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Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế, yêu cầu
công tác thủy lợi là đổi mới căn bản, bền vững để phát huy tối đa tiềm năng và
lợi thế của hệ thống công trình thủy lợi nhằm đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh
nguồn nước quốc gia, bảo vệ hoạt động sản xuất nông nghiệp, phục vụ dân sinh.

Đập dâng Văn Phong thuộc hợp phần khu tưới Văn Phong, huyện Tây Sơn (Bình
Định), luôn bảo đảm nước tưới ổn định cho hơn 23.000 ha đất nông nghiệp.

Phát triển đồng bộ hệ thống thủy lợi
Năm 1945, khi đất nước vừa giành được độc lập, Chính phủ đã ban hành các sắc
lệnh về bảo vệ đê điều, hộ đê phòng lụt, bảo vệ quản lý hệ thống nông giang, mở
rộng diện tích tưới - thủy lợi, coi đây là biện pháp hàng đầu để bảo vệ và phát triển
sản xuất nông nghiệp. Trải qua 75 năm xây dựng và phát triển, đến nay, chúng ta đã
xây dựng được hệ thống thủy lợi tương đối hoàn thiện, từng bước đáp ứng yêu cầu
phục vụ cấp nước, tiêu nước cho sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các ngành kinh

tế, góp phần phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai. Tuy nhiên, do kết cấu hạ tầng thủy
lợi được xây dựng qua nhiều giai đoạn, trong đó có nhiều công trình thủy lợi được
xây dựng từ những năm 70 của thế kỷ trước, lại thiếu kinh phí duy tu, sửa chữa
thường xuyên cho nên số lượng công trình thủy lợi xuống cấp và hư hỏng hằng năm
khá lớn, công trình do dân quản lý ít được tu sửa. Hiện công trình thủy lợi lớn, công
trình liên vùng đã được tập trung đầu tư và chủ yếu phục vụ tưới tiêu cho lúa, dân
sinh; công trình phục vụ cấp nước cho cây trồng cạn, nuôi trồng thủy sản chưa được
quan tâm đúng mức. Phát triển kết cấu hạ tầng thủy lợi vẫn chủ yếu phụ thuộc ngân
sách nhà nước. Một số hệ thống thủy lợi chưa đồng bộ, phần lớn hệ thống kênh
mương nội đồng chưa được hoàn thiện. Công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn
hoạt động không hiệu quả còn chiếm tỷ trọng khá lớn.
Trong khi đó, tác động từ biến đổi khí hậu, với diễn biến mưa lũ, ngập lụt, úng, hạn
hán, xâm nhập mặn... diễn ra ngày càng nghiêm trọng, ảnh hưởng không nhỏ đến
sản xuất và dân sinh. Gần 70% dân số có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi các loại hình
thiên tai, ô nhiễm liên quan đến nước. Ðiển hình như năm 2019, cùng thời điểm, khi
khu vực Nam Trung Bộ xảy ra hạn hán nghiêm trọng, thì miền núi phía bắc, Tây
Nguyên, Bắc Trung Bộ lũ lụt, ngập úng gây thiệt hại lớn. Năm 2020, diễn biến bất
thường của hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn xảy ra tại vùng đồng bằng sông Cửu
Long, đồng bằng sông Hồng, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.
Bên cạnh đó, hoạt động phát triển kinh tế - xã hội đất nước, đô thị hóa, công nghiệp
hóa đã tạo sức ép lớn lên công tác thủy lợi, tác động làm suy giảm nguồn nước, sụt
lún đất, lấn chiếm không gian cho tiêu thoát nước, gây sạt lở bờ sông, bờ biển. Mức
độ ô nhiễm nguồn nước trong các kênh, sông, hồ ở các thành phố lớn, các khu tập
trung dân cư rất nghiêm trọng. Ðặc biệt, việc các quốc gia ở thượng nguồn các sông
quốc tế triển khai đầu tư xây dựng, hoặc có kế hoạch xây dựng các hồ thủy điện,
công trình lấy nước, công trình chuyển nước liên lưu vực sông, dự báo sẽ gây hậu
quả nghiêm trọng đến vùng hạ du tại Việt Nam, đặc biệt là vùng đồng bằng sông
Cửu Long, đồng bằng sông Hồng. Dự kiến lượng phù sa về đồng bằng sông Cửu
Long có thể giảm 97% ở thời điểm năm 2040, gây thiệt hại kinh tế không nhỏ trong
hoạt động sản xuất nông nghiệp, dân sinh.
Bảo đảm an ninh nguồn nước

Với mục tiêu phát triển thủy lợi theo hướng hiện đại, linh hoạt, bảo đảm cấp nước
cho dân sinh, các ngành kinh tế, góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền
vững, bảo đảm an ninh nguồn nước quốc gia, đồng thời, chủ động phòng, chống và
giảm đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, ứng phó với trường hợp bất lợi
nhất, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển thượng nguồn các lưu vực sông;
góp phần xây dựng một xã hội an toàn trước thiên tai, trong thời gian tới, ngành thủy
lợi cần tập trung triển khai vào thực hiện các nội dung của Luật Thủy lợi, Chiến lược
Thủy lợi Việt Nam giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Muốn vậy, cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, tăng cường thực thi pháp luật
về thủy lợi: Nâng cao nhận thức của xã hội về hoạt động thủy lợi, tăng cường thực
thi pháp luật, tiếp tục bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về thủy lợi
bảo đảm đồng bộ, thống nhất, khả thi, minh bạch. Hoàn thiện hệ thống tổ chức quản
lý thủy lợi từ Trung ương đến địa phương bảo đảm đồng bộ, thống nhất, chuyên
nghiệp, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phân định rõ chức năng quản lý nhà nước với
quản lý khai thác; sắp xếp tổ chức đơn vị sự nghiệp thủy lợi, tổ chức thủy lợi cơ sở
tinh gọn, theo hướng cung cấp dịch vụ đa dạng, tự chủ tài chính, phát huy vai trò
chủ thể của người sử dụng sản phẩm, dịch vụ thủy lợi. Ðào tạo nâng cao năng lực,
thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao tham gia hoạt động thủy lợi, hình thành đội
ngũ chuyên gia chuyên sâu trong công tác thủy lợi ở Trung ương và địa phương.
Xây dựng tầm nhìn, kịch bản phát triển trên cơ sở xem xét tác động từ biến đổi khí
hậu, phát triển ở thượng nguồn các lưu vực sông quốc tế, phát triển nội tại vùng quy
hoạch, giải quyết các tác động cực đoan như hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, lũ,
ngập lụt, úng, ô nhiễm, suy thoái nguồn nước. Xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển
hạ tầng thủy lợi có trọng tâm, trọng điểm theo hướng đồng bộ, hiện đại, áp dụng
công nghệ mới. Trong đó, tiếp tục đầu tư các công trình thủy lợi lớn, công trình
chuyển nước liên tỉnh, liên vùng, liên lưu vực, công trình kiểm soát mặn - ngọt, công
trình cấp nước sinh hoạt nông thôn, sửa chữa nâng cấp các công trình hiện có để đáp
ứng phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, công trình gắn với chương trình mục
tiêu cơ cấu lại kinh tế nông nghiệp và phòng, chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời
sống dân cư, chương trình xây dựng nông thôn mới. Lưu ý phát triển hệ thống công
trình thủy lợi phải bảo đảm sự liên kết đồng bộ với hệ thống kết cấu hạ tầng của các
ngành, lĩnh vực khác như giao thông, điện, du lịch... Nhà nước đầu tư xây dựng công

trình thủy lợi quan trọng đặc biệt, công trình thủy lợi lớn, công trình liên tỉnh, liên
vùng, công trình thủy lợi khó huy động các nguồn lực xã hội; công trình thủy lợi kết
hợp phục vụ quốc phòng, an ninh, phòng, chống thiên tai; công trình thủy lợi ở vùng
đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc
biệt khó khăn, vùng khan hiếm nước, vùng bị ảnh hưởng lớn của biến đổi khí hậu;
đồng thời khuyến khích, tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng công
trình thủy lợi.
Ðổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức khai thác công trình thủy lợi,
cấp nước sinh hoạt nông thôn, tổ chức cộng đồng quản lý; triển khai thực hiện cơ
chế giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi; phát huy nội lực và vai trò chủ thể của người dân
trong công tác thủy lợi; nâng cao chất lượng dịch vụ thủy lợi, mức bảo đảm an toàn
công trình thủy lợi, xây dựng kế hoạch chủ động phòng, chống hạn hán, thiếu nước,
xâm nhập mặn, lũ, ngập lụt, úng; ô nhiễm nước trong công trình thủy lợi.
Tiếp tục tập trung nghiên cứu, ứng dụng công nghệ để nâng cao hiệu quả công tác
quy hoạch, đầu tư, quản lý, khai thác công trình thủy lợi, công trình cấp nước sinh
hoạt nông thôn, phòng, chống thiên tai, bảo đảm an toàn đập, hồ chứa nước, bảo đảm
chất lượng nguồn nước cấp. Tăng cường hợp tác quốc tế xây dựng mối quan hệ hiệu
quả với các nước trong lưu vực Mê Công (đặc biệt cần xây dựng cơ chế chia sẻ thông
tin về quản lý, khai thác, sử dụng nguồn nước liên quốc gia), bảo đảm an ninh nguồn
nước.

Cả nước có hơn 900 hệ thống thủy lợi quy mô diện tích phục vụ từ 200 ha trở lên.
Trong đó, có 122 hệ thống thủy lợi vừa và lớn với diện tích phục vụ hơn 2.000 ha.
Hơn 86 nghìn công trình thủy lợi, gồm: 6.998 đập, hồ chứa thủy lợi có dung tích trữ
từ 0,05 triệu mét khối và có chiều cao đập từ 5,0 m trở lên; gần 20 nghìn trạm bơm;
28 nghìn cống; 32 nghìn đập dâng, đập tạm; 290 nghìn ki-lô-mét kênh mương và 26
nghìn ki-lô-mét đê các loại... bảo đảm cấp nước tưới cho khoảng 4,28 triệu héc-ta
đất canh tác nông nghiệp, 686.600 héc-ta nuôi trồng thủy sản và khoảng 6 tỷ mét
khối nước cho sinh hoạt, công nghiệp.

