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V I E T N A M  R I V E R S  N E T W O R K

Vào Trung tuần tháng 5/2015, tại Hà Nội, Mạng lưới Sông ngòi Việt 
Nam (VRN) đã kết hợp với Viện Nghiên cứu Lập pháp Quốc hội và Liên 
hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) tổ chức Hội thảo: 
Phát triển lưu vực sông – Thách thức và giải pháp. Hội thảo đã được 38 
nhà khoa học thuộc các lĩnh vực khác nhau có mối quan tâm đến bảo 
vệ, quản lý và phát triển lưu vực sông tham dự; giới truyền thông ( phóng 
viên các báo viết, điện tử, các chương trình của Đài truyền hình Việt Nam 
(VTV), và Đài truyền hình Hà Nội (HTV) cũng có mặt để đưa tin về nội 
dung Hội thảo.

Ngoài nội dung đề cập đến vấn đề Quản lý Tài nguyên nước ở các 
lưu vực sông lớn và việc sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên quý giá này 
ở Việt Nam từ các báo cáo của các học giả đến từ Hội Đập lớn và Phát 
triển nguồn nước Việt Nam (VNCOLD), Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học 
Cần Thơ, v.v… vấn đề thời sự được quan tâm đặc biệt là “Dự án cải tạo 
cảnh quan và phát triển đô thị ven sông Đồng Nai”, với quy mô 8,4 ha tại 
phường Quyết Thắng, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, từ báo cáo 
khảo sát của nhóm chuyên gia VRN. Qua dữ liệu khảo sát liên ngành tại 
thực địa các chuyên gia của VRN bước đầu đã nêu một số ý kiến phản 
biện báo cáo Đánh giá tác động môi trường của dự án này. Ý kiến của 
nhóm nghiên cứu cho rằng, Đánh giá tác động môi trường dự án hiện mới 
chỉ ở mức sơ bộ, chưa mang tầm của một dự án thi công với hơn 91% 
là lấn chiếm mặt nước ven sông như hiện nay. Luận cứ khoa học của 
Báo cáo đánh giá tác động môi trường chưa thuyết phục và tin cậy trên 
phương diện thủy động lực học, diễn biến hình thái đáy sông. 
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Đoàn công tác của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội kiểm tra thực địa dự án lấn sông

HỘI THẢO “PHÁT TRIỂN LƯU VỰC SÔNG – THÁCH 

THỨC & GIẢI PHÁP” VÀ “DỰ ÁN CẢI TẠO CẢNH QUAN 

& PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VEN SÔNG ĐỒNG NAI”
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MÔI TRƯỜNG SÔNG VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC

Khi nguồn nước bị đầu độc

Xả thẳng ra môi trường
 Khu đô thị Ciputra (quận Tây 

Hồ, Hà Nội) được xem là khu đô 
thị kiểu mẫu xuất hiện sớm tại 
Hà Nội đến thời điểm hiện tại vẫn 
chưa có nơi xử lý nước thải dù 
trong quy hoạch được phê duyệt 
có. Nhiều khu đô thị khác ở Hà 
Nội như Trung Hòa – Nhân Chính 
(Thanh Xuân), Linh Đàm (Hoàng 
Mai)… cũng vậy. Toàn bộ nước 
thải khu đô thị đều xả thẳng ra môi 
trường không qua xử lý.

Có lý do là mức phạt cao nhất 
các khu đô thị xả thẳng nước thải 
ra môi trường, như Khu đô thị Mỹ 
Đình – Mễ Trì, Khu đô thị Văn Khê, 
Khu đô thị Yên Hòa…, cũng chỉ 50 
triệu đồng, nên mọi chuyện phạt 
xong đâu lại vào đấy. Nhưng nước 
ngầm hay nước mặt nhiễm độc 
đều ảnh hưởng lớn tới sức khỏe 
người dân. Trong khi chủ đầu tư 
không chịu “bỏ tiền túi” để đầu tư 
một công trình không đem lại lợi 
nhuận thì vẫn chưa có chế tài xử 
phạt họ làm đúng cam kết.

Trên 150 khu đô thị mới, hàng 
nghìn chung cư cao tầng ở Hà Nội 
nhưng chưa có thống kê bao nhiêu 
khu xả thẳng vào hệ thống thoát 
nước chung của thành phố. Nước 
thải như vậy, tất yếu ảnh hưởng tới 
nước ngầm nhiễm độc, thậm chí 
cả nước cấp tới các hộ dân cũng 
nhiễm độc. Một minh chứng cụ thể 
khi trong năm 2014, các kết quả 
phân tích cho thấy hầu hết giếng 
khoan có phép hoặc không phép ở 
Hà Nội đều có amoni, đặc biệt là các 
giếng khoan do người dân tự thuê 
làm tại địa bàn quận Hoàng Mai, Gia 
Lâm, Hai Bà Trưng. Gần một vạn 
dân tại Khu đô thị Mỹ Đình 2 giữa 
năm 2014 hết sức hoang mang khi 
được biết nguồn nước sinh hoạt 
hàng ngày của họ nhiều năm qua có 
hàm lượng asen cao gấp nhiều lần 
cho phép.

Nước sông cũng bốc mùi
Tình trạng ô nhiễm và suy thoái 

nước ngầm phổ biến ở các khu đô 
thị rất đáng báo động khi 35 – 40% 

lượng nước sinh hoạt của người 
dân Hà Nội từ nguồn nước ngầm. 
Nhưng ngay ở Kon Tum thì nước 
mặt ở dòng sông Pôkô vừa đục 
ngầu vừa bốc mùi hôi nồng nặc do ô 
nhiễm nặng, đang khiến người dân 
vô cùng hoang mang lo lắng nhất là 
khi ngày Tết tới rất gần.

Người dân ở xã Tân Cảnh, huyện 
Đắc Tô, tỉnh Kon Tum cho hay nước 
sông Pô Kô cuốn theo rác thải từ 
củ sắn, bám chặt vào đầu hút máy 
bơm tưới của bà con, do 2 nhà máy 
chế biến tinh bột sắn phía thượng 
lưu ở các huyện Ngọc Hồi và Đắc 
Glei gây ra.

Ít ai nghĩ rằng hàng ngày hàng 
giờ chính các cư dân – công nhân 
ở những nhà máy, những khu công 
nghiệp ven sông đã đẩy nguồn 
nước, sự sống còn của họ – đi vào 
cõi chết.

Xử phạt vi phạm môi trường rất 
khó vì cần bắt quả tang mới lập biên 
bản xử phạt được. Trong khi đó hệ 
thống giám sát của cơ quan nhà 
nước còn hạn chế, cả về trang thiết 

Dòng kênh đen (ảnh chụp kênh Nhiêu Lộc , TP Hồ Chí Minh)                                                             Ảnh: Hoàng Thị Ngọc Trang
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Việc bảo vệ tài nguyên nước đang đặt ra câu hỏi: Tại sao nguy cơ ô nhiễm nặng bởi nước thải, rác 
thải sinh hoạt và các khu công nghiệp đang đẩy nguồn tài nguyên quý giá này tới nguy cơ ô nhiễm 
nặng nề mà ý thức bảo vệ môi trường của cộng đồng còn nửa vời?

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải 
vừa có ý kiến chỉ đạo về việc 
phê duyệt đề án Quy hoạch tài 
nguyên nước các lưu vực sông 
liên tỉnh. Phó Thủ tướng giao Bộ 
TN&MT tập trung tổ chức thực 
hiện việc rà soát, điều tra cơ bản 
tài nguyên nước của cả nước, 
hướng dẫn các địa phương 
thực hiện điều tra cơ bản về 
tài nguyên nước trên phạm vi 
địa bàn. Lập, trình Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt quy hoạch 
tài nguyên nước chung của cả 
nước theo đúng quy định của 
Luật Tài nguyên nước.
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bị và nhân lực. Ngay như mức phạt 
hiện tại tối đa 2 tỷ đồng với doanh 
nghiệp, 1 tỷ với cá nhân theo Nghị 
định 117 của Chính phủ vẫn chưa 
đủ sức răn đe. Nên số vụ việc bị phát 
hiện và xử lý không tương xứng với 
tình trạng ô nhiễm, cũng không khắc 
phục được bao nhiêu.

Hy vọng Luật Kiểm soát ô 
nhiễm nước

Để khắc tình trạng ô nhiễm nước 
nghiêm trọng, Liên minh nước 
sạch tổ chức Hội thảo chuyên gia 
thảo luận xây dựng hồ sơ đề xuất 
“Luật Kiểm soát ô nhiễm nước”. 
Bộ TN&MT, Bộ Công Thương, Bộ 
NN&PTNT cùng nhiều chuyên gia 
kiểm soát ô nhiễm nước tham dự.

Nhiều đại biểu tán thành đề xuất 
xây dựng Luật này hướng tới bảo 
vệ nguồn nước sạch theo quy trình: 
Nguồn nước sạch – sử dụng nước 
– kiểm soát nước thải, các nguồn 
chất thải gây ô nhiễm nước – kiểm 
soát sự cố gây ô nhiễm nước – bồi 
thường ô nhiễm nước – làm sạch 
nước, để lại có nguồn nước sạch 
đáp ứng mục tiêu. Nguồn nước 
được khôi phục chính là nền tảng 
sinh thái quan trọng bậc nhất cho 
đời sống sản xuất, dịch vụ…, khắc 
phục xung đột lợi ích trên nhiều 
dòng sông.

Để không uống nước oán nguồn, 
Luật cần quy định cụ thể trách 
nhiệm của các Bộ, ngành, địa 
phương, doanh nghiệp, sự tham 
gia của cộng đồng, trường đại 
học với quy trình tiếp cận từ dưới 
lên, tức từ đối tượng quản lý – địa 
phương, cộng đồng, trường đại 
học tới cấp trung ương. Đề cao ý 
thức cộng đồng kiểm soát, bảo vệ 
môi trường nguồn nước.

Các đại biểu cũng chỉ ra thực trạng 
nguồn nước bị ô nhiễm hiện nay có 
nguy cơ không kiểm soát được, là 
do còn những bất cập trong văn bản 
luật pháp về nguồn nước và kiểm 
soát ô nhiễm nước. Vì thế Liên minh 
nước sạch đề xuất Luật trình Tổng 
cục Môi trường với hy vọng Quốc 
hội sẽ thông qua trong kỳ họp tới. 

Kim Vũ
dwrm.gov.vn

Đã nhiều năm nay, người dân xã 
Quang Trung, huyện An Lão, TP 
Hải Phòng rất bức xúc về nguồn 
nước thải đen ngòm, bốc mùi hôi 
thối tại khu vực cống sau Công ty 
thảm Hàng Kênh, gây ô nhiễm môi 
trường, ảnh hưởng đến nguồn 
nước sông Đa Độ - là nguồn cung 
cấp nước sinh hoạt cho TP Hải 
Phòng. Sáng 7/4/2015 khi phát 
hiện nguồn nước đen từ đầu cống 
thải phía nhà máy xả ra mương, 
nhiều người dân bức xúc kéo đến 
trước cổng 2 doanh nghiệp là Công 
ty thảm Hàng Kênh và Công ty Giai 
Thăng đóng trên địa bàn xã Quốc 
Tuấn, yêu cầu các công ty này phải 
dừng ngay việc xả thải. Ngay sau 
đó các cơ quan chức năng của TP 
Hải Phòng đã có mặt, gồm: Cảnh 
sát môi trường, Phòng Tài nguyên 
& Môi trường huyện An Lão, cán bộ 
xã Quang Trung và người dân cùng 
truy tìm nguồn nước thải.

Mục sở thị đoạn đầu cống trước 
khi nước đi vào đường ống ngầm 
của 2 công ty, bằng mắt thường có 
thể quan sát thấy nước không đen. 
Tuy nhiên sau khi cống nước thải 
đi qua địa bàn 2 công ty nêu trê, độ 
dài khoảng 200m, phía cuối ống xả 
lại có màu đen đặc, hôi thối.

Trong biên bản kiểm tra hiện 
trường xả thải tại cống sau Công ty 
thảm Hàng Kênh và Công ty Giai 
Thăng có ghi: “tại đầu cống thoát 
nước thì có hiện tượng nước đen 
chảy ra mương cấp 1 của UBND xã 
Quang Trung. Hệ thống thoát nước 
thải trong công ty là cống bi bê tông 
dài khoảng 200m cũng là hệ thống 
thoát nước của khu dân của thôn 
Đâu Kiên, xã Quốc Tuấn. Đây là 
hệ thống thoát nước duy nhất của 
công ty”…

Đại diện Công ty thảm Hàng 
Kênh, Cảnh sát môi trường, Phòng 
Tài nguyên & Môi trường huyện 
An Lão nhất trí sẽ đào hở hệ thống 
thoát nước chạy qua công ty để 
làm rõ vấn đề nguồn gây ô nhiễm.
Tuy nhiên việc thực hiện sớm nhất 
cũng phải 10 ngày tới.

Được biết, trước đó người dân 
cũng đã kéo đến nhà máy một lần 
yêu cầu ngừng xả nước thải, vì 
lý do nguồn nước “bẩn” này làm 
chết cá, ảnh hưởng tới cây trồng 
của dân và đòi Công ty thảm Hàng 
Kênh đã phải bồi thường thiệt hại.

Hà Thúy
Theo baotainguyenmoitruong.vn

Hải Phòng: Truy tìm nguồn nước bẩn 
gây ô nhiễm sông Đa Độ

Hình ảnh tại sông Đa Độ
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DI DÂN TÁI ĐỊNH CƯ

Mỏi mắt đợi đất sản xuất

Theo kế hoạch được phê duyệt, 
tháng 10/2009, Công ty CP Thủy 
điện Trường Phú (địa chỉ ở tỉnh Thừa 
Thiên- Huế) bắt đầu động thổ khởi 
công thủy điện A Lin - vốn đầu tư 
1.000 tỷ đồng, đóng trên địa bàn xã 
Hồng Vân. Trong đó, kinh phí đền bù 
là 39 tỷ đồng, xây dựng khu tái định 
cư là 13 tỷ đồng...

Dù được đánh giá là thủy điện có 
quy mô vừa và nhỏ nhưng dự án 
thủy điện A Lin đã và đang làm cho 
242 hộ dân ở các thôn A Năm, Ta Lo, 
A Hố và Ka Cú 2 ở xã Hồng Vân rơi 
vào cảnh mất đất sản xuất khi đã thu 
hồi 400ha đất (phần lớn là đất nông 
nghiệp) của người dân.

Với chủ trương “đất đổi đất”, đáng 
lẽ chủ dự án thủy điện A Lin phải 
bàn giao lại số đất đã thu hồi cho 

người dân nhưng đến nay đã 5 năm 
trôi qua, các hộ dân chỉ nhận được 
500m2 đất ở và 1.500m2 đất vườn. 
Điều “khốn khổ” người dân đang gặp 
đó là sau khi thu hồi đất, từ đầu năm 
2012 đến nay, chủ dự án này đã “bỏ 
của chạy lấy người” vì thiếu vốn, 
trong khi đất sản xuất của người dân 
lại bỏ hoang.

Ông Nguyễn Văn Tôn - cán bộ 
địa chính xã Hồng Vân - cho biết: 
Bất cập và khó khăn mà người dân 
Hồng Vân gánh chịu do dự án thủy 
điện A Lin gây ra là không kể hết 
khi đất sản xuất bị thu hồi quá lớn, 
ngược lại diện tích “đất đổi đất”... thì 
quá ít.

Để chứng minh, ông Tôn cùng một 
số lãnh đạo xã Hồng Vân dẫn chúng 
tôi đến khu tái định cư A Năm được 
Công ty CP Trường Phú xây dựng 
cho gần 35 hộ dân thuộc diện di dời 

chỉ cách đường Hồ Chí Minh khoảng 
1 cây số.

Thế nhưng, nhìn khung cảnh 
nơi đây, chúng tôi không khỏi ngạc 
nhiên bởi cả khu tái định cư được 
xây dựng với số vốn 13 tỷ đồng 
nay như một “bản làng bỏ hoang” 
do không có hộ dân nào đến ở.

Ông Quỳnh Moong (thôn Ta Lo) 
bức xúc nói: Sau khi bị mất hết đất 
sản xuất bởi dự án thủy điện A Lin 
B1, kinh tế của gia đình tôi tụt dốc 
như xe không phanh. 5 năm rồi gia 
đình tui kiệt sức vì phải làm thuê 
làm mướn để có cái ăn qua ngày 
do chờ mãi vẫn không được dự án 
cấp đất như đã hứa”.

Cùng cảnh ngộ với gia đình ông 
Moong là 242 hộ dân khác của xã 
Hồng Vân. Từ những người chủ 
đất, người dân địa phương giờ lại 
thành người làm thuê, phiêu bạt 
làm ăn nhiều nơi.

Nhà tái định cư: Dân sợ sập 
không dám ở

Ông Hồ Văn Rao - Phó Chủ tịch 
UBND xã Hồng Vân - cho biết: 
“Người dân có cuộc sống khó khăn 
là do các khu tái định cư không 
đảm bảo về chất lượng công trình, 
đất đai ít ỏi, cằn cỗi nên bà con 
không sản xuất được.

Sau khi khảo sát, 30 hộ dân ở 
các thôn Ta Lo, A Năm và Ka Cú 2 
nằm trong lòng hồ thủy điện A Lin 
buộc phải di dời lên khu tái định cư 
A Năm. Từ ngày lên đây bà con 
phải sống chật vật vì tình trạng sạt 
lở, đất đai quá ít để trồng trọt.”

Huế: Dân khổ vì tái định cư từ 
dự án thủy điện

Những hệ lụy mà dự án thủy điện A Lưới để lại cho hàng trăm hộ dân đồng bào dân tộc thiểu số ở 
các xã vùng cao huyện A Lưới vẫn chưa được khắc phục xong.

Tình trạng sạt lở nghiêm trọng phía sau khu vực tái định cư khiến người dân không vào ở
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Người dân cho rằng nhà tái định cư của dự án thủy điện A Lin B1 vừa xây dựng đã xuống cấp

Mặc dù cơ quan chức năng nhiều 
lần đôn đốc, dự án Thủy điện A Lin 
B1 cam kết với UBND tỉnh Thừa 
Thiên - Huế sẽ hoàn thành vào quý 
III-2014. Thế nhưng, theo ghi nhận 
của chúng tôi, hiện công trình này 
chỉ mới triển khai xây dựng một số 
hạng mục mà thôi.

Cách đây gần 5 năm, chủ đầu tư 
dự án tiến hành xây dựng khu tái 
định cư tại thôn A Năm để làm nơi 
ở cho những hộ dân thuộc diện di 
dời. Tuy nhiên, vì nhà tái định cư 
được xây dựng không bảo đảm 
chất lượng nên người dân không 
chịu đến ở.

Do thấy nhà tái định cư được 
xây dựng chất lượng quá kém 
nên phần nhiều hộ dân thuộc diện 
di dời đã từ chối nhận nhà. Đến 
thời điểm hiện tại, trong số nhiều 
ngôi nhà tái định cư được chủ đầu 
tư xây dựng mới chỉ có 1 nhà có 
người dân đến sinh sống.

“Chất lượng nhà tái định cư quá 
tệ, bờ lô dùng để xây nhà chỉ cần 
ném nhẹ là vỡ vụn. Nhà vừa xây 
dựng xong đã xuống cấp, nứt nẻ 
hàng loạt, dân sợ nhà sập nên 
không dám ở”, ông Rao than phiền.

Quá trình tìm hiểu chúng tôi 
được biết từ năm 2011, sau khi 
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Kết quả khảo sát của các chuyên 
gia VRN chỉ rõ, “Điều đáng lo ngại 
nhất là tác động của công trình lấn 
sông sẽ ảnh hưởng rất lớn đến 
diễn biến lòng sông từ thượng lưu 
đến hạ lưu khu vực dự án, cụ thể 
đến các khu vực Cù Lao Phố, cầu 
Ghềnh, cầu Rạch Cát, cầu Hiệp 
Hòa - đó là những trọng điểm về 
nguy cơ bị tác động. Dự án làm co 
hẹp dòng chảy, mất cân bằng động 
lực là một trong những tác nhân 
gây ra sạt lở, xói sâu công trình, 
đáng lưu ý ở đây nền địa chất bị 
yếu. Cần phải tiến hành nghiên 
cứu tổng hợp lại cơ sở dữ liệu của 
báo cáo trên, đồng thời bổ sung đo 
đạc các yếu tố phục vụ tính toán 
chi tiết cụ thể hơn”.[1]

Quan điểm của các chuyên gia 
(đồng thời cũng là những thành 
viên tư vấn khoa học của VRN) 
cho rằng, chỉnh trang cảnh quan 
đô thị là việc nên làm, và rất cần 

phát hiện nhà tái định cư được 
xây dựng chất lượng kém, chính 
quyền xã đã đề nghị Công ty 
Trường Phú khắc phục nhưng đến 
nay doanh nghiệp này vẫn chưa 
động tĩnh

Ông Lê Văn Cắt - Chủ tịch Ủy 
ban MTTQ Việt Nam xã Hồng Vân 
- cho hay: “Nếu chiếu theo quy 

định “nơi ở mới phải tốt hơn hoặc 
bằng nơi ở cũ” mà Đảng và Nhà 
nước ban hành đối với người dân 
tái định cư thủy điện thì quả thực 
nơi đây không đạt tiêu chuẩn. Bởi 
lẽ, đất đai ở chỗ TĐC được chủ 
dự án phân chia quá ít và cằn cỗi.”

Theo baomoi.com

làm. Tuy nhiên, những quy hoạch 
phát triển có liên quan đến sử 
dụng tài nguyên đất đai, tài nguyên 
nước ven sông và nguồn nước mặt 
không chỉ nhằm mục đích khai thác 
sử dụng, kinh doanh để đáp ứng 
các nhu cầu trước mắt mà còn phải 
nhằm bảo đảm chất lượng môi sinh 
lâu dài; đồng thời, giữ gìn được 
tài nguyên nước của con sông ổn 
định cho phát triển trong tương lai 
là một trong những vấn đề hết sức 
cần thiết, và rất cấp bách cho vực 
sông. Quyết định của UBND tỉnh 
Đồng Nai cho phép triển khai dự 
án liên quan đến cảnh quan sông 
Đồng Nai sẽ tạo nên tiền lệ xấu cho 
việc xâm hại các dòng sông và ảnh 
hưởng đến nguồn tài nguyên nước 
ở các lưu vực sông của Việt Nam.

Trước sự câu thúc của dư luận 
liên quan đến vấn đề này được 
đăng tải trên các phương tiện thông 
tin đại chúng, cuối tháng 5/2015 

Đoàn công tác gồm các thành viên 
của Bộ Tài nguyên & Môi trường, 
và một số Đại biểu Quốc hội đã đến 
khảo sát thực địa ở địa điểm dự án 
Cải tạo cảnh quan và phát triển đô 
thị ven sông Đồng Nai, Thành phố 
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Phải nói rằng, cùng với công 
luận trong nước, VRN đã góp phần 
khiêm tốn vào hoạt động chung 
trước sự kiện “ Dự án cải tạo cảnh 
quan và phát triển đô thị ven sông 
Đồng Nai”. Những cố gắng này 
thuộc về nhóm thành viên của Ban 
cố vấn đã thực hiện cuộc khảo 
sát thực địa kịp thời. Trên cơ sở 
đó, đưa ra những ý kiến hữu ích 
để các bộ, ngành liên tham khảo 
trước khi Thủ tướng ra quyết định 
đề nghị phải làm lại Đánh giá tác 
động môi trường cho dự án này.

Văn phòng VRN

[1] Báo cáo chi tiết lưu tại Văn phòng VRN

(Tiếp theo trang 1)
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với 13 dự án; không đưa vào quy 
hoạch 178 vị trí tiềm năng (thêm 6 
vị trí so với năm 2013).

Đoàn giám sát nhận định: Sau rất 
nhiều năm, nhiều công trình thủy 
điện đã đi vào hoạt động nhưng 
đời sống và hoạt động sản xuất của 
người dân sau khi hết thời hạn hỗ 
trợ vẫn còn gặp nhiều khó khăn, 
tình trạng nghèo đói đang có nguy 
cơ gia tăng.

Tỷ lệ hộ nghèo trung bình ở các khu 
điểm tái định cư dự án thủy điện vẫn 
còn cao và cao hơn tỷ lệ hộ nghèo 
bình quân ở các địa phương như các 
hộ dân tái định cư thuộc thủy điện Bản 
Vẽ (Nghệ An) hơn 74% hộ nghèo, 
Plei Krong (Kon Tum) 65,13%, Khe 
Bố (Nghệ An) 60%, An Khê - Ka Năk 
(Gia Lai) 56%, Đăk Rinh (Quảng Ngãi) 
49%, Huội Quảng (Lai Châu) 39,09%, 
Hòa Bình 36%...

Nguyên nhân của đói nghèo chủ 
yếu do thiếu đất canh tác, đất xấu, 
thiếu khả năng đầu tư thâm canh. 
Một bộ phận người dân tái định cư 
từng gắn bó với rừng và khai thác 
sản phẩm từ rừng là sinh kế cơ bản, 
nhưng rừng ít nên giảm nguồn thu, 
đời sống vẫn khó khăn.

Có bản với hơn 30 hộ dân, trên 
100 nhân khẩu thuộc diện tái định 
cư tập trung nhưng ở lại nơi ở 
cũ, nay không thuộc diện quản lý 
của chính quyền địa phương nơi 
ở và nơi đi, không được đầu tư 
phát triển kinh tế - xã hội nên rất 
khó khăn về sản xuất và đời sống 
(thuộc thủy điện Bản Vẽ, Tương 
Dương, Nghệ An).

Việc thiếu đất sản xuất xuất phát 
từ hạn chế trong quy hoạch, khảo 
sát, đánh giá các điều kiện tự nhiên, 
kinh tế - xã hội, đặc biệt là quỹ đất, 
nguồn nước; thậm chí dù đã được 
điều chỉnh nhiều lần nhưng khi đưa 
dân đến tái định cư vẫn thiếu những 
điều kiện tối thiểu là đất và nước.

Thậm chí ở 9 điểm tái định cư 
của thủy điện Sông Tranh 2 (Quảng 
Nam), 2 điểm của thủy điện Sơn La 
bố trí dân về nơi không có điều kiện 
sản xuất.

Chưa kể đến việc thu hồi đất, giao 
đất sản xuất của một số dự án còn 
chậm, đất xấu, một số nơi chưa giao 
đủ đất theo quy định như dự án thủy 
điện Lào Cai còn 141/230 hộ; thủy 
điện Sông Tranh 2 còn 130 hộ chưa 
có đất sản xuất (mặc dù người dân 
đã nhận tiền bồi thường đất sản 
xuất bị thu hồi bằng tiền); dự án thủy 
điện Đồng Nai 3 (Đắk Nông) còn 
thiếu 300ha đất sản xuất để giao 
cho người dân.

Theo đánh giá của đoàn giám sát, 
công tác đào tạo nghề và chuyển 

Theo báo cáo của Bộ Công 
thương, trước khi rà soát trên địa 
bàn cả nước có 287 công trình thủy 
điện với tổng công suất lắp máy 
14.818,6 MW đang vận hành phát 
điện; 200 dự án (6.023,56 MW) 
đang thi công xây dựng, dự kiến 
từ nay đến năm 2017 sẽ vận hành 
phát điện; 249 dự án (2.989,20 
MW) đang nghiên cứu đầu tư; còn 
lại 77 dự án (796,18 MW) chưa 
nghiên cứu đầu tư, chưa có nhà 
đầu tư đăng ký, chủ yếu có quy 
mô nhỏ, đang được rà soát về hiệu 
quả kinh tế và các điều kiện khác 
có liên quan.

Qua rà soát, đánh giá tác động 
hiệu quả các công trình thủy điện 
đã loại bỏ thêm 15 dự án, đưa tổng 
dự án bị loại bỏ là 439 dự án; xem 
xét thu hồi chủ trương đầu tư 47 dự 
án quá hạn mà chủ đầu tư không 
triển khai; gia hạn có thời hạn đối 

GIỚI VÀ SINH KẾ

Bấp bênh cuộc sống người dân tái định cư thủy điện
Sau nhiều năm chuyển đến nơi ở mới, đời sống của người dân tái định cư thuỷ điện vẫn còn khó khăn, tỷ lệ 
hộ nghèo còn cao, thậm chí tình trạng đói nghèo còn có nguy cơ gia tăng sau khi chính sách hỗ trợ của Nhà 
nước kết thúc… là kết quả ghi nhận được của Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khi đi giám 
sát tại các địa phương. Nguyên nhân chính của tình trạng này vẫn do người dân thiếu đất sản xuất, không có 
công ăn việc làm.
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Bên cạnh lợi ích kinh tế, thủy điện khiến cuộc sống của người dân vùng tái định cư khó khăn
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đổi nghề nghiệp cho người dân tái 
định cư chưa hiệu quả. Hầu như 
người dân không thể tìm được việc 
làm sau đào tạo, lại quay lại bám cả 
vào số đất đai ít ỏi còn lại, dẫn đến 
nghèo đói.

Qua kiểm tra thực tế cũng cho 
thấy, có một số dự án thủy điện 
như Đồng Nai 3, An Khê - Ka Năk, 
Hủa Na đang vướng mắc trong 
việc giải quyết diện tích đất sản 
xuất còn thiếu, bồi thường đất, 
nước sinh hoạt cho người dân tái 
định cư nhưng đến nay vẫn chưa 
được giải quyết…

Việc áp dụng chính sách mới 
theo Quyết định 64/2014/QĐ-TTg 
có nhiều điểm mới đáp ứng tốt hơn 
yêu cầu của người dân, nhưng lại 
chỉ áp dụng với một số dự án nên 
chưa bảo đảm sự công bằng trong 
việc thực hiện chính sách đối với 
người dân.

Trước tình thế này, đoàn giám 
sát đã kiến nghị khi triển khai xây 
dựng các công trình thủy điện phải 
bảo đảm việc bồi thường đủ đất ở, 
đất sản xuất, nguồn nước phục vụ 
sản xuất, sinh hoạt cho người dân; 
nghiên cứu có chính sách phù hợp 
trong việc đào tạo nghề, chuyển đổi 
nghề, bảo đảm sau khi học nghề 
người dân có việc làm để ổn định 
sản xuất, đời sống. Bên cạnh đó, 
đoàn giám sát cũng kiến nghị tiếp 
tục nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung 
các cơ chế chính sách liên quan để 
đảm bảo công bằng, tránh phát sinh 
khiếu kiện.

Các khu, điểm tái định cư phải 
được tiến hành trước một bước 
để người dân đến nơi ở mới sớm 
ổn định cuộc sống. Đề nghị tiếp 
tục xem xét, nghiên cứu ban hành 
cơ chế quy định sử dụng một phần 
nguồn thu thuế từ các dự án thủy 
điện để đầu tư ngược lại cho vùng 
tái định cư.

Các cơ chế, chính sách tín dụng 
riêng cho các hộ tái định cư để 
chuyển đổi ngành nghề, xuất khẩu 
lao động, mở rộng sản xuất… cũng 
được kiến nghị xem xét, cùng với 
việc giao thêm cho người dân trồng 
bù rừng để tạo việc làm.

 Vũ Hân
cand.com.vn

Tôi nhận được điện thoại của anh 
Phan Huỳnh Tiến, một người nặng 
lòng với dòng Sông Nhuệ bao năm 
nay vào lúc 12 giờ đêm. Là một 
chuyên gia về cảnh quan đô thị, 
bao năm nay ước muốn dòng sông 
Nhuệ chảy qua làng mình sẽ thực 
sự là một dải lụa giữa lòng thành 
phố, anh Tiến rất vui khi cho biết: 
Chính phủ vừa có “lệnh” yêu cầu 
Hà Nội đẩy mạnh việc cải tạo sông 
Nhuệ! Hàng chục nghìn tỷ đồng sẽ 
được “bơm ra” cho việc cải tạo dòng 
sông này… Chia vui cùng người bạn 
nhưng thú thật, tôi vẫn chưa dám tin 
Sông Nhuệ có thực sự hồi sinh.

Khóc dòng sông quê 
Bao năm qua, Sông Nhuệ có một 

vị trí vô cùng đặc biệt. Trước kia, nó là 
ranh giới tự nhiên giữa Thăng Long 
phía Đông và xứ Đoài mênh mông 
phía Tây. Chỉ bước qua con sông đã 
thấy bao điều kỳ thú khác biệt. Từ kế 
sinh nhai đến món ăn thức dụng, từ 
phương ngữ lạ lùng đến thú chơi dân 
dã: “Xù Gạ thì giỏi chăn tằm, làng La 
canh cửi, làng Đăm bơi thuyền”… 
Đầu nguồn Canh Diễn hoa trái đến 
bảy làng. La canh cửi, còn đó Vạn 
Phúc lụa là. Phú Đô Mễ Trì – vựa 
thóc Kinh thành xưa, cuối dòng có 
Uớc Lễ, Cự Đà một thời giàu có hào 
hoa nức tiếng. Sau năm 2008, sông 
Nhuệ nằm ở trung tâm Hà Nội, nhìn 
trên bản đồ, nó như một dải lụa giữa 
lòng thành phố.

Nhưng, giờ đây, Sông Nhuệ đang 
khiến bao người không khỏi bùi ngùi 
khi nhắc về nó. Ông Vũ Đức Tâm, 
nguyên là Đại sứ UNESCO Việt 
Nam tại Pháp đã dùng từ “khóc” khi 
nói đến dòng Sông Nhuệ quê mình. 
Trong hồi ức đầy xúc động, ông Tâm 
nhớ lại: “Thuở học trò, mình vẫn 
thường được nghe và nhẩm theo 
một bài hát với những ca từ tha thiết, 
trữ tình: “Quê hương tôi bên dòng 
Sông Nhuệ, bãi dâu mươn mướt 
xanh bờ…”. Sau này lớn khôn hơn, 
mình mới biết đó là bài “Người con 
gái Việt” của nhạc sĩ Lân Tuất. Mình 
mới thấy mỗi dòng sông quê đều 
mang trong mình nó biết bao giá trị 

văn hóa vật chất và tinh thần mà bây 
giờ người ta gọi là văn hóa vật thể và 
phi vật thể…Quê ngoại mình ở làng 
Hữu Thanh Oai còn gọi là Hữu Châu, 
hay là Tó Hữu. Đây là nơi hợp lưu 
của dòng Sông Nhuệ với Sông Tô 
nên rất thuận lợi cho thông thương, 
buôn bán, quanh năm chợ họp đông 
đúc, thuyền bè tấp nập khiến cho 
làng phát triển hưng thịnh lắm. Rồi 
những sinh hoạt đời thường cũng 
gắn với con sông: tắm giặt, rửa rau, 
vo gạo, gánh nước tưới rau… Một 
mùa hè, mình còn theo “điếu đóm” 
cho một nhóm đo đạc, khảo sát dọc 
Sông Nhuệ. Chuyến đi rất thú vị, 
ngày làm, đêm tìm một nhà dân cạnh 
bờ sông để ăn, ngủ, còn tắm giặt thì 
đã có spa thiên nhiên rộng rãi, mát 
mẻ. Mình vẫn nhớ cảnh quan đôi bờ 
sông, bãi mía, nương dâu, các loại 
hoa màu: ngô, đậu, khoai, sắn… trải 
ra mát mắt. Con sông Nhuệ tuổi thơ 
của mình đẹp là thế, gắn với bao 
kỷ niệm êm đềm là thế mà bây giờ, 
khi về quê tảo mộ, mình chứng kiến 
Sông Nhuệ đang chết”.

Day dứt hơn, nhà báo Hải Đường, 
trong thư viết cho một người bạn đã 
đau đáu nỗi niềm: “Người ta đang đổ 
rác, xả nước thải vô tội vạ, người ta 
đang đóng cọc vào mặt dòng sông. 
Bèo và cỏ rác đang ken dày tầng 
tầng lớp lớp trên mặt sông… Nhiều 
khúc sông cá chết trắng xóa, bốc mùi 
xú uế. Nhiều khúc sông trẻ con có 
thể xắn quần lội qua. Khúc sông mà 
ngày xưa đứng trên bờ chúng ta vẫn 
nghĩ, bao giờ mới sang được bên 
kia. Sông cạn đi hay sự ứng xử của 
con người với môi trường cạn đi?… 
Hãy cứu lấy dòng sông quê ta. Hãy 
giữ lại những ngôi nhà ngói đỏ bên 
sông thấp thoáng bên lũy tre xanh và 
những chiếc vó bè vươn cao lấp lóa 
nước, lấp lóa nắng chiều…”

Quả thực, những nỗi niềm trên 
đều bắt nguồn từ thực tế đau lòng: 
Từ nhiều năm nay, Sông Nhuệ đã 
chết! Theo kết quả khảo sát của 
Bộ Tài nguyên và Môi trường, hiện 
Sông Nhuệ đang phải hứng chịu 
nguồn nước thải từ 700 đầu mối đổ 

Nỗi đau Sông Nhuệ

(Xem tiếp trang 12)
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Ông Hoàng cho biết, thời gian 
qua, Bộ Công Thương đã tiến hành 
kiểm tra công tác này tại nhiều 
địa phương. Các doanh nghiệp 
được kiểm tra đều bày tỏ sẵn sàng 
trồng bù rừng theo kế hoạch hoặc 
nộp tiền cho địa phương, chưa có 
trường hợp nào “chây ì”.

“Tôi hoàn toàn đồng ý xử lý 
nghiêm theo quy định của pháp luật 
đối với các doanh nghiệp không 
trồng lại rừng, sẽ thu hồi giấy phép 
hoạt động điện lực”, Bộ trưởng Vũ 
Huy Hoàng nói.

Đối với những địa phương không 
còn quỹ đất cho trồng rừng, ông 
Hoàng cho biết, theo quy định, 
doanh nghiệp, chủ dự án có thể nộp 
tiền cho địa phương chủ động trồng 
rừng ở nơi khác. Nếu địa phương 
không bố trí được diện tích trồng 
rừng sẽ báo cáo lên Bộ NN&PTNT 
để bộ điều chỉnh diện tích trồng 
rừng tại các địa phương khác.

Ông Hoàng cũng khẳng định việc 
phê duyệt các dự án thủy điện đều 
có tính đến yếu tố tác động của 
môi trường. Ông Hoàng cho biết, 
khi xem xét các dự án thủy điện để 
quyết định đầu tư, vấn đề đánh giá 
tác động môi trường bao giờ cũng 
được xem xét, trong đó đặc biệt có 
phần tìm biện pháp để trồng bù lại 
diện tích rừng đã mất.

Về vấn đề chất lượng của các 
đập thủy điện bị ảnh hưởng bởi 
việc thiếu rừng đầu nguồn bảo vệ, 
Bộ trưởng Bộ Công thương cho 
biết: “Chúng tôi nói rằng, các đập 
thủy điện đến kỳ kiểm định, thì các 
đập đều đã được thực hiện kiểm 
định nghiêm túc. Các ý trong báo 
cáo của chúng tôi là không phải tất 
cả các đập đều được kiểm định mà 
chỉ là các đập đến kỳ kiểm định”.

Ngoài ra, điều này còn phụ thuộc 
vào kinh phí. Một số chủ dự án đã 
đề nghị kéo dài thời gian cắm mốc 
công trình thủy điiện. Chúng tôi sẽ 
tiếp tục kiểm tra và có báo cáo lại 
quốc hội về tiến trình thực hiện. 
Bộ Công thương sẽ cùng Bộ NN-
PTNT báo cáo với chính phủ nếu 
cần có báo cáo bổ sung”.

Khi diện tích rừng cần khôi phục 
bị thu hẹp ngay từ trên giấy

Mặc dù Bộ trưởng Bộ Công 
thương khẳng định chưa có trường 
hợp nào “chây ì” trong việc trồng bù 
rừng theo kế hoạch hoặc nộp tiền 
cho địa phương, các con số trong 
thực tế lại không thể hiện điều này.

Ngày 4/6 vừa qua, UBND tỉnh 
Bình Phước cho biết diện tích mà 
Bộ NN&PTNT giao cho tỉnh trồng 
rừng thay thế từ năm 2014 đến Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng trong phiên chất vấn Quốc hội ngày 11/6/2015

“Món nợ rừng” được chất vấn tại 
phòng họp Quốc hội

Liên quan đến việc xây dựng các 
công trình thủy điện, trong phiên 
chất vất Bộ trưởng tại kỳ họp thứ 9 
Quốc hội khóa XIII trong chiều ngày 
11/6, Đại biểu Nguyễn Thái Học – 
Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Yên đã bày tỏ 
quan ngại về tiến độ trồng bù, trồng 
rừng thay thế chậm chạp tại nhiều 
địa phương.

Đặc biệt, nhiều địa phương đến 
nay hiện không còn đất để trồng 
rừng thay thế, do những bất cập từ 
giai đoạn quy hoạch. Ông Học đề 
nghị Bộ trưởng Bộ Công Thương 
nói rõ về giải pháp giải quyết tình 
trạng này trong thời gian tới.

Trả lời câu hỏi này, Bộ trưởng 
Vũ Huy Hoàng khẳng định doanh 
nghiệp thủy điện không trồng rừng 
thay thế có thể sẽ bị thu hồi giấy 
phép hoạt động điện lực.

“Món nợ rừng” được chất vấn 
tại phòng họp Quốc hội

“Kể cả đến bây giờ, doanh nghiệp muốn trồng rừng thì cũng không còn đất để trồng nữa. 
Vì sau khi quy hoạch thì đất còn lại ít lắm”, đại biểu Nguyễn Thái Học – tỉnh Phú Yên nói.
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2016 là 2.588 ha. Thế nhưng, hiện 
tại mới chỉ có 1.591 ha được quy 
hoạch vào quỹ đất trồng rừng thay 
thế, trong đó diện tích đất lâm phần 
484 ha và đất chưa sử dụng thuộc 
vùng bán ngập các hồ thủy điện, 
thủy lợi 1.107 ha.

Dự kiến trong năm 2015 tỉnh sẽ 
trồng khoảng 290 ha rừng thay thế. 
Nhưng đã hết 5 tháng đầu năm, 
Sở NN&PTNT vẫn báo cáo lên 
quá trình triển khai trồng còn nhiều 
vướng mắc do khó khăn về nguồn 
vốn. Hiện tại, UBND tỉnh vẫn chưa 
có quyết định thu hồi và chủ trương 
trồng rừng trên diện tích này.

Trước đó, vào tháng 12/2014, 
báo Lao Động cho biết theo Chi cục 
Lâm nghiệp tỉnh Quảng Nam, tổng 
diện tích phải trồng rừng thay thế 
(TRTT) khi chuyển đổi mục đích sử 
dụng rừng sang thi công các công 
trình thủy điện trên địa bàn tỉnh là 
hơn 1.371ha. Kế hoạch trồng rừng 
năm 2014 hơn 700ha. Thế nhưng, 
diện tích sau khi điều chỉnh xuống 
còn hơn 451ha (giảm 251ha, tương 
đương 36%).

Nguyên nhân giảm là diện tích 
rừng bị ảnh hưởng bởi công trình 
thủy điện Đắc Mi 4 điều chỉnh từ 
300ha theo kế hoạch giảm xuống 
còn hơn 86ha, và công trình thủy 
điện Geruco Sông Côn xin chậm 
trồng rừng thay thế từ 2014 sang 
năm 2015.

Tuy vậy, đến thời điểm báo cáo, 
cả tỉnh cũng mới chỉ thực hiện 
trồng rừng thay thế được vỏn vẹn 
24/700ha, tương đương 3,4% kế 
hoạch năm.

Hay trước nữa, vào năm 2012, 
báo cáo của Bộ NN&PTNT lên Thủ 
tướng Chính phủ cho biết từ năm 
2006 đến 2012, cả nước đã có 160 
dự án thuộc 29 tỉnh và thành phố 
trực thuộc Trung ương thực hiện 
việc chuyển đổi mục đích sử dụng 
rừng sang xây dựng thủy điện, tổng 
diện tích là 19.792 ha.

Riêng Tây Nguyên chiếm tới 50 
dự án, “phải chuyển đổi” tới 8.162ha 
rừng, chiếm 41,2% diện tích rừng 
bị chuyển đổi trong cả nước.

Vậy nhưng, vào tháng 11/2012, theo 
thống kê của báo NangluongVietnam.
vn cho biết, mới chỉ có 8/29 tỉnh trên 
cả nước có dự án thủy điện thực hiện 
việc trồng lại rừng. Tổng diện tích rừng 
trồng lại chỉ đạt 735ha, bằng 3,7% 
diện tích rừng đã chuyển đổi.

Báo cáo từ các tỉnh cho thấy, lý 
do của việc chậm trễ trong các dự 
án trồng rừng thay thế là vì vấn 
đề về kinh phí, thiếu quỹ đất…. 
Tuy nhiên, Chủ tịch UBND huyện 
Đông Giang – ông Đỗ Tài khẳng 
định, quỹ đất không thiếu, vấn đề 
nằm ở chỗ chủ dự án thủy điện 
có quyết tâm “trả nợ rừng” hay 
không mà thôi, theo tờ Lao Động 
dẫn lời trong một bài viết vào 

tháng 12/2014. Trên thực tế, thì 
về lý thuyết vấn đề thiếu đất đã 
được giải quyết trong cơ chế nộp 
tiền hoặc quy hoạch trồng rừng 
trên đất của địa phương khác 
theo sự điều chỉnh của Sở NN-
PTNT địa phương.

Như vậy, có thể thấy, khi vấn đề 
này được đưa ra giữa phiên chất 
vấn Quốc hội, thì nó không còn là 
vấn đề liên quan tới doanh nghiệp 
và địa phương, mà liên quan trực 
tiếp tới vấn đề quy hoạch dự án 
và quản lý tiến độ thực hiện dự án 
từ các bộ chức năng, ở đây là Bộ 
Công thương, Bộ NN-PTNT, Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư. Tuy nhiên không 
khó để nhận thấy, với câu trả lời 
của Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng trong 
phiên chất vấn, thì các khía cạnh 
trên đều đã được “né” một cách 
khéo léo.

Hậu quả của việc không trồng 
rừng thay thế là gì? Khi vùng 
thượng nguồn không được trả lại 
môi sinh, sẽ làm gia tăng nguy cơ 
lũ lụt, sạt lở, ô nhiễm đối với vùng 
hạ du. Ngoài ra, nguy cơ nứt, vỡ 
còn xảy ra đối với chính các công 
trình thủy điện. Cuộc sống của 
người dân tại vùng thủy điện càng 
lúc càng trở nên bấp bênh khi việc 
“trả nợ rừng” bị “khất lần” từ năm 
này sang năm khác.

Phan A
daikynguyenvn

Thủy điện Sông Tranh 2 còn “nợ” 314ha rừng thay thế.
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trên các vùng nước nhỏ hơn từ đầu 
năm 2015. Công ty Kyocera dự 
kiến sẽ xây dựng hàng chục trạm 
điện mặt trời như thế trên các hồ 
thủy lợi khắp Nhật Bản, nhất là 
những nơi thiếu đất.

Một lợi ích thấy rõ của các trạm 
điện mặt trời thả nổi là rất tiết kiệm. 
Nước phía dưới giúp làm mát hệ 
thống và do đó hiệu suất sản xuất 
điện cao hơn so với trên mặt đất.

Những trạm điện thả nổi còn giúp 
giảm bớt hai vấn đề các hồ thủy 
lợi thường xuyên gặp phải là tình 
trạng bốc hơi nước  và rong tảo 
phát triển.

Nhật Bản đang xây dựng các nhà 
máy sản xuất điện từ năng lượng 
mặt trời (gọi tắt là điện mặt trời) lớn 
nhất thế giới và thả nổi trên các hồ 
thủy lợi nhằm khắc phục vấn đề đất 
đai để triển khai

Theo Japan Times, sau khi việc 
xây dựng hoàn tất vào cuối tháng 5, 
trạm sản xuất điện mặt trời ở phía 
tây Nhật Bản của Công ty Kyocera 
đã bắt đầu đi vào hoạt động từ 
trung tuần tháng 6-2015.

Trạm điện mặt trời đó được thả 
nổi trên mặt nước hồ thủy lợi gần 
tỉnh Hyogo. Trạm sử dụng 9.072 
tấm thu năng lượng mặt trời không 
thấm nước lắp trên tấm nổi làm từ 
chất liệu mảng chống thấm HDPE. 
Trạm dài 333m, rộng 77m (tổng 
diện tích bề mặt hấp thụ ánh nắng 
là 25.000m2).

Theo thiết kế, Công ty Kyocera 
cho biết trạm điện mặt trời này sẽ 
tạo ra sản lượng điện hằng năm 
khoảng 2.680 MWh, đáp ứng nhu 
cầu của 820 hộ. Trạm sẽ bán điện 
cho Công ty điện lực Kansai ở 
Osaka với tổng giá trị khoảng 96 
triệu yen (780.000 USD) mỗi năm.

Đây là trạm điện mặt trời thả nổi 
trên mặt nước thứ ba của Công ty 
Kyocera. Hai trạm trước đó lắp đặt 

Nhà máy điện mặt trời nổi trên mặt nước
Tháng 3 năm tới, Công ty 

Kyocera sẽ tiếp tục khởi công xây 
dựng một trạm điện mặt trời khác 
trên hồ thủy lợi Yamakura của tỉnh 
Chiba. Theo thiết kế, nhà máy này 
sẽ có sản lượng điện hằng năm 
khoảng 15.635 MWh.

Những trạm điện mặt trời như thế 
này hoàn toàn phù hợp với chiến 
lược năng lượng của Nhật Bản sau 
thảm họa động đất kèm sóng thần 
tại Fukushima. Quốc gia này dự 
định vào năm 2030 sẽ tăng gấp đôi 
nguồn năng lượng có  thể tái tạo.

Kim Thoa
Theo tuoitre.vn

Mỹ muốn đầu tư năng lượng sạch tại VN
Việt Nam có tiềm năng rất lớn 

về các nguồn năng lượng tái tạo. 
Đây cũng là lý do vì sao các doanh 
nghiệp Mỹ muốn đầu tư sâu lĩnh 
vực năng lượng tại VN. Ông Patrick 
Wall - tùy viên thương mại, Tổng 
lãnh sự quán Mỹ tại TP.HCM - đã 
nhận định như vậy tại hội thảo về 
năng lượng sạch được Tổng lãnh 
sự quán Mỹ và báo Đầu Tư cùng 
Công ty General Electric tổ chức tại 
TP.HCM ngày 14-5.

“Việt Nam có tiềm năng rất lớn 
về các nguồn năng lượng tái tạo 
phân bố rộng trên cả nước với gần 
3.400km bờ biển cung cấp nguồn 
năng lượng gió khoảng 500 - 1.000 
kWh/m2 mỗi năm, nguồn năng 
lượng mặt trời phong phú với lượng 

bức xạ nắng trung bình 5 kWh/m2/
ngày trên khắp cả nước. Hơn nữa, 
tiềm năng kỹ thuật của thủy điện 
nhỏ cũng lớn. Đây cũng là lý do vì 
sao các doanh nghiệp Mỹ muốn 
đầu tư sâu rộng hơn trong lĩnh vực 
năng lượng tại Việt Nam” - ông 
Patrick nói. Ông còn dẫn ví dụ nổi 
bật cho thấy thành công trong hợp 
tác ở lĩnh vực này giữa hai nước là 
General Electric, công ty đã có mặt 
tại Việt Nam 20 năm qua, tập trung 
chủ yếu vào bốn lĩnh vực thiết yếu 
gồm năng lượng, hàng không, thiết 
bị y tế và dầu khí.

Theo ông Nguyễn Thế Phương, 
Thứ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư, 
phát triển kinh tế của Việt Nam vẫn 
còn dựa nhiều vào việc khai thác 

tài nguyên thiên nhiên. “Tiêu dùng 
năng lượng cho sinh hoạt và các 
hoạt động kinh tế tăng dẫn đến 
việc tiêu thụ nhiều năng lượng hóa 
thạch hơn trong khi việc sử dụng 
các nguồn năng lượng sạch, năng 
lượng tái tạo còn hạn chế. Việt 
Nam xác định tăng trưởng kinh tế 
phải đi kèm với tiến bộ xã hội và 
bảo vệ môi trường” - ông Phương 
nói. Ông cũng cho rằng Việt Nam 
có tiềm năng rất lớn về năng lượng 
tái tạo bao gồm năng lượng nước, 
gió, mặt trời, sinh khối, sinh học, địa 
nhiệt nếu tranh thủ được các tiến 
bộ khoa học công nghệ của thế giới 
hiện nay.

Hồng Quý
Theo tuoitre.vn

Trạm điện mặt trời của Công ty Kyocera thả nổi trên mặt hồ thủy lợi sử dụng 9.072 tấm thu năng lượng mặt trời
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TIN TỨC - SỰ KIỆN

Việt Nam đã chịu đựng những thiệt 
hại đáng kể về kinh tế - xã hội trong 
các thập kỷ qua do hạn hán. Các 
trận hạn hán lớn trong những năm 
1997 và 2002 đã ảnh hưởng trực 
tiếp tới khoảng 3 triệu người (1997) 
và 1,3 triệu người (2002), gây thiệt 
hại kinh tế lần lượt là 407 triệu đôla 
Mỹ và 200 triệu đôla Mỹ (UNISDR 
và Ngân hàng Thế giới, 2010). Suốt 
hơn 10 năm qua, ở khu vực miền 
Trung, Tây nguyên, vùng Đông 
Nam bộ chưa có lúc nào người dân 
phải hứng chịu những đợt khô hạn 
và nắng nóng nặng như năm nay.

Tháng 5-2015, nhiệt độ trung 
bình vùng miền Trung đã cao hơn 
nền nhiệt độ trung bình nhiều năm 
2-4°C. Khô hạn ở miền Trung có 
thể tiếp tục kéo dài vài tháng tới. 
Hầu hết sông ở khu vực miền Trung 
và Tây nguyên đều khô cạn, tổng 
lượng dòng chảy các con sông từ 
Thanh Hóa đến Bình Thuận đã sút 
giảm xấp xỉ 60-80% so với nhiều 
năm trước. Và lần đầu tiên Ninh 
Thuận phải công bố tình trạng khẩn 
cấp do hạn hán kéo dài.

Ở vùng đồng bằng sông Cửu 
Long (ĐBSCL), song song với 
nền nhiệt độ cao, nguồn nước đầu 
nguồn giảm là tình trạng xâm nhập 
mặn đến sớm và sâu hơn vào đất 
liền (hơn 70km, xấp xỉ mức của 
năm 2010). Trong bốn thập niên, 
từ năm 1980-2009, ở vùng này chỉ 
có hai năm khô hạn lớn là 2002 và 
2004. Nhưng chỉ trong năm năm, 
từ 2010-2015, vùng đồng bằng này 
đã có ba năm có mùa khô nóng và 
hạn: 2010, 2014 và 2015.

Không còn là vấn đề của riêng ngành nông nghiệp

Cho đến nay, cả ba hình 
thái hạn nông nghiệp, hạn 
khí tượng thủy văn và hạn 
kinh tế - xã hội đều đã hiện 
diện tại Việt Nam. 

Ở một nước nông nghiệp và là 
nước xuất khẩu gạo lớn như Việt 
Nam, khi nói về hạn hán, hầu như 
mọi người đều nghĩ tới hạn nông 
nghiệp chứ không phải hạn khí 
tượng, hạn thủy văn hay hạn kinh 
tế - xã hội. Hạn nông nghiệp được 
hiểu là một hiện tượng tự nhiên do 
tình trạng thiếu mưa, thiếu nước 
trong đất, giảm lưu lượng dòng 
chảy, nước ngầm, làm giảm năng 
suất cây trồng và sản lượng. Hạn 
khí tượng - thủy văn liên quan đến 
sự biến động theo hướng sút giảm 
lượng mưa, dòng chảy so với trung 
bình nhiều năm. Hạn kinh tế - xã 
hội liên quan đến những thiệt hại về 
sản lượng và làm giảm nguồn thu 
ngân sách, gây ra những biến động 
xã hội như di dân, ngưng trệ nhiều 
nguồn sinh kế, phải cứu trợ khẩn 
cấp... Năm nay, có lẽ cả ba hình 
thái hạn hán nói trên đều hiện diện.

Đánh giá thiệt hại do hạn hán gây 
ra hiện nay ở nước ta chủ yếu chỉ 
dựa vào những tổn thất theo diện 
tích mùa màng, số đầu gia súc, 
thời gian đình chỉ sản xuất và sản 
phẩm bị sút giảm. Các chuyên gia 
cũng chưa có đủ dữ liệu để đánh 
giá tổn thất kinh tế do suy giảm chất 
lượng môi trường, thu hẹp hệ sinh 
thái, làm mất tính đa dạng sinh học, 
hoặc những thiệt hại như gia tăng 
tình trạng di dân, xáo trộn cấu trúc 
xã hội hoặc ảnh hưởng đến sức 
khỏe cộng đồng.

Nhưng ta thấy rõ hạn hán ảnh 
hưởng đến hầu hết các vùng của 
Việt Nam, gây ra những thiệt hại 
đáng kể và tác động mạnh mẽ lên 

đời sống và phát triển kinh tế của 
đất nước. Căng thẳng vì nước ở 
Gia Lai đã khiến nhiều hộ dân tranh 
chấp, mất bình tĩnh, lời qua tiếng 
lại. Không có mưa hoặc ít mưa sẽ 
làm dòng chảy sông ngòi xuống 
thấp, dẫn tới xâm nhập mặn ở các 
vùng ven biển, có thể ảnh hưởng 
đến một nửa diện tích đất nông 
nghiệp ở ĐBSCL vào mùa khô.

So với các thiên tai khác tại Việt 
Nam thì hạn hán phát triển từ từ 
chứ không nhanh như bão lũ, 
nhưng hạn hán kéo dài gây ra các 
tác động tích lũy tới kinh tế - xã 
hội. Trong thời kỳ khô hạn kéo dài, 
người dân nông thôn ở các vùng 
duyên hải ĐBSCL phải mua nước 
uống với giá rất cao để sử dụng 
cho nhu cầu hằng ngày.

Do hầu như không thể tìm ra giải 
pháp cho các vấn đề hạn hán gây 
ra, nhiều người trẻ đã phải rời bỏ 
gia đình và đồng ruộng đến các 
thành phố hay các vùng ngoại ô tìm 
kiếm việc làm, làm nảy sinh không 
ít vấn đề xã hội khác.

Giải quyết nạn hạn hán ở Việt 
Nam là rất khó và tốn kém. Chính 
phủ và các cơ quan bảo tồn nguồn 
nước có thể dùng ngân sách quốc 
gia hoặc của tỉnh để đầu tư nâng 
cấp hệ thống kênh thủy lợi và hệ 
thống hồ chứa, làm một số đập 
dâng trên hệ thống sông, mở rộng 
các nhà máy cấp nước sinh hoạt.

Chúng ta cần dùng cả các giải 
pháp đắt tiền như đầu tư thiết bị 
và công nghệ lọc nước biển thành 
nước ngọt song song chọn lựa và 
canh tác các giống cây trồng chịu 
hạn, áp dụng các phương pháp 
tiết kiệm nước trong sản xuất nông 
nghiệp và tăng cường biện pháp 
dự trữ nước cho các hộ gia đình. 
Nhưng cấp bách nhất là phải nhanh 
chóng trồng lại và bảo vệ các cánh 
rừng đầu nguồn nhằm giảm tác 
dụng khô nóng và làm nơi dự trữ 
nước tự nhiên cho sông rạch trong 
lưu vực.

Lê Anh Tuấn
Theo tuoitre.vn
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Ô nhiễm Sông Nhuệ trầm trọng

vào với khối lượng 400 nghìn m3/
ngày. Trong đó có nước thải của 8 
khu công nghiệp, với gần 500 cơ sở 
và cụm công nghiệp; khoảng 360 
làng nghề và các đô thị; khu dân cư; 
du lịch, khách sạn; nhà hàng; các cơ 
sở y tế. Hiện không có sinh vật nào 
sống nổi trên Sông Nhuệ, riêng rau 
muống thả ở dòng sông này có tới 
trên 10.000 loại vi khuẩn gây bệnh.

Bao giờ cho đến bao giờ?
Được biết ngay từ khi Hà Tây sáp 

nhập về Hà Nội, câu chuyện cứu 
dòng sông Nhuệ đã được đặt ra 
cùng với việc cứu Sông Tích, Sông 
Đáy. Năm 2014, Thủ tướng Chính 
phủ cũng ban hành quyết định phê 
duyệt đề án cải tạo Sông Đáy – 
Sông Nhuệ. Thành phố Hà Nội cũng 
đã quyết định đầu tư hàng nghìn tỷ 
đồng cho việc nạo vét, khơi dòng, kè 
đê Sông Nhuệ. Mới đây, sau khi đi 
thị sát, Phó Thủ tướng Hoàng Trung 
Hải đã yêu cầu Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn, UBND thành 
phố Hà Nội tập trung nguồn lực, 
ưu tiên bố trí kinh phí tiếp tục đầu 
tư, khẩn trương hoàn thành các 
dự án cải tạo hệ thống Sông Đáy, 
Sông Tích, Sông Nhuệ (tập trung 
xử lý khôi phục lại dòng chảy, cải 
thiện điều kiện môi trường… Có thể 
thấy, Chính phủ đang khá “sốt ruột” 
trước việc cải tạo các dòng sông ở 
Hà Nội. Cuối năm 2008, trước tình 
hình ô nhiễm trên hệ thống sông 
Nhuệ – Đáy và ảnh hưởng của đợt 
mưa lớn bất thường gây ngập úng 
nghiêm trọng trên địa bàn thành 
phố Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ 
đã chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, UBND thành phố Hà 
Nội và các cơ quan liên quan triển 
khai các dự án cải tạo, khôi phục hệ 
thống Sông Đáy, Sông Tích, Sông 
Nhuệ và xây dựng các trạm bơm 
Yên Sở, Yên Nghĩa, cụm công trình 
đầu mối Liên Mạc… nhằm đảm bảo 
nguồn nước cho sản xuất, sinh hoạt, 
phát triển kinh tế – xã hội và cải thiện 
môi trường vùng ven sông, đồng 
thời nâng cao khả năng tiêu thoát 
nước cho trung tâm TP. Hà Nội khi 
xảy ra mưa lớn. Tuy nhiên, tiến độ 
thực hiện các dự án đến nay còn rất 
chậm, tình trạng ô nhiễm môi trường 
các sông Nhuệ – Đáy chưa được cải 
thiện, việc tiêu thoát nước cho TP. 
Hà Nội khi xảy ra mưa lớn chưa đáp 
ứng được yêu cầu.

Và, ngay cả cái cách cải tạo dòng 
Sông Nhuệ mà Hà Nội đang triển 
khai cũng có nhiều điều chưa ổn. 
Theo TS.KTS Lê Quốc Hùng, Hà 
Nội quyết định đầu tư hơn 8.700 tỷ 
VNĐ (gần 500 triệu USD) nâng cấp 
sông Nhuệ giai đoạn 2010-2015. 
7.800 tỷ đồng nạo vét đoạn Hà 
Đông – Liên Mạc, nâng cấp cống 
Lương Cổ, Nhật Tựu; trạm bơm 
Yên Nghĩa; Liên Mạc, Yên Sở II, 
Đông Mỹ, Ngoại Đô II và bơm tiêu 
vào Sông Nhuệ, Sông Châu. 600 tỷ 
đồng nạo vét đến Lương Cổ – Phủ 
Lý (dài 53km/74km); sông nhánh La 
Khê, Duy Tiên; cải tạo đê chính. Xây 
Nhà máy xử lý nước thải (XLNT) 
Cầu Ngà, 15.000 – 20.000m3 /ngày, 
ở Tây Mỗ 360 tỷ đồng. Rõ ràng việc 
đầu tư cho Sông Nhuệ chưa đặt 
trong tổng thể nâng cấp thủy hệ 
Hà Nội (Sông Nhuệ là phần không 
tách rời với Sông Hồng, Sông Tô 

và hệ thống đầm hồ liên quan). Đặc 
biệt cần loại bỏ các nhà máy xử lý 
nước thải (XLNT) tập trung đắt đỏ, 
lãng phí, kém tác dụng. Thay vào đó 
là hàng trăm trạm XLNT tại nguồn, 
ngăn chặn không chỉ 35 miệng cống 
lớn mà hàng trăm cống nhỏ đang đổ 
thẳng nước thải vào sông. Cải tạo đê 
chính đồng thời kết hợp tái bố trí dân 
cư, dịch cư ven đê ra ngoài hành 
lang bảo vệ hai bên bờ sông. Không 
bố trí dân cư sát mép nước và không 
khuyến khích đầu tư nhà máy XLNT 
tập trung – Thực tế các nhà máy 
đã xây dựng tại Hà Nội rất đắt tiền 
nhưng không phát huy tác dụng. 
Đầu tư lớn thể hiện quyết tâm của 
các nhà quản lý. Nhưng bỏ ra 500 
triệu USD mà không có biện pháp 
đồng bộ thì khả năng tái ô nhiễm lớn 
hơn. Lúc ấy lực đã kiệt, Sông Nhuệ 
vô phương cứu chữa.

Sông Nhuệ chỉ lấy lại sức sống 
nếu được cung cấp đủ nước từ 
Sông Hồng. Để giảm khối lượng nạo 
vét thường xuyên cần có bể lắng 
phù sa và xử lý nước sạch trước khi 
bơm nước vào sông. Để duy trì mực 
nước ổn định cần có nhiều hồ chứa 
bổ cập nguồn nước cho sông. Hạn 
chế độ dốc của sông cần có những 
đập chắn giữ nước. Điều quan trọng 
bậc nhất là 100% nước thải phải 
qua các trạm XLNT trước khi đổ 
vào sông. Cần tái bố trí các khu dân 
cư, nơi sản xuất ra khỏi hành lang 
bảo vệ sông. Ưu tiên bố trí các công 
trình công cộng, công viên giải trí 
sát mép nước. Các công trình này 
được giám sát môi trường khắt khe 
và phải trả phí “lợi thế cảnh quan” 
rất cao để đảm bảo nguồn thu, chi 
cho công tác bảo vệ môi trường. Có 
rất nhiều bài học đấu thầu khai thác 
cho các doanh nghiệp tư nhân thực 
hiện. Các nhà đầu tư khai thác cảnh 
quan để kinh doanh các dịch vụ giải 
trí, họ gắn bó lợi ích kinh doanh với 
bảo vệ môi trường thành mối quan 
hệ tương tác – bền chặt.

Thế mới biết, để cứu những dòng 
sông ở Hà Nội không phải là chuyện 
đơn giản, ngoài quyết tâm, kinh phí, 
cần phải nhìn xa trông rộng. Xin 
đừng bê tông hóa như đã làm với 
dòng Tô Lịch!

Hà Văn Toại
Theo congluan.vn
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