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Tháng 8/2014, trong khuôn khổ dự án do ICCO tài trợ, VRN đã triển khai hai 

hoạt động để đưa những thông tin đến với công chúng. Đây là hai trong số hoạt 
động của VRN, nhằm thực hiện mục tiêu chiến lược: vận động chính sách liên quan 
đến thủy điện.

1. Từ  ngày 12 đến16/8, với sự điều phối của Văn phòng Mạng lưới sông ngòi Việt 
Nam, VRN đã tổ chức thành công  đợt điền dã  cho các nhà báo tại 3 điểm: hạ lưu 
thủy điện trên hệ thống Vu Gia – Thu Bồn, khu tái định cư Thủy điện A Lưới và khu 
tái định cư Bồ Hòn thuộc Thủy điện Bình Điền. Mục đích chuyến đi là, trên cơ sở cố 
vấn khoa học từ các chuyên gia của mình, VRN mong muốn các  nhà báo hoạt động 
trong lĩnh vực môi trường tiếp cận và chuyển tải nguồn thông tin  một cách khách 
quan về những vấn đề được và chưa được liên quan đến đời sống mọi mặt của các 
cộng đồng dân cư dưới tác động của các công trình thủy điện ở các điểm đến.

Kết quả của hoạt động điền dã phản ánh một góc nhìn về cuộc sống người dân dưới 
tác động của các công trình thủy điện, qua Phóng sự: “Việt Nam xanh: Cuộc sống nơi 
thượng nguồn” do nhóm phóng viên VTV 2  Đài truyền hình Việt Nam thực hiện 
(http://vtv.vn/video/viet-nam-xanh-cuoc-song-noi-thuong-nguon-47766.htm).

2. Trong 2 ngày (21 và 22/8) Hội thảo: “Chuẩn bị tham vấn Thủy điện Don 
Sahong trên dòng chính Mê Kông” đã được VRN kết hợp với Ban chỉ đạo Tây Nam 
Bộ  tổ chức tại Thành phố Cần Thơ. (xem tiếp trang 2)

Ản
h:

 V
RN

Các nhà báo tham gia chuyến điền dã do VRN tổ chức
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MÔI TRƯỜNG SÔNG VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC

Trong khi nguồn nước ngầm ở Hà Nội đang ngày một cạn kiệt và ô nhiễm thì các nhà khoa học đã phát 
hiện ra phương pháp khai thác nước ngầm từ các cồn nổi trên Sông Hồng. Đây là giải pháp hay nếu được 
thực hiện thành công sẽ đem lại cho Hà Nội nguồn nước dồi dào với trữ lượng lớn, đáp ứng nhu cầu khai 
thác, sử dụng của người dân Thủ đô.

Lấy nước từ cồn nổi 
trên Sông Hồng

Nước ngầm Hà Nội: Đang ngày 
càng suy kiệt!

Theo nhận định của các chuyên gia về 
tài nguyên nước: Thời gian qua, do sự khai 
thác mạnh mẽ tài nguyên nước để phục vụ 
các nhu cầu ăn uống, sinh hoạt, sản xuất 
công nghiệp, du lịch và dịch vụ đã khiến 
nước dưới đất ở thành phố Hà Nội bao 
gồm các quận nội thành và vùng lân cận đã 
có một số biểu hiện suy thoái.

Sự suy thoái về lượng biểu hiện rõ nhất 
ở sự suy giảm công suất khai thác ở các 
bãi giếng khu vực nội thành thành phố. 
Lưu lượng khai thác ở tất cả các bãi giếng 
ở đây đều giảm hơn so với thiết kế. Theo 
đó, các bãi giếng vùng ven Sông Hồng 
như Yên Phụ, Lương Yên không bị giảm, 
thậm chí còn tăng công suất khai thác. 
Tất cả các bãi giếng còn lại của bảng trên 
nằm xa Sông Hồng trong khu vực nội 

thành của thành phố đều bị giảm công 
suất khai thác so với thiết kế. Việc giảm 
này thể hiện ở việc giảm dần công suất 
khai thác ở các giếng khoan, có nơi thậm 
chí phải dừng khai thác ở một số giếng. 
Đến nay công suất khai thác các bãi giếng 
chỉ đạt từ 69 đến 78% công suất thiết kế.

Sự suy thoái về lượng còn biểu hiện 
ở sự giảm mực nước dưới đất theo thời 
gian, sự mở rộng phễu hạ thấp mực nước 
dưới đất. Theo tài liệu quan trắc mực 
nước dưới đất liên tục ở mạng cố định 
của Trung tâm Quan trắc thuộc Sở Tài 
nguyên và Môi trường Hà Nội và Liên 
đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên 
nước miền Bắc từ những năm 90 của thế 
kỉ trước đến nay cho thấy, mực nước ở 
các lỗ khoan quan trắc trong lòng thành 
phố bị giảm trong thời kì 1990-2005 với 
tốc độ trung bình từ 0,3 - 0,5 đến 0,6 - 
0,8m/năm, làm cho mực nước dưới đất 
hạ xuống rất sâu như ở Mai Dịch đến 
26m, Hạ Đình đến 34m cách mặt đất. 
Từ năm 2005 đến nay do giảm công suất 
khai thác nên mực nước dưới đất không 
giảm nữa. Việc hạ thấp mực nước dẫn 
đến hình thành phễu hạ thấp bao trùm 
lên các công trình khai thác. Cùng với sự 
giảm dần mực nước theo thời gian, phễu 
hạ thấp mực nước cũng được mở rộng 

(tiếp theo trang 1) Hội thảo được 
tổ chức trên cơ sở cung cấp kiến thức 
cho hai đối tượng là cán bộ và người 
dân về thủ tục Thông báo, Tham vấn 
trước và Thỏa thuận (PNPCA), cùng 
với những thông tin cơ bản về Thủy 
điện Don Sahong trên dòng chính Mê 
Kông, và nếu thủy điện này cùng những 
thủy điện  khác được xây dựng sẽ ảnh 
hưởng đến Đồng bằng Sông Cửu Long 
Việt Nam như thế nào. Hội thảo là 
bước chuẩn bị để khi thủ tục được Ủy 
hội sông Mê Kông (MRC) tiến hành 
thực hiện, giúp người dân và các cấp 
chính quyền có đủ thông tin và cơ sở 
có thể nêu ý kiến góp phần giảm thiểu 
tác động không mong muốn đối với 
Đồng bằng Sông Cửu Long. Hội thảo 

đã giành được sự quan tâm của các cấp 
chính quyền và người dân địa phương 
tham dự, vì những thông tin trình bày 
hữu ích  về  Đồng bằng Sông Cửu Long 
Nguồn dữ liệu liên quan đến đập trên 
dòng chính Mê Kông sẽ được VRN  
chuyển tải một cách phù hợp đến người 
dân tại các cộng đồng và các cấp chính 
quyền 13 tỉnh, thành ở Đồng bằng 
Sông Cửu Long thời gian gần nhất.

Đây là một trong số chuỗi hoạt động 
được khởi đầu trong thời gian sắp tới 
của VRN và các NGOs liên quan đến 
Thủy điện Don Sahong (Để tìm đọc tài 
liệu hội thảo, bạn có thể tải từ website: 
www.vrn.org.vn).

Văn phòng VRN
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dần. Nếu lấy giới hạn vùng có độ cao mực 
nước thấp hơn 0 mét so với mực nước 
biển là vùng bị ảnh hưởng do khai thác 
thì diện tích vùng này vào đầu những 
năm 90 của thế kỉ trước chỉ khoảng 200 
km2 nay đã tăng lên đến trên 250 km2 
cũng là những biểu hiện của sự suy thoái 
về lượng.

 Nhiều lợi thế khi khai thác 
nước tại cồn nổi Sông Hồng

Theo phê duyệt tại Quyết định số 499/
QĐ-TTg, ngày 21 tháng 3 năm 2013, 
nhu cầu về nước cho toàn thành phố đến 
các năm 2020, 2030, 2050 tương ứng là 
1,6; 2,4 và 3,1 triệu m3/ngày. Tuy nhiên, 
trước thực tế trên đây, Hà Nội không thể 
đạt được mục tiêu như đã đề ra. Qua 
nhiều hội thảo, các nhà khoa học đã nghĩ 
đến giải pháp khai thác nước dưới đất ở 
các cồn nổi trên Sông Hồng, có thể làm 
tăng đáng kể trữ lượng nước khai thác 
mà không có các tác động đáng kể đến 
môi trường.

Theo tài liệu khoa học đã công bố, 
Sông Hồng đoạn từ Sơn Tây đến Gia 
Lâm có 5 cồn nổi giữa sông điển hình. 
Đó là, cồn nổi 1, nằm trên diện tích của 
6 xã: 3 xã Chu Phan, Thạch Đà, Hoàng 
Kim thuộc huyện Mê Linh và 3 xã Hồng 

Hà, Liên Hà, Liên Hồng thuộc huyện 
Đan Phượng.

Cồn nổi 2, còn có tên gọi là bãi Đại Độ, 
nằm trên địa phận của 2 xã: Đại Mạch và 
Võng La thuộc huyện Đông Anh.

Cồn nổi 3, là một cồn mới nổi trong 
vài chục năm nay, nằm trên địa phận 
của 3 xã: Liên Mạc thuộc huyện Từ 
Liêm và Đại Mạch, Võng La thuộc 
huyện Đông Anh.

Cồn nổi 4, còn có tên là bãi Tứ Liêm, 
nằm trên địa phận của 3 xã: Hải Bối, 
Vĩnh Ngọc, Tầm Xá thuộc huyện Đông 
Anh và 2 phường Phú Thượng, Nhật Tân 
thuộc quận Tây Hồ.

Cồn nổi 5, còn có tên là bãi Giua, 
nằm trên địa phận của các phường Tứ 
Liêm, Phúc Tân, Phúc Xá của quận Tây 
Hồ và phường Ngọc Thụy thuộc quận 
Long Biên.

Tiến sỹ Nguyễn Văn Đản, chuyên gia 
về tài nguyên nước dưới đất cho biết: 
Công suất khai thác nước dưới đất tại 
mỗi điểm trên các cồn nổi có thể đạt 
đến trên 10.000 m3/ngày. Do kỹ thuật 
khai thác và khoan giếng hiện nay ở Hà 
Nội chỉ đạt đến 7.000 m3/ngày, có thể 
thiết kế thành cụm gồm 2 - 3 giếng tại 
mỗi điểm. Các giếng khai thác trong mỗi 
cụm bố trí theo phương vuông góc với 

phương của bãi giếng, tức là vuông góc 
với phương dòng chảy của Sông Hồng, 
khoảng cách các giếng trong cụm 3 - 5 
m. Mỗi bãi giếng có thể có trên dưới 10 
cụm giếng khai thác cách nhau 50 - 100 
m bố trí dạng đường thẳng theo hướng 
kéo dài của cồn sao cho đạt được công 
suất của cả bãi giếng khoảng trên dưới 
100.000 m3/ngày, tiện lợi cho công tác 
quản lý. 

Mặt khác, theo các nhà khoa học, việc 
bố trí công trình khai thác nước dưới đất 
ở các cồn nổi trên Sông Hồng rất thuận 
tiện: Số lượng giếng khai thác ít nhưng 
cho công suất lớn, chất lượng nước rất 
tốt, khoảng cách giữa các giếng khoan 
khai thác rất nhỏ, thuận lợi cho việc xây 
dựng mạng truyền dẫn và quản lý… sẽ 
làm tăng đáng kể nguồn nước cung cấp 
cho các nhu cầu của Thủ đô.

Tuy nhiên, các nhà khoa  học cũng cho 
rằng, để việc xây dựng công trình khai 
thác ở các cồn nổi cần nghiên cứu các 
vấn đề về điều kiện thủy động lực của 
dòng chảy, tính ổn định của các cồn nổi, 
các điều kiện an toàn cho giếng vào các 
mùa lũ.

Minh Trang
Theo  dwrm.gov.vn

Sông Hồng cung cấp nguồn nước tưới và sinh hoạt chủ yếu cho Bắc Bộ
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DI DÂN TÁI ĐỊNH CƯ

Để có cái nhìn tổng thể và bao quát bức 
tranh này, chúng tôi đã đi khảo sát một số 
điểm tái định cư lớn tại các tỉnh Sơn La, 
Nghệ An, khu vực Tây Nguyên; qua đó 
đặt ra vấn đề cũng như kiến nghị một số 
giải pháp góp phần giải quyết những tồn 
đọng này. Chuyên đề CSTC xin đăng tải 
lần lượt loạt bài liên quan đến tái định cư 
thủy điện, câu chuyện không mới nhưng 
vẫn đang nhức nhối dư luận. 

Khởi công từ năm 2005, với công suất 
2.400 MW, sản lượng điện 10,2 tỷ kWh/
năm, Thủy điện Sơn La được xem là công 
trình quan trọng quốc gia và là dự án thuỷ 
điện có quy mô lớn nhất khu vực Đông 
Nam Á. Theo quy hoạch, số dân phải di 
chuyển là hơn 20.260 hộ với 95.733 người 
với tổng mức đầu tư lên tới 20.293 tỉ đồng. 
Từ ngày tổ máy cuối cùng đã hòa lưới điện 
quốc gia vào năm 2012 (sớm hơn dự kiến 
3 năm) thì đến nay, hậu di dân tái định 
cư thủy điện tại địa phương này vẫn còn 
nhiều vấn đề đáng bàn liên quan đến vấn 
đề an cư lạc nghiệp của người dân, trong 
đó không ít câu hỏi đặt ra khi mà có nhiều 
công trình tiền tỷ bị bỏ hoang và “cỏ” hóa 
theo thời gian.

“20 năm sau, các công trình ấy 
vẫn giậm chân tại chỗ cũng nên”

Chúng tôi về Phiêng Nèn, sát thị trấn 
Phiêng Lanh, huyện Quỳnh Nhai để 
tìm hiểu cuộc sống của nhân dân tại đây. 

Ông Lò Văn Một (trú tại Phiêng Nèn 3, 
xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai) 
- nguyên là Bí thư Đảng ủy xã Pa Khinh 
(thuộc huyện Quỳnh Nhai, nay thuộc lòng 
hồ thủy điện) nói “dân chúng tôi nhiều nỗi 
niềm lắm”. Và khi hỏi về 2 ngôi chợ, bến xe, 
bệnh xá đang bỏ hoang ngoài kia là như thế 
nào, ông cũng chỉ biết lắc đầu cười: “Biết thế 
nào mà trả lời cô bây giờ. Khi chúng tôi di 
dời từ Pa Khinh về đây, những công trình 
này cũng bắt đầu được xây dựng. Cứ xây hết 
cái này đến cái kia. Sau khi xây xong vào 3 
năm trước, chợ đó có thời gian hoạt động 
chừng một năm rồi thôi. Còn trường học, 
trạm y tế, bến xe thì chưa bao giờ đi vào hoạt 
động. Cũng chưa thấy huyện có ý kiến chỉ 

đạo gì. Và không biết chừng, 20 năm sau, 
các công trình ấy vẫn dậm chân một chỗ 
cũng nên”.

Ông kể thêm, cái ngày dân bản Mấn 
của ông lũ lượt kéo nhau về đây TĐC, 
mỗi hộ chỉ có mỗi cái nền nhà trơ trọi và 
chỉ được 320m2 đất ở (trong khi người 
ta hứa sẽ chia cho mỗi hộ 800 - 1.000m2 
đất). Ruộng nương thì chẳng có, chính 
quyền cho mỗi hộ 1 con lợn để phát 
triển chăn nuôi, gọi là chuyển đổi nghề 
nghiệp. Muốn buôn bán cũng không 
đủ vốn, bao nhiêu tiền từ đền bù đất thì 
làm nhà dựng cửa mất rồi, nguyên vật 
liệu chở từ huyện Sông Mã và Lai Châu 
về đắt lắm. Giờ đây, không chỉ gia đình 

Đi tìm lời đáp nơi “rốn” tái định cư thủy điện:

Dự án tái định cư thủy điện Sơn La:
Vì sao bỏ hoang những công trình 
nghìn tỷ?
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Nhiều khu vực TĐC, ống dẫn nước sinh ra để cho có, dân phải gùi nước từ nơi khác về dùng theo ngày

Xây dựng thủy điện là một trong những chủ trương lớn của Nhà nước nhằm đảm bảo an ninh năng lượng 
cũng như phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Thủy điện và tái định cư là công việc như anh em sinh 
đôi. Qua nhiều năm thực hiện di dân tái định cư (TĐC) thủy điện, mặc dù đã có nhiều điều chỉnh cũng 
như kinh nghiệm từ các dự án trước đó nhưng theo đánh giá vẫn chưa khắc phục được những hậu quả và 
bất cập, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của nhân dân tại hầu hết các điểm tái định cư trên cả nước.
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ông mà những người dân ở đây, đi mua 
ăn từng ngày.

Kể đến đây, tự nhiên ông ngẩn tò te, lộ vẻ 
tiếc nuối: “Dân bản Khoang, bản Kích xã 
tôi lúc đó nhất quyết không đi mà xin ở lại. 
Họ bảo ở lại còn có đất làm nương làm rẫy. 
Với lại, ở đó sẵn nước trên đồi, không phải 
mất tiền mua. Họ ở lại và tự đảm bảo được 
cuộc sống của mình. Tính ra họ sướng 
hơn mình nhiều. Nhưng lúc đó, không đi 
cũng không được. Tôi là cán bộ, tôi phải 
làm gương”.

Ông kể về đây, nhiều thứ phí trên đời 
phát sinh lắm. Dân miền núi như ông 
chẳng quen đâu. Nhiều người ở đây kéo 
nhau đi làm thuê khắp nơi, có những người 
đi cả năm mới về. Anh em họ hàng giờ đây 
mỗi người một ngả, thỉnh thoảng nhớ lắm, 
không có xe máy nên cũng chịu. Một năm, 
may ra gặp nhau vào mấy dịp như cưới xin, 
ma chay hoặc ăn hỏi mà thôi.

Đối diện với nhà ông Một, là nhà chị 
Hoàng Thị Chơ, cũng là dân bản Kích 
về đây. Nhà chị có 6 nhân khẩu, chồng 
mất sớm, mình chị xoay xở trăm bề để lo 
cho con cái cái ăn cái mặc. Ruộng nương 
chẳng có. Chị kể ngày xưa nhà chị có mấy 
hecta đất rẫy. Mỗi vụ thu hơn 50 - 60 bao 
gạo (50kg/bao trở lên). Khi về đây có 
mỗi nền nhà. Có đứa con đi học mầm 
non xong mà đi xin việc không được. 
Gia đình chị được nhận số tiền đền bù 
hơn 200 triệu đồng. Nhưng tiền cứ vơi đi 
dần, trong khi chẳng có khoản thu thêm. 
Chị than ở đây tiền điện nước đắt lắm. 
10 ngàn đồng/khối nước, tháng dùng 
tiết kiệm thì 150 ngàn đồng. Khi chúng 
tôi nói chuyện với chị, chị đang ngồi “tò 
te” trước cổng nhà. Chị bảo ngày qua 
ngày, cứ ngồi vậy thôi, chẳng biết làm gì 
mà sống.

“Những công trình quy hoạch 
bị… lệch”

Nếu ở Quỳnh Nhai, dân băn khoăn về 
những công trình nghìn tỷ bị bỏ hoang và 
vấn đề công ăn việc làm thì ở điểm TĐC 
Trại Dê (xã Yên Sơn, huyện Yên Châu), 
ngoài việc làm, dân còn bất an thường 
trực vì tại nơi cư trú mới có hiện tượng 
đá lăn. Đá lăn hầu hết diễn ra vào buổi 
tối nên không ai phòng bị gì và 3 năm trở 
lại đây, năm nào cũng có hiện tượng này. 
Năm 2011, 8 giờ tối, đá lăn xuống nhà 
ông Hà Văn Lại, 10 ngày sau đó, tiếp tục 
lăn xuống nhà ông Lò Văn Chính. Năm 
2012, lúc 2 giờ sáng, đá lăn xuống nhà ông 
Lò Văn Than.

Đặc biệt năm 2013, 4 giờ sáng, đá lăn 
xuống nhà bà Lò Thị Lai, đi xuyên nhà, 
đồ đạc hỏng hết, cạnh đó có 2 cháu bé 
đang ngủ, may mà đá va vào cột nhà nên 
chuyển hướng không thì chẳng biết như 
thế nào. Còn người dân vùng TĐC tại xã 
Cò Nòi, huyện Mai Sơn muốn phát triển 
chăn nuôi gia súc nhưng thiếu vốn, thiếu 
vùng chăn thả, trong khi đó khâu đền 
bù giá đất chênh lệch vẫn chưa có được 
tiếng nói chung giữa chính quyền và 
nhân dân. Dân nhiều điểm TĐC chưa 
có nước, điện.

Khi thắc mắc làm thế nào để đảm bảo 
an toàn tính mạng cho người dân trước 
hiện tượng đá lăn này, ông Nguyễn Minh 
Tiến, Trưởng ban Dự án TĐC Thủy điện 
Sơn La cho biết: “Đó là một vấn đề mới 
phát sinh. Nguyên nhân bắt nguồn từ việc 
bà con phá rừng làm nương rẫy vì không 
có đất sản xuất, không còn cây lâu năm để 
giữ núi. Trước khi dân về đây thì nơi này 
không có hiện tượng đá lăn gì cả”. Còn khi 
được hỏi về các công trình bị bỏ hoang ở 
Quỳnh Nhai, ông Tiến trả lời: “Tôi cũng 
vào làm việc mấy lần rồi. Theo quy hoạch 
Chính phủ duyệt, thì dự án làm đúng. Tuy 
nhiên, trong điều hành, sắp xếp vẫn chưa 
thực sự vào cuộc, thành ra có 1 số công 
trình đầu tư theo quy hoạch bị… “lệch”. 
Còn nếu theo quy hoạch thì đẹp!”.

Về phương án khắc phục những tồn tại 
ấy, ông Tiến cho biết hiện tại, Ban Dự án 
và tỉnh chuẩn bị quyết toán dự án trong 
năm 2014, hoặc cuối 2015, lập đề án mới 
hậu tái định cư, đồng thời đánh giá toàn 
bộ quá trình di dân và rút kinh nghiệm 
nhằm tính toán bước đi lâu dài cho dân, 
tập trung ổn định, sản xuất, chuyển đổi 
cơ cấu nghề nghiệp. Ông Tiến cũng cho 
biết thêm, đề án này đã trình lên Quốc 
hội và cũng đã được Quốc hội phê chuẩn 
rồi. Chúng tôi cũng đang cố gắng để giải 
quyết tất cả những tồn đọng ấy.

Còn ông Đinh Xuân Mến, Phó phòng 
Tài chính - Kế hoạch, quyền Trưởng ban 
dự án TĐC Thủy điện huyện Quỳnh 
Nhai thì tỏ ra “dè chừng” khi phóng viên 

đến tìm gặp, cứ bảo “tắt ghi âm đã rồi làm 
việc”. Khi chúng tôi trình bày đó là nguyên 
tắc, ông Mến đành miễn cưỡng trả lời.

Về những phản ánh của người dân 
ở Phiêng Nèn (1,2,3) về những công 
trình tiền tỷ mà không được đưa vào sử 
dụng, nhất là chợ không có người họp, 
ông Mến cho biết: “Trước khi di chuyển 
đến điểm TĐC đó, dân phải ký một bản 
cam kết chuyển đổi phi nông nghiệp rồi 
vì đã chấp nhận xuống đây, làm gì có đất 
trồng trọt nữa. Việc họ bảo chính quyền 
không tuyên truyền và vận động họp chợ 
là không chính xác. Họ từ chối ấy chứ. 
Vì vào chợ thì phải đóng thuế. Với lại, vì 
đường nhựa rải thẳng tăm tắp vào tận ngõ 
nên không ít gia đình mở cửa hàng dịch 
vụ tại nhà nên họ cũng chẳng có lí do để 
mà vào chợ. Còn việc họ kêu ca về giá 
điện nước cao, thì đã về đây rồi, phải chấp 
nhận mặt bằng giá chung của toàn tỉnh, 
làm sao giống như ngày trước được. Sắp 
tới chúng tôi có mở khóa dạy chuyển đổi 
ngành nghề theo diện hỗ trợ của Chính 
phủ. Còn những công trình khác như 
bệnh xá, trường học, bến xe…, cái này 
thuộc quy hoạch 50 năm. Bây giờ mới chỉ 
là bước đầu nên chưa đi vào hoạt động”.

Thực sự câu trả lời của ông Mến có 
phần bàng quan và thiếu sự lưu tâm đối 
với một vấn đề trọng điểm của quốc gia. 
Vì nếu đúng quy hoạch như lời của người 
giữ quyền Trưởng ban dự án TĐC tại 
huyện Quỳnh Nhai này nói, những chợ, 
bệnh xá, bến xe, trường học ấy, có khi đã 
không còn giá trị sử dụng nữa. Thậm chí, 
không cần đợi thời gian 50 năm, mới có 
vài ba năm mà hiện tại các công trình đó 
đã xuống cấp nghiêm trọng, rêu cỏ mọc 
um tùm. Làm thế nào để sử dụng có hiệu 
quả các công trình cơ sở vật chất, tránh 
tình trạng lãng phí, xây xong bỏ đó; làm 
thế nào để ổn định đời sống của người 
dân - thiết nghĩ những người đứng đầu 
chính quyền cần có một câu trả lời thiết 
thực hơn.

Đậu Dung - Ngọc Như
Theo cstc.cand.com.vn
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n Theo Báo cáo số 177/BC-UBND tỉnh Sơn La thì đến hết tháng 6/2013, công 
tác DDTĐC Thuỷ điện Sơn La vẫn còn rất nhiều bất cập: Kết quả thu hồi đất, 
giao đất cho dân TĐC vẫn chưa hoàn thành. Việc thực hiện bù chênh lệch giá 
trị đất mới được 4.921/11.349 hộ TĐC với số tiền 250,242 tỷ đồng/445,214 tỷ 
đồng. Nhiều dự án thành phần vẫn đang dở dang, tiến độ chậm, thậm chí 
chưa khởi công. Dân tại nhiều điểm TĐC chưa có công ăn việc làm, cũng chưa 
chuyển đổi. Đời sống vẫn còn nhiều khó khăn.
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nay họ không có tiếng nói, cũng chẳng có 
quyền tham gia. Ngày ngày, họ chỉ lầm lũi 
làm việc nhà, đi nương, chăm sóc chồng 
con, và giấu sự lặng lẽ, niềm vui, nỗi buồn 
vào sự tất bật, lo toan. Con lợn mình nuôi 
mình chăm, mà đến lúc bán các chị cũng 
không phải là người quyết định.

“Lấy chồng hơn 10 năm rồi, bây giờ thấy 
chồng thoải mái nhất. Trước nó quyết hết, 
giờ mình đi họp nhóm mình cũng biết 
mình có quyền, về bảo chồng là cái này, 
cái kia phải hỏi mình nhá, không quyết 
một mình được, chồng nó nghe. Bán lợn 

giờ mình bảo mình không muốn bán là nó 
không bán được,” chị Lan tâm sự.

Đã hơn tháng nay, ngày nào cũng vậy, 
khi vợ anh Quáng, chị Thào Thị Lan thức 
dậy chuẩn bị cơm nước để hai vợ chồng đi 
nương, anh cũng không ngủ vùi nữa. Trong 
lúc chị nhóm bếp, vo gạo, anh nhanh nhẹn 
lấy cám cho lợn ăn, vứt thêm cho con trâu ít 
cỏ khô, cho đàn gà thêm ít thức ăn.

Rồi, anh rửa tay, cùng vợ ăn vội bát cơm 
nóng trước khi xếp đồ vào lù cở lên nương.

“Cam đoan là trước đây chồng mình 
chưa được như thế bao giờ. Từ ngày mình 
đi sinh hoạt nhóm chồng mới thay đổi như 
thế,” chị Lan nói, giọng đầy vẻ hạnh phúc. 
Cái hạnh phúc đó, chị mới được thấy từ hơn 
tháng. Trước đó, sáng nào cũng một mình 
chị lọ mọ với mọi việc. Anh chỉ thức dậy khi 
cơm nước đã sẵn sàng. Chiều đến khi hai 
vợ chồng đi nương về, anh lại mặc chị tất 
bật cơm nước, lợn gà, dọn dẹp nhà cửa, nấu 
cám lợn, anh sang nhà hàng xóm xem TV.

Ở bản Ma Ngán B này, câu chuyện về 
sự thay đổi trong cách ứng xử giữa các 
cặp vợ chồng đang là chủ đề bàn tán của 
nhiều cuộc chuyện trò. Câu chuyện đó dù 
bắt đầu chưa lâu, nhưng cũng làm cho mỗi 
mái nhà ở bản vùng cao này như ấm áp 
thêm, hạnh phúc hơn. Các chị vui vì thấy 
chồng đã biết chia sẻ việc nhà, chăm sóc 
gia đình.

Nhưng không chỉ thế, đó là việc bàn 
bạc, quyết định trong mỗi gia đình, là vị 
thế của những người phụ nữ bao năm đầu 
tắt mặt tối, nhưng chỉ đóng một vai trò 
“phụ” trong gia đình. Mọi việc lớn nhỏ xưa 

GIỚI VÀ SINH KẾ

Tạo cơ hội cho 
sự thay đổi
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Một buổi tập huấn về kỹ thuật chăn nuôi lợn bản địa theo phương pháp thực hành 

“Vợ đi họp nhóm thì ở nhà mỗi người 
phải giúp một tay, ông bà nội bế cháu 
hộ, chồng cho lợn ăn. Bảo đi họp tổ 
nhóm lợn là cả nhà ủng hộ.”

(Một thành viên nhóm hưởng lợi 
thôn Ki Quan San, xã Mường Hum, 

huyện Bát Xát )

Sáng sớm ở Lùng Khấu Nhin, Mường Khương, khi trời còn chưa rõ mặt người, chỉ có những đám sương táp 
vào má se lạnh, anh Tráng Chín Quáng đã trở dậy. Đàn lợn trong chuồng đói sớm cứ réo ồn lên khi nghe tiếng 
chân người đi lại. Đàn gà vẫn còn chưa quen với bóng sáng lờ mờ, chỉ cục cục kêu khi anh mở cửa.
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Những thay đổi đó chỉ bắt đầu khi họ 
tham gia dự án chăn nuôi lợn bản địa 
theo định hướng thị trường trên địa bàn 
các xã Lùng Khấu Nhin (huyện Mường 
Khương), Mường Hum, Trịnh Tường 
(huyện Bát Xát), tỉnh Lào Cai.  Cho đến 
thời điểm tháng 11 năm 2013 đã có 14 tổ 
nhóm với gần 400 phụ nữ là thành viên 
thuộc các nhóm dân tộc Hmông, Dao, 
Giáy, Nùng được thành lập trong khuôn 
khổ dự án “Nâng cao vai trò làm chủ kinh 
tế của phụ nữ dân tộc thiểu số thông qua 
các can thiệp thị trường ở tỉnh Lào Cai do 
Oxfam và các đối tác địa phương (Sở NN 
và PTNT, Trung tâm khuyến nông, Hội 
phụ nữ tỉnh) cùng thực hiện.

Các cơ quan chuyên môn như Sở Nông 
nghiệp và PTNT, Trung tâm Khuyến 
nông… tập huấn kiến thức và hỗ trợ về 
vật chất liên quan trực tiếp đến việc phát 
triển sản xuất và xúc tiến thị trường cho 
sản phẩm thịt lợn bản địa. Cụ thể là xây 
dựng một “ngân hàng lợn” gồm những 
con lợn nái và đực giống có nguồn gen 
tốt, sạch dịch bệnh để cấp cho các phụ nữ 
thành viên nhằm phát triển đàn lợn thịt 
sạch cung cấp cho thị trường. Mỗi phụ nữ 
thành viên sẽ được nhận tối thiểu 1 con 
lợn nái nặng khoảng 15- 20kg, sau khi lợn 
nái đẻ lứa đầu sẽ hoàn trả lại cho dự án 1 
con lợn nái có trọng lượng tương đương 
để tiếp tục quay vòng sang hộ khác. Từ 
nguồn vốn ban đầu với khoảng 260 con 
lợn giống, hiện nay số lượng lợn đang quay 
vòng có khoảng 400 con.

Ước tính sau 1 năm tham gia dự án, 
mỗi thành viên tổ nhóm có thu nhập tăng 

thêm khoảng 4 triệu đồng/ năm từ việc 
bán lợn con hoặc do không phải mua đầu 
vào lợn con để chăn nuôi lợn thịt. Ngoài ra, 
chị em còn có thu nhập tăng thêm từ hoạt 
động trồng trọt do áp dụng tốt mô hình ủ 
phân bằng men vi sinh do dự án giới thiệu. 
Chị em ở các tổ nhóm đều đang phấn đấu 
để tăng số lượng đàn lợn nuôi/lứa/năm 
nhằm biến hoạt động chăn nuôi lợn từ 
hình thức “bỏ ống” hoặc để mổ thịt trong 
các dịp lễ tết trở thành một trong các hoạt 
động tạo thu nhập chính và thường xuyên 
của hộ gia đình. Hiện nay trên 14 tổ nhóm 
đã có 2000 con lợn các loại, các cơ quan 
chuyên môn cùng với tổ nhóm và chính 
quyền địa phương đang trong quá trình 
quảng bá sản phẩm và đàm phán với một 
số doanh nghiệp tại Lào Cai và Hà Nội để 
có thể đem sản phẩm  thịt lợn bản địa nuôi 
bằng thức ăn tự nhiên đến với người tiêu 
dùng từ dịp tết dương lịch năm 2014.

Bên cạnh các hoạt động về phát triển 
kinh tế, qua mỗi đợt tập huấn các chị còn 
được học thêm về bình đẳng giới, về quyền 
phụ nữ, cũng như vai trò của họ trong đảm 
bảo kinh tế hộ gia đình. Các hoạt động tập 
huấn, truyền thông của dự án đều được 
xây dựng theo nội dung và phương pháp 
thân thiện, dễ tiếp thu và dễ thực hành đối 
với phụ nữ dân tộc thiểu số.  Cụ thể là mở 
các lớp tập huấn ngay tại thôn bản với số 
lượng phụ nữ tham gia đạt mức tối thiểu 
trên 80%, ít sử dụng chữ viết, có phiên 
dịch tiếng địa phương, phổ biến kiến thức 
dựa trên thực hành (do tỷ lệ phụ nữ dân 
tộc thiểu số tại vùng dự án không biết chữ 
và sử dụng tiếng Kinh không thành thạo 

Một buổi tập huấn về cách hạch toán sản xuất
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chiếm tỷ lệ khá cao, đặc biệt là ở phụ nữ 
Hmông chiếm khoảng 74%). Nam giới và 
các thành viên khác trong cộng đồng cũng 
thường xuyên là “khách mời” trong nhiều 
hoạt động của tổ nhóm, đặc biệt ở chủ đề 
truyền thông về bình đẳng giới.

Tham gia sinh hoạt trong tổ nhóm 
chăn nuôi lợn bản địa theo định hướng 
thị trường là một cầu nối giúp phụ nữ dân 
tộc bước ra khỏi ngưỡng cửa gia đình, giúp 
đa số chị em tự tin hơn so với trước Nhờ 
tham gia sinh hoạt tổ nhóm nên tính liên 
kết giữa các thành viên trong tổ nhóm 
chăn nuôi lợn bản địa khá chặt chẽ. Các 
tổ nhóm đều tự xây dựng quỹ dành cho 
chị em trong hoặc ngoài tổ nhóm vay và 
thăm hỏi chị em gặp hoạn nạn. Trong gia 
đình, nhiều chị em cho biết đã thẳng thắn 
trao đổi với chồng nhiều vấn đề gia đình 
mà trước đó chị em thường giấu/bỏ qua 
như kế hoạch hóa gia đình, phân công lao 
động… Trong giao tiếp xã hội, chị em đã 
tự tin thể hiện mình. nhiều chị em đã tích 
cực tham gia vào các buổi họp thôn bản và 
tự tin đóng góp ý kiến. Chị em tại xã Lùng 
Khấu Nhin còn tự thực hiện những thước 
phim về đời sống của mình.

Nhưng một phần quan trọng nữa là dự 
án đã giúp thay đổi quan điểm của nhiều 
nam giới. Để chị em tham gia vào các hoạt 
động xã hội nhiều hơn, bản thân nam giới 
đã có những thay đổi về nhận thức và hành 
động. Qua phỏng vấn sâu một số nam giới 
có vợ tham gia vào các tổ nhóm lợn bản 
địa có thể thấy, quan niệm về phân công 
lao động trong gia đình đã có sự thay đổi. 
Từ chỗ cho rằng, việc nhà là việc của phụ 
nữ đến chỗ cho rằng đây là việc chung của 
hai vợ chồng. 5/6 nam giới được phỏng 
vấn đã tham gia vào những công việc trước 
đây chỉ phụ nữ và trẻ em tham gia là chủ 
yếu như cho lợn gà ăn, đi cấy lúa, bế con…

Lê Thị Sâm
Theo oxfamblogs.org

“Vợ đi sinh hoạt là tốt cho nó, mình 
tham gia cũng được nhưng còn việc 
nhà phải làm. Được cái nó đi họp về 
cũng biết ăn nói, vợ chồng không cãi 
chửi nhau như trước. Nó đi họp, đi 
tập huấn, mình vẫn ở nhà trông con 
nhỏ mà.”

(Một nam giới 
thôn Ma Ngán B, xã Lùng Khấu Nhin, 

huyện Mường Khương)
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- Thiếu cơ chế xử phạt thích đáng những 
vi phạm trong lĩnh vực vận hành đập TÐ, 
phải chăng là nguyên nhân khiến cho 
các chủ đập còn xem nhẹ việc vận hành 
an toàn?

Không phải chúng ta thiếu văn bản 
quy phạm pháp luật về vấn đề trên. 
Chính phủ từng có Nghị định số 
134/2013/NÐ-CP ngày 17-10-2013 
về quy định xử phạt hành chính trong 
lĩnh vực an toàn đập TÐ. Tuy nhiên, 
do quy định chưa chi tiết, rõ ràng về 
hành vi vi phạm nào thì bị xử phạt nên 
các cơ quan quản lý chưa đủ cơ sở để 
xử lý. Thực tế cũng chưa có chủ đập 
TÐ nào bị xử phạt theo quy định NÐ 
140. Vậy nên, các chủ đập còn coi nhẹ 
việc thực hiện quy định của pháp luật 
về quản lý ATHÐ.

- Ông nghĩ gì khi chính những chủ đập cũng 
than khó vì cơ chế chính sách, thưa ông?

nêu trong nội dung NÐ 72 không còn 
hợp lý, cần được điều chỉnh.

- Thưa ông, có hay không tình trạng “quả 
bóng trách nhiệm” cứ được đá từ nơi này 
qua nơi khác... mỗi khi có sự cố an toàn 
hồ đập xảy ra?

Theo quy định, chủ DN phải chịu 
trách nhiệm đối với mọi hoạt động 
của đơn vị mình quản lý. Khi xảy ra sự 
cố thì phải tiến hành điều tra xác định 
nguyên nhân, từ đó mới quy trách 
nhiệm cho từng tổ chức/cá nhân có 
liên quan. Về trách nhiệm của các cơ 
quan quản lý được xác định theo sự 
phân công của Chính phủ (đối với 
các bộ, ngành, UBND tỉnh) và của 
UBND tỉnh (đối với các sở). Hiện 
nay, chịu trách nhiệm chung quản lý 
nhà nước về ATHÐ thủy điện thuộc 
Bộ Công thương và an toàn TÐ nhỏ 
thuộc UBND tỉnh.

- Trong một cuộc kiểm tra ngẫu nhiên 
114/166 đập TÐ dưới 30 MW, Bộ Công 
thương phát hiện 34 đập chưa thực hiện 
công tác kiểm định, kiểm tra theo quy 
định và gần một nửa số đập TÐ chưa có 
phương án bảo vệ khi có sự cố... Con số 
này nói lên điều gì, thưa ông?

Cần nhấn mạnh rằng, việc bảo đảm 
an toàn hồ đập (ATHÐ) không phải 
chỉ qua công tác kiểm định an toàn 
đập, thực chất công tác này phải được 
chủ đập kiểm tra thường xuyên để 
phát hiện, xử lý các bất thường trong 
quá trình vận hành, hoặc kiểm tra 
trước các mùa mưa bão hằng năm. Về 
phương án bảo vệ đập, theo quy định 
tại Nghị định 72/2007/NÐ-CP (viết 
tắt NÐ 72) thì tất cả các đập phải có 
phương án bảo vệ để chủ động phòng 
ngừa hành vi xâm hại đập (về bảo vệ an 
ninh, không phải sự cố đập). Nhưng 
thực tế, có nhiều đập TÐ rất nhỏ được 

Vỡ đập, ai phải 
chịu trách nhiệm?

Ông Cao Anh Dũng, Phó Cục trưởng Kỹ thuật 
an toàn và Môi trường công nghiệp (Bộ Công 
thương) trả lời Nhân Dân cuối tuần về những 
bất cập trong hệ thống chính sách hiện nay 
đối với quản lý an toàn hồ đập thủy điện (TÐ).



9Bản tin Mạng lưới Sông ngòi Việt Nam

Có thể nói, từ năm 2010 trở về 
trước, hầu hết các chủ đập TÐ chưa 
thực hiện đầy đủ quy định của pháp 
luật về quản lý an toàn đập... Thế 
nhưng, với sự chỉ đạo quyết liệt của 
bộ, ngành chức năng, đến nay, hầu 
hết các chủ đập TÐ lớn đã thực hiện 
nghiêm túc. Ðến nay vấn đề nằm ở 
việc nhiều chủ đập TÐ nhỏ và vừa 
chưa thực hiện đầy đủ các quy định 
này. Nguyên nhân một phần do các 
chủ đập gặp khó khăn trong việc xác 
định ranh giới vùng hạ du đập, tính 
toán các kịch bản vỡ đập nên lúng 
túng trong việc xây dựng phương án 
phòng chống lũ lụt cho vùng hạ du 
đập... Thêm vào đó, một số quy định 
hiện hành về quản lý an toàn đập 
không còn phù hợp với thực tế, nhất 
là đối với những công trình TÐ nhỏ, 
vẫn chưa được chỉnh lý, khắc phục.

- Vì sao gần bốn năm trôi qua mà những 
bất cập chính sách vẫn là chuyện “khổ 
lắm biết rồi nói mãi”, thưa ông?
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Theo báo cáo của Bộ Công Thương mới có 80 đập được kiểm định hoặc kiểm tra lại phòng chống lũ trong số 154 đập đến hạn hoặc quá kỳ kiểm định

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính 
phủ, Bộ Công thương đã tích cực 
phối hợp Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và 
Môi trường và các bộ, ngành liên 
quan trong việc xây dựng một Nghị 
định mới thay thế NÐ 72 cũng như 
việc hỗ trợ phần mềm, xây dựng bản 
đồ ngập lụt, phương pháp tính cho 
các kịch bản phòng chống lũ lụt vùng 
hạ du đập; xây dựng mới, sửa đổi bổ 
sung các quy trình vận hành liên hồ, 
đơn hồ... Những nội dung công việc 
này đòi hỏi nhiều thời gian và kinh 
phí để hoàn thiện. Do vậy, trong lúc 
chờ đợi có Nghị định thay thế, đề nghị 
UBND các tỉnh chỉ đạo các cơ quan 
chức năng tăng cường hướng dẫn, chỉ 
đạo và kiểm tra các chủ đập cũng như 
thẩm định, phê duyệt các phương án 
theo thẩm quyền.

- Theo nhìn nhận của ông, cần tập trung 
vào giải pháp gì để tăng cường công tác 
quản lý xây dựng và vận hành hồ chứa?

Cần phải thực hiện các giải pháp 
tăng cường vai trò của các cơ quan 
quản lý nhà nước và chính quyền 
trong công tác an toàn đập TÐ từ 
trung ương đến địa phương thông 
qua việc tuyên truyền nâng cao nhận 
thức cộng đồng về TÐ; rà soát, kiểm 
tra công tác quản lý, vận hành hồ 
chứa của các chủ đập; kiểm tra, xử lý 
nghiêm các hành vi vi phạm quy định 
của pháp luật về quản lý an toàn đập 
TÐ để từ đó đưa công tác quản lý theo 
đúng quy định, bảo đảm ATHÐ khi 
mưa, bão đến.

- Xin cảm ơn ông!

Đức Nghĩa (thực hiện)
Theo nhandan.com.vn
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dự án này yêu cầu các nhà tài trợ của con 
đập phải triển khai những chương trình 
giúp người dân tái định cư để họ có điều 
kiện sống tốt hơn so với trước khi dự án 
khởi công. Tuy nhiên con đập được hoàn 
thành vào năm 2010, và dự án vẫn chưa 
đáp ứng được mục tiêu của các chương 
trình này. Trong khi đó, 3 chủ sở hữu của 
con đập lại đang đẩy toàn bộ trách nhiệm 
cho Chính phủ Lào – “quá sớm”, ông 
Scudder trả lời trong một cuộc phỏng 
vấn. “Chính phủ muốn xây dựng 60 con 
đập trong 20 đến 30 năm nữa, và tại thời 
điểm này, họ không hề có khả năng đối 
phó với các tác động môi trường và xã hội 
cho bất cứ một con đập nào trong số đó”.

“Nậm Thơn 2 đã xác nhận một nghi 
ngờ lâu nay của tôi rằng việc xây dựng một 
con đập lớn là quá phức tạp và quá tổn hại 
đến nguồn tài nguyên thiên nhiên vô giá” 
–  Ông nói. Hiện tại,  Scudder đang nghĩ 
rằng, thành tựu lớn nhất của ông không 
phải là thúc đẩy xây dựng một con đập, 
mà là làm nó ngừng thi công: Ông đã chủ 
trì một nghiên cứu vào năm 1992 để giúp 
ngăn chặn việc xây dựng một con đập có 
khả năng tác động tiêu cực đến vùng châu 

Là một nhà tư vấn thường xuyên 
cho các dự án xây dựng đập lớn, 

ông Scudder đã luôn nuôi hi vọng trong 
suốt sự nghiệp 58 năm của mình về công 
tác giảm nghèo, rằng thông qua việc xây 
dựng và quản lý một con đập đúng cách 
để mang lại nhiều lợi ích hơn so với những 
thiệt hại về xã hội và môi trường mà nó 
gây ra. Nhưng hiện tại, ở tuổi 84, ông đã 
kết luận rằng, đầu tư vào các con đập lớn 
là một sự lãng phí bởi chính những con 
đập đang được xây dựng gần đây “sẽ gây ra 
những hậu quả thảm khốc về môi trường 
và kinh tế - xã hội”, theo như một email ông 
viết gần đây.

Ông Scudder, một Giáo sư danh dự 
Nhân học (Anthropology) của Viện 
Công nghệ California, mô tả lại những 
ảo tưởng của mình với những con đập đã 
dần tan vỡ. Ông từng là người ủng hộ đập 
khi mới bắt đầu dự án nghiên cứu đầu 
tiên của mình vào năm 1956 – tác động 
của việc tái định cư bắt buộc tới 57.000 
người Tonga ở thung lũng Gwemne, 
nay là Zambia và Zimbabwe. Quá trình 
xây dựng đập Kariba dựa vào khoản vay 
mà khi đó là lớn nhất trong lịch sử Ngân 
hàng Thế giới, đã buộc người Tonga phải 
rời bỏ mảnh đất tổ tiên để lại dọc sông 
Zambezi để tới những vùng đất bạc màu 
ở hạ nguồn. Ông Scudder đã dõi theo sự 
tan rã của họ kể từ đó.

Khi đã tạm thời gắn kết lại và có thể tự 
cung tự cấp, người Tonga lại gặp phải các 
vấn đề như nghèo đói, nghiện rượu tràn 
lan và thất nghiệp. Bức bách về thu nhập, 
nhiều người đã phải trồng và buôn lậu 
thuốc phiện trái phép, săn bắn voi, môi 
giới và hành nghề mại dâm. Người dân tại 
các ngôi làng vẫn chưa hề có điện. 

Với tư cách là một nhà tư vấn, công 
việc gần đây nhất của ông Scudder là dự 
án đập Nậm Thơn 2 (Nam Theun 2) ở 
Lào. Dự án đã làm ông thất vọng hoàn 
toàn. Ông cùng hai cố vấn đã ủng hộ vì 

Xây dựng đập lớn là một 
đầu tư phi lợi nhuận

thổ Okavango ở Botswana – một trong 
những vùng đất ngập nước lớn cuối cùng 
trên thế giới.

Một trong những thứ thúc đẩy ông 
Scudder đưa bản đánh giá đã sửa đổi của 
mình ra công chúng chính là những dẫn 
chứng ông tìm thấy từ một nghiên cứu 
tuyệt vời của đại học Oxford xuất bản 
vào tháng Ba về Chính sách năng lượng. 
Nghiên cứu này được thực hiện bởi Atif 
Ansar, Ben Flyvbjerg, Alexander Budzier 
và Daniel Lunn, đã chỉ ra số liệu thống kê 
về chi phí cho 245 con đập lớn đã được 
xây dựng từ năm 1934 đến năm 2007. 
Thậm chí chưa kể đến các tác động về xã 
hội và môi trường – vốn luôn tiêu cực và 
ảnh hưởng trên diện rộng, nghiên cứu này 
đã cho thấy rằng “chi phí thực tế cho việc 
xây dựng các con đập lớn là quá cao và 
không mang lại lợi nhuận”.

Các tác giả của nghiên cứu – ba học giả 
về quản lý và thống kê – cho rằng các nhà 
hoạch định có xu hướng lạc quan quá mức, 
trong khi những người đề xướng xây dựng 
đập đang khai thác họ bằng sự lừa dối và 
tham nhũng trắng trợn. Nghiên cứu này 
cũng chỉ ra rằng, chi phí thực tế cho các 

Thayer Scudder, học giả 
hàng đầu thế giới về tác 
động của những con đập 
tới người nghèo, đã thay 
đổi quan điểm của mình 
về vấn đề này.

Giáo sư Thayer Scudder
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con đập bình quân tăng gần gấp đôi khoản 
ước tính trước khi xây dựng, và nhiều hơn 
gấp nhiều lần so với khoản vượt ngân sách 
của việc thi công các loại hình cơ sở hạ 
tầng khác như đường bộ, đường sắt, cầu, 
hầm. Tính trung bình, xây dựng một con 
đập mất khoảng 8,6 năm, vượt 44% so với 
dự đoán – “quá nhiều thời gian”, các tác giả 
cho biết, các con đập lớn như vậy “không 
hiệu quả trong việc giải quyết các khủng 
hoảng năng lượng khẩn cấp”.

Các con đập thường tiêu tốn một lượng 
khá lớn nguồn lực tài chính của một quốc 
gia đang phát triển, bởi những nhà lập 
kế hoạch xây dựng đập thường đánh giá 
thấp tác động của lạm phát và sự mất giá 
của đồng tiền. Rất nhiều nguồn tài trợ 
dành cho các con đập lớn được thực hiện 
dưới hình thức cho nước sở tại vay tiền, 
và thậm chí phải trả bằng ngoại tệ mạnh. 
Tuy nhiên, phần lớn doanh thu của các 
con đập lại đến từ việc bán điện bằng đồng 
nội tệ. Khi đồng nội tệ mất giá so với đồng 
đôla, vốn thường xuyên xảy ra, gánh nặng 
từ các khoản vay tăng lên.

Một lý do khiến vấn đề này bị xem nhẹ là 
do những nghiên cứu trước đây đã đánh giá 
hiệu quả kinh tế của các con đập thông qua 
việc các đơn vị cho vay quốc tế như Ngân 
hàng Thế giới có thu hồi được nợ hay không 
– và trong phần lớn các trường hợp, họ đã 
thu lại được. Tuy vậy, tác động tới kinh tế của 
các quốc gia sở tại thường suy yếu đi. Các dự 
án xây dựng đập thường rất quy mô, bắt đầu 
từ những năm 1980, xây dựng đập tràn lan 
đã trở thành yếu tố chính của khủng hoảng 
nợ tại Thổ Nhĩ Kỳ, Brazil, Mexico và Nam 
Tư cũ. “Nền kinh tế của nhiều quốc gia rất 
mong manh, nó có thể bị tác động một cách 
tiêu cực hoàn toàn bởi khoản nợ từ một con 
đập khổng lồ”, ông Flyvbjerg – điều tra viên 
chính của nghiên cứu nói với tôi.

Để nhấn mạnh quan điểm của mình, 
nghiên cứu lựa chọn con đập khổng lồ 
Diamer-Bhasha, hiện nay đang được thi 
công tại Pakistan trên sông Ấn. Chi chí 
dự kiến cho công trình là 12,7 tỷ đô la Mỹ 
(với giá trị đồng đô la Mỹ tại năm 2008) 
và hoàn thành vào năm 2021. Mặc dù vậy, 
nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, con đập này 
sẽ không thể hoàn thiện trước năm 2027 
và chi phí là 35 tỷ đô la Mỹ (vẫn với giá trị 
đồng đô la Mỹ của năm 2008) – chiếm 
1/4 tổng thu nhập quốc nội của Pakistan 
năm đó.

Sử dụng các tiêu chí của nghiên cứu, 
phần lớn các con đập quy mô lớn đã được 
lên kế hoạch thi công dường như đều 

không có hiệu quả kinh tế. Sự thật không 
thể chối cãi là liên hợp khổng lồ Inga gồm 
8 con đập mới mục đích kéo dài sông 
Congo – mà hai dự án đầu tiên đã triển 
khai vượt rất nhiều so với mức chi phí cho 
phép – cùng với đập Belo Monte trị giá 14 
tỷ Đô la nổi tiếng của Brazil, đập thủy điện 
lớn thứ ba thế giới này sẽ xóa sổ một vạt 
khu rừng nhiệt đớiAmazon.

Thay vì xây dựng những công trình 
khổng lồ và độc nhất vô nhị như các 
con đập, các tác giả của nghiên cứu đã 
đề cập đến “những nguồn năng lượng 
linh hoạt thay thế” như gió, năng lượng 
mặt trời và các thiết bị thủy điện mini. 
“Chúng ta đang mắc kẹt trong chế độ của 
những năm 1950 khi mà mọi thứ được 
thực hiện theo những cách vô cùng thủ 
công”, ông Ansar trao đổi qua điện thoại. 
“Chúng ta cần những thứ dễ đánh giá 

tiêu chuẩn hơn, những thứ mà vừa vặn 
bên trong một thùng hàng và có thể vận 
chuyển dễ dàng”.

Tất cả những điều này đi ngược lại hoàn 
toàn với sự bùng nổ về xây dựng đập trên 
phạm vi quốc tế hiện nay. Các công ty xây 
dựng của Trung Quốc, Brazil và Ấn Độ 
đang xây dựng hàng trăm con đập trên 
khắp thế giới, và Ngân hàng Thế giới đã 
công bố một năm trước rằng, họ đang vãn 
hồi một chiến lược tài trợ xây dựng các 
đập khổng lồ vốn đã hấp hối. Những công 
trình lớn nhất trông có vẻ hấp dẫn, rất rực 
rỡ, điều mà khiến chúng ta cần rất nhiều 
thế hệ mới nhận ra rằng: Chúng chính là 
những hiện vật tàn bạo của thời đại công 
nghiệp, hiếm khi mang lại những lại những 
lợi ích như đã hứa.

Jacques Leslie
Theo nytimes.com

(Nguyễn Thị Xuân Quỳnh dịch)
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Bìa cuốn sách “Tương lai của các con đập lớn” của Thayer Scudder, xuất bản năm 2006
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Vườn layơn sắp thu hoạch của anh Đinh Đức Trọng (Hiệp An) bị quét rạp
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Nhiều nhà và tài sản của người dân Hiệp An bị ngập
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Lâm Đồng: Mưa lũ lịch sử, hơn 200 
ngôi nhà chìm trong biển nước

Theo tin tức ban đầu, trận mưa lớn đã 
tạo ra lũ quét qua vùng Sở Lăng (dưới 
chân đèo Prenn, TP. Đà Lạt) và xã Hiệp 
An (huyện Đức Trọng).

Những người dân tại thôn Định An, 
xã Hiệp An, huyện Đức Trọng cho biết, 
khoảng 3h sáng, nước lũ bất ngờ đổ về 
ầm ầm khiến họ không kịp trở tay. Nước 
lũ quét rạp hoa màu, lúa, rau thương 
phẩm và tràn vào nhà dân.

Bà Lê Thị Hà, Phó Chủ tịch UBND xã 
Hiệp An (huyện Đức Trọng) xác nhận, 
đây là trận lũ lịch sử xảy ra tại địa phương 
trong hàng chục năm qua. Điều bất ngờ 
là nước lũ từ Đà Lạt đổ xuống, còn tại địa 
phương chỉ mưa nhỏ, nên người dân và 
ngành chức năng không lường trước.

Ngay sau khi biết tình hình, chính 
quyền địa phương lập tức xuống hiện 
trường để trực tiếp chỉ đạo cứu hộ, cứu 
nạn. Đồng thời, chỉ đạo sử dụng hệ 
thống loa đài để báo tin, hướng dẫn cho 
người dân tránh lũ kịp thời nên không có 
thiệt hại về người.

Đồng thời, xã cũng đã báo cáo với 
UBND huyện chỉ đạo cho Công an 
huyện điều phối các phương tiện chạy 
đường cao tốc để tránh bị kẹt xe trên 
quốc lộ 20, đoạn qua xã.

Dù chưa có con số cụ thể về thiệt hại 
nhưng theo thống kê sơ bộ, trận lũ đã làm 
ngập và cuốn trôi 130 ha lúa, khoảng 70 
ha rau, hoa; 200 nhà dân ngập sâu từ 0,5 
đến 2m; quốc lộ 20 bị ngập nhiều đoạn, 
phải điều tiết xe chạy đường cao tốc. 

Linh San
Theo nguoiduatin.vn

Đêm ngày 25 rạng sáng ngày 26/8, trận mưa lũ lịch sử ở xã Hiệp An, huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) 
đã khiến hơn 200 ngôi nhà chìm trong biển nước và hàng trăm ha hoa màu bị cuốn trôi.


