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DÒNG	  SÔNG	  MÊ	  KÔNG:	  MỐI	  QUAN	  TÂM	  CỦA	  NGƯỜI	  DÂN	  VỀ	  PHÁT	  TRIỂN	  THỦY	  ĐIỆN	  

An	  Giang.	  01/08/2013	  -‐	  Tại	  Diễn	  đàn	  hôm	  nay	  chúng	  ta	  đã	  được	  nghe	  một	  số	  báo	  cáo,	  thảo	  luận	  xác	  
nhận	  những	  thay	  đổi	  đáng	  kể	  mà	  dòng	  sông	  Mê	  Kông	  và	  người	  dân	  sống	  trên	  lưu	  vực	  đang	  phải	  trải	  
qua,	  đặc	  biệt	  là	  về	  khối	  lượng	  và	  chất	  lượng	  nguồn	  nước,	  sản	  lượng	  cá	  và	  các	  loại	  thủy	  sản	  khác,	  cũng	  
như	  sự	  suy	  thoái	  đất	  canh	  tác.	  Những	  thay	  đổi	  này	  tác	  động	  tiêu	  cực	  đến	  cuộc	  sống	  và	  sinh	  kế	  của	  các	  
cộng	  đồng	  địa	  phương	  Đồng	  bằng	  sông	  Cửu	  Long	  của	  Việt	  Nam,	  Hồ	  Tonle	  Sap	  và	  nhiều	  khu	  vực	  khác	  
trên	  lưu	  vực	  sông	  MK.	  Những	  tác	  động	  này	  có	  mối	  liên	  hệ	  đặc	  biệt	  tới	  sản	  lượng	  lúa	  gạo	  và	  quyền	  tiếp	  
cận	  dòng	  sông	  cùng	  các	  nguồn	  tài	  nguyên	  liên	  quan	  như	  nguồn	  cá,	  nước	  và	  đất	  sản	  xuất,	  đặc	  biệt	  với	  
các	  đối	  tượng	  dễ	  tổn	  thương	  trong	  xã	  hội	  như	  trẻ	  em	  và	  phụ	  nữ.	  	  

Chúng	  ta	  nhận	  thức	  được	  bản	  chất	  phức	  tạp	  của	  những	  căn	  nguyên	  gây	  ra	  những	  thay	  đổi	  này,	  bao	  gồm	  
cả	  biến	  đổi	  khí	  hậu.	  Đồng	  thời,	  chúng	  ta	  cũng	  nhận	  thức	  được	  rằng	  các	  dự	  án	  thủy	  điện	  quy	  mô	  lớn	  là	  
mối	  đe	  dọa	  chính	  đối	  với	  sông	  Mê	  Kông	  và	  quan	  ngại	  rằng	  các	  con	  đập	  trên	  dòng	  chính	  sẽ	  tiếp	  tục	  gây	  
ra	  những	  thiệt	  hại	  nghiêm	  trọng	  đến	  chất	  lượng,	  khối	  lượng	  và	  khả	  năng	  tiếp	  cận	  các	  nguồn	  tài	  nguyên	  
thiên	  nhiên.	  Các	  nghiên	  cứu	  đã	  chỉ	  ra	  rằng	  các	  biện	  pháp	  giảm	  thiểu	  đang	  được	  đề	  xuất	  sẽ	  không	  hiệu	  
quả	  trong	  việc	  giảm	  nhẹ	  các	  tác	  động,	  thiệt	  hại	  đang	  ngày	  càng	  gia	  tăng	  và	  không	  thể	  khắc	  phục.	  

Từ	  những	  bài	  học	  kinh	  nghiệm	  đã	  có,	  chúng	  tôi	  xin	  khuyến	  cáo	  tới	  các	  cơ	  quan	  chức	  năng:	  	  

1)	  Các	  đập	  trên	  dòng	  chính	  sông	  Mê	  Kông	  đang	  hoặc	  sắp	  xây	  dựng	  phải	  được	  đình	  hoãn	  cho	  đến	  khi	  các	  
nghiên	  cứu	  toàn	  diện	  được	  thực	  hiện	  theo	  khuyến	  cáo	  của	  Đánh	  giá	  Môi	  trường	  chiến	  lược	  (SEA)	  mà	  
Ủy	  hội	  sông	  Mê	  Kông	  đã	  thực	  hiện,	  cũng	  như	  khuyến	  cáo	  từ	  các	  tổ	  chức,	  cơ	  quan	  khác.	  	  

2)	  Quyết	  định	  về	  lập	  kế	  hoạch	  và	  xây	  dựng	  đập	  phải	  dựa	  trên	  việc	  xem	  xét	  các	  bằng	  chứng	  sẵn	  có,	  bao	  
gồm	  cả	  kiến	  thức,	  kinh	  nghiệm,	  mối	  quan	  tâm	  của	  các	  cộng	  đồng	  và	  các	  nghiên	  cứu	  khoa	  học.	  	  

3)	  Quyết	  định	  này	  cũng	  phải	  được	  đưa	  ra	  sau	  khi	  công	  bố	  thông	  tin	  đầy	  đủ,	  kịp	  thời	  và	  tham	  vấn	  một	  
cách	  có	  ý	  nghĩa	  với	  cộng	  đồng	  địa	  phương	  cùng	  các	  bên	  liên	  quan.	  

4)	  Nghiên	  cứu	  bổ	  sung	  phải	  được	  thực	  hiện	  để	  đáp	  ứng	  những	  thiếu	  hụt	  về	  kiến	  thức	  hiện	  có,	  đặc	  biệt	  
là	  đối	   với	   các	   tác	  động	  xuyên	  biên	  giới	   và	   lâu	  dài	   của	  dự	  án	   thủy	  điện	  được	  đề	   xuất,	   chú	   trọng	  đến	  
những	  dự	  án	  trên	  dòng	  chính	  MK.	  Nhu	  cầu	  năng	  lượng	  –	  vốn	  là	  lý	  lẽ	  biện	  minh	  của	  các	  dự	  án	  xây	  dựng	  
các	  đập	  thủy	  điện	  -‐	  cũng	  cần	  phải	  được	  xem	  xét	  nghiêm	  túc	  ở	  cả	  cấp	  quốc	  gia	  và	  khu	  vực.	  Việc	  phát	  
triển	  năng	  lượng	  thay	  thế	  phải	  được	  thúc	  đẩy	  và	  đưa	  vào	  các	  chính	  sách	  năng	  lượng	  quốc	  gia	  cũng	  như	  
khu	  vực.	  	  

5)	  Quá	  trình	  tham	  vấn	  và	  ra	  quyết	  định	  một	  cách	  hiệu	  quả	  phải	  được	  thiết	  lập	  ở	  cả	  cấp	  quốc	  gia	  và	  khu	  
vực	  dựa	  trên	  các	  đánh	  giá	  ở	  nhiều	  khía	  cạnh	  khác	  nhau	  và	  bài	  học	  kinh	  nghiệm	  của	  Ủy	  ban	  sông	  Mê	  
Kông	  với	  đập	  thủy	  điện,	  đặc	  biệt	  là	  với	  trường	  hợp	  Xayaburi.	  

6)	  Đảm	  bảo	  việc	  lập	  kế	  hoạch	  tổng	  thể	  cho	  lưu	  vực	  một	  cách	  hiệu	  quả	  và	  có	  sự	  phối	  hợp,	  bao	  gồm	  cả	  
việc	  chia	  sẻ	  lợi	  ích	  trên	  cơ	  sở	  sử	  dụng	  công	  bằng	  dòng	  sông	  MK	  và	  các	  nguồn	  tài	  nguyên	  của	  nó.	  

Diễn	  đàn	  “Dòng	  sông	  Mê	  Kông	  trong	  tương	  lai:	  Mối	  quan	  tâm	  của	  người	  dân	  về	  phát	  triển	  thủy	  điện”	  do	  Mạng	  lưới	  
Sông	  ngòi	  Việt	  Nam	  (VRN),	  Viện	  sinh	  thái	  học	  miền	  Nam	  (SIE),	  Đại	  học	  An	  Giang	  và	  Liên	  minh	  Save	  the	  Mê	  Kông	  
phối	  hợp	  tổ	  quốc.	  	  


