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VRN ký tên gửi tâm thư đến các thủ tướng

lo ngại về kế hoạch xây 
dựng đập hạ Sê San 2
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Bản đồ các đập thủy điện trên sông Sê San

trong lãnh thổ Việt Nam

VRN là một trong các thành viên 
của Liên minh Bảo vệ sông Mê Kông 
đã cùng  ký tên vào bức tâm thư gửi   
Thủ tướng các  nước  Căm Pu Chia, Việt 
Nam, Lào, Thái Lan và Trung Quốc. Bức 
thư nêu rõ lo ngại về kế hoạch xây dựng 
đập hạ Sê San 2 tại tỉnh Stung Treng của 
Chính phủ Hoàng gia Vương quốc Căm 
Pu Chia. Đập hạ Sê  San 2 nếu được xây 
dựng như đề xuất dự đoán sẽ gây ra  sự 
tàn phá đối với môi trường toàn bộ lưu 
vực sông Mê Kông; đe dọa việc khai 
thác nguồn lợi thực phẩm của hàng 
trăm ngàn người vùng hạ lưu, đồng 
thời có thể gây ra sự xung đột làm mất 
ổn định an ninh trong khu vực.

Sông Sê San đóng vai trò rất quan 
trọng  đối với sự toàn vẹn của hệ thống 
sông Mê Kông. Theo thông tin phân 
tích khoa học cập nhật, đập hạ Sê San 
2 được xây dựng, dự đoán sẽ làm giảm 
9,3% sinh khối cá trên lưu vực sông Mê Kông. Điều này đồng nghĩa với việc, toàn bộ khu vực 
sẽ mất đi mỗi năm 200.000 tấn cá. Đập thủy điện cũng sẽ làm thay đổi dòng chảy và chế độ 
thủy văn trên sông Mê Kông cũng như giảm trầm tích khoảng từ 6 đến 8 %. Hệ quả khác nữa, 
nguồn dinh dưỡng cần thiết cho nông nghiệp và thực vật khác trong vùng lũ của Căm Pu 
Chia và  Đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam bị giảm thiểu.  Suy giảm trầm tích gây mất 
cân bằng dòng chảy các kênh rạch và vùng bờ biển ở Việt Nam.

Tác động môi trường và xã hội   từ đập hạ Sê San 2 cũng gây tác động vượt xa cả bên ngoài 
khu vực hồ chứa. Chuỗi ảnh hưởng kéo dài từ thượng nguồn, dọc sông Sê San và hạ lưu cùng 
với sông Sê Kông, Biển Hồ, Đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam và địa bàn các quốc gia 
Lào, Thái Lan. Tuy nhiên, báo cáo đánh giá tác động môi trường được cung cấp bởi các nhà 
phát triển dự án và Chính phủ Hoàng gia Căm Pu Chia chỉ giới hạn trong một khu vực hạn 
chế xung quanh khu vực đập. Nội dung báo cáo không có dấu hiệu cho thấy một nghiên cứu 
tác động xuyên biên giới nào được tiến hành cho đến thời điểm này. Vấn đề đặt ra là cần đẩy 
mạnh nghiên cứu sâu, khẩn trương để có được đánh giá đầy đủ, khách quan về các tác động 
môi trường và xã hội của dự án.

Hiện tại vị trí thiết kế hiện tại cần được xem xét lại. Bởi vì, những thiệt hại mà dự án gây ra là 
to lớn. Đối với nghề cá lưu vực sông Mê Kông, trầm tích, tài nguyên thiên nhiên khác, sinh kế, 
an ninh lương thực của hàng trăm ngàn người tại Căm Pu Chia và các nước láng giềng đều 
bị ảnh hưởng. (xem tiếp trang 2)
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MÔI TRƯỜNG SÔNG VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC

Cò Thìa tại VQG Xuân Thủy
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Nơi con Sông Hồng                                                  
chảy về
             với biển

Nơi Sông Hồng gặp biển
Đoạn cuối của Sông Hồng chảy xuôi trên 

dải đất giữa hai huyện Giao Thủy (Nam 
Định) và Tiền Hải (Thái Bình). Cách đây gần 
một thế kỷ, nhà nghiên cứu Pierre Gourou, 
Viện Viễn Đông Bác cổ (Pháp) đi khảo sát 
thực địa và tính toán, bãi cửa Sông Hồng 
phía bên Nam Định đã lấn ra biển gần 
1km từ năm 1895. Còn bên kia cửa Sông 
Hồng thuộc huyện Tiền Hải, một bản đồ 
in năm 1901 cho thấy biển lùi ra gần 2km. 
Thời điểm Pierre Gourou nghiên cứu, tuy 
vùng đất mới được bồi đắp ở cửa Ba Lạt 
này còn là vùng cồn bãi sình lầy, nhưng 
đã lưa thưa người ra mưu sinh bằng nghề 
biển. Những người già ở vùng cửa Ba Lạt 
kể rằng, khoảng thời gian trước năm 1970, 
dòng chính của Sông Hồng tại cửa Ba Lạt 
chảy ở lạch Bắc hiện nay. Tuy nhiên, trận 
mưa lũ lịch sử năm 1971 đã dâng tràn nước 
sông Hồng và dòng chảy cuộn xiết của lũ 
đã xoáy tung dải cát bồi tụ giữa Cồn Lu với 
Cồn Vành, tạo ra luồng cửa sông mới. Sau 
đó, các trận mưa lũ và đặc biệt là đợt bão 
lụt mùa thu năm 1973 đã tiếp tục mở rộng 
luồng sông này. Từ phía bắc, dòng chủ lưu 
ở cửa Sông Hồng đã đổ sang luồng dẫn 
mới, một số lạch phụ hai bên cửa sông như 
lạch Trà, lạch Vọp, lạch Bắc ngày nay chính 
là dấu tích xưa…

Những bãi bồi do phù sa của Sông Hồng 
đã tạo cho nơi đây nhiều lợi thế về tài 
nguyên thiên nhiên đa dạng sinh học và 
các khu dân cư trên địa bàn cửa Ba Lạt được 
hình thành và phát triển. Các hệ sinh thái tự 
nhiên được hình thành, các loài chim di cư 
ngày một nhiều. Thiên nhiên đã ban tặng 
cho VQG Xuân Thủy một hệ sinh thái đất 
ngập nước điển hình của vùng cửa Sông 
Hồng, các loài động, thực vật đặc trưng, đặc 
biệt là các loài thủy sinh, các loài chim nước 
và chim di trú. Hệ sinh thái rừng ở VQG Xuân 
Thủy bao gồm rừng ngập mặn trên các bãi 
triều bùn lầy và rừng phi lao trên các giồng 
cát ở má ngoài Cồn Lu đã phát huy vai trò 
phòng hộ đê biển, ổn định khí hậu, tạo môi 

sinh an lành, cung cấp thức ăn và là vườn 
ươm giống lý tưởng cho các loài thủy sinh 
ở khu vực. Nhiều loài thủy sản có giá trị bảo 
tồn đa dạng sinh học cao và giá trị kinh tế 
lớn, tập trung chủ yếu tại khu vực vùng lõi 
của VQG Xuân Thủy. Các loài chim, thú và 
động vật hoang dã phong phú được cộng 
đồng quốc tế quan tâm như cò Thìa, Rẽ mỏ 
thìa (hai loài chim di trú quý hiếm nằm trong 
sách Đỏ quốc tế) và rất nhiều các loài chim 
di trú khác tại VQG Xuân Thủy tạo nên một 
quần thể sinh thái lớn nhất tại Việt Nam. Bên 
cạnh đó, VQG Xuân Thủy được tổ chức Bảo 
tồn chim quốc tế công nhận là một vùng 
bảo tồn các loại chim quý hiếm, tạo cho nơi 
đây có điều kiện phát triển kinh tế và khai 
thác tiềm năng du lịch sinh thái khám phá. 
Trong đó, các hoạt động du lịch khám phá 
thiên nhiên được chú trọng bao gồm: tham 
quan các hệ sinh thái rừng ngập mặn và các 
trò chơi, hoạt động khám phá thiên nhiên 
gắn với các hoạt động giáo dục môi trường 
tham quan tìm hiểu về các loài chim di trú. 
Các hoạt động du lịch cộng đồng như: biểu 
diễn văn nghệ cộng đồng, tham quan các 

(tiếp theo trang 1) Bức thư kêu gọi 
Chính phủ Hoàng gia Căm Pu Chia 
cần ngăn chặn tất cả các hoạt động 
xây dựng đập hạ Sê San 2 cho đến 
khi có một đánh giá đầy đủ tất cả các 
tác động có thể của dự án được tiến 
hành, trong đó có đánh giá tác động 
môi trường xuyên biên giới. Hơn nữa, 
trong quá trình đánh giá tác động, 
cần có sự tham gia của các cấp chính 
quyền và cộng đồng bị ảnh hưởng. Tất 
cả những người dân ở các nước láng 
giềng bị ảnh hưởng bởi đập thủy điện 
trên sông Sê San đều phải được tiếp 
cận thông tin, được tham vấn và tham 
gia có ý kiến quyết định phù hợp với 
tiêu chuẩn quốc tế và các yêu cầu của 
luật pháp quốc gia.

Bất cứ việc xây dựng dự án thủy 
điện quy mô lớn nào  tại lưu vực sông 
Mê Kông cũng gây nguy cơ làm mất 
vĩnh viễn tài nguyên thiên nhiên và 
nguồn sinh kế của hàng trăm ngàn 
người dân nơi đây. Quyết định phát 
triển thủy điện trên lưu vực sông Mê 
Kông không hoàn toàn là trách nhiệm 
của một quốc gia mà của toàn bộ các 
quốc gia trên lưu vực. Chính phủ các 
nước của  lưu vực Mê Kông phải cùng 
lên tiếng bảo vệ các quyền của người 
dân thuộc lưu vực Mê Kông như là 
nắm giữ một lượng cổ phần bình 
đẳng trong quyết định đó.

Liên minh Bảo vệ sông Mê Kông 
hy vọng rằng, Chính phủ Hoàng gia 
Căm Pu Chia khẩn trương xem xét 
lại chủ trương xây dựng đập hạ Sê 
San 2. Chúng tôi kêu gọi chính phủ 
cần ngừng hoạt động xây dựng đập 
thủy điện và tiến hành đánh giá tác 
động môi trường xuyên biên giới để  
nghiên cứu đầy đủ tất cả các tác động 
của dự án.

Ngoài ra bức tâm thư còn kêu gọi 
Chính phủ các nước Lào, Việt Nam, Trung 
Quốc và Thái Lan hãy nhận ra rằng, đập 
hạ Sê  San 2 có tầm quan trọng và ảnh 
hưởng rất to lớn  đến sự phát triển bền 
vững toàn khu vực. Đồng thời, cần câu 
thúc Chính phủ Hoàng gia Căm Pu Chia 
thực hiện nghiên cứu đánh giá tác động 
xuyên biên giới nhằm đưa ra được những 
quyết định đúng đắn vì lợi ích chung của 
toàn bộ người dân trong lưu vực.

Văn phòng VRN
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Cửa Ba Lạt, nằm trong hệ sinh thái của Vườn quốc gia (VQG) Xuân Thủy, 
là nơi con sông Hồng chảy về biển. Con Sông Cái cần mẫn, nhọc nhằn chở 
nặng phù sa từ thượng nguồn về đây bồi đắp nên những bãi bồi rộng 
lớn, hình thành nên các khu dân cư mang đậm nét đặc trưng của vùng 
đồng bằng châu thổ Sông Hồng, với hệ thực vật rừng ngập mặn phong 
phú, đa dạng và những miền phù sa màu mỡ.

mô hình sinh kế, hoạt động đánh bắt và 
nuôi trồng thủy sản bền vững. Sự kết hợp 
giữa hoạt động khám phá thiên nhiên và 
văn hóa bản địa đem đến cho du khách cảm 
giác gần gũi với thiên nhiên. Đồng thời các 
hoạt động du lịch khám phá văn hóa bản địa 
sẽ góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch 
tại khu vực VQG Xuân Thủy, nhất là vào mùa 
hè không có chim di trú, tạo cho nơi đây cơ 
hội mỗi năm thu hút hàng triệu khách du 
lịch trong nước và quốc tế.

Dồi dào tiềm năng kinh tế, 
văn hoá

Trải qua nhiều năm tháng phát triển, 
các khu dân cư địa phương đã tạo lập nên 
những làng quê trù phú ven biển. Các mô 
hình sinh thái như: nuôi trồng thủy, hải sản, 
nghề cá và những công trình kiến trúc độc 
đáo của cư dân như: nhà bổi, hay công trình 
tôn giáo chùa chiền và nhà thờ pha trộn 
hài hòa giữa kiến trúc truyền thống và kiến 
trúc hiện đại, sự giao thoa phong cách kiến 
trúc phương Đông và phương Tây, cùng với 
tập quán nuôi trồng và khai thác nguồn lợi 
thủy sản từ hệ thống đầm tôm và vây vạng 
rộng hàng nghìn ha đã tạo nên những nét 
văn hóa riêng. Khu vực cửa Ba Lạt còn tiêu 
biểu cho nền văn hóa mở đất của cư dân 
ven biển vùng đồng bằng châu thổ sông 
Hồng và là một trong những chiếc nôi của 
nền văn minh lúa nước. Những sinh hoạt 
văn hóa, văn nghệ cộng đồng như: chèo cổ, 

chầu văn, bơi chải, múa lân, chọi gà hay đấu 
vật… trong các dịp lễ hội, cùng với sinh hoạt 
thường nhật của cộng đồng đã gắn kết mọi 
người với nhau trong mối quan hệ mật thiết 
“tình làng, nghĩa xóm”. Cùng với phát triển 
văn hoá, các dự án vùng đệm của VQG Xuân 
Thủy, những năm qua các khu dân cư sinh 
sống quanh khu vực VQG Xuân Thủy đã có 
nhiều biện pháp thúc đẩy phát triển kinh tế 
địa phương. Xã Giao Hải là một trong 5 xã 
thuộc vùng đệm, có diện tích đất tự nhiên 
555,1ha với dân số 7.350 khẩu. Nghề chính 
của người dân nơi đây là sản xuất nông 
nghiệp. Cũng như nhiều địa phương khác 
trong vùng được thiên nhiên ban tặng cho 
vùng đất bãi bồi phù sa màu mỡ và nguồn 
lợi thủy sản lớn đã giúp người dân cải thiện 
cuộc sống. Trong 10 năm qua, địa phương 
đã nhận được các nguồn lực hỗ trợ xây dựng 
cơ sở hạ tầng của Chính phủ và các chương 
trình hỗ trợ của Liên minh đất ngập nước 
(WAP); Trung tâm Bảo tồn sinh vật biển và 
phát triển cộng đồng (MCD)… kết hợp với 
nguồn ngân sách địa phương, sự đóng góp 
của nhân dân đã tập trung xây mới, nâng cấp 
các công trình cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục 
vụ đời sống dân sinh như: Trung tâm học 
tập cộng đồng; trạm y tế; trường học; khu xử 
lý rác thải tập trung; NVH xóm; đường giao 
thông liên thôn… trị giá hơn 10 tỷ đồng. Từ 
các chương trình hỗ trợ của dự án đã làm 
diện mạo nông thôn nơi cửa biển không 
ngừng đổi mới, chất lượng cuộc sống của 
người dân ngày càng được nâng lên, số hộ 
khá, giàu ngày càng tăng, số hộ nghèo giảm 
còn 8,34% (năm 2012). Cũng từ sự hỗ trợ đó, 
nhận thức của bà con về ý nghĩa, tầm quan 
trọng của việc bảo vệ nguồn tài nguyên 
thiên nhiên VQG Xuân Thủy được nâng lên, 
góp phần khai thác và phát huy hiệu quả các 
chương trình hỗ trợ vào việc phát triển kinh 
tế - xã hội của địa phương. 

Cùng với việc trồng và khai thác hiệu quả 
tài nguyên rừng ngập mặn tại vùng đệm để 
bảo vệ vững chắc VQG Xuân Thủy, các mô 
hình kinh tế tạo sinh kế bền vững cho người 

dân như mô hình trồng nấm được phổ biến 
đến cộng đồng dân cư nơi đây thay cho các 
phương cách làm ăn tự do như chăn thả gia 
súc trong vùng lõi gây hại rừng ngập mặn 
của VQG. Mô hình làm ăn mới phù hợp, đáp 
ứng kịp thời nhu cầu của cộng đồng nên đã 
nhanh chóng được nhân rộng. CLB trồng 
nấm VQG Xuân Thuỷ tập hợp những hộ 
trồng nấm các xã Giao Thiện, Giao An, Giao 
Hương. Ngoài mô hình trồng nấm, còn có 
mô hình nuôi ong lấy mật với sự hỗ trợ của 
dự án WAP - VQG Xuân Thuỷ; các mô hình 
kinh tế VAC, mô hình du lịch cộng đồng là 
những sinh kế hiệu quả giúp cộng đồng 
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Nuôi ngao trên bãi Sông Hồng

phát triển hài hoà với thiên nhiên.
Trong hơn 10 năm (2003-2013) tại VQG 

Xuân Thủy, nhiều chương trình, dự án đã 
được đầu tư cơ sở hạ tầng, từng bước được 
xây dựng và hoàn thiện, nhiều sinh kế mới 
bền vững giúp bộ mặt nông thôn tại các xã 
vùng đệm có những bước phát triển vượt 
bậc. Các loài chim di cư đang về VQG Xuân 
Thủy. Một mùa xuân mới đang đến với nhân 
dân các khu dân cư vùng đệm của VQG, báo 
hiệu một năm với những tín hiệu tích cực 
trong phát triển kinh tế và khai thác tiềm 
năng du lịch của địa phương.

Bài và ảnh: Văn Huỳnh
Theo: baonamdinh.vn

05/02/2014

Một làng cổ bên bờ Sông Hồng
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DI DÂN TÁI ĐỊNH CƯ

Thiên tai và thủy điện khiến 
công tác giảm nghèo chậm lại

Đó là ý kiến của nhiều đại biểu tại hội 
thảo “Tác động của thiên tai và di dân tái 
định cư thuỷ điện đối với giảm nghèo khu 
vực miền Trung – Tây Nguyên” diễn ra ngày 
27.12, tại TP. Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam), do 
Uỷ ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội 
tổ chức.  Tham dự hội thảo có đại diện các 
Bộ, ngành trung ương và đại diện lãnh đạo 
các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung – 
Tây Nguyên.

Các đại biểu đã có nhiều tham luận, ý 
kiến phân tích nguyên nhân, thực trạng về 
tác động của thiên tai và thuỷ điện đối với 
công tác giảm nghèo, cứu trợ xã hội. Khu 
vực miền Trung luôn chịu ảnh hưởng nặng 
bởi thiên tai.

Trong năm 2013, số nhà cửa bị sập, hỏng 
do thiên tai ở miền Trung chiếm đến 90% 
so với toàn quốc. Miền Trung cũng là địa 
bàn được trung ương tập trung cứu trợ với 
khoảng 70% số gạo cứu trợ của năm 2013. 
Cụ thể bão lũ đã làm đổ, trôi 11.000 ngôi nhà 
và làm ngập, hư hỏng 85.393 ngôi nhà, làm 
chết 240 người, bị thương 733 người, thiệt 
hại tài sản ước tính trên 10 ngàn tỷ đồng... 
So với các vùng, miền Trung và Tây Nguyên 
được xem là tâm điểm gánh chịu những 
thiệt hại nặng nề do thiên tai gây ra. 

Những vấn đề đang được xã hội quan tâm 
như: tình hình thực hiện chính sách cứu trợ 
xã hội đối với khu vực bị ảnh hưởng thiên tai, 
tác động của thiên tai đối với việc thực hiện 
chính sách giảm nghèo; chính sách di dân tái 
định cư tại các công trình thủy điện liên quan 
đến chính sách giảm nghèo…ở các tỉnh khu 
vực miền Trung và Tây Nguyên. Đặc biệt, việc 
thiếu đất sản xuất đối với người dân tái định 
cư thuỷ điện đang là vấn đề nan giải cho các 
địa phương trong khu vực và cũng không 
thể giải quyết trong một sớm một chiều, là 
nguyên nhân làm cho công tác giảm nghèo 
chậm lại.

Thủy điện còn khiến diện tích rừng bị thu 
hẹp, hệ thống nguồn nước, lưu lượng dòng 
chảy thay đổi, ảnh hưởng đến đời sống và 
sản xuất của nhân dân trong vùng dự án và 
hạ du, tiềm ẩn nguy cơ tái nghèo cao. 

Về chính sách di dân, tái định cư thủy 
điện đối với chính sách giảm nghèo, đa số 
ý kiến các đại biểu tham gia thảo luận đều 
cho rằng, mặc dù các dự án thủy điện triển 
khai cơ bản đảm bảo chính sách bồi thường, 

hỗ trợ và tái định cư, ổn định đời sống nhân 
dân, góp phần quan trọng phát triển kinh 
tế - xã hội của địa phương trong vùng tái 
định cư dự án thủy điện, là bước tạo đà 
quan trọng để từng bước thực hiện xóa đói 
giảm nghèo, làm thay đổi bộ mặt nông thôn 
vùng tái định cư. Song bên cạnh đó còn còn 
10,11% hộ tái định cư thuộc diện hộ nghèo, 
15,82% nhà ở bán kiên cố, một số điểm tái 
định cư còn thiếu nước sinh hoạt vào mùa 
khô, một số công trình tái định cư bị xuống 
cấp nghiêm trọng (đặc biệt điểm tái định cư 
xã Trà Đốc của dự án thủy điện Sông Tranh 
2…), một bộ phận hộ tái định cư chưa được 
sử dụng điện…

Để cải thiện điều kiện sống, đẩy nhanh 
tiến độ giảm nghèo cho nhân dân ở khu vực 
miền Trung và Tây Nguyên, nhiều đại biểu 
đã đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao 
kiến thức, kỹ năng ứng phó rủi ro thiên tai, 
biến đổi khí hậu, quy hoạch dân cư, tổ chức 
sản xuất hợp lý;… đồng thời đề nghị các cấp 
có thẩm quyền sớm nghiên cứu, hoàn thiện 
chính sách tái định cư, bồi thường thiệt hại 
(cả về thiệt hại gián tiếp cũng như thiệt hại 
vô hình…), ổn định cuộc sống, đảm bảo cho 
người dân vùng ảnh hưởng có mức sống tối 
thiểu khá hơn khi chưa bị tác động bởi dự 
án thủy điện.

Theo ông Đỗ Mạnh Hùng, Phó Chủ nhiệm 
Uỷ ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội, tác 
động của thiên tai không chỉ ảnh hưởng trực 
tiếp về kết quả giảm nghèo trước mắt mà 
còn ảnh hưởng về lâu dài. Các địa phương 
cần phối hợp với các bộ, ngành trung ương 
kiến nghị, đề xuất những phương án giảm 
nghèo mang tính căn cơ, phù hợp với tình 
hình địa phương.

Về thủy điện, không phủ nhận tác động 
tích cực, nhưng cũng cần xem xét, đánh giá 
về những “mặt trái” như tỷ lệ hộ nghèo còn 
cao tại các vùng tái định cư thuỷ điện, nhiều 
dự án thuỷ điện bộc lộ điểm yếu (tính khả 
thi thấp, ảnh hưởng xấu đến môi trường, 
ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người 
dân), nhiều vi phạm trong quá trình lập quy 
hoạch, lập dự án, vận hành dự án…

Với những ý kiến, đề xuất của các địa 
phương, ban ngành chức năng cũng như 
các chuyên gia, Uỷ ban về các vấn đề xã hội 
của Quốc hội sẽ tổng hợp đưa vào báo cáo 
giám sát trình Quốc hội và kiến nghị các 
ngành chức năng xem xét sửa đổi, bổ sung 
cho phù hợp.

VRN sưu tầm

Việc thiếu đất sản xuất khiến người dân khu tái đinh cư thủy điện A Vương (Quảng Nam) bị nghèo đi
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GIỚI VÀ SINH KẾ

Dòng sông miền thượng
Mi đang chảy đi đâu?

K’Nhal bảo xưa anh cứ thế mà thả xuôi 
đánh cá cho đến khi “no” cá, chán chê thì 
nghỉ; rồi chèo ngược về hoặc cắm đại xuồng 
ở bến rừng – sông nào đó mà về. Nay chỉ chờ 
trời mưa nhiều ngày, có bão lũ, thuỷ điện xả 
nước, thì mới nghĩ đến việc bắt con cá con 
tôm dưới dòng sông mẹ. Tức là bắt cá ở đoạn 
sông xưa bỗng một ngày đọng nước chứ 
không phải nguồn chảy thiên nhiên hàng 
ngày từ núi rừng. Sông hết chảy thì hồ đây 
đó cũng không còn nước. K’Nhal tâm tư là 
anh nhớ sông, nhớ nước, nhớ cảm giác bắt 
con cá, thèm ăn con cá nước ngọt mà đi bắt, 
chứ nhiều người ở bon B’tung, xã Dăk Plao, 
huyện Dăk Glong, tỉnh Dăk Nông của anh 
đã mòn mỏi, không buồn đi bắt con cá nữa. 
Anh kể bà con bon (làng) Mạ giờ quen dần 
bán cái bắp, cái cà phê, điều để đi mua con cá 
biển, cá hấp mà ăn, người ta đưa từ xứ biển 
Bình Thuận lên. Nghe anh nói mà lòng tôi 
chùng xuống.

“Kẻ” đưa tin rừng già
K’Nhal ngồi đấy, xả hơi với chút cá ít ỏi 

bắt được, sau khi đưa thuyền lên bờ để chờ 
xe công nông đến chở nó đi tìm khúc sông 
có nước khác. Theo Nhal, sông là mạch 
máu của núi rừng, của miền xứ Thượng 
quê anh. Trong lòng anh, sông, cuộc đời 
nó, vẫn quẩn quanh cao nguyên này. Cảm 
giác “sông không ra khỏi xứ”, bởi nó bắt 
đầu từ những mạch nước nhỏ nhất trên 
núi, trong rừng già lê thê. Cứ lê thê miết 
như thế cho đến khi gom đủ suối để thành 
sông. Trong dân gian miền Thượng ngày 
nào, họ không biết dòng sông của mình sẽ 
tới đâu, và “nói” lời tạm biệt với dòng sông 
là không thể. Chỉ người từng trải, hiểu biết 
mới biết nó chảy đi đâu đó thôi về dưới kia, 
chỗ thấp hơn, đến đại dương, một chốn xa 

xôi hư ảo.
Nhal rằng nhìn dòng nước của sông là 

biết quanh đó rừng già hay rừng thưa, 
và những loài cá gì thường sinh sống. 
Sông chảy từ rừng già ra, nước trong, 
xanh thẳm, và lạnh. Sông chảy từ rừng 
thưa xuống thì nước đục. Sông chảy từ 
rẫy nương xuống thì nước đục hơn nữa. 
Dòng sông nằm trong rừng nguyên sinh 
khi chảy dòng nước không thấy nhiều rác, 
cây lá, bọt nước... Tốc độ nước chảy cũng 
cho biết rừng bên trên nhiều hay ít. Sông ở 
rừng già nước lạnh nhưng coi vậy mà hiền. 
Sông chảy qua núi đồi không rừng, nước 
rất dữ. Đếm giờ mưa có thể ước được bao 
giờ con nước nó đến khúc sông nào, chảy 
qua bến sông kia, dâng lên tới chỗ cái cây 

nào quen thuộc. Địa hình cao nguyên là vô 
vàn hình hài, tầng nấc, khúc khuỷu. Nên 
nước bền bỉ len theo rừng để đi, lúc thì 
cuồng nộ hung hãn đâm thủng núi non, va 
thẳng vào những bãi đá lộ thiên, đổ xuống 
vực thẳm. Lúc lại chảy dịu dàng, rồi cuồng 
lên ngay. Kể cả mùa khô, sông cũng không 
thể êm đềm. Sự trắc trở của địa hình bắt nó 
phải khùng điên, cuồng nộ. Nước chảy mà 
như “nhảy”. Sông biến ảo.

Sông tiến về đến đồng bằng là thứ 
sông xa nguồn, tách xứ, phẳng băng 
ra, cởi trần, như “xa lộ” cho nước, chẳng 
dùng dằng, quyến luyến, vòng vo nữa. 
Nhưng rắc rối và liêu trai mới là kỳ diệu 
của một thực thể mang tên “con nước 
miền Thượng”. (xem tiếp trang 6)

Ở cao nguyên, một dòng chảy có lúc là sông, lúc là thác, là ghềnh, là vực
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K’Nhal cùng đứa con khiêng chiếc xuồng lên khi không thể bơi tiếp. Anh và cậu con không có phép mầu để 
ôm xuồng bay qua cái đập khổng lồ kia. Cái đập thuỷ điện đã ngăn dòng sông mẹ Dạ Dờng lại, kể từ ngày 
thuỷ điện Đồng Nai 3 hình thành năm năm trước. Một cái đập thôi nhưng đã chia cách thế giới tự nhiên trên 
một dòng sông và làm khác đi thế giới ấy…
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sống đời sống của những thực thể khác: 
thác đổ, ghềnh đá, vực sâu, hang động, nước 
qua thung lũng, thảo nguyên, đồng bằng…

Mùa mưa lũ sông đồng bằng có dữ dội 
thì sự dữ dội cũng không thể bằng những 
đoạn giang ở cao nguyên. Sông đồng bằng, 
sự dữ dằn chỉ xuất hiện thi thoảng vào mùa 
mưa bão, nhưng tất cả vẫn được gây men 
từ thượng nguồn, hứng đựng những gì của 
thượng nguồn thôi. Kể cả phù sa ở miền hạ 
lưu, cũng chỉ là sản phẩm tăng thêm của 
hành trình đào khoét núi non, gặm đất, 
vận chuyển của nước sông sục sôi nơi miền 
Thượng. Vì vậy mà sông trong lòng người 
sơn nguyên nó huyền bí, sâu kín vô tận so 
với người đồng bằng. Có những đoạn sông 
dài hàng chục cây số chảy êm ái, là đất sống, 
“quê hương” cho những con thuyền độc 
mộc đặc trưng của cư dân sơn cước. Thuyền 
độc mộc, là nguyên cây gỗ lẩy ra từ đại ngàn, 
đục rỗng, để rồi cùng người lang thang 
trên sông thượng ngàn. Sông rừng cạn thì 
thuyền độc mộc cũng biến mất nói chi đến 
tượng gỗ nhà mồ, nhà dài.

Chả thấy con thác nào ở những dòng sông 
đồng bằng, cũng như chả thấy thuỷ điện 
nào xây trên những mặt sông phẳng như 
lụa ấy. Ở miền cao nguyên, trong một dòng 
chảy thôi, nhưng lúc dòng nước ấy là sông, 
lúc là thác, là ghềnh, là vực. Có những đoạn 
sông thành thác đẹp ngất trời như Đray Sap, 
Đambri, Yaly, Pongour, Bobla… Không thể 
đếm hết thác trên sông miền Thượng, vì đó 
như sự biến tấu của sông ngòi. Có những 
đoạn sông trải ra chuỗi thác một lúc 6, 7, 
10, 15… tầng nước. Những mảnh lụa trắng 
tung ra giữa màu xanh thiên nhiên và hùng 
vĩ trong âm thanh hoang dã. Đấy không là 
vẻ đẹp quê hương, cảnh thanh bình, hồn vía 
xứ sở thì là gì.

Và cũng chính địa hình trắc trở, biến 

chuyển liên tục, dốc đó khiến sông suối 
cao nguyên trở thành những dòng sông 
năng lượng. Ở đó, khá nhiều thắng cảnh 
nằm trong rừng mà vẫn nổi tiếng, được Nhà 
nước xếp hạng thắng cảnh quốc gia, như 
Pongour, Trinh Nữ, Đăk R’tih, Đray Nu, Đray 
Sap, Đambri... Không để ý đến việc ai đó 
xếp hạng cho những cảnh sắc của quê xứ, 
người cao nguyên chỉ biết đó là “môi trường 
sống”, là những thứ máu thịt. Họ “đọc” suối, 
sông như ta thuộc “số nhà” ở phố. Đến khe 
đá còn đặt tên. Sông suối còn là không gian 
sinh hoạt của người. Không phải bến sông là 
nơi hò hẹn đâu, mà là cuộc đời, nơi lấy nước 
uống, nước tưới, tắm giặt, giỡn đùa. Chứa 
chan ký ức. Cuộc đời con người không thể 
thiếu sông. Nên khi một đoạn sông nào đó 
biến mất, là mất từ bến nước đến con người, 
tiêu tất cả những giá trị tồn sinh ôm lấy sông.

Tan vỡ
Người M’nông có câu: “Tu đak manh mih”, 

nghĩa rằng sông chảy nhờ nguồn nước, suối 
sông là thứ quý báu nhất trên đời. Họ mang 
ơn sông suối ấy với một hạnh phúc chân 
thật và giản dị: “Brô tâm đak nsit ko” (xuống 
sông là phải mang cá về).

Ngày sông Sê San ở Kon Tum và Gia Lai 
được chặn lại để làm thuỷ điện Ia Ly, để ý tôi 
thấy người Bahnar, Jrai, Rơ Ngao thẫn thờ. 
Dù thẫn thờ, nhưng họ vẫn vỗ tay. Chắc họ 
biết hy sinh khúc ruột, dòng sông, để vì đất 
nước, cần điện cho phát triển. Ngày thuỷ 
điện Đồng Nai 3 chặn dòng sông Đồng Nai, 
tôi thấy người Mạ của K’Nhal ở Dăk Glong 
của Dăk Nông và người K’ho ở Đinh Trang 
Hoà (Di Linh, Lâm Đồng) ngơ ngác. Dòng 
sông Dạ Dờng bỗng cái đùng biến mất, mà 
với con người ở tâm thế chân thật hoang sơ 
tiếc xót là phản xạ rất thiên nhiên. Con sông 
cùng với núi rừng bao quanh thành hồ mênh 
mông, mất đường đi, lối về, ruộng vườn lẫn 
quê quán. Nhưng con hồ tích nước nằm 
trên núi rừng quê xứ từ đấy đã thuộc công 
ty thuỷ điện kia chứ không còn của tạo hoá, 
của chung cộng đồng như bao ngàn năm 
nay nữa. Ngày thuỷ điện Đăk R’tih ở ngoại ô 
Gia Nghĩa (Dăk Nông) chặn dòng sông Đăk 
R’tih, tôi thấy người M’nông R’lăm lặng thinh 
rời xa nó. Ngày thuỷ điện Plei Krông ngăn 
sông Pôko (Kon Tum), người Xê Đăng quanh 
đấy vẫn đi rẫy trồng mì. Ngày thuỷ điện Buôn 
Tua Sar chặn dòng sông Krông Nô, dải đất 
mênh mông với sự thống trị của cây bắp khi 
mùa mưa về mà tôi từng dạo bước trên đó và 
gọi là “Thảo nguyên của người nghèo”, chợt 
nhận ra những làng M’nông Gar lâu đời đó 
đã đi đâu mất biệt. Ngày thuỷ điện Sêrêpôk 
3 và 4 chặn sông Sêrêpôk, người Êđê, Lào, 
M’nông ở quanh những cánh rừng khộp 
Cư Jút và Buôn Đôn vẫn đi trồng càphê, và 
cuối buổi chiều ra tắm trên sông Sêrêpôk lần 
cuối. Ngày thuỷ điện Đachamo khởi công, 
dân buôn Đa Nghịt ở rừng Lạc Dương bồng 

(tiếp theo trang 5) Núi non cách trở, có 
những địa bàn con sông, đường thuỷ, trở 
thành giải pháp tối ưu cho việc đi rẫy đi 
nương, chở bắp, mì, càphê về, và phân bón, 
máy tưới… Theo dòng sông, hay xuất hiện 
những bến thuyền độc mộc là vì thế. Dĩ 
nhiên trên mỗi bến thuyền ấy là làng, bon, 
buôn, plei với cư dân sinh trú lâu đời. Người 
dân bám vào những con sông, men theo 
dòng nước để sống, để vào rừng kiếm nấm 
kiếm rau, con chim con thú; đưa nông sản, 
củi… về trên những dòng sông đó. Người 
Mạ, K’ho, Êđê, M’nông, Jrai, Bahnar… cũng 
dựa vào những con sông đó để kiếm thực 
phẩm, hoặc đánh bắt cá nước ngọt về ăn, 
trao đổi, mang ra chợ bán. Dòng sông sinh 
ra bao nghề nuôi sống con người. Con người 
nương theo dòng sông tự nhiên mà tồn 
tại. Một cuộc sống chan hoà và thanh bình, 
nương tựa sông núi...

Dòng nước đời người
Khi chảy qua mỗi vùng rừng, mỗi tộc 

người, mỗi (làng) plei, bon, buôn, dòng 
sông mang lấy một cách gọi “nước” khác 
nhau. Nơi thì gọi sông là Đa, nơi gọi là Đăk, 
nơi gọi Lak, nơi gọi Ea, nơi gọi Sê, nơi lại gọi 
là Ya… Như một con sông Đồng Nai thôi, 
người phía đỉnh núi Bidoup gọi là Đa Nhim, 
xuống chút nữa là Labá, chút nữa thành Đa 
Sa, chút nữa thành Lien Khang, chút nữa là 
Đa Chamo, chút nữa Dạ Dờng, chút nữa Đa 
Dâng, chút nữa Đa M’rong, chút nữa Đa Oai, 
chút nữa Đa Quay, chút nữa là La Nga… Tên 
gọi cho sông gắn với lai lịch nguồn nước, ký 
ức cộng đồng. Càng quẩn quanh đại ngàn, 
chảy miên man là những cái Đa, Đăk, Đă, Ya, 
Ea ấy… hoá thần, là thần, chứ không còn 
là nơi nước chảy. Người ta cúng sông, bến 
nước là vì vậy. Dòng sông sinh ra văn hoá 
cho con người nơi nó đi qua. Mỗi tộc người 
cúng khác nhau. Chính nó, sông, lại còn phải 

Khi một thuỷ điện ra đời, những con sông, dòng suối tan vỡ đời sông đời suối
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Cuộc đời con người không 
thể thiếu sông. Nên khi 
một đoạn sông nào đó biến 
mất, là mất từ bến nước 
đến con người, tiêu tất cả 
những giá trị tồn sinh ôm 
lấy sông.

bế con đi xem cờ phướn giăng đầy… Người 
sơn cước hồn hậu, trong sáng, ngơ ngác, hy 
sinh, chấp nhận. Và có thể, góc nào đó trong 
lòng, họ cũng mở ra những hy vọng đổi 
thay, sang giàu cho chính họ, vào một ngày 
nào đó. Mà hình như nếu không hy sinh họ 
cũng không có lựa chọn nào khác. Ngày 
thuỷ điện Yaly khởi công công trình trên lưu 
vực sông Sê San ở phía Gia Lai, thì nơi hạ lưu 
cách đấy chục cây số theo đường chim bay, 
tôi nhớ nhà khảo cổ học Nguyễn Khắc Sử 
hối hả đêm ngày huy động khai quật di chỉ 
của người tiền sử ở Lung Leng cho kịp trước 
khi nó chìm trong nước, bởi con hồ khổng 
lồ nuốt hết núi rừng để tích nước cho thuỷ 
điện. Những gì đào dưới Lung Leng, giáo sư 
Sử khẳng định Tây Nguyên là một vùng đất 
cổ xưa, thời tiền sử đã xuất hiện những cộng 
đồng người. Nay giáo sư Sử có lên Kon Tum, 
nhìn xuống hồ Yaly thì báu vật Lung Leng 
kia trở thành một cái gì đó cứ như không có 
thật, cho dù di vật có còn chất đầy trong bảo 
tàng Kon Tum.

Giờ đi qua sông núi miền Thượng, tôi 
nhận ra những biến thiên, xáo trộn, đổi 
thay từ trật tự của những con sông, ngọn 
núi, cho đến tâm hồn người. Khi một thuỷ 
điện ra đời nó xáo tất cả lên, thay, đổi, biến, 
động. Những con sông, dòng suối tan vỡ 
đời sông đời suối, nương rẫy trở thành đất 
thuộc lưu vực của hồ thuỷ điện, và nhất là 
những làng người phải di chuyển đi nơi 
khác. Sông, động mạch của cơ thể quê 
xứ, vào một ngày bỗng thở hổn hển, đứt 
đoạn, biệt xứ. Vĩnh biệt những “bến nước”. 
Vĩnh biệt những con thuyền xuôi ngược 
dòng sông.

Nhiều năm nay, những bộ phim tư liệu 
hay và gây ấn tượng lâu bền nhất trên hệ 
thống truyền hình nước nhà là những bộ 
phim làm về những dòng sông. Phim tài 
liệu mà nhà đài vẫn “ăn” quảng cáo no nê, 
vừa chiếu phim vừa độn Omo, dầu gội 
đầu, nước rửa chén, kem đánh răng, bia 
bọt... Không biết có phải do sông kể quá 
thật về cuộc đời của nó cùng những gì đôi 
bờ nó chảy qua, gồ ghề nhất là thân phận 
con người. Và suốt năm năm qua, chục kỳ 
họp Quốc hội, ở ngoài thủ đô, không kỳ 
nào chuyện sông miền Thượng và thuỷ 
điện ở núi rừng xa xôi không được đưa ra 
nghị trường.

Chưa bao giờ người ta nói về sông nhiều 
đến vậy, ở đất nước này.

Gần 300 dự án thuỷ điện lớn nhỏ đã và 
sẽ hình thành, thì quê xứ nào còn, rừng 
núi nào bình yên, sông nào còn hình hài. 
Theo một người chuyên làm thuỷ điện 
nói với tôi, thiên hạ ùn ùn đầu tư vào thuỷ 
điện vì điện là thứ không bao giờ sợ ế, và 
sở hữu những vùng sơn thuỷ mênh mông 
khi tạo ra hồ thuỷ điện là thứ tài sản vô 
giá, có nhiều cách để sinh lợi từ nó, không 

thể mua. Có những con sông bị cắt đoạn 
ra làm 14 lần. 14 lần đau trên một cơ thể 
tự nhiên. Khi sông không còn chảy thuận 
dòng thì nó chỉ là những đoạn núi non tụ 
nước, như những ao tù mà K’Nhal đi bắt 
cá, chứ sao là “sông” nữa được. Không còn 
chảy một dòng thì thuỷ sinh, thuỷ lâm… 
ở nơi từng là sông ấy phá vỡ cấu trúc hết 
rồi. Sông ngòi không còn là sông ngòi. 
Và mỗi thuỷ điện ra đời từ 2.000 – 12.000 
người phải tách khỏi cội quê, di dời. Có 
lần, ông Huỳnh Lê Trung, chuyên gia thuỷ 
điện hàng đầu với 30 năm trong nghề nói 
với tôi rằng, chính ông cũng “xót” với cách 
phát triển thuỷ điện ở Việt Nam: không hề 
có quy hoạch tổng thể môi trường và văn 
hoá chiến lược cho cả con sông mà chỉ quy 
hoạch cho từng thuỷ điện; còn đánh giá 
tác động môi trường lại do chủ đầu tư thuê 
tư vấn riêng thực hiện. Ông cũng lạ lẫm vì 
nguyên tắc để những dòng sông không 
“chết”, đứt gãy, thế giới người ta buộc làm 
thuỷ điện bao giờ cũng đặt nhà máy phát 
điện ở hai đầu, để đổ nước xuống trở lại hai 
đầu sông. Nhưng ở Việt Nam thì tất cả đổ 
xuống một đầu, cứ trên đổ xuống thấp, vì 
tiết kiệm chi phí đầu tư. Doanh nghiệp lợi, 
chỉ cộng đồng thì chồng chất đau, thiệt.

Tôi biết từ dạo đó, năm 2001, khi làn 
sóng thuỷ điện quét qua thì sự đúng nghĩa 
của con sông đã biệt xứ. Không còn có thể 
cho một con thuyền xuôi dòng được nữa, 
như K’Nhal bất lực nhìn bậc thang thuỷ 
điện trên dòng sông quê. Câu cửa miệng 
của dân gian: “Ai về nhắn với bạn nguồn/ 
Mít non gửi xuống cá chuồn gửi lên” theo 
đường sông muôn đời qua, nay coi như 
chấm dứt. Nếu có gửi, hãy gửi xe đò, cô bác 
miền ngược, miền xuôi nhé. Rất nhanh, 
tiện, mít khỏi héo mà cá khỏi ươn. Chỉ có 
điều… nhớ sông đứt ruột.

Những dòng sông lần lượt chết. Chết 
thật, chứ không phải lâm sàng. Và chết 
vì thuỷ điện chứ không phải vì nước thải 
công nghiệp như sông dưới xuôi. Vốn ăn 
đời ở kiếp với sông, bỗng một ngày mất 
sông, con người di dời đến nơi khác sinh 
sống. Người sơn nguyên thuần khiết, nhạy 
cảm, dính chặt với con suối, dòng sông; 
thích nghi với núi lạ, đất khác nào dễ, sự 
thích nghi phải tính bằng đời người, thế 
hệ. Con người sống nặng tình với nơi ở, 
không muốn xa cảnh vật quen, thì cần nó 
như dinh dưỡng. Gọi đúng tên, đó là dinh 
dưỡng tinh thần. Không có quá khứ thì tựa 
vào cái gì.

Gần đây, cứ ít tuần trên VTV lại xuất 
hiện một phóng sự kể những làng người 
bị di dời vì thuỷ điện không chịu ở nơi 
được bố trí định cư mà quay về quê cũ 
dựng chòi ở “chui” (vì đất đã giao cho dự 
án), mở lại rẫy vườn ở mảnh đất con con 
còn sót, nước ngập không tới. Bà con 

không ý kiến gì cả, cũng chẳng đòi hỏi, 
chỉ thấy họ lặng lẽ quay về như thế. Là 
kẻ ta bà ham chơi, thế mà lần nào xem 
chuyện không mới đó vẫn quặn lòng.

Như mọi chốn xứ, con sông là vật công 
bằng cho tất cả cư dân, không phân biệt 
giàu nghèo, sang hèn, vị trí xã hội, trong 
cái cuộc tình “con người và dòng sông” 
chảy qua nơi sinh sống. Tây Nguyên hy 
sinh cả những điều sâu kín, thiêng liêng 
nhất của kiếp con người. Như bao người 
bản địa tôi đã gặp trên hành trình qua 
nhiều con sông trên Tây Nguyên, K’Nhal 
tâm sự bây giờ anh không còn đoán 
định được khi nào nước sẽ dâng cao dù 
ở những đoạn sông thân thuộc, và anh 
không còn hiểu được sông nữa, vì dòng 
nước đã không còn là sản phẩm của tự 
nhiên. Con người đã tác động, thay đổi 
toàn bộ cấu trúc tự nhiên của dòng sông. 
Người M’nông, một sắc dân lâu đời ở Tây 
Nguyên có câu: “Đuk he ri đa bon tâm 
đak” – dịch ra tiếng phổ thông là: “Lỗi 
của con người đừng quăng xuống dòng 
sông”. Người Kinh một thời cũng có bài 
hát nổi tiếng Sông Đakrông mùa xuân 
về, giai điệu thật hùng tráng và huyền 
ảo về dòng sông miền Thượng: “Tôi hát 
cho dòng sông Đakrông luôn chảy xiết/ 
Tôi hát cho nhà rông đêm ngày luôn đỏ 
lửa; cho tiếng đàn t’rưng vang đầy dòng 
suối/ Đakrông ơi, dòng sông xanh thẳm/ 
Tây Nguyên ơi…” Sông chảy về tim tha 
nhân. Nhưng thiên nhiên đã tan vỡ cả 
rồi, hào khí sông kia mới đó cũng đã như 
cơn lũ quét qua.

Làm sao đo được năng lượng của một 
dòng sông trong lòng người.

Bài và ảnh: Nguyễn Hàng Tình
Theo: sgtt.vn



8 Số 01 -  tháng 02/2014

Theo khảo sát của Ngân hàng Thế giới (WB), 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. Nhưng 
trong Quy hoạch điện VII đã được phê duyệt thì điện gió còn nằm ở mức khá khiêm tốn. Thí dụ, các công trình thủy điện 
và nhiệt điện đưa vào vận hành năm 2011 có công suất 4.187MW thì năng lượng tái tạo (trong đó có điện gió) chỉ là 
30MW; năm 2012 những con số này là 2.805MW và 100MW; năm 2013 là 2.105MW và 130MW...

NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO, THỦY ĐIỆN - THỦY  LỢI 

Nỗi buồn 
phong điện

tuabin còn lại. Sau khi hoàn thành, Nhà máy 
điện gió Bạc Liêu sẽ có tổng số 62 tuabin với 
tổng công suất trên 99MW và điện năng sản 
xuất ra khoảng 320 triệu kWh/năm.

Toàn bộ Nhà máy điện gió Bạc Liêu 
được đặt dọc theo đê biển Đông, kéo dài 
từ phường Nhà Mát đến ranh giới tỉnh Sóc 
Trăng và chiểm tổng diện tích gần 500 ha. 
Các tuabin ở nhà máy này được sản xuất tại 
Mỹ. Cột làm bằng thép đặc biệt không gỉ, cao 
80m, đường kính 4m. Mỗi tuabin có 3 cánh 
quạt, mỗi cánh dài 42m, làm bằng nhựa đặc 
biệt, có hệ thống điều khiển giúp cánh quạt 
tự gập lại khi gặp thời tiết xấu, bão lớn. Các 
thông tin cho hay, Nhà máy điện gió Bạc 
Liêu sử dụng công nghệ tiến tiến nhất tại 
Việt Nam và là nhà máy xây dựng trên biển 
duy nhất hiện nay.

Nghe những thông tin trên mừng đấy mà 
lại buồn đấy, bởi nó chẳng thấm tháp so với 
sự quan tâm đến chiến lược phát triển năng 
lượng quốc gia và các dự án điện gió của 
nhiều nước trên thế giới. Chỉ mới đây thôi, 
hôm 4/7/2013, tại Anh đã khánh thành dự án 
nhà máy phong điện ngoài khơi lớn nhất thế 
giới London Array gồm 175 tuabin có tổng 
công suất 630MW, đủ cung cấp cho 500.000 
hộ gia đình ở Anh sử dụng điện năng sạch. 
London Array sẽ giúp giảm lượng phát thải 
CO2 hàng năm xuống còn xấp xỉ 900.000 
tấn, tương đương với lượng phát thải của 
300.000 xe khách.

Nhà máy phong điện ngoài khơi London 
Array đặt tại cửa sông Thames, cách bãi 
biển Kent và Essex khoảng 20km. Siemens 
cung cấp và cài đặt 175 tuabin, mỗi chiếc 
có một rotor có đường kính 120m và công 
suất 3,6MW. Chính phủ Anh đang đặt mục 

Trong những tháng có gió mùa, tỷ lệ gió 
nam và đông nam lên đến 98% với vận tốc 
trung bình 6-7 m/s tức là vận tốc có thể xây 
dựng các trạm điện gió công suất 3 - 3,5 MW. 
Thực tế là người dân khu vực Ninh Thuận 
cũng đã tự chế tạo một số máy phát điện gió 
cỡ nhỏ nhằm mục đích thắp sáng. Ở cả hai 
khu vực này dân cư thưa thớt, thời tiết khô 
nóng, khắc nghiệt, và là những vùng dân tộc 
đặc biệt khó khăn của Việt Nam.

Từ cuộc khảo sát này cho thấy, 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. 
Nhưng trong Quy hoạch điện VII đã được 
phê duyệt thì tỷ lệ công suất điện gió còn ở 
mức khá khiêm tốn. Thí dụ, các công trình 
thủy điện và nhiệt điện đưa vào vận hành 
năm 2011 có công suất 4.187MW thì năng 
lượng tái tạo (trong đó có điện gió) chỉ là 
30MW; năm 2012 là 2.805MW và 100MW; 
năm 2013 là 2.105MW và 130MW...

Đầu tư dè dặt
Đúng 16 giờ chiều 29/5/2013, dòng điện 

gió trên biển đầu tiên của Việt Nam tại Bạc 
Liêu bắt đầu hòa vào lưới điện quốc gia.

Đó là dòng điện phát ra từ 10 tuabin đầu 
tiên với công suất khoảng 1,6MW của giai 
đoạn 1 thuộc Dự án nhà máy điện gió Bạc 
Liêu đã xây dựng xong. Dự án được chia ra 
2 giai đoạn. Trong giai đoạn 1 đã hoàn thành 
lắp đặt 10 cột tuabin, công suất tổng cộng 
của giai đoạn này là 16MW và điện năng sản 
xuất dự tính khoảng 56 triệu kWh/năm, gần 
bằng với sản lượng của 30 tuabin của nhà 
máy điện gió tỉnh Ninh Thuận.

Giai đoạn 2 của dự án sẽ xây lắp tiếp 52 

Tiềm năng dồi dào...
Quy hoạch điện VII xác định “Sử dụng có 

hiệu quả nguồn tài nguyên năng lượng trong 
nước cho phát triển điện, kết hợp với việc 
nhập khẩu điện, nhập khẩu nhiên liệu hợp lý, 
đa dạng hóa các nguồn năng lượng sơ cấp 
cho sản xuất điện, bảo tồn nhiên liệu và bảo 
đảm an ninh năng lượng cho tương lai”.

Vậy nguồn tài nguyên năng lượng gió của 
Việt Nam hiện nay liệu đã được quan tâm 
khai thác có hiệu quả?

Trong 4 nước được WB khảo sát thì Việt 
Nam có tiềm năng gió lớn nhất và hơn 
hẳn các quốc gia lân cận là Thái Lan, Lào 
và Campuchia. Trong khi Việt Nam có tới 
8,6% diện tích lãnh thổ được đánh giá có 
tiềm năng từ “tốt“ đến “rất tốt“ để xây dựng 
các trạm điện gió cỡ lớn thì diện tích này ở 
Campuchia là 0,2%, ở Lào là 2,9%, và ở Thái 
Lan cũng chỉ là 0,2%. Nếu xét tiêu chuẩn để 
xây dựng các trạm điện gió cỡ nhỏ phục vụ 
cho phát triển kinh tế ở những khu vực khó 
khăn thì Việt Nam có đến 41% diện tích nông 
thôn có thể phát triển điện gió loại nhỏ. Nếu 
so sánh con số này với các nước láng giềng 
thì Campuchia có 6%, Lào có 13% và Thái Lan 
là 9% diện tích nông thôn có thể phát triển 
năng lượng gió...

Cũng theo nghiên cứu của WB, trên lãnh 
thổ Việt Nam, hai vùng giàu tiềm năng nhất 
để phát triển năng lượng gió là Sơn Hải (Ninh 
Thuận) và vùng đồi cát ở độ cao 60-100m 
phía tây Hàm Tiến đến Mũi Né (Bình Thuận). 
Gió vùng này không những có vận tốc trung 
bình lớn, còn có một thuận lợi là số lượng các 
cơn bão khu vực ít và gió có xu thế ổn định 
là những điều kiện rất thuận lợi để phát triển 
năng lượng gió.
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tiêu tăng công suất điện gió lên 18GW vào 
năm 2020, đủ để đáp ứng được gần 1/5 nhu 
cầu điện năng của Anh. Chính phủ Đức nhận 
định rằng việc chuyển tiếp năng lượng để có 
thể đáp ứng được các nhu cầu trong tương 
lai chỉ có thể thành công nhờ phát triển hơn 
nữa phong điện ngoài khơi. Chính phủ Đức 
có kế hoạch năm 2020 công suất phong 
điện ngoài khơi đạt 10GW.

Những rào cản không dễ vượt qua
Trong Quy hoạch Điện VII đã xác định 

ưu tiên phát triển nguồn năng lượng tái 
tạo cho sản xuất điện, tăng tỷ lệ điện năng 
sản xuất từ nguồn năng lượng này lên mức 
4,5% vào năm 2020 và 6% vào năm 2030. 
Trong đó, đưa tổng công suất nguồn điện 
gió từ mức không đáng kể hiện nay lên 
1.000 MW vào năm 2020, khoảng 6.200 
MW vào năm 2030. Nhưng cụ thể hóa cụm 
từ “ưu tiên” ấy quả không dễ dàng bởi tỷ 
suất đầu tư và giá thành sản phẩm.

Theo tính toán của các chuyên gia, nếu 
sử dụng công nghệ châu Âu, suất đầu tư 
cho điện gió tính theo công suất đã lên 
tới 2.250 USD/kW, còn nếu sử dụng công 
nghệ Trung Quốc thì suất đầu tư cũng là 
1.700 USD/kW.

Với suất đầu tư này, giá điện gió bình 
quân tối thiểu cũng ở mức 10,68 cent/kW 
với thiết bị châu Âu và Mỹ. Còn với thiết 
bị Trung Quốc, giá bán điện cũng phải 8,6 
cent/kW. Giá bán này cũng được tính tới 
thời gian hoàn vốn lên tới xấp xỉ 20 năm, 
thời gian khấu hao thiết bị là 12 năm.

Với suất đầu tư lớn, giá thành sản xuất khá 
cao, thời gian thu hồi vốn lâu, giá phát điện 
chưa hợp lý khiến nguồn năng lượng này rất 
khó cạnh tranh với các nguồn điện khác.

Nhà máy điện gió Bạc Liêu sử dụng các 
thiết bị, công nghệ tiên tiến, hiện đại nhất 
trên thế giới với giá nhập khẩu tương đối 
cao nên giá thành sản xuất lên tới 10-12 
cent/kWh. Trong khi đó, Chính phủ đã quy 
định EVN mua điện gió với giá 7,8 cent/
kWh (trong đó EVN mua 6,8 cent và 1 cent 

trích quỹ môi trường). Với giá mua như vậy, 
khả năng thu hồi vốn của chủ đầu tư sẽ 
bị ảnh hưởng và là một trong những rào 
cản lớn nhất nhằm thu hút các nhà đầu 
tư khác. Do đó, nhà đầu tư này và tỉnh Bạc 
Liêu đã có văn bản kiến nghị Chính phủ 
và các bộ, ngành xem xét có chính sách 
trợ giá và nâng mức mua điện lên tương 
đương 9 cent/kWh.

Phó chủ tịch Hiệp hội Điện gió Bình Thuận 
Bùi Văn Thịnh nhận xét, “nút thắt” chính hiện 
nay là giá bán. Theo ông Thịnh, với suất đầu 
tư cao mà giá bán Chính phủ quy định chỉ 
7,8 cent là thấp nhất so với thế giới. Ông 
Thịnh so sánh: Tại Trung Quốc giá từ 9 - 10 
cent; Philippines là 22 - 24 cent; Nhật Bản là 
29 cent và một số nước châu Âu khác là 14 - 
15 cent. “Cái chính là giá bán. Nhà đầu tư làm 
dự án phải có lãi thì mới hiệu quả. Không có 
lãi không ai làm”. Ông Thịnh cho rằng Quyết 
định 37 của Chính phủ đã rất ưu ái cho điện 
gió nhưng về giá là chưa phù hợp với thực tế.

Khó nhưng vẫn hấp dẫn
Tuy vậy, điện gió tại Việt Nam vẫn có sức 

hấp dẫn riêng. Sau chuyến khảo sát vùng dự 
án đầu tư điện gió tuyến ven biển thị xã Vĩnh 
Châu, tỉnh Sóc Trăng, Tập đoàn công nghiệp 
Enercon (Cộng hòa Liên bang Đức) - chuyên 
về sản xuất thiết bị điện gió hàng đầu thế 
giới cam kết sẽ tổ chức huy động vốn và 
cung cấp thiết bị đầu tư cho dự án điện gió 
Sóc Trăng -Tập đoàn Đức muốn đầu tư dự án 
điện gió tại Sóc Trăng.

Theo nhận định của Tập đoàn Enercon, 
đây là địa bàn có tiềm năng lớn về đầu tư 
điện gió, đặc biệt là bờ biển Sóc Trăng dài 
và rộng, sức gió cao hơn các tỉnh duyên hải 
trong khu vực, điều kiện đầu tư thuận lợi.

Các tài liệu Atlas về tài nguyên gió khu vực 
Đông Nam Á đánh giá tài nguyên gió tại các 
vị trí lựa chọn từ bản đồ của WB ở Việt Nam 
đều cho thấy, tỉnh Sóc Trăng là một trong 
những tỉnh có tiềm năng gió thuộc loại lớn 
ở Việt Nam và rất khả thi để xây dựng các dự 
án điện gió có quy mô lớn.

Trong đó, tổng diện tích khu vực có tiềm 
năng gió lý thuyết là 120.000 ha, chiếm 
khoảng 37% diện tích cả tỉnh. Thực tế, đã 
có nhiều nhà đầu tư đã quan tâm và có định 
hướng đầu tư vào lĩnh vực điện gió tại Sóc 
Trăng trong thời gian tới.

Theo đề án quy hoạch điện gió của tỉnh 
Sóc Trăng đến năm 2020 và tầm nhìn 2030, 
Sóc Trăng có thuận lợi để đầu tư các nhà 
máy điện gió tập trung ở các vùng bãi bồi 
ven biển thuộc địa bàn 3 huyện, thị là Cù Lao 
Dung, Trần Đề và thị xã Vĩnh Châu.

Tổng mức đầu tư cho các dự án điện gió 
theo quy hoạch của tỉnh Sóc Trăng đến năm 
2020 là gần 8.300 tỷ đồng. Dự kiến sơ bộ 
tổng diện tích đất chiếm dụng vĩnh viễn cho 
quy hoạch phát triển điện gió tỉnh Sóc Trăng 
là 490ha, chủ yếu là mặt nước, bãi bồi ven 
biển của tỉnh.

Về việc hạ giá thành điện gió, theo quan 
điểm của Chủ tịch Hiệp hội Năng lượng 
Việt Nam Trần Viết Ngãi, dù suất đầu tư cao, 
nhưng để có lãi, các nhà đầu tư cần chủ động 
hơn trong việc nội địa hóa các thiết bị. Chẳng 
hạn như nhà đầu tư có thể tự xây dựng trụ 
đỡ turbin bằng ống bê tông, cánh gió cũng 
có thể tự chế tạo để giảm giá thành; nhà đầu 
tư chỉ cần mua tua bin và thiết bị điều khiển 
điện, đồng thời tự đào tạo công nhân lắp ráp 
thay cho phải thuê chuyên gia nước ngoài… 
thì khi ấy, giá bán điện 7,8 cent/kWh là nhà 
đầu tư có thể có lãi.

Bên cạnh đó, với chủ trương của Chính 
phủ tiến tới thị trường điện cạnh tranh, 
nhiều nhà đầu tư sẽ nỗ lực tìm phương cách 
tiết kiệm chi phí, giảm giá thành...

Như vậy, nỗi buồn về phong điện sẽ có cơ 
hội nguôi ngoai trong tương lai.

Nguyễn Hoàng Linh (Tổng hợp)
Theo: NangluongVietnam

07/10/2013

Dự án điện gió Bạc Liêu
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TIN TỨC - SỰ KIỆN

Dân ở đồng bằng sông Hồng, từ khi có thuỷ điện Hoà Bình nhiều năm nay đã không còn mối lo về mùa lũ dữ
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gỗ… Việc mất rừng sẽ đi đôi với các vấn đề 
lũ lụt, sạt lở núi, xói lở bờ và thậm chí có hại 
cho chính bản thân dòng chảy và lòng hồ, 
làm giảm nhanh tuổi thọ của các hồ. Các hồ 
chứa cầm giữ đáng kể lượng phù sa thượng 
lưu, khiến nước hạ lưu công trình trong hơn, 
gây mất cân bằng động lượng học dòng 
sông. Phù sa cho lúa kém màu mỡ kèm theo 
lượng phù du và phù sa cho cá giảm, rồi làm 
cản đường cá đi.

Biến đổi khí hậu, nguyên nhân được cho 
sẽ làm thay đổi mạnh mẽ thế giới này, là 
hậu quả phát triển tham lam của chính con 
người. Những giọt nước mắt của trưởng đoàn 
Philippines ngày 11.11.2013, sau đó là quyết 
định tuyệt thực của 30 nhà sinh thái tại hội 
nghị lần thứ 17 của Liên hiệp quốc về biến 
đổi khí hậu ở Warsaw, Ba Lan vừa qua phần 
nào nói lên câu chuyện này.

Vừa qua, người dân một số địa phương 
miền Trung kêu trời bởi mưa to, lũ về, thuỷ 
điện thi nhau xả nước khiến hàng ngàn hộ 
dân tan cửa, mất nhà. Đây có phải là tác hại 
của những thuỷ điện đơn mục tiêu?

Một thuỷ điện đa mục tiêu, được điều hành 
thận trọng, đúng quy trình sẽ giảm tác động 
của lũ lụt cho hạ du. Dân ở đồng bằng sông 
Hồng, từ khi có thuỷ điện Hoà Bình, Thác Bà 
và rồi mới đây Tuyên Quang, Sơn La... nhiều 
năm nay đã không còn mối lo về mùa lũ dữ. 
Còn hiện nay phần lớn các công trình ở các hệ 
thống sông khác là công trình đơn mục tiêu, 
tức chỉ có nhiệm vụ chính là phát điện hoặc 
tưới, hoặc kết hợp.

Khi thời tiết cực đoan hơn, mưa lũ đến 
nhiều hơn, lớn hơn như năm nay, các hồ đơn 
mục tiêu sẽ khó vận hành theo ý muốn và sẽ 

tác động thêm vào lũ lụt hạ lưu. Đây chính là 
điều các nhà quản lý cần nhìn nhận, tiến hành 
các nghiên cứu và đánh giá cần thiết giúp 
người dân và xã hội biết được sự thực vấn đề 
và tìm ra lối thoát, để không lặp lại những gì 
đã xảy ra.

Tiến sĩ có chia sẻ gì trước nỗi lo của những 
người dân vùng thuỷ điện phải sống dưới 
những “quả bom nước” luôn lơ lửng trên 
đầu?

Khoảng 3% các công trình hồ, đập trên thế 
giới là có sự cố, nhiều sự cố dẫn đến thảm hoạ 
vỡ đập. Trong đó, tỷ lệ vỡ đập nhỏ lớn hơn.

Tuy nhiên, bài toán vỡ đập không chỉ đề ra 
đối với các hồ đập nhỏ mà chính là kịch bản 
phải được đề ra cho các đập lớn/vừa. Bài học 
vỡ đập Tiên Kiều (Trung Quốc) kéo theo vỡ 
liên hoàn hàng chục đập ở Tứ Xuyên cướp 
đi sinh mạng của 26.000 con người, vỡ đập 
Machhu ở Ấn Độ làm chết 5.000 – 10.000 
người. “Bom nước Sông Tranh” của Việt Nam 
nếu vượt ngưỡng hoàn toàn có thể khiến 
65.000 người Hội An trôi ra biển. Thuỷ điện là 
bài toán đánh đổi, nhưng phải giải quyết bài 
toán đánh đổi theo cách khác. Không thể để 
nhiều người được hưởng lợi, trong khi nhiều 
người mà phần lớn là những người nghèo, 
phải chịu hy sinh, thiệt thòi.

Theo tiến sĩ, đâu là hướng tái sinh cho các 
dòng sông Việt Nam?

Muộn còn hơn không. Chúng ta không giữ 
được hết cả một dòng sông, thì giữ lại một 
phần lớn dòng sông vậy, và nếu không giữ 
được phần lớn thì cũng phải để một đoạn 
lưu thông đủ dài cho ra dáng một con sông. 
Tôi cho rằng nên dừng hẳn phát triển thuỷ 
điện, tập trung nghiên cứu toàn diện lợi hại, 
tìm cách giảm thiểu tác động cho môi trường, 
rừng, đất. Bảo đảm cuộc sống tốt hơn cho 
người dân bị tác động như chính sách đã đề 
ra và bảo đảm an toàn tuyệt đối đập. Con số 
mất an toàn đập thuỷ lợi đã lên tới hàng ngàn, 
đã có nhiều thuỷ điện nhỏ vỡ và nhiều rủi ro 
không biết đằng nào mà lần. Nếu tiếp tục làm 
thì quả là họ liều quá!

Thanh Tuyền  - Ảnh: TLCK
Theo: sgtt.vn

Là người học về công trình thuỷ công, gắn 
bó với Thác Bà từ khi còn là sinh viên, rồi làm 
quy hoạch thuỷ lợi thuỷ điện các dòng sông 
ngoài Bắc, Tây Nguyên và sau này là sông Mê 
Kông, TS Tứ chia sẻ:

Người ta làm thuỷ điện nhanh quá, thiên 
nhiên bị “chinh phục” dễ dàng quá và cũng bị 
tàn phá ghê quá... Họ coi dòng sông như một 
chỗ để trục lợi. Chỉ hơn 20 năm, chúng ta khai 
thác trên 80% tiềm năng kỹ thuật, gần 1.000 
công trình lớn nhỏ được xây dựng. Những 
người nghiên cứu sông ngòi thế giới đã kết 
luận: khi một dòng sông bị chia cắt và bị chặn 
để xây đập với tổng chiều dài dòng chảy biến 
thành các dạng nước chảy lững lờ từ 30% trở 
lên thì con sông đó được gọi là vỡ vụn, môi 
trường, sinh thái sông bị tác động mạnh. 
Nhưng Việt Nam không nghĩ đến điều ấy.

Tôi có thể kể vanh vách những dòng sông 
vỡ vụn, trong khi sẽ đau đầu để chỉ tên những 
dòng sông trinh nguyên tại Việt Nam, những 
dòng sông chưa bị con người chinh phục!

Hậu quả khi những dòng sông bị “cõng 
quá nặng”?

Khi chặn sông thì phải di dân tái định cư. Về 
lý thuyết chính sách này tốt, nơi ở mới sẽ đẹp 
hơn, tốt hơn. Tuy nhiên, trong thực tế, nhiều 
khu tái định cư không đủ đất cho dân sản 
xuất, một số công trình phải san ủi đất đồi để 
thành đất sản xuất. Chưa kể, việc di dân khiến 
họ thay đổi tập quán, những di tích lịch sử, 
khảo cổ giá trị cũng mất theo...

Rồi mất rừng, hiện là con số trên dưới 
20.000 ha nhưng con số thực sự chắc lớn 
hơn. Vì khai thác thuỷ điện thường tạo điều 
kiện cho nạn phá rừng. Di dân cũng sẽ tạo 
điều kiện phá rừng, lấy đất canh tác hoặc lấy 

Sông nào cũng vỡ vụn!
“Nhiều nghiên cứu của thế giới chỉ ra rằng, phát thải khí nhà kính 
của một số lòng hồ thuỷ điện lớn hơn cả nhiệt điện, nên nó không 
phải là năng lượng sạch”, TS Đào Trọng Tứ, giám đốc trung tâm 
Phát triển bền vững tài nguyên nước và thích nghi biến đổi khí 
hậu, nguyên phó tổng thư ký Ủy ban sông Mekong Việt Nam – bắt 
đầu câu chuyện về sự còn mất của các dòng sông Việt Nam như thế.



11Bản tin Mạng lưới sông ngòi Việt Nam

Kinh tế khí hậu
xa và gần

Sông nào cũng vỡ vụn!

“Đánh bạc với trời…”
Tại Việt Nam, câu nói “đánh bạc với 

trời…” không phải là mới đối với nhiều 
nông dân, ngư dân, diêm dân… nói 
chung là tất cả những ai mà sinh kế phải 
phụ thuộc cao vào thời tiết, vào dòng 
chảy, vào thời vụ…

Tập hợp các số liệu thống kê của cơ sở 
Dữ liệu sự kiện khẩn cấp (EM-DAT), Tổ chức 
Y tế Thế giới và Uỷ ban Phòng chống lụt 
bão Trung ương, trung bình mỗi năm Việt 
Nam thiệt hại khoảng 1,9 tỉ USD tổng sản 
phẩm quốc nội (GDP) theo sức mua (PPP), 
hay 1,3% GDP do các trận bão lũ gây ra. 
Tháng 11.1997, cơn bão Linda (bão số 5) 
đổ bộ vào vùng biển Cà Mau gây tổn thất 
778 người và mất tích 2.123 người, làm bị 
thương 1.232 người, thiệt hại vật chất ước 
tính đến 7.200 tỉ đồng thời điểm lúc đó. 
Trận lũ năm 2000, có hơn 750 người chết 
và bị thương, thiệt hại kinh tế lên tới 4.600 
tỉ đồng. Năm 2006, cơn bão Xangsane gây 
thiệt hại khoảng 1,2 tỉ USD tại các tỉnh 
duyên hải miền Trung. Các ước tính của tổ 
chức CARE và Oxfam cho biết, hiện tượng 
biến đổi khí hậu có thể gây thiệt hại 1 – 
3% GDP của Việt Nam.

Thiên nhiên nổi giận
Thiên nhiên đã trừng phạt các hành 

động tàn phá môi sinh của con người. Vừa 
qua, trận siêu bão Haiyan càn quét qua 
thành phố Tacloban của Philippines chưa 
quá năm giờ, thiệt hại về cơ sở hạ tầng đã 
là hơn 885 triệu USD. Quay về quá khứ, 
trận động đất gần 10 độ Richter gây sóng 
thần kinh hoàng năm 2004 ở ngoài khơi 
Ấn Độ Dương đã giết chết gần 250.000 

người ở 11 quốc gia. Bảy năm sau, 2011, 
một trận động đất và sóng thần với cường 
độ tương tự đã xảy ra ngoài khơi phía đông 
Nhật Bản, số người chết khoảng 11.000 
người, thiệt hại về vật chất thì cao kỷ lục 
thế giới: hơn 300 tỉ USD, vượt hơn 12 lần 
so với siêu bão Katrina tấn công nước Mỹ 
năm 2005. Theo ước tính của Nordhaus 
(2005), nếu nhiệt độ không khí toàn cầu 
tăng thêm chừng 2,5 độ C thì thiệt hại cho 
toàn cầu vào khoảng 1,5 – 1,9% tổng sản 
lượng quốc gia (GNP) toàn thế giới, riêng 
các nước ở châu Phi tác động này có thể 
gần đến 4%, còn Ấn Độ là 5%.

Trong hội nghị về biến đổi khí hậu lần 
thứ 19 do Liên hiệp quốc tổ chức tháng 
11.2013 – gọi tắt là COP19 tại thủ đô 
Warsaw của Ba Lan, ngân hàng Thế giới 
đã đưa ra con số thiệt hại do thời tiết 
cực đoan gây ra đối với kinh tế toàn cầu 
trong một thập kỷ qua đã tăng lên gần 
200 tỉ USD/năm, và khi tình trạng nóng 
lên toàn cầu nhanh hơn gây hiện tượng 
biến đổi khí hậu và nước biển dâng theo 
chiều hướng xấu thêm thì thiệt hại kinh 
tế sẽ tiếp tục tăng cao. Khả năng kéo 
ngược diễn biến khí hậu hiện nay trở về 
quá khứ vài ba thập niên trước dường như 
vô cùng khó trong bối cảnh khủng hoảng 
kinh tế và chính trị hiện nay. Nhật Bản, 
một trong các quốc gia khởi xướng sáng 
kiến và cho ra đời nghị định thư Kyoto ký 
ngày 11.12.1997 và có hiệu lực từ ngày 
16.2.2005, thống nhất giữa các quốc gia 
công nghiệp trong vấn đề cắt giảm khí 
thải trên 5,2% so với năm 1990. Tuy nhiên, 

do sự cố rò rỉ phóng xạ từ thảm hoạ động 
đất và sóng thần, Nhật Bản phải đóng cửa 
các lò phản ứng hạt nhân, chuyển sang 
dùng nhiên liệu hoá thạch khiến mục 
tiêu giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính 
chỉ còn 3,8% đến năm 2020, thay vì 25% 
như đã cam kết. Cũng tại COP19, Canada 
không còn tích cực tham gia cuộc chiến 
chống lại biến đổi khí hậu. Đất nước băng 
giá suốt tám tháng trong một năm này lại 
thấy hiện tượng nóng lên toàn cầu có vẻ 
tạo cho họ những thuận lợi: nhiều vùng 
đất canh tác ở Canada có được mùa hè dài 
hơn, diện tích canh tác mở rộng hơn, việc 
trồng trọt dễ dàng hơn, ngoài ra băng đá 
trên biển tan nhiều hơn giúp vận tải thuỷ 
trên Bắc Băng Dương nhộn nhịp hơn, có 
thể khai thác dầu khí và các khoáng sản ở 
đáy biển vùng cực Bắc. Điều này khiến các 
mục tiêu làm giảm tốc độ nóng lên trên 
toàn cầu trở nên bấp bênh hơn.

Lấy của che thân
Cách thức gần như duy nhất và cấp bách 

mà nhiều diễn đàn quốc tế đã nêu lên là 
các nước phải tìm cách giảm thiểu tốc độ 
phát thải khí nhà kính trên quy mô toàn 
thế giới, đồng thời phải tìm ra các giải pháp 
thích nghi riêng biệt với sự thay đổi khí hậu 
trong tương lai cho từng ngành nghề, từng 
nhóm đối tượng dễ bị tổn thương trong 
từng vùng ở mỗi quốc gia. Đầu tư cho các 
hoạt động phòng tránh thiên tai và ứng 
phó với biến đổi khí hậu cho các quốc gia 
nghèo và dễ bị tổn thương, theo ước tính 
của các chuyên gia, cần ít nhất 100 tỉ USD 
từ nay đến năm 2020. (xem tiếp trang 12)

Đã có nhiều bằng chứng cho thấy thảm hoạ thiên tai và hiện tượng 
biến đổi khí hậu – nước biển dâng là một trong những rào cản cho 
mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội ở Việt Nam. Bất thường của 
khí hậu khiến các nỗ lực trong cuộc chiến trường kỳ chống lại đói 
nghèo trở nên thiếu bền vững, tốn kém hơn và nhiều khó khăn 
hơn.
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(tiếp theo  trang 11) Số tiền này không phải dùng để mua bảo 
hiểm mà để đầu tư cho các biện pháp phòng chống, giảm 
nhẹ và thích ứng với biến đổi khí hậu. Tuy đây là một số tiền 
rất cao nhưng nếu thực hiện tốt có thể giảm thiểu được thiệt 
hại do thời tiết cực đoan gây nên, chừng 3.000 tỉ USD cho đến 
năm 2070. Hiểu một cách ước lệ, nếu các quốc gia bỏ ra 1 
đồng vào năm 2020 để ứng phó với khí hậu bất thường thì 
có thể giảm được 30 đồng thiệt hại cho đến 50 năm sau. Đây 
là con số có ý nghĩa về đầu tư cho kinh tế khí hậu (climate 
economics), một ngành khoa học mới hình thành gần mười 
năm nay, đang được nhiều quốc gia phát triển chú ý.

Nói đến kinh tế khí hậu, sẽ bao gồm hai yếu tố chính, đó 
là nguồn kinh phí để thực hiện các kế hoạch hành động ứng 
phó với với khí hậu thất thường; và phương cách sử dụng 
nguồn kinh phí đó một cách hiệu quả, công bằng và minh 
bạch. Nguồn kinh phí sẽ gồm tỷ lệ phần trăm phân phối ngân 
sách quốc gia và đóng góp địa phương, cộng thêm các khoản 
tài trợ của chính phủ các nước, các tổ chức quốc tế và tổ chức 
phi chính phủ. Số tiền này phải được sử dụng một cách khôn 
ngoan, có lồng ghép cho các nhóm hoạt động mang tính phi 
công trình và công trình. Các kế hoạch chiến lược phải cân 
nhắc sau một loạt điều tra, khảo sát, phân tích và tổng hợp các 
yêu cầu hành động từ ngắn hạn cho đến dài hạn.

Các nhà môi trường cho rằng việc sử dụng các nguồn tài 

chính nhằm giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu phải 
nhắm đến các hoạt động tập huấn nâng cao năng lực cho 
cộng đồng người nghèo, giúp các cộng đồng biết xây dựng 
kế hoạch chuẩn bị sẵn sàng và lồng ghép quản lý rủi ro thiên 
tai vào kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, trong đó có việc 
xây dựng hệ thống cảnh báo sớm thiên tai và tăng khả năng, 
kỹ năng ứng phó với thiên tai cho từng thành viên cộng đồng. 
Việc đào tạo và cung cấp nguồn vốn giúp người nghèo có 
thêm các sinh kế bền vững và ít bị thiệt hại do những thay 
đổi của thời tiết và môi trường. Về mặt công trình, nguồn tài 
chính phải được sử dụng hiệu quả trong các hệ thống cơ sở 
hạ tầng, đặc biệt là giao thông và thuỷ lợi. Trên quy mô quốc 
gia, một chiến lược tăng trưởng xanh cần được cổ vũ. Một nền 
kinh tế xanh phải thoả mãn ba yêu cầu chủ yếu: tối thiểu hoá 
sự phát thải các khí gây ra hiệu ứng nhà kính; tối ưu hoá việc 
sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên; và phát triển phải 
bền vững trên cơ sở tạo nên một sự công bằng chung cho 
toàn xã hội.

PGS.TS Lê Anh Tuấn
Theo: sgtt.vn

Sự thảm liệt của cơn bão Haiyan, khiến Philippines phải cần đến 5 năm, với chi phí gần 2 tỉ USD để tái thiết và hồi phục
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