồ điều
tiết CW

19

VMCTech là đối tác chiến lược của Sekisui Nhật Bản

Hồ điều tiết ngầm công nghệ CROSS-WAVE là

giải pháp công nghệ tiên tiến, hiệu quả và khả

thi cao góp phần:

 Giải quyết ngập lụt đô thị

 Sử dụng hiệu quả nguồn nước mưa

 Giảm ô nhiễm môi trường

 Bổ cập nước ngầm, giảm sụt lún

 Ứng phó với biến đổi khí hậu
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VMCTech là đối tác chiến lược của Sekisui Nhật Bản

Xin cảm ơn

quý vị đã chú ý lắng nghe!
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APPLICATION OF UNDERGROUND 

WATER STORAGE SOLUTION CROSS-WAVE

TO CONTROL FLOOD IN HO CHI MINH CITY

VMCTech is a strategic partnership of Sekisui Japan 

1

 Introduce underground Water Storage Solution CROSS-

WAVE (CW)

The advantages of underground reservoir made by CW

Application in the world

The first pilot project in Vietnam

Apply potentiality of CW in HCMC

VMCTech is a strategic partnership of Sekisui Japan 
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CROSS-WAVE is a plastic module 

solution built and installed underground for 

the purpose of regulating rain water.

During constructing CW

What is CROSS-WAVE (CW)?

After constructing 

3

What is CROSS-WAVE (CW)?

Technical film

★ Not self-absorbed

Technical 

geographical fabric

★ Self-absorbed

Basic structure of underground reservoir CW
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What is CROSS-WAVE (CW)?

③ Sandy layer

Sandy layer

Overflow

② Inlet water 

pipe

Sand

④ Technical film

① Core →Cross Wave

② Inlet and outlet water pipes.

③ Sandy layer

④ Technical film ★ Not self-absorbed（EVA）

⑤ Technical geographical fabric ☆ Self-absorbed

①CROSS-WAVE

② Outlet 

water pipe

⑤ Technical 

geographical fabric 

↑

P

Basic structure of underground reservoir CW

5

What is CROSS-WAVE (CW)?

1. Main part 2. Pads

No glue or any other adhesive material needed

CROSS-WAVE
CW-H type

Big size Small size Pad

Size（mm） 994x994x220 994x494x220 988x240x25

Weigh（kg） 7.3 3.7 0.8

Manufacturing 

method Injecting squeeze

Material Polypropylen

Water storage ratio > 95%
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What is CROSS-WAVE (CW)?

空隙率 ９５％ 空隙率 ９４％

空隙率 ９２％

Water stoge ratio > 95% Restoring depth Installation depth 6m Big load

ＣＷ-Ｈ ＣＷＣＷ-L ＣＷ-Ｓ

Water stoge ratio > ９５％

0.6~1.6m
0.6~2.2m 0.5~2.2m

0.5~3.3m

4m

6m

Water stoge ratio > ９４％ Water stoge ratio > ９３％ Water stoge ratio > ９２％

Design requirement

7

What is CROSS-WAVE (CW)?

5 CW installation 6 Pad installation 7 Geographical 

fabric rolling

8 Complete

2 Geographical 

fabric installation

3 Technical film 

installation

4 Transport1 Survey

✻ In the case the self-absorbed reservoir is not installed the third step

Construction process
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Wide applicable 

Environmental pollution

Drought – lack water

Clean water tank

Urban flood

Advantages of underground reservoir CW

9

Advantages of underground reservoir CW

Water store ratio is up to 95% of installing volume and the space 

takes the place of materials less

Certified by the 

Japanese Transport 

Ministry and relevant 

professional 

associations.

3. Heavy load design:

1. Water stoge ratio high:

25 tons truck

Installation depth up to 6m

2. Save time:
Construction time is shorter than traditional concrete construction.

4. Fast construction: The weigh is light and installation is easy and fast. The 1000m3 

reservoir can be installed within 5 days.

5. Do not pollute the environment
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Advantages of underground reservoir CW

• Can be constructed in many different areas from tens of cubic 
meters to tens of thousands of cubic meters

• Ensure labor safety up to now  have not any accident occurred 
during installation module CW

• Save on space, area (compact design and can be installed in 
small areas, compact modules are easy to transport.)

• Easy maintenance

• Reusable

11

Application in the world

This product 

accounts for 

40% of the 

Japanese market

No.1
More than 100 projects

Total capacity 260,000㎥

Foreign project experience

6,600 projects

Total capacity 1,700,000㎥

Top rank in Japan

Japanese market
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Application in the world

- Project in Ishikawa, Japan

- Storage tank for reuse of water: 9200m3

13

Application in the world

- The project in Taiwan

- Storage tank for reuse of water: 2060m3
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Application in the world

- The project in Kanazawa, Japan

- Storage tank for reuse of water：30,000m3

15

The first pilot project in Vietnam

(1) General works

1) Location:

• The Thu Duc District Children’s 

House, 281 Vo Van Ngan street, Thu 

Duc district, HCMC.

2) Time:

• From: 28/7/2017 

• To: 5/8/2017

3) Content:

• Construct the pilot of underground 

reservoir to prevent flooding

• Volume: 109 m3

4) Implementing Units

• Steering Center of the Urban Flood 

Control Program Ho Chi Minh City–

Sekisui Japan– VMCTech

(2) Reference images
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Before 
Urbanization

Absorb 50％

Overflow 50％

Rainfall 100%

・ Urban Flooding

・ Lack of groundwater

・ Pollution

・ Water tank

River, canal

Potential application CW in HCMC

VMCTech is a strategic partnership of Sekisui Japan 

17

River, canal

Absorb 10～35％

Overflow 65～90％

Urbanization
Rainfall 100%

・ Urban Flooding

・ Lack of groundwater

・ Pollution

・ Water tank

Potential application CW in HCMC

VMCTech is a strategic partnership of Sekisui Japan 
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CW Reservoir

CW Reservoir

CW Reservoir

River, canal

Water 
control

Rainfall 100%

・ Urban Flooding

・ Lack of groundwater

・ Pollution

・ Water tank

Potential application CW in HCMC

VMCTech is a strategic partnership of Sekisui Japan 

19

VMCTech is a strategic partnership of Sekisui Japan 

The underground reservoir with CROSS-WAVE 

technology is an advanced, effective and highly

realizable solution that contributes to:

 Resolve urban flood 

 Use rainwater efficiently

 Reduce environmental pollution

 Supplement of groundwater, decrease subsidence 

 Respond to climate change
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VMCTech is a strategic partnership of Sekisui Japan 

Thank you

for your attention and listening!
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BÀI THAM LUẬN
CÔNG TY TƯ VẤN HASKONING - HÀ LAN

THE PRESENTATION
OF HASKONING - NETHERLANDS





Ngập lụt: các giải pháp cho toàn cầu và TPHCM 
Quan điểm đầu tư chống ngập trên thế giới; Những ý 

tưởng và giải pháp chống ngập cho TPHCM

09/03/2018

09/03/2018

Ngập lụt đô thị trên thế giới

2

 Thống kê thiệt hại do thiên tai trong giai đoạn

1970-2012, trong đó mưa và lũ gây ra:

 55% thiệt hại về người

 86% thiệt hại về kinh tế
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09/03/20183

Source: 
National Geographic

Ứng phó với ngập lụt

09/03/20184

Ứng phó với ngập lụt

 Hiện nay, 3,5 tỷ người – phân nữa dân số thế giới – sống ở các thành phố

 Năm 2030, 60% dân số toàn cầu sẽ sống ở các thành phố

 Hiện nay, 80% các siêu đô thị nằm ở các châu thổ lưu vực sông
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09/03/2018

Phát triển toàn cầu

5

09/03/2018

Không gian cho nước ở các Khu vực Đô thị

Sông Kallang - Singapore

6
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09/03/20187

Nhu cầu muốn biết về các tác động

7

Cảnh báo
Ngăn chặn

Ứng phó

09/03/2018

Các mô hình thuộc thế hệ tiếp theo

8

 Các giải pháp thông minh

 3Di

 Mô hình tương tác & theo thời gian thực

 Dựa trên cơ sở dữ liệu trên Cloud 

 Số liệu cần:

 Bản đồ cao độ

 Các lớp địa hình và dưới đất

 Lớp mạng lưới sông rạch 1D 

 Lớp mạng lưới cống 1D

 Số liệu mưa chính xác theo thời gian thực
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09/03/2018

Những lợi thế của mô hình thế hệ tiếp theo

 Nhanh hơn và chi tiết hơn

 Tất cả các quá trình thủy văn được tích hợp

trong một mô hình

 Xây dựng kịch bản nhanh

 Mô hình tương tác – trong khi đang mô phỏng

 Hỗ trợ ra quyết định/tương tác cho các bên

liên quan

 Kết nối với các giao diện và ứng dụng trực

tuyến, ví dụ:

 Hệ thống cảnh báo lũ sớm

 Ứng dụng di động

10

185



09/03/201811

Ví dụ mô hình 3Di: Parramatta - Úc

11

Sản phẩm:

 Cổng thông tin dữ liệu trang web mọi tổ chức đối tác đều có
thể truy cập: số liệu đo, dự báo, bản đồ, số liệu cảnh báo và số
liệu từ camera quan sát (CCTV)

 Công cụ dự báo có khả năng tích hợp tất cả các số liệu đo, 
dự báo và mô hình để dự báo kết quả, tác động có thể xảy ra
và lập bản đồ dự báo ngập 

 Xác định các mực nước dự báo hoặc thực tế, mực nước
hành động và thời gian để xác định trước danh sách các khu
vực có nguy cơ ngập, lên đến 40 điểm

 Công cụ cảnh báo với chức năng cảnh báo tự động cho các
đối tác và có thể kích hoạt cảnh báo bằng tay

 Trang web được xây dựng trên cổng thông tin dữ liệu thể
hiện bản đồ tất cả các điểm đo, mực nước gần đây và các
thông tin quan trọng khác: trang web miễn phí

 Tiếp tục hỗ trợ và bảo trì hệ thống

 Đào tạo nhân lực và cung cấp tài liệu đào tạo

 Bảo hành 2 năm

09/03/2018

Bảng thông tin, quan sát qua màn hình máy tính

12

Hệ thống cảnh báo lũ quét bằng bảng
thông tin 

Dự báo thời tiết Các điểm đo Camera quan sát đường
Charles

Mực nước ở Marsden Weir Bản đồ ngập hiện tại

186



09/03/2018

Những khó khăn của TPHCM  

13

1. Lún nền (2-3 cm/năm)  cản trở tiêu

thoát nước

2. Triều cao (< 1 cm/năm)  cản trở tiêu

thoát nước

3. Ít không gian cho nước, khi lưu lượng
sông cao  mực nước sông cao hơn 

cản trở tiêu thoát nước

4. Lượng mưa tăng & hệ thống cống thiếu
năng lực  thiếu năng lực tiêu thoát nước

5. Kinh tế càng phát triển  thiệt hại càng

lớn

09/03/2018

Hướng dẫn đầu tư

 Nhiều dự án đang triển khai và đã có kế hoạch:

 Dự án Vệ sinh môi trường TPHCM

 Dự án Cải thiện vệ sinh môi trường và nâng cấp đô thị

lưu vực Tân Hóa – Lò Gốm

 Dự án Cải tạo kênh Hàng Bàng

 Dự án Quản lý rủi ro ngập lụt TPHCM

 Hệ thống chống ngập cho TPHCM: 12 cống ngăn triều và

một tuyến đê khép kín

14

 Cần có công cụ hỗ trợ ra quyết định & hệ thống

cảnh báo ngập sớm ngay từ bây giờ

 Sau đó cần có công cụ hỗ trợ ra quyết định vận

hành
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Các bước tiếp theo

 Số liệu rất quan trọng: 

 Số liệu địa hình đo LIDAR có sẵn

 Số liệu mưa thực đo chất lượng tốt (đo bằng ra-
đa)

 Thí điểm: Lưu vực Nhiêu Lộc – Thị Nghè

 Mô phỏng sử dụng:

 Hỗ trợ ra quyết định

 Cảnh báo ngập theo thời gian thực

 Hỗ trợ vận hành

 Xây dựng mô hình theo thời gian thực cho TPHCM

15
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Flooding: solutions worldwide and for HCMC
Investment views against flooding in the world; Ideas 

and solutions for flood management in HCMC

09 maart 2018

Open

09 maart 2018

Urban Flooding worldwide

2

 Of all natural hazards in 1970-2012, storms 

and floods caused:

 55% of lives lost

 86% of economic losses
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09 maart 20183

Source: 
National Geographic

Flood Resilience

09 maart 20184

Flood Resilience

 Today, 3.5 billion people - half of humanity – live in cities

 In 2030, 60% of the global population will live in cities

 Today, 80% of the megacities is located in river deltas
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09 maart 2018

Developments worldwide

5

09 maart 2018

Room for water in Urban Areas

Kallang River - Singapore

6
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09 maart 20187

Need for insight in impact

7

Awareness
Prevention

Response

09 maart 2018

Next generation of models

8

 Smart Solutions

 3Di

 Interactive & Real Time modelling

 Cloud based

 Data needed:

 Elevation map

 Terrain and subsoil layer

 1D Open network layer

 1D Sewer network layer

 Accurate real time rainfall data
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09 maart 20189

09 maart 2018

Next-Gen model advantages

 Faster and higher level of detail

 All hydrologic processes integrated in one 

model

 Quick scenario building

 Interactive model - while simulation runs

 Support decision making / stakeholder 

interaction

 Connect to online platforms and apps, e.g:

 Flood Warning Systems

 Mobile applications

10
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09 maart 201811

3Di Example : Parramatta - Australia

11

Deliverables:

 A web based data portal accessible to all partner 
organisations; gauge data, forecast data, mapping, warning 
data and CCTV data.

 A forecasting tool capable of incorporating all gauges, 
forecast and model data to predict potential outcomes, impacts 
and provide forecast inundation mapping. 

 Definition of forecast or actual, trigger levels and lead times to 
a predetermined list of up to 40 risk areas. 

 An alerting tool with automatic alerting functionality for 
partners and manually activated alerting

 An embeddable web page within the data portal which shows 
a map of all gauges, show recent levels and other key 
information: public webpage.

 Ongoing support and maintenance of systems.

 Training of staff and training materials.

 A two-year warranty

09 maart 2018

The dashboard, desktop view

12

Dashboard Flash FLood Warning System

Weather forecast Gauges CCTV Charles street

Waterlevel at Marsden Weir Current flood map
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09 maart 2018

Challenges for HCMC 

13

1. land subsidence (2-3 cm/yr)  impeded 

drainage

2. higher tides (< 1 cm/yr)  impeded 

drainage

3. less room for river, higher discharge 
higher river water levels  impeded 

drainage

4. increased rainfall & insufficient sewer 
system  insufficient drainage

5. intensifying economy increasing 

damage 

09 maart 2018

Guiding investments

 Many ongoing and planned projects:

 Ho Chi Minh City Environmental Sanitation Project

 Sanitation improvement and urban upgrading of Tan Hoa -

Lo Gom basin

 Hang Bang Canal Improvement Project

 HCMC Flood Risk Management Project

 HCMC Flood Protection System: 12 tidal gates, one ring 

dike

14

 Need for a investment decision support tool & 

flood warning system now

 Need for an operational decision support tool 

later
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09 maart 2018

Next steps

 Data is essential: 

 LIDAR data available

 Advanced RT rainfall data (radar)

 Pilot phase: Nhieu Loc Thi Nghe

 Demonstration of uses:

 Decision support

 RT flood warning

 Operational support 

 Create RT model for HCMC

15
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BÀI THAM LUẬN
CÔNG TY LOTTE - HÀN QUỐC

THE PRESENTATION
OF LOTTE GROUP - KOREA





09 August 2018

Lotte E & C Vietnam

Lee, Eun Soo

2 / 21

Ⅰ. Introduction
__________________________________

1. Lotte Group

2. Lotte E & C

3. Lotte E & C Vietnam

Ⅱ. Experiences
_____________________________________

1. Environment Works

2. Civil & Other works

Ⅲ. Investment
_____________________________________  

1. WWTP in West Saigon

2. Suggestions

Contents
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Ⅰ. Introduction

Ⅰ Ⅱ Ⅲ

3

4 / 21

HOTEL and SERVICE 
BUSINESS UNIT

_______________________
v LOTTE Engineering and 

Construction

v LOTTE Hotel

v LOTTE World

(Theme Park)

v LOTTE Duty Free Shop

v LOTTE Corporation

v LOTTE International

1. Affiliate Companies

The LOTTE Group is the 5th ranking in Korea.
More than 94 AFFILIATE COMPANIES in Four Business Units.

Ⅰ Ⅱ Ⅲ

RETAIL
BUSINESS UNIT

_______________________
v LOTTE Department Store

v LOTTE Mart / 

Supermarket

v LOTTE Cinema

v LOTTE Homeshopping

v LOTTE Asset 

Development

PETROCHEMICAL 
BUSINESS UNIT

_______________________
v LOTTE Chemical

v LOTTE Aluminum

FOOD & BEVERAGE 
BUSINESS UNIT

______________________
v LOTTE Confectionery 

v LOTTE Chilsung

Beverage

v LOTTERIA

v LOTTE Liquor

FINANCE, ETC 
______________________
v LOTTE Card

v LOTTE Capital

v LOTTE Insurance
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2. Business Volume of LOTTE Group
Ⅰ Ⅱ Ⅲ

As of year 2017,

LOTTE Group has more than 125,000 employees worldwide,

total sales of USD 96.5 billion.

Since its foundation in 1967,

LOTTE Group’s Total Sales has grown from mere USD 0.7 million to USD 96.5 billion,

increase by 138,000 times over the last 50 years.

1967
USD 0.7 Mil.

1967 1985 1995 2005 2015

1967
USD 909 Mil.

1998
USD 7.3 Bil.

2010
USD 66.3 Bil.

2017
USD 96.5 Bil.

2015
USD 84 Bil.

2005
USD 27.3 Bil.

6 / 21

3. LOTTE Group in Vietnam
Ⅰ Ⅱ Ⅲ

Name of Company
Number of 

Offices/Stores

LOTTE Engineering & Construction 2

LOTTE International 2

LOTTE Mart 13

LOTTE Hotel 2

LOTTE Department Store 2

LOTTE Cinema 27

LOTTE Datviet (Homeshopping) 1

LOTTE Card 1

LOTTE Asset Development 2

LOTTERIA 203

LOTTE Confectionary 3

LOTTE Data Communication 4

LOTTE E-Commerce 1

LOTTE Rental (Car Rental) 739 cars

LOTTE DAEHONG Vietnam 
(Advertisement)

1

LOTTE Logistics 1
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Ⅰ. Introduction

Ⅰ Ⅱ Ⅲ

8 / 21

1. Lotte E & C Profile

NUMBER OF EMPLOYEES TOTAL EQUITY TOTAL ASSET SALES CREDIT RATING

2,959 USD 1.75 billion USD 4.17 billion USD 4.61 billion A
(NICE*)

LOTTE Engineering & Construction Co., Ltd.

Feb 03, 1959 (Korea)

President & CEO

Ha, Suk Joo

Company Name

Top Management

Date of Establishment 

As of Year 2017As of Year 2017

* NICE is one of Korean credit rating agencies

Moody’s holds 100% of shares of NICE

Ⅰ Ⅱ Ⅲ
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2. Lotte E & C’s Business Fields
Ⅰ Ⅱ Ⅲ

10 / 21

3. Lotte E & C’s Global Network
Ⅰ Ⅱ Ⅲ

9 Branch Offices and 5 Subsidiaries in 10 Countries
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Ⅰ. Introduction

Ⅰ Ⅱ Ⅲ

VIETNAM

12 / 21

1. Lotte E & C Profile(Vietnam)

Office Site(undergoing) Staff(Site)

HCMC, Hanoi 3 82
(korean 31)

LOTTE Engineering & Construction Viet Nam Co., Ltd.

May 10, 2006

General Director Jun, Sung Ho

Company Name

Top Management

Date of Establishment 

Ⅰ Ⅱ Ⅲ

Civil, Architectural, Plant, Real estate, Infrastructure, 
Investment…

Business Field
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2. Work in Vietnam
Ⅰ Ⅱ Ⅲ

LOTTE Center Hanoi

Hanoi

Ho Chi Minh City

LOTTE Mart Nam Saigon

Lo Te – Rach Soi Expressway 
Package CW1

Yen Vien – Lao Cai
Railway CP3 

Da Nang – Quang Ngai 
Expressway A1 & A4

• Highway Construction
• Length / Length: 24.17km / 2 

Lanes
• 12 Bridges
• Jun. 2016 ~  Dec. 2019

• Shopping Mall 
• Floors:  3F
• GFA: 33,385m2
• Parking Space: 169 Cars, 

1,866 motorbikes
• Oct. 2007  ~  Nov. 2008

• Upgrading of Railway
• Length: 66.05km
• Mar. 2013  ~  Jun. 2015

• High-rise Building
• Height/Floors:  267m/ B5~65F
• GFA: 253,134m2
• May 2010 ~  Sep. 2014

Da Nang – Quang Ngai A1  
• Expressway Construction
• Length: 16.15km 
• 4 Lanes
• Sep. 2014  ~  Sep.2018

Da Nang – Quang Ngai A4  
• Expressway Construction
• Length: 14.km 
• 4 Lanes
• Mar. 2014  ~  Sep.2018

Lao Cai

Da Nang

Can Tho

Quang Ngai

LOTTE Advanced Materials V-Project
• ABS Synthetic Resin Compound Plant
• Capacity: 21,000 Ton / year
• May 2017 ~ Dec. 2017

Dong Nai

14 / 21

Ⅱ. Experiences

Ⅰ Ⅱ Ⅲ
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Ⅰ Ⅱ Ⅲ

1. Environment Works

More than 20 Project, BTO, BTL in Korea

Waste Water Treatment, Sewage Pipeline Installation, Waste Water Recycling Facility…

Pohang Waste Water to Industrial 
Water Reclamation Facility (BTO)

ㆍCountry : Pohang, Korea

ㆍ Treatment Capacity: 100,000m3/day

ㆍ Reclaimed Water Distribution Pipe Line: 11.5km

ㆍ Treatment Method : Ultra Filtration + Reverse Osmosis

ㆍ Construction Period : Feb. 2012 ~ Jul. 2014

Pohang Waste Water Treatment Plant 
– Phase 2 (BTO)

ㆍCountry : Pohang, Korea

ㆍ Treatment Capacity: 152,000m3/day

ㆍ Intercepting Channel: 35.5km

ㆍ Treatment Method : BIO-Sac Method

ㆍ Construction Period : Oct. 2004 ~ Nov. 2007

16 / 21

Ⅰ Ⅱ Ⅲ

2. Civil & Other Works

National Exp.

Cable Stayed Girder Bridge

Qatar Metro Red Line

High-Speed Railway Lotte World Tower
Super High-Rise
555m, 123F

Lotte Center Hanoi
Top Retail Building Provider

Multi-Complex, Hotel & Resort, Housing

Hydropower Plant(Pakistan), …
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Ⅲ. Investment

Ⅰ Ⅱ Ⅲ
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Ⅰ Ⅱ Ⅲ

1. WWTP in West Saigon

Interceptor and Wastewater Treatment Plant in Western Area of HCMC (PPP)
Project Name Served Basins

Binh Hung Hoa A Ward, Binh Tan District (Current site of Binh Hung Hoa Plant)
Location of Proposed WWTP

Build – Lease – Transfer (BLT)
Investment Type

CSBR Process
Major Wastewater Treatment Process

Phased Project Summary 

Item Phase 1 Phase 2

Served Basins About 8,000 ha

Target Year 2020 2025

Served Population 2,050,000 2,800,000

Capacity (m3/d) 450,000  Total : 650,000)

Investor : Lotte E & C – Huvis Water / Consultants : Vitro C&C
Investor & Consultants

205



19 / 21

Ⅰ Ⅱ Ⅲ

1. WWTP in West Saigon

Effects on Intergrating 3 WWTPs into 1 WWTP

§ Requires a smaller footprint : 51 ha → 21 ha

§ Reduce a length of interceptor : 22.7 Km → 14.1 Km

① Technical & Environmental effects

② Socio-Economical effects

§ Reduce the investment cost : up to 23%

§ Saving of operation & maintenance cost : up to 53%

§ Saving of land clearance and compensation cost : at Tan Hoa-Lo Gom & Saigon West Basins(approximately 26 mil. USD)

③ Financial effects

§ Easy operation & Maintenance : only 1 plant

§ Nuoc Den & Tham Luong Canel Water Quality Improvement

§ No land purchase : using the Binh Hung Hoa site

§ Reduce the project period

§ Less NIMBY : only 1 plant

§ Less impacts on community life : only 1 plant

20 / 21

Ⅰ Ⅱ Ⅲ

1. WWTP in West Saigon

Nov. 2015 • Submission of L.O.I

Apr. 2016 • Approval on the L.O.I

Jun. 2016 • Submission of Pre-F/S report (draft)

Dec. 2016 • Submission of Pre-F/S report (revised) 

Sep. 2017 • Order to change master plan by PM

Present(2018) • Undergoing Partial adjustment of M/P

Progress of the Project

Jul. 2017 • Request for approval of the construction plan by HCMC PC(to PM)
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Ⅰ Ⅱ Ⅲ

2. Suggestions

▣ For more investment

→ West Saigon project must be successful.

▣ For foreign investor

→ Need highly cooperation from the Vietnam government.

▣ Now our LOTTE GROUP & LOTTE E&C

ㆍInterested in a lot of project :

not only environment but also housing, building, metro…

→ Prompt decision-making and

tax policies for investment projects

are needed.

THANK YOU
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Thông tin chi tiết dự án và các nội dung liên quan xin xem lại website:
For projects’ details and relevant information, please visit:

http://ppp.tphcm.gov.vn
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