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Trước thềm hội nghị của Ủy hội sông Mê Công diễn ra vào 26/6/2014 diễn ra tại Viêng Chăn, Cộng 
hòa Dân chủ Nhân dân Lào - Mạng lưới Sông ngòi Việt Nam đã ra thông cáo báo chí về việc quốc gia 
này đang xúc tiến  xây dựng đập Don Sahong. Dưới dây là toàn văn Thông cáo báo chí về vấn đề này.

DỪNG XÂY ĐẬP DON SAHONG, VÃN HỒI HỢP TÁC MÊ CÔNG
Theo thông cáo báo chí ngày 18/6/2014 của Tổ chức Sông ngòi Quốc tế, hoạt 

động xây dựng công trình đập Don Sahong vẫn đang được tiến hành bất chấp sự 
phản đối từ chính phủ các nước hạ lưu và yêu cầu tiến hành tham vấn khu vực. Các 
tài liệu trước đây đã thể hiện rằng Dự án thủy điện Don Sahong là một công trình 
nằm trên dòng chính sông Mê Công. Vì vậy, theo Hiệp định Mê Công 1995, dự 
án này bắt buộc phải tuân thủ quy trình thông báo, tham vấn và thỏa thuận trước 
(PNPCA) với các quốc gia Ủy hội Mê Công. Tuy nhiên, các viên chức phía Lào liên 
tiếp cho rằng con đập này không nằm trên dòng chính của sông Mê Công và muốn 
bỏ qua quy trình PNPCA này. Việc Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào  đơn phương  
triển khai công trình cho thấy việc bỏ qua phản  ứng của chính phủ và nhân dân các 
nước Căm Pu Chia, Thái Lan, Việt Nam. (xem tiếp trang 4)

Thông cáo báo chí của VRN về 
việc Lào xúc tiến xây dựng đập 
Don Sahong
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MÔI TRƯỜNG SÔNG VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC

Đa dạng sinh học biển Cù Lao Chàm
từ góc nhìn thượng nguồn sông Vu Gia - Thu Bồn

1. Lưu vực sông Vu Gia – Thu 
Bồn đã tạo ra hành lang đa dạng 
sinh học phong phú cho tỉnh 
Quảng Nam

Với lợi thế về địa hình, thổ nhưỡng 
và khí hậu, phần lớn diện tích phía Tây 
của tỉnh Quảng Nam được bao phủ bởi 
425.921 ha rừng trong đó rừng tự nhiên 
chiếm đến 91,3% (388.803 ha) với độ 
phủ trung bình đạt 40%. Nằm len lỏi 
trong những cánh rừng đại ngàn là hệ 
thống sông Vu Gia – Thu Bồn với diện 
tích lưu vực lên đến 9.597km2, là một 
trong chín lưu vực sông lớn của cả nước 
và là lưu vực sông lớn nhất của khu vực 
Trung Trung Bộ. Dòng chính là sông 
Thu Bồn bắt nguồn từ đỉnh núi Ngọc 
Linh cao 2.598m, chiều dài sông chính 
204km chảy theo hướng Nam – Bắc dọc 
sườn Đông dãy Trường Sơn, chuyển 
hướng Tây – Đông qua vùng đồng 
bằng rồi đổ ra biển Cù Lao Chàm qua 
Cửa Đại (sông Thu Bồn) và cửa sông 
Hàn (Đà Nẵng). Lưu vực này kết hợp 
với lưu vực sông Tam Kỳ ở phía Nam, 
sông Bung, sông Túy Loan ở phía Bắc, 
các sông Vĩnh Điện ở trung du, sông 
Trường Giang chạy sát bờ biển và thông 
ra biển qua cửa An Hòa – Núi Thành và 
Cửa Đại – Hội An đã tạo ra một vùng 

sinh thái rộng lớn, nổi trội về tính đa 
dạng sinh học, tạo điều kiện thuận lợi 
cho sự giao thoa sinh vật giữa lục địa và 
biển. Như vậy, dù có khoảng cách khá xa 
về địa lý nhưng vùng thượng du, trung 
du, hạ du, vùng bờ và biển khơi theo lưu 
vực sông tỉnh Quảng Nam có sự liên hệ 
mật thiết về mặt sinh thái. Muốn phát 
huy những ưu thế này, chúng ta không 
được phép tách rời chúng trong quá 
trình quản lý.

2. Ưu thế sinh thái và đa dạng 
sinh học đang dần bị đánh mất

Để phát huy những giá trị sinh thái 
mang lại, tỉnh Quảng Nam đã thiết lập 
và đi vào hoạt động một cách hiệu quả 
các khu bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, 
làm cơ sở cho sự phát triển bền vững cho 

toàn bộ lưu vực. Phía thượng nguồn có 
Khu bảo tồn thiên nhiên Sông Thanh, 
Khu bảo tồn Sao La ở phía Tây, các Khu 
bảo vệ cấp cộng đồng thuộc vùng ngập 
nước ven biển như Khu bảo vệ rừng 
ngập mặn Cẩm Thanh (Hội An), Cồn 
Sy (Núi Thành), Tịch Tây (Núi Thành) 
và Khu bảo tồn biển/Khu dự trữ sinh 
quyển thế giới Cù Lao Chàm. Mỗi khu 
bảo tồn có những giá trị, mục tiêu riêng 
nhưng chúng đều có mối liên hệ sinh thái 
một cách khắn khít, phụ thuộc nhau từ 
thượng nguồn cho tới vùng biển. Đây là 
một ưu thế rất lớn để phát huy các giá 
trị do lưu vực sông và vùng ven bờ mang 
lại. Tuy nhiên những ưu thế đó đang dần 
mất đi do các hoạt động của con người từ 
thượng nguồn cho tới biển đảo.

Vu Gia – Thu Bồn đang oằn mình trước tình trạng đào đải vàng và khai thác cát
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Lưu vực sông luôn gắn liền với vùng biển đảo tại Quảng Nam
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Sông suối là con đường giao lưu vật chất giữa lục địa và biển, không chỉ có ảnh hưởng trực tiếp đến các loài 
di cư sông – biển, biển – sông mà còn là hành lang xâm nhập của các sinh vật biển vào nước ngọt trong 
quá khứ và hiện tại, góp phần hình thành khu hệ động vật nước ngọt. Sông suối còn là nơi duy trì nguồn 
gen của các loài thủy sinh cho các thủy vực nước tĩnh thuộc lưu vực của chúng, đồng thời là nơi cung cấp 
nhiều giá trị cho cuộc sống con người không chỉ vùng thượng du mà rất quan trọng đối với vùng trung 
du, hạ du và vùng biển đảo.

- Diện tích rừng tự nhiên đang dần bị mất đi.
- Dòng sông vùng thượng nguồn đang bị cắt 
đứt thành nhiều đoạn nhỏ, rời rạc.

Hiện có 43 công trình thủy điện 
đang hoạt động trong số hàng trăm dự 
án đang xin phép. Các đập thủy điện đã 
cắt đứt dòng sông thành nhiều đọan 
nhỏ, nhiều công trình còn đổi chiều 
dòng chảy tự nhiên, gây thiếu nước cục 
bộ tại hạ du và nghiêm trọng nhất là 
mất đi các hệ sinh thái thượng nguồn, 
cắt đứt vòng đời của nhiều loài thủy sản 
di cư.

Tính trên phương diện sinh thái 
rộng lớn hơn, chúng ta có thể ví phần 
rừng như là thịt và phần sông suối như 
là mạch máu của một cơ thể, khi mạch 
máu bị tắt nghẽn thì làm sao phần thịt 
được nuôi sống?

- Lưu vực đang chịu nhiều tác động.
Hiện tượng khai thác vàng, cát xây 

dựng cùng với diện tích rừng tự nhiên 
mất đi đã gây sạt lở, ô nhiễm, nghiêm 
trọng cho dòng sông. Chất cyanua được 
sử dụng trong quá trình khai thác vàng 
chính là thủ phạm đầu độc các dòng 
sông và giết chết cá tôm và các loài thủy 
sinh khác.

Tại Cẩm Thanh – thành phố Hội 
An trong giai đoạn 1990-2000 có đến 
84,04 ha diện tích rừng dừa nước bị 
mất đi do các ao nuôi tôm (34,74 ha), 
chuyển sang đất phi nông nghiệp (35,8 
ha), chuyển sang đất nông nghiệp (13,5 
ha). Và hiện nay, rừng ngập mặn vốn đã 
bị thu nhỏ lại đang tiếp tục bị các công 
trình chiếm lĩnh với nhiều mục đích 
khác nhau.

Theo UBND xã Cẩm Thanh cho 
biết, dự án công trình cầu Cửa Đại sẽ 
làm mất khoảng hơn 70.000 gốc dừa 
nước tại Cẩm Thanh – Hội An, chất 
thải và quá trình thi công cũng làm chết 
nhiều dừa nước.

- Những tác động từ công trình xây dựng tại 
vùng cửa sông.

Hàng loạt các công trình như nhà 
máy xử lý nước thải của thành phố Hội 
An, công trình cầu Cửa Đại, các khu tái 
định cư… vv đã lấy đi rất nhiều diện tích 
rừng dừa nước. Bên cạnh đó, quá trình 
thi công và chất thải của các hoạt động 
này có ảnh hưởng đến sức khỏe của rừng 
dừa nước tại hạ lưu.

- Bờ biển đang bị bê-tông hóa.
Bờ biển cùng với các thảm thực 

vật bề mặt như rau muống biển, phi 
lao sẽ đảm trách vai trò giao thoa, tiêu 
năng của sóng biển và gió. Đây chính 
là một hệ sinh thái rất quan trọng đối 
với các loài nhuyễn thể ven bờ và cực 
kỳ quan trọng đối với rùa biển để tìm 
nơi đẻ trứng. Hiện tại vùng đệm này 
đang là sở hữu của các khách sạn, khu 
nghĩ dưỡng, đường giao thông…vv.

Cái mất mát lớn mà chúng ta chưa 
cân đo, lượng hóa bằng con số đó là 
những giá trị về mặt cảnh quan biển để 
thu hút du khách, hệ sinh thái doi cát 
mà bản thân chúng sẽ mang lại cho con 
người những giá trị vững chắc.

3. Những hậu quả sinh thái, 
con người và sinh quyển

Sự mất đi khá nhiều diện tích rừng 
tự nhiên đồng nghĩa với việc mất đi các 
hệ sinh thái thượng nguồn, rừng không 
phát huy được vai trò giữ nước và tất yếu 
sẽ thiếu nước vào mùa khô nhưng lại tăng 
cường lũ vào mùa mưa gây sạt lở và phá 
hủy tàn khốc từ thượng nguồn cho đến 
tận biển khơi. Sinh kế của người dân 
đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Các con sông phơi trơ đáy đồng 
nghĩa với việc mất đi hệ sinh thái sông 
suối và tính đa dạng sinh học nơi đây. 

(xem tiếp trang 12)

Tình trạng mất đất canh tác, không có việc làm tại khu tái định cư công trình thủy điện Đakmi 4

Dừa nước Cẩm Thanh đang bị ảnh hưởng từ việc thi công cầu Cửa Đại
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DI DÂN TÁI ĐỊNH CƯ

Đến tháng 3 này, trung tâm xã Đắk 
Nên đã ngập trong lòng hồ thủy điện, 
hơn 1.000 người dân đã chuyển lên các 
khu tái định cư. Tuyến đường dẫn dài 
khoảng 10km từ suối Đắk Nên dẫn 
vào trung tâm xã san sát những dãy nhà 
mới, nhưng trái ngược với hình ảnh 
này, cuộc sống của người dân ở đây hết 
sức khó khăn.

Cuộc di dân vội vàng
Giữa trưa nắng, bốn cha con ông 

A Thanh ở thôn Xô Thác, xã Đắk Nên 
cùng nhau dựng căn nhà bằng gỗ để làm 
chỗ ở. Đối diện với căn nhà gỗ này là 
những dãy nhà bêtông của khu tái định 
cư. Chúng tôi hỏi vì sao không vào nhà 

mới ở, ông A Thanh thở dài: “Nhà nước 
xây cho nhà mà chưa làm đường đi lên 
nhà, nhà thì ở trên đồi không chạy xe lên 
được. Nước sạch thì khi có khi không 
nên mình phải đi kiếm gỗ về làm cái nhà 
gỗ để ở”.

Tháng 7-2013, có mặt tại lòng hồ 
(thời điểm chưa tích nước), chúng tôi 
ghi nhận cảnh cả người dân và chính 
quyền nháo nhào chạy lũ. UBND tỉnh 
Kon Tum huy động hàng trăm cán bộ, 
các đơn vị quân đội, công an khẩn cấp 
di dời dân trước mùa mưa lũ. Nguyên 
nhân là do chủ đầu tư thủy điện Đắk 
Đring thực hiện tái định cư quá chậm, 
trong khi một thân đập chặn dòng thủy 
điện đã được xây dựng. Ông Trương 

Văn Minh - phó Ban quản lý dự án di 
dân tái định cư các công trình thủy điện 
huyện Kon Plông - cho biết thời điểm di 
dân các khu tái định cư mới thực hiện 
được khoảng 50%. Người dân phải lên 
các khu đồi cao ở tạm bợ, chờ nhà tái 
định cư xây xong mới có thể vào ở.

Công trình thủy điện Đắk Đring, xã Đắk Nên, huyện Kon Plông (Kon 
Tum) từng khiến hàng ngàn người dân nháo nhào chạy lũ hồi đầu 
tháng 7-2013. Đến nay, sau nửa năm người dân “lên đồi” tái định cư, 
cuộc sống của họ vẫn còn tạm bợ.

Di dân vội vàng, 
định cư từ từ

“Quá nhiều công trình thủy điện lớn 
được quy hoạch, xây dựng ở địa phương 
chúng tôi đã sinh ra những hệ lụy như: 
rừng bị thu hẹp, công tác di dân tái 
định cư chưa biết đến bao giờ mới giải 
quyết xong” 

Ông Đào Duy Thế
(phó chủ tịch UBND huyện Kon Plông)

(tiếp theo trang 1)
Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào 

không thông qua quy trình tham vấn 
khi thực hiện dự án Don Sahong  trên 
dòng Mê Công không chỉ là  bước đi sai 
lầm thứ hai sau dự án đập Xayaburi, mà 
còn là nguy cơ  đặt dấu chấm hết  đối với 
hiệu lực của Hiệp định Mê Công năm 
1995 và hợp tác trong Ủy hội sông Mê 
Công. Đồng thời, với quyết định này 
dự án đập Don Sahong đe dọa trực tiếp 
tới an ninh sinh kế của hàng chục triệu 
người dân trong lưu vực Mê Công.

Trước diễn biến trên, Mạng lưới Sông 
ngòi Việt Nam (VRN) và các thành viên 
VRN  tha thiết kêu gọi Cộng hòa dân chủ 
nhân dân Lào tuân thủ quy trình Thông 

báo, Tham vấn và Thỏa thuận trước với 
các quốc gia liên quan trong lưu vực, khi 
thực hiện xây dựng đập Don Sahong . 
VRN ủng hộ  tuyên bố chung của chính 
phủ các nước Căm Pu Chia, Thái Lan và 
Việt Nam về việc Lào cần tuân theo thủ 
tục PNPCA quy định trong Hiệp định 
Mê Công 1995 với trường hợp dự án đập 
Don Sahong VRN  mong rằng Chính 
phủ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào  
nên dừng  tất cả các hoạt động xây dựng 
liên quan tới công trình Don Sahong và 
Xayabury cho tới khi kết quả nghiên cứu 
về tác động hạ lưu của hệ thống bậc thang 
thủy điện dòng chính sông Mê Công 
được khẳng định. Dự án đập Don Sahong 
cũng như tất cả các dự án khác trên dòng 

chính sông Mê Công cần phải tuân thủ 
nghiêm túc các quy định và thủ tục trong 
Hiệp định Mê Công 1995 và các quy 
định khác của luật pháp quốc tế. 

Trước thềm kỳ họp Hội đồng Ủy 
hội sông Mê Công, VRN kêu gọi Chính 
phủ các nước Việt Nam, Căm Pu Chia 
và Thái Lan và cộng đồng các nhà tài trợ, 
các đối tác phát triển của Ủy hội cần có 
động thái thuyết phục Chính phủ Lào 
tuân thủ PNPCA đối với dự án đập Don 
Sahong và thực hiện cam kết của mình 
với tư cách quốc gia thành viên Ủy hội 
sông Mê Công. 

Văn phòng VRN
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Dãy nhà tái định cư chưa có đường dẫn vào khu nhà nên chưa có người ở

Đầu tháng 8-2013, toàn bộ trung 
tâm hành chính xã Đắk Nên và hơn 
200 hộ dân đã được di chuyển lên khu 
vực an toàn. Lúc này, mùa mưa bắt đầu 
đổ về khiến nước trong lòng hồ dâng 
lên. Sau cuộc di dân khẩn cấp, vội vàng, 
người dân phải vật lộn nhiều tháng để 
vừa ổn định chỗ ở, vừa thu hoạch hết 
hoa màu ngập dưới lòng hồ. “Một công 
trình thủy điện xây đập chắn khi chưa 
xong tái định cư đã khiến dân khổ, 
chính quyền vất vả” - ông Đào Duy Thế, 
phó chủ tịch UBND huyện Kon Plông, 
lắc đầu ngao ngán khi nói về việc người 
dân phải chạy lũ.

Dân mỏi mòn chờ đợi
Đi sâu vào trung tâm mới của xã 

Đắk Nên, hàng trăm căn nhà mới nằm 
xếp dãy trên các sườn đồi nhưng nhiều 
nhà cửa đóng then cài. “Có mấy hộ 
chuyển vào nhà bêtông ở thì hôm nay 
họ đóng cửa đi rẫy, nhưng nhiều hộ 
chẳng nhận nhà mà lại làm nhà gỗ để 
ở” - một người dân ở thôn Xô Luông 
nói. Ông Đinh Văn Tang - trưởng 
thôn Xô Luông - cho biết trong 47 hộ 
thuộc diện tái định cư của thôn được 
nhận nhà mới thì đến nay có đến 32 

Ảnh: evn.com
.vn

Quỹ đất sản xuất sau tái định cư đang được khai hoang

 Theo UBND xã Đắk Nên, dự án thủy điện Đắk Đring - lòng hồ tại xã Đắk Nên đã lấy đi gần như toàn  
bộ diện tích, làng mạc của người dân Đắk Nên. Có 217 hộ với gần 1.000 nhân khẩu phải bỏ làng 
cũ để về các khu tái định cư. Ông Trương Văn Minh cho rằng nhiều hộ dân chưa nhận nhà tái định 
cư là do tập quán của người dân thích sống trong nhà gỗ hơn nhà xây gạch. Ngoài ra, do quỹ đất 
sản xuất sau tái định cư đang được khai hoang, người dân sốt ruột nên quay về nơi ở cũ tạm bợ để 
tận dụng đất đai cũ. Theo ông Minh, sắp tới đất đai khai khẩn xong, bàn giao cho dân thì người 
dân sẽ đến ở ổn định tại nơi tái định cư.
Còn ông Đặng Thanh Nam - phó chủ tịch UBND huyện Kon Plông - cho biết tái định cư là công việc 
lâu dài, cần có thêm thời gian để người dân đi vào ổn định. Trước mắt, huyện Kon Plông sẽ tiếp 
tục vận động để người dân nhận nhà tái định cư, đầu tư các hệ thống hạ tầng và tiến hành giao 
đất sản xuất để người dân dần ổn định nơi ở mới.

hộ chưa nhận nhà. Giữa chiều, chúng 
tôi tìm đến những dãy nhà tạm do dân 
dựng lên thì hầu như tất cả người làng 
vẫn ngồi trong nhà nhìn ra. Chúng tôi 
hỏi sao không đi rẫy, ông A Long gãi 
đầu: “Nương rẫy chưa có lấy gì mà đi 
rẫy, mấy tháng nay cả nhà mình ăn rồi 
ngồi đợi Nhà nước cấp đất thôi”.

Ông A Sanh, chủ tịch Hội nông 
dân xã Đắk Nên, cho biết ông là một 
trong số ít hộ đã di chuyển lên nhà mới 
nhưng cuộc sống hiện tại đang thiếu 
thốn đủ bề. “Mình là cán bộ nên mình 

gương mẫu chuyển lên tái định cư chứ 
ở đây nước chưa có, còn đất sản xuất 
thì Nhà nước có chỉ cho dân đến sản 
xuất, nhưng dân đi làm thì người làng 
bên lại không cho. Họ nói Nhà nước 
thu hồi mà chưa đền bù nên họ không 
cho làm” - ông Sanh nói.

Thái Bá Dũng
Theo tuoitre.vn
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vấn đề. Việc quản lý tài nguyên nước dựa 
vào cộng đồng dưới đây là một trong 
những ví dụ điển hình về việc phát triển 
trên nền tảng tri thức bản địa. 

Tri thức bản địa trong quản lý 
và bảo vệ nguồn nước

Các cư dân bản địa là những người 
gắn liền với các nguồn nước phục vụ sinh 
hoạt và sản xuất, việc quản lý tài nguyên 
nước gắn liền với quản lý tài nguyên đất, 
rừng và đa dạng sinh học. Đóng vai trò 
quan trọng trong việc định hướng hành vi 
của cộng đồng về quản lý tài nguyên nước 
đó chính luật tục của mỗi nhóm dân tộc, 
mỗi địa phương. 

Suốt một thời gian dài, tri thức bản địa đã không được đánh giá đúng với những giá trị mà nó chứa 
đựng. Ở nhiều nơi, người ta coi đó là những tri thức nông cạn, lạc hậu và không mang tính khoa 
học. Tuy nhiên, những năm gần đây, tầm quan trọng của tri thức bản địa trong mọi lĩnh vực của đời 
sống ngày càng được khẳng định. Điều đó thu hút không chỉ giới khoa học mà cả các nhà quản lý 
và những người làm công tác phát triển cộng đồng quan tâm tìm hiểu về tri thức bản địa và cách 
thức biến nó thành nền tảng cơ sở cho phát triển bền vững. 

Thực tế cho thấy, tại xóm Khuổi Lịch 
và Nà Pằn (thuộc thôn Nà Bó, xã Giáp 
Trung, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang) 
là hai xóm với cư dân sinh sống chủ yếu 
là người Dao. Nguồn nước sinh hoạt và 
nguồn nước sản xuất chính đều được lấy 
từ các con suối, khe nước chảy qua địa 
bàn xóm. Việc sử dụng, bảo vệ các nguồn 
nước này được quản lý theo phong tục 
tập quán. Nghĩa là nếu nguồn nước được 
một người nào đó (người thứ nhất) đến 
định cư và tìm ra trước thì người đến sau 
(người thứ hai) muốn sử dụng nguồn 
nước đó phải đến hỏi ý kiến (người thứ 
nhất) mới được phép sử dụng. Người đến 
sau phải lấy nước ở vị trí thấp hơn so với 

Tri thức bản địa và phát triển
Thuật ngữ “tri thức bản địa” được sử 

dụng rộng rãi vào đầu những năm 90 của 
thế kỉ XX , nhưng cho tới nay khái niệm 
này vẫn chưa được thống nhất. Nói cách 
khác, tri thức bản địa được định nghĩa 
theo nhiều cách tùy thuộc vào các lĩnh 
vực chuyên môn và theo các mục đích sử 
dụng thuật ngữ khác nhau. Mặc dù vậy, 
có thể hiểu một cách chung nhất “tri thức 
bản địa là hệ thống tri thức mà người dân 
ở một cộng đồng tích lũy dựa trên kinh 
nghiệm, đã được kiểm nghiệm qua thực 
tế và thường xuyên thay đổi để thích nghi 
với môi trường”.

Có thể thấy, tri thức bản địa chính là 
nền tảng cơ sở để duy trì cuộc sống của 
các xã hội truyền thống, đặc biệt là các xã 
hội khép kín với nền kinh tế tự cấp tự túc 
của đa số dân tộc thiểu số ở Việt Nam. 
Tuy nhiên, đứng trước những nhu cầu về 
phát triển kinh tế và sự xuất hiện của các 
“tri thức chính thống” đã khiến các giá trị 
của tri thức bản địa bị xem nhẹ thậm chí 
đôi khi còn bị lãng quên. Và khi việc áp 
dụng mô hình khoa học kĩ thuật trong 
quá trình phát triển đã gây ra những áp 
lực tới các nguồn tài nguyên như đất, 
nước, rừng… thì thách thức đặt ra là làm 
thế nào để sử dụng, quản lý nguồn tài 
nguyên một cách hiệu quả và bền vững. 
Trước bối cảnh đó, tri thức bản địa mang 
lại những cách tiếp cận khác để giải quyết 

GIỚI VÀ SINH KẾ

Tri thức bản địa trong quản lý 
tài nguyên nước
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Cách dẫn nước của người dân thôn Nà Bó, xã Giáp Trung, huyện Bắc Mê, Hà Giang
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người đầu tiên. Nếu có người thứ 3 muốn 
sử dụng nguồn nước đó thì phải đến hỏi 
ý kiến của người thứ nhất và người thứ 2 
mới được sử dụng và vị trí lấy nước cũng 
phải thấp hơn so với 2 người đầu, tuyệt 
đối không được chen vào giữa người thứ 
nhất và người thứ hai. Việc chen vào 
giữa hai người đầu sẽ gây ra mâu thuẫn 
và tranh chấp nước dẫn tới việc phải nhờ 
chính quyền địa phương giải quyết.

Những hộ nào sử dụng chung nguồn 
nước đều phải có trách nhiệm bảo vệ 
và sửa chữa đường dẫn và mó nước.Ví 
dụ: Ở đầu nguồn nước sinh hoạt, phải 
lấy nứa rào đầu nguồn, không cho vứt 
rác, giết mổ đầu nguồn nước. Nếu có 

hiện tượng sạt lở, vùi lấp dòng chảy thì 
tất cả những hộ đều phải đi sửa chữa, 
nếu có hộ nào đó không đi thì sẽ không 
được tiếp tục sử dụng nguồn nước đó 
nữa. Vào mùa khô hạn, khi người ở 
đầu nguồn sử dụng đủ nước thì người 
ở thấp hơn mới được sử dụng. 

Đối với nguồn nước sản xuất 
những hộ sử dụng chung nguồn nước 
mạch sẽ cùng nhau bảo quản mương 
nước khi mương hỏng, cùng nhau đi 
tu sửa kênh mương, nếu hộ nào không 
tham gia thì hộ đó không được sử 
dụng nước

Như vậy có thể thấy, việc quản lý và 
bảo vệ nguồn nước là trách nhiệm chung 

Phụ nữ Dao thu hoạch ngô
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của những người được hưởng lợi ích 
chứ không phải giao cho một ban quản 
lý nhất định nào cả. Đây có thể coi như 
một hình thức thúc đẩy được sự tham gia 
của tất cả các thành viên tham gia quản lý 
một cách hiệu quả. Song song với đó, việc 
quản lý và bảo vệ tài nguyên nước còn có 
sự gắn bó chặt chẽ với việc bảo vệ rừng 
đầu nguồn. 

Kết luận
Vai trò của tri thức bản địa trong 

phát triển bền vững là không thể phủ 
nhận. Khi các dự án phát triển đưa ra các 
giải pháp từ bên ngoài chủ yếu dựa vào 
những giả định thì vấn đề khả thi về kinh 
tế là rất hạn chế, chưa kể tới phương diện 
văn hóa nên thường xuyên bị chối bỏ hay 
không hiệu quả. Trong khi so với nhiều 
công nghệ hiện đại thì các kĩ thuật truyền 
thống đã từng qua kiểm nghiệm đều 
chứng tỏ là hiệu quả hơn, chi phí thấp 
và dựa vào các nguồn lực có sẵn tại địa 
phương, tương thích về văn hóa. Chính 
vì thế, việc kết hợp hài hòa tri thức bản 
địa và các tri thức khoa học khác trong các 
hoạt động phát triển không những mang 
lại hiệu quả mà còn đáp ứng được tính 
bền vững lâu dài.

Nguyễn Hiên
WARECOD

Nhóm cộng đồng thảo luận về hình thức quản lý nguồn nước tại địa phương
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NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO, THỦY ĐIỆN - THỦY  LỢI 

năm 2010 lên 4.5% năm 2020 và 6% 
năm 2030.

Về nhiên liệu sinh học, Chính 
phủ đã đề ra mục tiêu đạt sản lượng 
hàng năm 100 nghìn tấn xăng E5 
và 50 nghìn tấn B5 vào năm 2010 
tương đương với 0.4% tổng nhu 
cầu xăng dầu dự kiến của cả nước; 
1.8 triệu tấn xăng ethanol và dầu 
thực vật hay 5% nhu cầu xăng dầu 
vào năm 2025. Xăng E5 là loại xăng 
chứa 5% xăng sinh học trong tổng 
thể tích; B5 là dầu chứa 5% dầu sinh 
học trong tổng thể tích.

Để có thể đạt được các mục tiêu 
này, Chính phủ đã đưa ra nhiều 
ưu đãi đối với các nhà đầu tư. Các 
nhà máy năng lượng tái tạo sẽ nhận 
được ưu đãi đầu tư, ưu đãi về biểu 
giá điện và ưu đãi thuế. Các nhà đầu 
tư có thể hưởng các ưu đãi khác như 
miễn thuế nhập khẩu và miễn thuế 
sử dụng đất trong một khoảng thời 
gian. Cụ thể Thông tư liên tịch số 
58/2008/TTLT-BTC-BTN&MT 
ngày 04/07/2008 của Bộ Tài chính 
và Bộ Tài nguyên và Môi trường đã 
quy định mục tiêu, điều kiện được 
trợ cấp và phương pháp tính toán 
mức trợ cấp cho một đơn vị sản 
xuất, số tiền trợ cấp hàng năm, điều 
khoản trợ cấp và quy trình nộp hồ sơ 
yêu cầu trợ cấp cho các dự án năng 
lượng tái tạo. Tuy nhiên các ưu đãi 
hiện hành chưa đủ để hình thành 
nên các điều kiện phù hợp cho việc 
lập kế hoạch và triển khai các dự án 
năng lượng tái tạo cũng như bán các 
sản phẩm của năng lượng tái tạo tại 
Việt Nam. Các ưu đãi này chỉ có lợi 
cho những dự án thuỷ điện nhỏ chứ 
không mang lại lợi ích nhiều cho các 
dạng năng lượng tái tạo khác.

đó, Thủ tướng Chính phủ đã ban 
hành Quyết định số 1855/QD-TTg 
ngày 27/12/2007 phê duyệt Chiến 
lược phát triển Năng lượng tái tạo 
quốc gia của Việt Nam đến năm 
2020 tầm nhìn 2050, và Quyết định 
số 1208/QĐ-TTg ngày 21/7/2011 
phê duyệt Qui hoạch phát triển điện 
lực quốc gia giai đoạn 2011-2020 có 
xét đến năm 2030 (Tổng sơ đồ VII), 
Quyết định số 177/2007/QĐ-TTg 
ngày 20/11/2007 phê duyệt “Đề án 
phát triển nhiên liệu sinh học đến 
năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025” 
trong đó:

Chính phủ đã đề ra mục tiêu 
tăng thị phần của năng lượng tái tạo 
trong tổng năng lượng thương mại 
sơ cấp từ 3% năm 2010 lên 5% năm 
2020 và 11% năm 2050, tăng thị 
phần điện sản xuất từ nguồn năng 
lượng tái tạo như gió và sinh khối từ 
3.5% tổng sản lượng điện sản xuất 

Khung pháp lý hiện hành 
cho phát triển văng lượng tái 
tạo

Chính sách năng lượng tái tạo 
của Việt Nam được điều hành dựa 
vào nhu cầu cung cấp năng lượng 
cho phát triển kinh tế và bảo vệ môi 
trường. Vì nhu cầu về năng lượng 
của Việt Nam được dự báo tăng bốn 
lần từ 2005-2030 và nhu cầu về điện 
sẽ tăng chín lần từ 2005-2025, do 
đó việc khai thác năng lượng tái tạo 
sẽ giúp Việt Nam giảm được sự phụ 
thuộc vào các nguồn năng lượng nhập 
khẩu và đảm bảo an ninh năng lượng 
quốc gia. Nhận thấy được tầm quan 
trọng đó, Chính phủ Việt Nam đã 
ban hành nhiều chính sách khuyến 
khích phát triển năng lượng tái tạo, 
đề ra mục tiêu sử dụng năng lượng 
tái tạo và hướng đến một thị trường 
điện cạnh tranh với nguồn đầu tư và 
mô hình kinh doanh đa dạng. Theo 

Thực trạng năng lượng tại tạo Việt Nam và 
hướng phát triển bền vững
(Kỳ 2, tiếp theo số 2/2014)

Nhiên liệu sinh học đang dần thay thế các nhiên liệu truyền thống như dầu mỏ, than đá
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Nước ta có tiềm năng rất lớn về năng lượng tái tạo nhưng cho tới nay vẫn chưa có những nghiên cứu đầy đủ, 
và chính xác rằng tiềm năng đó là bao nhiêu, khả năng khai thác và sử dụng đến mức độ nào. Chính vì vậy, 
việc xây dựng quy hoạch sẽ giúp xây dựng bộ số liệu đầy đủ, hệ thống và tin cậy về tiềm năng khai thác, sử 
dụng năng lượng tái tạo. Từ đó xác định phương án hợp lý phát triển năng lượng cho các giai đoạn cụ thể cho 
từng vùng, miền ở Việt Nam.

Một số đề xuất nhằm đẩy 
mạnh phát triển năng lượng tái 
tạo tại Việt Nam

Xây dựng chính sách khuyến 
khích phát triển và giá năng lượng tái 
tạo hợp lý

Khi xây dựng chính sách cho phát 
triển năng lượng tái tạo, các nhà hoạch 
định chính sách nên tập trung vào 04 
điểm quan trọng đó là:

Thứ nhất, mục tiêu chính sách phải 
được xác định rõ ràng, được đông đảo 
người dân ủng hộ, có cơ chế thúc đẩy 
linh hoạt mà vẫn đảm bảo sự ổn định. 
Đây là nền tảng triển khai thành công 
chính sách khuyến khích giá điện năng 
tái tạo cùng nhiều công cụ chính sách 
khác làm đòn bẩy thúc đẩy tương lai 
bền vững của điện năng tái tạo.

Thứ hai, quy trình ra quyết định 
liên quan đến năng lượng tái tạo cần 
thể hiện tính minh bạch, trách nhiệm, 
sự phối hợp, hợp tác giữa các bên liên 
quan. Đây là điểm quan trọng để thu 
hút nhà thầu chất lượng đối với các 
dự án năng lượng tái tạo nhờ sự minh 
bạch, công khai trong suốt quá trình 
thực hiện.

Thứ ba, việc lên kế hoạch và thực 
thi chính sách về năng lượng tái tạo 
phải dựa trên nền tảng cơ sở hạ tầng 
và công nghệ tương xứng với những 
bước đi rõ ràng, chặt chẽ từ ngắn hạn, 
trung hạn đến dài hạn. Điều này giúp 
cho việc vận hành tốt cơ sở hạ tầng và 
công nghệ hiện có, đáp ứng yêu cầu 
phát triển năng lượng tái tạo trong thời 
gian dài.

Đây là những yếu tố quan trọng 
cho việc triển khai rộng rãi công nghệ 
năng lượng tái tạo. Đồng thời phát 
triển thị trường năng lượng cạnh tranh 
lành mạnh, giá cả hợp lý cho các loại 
năng lượng.

Xây dựng quy hoạch năng lượng 
quốc gia

Nước ta có tiềm năng rất lớn về năng 
lượng tái tạo nhưng cho tới nay vẫn chưa 
có những nghiên cứu đầy đủ, và chính 
xác rằng tiềm năng đó là bao nhiêu, khả 
năng khai thác và sử dụng đến mức độ 
nào. Chính vì vậy, việc xây dựng quy 
hoạch sẽ giúp xây dựng bộ số liệu đầy 
đủ, hệ thống và tin cậy về tiềm năng khai 
thác, sử dụng năng lượng tái tạo. Từ đó 
xác định phương án hợp lý phát triển 
năng lượng cho các giai đoạn cụ thể cho 
từng vùng, miền ở Việt Nam.

Xây dựng cụ thể và triển khai 
chương trình sản xuất điện từ năng 
lượng tái tạo

Trong lộ trình triển khai thực hiện 
cần đưa ra các mốc thời gian cho từng 
giai đoạn. Ban đầu, nên ưu tiên mô hình 
nguồn điện tập trung có lưới tải và phân 
phối điện hạ áp 220V. Vì, nguồn điện 
này thích hợp với các thiết bị điện phổ 
thông, dễ dàng điều hoà được nhu cầu 
phụ tải. Thêm vào đó, việc quản lý vận 

hành, bảo trì bảo dưỡng thuận lợi hơn. 
Mặt khác, cần tổ chức mạng lưới dịch vụ 
cung cấp các thiết bị chuyên dụng trong 
hệ thống điện năng lượng tái tạo như bộ 
điều khiển, bộ biến đổi điện... và biên 
soạn các tài liệu hướng dẫn vận hành, 
bảo trì, bảo dưỡng dưới dạng ngắn gọn, 
dễ hiểu cung cấp rộng rãi cho người dân.

Tăng cường đầu tư nghiên cứu cơ 
bản về công nghệ năng lượng tái tạo

Một yếu tố quan trọng trong việc 
thúc đẩy sự phát triển năng lượng tái tạo 
đó là đầu tư nghiên cứu về công nghệ 
năng lượng tái tạo để áp dụng những 
công nghệ phù hợp nhất cho việc khai 
thác và sử dụng năng lượng tái tạo với 
từng vùng, miền ở Việt Nam. Đồng thời 
giúp chủ động được công nghệ trong 
quá trình khai thác, sử dụng năng lượng 
tái tạo.

                                                                          
Th.s.Hoàng Thị Thu Hường

Vụ Công Nghiệp                                                 
Ban Kinh tế Trung ương

Theo NangluongVietnam.vn
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Hệ thống cấp nước nóng năng lượng mặt trời tại trụ sở Tổng công ty tài chính CP dầu khí Việt Nam
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TIN TỨC - SỰ KIỆN

Ản
h:

 v
tc

.v
n

Hàng trăm người dân tập trung trước UBND huyện Than Uyên 

số chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái 
định cư khi Nhà nước thu hồi đất theo 
Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 
13/8/2009 của Chính phủ trên địa bàn 
tỉnh Lai Châu.

Trước những thắc mắc của bà con 
dân định cư, ông Phan Bá Quyết - Chủ 
tịch UBND huyện Than Uyên phải gọi 
điện “cầu cứu” UBND tỉnh Lai Châu. 
UBND tỉnh lập ngay một đoàn công tác 
xuống huyện giải quyết vấn đề.

Chiều cùng ngày, đoàn công tác của 
UBND tỉnh Lai Châu gồm đại diện văn 
phòng UBND tỉnh Lai Châu; Thanh 
tra tỉnh Lai Châu; MTTQ tỉnh; Ban 
Tuyên Giáo tỉnh ủy… đã lắng nghe tâm 
tư, nguyện vọng của bà con về các chế độ 
chính sách cũng như việc đền bù di dân 

Trụ sở “tê liệt”
Không khí tại trụ sở của UBND 

huyện Than Uyên và Tân Uyên luôn 
trong tình trạng “nóng”. Ngay từ 7 giờ 
sáng, hàng trăm người kéo lên trụ sở, xe 
máy dựng kín cổng UBND huyện.

Theo ý kiến của bà con tái định cư, 
UBND huyện phải áp dụng, thực hiện 
chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư 
thủy điện Huổi Quảng - Bản Chát theo 
cơ chế tại Nghị định 69/2009/NĐ-CP 
ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy 
định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, 
giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ 
và tái định cư.

Đồng thời, 2 huyện Than Uyên, Tân 
Uyên phải thực hiện theo Quyết định số 
16/2010/QĐ-UBND tỉnh Lai Châu 
ngày 9/8/2010 về quy định cụ thể một 

Dân vùng tái định cư “đại náo” 
hai huyện ở Lai Châu

TĐC Huổi Quảng - Bản Chát. Trước 
trụ sở UBND huyện, đoàn đã trả lời 
một số ý kiến của người dân đồng thời 
tiếp thu, tổng hợp những kiến nghị liên 
quan đến vấn đề tái định cư.

Theo những lời giải thích của đoàn 
công tác: Thực hiện công tác di dân tái 
định cư Huội Quảng – Bản Chát, tỉnh 
Lai Châu đã tổ chức thực hiện cơ chế bồi 
thường, hỗ trợ di dân theo quy đinh tại 
Quyết định số 02/2007/QĐTTg ngày 
9/1/2007 của Thủ tướng Chính phủ 
quy định về bồi thường hỗ trợ di dân 
tái định cư Thủy điện Sơn La theo nội 
dung Công văn số 2096/TTg-CN ngày 
27/12/2005 của Thủ tướng Chính phủ.

Mặt khác khi Nghị định số 
69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 
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của Chính phủ quy định bổ sung về 
quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi 
đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư có 
hiệu lực, tỉnh Lai Châu có Công văn số 
65/UBND-TĐC ngày 2/2/2012 gửi 
Thủ tướng về việc cho phép Lai Châu 
tính chi phí hỗ trợ và chuyển đổi nghề 
nghiệp, tạo việc làm theo quy định của 
Nghị định số 69/2009;

Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu 
tỉnh Lai Châu thực hiện việc hỗ trợ, 
chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm 
cho các hộ dân bị thu hồi đất để thực 
hiện các dự án Thủy điện Huội Quảng 
– Bản Chát theo quy định tại Quyết 
định số 02/2007. Do vậy, việc áp dụng 
chế độ, chính sách trong công tác bồi 
thường, hỗ trợ di dân tái định cư thủy 
điện Huội Quảng – Bản Chát được cơ 
quan ban ngành của tỉnh Lai Châu thực 
hiện theo đúng chế độ chính sách pháp 
luật của Nhà nước…

Hơn 23 giờ ngày 24/6, dù đã được 
đoàn công tác của tỉnh giải thích cặn 
kẽ nhưng bà con vẫn tiếp tục tập trung 
đông người đưa ra nhiều ý kiến thắc mắc 
xoay quanh việc đền bù và kiểm đếm 
trước tái định cư.

Trước những diễn biến nghiêm 
trọng của sự việc, người dân có những 
biểu hiện manh động như: Chửi bới, la 
ó, đạp bàn ghế… Lực lượng công an, dân 
quân và cảnh sát cơ động đã có mặt để 
“bảo vệ”  đoàn công tác của tỉnh cũng 
như lãnh đạo huyện Than Uyên... Sau 0 
giờ ngày 25/6, người dân vẫn tập trung 
rất đông tiếp tục đòi hỏi giải quyết dứt 
điểm chế độ chính sách thực hiện tái 
định cư.

Ngoài ra, thời điểm này, công việc 
của Ban Quản lý Dự án TĐC Huổi 

Quảng – Bản Chát gần như bị tê liệt 
hoàn toàn. Người dân tập trung đông 
trước cửa trụ sở. Họ không cho các 
cán bộ, nhân viên của Ban đi lại, họ 
sẵn sàng sử dụng “tay chân” nếu như 
có “to tiếng”. 

Lúc này, ông Bùi Văn Chính - 
Trưởng ban QLDA đi công tác trên 
tỉnh; ông Phó Trưởng ban QLDA 
phải nhờ nhân viên bí mật ngụy trang 
để cầm máy tính xách tay và một số tài 
liệu để về nhà làm việc cho “yên tâm”.

Trưởng ban Quản lý Dự án 
huyện Tân Uyên phải nhập viện

Trong ngày 24/6, sự việc người 
dân kéo lên trụ sở UBND và ban 
Quản lý dự án tái định cư còn xảy 
ra tại huyện “láng giềng” Tân Uyên. 
Cũng là những mong muốn giải 
quyết chế độ chính sách, những thắc 
mắc của bà con về hỗ trợ đền bù và 
đo đạc kiểm đếm, hỗ trợ chuyển đổi 
ngành nghề… 

Không đồng ý với những lời giải 
thích của cán bộ Ban quản lý dự án, người 
dân đã ném gạch đá vào trụ sở ban, làm bị 
thương một số nhân viên và hủy hoại một 
số tài sản. Riêng đối với ông Lê Thanh 
Huy - Trưởng ban Quản lý Dự án TĐC 
huyện Tân Uyên bị người dân đã kéo áo, 
lôi ra ngoài để sử dụng vũ lực, đồng thời 
“áp giải” về bản tái định cư gần đó.

Nhận thấy tình hình nghiêm trọng, 
lực lượng cảnh sát cơ động được điều 
xuống giải vây. Lực lượng đã cứu được 
ông Trưởng ban Quản lý Dự án TĐC 
huyện Tân Uyên. Tuy nhiên trong quá 
trình xô sát, người dân ném gạch đá 
khiến ông Trưởng ban Quản lý Dự án 
TĐC huyện Tân Uyên bị thương phải 
nhập viện. 

Ngoài ra, một số cán bộ đang làm việc 
ban và huyện cũng bị thương nhẹ, trong 
đó có một đồng chí là Phó Trưởng Công 
an huyện Tân Uyên.

Theo VTC New
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Đoàn công tác của UBND tỉnh Lai Châu giải thích những vướng mắc của người dân 

Không khí tại trụ sở của UBND huyện Than Uyên và Tân Uyên luôn trong tình trạng 
“nóng”. Ngay từ 7 giờ sáng, hàng trăm người kéo lên trụ sở, xe máy dựng kín cổng 
UBND huyện. Trong hai ngày 23 và 24/6, dưới trời mưa tầm tã, hàng trăm đồng 
bào dân tộc, chủ yếu là dân tộc Thái ở nhiều bản tái định cư thủy điện Huổi Quảng 
– Bản Chát của 2 huyện Than Uyên – Tân Uyên tỉnh Lai Châu vẫn ngồi ngoài hiên 
trước cửa trụ sở UBND huyện và Ban Quản lý dự án Di dân TĐC Huổi Quảng - Bản 
Chát để khiếu kiện liên quan đến cuộc sống mới trên vùng đất tái định cư...
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Đập thủy điện Sông Bung 5, huyện Nam Giang, Quảng Nam chặng kín dòng và “thang cá” tại 
đập thủy điện Bonneville trên sông Columbia, Oregon, Hoa Kỳ
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(tiếp theo trang 3)
Các loài cá quí thượng nguồn Quảng 

Nam như cá niên (Onychostoma), cá 
chiên (Bagarius), cá ngựa xám (Tor 
tambroides) và rất nhiều loài khác gắn 
liền vối khu hệ sinh thái sông suối cũng 
sẽ biến mất. Các đập thủy điện dày đặc 
tại thượng nguồn như những cái kéo 
khổng lồ đã cắt đứt các dòng sông, cắt 
đứt nguồn sống của khu hệ sinh thái 
rừng, cắt đứt vòng đời của các loài cá 
di cư. Điển hình nhất của tỉnh Quảng 
Nam đó là các loài trong giống cá chình 
(Anguilla), vòng đời của chúng có một 
nửa ở biển và một nửa ở các sông suối 
nước ngọt và vùng thượng nguồn.

Các dòng sông không duy trì được 
dòng chảy tối thiểu là mối hủy diệt tàn 
khốc không chỉ đối với các khu vực 
thượng nguồn mà nó còn ảnh hưởng đến 
tận các vùng trung du, hạ du và cả vùng 
biến đảo cách xa chúng hơn 200 km.

Sự ô nhiễm dòng sông đã giết chết 
rất nhiều loài thủy hải sản trong các 
khu hệ sinh thái lưu vực sông. Việc 
mất diện tích rừng ngập mặn, mất các 
vùng sinh thái đệm ven bờ đã gia tăng 
mức độ ô nhiễm, xâm nhập mặn và đẩy 
nhanh tốc độ thủy mạc hóa vùng bờ 
tỉnh Quảng Nam.

Theo qui trình vận hành hồ chứa 
thủy điện tại Quảng Nam do Bộ Tài 
Nguyên dự thảo chuẩn bị trình Chính 
Phủ, hạ du sông Vu Gia trong mùa cạn sẽ 
thiếu đến 700 triệu m3 nước so với điều 
kiện tự nhiên nếu không có đập thủy 
điện, việc này sẽ gây thiệt hại gấp 5 đến 
10 lần giá trị kinh tế mà thủy điện Đakmi 
4 mang lại. Ông Huỳnh Vạn Thắng – 
Phó Giám Đốc Sở NN&PTNT thành 
phố Đà Nẵng tuyên bố: “Nếu bộ Tài 
Nguyên Môi Trường không sửa dự thảo 
thì Đà Nẵng phải kiện ra tòa chứ không 
còn đường nào khác”.

Vùng biển Cù Lao Chàm, điểm cuối 
cùng trong lưu vực sông Vu Gia Thu 
Bồn sẽ là nơi gánh chịu toàn bộ những 
ảnh hưởng, tác động về mặt sinh thái, 
môi trường và tài nguyên.

4. Sự di cư và việc xây dựng các 
“Thang cá” tại các đập thủy điện

Trong tự nhiên có 03 kiểu di cư của 
các loài có liên quan giữa sông suối và 
biển cả:

Tại Quảng Nam, chúng ta có đầy đủ 
các loài với các kiểu di cư nêu trên, chúng 
di cư theo chu kỳ đều đặn, có loài chỉ di cư 
vài trăm mét nhưng cũng có loài di cư hàng 

ngàn ki-lô-mét chẳng hạn như cá chình 
Anguilla và tôm hùm (Panulirus). Đây là 
tập tính tự nhiên để các loài để có thể tồn 
tại và phát triển quần đàn. Tuy nhiên con 
đường di cư của chúng đang bị quá nhiều 
rào cản và mối nguy hiểm, chắc chắn sẽ khó 
đảm bảo được nguồn gen của các loài này.

Để duy trì quần thể các loài di cư, người 
ta phải ưu tiên xây dựng con đường đi riêng 
cho chúng tại các nơi bị cản trở và được gọi 
là “Thang cá”. Đây là một cấu trúc được bố 
trí nằm trên hoặc nằm xung quanh một 
bờ cản để tạo điều kiện cho các loài cá di 
cư tự nhiên. Đa số các “Thang cá” được 
thiết kế đảm bảo cá có thể vượt quanh các 
bờ cản bằng các bậc cấp tương đối thấp (vì 
vậy nên mới có tên gọi là “thang”). Vận tốc 
nước chảy xuống các bậc thang phải đủ lớn 
để hấp dẫn cá đến thang nhưng đồng thời 
không chảy quá xiết đến nỗi cuốn trôi cá 
trở xuống phía hạ nguồn hoặc làm cho cá 
đuối sức và không thể tiếp tục cuộc hành 
trình của chúng lên thượng nguồn.

Thông tin sơ bộ từ các nhà quản lý cho 
thấy hầu hết các đập thủy điện trên địa bàn 
tỉnh Quảng Nam cũng như trên toàn quốc, 
chưa có công trình nào có bố trí đường đi 
riêng cho các loài di cư.

5. Tầm nhìn cho Khu dự trữ sinh 
quyển thế giới Cù Lao Chàm

Rạn san hô Cù Lao Chàm cùng với 
các thảm cỏ biển, rong biển, vùng triều 
bờ đá và các hệ sinh thái vùng ngập 
nước đã hình thành nên tính đa dạng 

sinh học cho vùng bờ tỉnh Quảng Nam. 
Đây chính là giá trị đặc trưng nổi trội 
mà Khu bảo tồn biển/Khu dự trữ sinh 
quyển thế giới cần bảo vệ để phát huy 
những lợi ích do chúng mang lại. Những 
giá trị này được chi phối theo qui luật tự 
nhiên và chúng có mối liên hệ rất mật 
thiết với vùng cửa sông, vùng bờ biển 
và đặc biệt là thượng nguồn và lưu vực 
sông Vu Gia – Thu Bồn của tỉnh Quảng 
Nam. Trong tự nhiên, phải trãi qua hàng 
triệu năm để tạo được một sự ổn định 
về số lượng các loài, kích thước các quần 
thể và sự tương tác giữa các quần xã mà 
chúng ta gọi là “cân bằng sinh thái”. Ấy 
thế nhưng sự cân bằng này đang bị phá 
vỡ, sông Vu Gia – Thu Bồn đang chịu 
những tác động tiêu cực, ảnh hưởng 
nghiêm trọng đến các giá trị sinh thái và 
đời sống cư dân.

Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù 
Lao Chàm với sứ mệnh bảo tồn và phát 
huy những giá trị sinh thái của vùng hạ 
lưu sông Thu Bồn mang lại. Như vậy, 
ngoài việc quản lý trực tiếp tại hạ lưu, 
trong chiến lược hành động cần có những 
can thiệp trên toàn bộ lưu vực theo cách 
tiếp cận quản lý tổng hợp và thích ứng. 
Có như thế thì danh hiệu “Khu dự trữ 
sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm” do 
UNESCO công nhận mới được gìn giữ 
cho hôm nay và mai sau.
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