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MẠNG LƯỚI SÔNG NGÒI VIỆT NAM 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ 

Hôm nay, ngày 16 tháng 12 năm 2012, Mạng lưới sông ngòi Việt Nam (VRN) đã tổ chức 

hội thảo thường niên tại khu Du lịch Bình Quới 2 – TP.HCM. Trong đó, hội thảo đã dành trọn buổi 

sáng để thảo luận chuyên đề “Lưu vực sông Đồng Nai-Tác động của dự án thủy điện Đồng Nai 6 và 

6A” vì đây là một trong những vấn đề mà VRN đặc biệt quan tâm trong những thời gian vừa qua, 

với chức năng “thực hiện vai trò giám sát, phản biện độc lập và đóng góp chính sách liên quan đến 

tài nguyên nước dựa vào các hoạt động thực tiễn”. 

1. Phần chuyển đề được mở đầu bằng bài tham luận “Phản biện của VRN đối với báo cáo 

ĐTM dự án Thủy điện ĐN 6 và 6A”, do TS Lê Anh Tuấn đại diện VRN trình bày. Báo cáo 

phản biện tập trung vào các điểm cần xem xét về 2 dự án này: đó là các căn cứ pháp lý (chưa 

được QH thông qua chủ trương đầu tư, vi phạm luật ĐDSH); các quan ngại về diện tích rừng 

sẽ bị mất; các đánh giá và biện pháp bảo tồn ĐDSH nêu trong báo cáo ĐTM; tính toán thủy 

văn, sự bồi lắng trong lòng hồ; đánh giá tác động văn hóa xã hội và nghi vấn đối với các 

biện pháp ứng phó sự cố. Qua phân tích những lỗ hổng trong Báo cáo ĐTM của hai dự án, 

VRN kết luận hai báo cáo này chưa đủ điều kiện để được các cơ quan có thẩm quyền xem 

xét phê duyệt. Tác động của hai dự án đến môi trường tự nhiên và xã hội sẽ rất lớn, gây hậu 

quả khó lường và hầu như không có khả năng khắc phục. 

2. Hội thảo tiếp tục với các bài trình bày: Tổng quan về VQG Cát Tiên, tác động đối với 

ĐDSH- của đại diện VQG Cát Tiên, TS Phạm Hữu Khánh đã nêu bật những khía cạnh cần 

quan tâm khi đánh giá tác động của hai dự án thủy điện, nhất là các loài động thực vật đặc 

hữu /quí hiếm và hệ thống đất ngập nước, quan trọng là khu Ramsar Bàu Sấu. Phát biểu của 

Ông Trần Văn Mùi giám đốc khu Bảo tồn Thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai, cũng nêu bật 

những lưu ý về mối liên hệ giữa khu bảo tồn (bao gồm cả hồ Trị An) và các dự án thủy điện, 

và sự ảnh hưởng nghiêm trọng đối với vùng hạ lưu, ví dụ ngập lụt do xả lũ. Tác động của dự 

án ĐN 6 và 6-A cần xem xét trong mối quan hệ giữa rừng, sông và con người trong lưu vực 

sông Đồng Nai. Sông cần có nước, nước cần có rừng.  

3. Tham gia thảo luận, TS. Lê Tự Trình đã nhấn mạnh về bài học kinh nghiệm từ hồ Trị An với 

hậu quả của việc phá rừng xung quanh hồ sau khi hoàn thành dự án, các vấn đề pháp lý trong 

phản biện và đánh giá thủy điện. Tác động của các dự án thủy điện như DN-6 và 6-A thực tế 

sẽ lớn hơn rất nhiều vùng bị ảnh hưởng trực tiếp. TS, Đào Trọng Tứ, thành viên VRN đề 

nghị xem xét lại quy hoạch thủy điện Đồng Nai và lý luận phản biện dựa trên phân tích hệ 

thống thủy điện trên sông Đồng Nai, trong khi ĐTM mới của Viện Tài nguyên môi trường 

(ĐH QG TPHCM) dường như chỉ chú trọng vào việc ủng hộ cho việc xây dựng dự án. 
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4. Những đánh giá tác động cụ thể về những khía cạnh khác cần quan tâm hơn trong báo cáo 

ĐTM được thảo luận trong 2 báo cáo tiếp theo:  “Nghiên cứu về cá di cư và nghề cá ven 

sông ” – của chuyên gia Phạm Văn Miên và “Những giá trị về văn hóa khảo cổ” – do ông Lê 

Trí Dũng trình bày. Về cá di cư, báo cáo chuyên môn sâu này đã nêu lên những tác động của 

hai thủy điện ĐN-6 và 6-A đối với nghề cá và một số loài cá di cư- nhất là dạng di cư thụ 

động của trứng và cá con qua Tua Bin từ thượng nguồn, mặc dù một số loài di cư đã bị biến 

mất do tác động của các thủy điện hiện hữu. Liên quan đến giá trị văn hóa- khảo cổ, bài 

tham luận đã mang đến hội thảo thông điệp: ‘Sông Đồng Nai là dòng sông văn hóa, và việc 

lên tiếng bảo vệ những giá trị di sản văn hóa khảo cổ khu vực Cát Tiên-Sông Đồng Nai là 

việc làm hết sức cấp bách và có ý nghĩa”. 

5. Trong phần thảo luận tại hội thảo đã thể hiện rõ quan điểm đối với dự án thủy điện 6 và 6A. 

Đó là: (i) Cần đặc biệt quan tâm về các công ước và sự công nhận của quốc tế đối VQG Cát 

Tiên, vì Cát Tiên thuộc khu dự trữ sinh quyển Đồng Nai, Ủy ban UNESCO đang thẩm định 

hồ sơ công nhận VQG là khu di sản thiên nhiên thế giới, là khu di tích quốc gia đặc biệt  do 

đó sẽ khó thuyết phục UNESCO nếu không có cam kết mạnh mẽ của chính phủ Việt Nam; 

(ii) tính đa dạng sinh học cao cùng với giá trị quí giá về văn hóa lịch sử- khảo cổ, nhưng 

chưa được đánh giá tác động một cách đầy đủ chính xác, cụ thể và khách quan; (iii) Tác 

động vùng hạ lưu của hai thủy điện chưa được đánh giá đầy đủ; (iv) Bất cập trong việc cơ 

chế thực hiện đánh giá tác động môi trường, khi báo cáo ĐTM được tài trợ của chủ đầu tư. 

Kinh phí này cần chuyển cho 1 cơ quan có thẩm quyền, chủ trì trong việc chọn tư vấn để 

thực hiện ĐTM. 

6. Những kiến nghị sau được thống nhất của hội thảo: 

6.1 Xem xét lại tính pháp lý của hai dự án thủy điện.  

6.2 Rà soát đánh giá lại quy họach thủy điện trên sông Đồng Nai 

6.3 Cần đánh giá tác động môi trường của 2 dự án ĐN-6 và 6-A một cách chi tiết hơn, mở 

rộng phạm vi hơn đến vùng hạ lưu. Cần có đánh giá cụ thể về định ượng có cơ sở khoa 

học hơn nữa do một đơn vị tư vấn uy tín độc lập, nếu cần nên có sự tham gia của chuyên 

gia quốc tế tham gia.  

6.4 VRN sẽ tổng hợp và xuất bản những nghiên cứu, đánh giá liên quan đến tác động của 

hai dự án thủy điện ĐN-6 và 6-A để đem thông tin chính xác, tin cậy đến cộng đồng và 

công chúng. Từ đó, sẽ giúp cho việc thu nhận ý kiến của công chúng có tính khách quan 

hơn. 

6.5 Vai trò của Hội Liên hiệp Khoa học kỹ thuật Việt Nam, Và UBND tỉnh Đồng Nai, với 

chức năng phản biện xã hội cho chính phủ Việt Nam trong việc quyết định phê duyệt  

đối với dự án thủy điện 6 và 6A là cần thiết.  

6.6 Và tốt nhất nên dừng 2 dự án thủy điện ĐN-6 và 6-A  


