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Trong hai ngày từ 2-3 tháng 4, 2014 tại Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra Hội thảo 
quốc tế “Hợp tác về năng lượng, nước và an ninh lương thực trong vùng ven lưu vực 
dưới tác động của biến đổi khí hậu”. Hội thảo do MRC tổ chức với sự tham dự 300 đại 
biểu bao gồm các lãnh đạo, các đại diện của tổ chức quản lí từ 20 lưu vực sông ở Châu 
Á, Châu Phi, Châu Âu và Châu Mỹ và đại diện của 15 tổ chức quốc tế và khu vực đến từ 
nhiều nước trên thế giới và khu vực, 

Hội  thảo tập trung vào vấn đề quản lý nguồn tài nguyên nước,  các vấn đề liên quan 
đến quản lý các lưu vực sông lớn  toàn cầu và lưu vực sông Mê Công . Một vấn đề chủ đạo 
là quản lý nguồn nước, năng lượng và an ninh lương thực dưới tác động của biến đổi khí 
hậu. Những vấn khác liên quan phát triển bền vững đảm bảo tăng trưởng kinh tế xã hội 
của các nước trong lưu vực, phù hợp với định hướng phát triển dài hạn hoặc những vấn đề 
liên quan đến chia sẻ phát triển lợi ích để đảm bảo tất cả cùng phát triển cũng được thảo 
luận sôi nổi.

Trong thời gian diễn ra Hội thảo đã có 20 bài trình bày giới thiệu kinh nghiệm, những 
vướng mắc liên quan đến việc quản lý phát triển và sử dụng nguồn nước, chia sẻ lợi ích 
của cộng đồng ven lưu vực sông, biển và hồ tại các khu vực và các châu lục. 

Hội thảo có 3 phiên họp toàn thể. Tại các cuộc họp toàn thể có 7 báo cáo chính. Ngoài 
các phiên họp toàn thể Hội thảo còn có 3 phiên họp song song với các chủ đề: Ứng phó 
biến đổi khí hậu, Phát triển bền vững và Lợi ích của sự hợp tác.

Nguyễn Tiến Long, Ban Tư vấn VRN

Thông tin về Hội thảo quốc tế

Các đại diện của VRN tham gia hội thảo
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MÔI TRƯỜNG SÔNG VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC

Đua nhau đục khoét 
Sông Lô

Dân “tự cứu” đất bãi bồi
Thời gian qua, các tàu hút cát thi nhau 

“móc ruột” dòng sông Lô trên địa bàn 
xã Sầm Dương, Tam Đa, Lâm Xuyên… 
huyện Sơn Dương (Tuyên Quang) khiến 
hàng chục ha đất nông nghiệp nơi đây 
bị hà bá nuốt chửng, đe dọa cuộc sống 
người dân. Để bảo vệ đất đai và cuộc sống 
người nông dân đã phải tự đứng lên đấu 
tranh quyết liệt với cát tặc, thậm chí đã 
xảy ra xô sát.

Tại thôn Phú Thọ 2, xã Lâm Xuyên, 
giữa trưa nắng oi ả, nhưng nơi đây có 2 
tàu cuốc, 4 tàu hút đang thi nhau đục 
khoét dòng sông Lô. Điều đặc biệt, các 
tàu thuyền này đều hút cát, sỏi ngay sát 
chân bãi bồi trồng ngô của người dân, 
những điểm lở do thuyền hút cát còn 
mới nguyên, bọt vẫn sục tăm, nước đục 
ngầu. Một thanh niên tên Hải, thôn 
Phú Thọ 2 cho biết: Đây là đội thuyền 
của Công ty Bảo Lâm, được UBND 
tỉnh cấp phép khai thác khoáng sản từ 
lâu. Người dân chúng tôi phản đối, tổ 
chức xua đuổi thuyền ra khỏi khu vực 
bãi, nhưng cũng không khác “đá ném ao 
bèo”, đâu lại vào đó.

Chạy theo dọc thân đê, khoảng 
300m, chúng tôi rùng mình khi nhìn thấy 
vài chục con tàu cuốc, tàu hút cát đậu sát 
nhau như đang dàn trận. Trên bãi ngô là 
biển cấm hút cát, sỏi. Cách đó không xa, 
bãi Soi Dù Dì hiện lên ngày một rõ. Theo 
quan sát của chúng tôi, tiếng máy của tàu 
cuốc vẫn rít lên từng hồi, tiếng máy nổ 
của các “vòi rồng” gầm vang cả khúc sông.

Theo sự phản ánh của người dân, 
hàng ngày trên bãi Soi Dù Dì có cả chục 
chiếc tàu của Công ty Tân Hà và một 
vài “tàu lạ” thi nhau cày sới dòng sông 
Lô. Nhiều người dân khẳng định, trong 
đội tàu thuyền của Tân Hà có cả sự xuất 
hiện tàu hút cát của Công ty TNHH 
Xây dựng và Thương mại Thanh Giang 
(Công ty Tân Hà đang thuê tầng 2 của 
Công ty này làm “đại bản doanh” để hoạt 
động - pv). Người dân cho rằng những 

Trong cuộc chiến chống lại “cát 
tặc”, đã có lần xảy ra xô sát, rất may là 
không có án mạng xảy ra. Anh Nguyễn 
Văn Đông cho biết: Có lần tàu vào 
khai thác giáp chân bãi, người dân tổ 
chức xua đuổi nhưng tàu không chịu 
rời đi, nhiều người lấy đất, đá ném lên 
thuyền thì bị “cát tặc” ném vỏ chai trở 
lại, khiến nhiều người bị sát thương. 
Sau đó do người dân đấu tranh quyết 
liệt chiếc tàu mới chịu rời đi.

Có mặt ở xã Sầm Dương, những 
ngày này, chúng tôi cảm nhận được 
đây thực sự là một cuộc chiến hết sức 
nóng bỏng của những người nông dân 
“chân lấm, tay bùn” chống chọi với lực 
lượng “cát tặc” hung hãn, bất chấp thủ 
đoạn. Với người dân xã Sầm Dương 
cát tặc còn hoành hành ngày nào thì 
ngày đó người dân ngủ chưa yên, bởi 
mỗi một thuyền cát được hút đầy 
khoang là vài mét khối ruộng đồng 
của bà con bị mất. Người dân đang 
phải tự lo cho mình, tự đuổi cát tắc để 
giữ đất, giữ nguồn sống… và khi nào 
hết cát tặc thì cuộc chiến nơi đây mới 
thực sự dừng lại.

tàu thuyền này được Công ty Tân Hà 
thuê về để khai thác cát, cùng thỏa thuận 
chia nhau “miếng bánh” ngon này?!

 Đối với người dân Sầm Dương: 
Đây là đội quân “cát tặc”. Họ không hiểu 
vì sao chính quyền lại có thể cấp phép 
cho các doanh nghiệp khai thác vào một 
khu vực đang xuất hiện vết nứt thân đê 
lớn và hàng năm, hàng chục ha đất bãi 
bồi bị lở trôi bởi nạn khai thác cát đã 
được đánh giá là nguy hiểm cho sự an 
toàn của người dân.

 Không những thế, tại thời điểm 
này, đội tàu hút cuả Công ty Tân Hà 
đang “chính thức trở thành cát tặc” khi 
trong giấy phép ghi chỉ được khai thác 
trong vòng 5 năm, thời gian khai thác từ 
tháng 10 đến tháng 4 năm sau, có nghĩa 
hết tháng 4/2014 là đã hết hạn, song sau 
1/5/2014 Công ty Tân Hà vẫn tiến hành 
khai thác khoáng sản, như cố tình thách 
thức dư luận, thách thức chính quyền địa 
phương. Ông Hà Đình Bắc, thôn Đồng 
Tâm bức xúc: Tân Hà khai thác 24/24h, 
dân bức xúc lập lều canh gác để xua đuổi 
cát tặc, nhưng lập tới đâu thì đều bị 
những người lạ mặt tới phá dỡ. 

Khai thác cát tràn lan sẽ khiến bãi Soi Dù Dì màu mỡ này biến mất
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Trong khi cả một đoạn đê dài chạy qua huyện Sơn Dương đang được cảnh báo là sạt lở 
nghiêm trọng thì UBND tỉnh Tuyên Quang vẫn cấp giấy phép cho Công ty CP Khoáng sản 
Tân Hà (Công ty Tân Hà) khai thác khoáng sản tại đây.

 Chính quyền vẫn  “thông cảm”
Tuyên Quang đã công khai số 

điện thoại đường dây nóng của các 
lãnh đạo, sở, ban ngành liên quan, với 
mục đích “phản ứng nhanh” trước các 
thông tin cát tặc. Việc này được nhân 
dân rất hoan nghênh và ủng hộ. Tuy 
nhiên, tổ công tác chống cát tặc này 
hoạt động không mấy hiệu quả. Bởi từ 
khi thành lập đến nay chỉ rất ít vụ việc 
được phanh phui, mức độ cát tặc trên 
sông Lô ngày một nhiều, có dấu hiệu 
manh động, liều lĩnh và xem thường cơ 
quan quản lý Nhà nước.

Ông Nông Văn Hiền, Phó Chủ tịch 
UBND huyện Sơn Dương cho biết: 
Tổ trưởng Tổ công tác chống cát tặc 
của huyện giao cho Phó trưởng Công 
an Huyện, Chủ tịch các xã làm tổ phó. 
Dưới xã thì Chủ tịch xã làm Tổ trưởng 
và Trưởng công an xã làm tổ phó, các 
Phó chủ tịch làm thành viên thường 
trực. Đường dây nóng được công khai 
tới tận thôn, xã.

Tuy nhiên, khi được phóng viên hỏi, 
việc Công ty Tân Hà đã hết thời hạn 
khai thác cát, sỏi, nhưng vẫn khai thác 
tại bãi Soi Dù Dì, ông Hiền khẳng định: 
Nếu Tân Hà tiếp tục khai thác thì địa 

phương sẽ xử lý tới cùng. Mọi việc đều 
giao cho tổ công tác chống cát tặc ở địa 
phương, có việc gì họ sẽ báo lên.

Sau khi phóng viên đưa cho vị Phó 
Chủ tịch xem hình ảnh, đoạn video 
quay tại bãi Soi Dù Dì, ông Hiền mới 
thừa nhận: “Để tôi cho người kiểm tra 
lại! Thú thật với nhà báo khoảng cách 
địa lý, phương tiện đi lại… đang cản trở 
rất lớn việc đấu tranh, bắt giữ và xử lý 
nạn khai thác cát trái phép trên địa bàn”. 

Tại xã Sầm Dương, việc khai thác 
cát còn công khai như ban ngày. Có mặt 
tại bãi Soi Dù Dì vào những ngày này 
nhận thấy nhiều “vòi rồng” đang cần 
mẫn hút cát, những chiếc xe công nông, 
ô tô tải đang “cõng” cát rời bãi. Ông Đỗ 
Xuân Trường, Phó Chủ tịch UBND xã 
Sầm Dương cho biết: Người dân tự ý 
lấy cát về xây dựng nhà, chính quyền lâu 
nay vẫn “thông cảm”. Đến khi chúng tôi 
đưa cho ông Trường xem hình ảnh bên 
trong bãi Soi Dù Dì đã bị hút thành 
vũng sâu, rộng bằng cả cái ao và bãi tập 
kết cát chỉ cách UBND xã Sầm Dương 
không quá 60m, thì ông này mới thừa 
nhận: Hộ ông Hoàng Hữu Sò đứng ra 
tổ chức lấy cát bán cho người dân trong 
xã! Vậy là dưới sông, trên bãi người ta 

vẫn đua nhau hút cát, sỏi mà vẫn được 
chính quyền nơi đây “thông cảm”.

Trao đổi về việc cát tặc sông Lô 
vẫn hoành hành và có dấu hiệu ngày 
một gia tăng, ông Nguyễn Trường 
Lâm, Chánh Thanh tra Sở TN&MT 
Tuyên Quang thừa nhận: Không riêng 
gì sông Lô mà nạn cát tặc ở nhiều sông 
xuối khác ở Tuyên Quang vẫn diễn ra. 
Do lực lượng mỏng, phương tiện và 
“quyền lực” hạn chế, nên nhiều khi 
tôi phải “thân trinh” đi kiểm tra. Ông 
Lâm còn cho biết: Cách đây ít lâu, tôi 
có đi kiểm tra việc hút cát trái phép 
trên sông Lô, đang kiểm tra thuyền hút 
cát trái phép thì bỗng dưng tàu nổ máy 
và một thuyền viên bảo: Anh có về em 
đưa anh vào bờ! Rất nguy hiểm anh ạ.

Hiện tại, trên sông Lô Tuyên 
Quang có gần 10 doanh nghiệp được 
UBND tỉnh cấp giấy phép khai thác 
khoáng sản và chỉ duy nhất Công 
ty Tân Hà là hết hạn thời gian khai 
thác khoáng sản theo quy định của 
Giấy phép số 06/GP-UBND ngày 
27/1/2014. Ông Lâm kiên quyết: Sau 
30/4 Tân Hà vẫn tổ chức khai thác 
cát, sỏi thì sở sẽ xử lí nghiêm minh 
và không khoan nhượng. Việc phóng 
viên cho xem hình ảnh, video chúng 
tôi sẽ cho người xác minh.

Điều khiến chúng tôi băn khoăn, 
tại sao trong nhiều cuộc xua đuổi cát 
tặc không thấy sự hiện diện của chính 
quyền địa phương mà chỉ thấy người 
dân nơi đây. Và nhiều bãi bồi ven sông 
là “pháo đài” vững chắc bảo vệ thân 
đê khi mùa mưa bão về, vừa mang lại 
đất canh tác phì nhiêu cho người nông 
dân, vậy mà tỉnh Tuyên Quang vẫn cấp 
giấy phép khai thác cát, sỏi cho nhiều 
doanh nghiệp, bất chấp sự phản ứng 
quyết liệt của người dân địa phương, 
phải chăng có sự khuất tất ở đây?

Lê Xuân
Theo TN & MT

Ông Nông Văn Hiền (người bên phải), Phó Chủ tịch UBND huyện Sơn Dương thừa nhận: Khoảng cách 
địa lí, phương tiện đi lại… đang cản trở việc xử lí nạn khai thác cát trái phép trên địa bàn.
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DI DÂN TÁI ĐỊNH CƯ

Khó định lượng giảm được 
bao nhiêu khiếu kiện 

+ Xin ông cho biết, với những quy 
định của Luật Đất đai 2013 và những 
điểm mới trong dự thảo nghị định có thể 
hạn chế những tồn tại, bất cập trong quản 
lý, SDĐ hiện nay?

- Các chính sách đã chú ý, chú trọng 
sửa đổi để phù hợp với thực tiễn cuộc 
sống. Vấn đề quan trọng hơn và chúng 
tôi cũng hy vọng với Luật Đất đai 2013 
là trách nhiệm giải trình, báo cáo, nghĩa 
là việc tổ chức thi hành pháp luật để 
người dân tham gia được vào hoạt động 
quản lý và SDĐ. Tiếp đó là trách nhiệm 
của cán bộ, công chức trong quản lý 
đất đai phải đảm bảo đúng chức trách, 
nhiệm vụ theo qui định của pháp luật 
mà theo tôi là đã tương đối đầy đủ. 

+ Theo thống kê của Thanh tra Chính 
phủ và Bộ Tài nguyên và Môi trường, 
70% khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực đất 
đai liên quan đến vấn đề bồi thường, hỗ 
trợ và tái định cư. Dự thảo nghị định sẽ 
góp phần giảm được bao nhiêu % những 
khiếu nại, tố cáo đó, thưa ông?

- Khó định lượng giảm được bao 
nhiêu, nhưng chính từ những khúc mắc, 
hạn chế trong công tác bồi thường, giải 
phóng mặt bằng thời gian qua mà ta có 
Luật Đất đai 2013 với những chính sách 
ưu việt hơn. Các chuyên gia cũng bình 
luận nội dung này được quy định so với 
Luật Đất đai 2003 dày dặn hơn, chi tiết 
hơn. Hy vọng với Luật Đất đai 2013 và 
các nghị định hướng dẫn thi hành tới 
đây được ban hành sẽ hạn chế được rất 
nhiều những khiếu kiện như vậy.

+ Sinh kế của người bị thu hồi đất 
luôn là vấn đề “nóng” cần được đặt lên 
hàng đầu. Dự thảo nghị định sẽ giải quyết 
vấn đề này như thế nào, thưa ông?

- Bên cạnh bồi thường một cách sòng 
phẳng, thì vấn đề sinh kế của người dân 
bị thu hồi đất rất quan trọng. Luật Đất 
đai lần này đã qui định hạn chế tối đa các 
trường hợp phải thu hồi đất, còn lại để 
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Bồi thường sòng phẳng, bảo đảm sinh 
kế cho người dân bị thu hồi đất   

“Chúng tôi hi vọng nghị định trên khi được ban hành sẽ bảo 
đảm tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp cho người bị thu hồi 
đất, khắc phục và điều tiết hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, 
người sử dụng đất (SDĐ) và nhà đầu tư, đồng thời giảm 
khiếu nại, tố cáo. Cùng với đó, vừa bảo đảm quản lý chặt chẽ, 
hiệu quả tài nguyên đất vừa bảo đảm dân chủ, công khai, 
minh bạch, thuận tiện cho người SDĐ thực hiện các quyền và 
giám sát việc thực hiện của các cơ quan Nhà nước nhằm hạn 
chế tham nhũng, lãng phí trong quản lý, SDĐ đai” - ông Đào 
Trung Chính, Phó Tổng cục Trưởng Tổng cục Quản lý đất đai, 
Bộ Tài nguyên và Môi trường, khẳng định với Phóng viên Báo 
Thanh tra.
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Luật Đất đai (sửa đổi) được Quốc hội ban hành tạo ra những hy vọng mới cho tình hình quản lý và sử dụng đất 
(SDĐ) với nhiều qui định tiến bộ. Việc xây dựng các nghị định hướng dẫn thi hành cũng đang được xúc tiến để 
bảo đảm những qui định tiến bộ đó thực sự phát huy hiệu quả, đi vào cuộc sống, trong đó có nghị định quy 
định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

- Khi xây dựng Luật, chúng tôi đã 
tổng kết, tiếp thu kinh nghiệm trong 
thu hồi đất về vấn đề chia sẻ lợi ích của 
Đà Nẵng hay mô hình định giá độc lập 
của TP HCM, đưa thành cơ chế trong 
Luật Đất đai. Do đó, theo luật mới, ở 
những khu vực Nhà nước không thu 
hồi đất, nếu các nhà đầu tư không thỏa 
thuận được với dân thì không triển khai 
dự án và Nhà nước hoàn toàn không can 
thiệp. Dứt khoát là thế!

+ Một số chuyên gia bày tỏ chưa yên 
tâm trước các dự thảo nghị định hướng 
dẫn thi hành Luật Đất đai. Còn ông?

- Khi soạn thảo phải dựa trên 
nguyên tắc nghị định không được qui 
định thêm các vấn đề ngoài Luật. Trong 
quá trình soạn thảo luật đã tiếp thu ý 
kiến từ nhiều phía để trình Quốc hội 
ban hành nên có thể có những ý kiến 
kỳ vọng cao hơn mà chưa được tiếp thu. 
Với vấn đề đất đai phải thận trọng, có 
bước đi hết sức phù hợp, chứ nếu xáo 
trộn quá, đưa ra những thay đổi đột 
ngột dễ gây ra rối loạn nên chúng tôi đã 
phải cân nhắc rất kỹ khi đưa ra các dự 

thảo nghị định này để bảo đảm các yêu 
cầu về pháp luật và thực tiễn.

+ Từ lâu nay, chế tài nghiêm khắc và 
thích hợp là yếu tố đảm bảo sự thực hiện 
nghiêm minh các qui định pháp luật. Với 
tư cách là cơ quan quản lý Nhà nước về 
đất đai, ông có kiến nghị gì liên quan đến 
vấn đề này?

- Các qui định về xử lý nghiêm 
những vi phạm trong lĩnh vực đất đai 
có thể nói là đã hoàn chỉnh nhưng tôi 
vẫn nhấn mạnh rằng quan trọng là sự 
thi hành của địa phương và các cơ quan 
chức năng. 

Tổng cục Quản lý đất đai cũng đã 
được thành lập Cục Giám sát các hoạt 
động quản lý đất đai với mong muốn 
giám sát tốt hơn quá trình quản lý và 
SDĐ ở địa phương, thông qua hoạt 
động thanh tra, kiểm tra và giám sát của 
nhân dân, các tổ chức đoàn thể.

+ Trân trọng cảm ơn ông!

Thảo Nguyên (Thực hiện)
Theo Báo Thanh tra.com.vn

Một góc khu tái định cư thị xã Mường Lay (tỉnh Điện Biên)
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cho sự vận động giữa người dân và doanh 
nghiệp nên dự thảo quy định những 
trường hợp Nhà nước sẽ thu hồi đất và 
các biện pháp hỗ trợ thiết thực, hiệu quả 
như nếu người bị thu hồi đất tái định cư 
không đủ tiền, Nhà nước sẽ bù thêm hay 
đào tạo nghề, chuyển đổi việc làm… chứ 
không phải chỉ đưa một cục tiền là xong. 

Tuy nhiên, để làm tốt được vấn đề 
đảm bảo sinh kế cho người bị thu hồi đất 
thì phải là sự kết hợp của cả hệ thống, 
chứ một mình ngành Đất đai không thể 
làm được. Hơn nữa, cùng với việc tiếp tục 
hoàn thiện cơ chế, chính sách thì còn phụ 
thuộc vào việc tổ chức thực hiện của các 
cấp, các bộ, ngành và địa phương trong 
quản lý và SDĐ.

Dứt khoát Nhà nước không thu 
hồi đất cho dự án thương mại

+ Thời gian qua, nhiều trường hợp 
người dân bức xúc vì bị mất quyền tài sản 
đối với đất đai bởi một quyết định hành 
chính. Dự thảo có hạn chế sự can thiệp của 
Nhà nước trong việc thu hồi đất cho các dự 
án thương mại?
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dân “không ưng cái bụng”, “chưa thông 
cái đầu” vì xa lạ với tập quán cư trú của 
người địa phương. Đến nay, dù gần 
một năm đã trôi qua, không ít ngôi nhà 
vẫn như vô chủ vì người dân chưa chịu 
ký nhận.

Gia đình ông A Đẩy, ở làng Xô Thác 
là một ví vụ. Mặc dù có ngôi nhà to 
rộng dự án xây sát kế bên, song mọi sinh 
hoạt hàng ngày của cả gia đình vẫn diễn 
ra trong ngôi nhà tự làm chật hẹp. Lý 
do khiến ông A Đẩy không nhận nhà, 
rất cụ thể: “Phong tục tập quán của dân 
tộc không nên cúng loại nhà như thế vì 
làm không đủ tư cách; nước uống còn 
thiếu lúc có lúc không; không có đường 
lên xe đi lên đi xuống cũng khó và cuối 
cùng họ nói cái nhà 450 triệu, không 
chấp nhận, không dám ở”.

Gần một năm đã trôi qua, không ít ngôi nhà vẫn vô chủ vì 
người dân chưa chịu ký nhận

“Từ chối” những căn nhà rộng từ 
65 đến 85m2 có cả bếp và nhà vệ sinh 
trị giá 300-400  triệu đồng do dự án 
xây, 11 hộ dân với trên 50 khẩu ở làng 
Xô Luông hiện vẫn đang ăn ở sinh 
hoạt tạm bợ trong những ngôi nhà tự 
làm hai bên đường tránh ngập. Lý do 
không nhận nhà được người dân cho 
rằng, nhà xây không đảm bảo chất 
lượng, lại nằm trên đỉnh đồi nên việc 
đi lại khó khăn, nước sinh hoạt không 
đủ. Điều này đã khiến nỗ lực tuyên 
truyền, vận động số hộ dân này nhận 
nhà để ổn định cuộc sống của chính 
quyền và các đoàn thể xã Đắc Nên đến 
nay vẫn chưa có kết quả.

Bà Bùi Thị Việt, Phó Chủ tịch 
UBND xã Đắk Nên cho biết: “Qua 
kiểm tra thực tế các mái nhà khi có 
trời mưa thường có hiện tượng ngấm 
dột còn cánh cửa chất lượng gỗ không 
tốt mới qua sử dụng nhưng đã có hiện 
tượng mục, nát. Cái hiên nhà người ta 
làm không đảm bảo mưa hay tạt hầu 
như là thấm vào tường. Nước sinh 
hoạt vẫn còn thiếu bà con phải đi xách 
ở suối về sử dụng”

Chuyện ăn ở đã vậy, việc lao động 
sản xuất còn khó khăn hơn. Đến nay 
sau gần 1 năm chuyển tới nơi ở mới, 
các hộ vẫn chưa nhận được mét vuông 
đất nào để làm lúa nước. Trong khi 
đó, theo dự án đền bù các cấp có thẩm 
quyền phê duyệt, mỗi hộ được cấp 4 
sào ruộng nước 2 vụ và 1 ha đất rẫy. 
Phương án huyện tổ chức khai hoang 
cấp cho dân 2 sào, nửa còn lại giao tiền 

Chỉ còn một tháng nữa là tròn một 
năm gần 200 hộ dân ở vùng ngập lòng 
hồ thủy điện Đắk Đrinh, thuộc xã Đắk 
Nên, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum 
chuyển tới nơi ở mới. Những tưởng 
cuộc sống nơi tái định cư của người dân 
sau một năm đã cơ bản ổn định, song 
thực tế vẫn đang ngổn ngang với nhiều 
mối lo. Cùng với lao động sản xuất bị 
gián đoạn do việc cấp đất bị chậm, thì 
những bất hợp lý trong làm nhà tái định 
cư, rồi một số công trình xây dựng kém 
chất lượng cũng đã bộc lộ khiến lòng 
dân bất an.

Nhìn từ xa, 6 khu tái định cư cho 
các hộ dân vùng ngập thủy điện Đắk 
Đrinh ở xã Đắk Nên, huyện Kon 
Plông, tỉnh Kon Tum như phố giữa 
rừng. Chính điều này mà đa số người 

Hồ thủy điện Đắk Đrinh
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GIỚI VÀ SINH KẾ

Kon Tum: Những bất ổn ở khu tái 
định cư thủy điện Đắk Đrinh
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cho dân tự làm đã được thông qua, 
song ruộng đến nay vẫn còn nằm trên 
bản thiết kế. Đất để trồng lúa đã vậy, 
với diện tích đất rẫy cũng hộ có hộ 
chưa. Như vậy, nguyên tắc trong việc 
di dân tái định cư là “nơi ở mới ít nhất 
phải bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ” vẫn 
chưa được thực hiện.

Bà Đinh Thị Thân, làng Xô Luông 
nói: “Điều kiện mình ăn ở, sinh sống 
rất khó khăn. Đất vườn của mình 
trồng cái gì cũng không ra. Đất ruộng 
để mình làm ruộng, có ruộng để có cái 
gì ăn hàng ngày mình chờ đợi tới bữa 
nay cũng không thấy tin tức. Bữa giờ 
mình đâu biết đi làm gì, mình chỉ biết 
đi chặt củi rồi ở nhà rồi giặt đồ chăm 
sóc con thôi”.

Nguyên nhân khiến người dân vùng 
ngập lòng hồ thủy điện Đắk Đrinh ở xã 
Đắk Nên, huyện Kon Plông, tỉnh Kon 
Tum đang phải đối diện với nhiều khó 
khăn, sau gần 1 năm chuyển tới nơi tái 
định cư bắt nguồn từ cuộc di dân không 
đáng có thời điểm tháng 7/2013. Đặt 
người dân vào tình huống “dù nhà máy 
không tích nước người dân vẫn bị nhấn 
chìm khi lũ về”, việc di dân khi đó được 
chính quyền địa phương thực hiện khẩn 
cấp trong khi cơ sở hạ tầng thiết yếu nơi 
đón dân chưa chuẩn bị xong. Thậm chí 
tại thời điểm di dân, huyện Kon Plông 
mới triển khai công tác quy hoạch xây 
dựng đồng ruộng.

Ông Trương Văn Minh, Phó Ban 
quản lý di dân tái định canh, định cư 
huyện Kon Plông thừa nhận: “Tháng 
7/2013 tiến hành di dân khẩn cấp 
do đó công tác chuẩn bị xây dựng các 
đồng ruộng cũng như thủy lợi thì bắt 
đầu mới triển khai. Việc này không 
phải lỗi do dân. Do quá trình di dân 
khẩn cấp sự phối hợp giữa công ty và 
với chính quyền địa phương cũng chưa 
được đồng bộ dẫn đến sự chậm trễ”.

Khắc phục những thiếu sót trong 
việc di dân tái định cư vùng ngập lòng 
hồ thủy điện Đắk Đrinh, hiện tại chính 
quyền huyện Kon Plông đang tích cực 
giải quyết những nội dung mà người 

dân còn thắc mắc; tuyên truyền những 
vấn đề dân chưa hiểu, vận động người 
dân nhận nhà để ổn định cuộc sống, 
đồng thời đẩy nhanh tiến độ khảo sát 
thiết kế khai hoang đồng ruộng giải 
quyết nhu cầu đất sản xuất cho dân. 
Tuy nhiên, theo Ban quản lý di dân 
tái định canh, định cư của huyện Kon 
Plông cũng phải đến cuối tháng 9 năm 
nay, người dân ở các làng: Vương, Xô 
Luông, Đắc Glei, Đắc Lúp mới được 
cấp đất trồng lúa nước 2 vụ.

Khoa Điềm
Theo VOV-Tây Nguyên

Người dân tại Đăk Nên di dời trong giai đoạn nước rút năm 2013
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Khu tái định cư  xã Đắk Nên
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NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO, THỦY ĐIỆN - THỦY  LỢI 

Năng lượng gió
Nằm trong khu vực cận nhiệt đới gió 

mùa với bờ biển dài, Việt Nam có một 
thuận lợi cơ bản để phát triển năng lượng 
gió. So sánh tốc độ gió trung bình trong 
vùng biển Đông Việt Nam và các vùng 
biển lân cận cho thấy gió tại biển Đông 
khá mạnh và thay đổi nhiều theo mùa.
Trong chương trình đánh giá về năng 
lượng cho châu Á, Ngân hàng Thế giới 
đã có một khảo sát chi tiết về năng lượng 
gió khu vực Đông Nam Á, trong đó Việt 
Nam có tiềm năng gió lớn nhất với tổng 
tiềm năng điện gió của Việt Nam ước đạt 
513.360 MW tức là bằng hơn 200 lần 
công suất của thủy điện Sơn La, và hơn 
10 lần tổng công suất dự báo của ngành 
điện vào năm 2020. Tất nhiên, để chuyển 
từ tiềm năng lý thuyết thành tiềm năng 
có thể khai thác, đến tiềm năng kỹ thuật, 
và cuối cùng, thành tiềm năng kinh tế là 
cả một câu chuyện dài; nhưng điều đó 
không ngăn cản việc chúng ta xem xét 

Hiện trạng sử dụng và tiềm 
năng khai thác năng lượng tái 
tạo

Thủy điện nhỏ
Nhìn vào cơ cấu đóng góp trong 

ngành điện thì thủy điện vẫn đang 
chiếm tỷ trọng rất lớn. Tuy nhiên, sản 
lượng điện từ các nhà máy thủy điện 
thường không ổn định vì phụ thuộc 
rất nhiều vào lưu lượng nước đổ về 
cũng như lượng nước tích ở các hồ 
thủy điện. Với thủy điện nhỏ, thời gian 
qua đã khai thác khoảng 50% tiềm 
năng, các nguồn còn lại ở các vùng 
sâu, vùng xa, khu vực không thuận 
lợi, giá khai thác cao. Theo các báo cáo 
đánh giá gần đây nhất thì hiện nay có 
trên 1.000 địa điểm đã được xác định 
có tiềm năng phát triển thủy điện nhỏ, 
qui mô từ 100kW tới 30MW với tổng 
công suất đặt trên 7.000MW, các vị trí 
này tập trung chủ yếu ở vùng núi phía 
Bắc, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Ở Việt Nam, nguồn năng lượng 
hóa thạch đang suy giảm dần do trữ 
lượng có hạn mà nhu cầu sử dụng 
ngày càng lớn, kèm theo đó là việc 
tiêu thụ nguồn năng lượng này đang 
gây ra ô nhiễm môi trường nghiêm 
trọng. Trong khi đó, tiềm năng để 
phát triển năng lượng mới và năng 
lượng tái tạo là rất lớn, việc phát 
triển năng lượng tái tạo sẽ góp phần 
giảm tiêu hao năng lượng hóa thạch, 
đồng thời giảm phát thải khí nhà 
kính. Do đó, các nguồn điện được 
sản xuất ra từ các nguồn năng lượng 
tái tạo đang được xem là sự bổ sung 
lý tưởng cho sự thiếu hụt điện năng 
và không chỉ giúp đa dạng hóa các 
nguồn năng lượng mà còn góp phần 
phân tán rủi ro, tăng cường, đảm 
bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Tổng quan năng lượng tái tạo 
của Việt Nam

Việt Nam là một trong những 
nước có tiềm năng rất lớn về nguồn 
năng lượng tái tạo phân bổ rộng 
khắp trên toàn quốc. Ước tính tiềm 
năng sinh khối từ các sản phẩm hay 
chất thải nông nghiệp có sản lượng 
khoảng 10 triệu tấn dầu/năm. Khí 
sinh học xấp xỉ 10 tỉ m3 năm có thể 
thu được từ rác, phân động vật và 
chất thải nông nghiệp. Nguồn năng 
lượng mặt trời phong phú với bức xạ 
nắng trung bình là 5 kWh/m2/ngày. 
Bên cạnh đó, với vị trí địa lý hơn 
3.400 km đường bờ biển giúp Việt 
Nam có tiềm năng rất lớn về năng 
lượng gió ước tính khoảng 500-
1000 kWh/m2/năm. Những nguồn 
năng lượng tái tạo này được sử dụng 
sẽ đáp ứng được nhu cầu năng lượng 
ngày càng tăng nhanh. Ản
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Thực trạng năng lượng tại tạo Việt Nam và 
hướng phát triển bền vững
(Kỳ 1)

Điện gió ở Bạc Liêu
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Năng lượng là yếu tố vô cùng quan trọng cho sự phát triển của mỗi 
Quốc gia. Xã hội càng phát triển thì nhu cầu sử dụng năng lượng 
ngày càng cao. Nhưng nguồn năng lượng hóa thạch truyền thống 
đang cạn kiệt dần tỷ lệ thuận với tốc độ phát triển của nền kinh tế 
trên thế giới. Bởi vậy, các cuộc xung đột, chiến tranh cục bộ và khu 
vực, những điểm nóng trên thế giới những năm gần đây, đều có 
nguyên nhân từ vấn đề tranh chấp và tìm kiếm năng lượng.

một cách thấu đáo tiềm năng to lớn về 
năng lượng gió ở Việt Nam.

Năng lượng sinh khối
Với lợi thế một quốc gia nông nghiệp, 

Việt Nam có nguồn sinh khối lớn và đa 
dạng từ gỗ củi, trấu, bã cà phê, rơm rạ và 
bã mía. Phế phẩm nông nghiệp rất phong 
phú dồi dào ở Vùng đồng bằng sông Mê 
kông, chiếm khoảng 50% tổng sản lượng 
phế phẩm nông nghiệp toàn quốc và 
vùng đồng bằng sông Hồng với 15% tổng 
sản lượng toàn quốc. Hàng năm tại Việt 
Nam có gần 60 triệu tấn sinh khối từ phế 
phẩm nông nghiệp, trong đó 40% được 
sử dụng đáp ứng nhu cầu năng lượng cho 
hộ gia đình và sản xuất điện. Các nguồn 
sinh khối khác bao gồm sản phẩm từ gỗ, 
chất thải đô thị và chất thải gia súc. Các 
sản phẩm và phế phẩm từ gỗ tại các công 
ty sản xuất chế biến gỗ có nguồn gốc từ 
rừng tự nhiên hoặc rừng trồng và gỗ nhập 
khẩu. Hiện nay, 90% sản lượng sinh khối 
được dùng để đun nấu trong khi chỉ có 
2% được dùng làm phân bón hữu cơ và 
phân bón vi sinh (từ nguồn phế phẩm 
chăn nuôi trồng trọt, bùn và bã mía từ các 
nhà máy đường); 0.5% được sử dụng để 
trồng nấm và khoảng 7.5% chưa được sử 
dụng (phế phẩm từ chế biến thức ăn được 
chọn trong khi rơm rạ, bã mía và vỏ cà 
phê thì được đốt. Sinh khối được sử dụng 
ở hai lĩnh vực chính là sản xuất nhiệt và 
sản xuất điện. Đối với sản xuất nhiệt, sinh 
khối cung cấp hơn 50% tổng năng lượng 
sơ cấp tiêu thụ cho sản xuất nhiệt tại Việt 
Nam (IEA, 2006). Tuy nhiên phần đóng 
góp này của sinh khối đang ngày càng 
giảm dần trong những năm gần đây khi 
các dạng năng lượng hiện đại khác như 
khí hoá lỏng LPG được đưa vào sử dụng. 
Ở các vùng nông thôn, năng lượng sinh 
khối vẫn là nguồn nhiên liệu chính để 
đun nấu cho hơn 70% dân số nông thôn. 

Đây cũng là nguồn nhiên liệu truyền 
thống cho nhiều nhà máy sản xuất tại 
địa phương như sản xuất thực phẩm, mỹ 
nghệ, gạch, sứ và gốm.

Bên cạnh việc đáp ứng nhu cầu năng 
lượng, ứng dụng sinh khối phù hợp còn 
giúp giảm thiểu phát thải nhà kính, giảm 
thiểu những tổn hại đến sức khoẻ do việc 
đun đốt củi và than, giảm nghèo và cải 
thiện tình hình vệ sinh.

Năng lượng mặt trời
Việt Nam được xem là một quốc 

gia có tiềm năng rất lớn về năng lượng 
mặt trời, đặc biệt ở các vùng miền trung 
và miền nam của đất nước, với cường 
độ bức xạ mặt trời trung bình khoảng 5 
kWh/m2. Trong khi đó cường độ bức xạ 
mặt trời lại thấp hơn ở các vùng phía Bắc, 
ước tính khoảng 4 kWh/m2 do điều kiện 
thời tiết với trời nhiều mây và mưa phùn 
vào mùa đông và mùa xuân. Ở Việt Nam, 
bức xạ mặt trời trung bình 230-250 kcal/
cm22theo hướng tăng dần về phía Nam 
chiếm khoảng 2.000 - 5.000 giờ trên 
năm, với ước tính tiềm năng lý thuyết 
khoảng 43,9 tỷ TOE. Năng lượng mặt 
trời ở Việt Nam có sẵn quanh năm, khá 
ổn định và phân bố rộng rãi trên các vùng 
miền khác nhau của đất nước. Đặc biệt, 
số ngày nắng trung bình trên các tỉnh của 
miền trung và miền nam là khoảng 300 
ngày/năm. Năng lượng mặt trời được 
khai thác sử dụng chủ yếu cho các mục 
đích như: sản xuất điện và cung cấp nhiệt.

Năng lượng địa nhiệt
Là năng lượng được tách ra từ nhiệt 

trong lòng Trái Đất. Năng lượng này có 
nguồn gốc từ sự hình thành ban đầu của 
hành tinh, từ hoạt động phân hủy phóng 
xạ của các khoáng vật, và từ năng lượng 
mặt trời được hấp thụ tại bề mặt Trái Đất. 
Năng lượng địa nhiệt đã được sử dụng 
để nung và tắm kể từ thời La Mã cổ đại 

nhưng ngày nay nó được dùng để phát 
điện. Có khoảng 10 GW công suất điện 
địa nhiệt được lắp đặt trên thế giới đến 
năm 2007, cung cấp 0,3% nhu cầu điện 
toàn cầu. Thêm vào đó, 28 GW công 
suất nhiệt địa nhiệt trực tiếp được lắp đặt 
phục vụ cho sưởi, spa, các quá trình công 
nghiệp, lọc nước biển và nông nghiệp ở 
một số khu vực.

Khai thác năng lượng địa nhiệt có 
hiệu quả về kinh tế, có khả năng thực 
hiện và thân thiện với môi trường, 
nhưng trước đây bị giới hạn về mặt địa 
lý đối với các khu vực gần các ranh giới 
kiến tạo mảng. Các tiến bộ khoa học 
kỹ thuật gần đây đã từng bước mở rộng 
phạm vi và quy mô của các tài nguyên 
tiềm năng này, đặc biệt là các ứng dụng 
trực tiếp như dùng để sưởi trong các 
hộ gia đình. Các giếng địa nhiệt có 
khuynh hướng giải phóng khí thải nhà 
kính bị giữ dưới sâu trong lòng đất, 
nhưng sự phát thải này thấp hơn nhiều 
so với phát thải từ việc đốt nhiên liệu 
hóa thạch thông thường. Công nghệ 
này có khả năng giúp giảm thiểu sự 
nóng lên toàn cầu nếu nó được triển 
khai rộng rãi.

Mặc dù nguồn địa nhiệt chưa được 
điều tra và tính toán kỹ. Tuy nhiên, với 
số liệu điều tra và đánh giá gần đây nhất 
cho thấy tiềm năng điện địa nhiệt ở Việt 
Nam có thể khai thác đến trên 300MW. 
Khu vực có khả năng khai thác hiệu quả 
là miền Trung.

Như vậy, hiện tại ở nước ta có 5 loại 
năng lượng tái tạo đã được khai thác để 
sản xuất điện. Theo thống kê chưa đầy 
đủ, tổng công suất lắp đặt khoảng 1.215 
MW. Các nguồn năng lượng tái tạo đang 
được khai thác là: thuỷ điện nhỏ (1000 
MW), sinh khối (152 MW), rác thải 
sinh hoạt (8 MW), mặt trời (3 MW) và 
gió (52 MW), Thực trạng khai khác năng 
lượng tái tạo còn rất nhỏ so với tiềm năng 
chiếm khoảng 3,4%. Trong khi đó theo 
Quy hoạch điện VII, chỉ tiêu được đặt 
ra là tăng tỷ lệ điện năng sản xuất từ các 
nguồn NLTT chiếm 3,5% năm 2010 lên 
4,5% và 6% vào năm 2020 và năm 2030. 
Với bối cảnh hiện nay và dự báo trong 
thời gian tới cần có giải pháp cụ thể để 
nâng mức phát triển năng lượng tái tạo 
cao hơn.

                                                              
Th.s.Hoàng Thị Thu Hường

 Vụ Công nghiệp 
Ban Kinh tế Trung ương
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Thứ trưởng Bộ Công Thương Lê Dương Quang phát biểu tại hội thảo

năng như năng lượng tái tạo. Trong khi đó, 
Pháp là đối tác ưu tiên của Việt Nam trong 
lĩnh vực năng lượng và trong cuộc chiến 
chống biển đổi khí hậu. Do đó, diễn đàn 
chia sẻ kinh nghiệm này sẽ góp phần tăng 
cường quan hệ hợp tác giữa hai nước, hơn 
nữa thông qua việc mở rộng các hoạt động 
hợp tác sang lĩnh vực năng lượng tái tạo”, 
Thứ trưởng Quang nhấn mạnh.

Tại Hội thảo, bên cạnh tham luận của 
các cơ quan quản lý, chuyên gia và các cơ 
quan tài trợ đến từ Việt Nam và Pháp, 7 nhà 
đầu tư đến từ Pháp (Corex Solar, Dassault 
Systemes, Green Lighthouse, Meteodyn, 
Sirea, Techsub và Valorem) tham gia cũng 
giới thiệu các giải pháp và công nghệ đột 
phá mới nhất trong lĩnh vực năng lượng tái 
tạo như: phát triển và xây dựng các dự án 
năng lượng tại Nam Phi, Ma-rốc…; thiết 
kế giải pháp công nghệ số hóa phát triển 
phong điện; thiết kế mô hình phát triển 
năng lượng tái tạo cho thị trường mới nổi; 
phần mềm đánh giá nguồn phong điện; 
thiết kế hệ thống tự động giám sát từ xa các 
thiết bị năng lượng; thiết kế hệ thống điện 
mặt trời quy mô lớn trên mặt nước; nghiên 
cứu kỹ thuật, xây dựng, khai thác và bảo trì 
bảo dưỡng các dự án trong lĩnh vực năng 
lượng xanh.

Sau hội thảo, cuộc gặp gỡ trực tiếp giữa 
các doanh nghiệp Pháp và các cơ quan quản 
lý của Việt Nam cũng đã được tổ chức nhằm 
chia sẽ thêm kinh nghiệm về phát triển năng 
lượng tái tạo của hai nước.

Theo: Nangluongvietnam.vn

Với 7 doanh nghiệp Pháp tham dự 
“Hội thảo hỗ trợ phát triển năng lượng 
tái tạo: Chia sẻ kinh nghiệm giữa Pháp và 
Việt Nam” diễn ra ngày 20/5, nhiều cơ hội 
đã mở ra cho Việt Nam để phát triển năng 
lượng tái tạo.

Hội thảo được tổ chức bởi Cơ quan 
Thương mại Ubifrance, dưới sự bảo trợ 
của Bộ Công Thương và Đại sứ quán Pháp 
tại Việt Nam với sự phối hợp chặt chẽ giữa 
Tổng cục Năng lượng, Cơ quan Phát triển 
Pháp AFD, Cơ quan môi trường và kiểm 
soát năng lượng quốc gia Pháp ADEME và 
Nghiệp đoàn Năng lượng tái tạo Pháp SER.

Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng Bộ 
Công Thương Lê Dương Quang cho biết, 
hiện nay, năng lượng là một thách thức lớn 
trong quá trình phát triển của Việt Nam. 
Dự báo, trong 10 năm tới, mỗi năm nhu cầu 
năng lượng sẽ tăng 12%. Đến năm 2030, 
nhu cầu năng lượng sẽ tăng gấp 4 lần so với 
năm 2005.

Do vậy, Việt Nam rất quan tâm đến tầm 
quan trọng của lĩnh vực năng lượng tái tạo 
trong tương lại. Với việc xây dựng kế hoạch 
phát triển năng lượng tổng thể giai đoạn 
2011-2020 trong đó có chính sách phát 
triển các loại năng lượng tái tạo, điều này 
chứng tỏ Việt Nam muốn đạt mục tiêu tăng 
tỷ trọng năng lượng tái tạo lên 5,6% tổng sản 
lượng điện năm 2020 và 9,4% năm 2030.

“Tuy nhiên, hiện Việt Nam đang thiếu 
các cơ sở đủ mạnh gồm: cơ quan điều tra 
đánh giá, cơ chế tài chính, cơ quan tập trung 
chỉ đạo để phát triển lĩnh vực có nhiều tiềm 

Nhiều cơ hội để phát triển 
năng lượng tái tạo Việt Nam Sự trở lại của các dự án thủy điện 

quy mô lớn có thể cắt giảm lượng 
khí thải carbon, nhưng những đề 

nghị sử dụng từ “tái tạo” cho loại năng 
lượng này là không đúng.

Đập thủy điện là biểu hiện tinh 
túy của việc con người điều khiển tự 
nhiên. Cùng với năng lượng, các đập 
tạo ra hồ chứa nước sạch, đối với một 
số người vừa để ngắm cảnh vừa là 
một khu vực thanh bình. Chúng hứa 
hẹn điều tiết lũ, cung cấp một lượng 
nước ổn định cho tưới tiêu, và mang 
lại một nguồn cá tươi. Chúng là giấc 
mơ của các nhà kinh tế và các kĩ sư. 
Và cùng với những hình ảnh sống 
động của cần trục, máy xúc và nhiều 
người đội mũ bảo hiểm trong quá 
trình xây dựng, chúng là một cơ hội 
quảng bá tức khắc cho các chính trị 
gia hăm hở bày tỏ cam kết của họ cho 
sự tiến bộ.

Một số người cho rằng năng 
lượng thủy điện có chứng chỉ xanh 
vì nó tận dụng nguồn nước – một 
nguồn tài nguyên miễn phí dồi dào 
và ôn hòa. Nó lợi dụng trọng lực 
chuyển hóa năng lượng từ dòng chảy 
của nước thành điện trong một quá 
trình sạch và không có carbon. Với 
những lo ngại ngày càng gia tăng 
trên toàn thế giới về khí thải carbon, 
không có gì ngạc nhiên khi các dự 
án thủy điện luôn có một sự hấp 
dẫn nhất định đối với các chính phủ 
trong nỗ lực đáp ứng nhu cầu năng 
lượng của quốc gia.

Tuy nhiên, hình ảnh sạch này 
đã bị giảm đi theo thời gian, cùng 
với những chỉ trích về tác động của 
các công trình này lên môi trường và 
cuộc sống của những người bị mất 
nhà cửa do xây dựng các con đập. 
Trong vòng hai thập kỉ qua, song 
song với việc các đập lớn bị chỉ trích 
nhiều hơn bao giờ hết, sự phổ biến 
của chúng trong các chính phủ cũng 
dần giảm đi.

Nhưng xu hướng này gần đây đã 
bị lật lại. Các con đập quy mô lớn lại 
một lần nữa trở thành xu thế, và việc 
xây dựng chúng nở rộ trên toàn thế 
giới, từ Brazil tới Trung Quốc. Hãy 
nghe một trong những màn trình 
diễn âm thanh ở đập Belo Monte ở 
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Brazil. Các khu rừng nhiệt đới Xingu, 
với vẻ đẹp hoang vu, sâu sắc, đang bị 
tàn phá trong một dự án đầy tranh cãi, 
và nó làm dấy lên một nhận thức khó 
khăn: các dự án thủy điện quy mô lớn 
này không dễ dàng phù hợp với mô 
hình năng lượng sạch. Vậy, những đập 
thủy điện có nên được hưởng cách gọi 
tốt đẹp của từ “tái tạo”?

Thủy điện “sạch” đến mức nào?
Một phần của sự khó khăn bắt nguồn 

từ việc hàng nghìn người mất nhà cửa và 
một khu vực khổng lồ bị chặt phá, phá 
đá mở đường – nói ngắn gọn, sự thay đổi 
mang tính hệ thống của phong cảnh tự 
nhiên lâu đời đi kèm với những hậu quả 
cuối cùng không đoán trước được – không 
phải là “sạch”, cả về mặt môi trường lẫn đạo 
đức. Một phần khác của sự khó khăn này 
phản ánh việc nguồn năng lượng từ các dự 
án thủy điện quy mô lớn sẽ được sử dụng 
như thế nào.

Với những nền kinh tế đang phát 
triển, có lập luận về việc sử dụng năng 
lượng thủy điện để đáp ứng nhu cầu 
năng lượng đặc trưng của khu vực, đặc 
biệt khi các nhu cầu này bổ sung nhu 
cầu về nước. Hãy nghe phỏng vấn của 
Mallika Aryal với Jeremy Bird, tổng 
giám đốc Viện Quản lý Nguồn nước 
Quốc tế, để hiểu một cách cô đọng về 
mối quan hệ chặt chẽ giữa quản lý nước 
và sản xuất năng lượng. 

Khi sản xuất năng lượng gắn liền 
với nhu cầu và sự phục vụ nhu cầu địa 
phương, tôi cho rằng ý kiến thủy điện có 
thể được coi là “tái tạo” có thể chấp nhận 
được, và không có ràng buộc gì với những 
tranh cãi luôn hiện hữu xung quanh các 
dự án đó. Ở đây, vấn đề lớn hơn là một 
câu hỏi đơn giản về mặt ngữ nghĩa, hay 
các ý nghĩa kĩ thuật của từ ngữ. Từ ngữ 
chúng ta sử dụng mang định hướng đạo 
đức. Theo quan điểm của tôi, nhân tố 
trọng tâm của khái niệm “tái tạo” nên ghi 
nhận một cách rõ ràng và minh bạch về 
định hướng đạo đức này, mà không hề có 
chỗ cho cảm giác tội lỗi.

Khi việc sản xuất năng lượng thủy 
điện chuyển từ cần thiết thành hàng hóa 
trao đổi, và có tác động đáng kể tới hệ 
sinh thái, cần đưa ra các câu hỏi về việc 
liệu năng lượng thủy điện đó có nên được 
thừa hưởng khái niệm tích cực “tái tạo” 
nữa không. 

Dựa vào chứng chỉ xanh
Tôi có một cảm giác không thoải mái 

về việc năng lượng thủy điện đang phát 
triển ngày càng dựa vào chứng chỉ xanh – 
trong khi nó được sản xuất không để phục 
vụ nhu cầu địa phương và có tác động lớn 
tới hệ sinh thái địa phương và cuộc sống 
của con người.

Ví dụ, Malaysia – quốc gia chủ nhà 
Tuần lễ Năng lượng Tái tạo ASEAN diễn 
ra tháng trước – dường như đã bắt đầu 
chạm đến các đặc điểm dễ chịu của từ “tái 
tạo”, để làm dịu các chỉ trích về một con 
đập mới được đề xuất trên sông Baram tại 
Sarawak trên đảo Borneo, gần đây. 

Dự án đập thủy điện Baram được 
quy hoạch là một phần của Hành lang 
Năng lượng Tái tạo Sarawak, một công 
trình liên quan đến xây dựng các bậc 
thang thủy điện trên con sông. Tuy 
nhiên, điện sản xuất ra lại được sử dụng 
để xuất khẩu sang các quốc gia khác, ví 
dụ Brunei Darussalam, mà không được 
sử dụng tại địa phương. 

Thủy điện có thực sự nên được coi là 
năng lượng tái tạo?

Các nhà phê bình đập đã đề cập 
đến việc mất đa dạng sinh học, rừng 
và đất nông nghiệp khi xây dựng đập. 
Họ đề xuất một giải pháp thay thế có 
thể chấp nhận được, “thủy điện nhỏ” 
(mini-hydro) trên các nhánh sông 
nhỏ, vì chúng ít có tác động hơn tới 
hệ sinh thái, và tạo ra năng lượng có 
thể sử dụng tại địa phương hơn là để 
xuất khẩu. 

Các con đập lớn trên các dòng 
sông quan trọng như Xingu và 
Baram đã làm thay đổi hệ sinh thái 
một cách sâu sắc bằng những tác 
động tiềm tàng không thể dự đoán 
trước, và làm thay đổi cuộc sống và 
sinh kế của hàng ngàn người.

Vậy giải pháp bền vững nào có 
thể sử dụng được hệ sinh thái quan 
trọng như vậy? Các con sông Baram 
và Xingu đã chảy qua và nuôi dưỡng 
khu vực ven sông bằng dòng chảy tự 
nhiên và sẽ tiếp tục nếu nó không 
bị chặn dòng. Có lẽ những con 
sông như vậy đơn giản là để chúng 
tự nhiên trong yên bình – và trong 
những hoàn cảnh như vậy, có lẽ 
chúng ta nên cảnh giác hơn khi sử 
dụng từ “tái tạo”.

Theo SciDev.Net
Dương Thu Hằng (dịch)
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Xả nước thường niên tại đập Xiaolangdi thượng nguồn sông Hoàng Hà
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10 điều bạn nên biết về đập
1. 50000 đập lớn đang chặn 

các dòng sông trên thế giới
Khoảng 50000 đập với chiều cao 

trên 15m và hàng triệu đập nhỏ đã 
được xây dựng trên các con sông trên 
toàn thế giới. Một số các con đập đã có 
từ hàng thế kỉ nay, nhưng hầu hết được 
xây dựng sau Chiến tranh Thế giới thứ 
hai. Khoảng 5000 đập có chiều cao từ 
60m trở lên, và 350 con đập khổng lồ 
như vậy hiện đang được xây dựng.

2. Đập đang thay đổi bề mặt 
Trái đất

Các con đập đã làm vỡ vụn hai 
phần ba các con sông lớn trên thế 
giới và làm ngập một khu vực có diện 
tích bằng California. Các hồ chứa có 
lượng nước gấp 3 lần tổng lượng nước 
của tất cả các con sông trên thế giới, và 
lượng bốc hơi gấp 4 lần thác Niagara. 
Hàng năm, đập giữ lại 40 km3 phù sa, 
và khiến cho các đồng bằng thiếu phù 
sa, và dễ dàng bị xâm nhập mặn.

3. Đập cung cấp những dịch 
vụ quan trọng

Đập tạo ra 16% lượng điện của 
toàn thế giới và điều tiết nước cho mùa 
màng của 12-15% dân số thế giới. 
Theo một mức độ nào đó, người ta xây 
dựng đập với các mục đích cung cấp 
nước, điều hòa lũ, giao thông thủy và 
du lịch. Hầu hết các con đập được xây 
dựng để phục vụ tưới tiêu, nhưng 80% 
lượng nước trữ trong hồ chứa được 
dùng để phát điện.

4. Đập làm chết cá
Đập ngăn chặn dòng di cư của 

các loài cá, làm giảm lượng oxi trong 
nước, và làm ảnh hưởng đến các chỉ 
dẫn sinh học cho cá. Chúng cũng làm 
giảm khả năng tự làm sạch của các con 
sông. Do hoạt động xây dựng đập và 
một số nhân tố khác, tổng số lượng 
các loài cá nước ngọt đã giảm đi 37% 
trong khoảng 1970-2008 – nhiều hơn 
quần thể của bất kì hệ sinh thái nào. Số 
lượng cá nước ngọt nhiệt đới giảm đi 
đáng kể 70%.

5. Đập làm thay đổi khí hậu
Đập không phải là không ảnh 

hưởng tới khí hậu. Đặc biệt là ở vùng 
nhiệt đới, các chất hữu cơ trong hồ chứa 
khi phân hủy sẽ thải ra khí mê-tan, một 
loại khí nhà kính. Các nhà khoa học đã 
ước lượng rằng các hồ chứa đóng góp 
4% vào biến đổi khí hậu do con người 
gây ra, tương đương với tác động tới 
khí hậu của ngàng hàng không. Lũ lụt 
và hạn hán do biến đổi khí hậu gây ra sẽ 
lần lượt làm các đập không còn an toàn 
và kinh tế như trước. 

6. Đập khiến con người phải di 
dời

Đập đã khiến khoảng 80 triệu người 
mất nhà cửa, riêng ở Trung Quốc là 23 
triệu người. Việc di dời đã khiến những 
người nghèo khổ và yếu thế mất đi những 
nguồn tài nguyên, các kĩ năng, bản sắc 
văn hóa, và khiến họ càng cùng quẫn hơn. 
Khoảng 500 triệu người sống ở vùng 
hạ lưu đã phải hứng chịu những ảnh 
hưởng tiêu cực từ các con đập. 

7. Đập đe dọa các quyền của 
con người

Hầu hết, các đập do chính phủ 
xây dựng sẽ khiến nhiều người phải 
di chuyển nhà cửa. Tại các quốc gia 
như Burma, Trung Quốc, Colombia, 
Ethiopia, Guatemala, Sudan… các 
nhà xây dựng đập thường phản ứng 
với những người phản đối đập bằng 
những hành động vi phạm nhân quyền 
nghiêm trọng. Ví dụ, hơn 400 người 
bản địa đã chết khi mở đường cho đập 
Chixoy của Guatemala vào năm 1982.

8. Đập rất tốn kém
Đập lớn thường được đưa vào danh 

sách những đầu tư tốn kém nhất mà các 
chính phủ từng thực hiện. Ước tính có 
hơn 2000 tỉ đô la được đầu tư cho đập kể 
từ năm 1950. Do lỗi quy hoạch, hay các 
vấn đề kỹ thuật và tham nhũng, việc xây 
dựng đập thường bị chậm tiến độ tới 44% 
thời gian, và mức kinh phí thường vượt 
96% tổng dự toán ban đầu. Như vậy, do 
mức chi phí quá cao, đập thường không 
được đánh giá là có hiệu quả kinh tế. 

9. Đập không tồn tại mãi mãi
Không sớm thì muộn các hồ chứa sẽ 

bị đầy, và chi phí để duy trì các con đập 
sẽ lớn hơn lợi ích của chúng. Ở Mỹ, hơn 
1000 con đập đã bị phá dỡ với chi phí 
khổng lồ. Nếu các con đập không được 
xây dựng hoặc duy trì đúng cách, chúng 
có thể bị vỡ. Ví dụ, thảm hoạ vỡ đập tồi 
tệ nhất thế giới là đập Banqiao của Trung 
Quốc, đã làm chết khoảng 171000 
người vào năm 1975. 

10. Luôn có sẵn những giải 
pháp tốt hơn

Vào năm 2012, các chính phủ và 
doanh nghiệp đã lắp đặt 75 GW năng 
lượng gió và mặt trời, so với 30 GW 
thủy điện. Các phương pháp thay thế đó 
thậm chí còn tốt hơn so với thuỷ điện khi 
các tác động xã hội-môi trường và các chi 
phí chuyển tiếp được tính đến. Cục Năng 
lượng Quốc tế đã đề xuất 60% ngân sách 
của mục tiêu năng lượng cho mọi người 
nên được đầu tư vào các dự án năng lượng 
tái tạo ở địa phương. 

Theo huffingtonpost.com
Dương Thu Hằng (dịch)
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