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10 Ngày 28/10/2014 tại Thành phố Huế, Mạng lưới sông ngòi Việt Nam (VRN) và Mặt 
trận Tổ Quốc tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tổ chức diễn đàn  Thủy điện Miền Trung, Tây 
Nguyên:  Mối quan tâm của người dân và trách nhiệm các bên liên quan. Diễn đàn đã thu 
hút được sự tham gia của các cộng đồng bị ảnh hưởng,  ban ngành của tỉnh,  những thành 
viên VRN  Quảng Nam, Thừa Thiên - Huế, Quảng Bình, Đắk Nông, Đắk Lắk, nhóm tư 
vấn đánh giá tác động môi trường và xã hội (SEIA group), các nhà khoa học và đại diện 
một số tờ báo. 

Diễn đàn tập trung thảo luận và đã đạt được những điểm đồng thuận  như sau:
Thứ nhất, ghi nhận vai trò và những đóng góp to lớn của thủy điện trong đáp ứng nhu 

cầu năng lượng quốc gia; các ban quản lý, các công ty thủy điện và chính quyền địa phương 
với những cố gắng đáng kể trong việc hỗ trợ sinh kế cho nhân dân bị  ảnh hưởng bởi các 
công trình thủy điện.

Thứ hai, vấn đề  di dân, tái định cư. Tại những công trình thủy điện lớn, Chính phủ và 
các cấp chính quyền địa phương, nhà đầu tư đã có sự điều chỉnh chính sách, giải pháp kịp 
thời trong việc đền bù, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng để sớm ổn định đời sống và chuyển 
đổi cơ cấu ngành nghề, phát triển sản xuất v.v... Tuy nhiên, tại không ít các công trình thủy 
điện vừa và nhỏ, nhiều cam kết và hứa hẹn về đền bù và hỗ trợ đã không được thực hiện 
đầy đủ. Mức đền bù, giá đất đền bù là chưa thỏa đáng, diện tích đất được đền bù quá ít so 
với nhu cầu, và chất lượng đất kém không đủ để thực hiện các hoạt động sản xuất. Tại nơi 
ở mới, người dân còn gặp nhiều khó khăn  trong phục hồi sinh kế.  (xem tiếp trang 12)
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MÔI TRƯỜNG SÔNG VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC

Sự cố tràn bùn đỏ 
tại Tân Rai – Lâm Đồng
Tối ngày 7 và rạng sáng 8-10, người 

dân sinh sống quanh khu vực nhà 
máy tổ hợp bô-xít Tân Rai (huyện Bảo 
Lâm, Lâm Đồng) lại một phen xôn xao, 
lo lắng trước sự cố một lượng lớn bùn 
đỏ tại hồ thải quặng đuôi số 5, chảy tràn 
ra ngoài. Lượng bùn này tràn xuống mặt 
đường nội bộ dẫn vào Xí nghiệp mỏ 
tuyển bô xít Tân Rai, sau đó chảy xuống 
hồ Cai Bảng.

Theo một cán bộ kỹ thuật Công ty 
TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng, cho 
biết bùn từ nhà máy tuyển quặng chảy 
qua đường ống và đổ vào hồ này. Trước 
khi đưa ra hồ, bùn (màu đỏ) được pha 
một chất trợ lắng. Khi ra đến hồ, bùn vừa 
kịp lắng xuống. Nước bề mặt sẽ được thu 
qua một hệ thống kênh và dẫn về hồ Cai 
Bảng. Do trời mưa to nên nước thoát 
không kịp mới xảy ra hiện tượng tràn và 
xói lở bờ đập. Theo tính toán của công ty, 
tổng lượng nước tràn và thoát ra khỏi hồ 
thải quặng khoảng 20.000m3. Tổng diện 
tích mặt nước của hồ thải quặng đuôi số 5 
là 18ha. Hiện tại, dung tích chứa tại hồ là 
1,7 triệu m3 gồm cả nước và bùn màu đỏ 
(dung tích thiết kế hơn 2 triệu m3).

Theo quan sát tại hiện trường, một 
lượng lớn bùn đã bị cuốn trôi theo nước 
bề mặt khi sự cố sạt lở xảy ra. Phía dưới 
chân đập (cách mặt đập khoảng 4m), xe 
ủi phải san ủi một lượng lớn đất bùn và 
gia cố lại bờ taluy đường đã bị sạt. Trên 
phần thân đập, nhiều ống dẫn bùn từ 
xí nghiệp mỏ tuyển ra hồ thải quặng 
đuôi bị gãy, vỡ nằm chỏng chơ. Một 
số mương thoát nước bị sạt lở nghiêm 
trọng. (theo tintuc.wada.vn)

Dân lo lắng
Người dân khu vực xung quanh đã rất 

lo lắng, bởi lẽ đây mới là thông tin do phía 
Nhà máy bô xít Tân Rai đưa ra, chưa có 

kiểm nghiệm độc lập để xác định bùn 
đỏ tràn ra ngoài có chứa chất độc hại hay 
không? Mặt khác, thời điểm hiện nay mới 
bắt đầu cao điểm mưa bão, trong tương 
lai ai dám chắc không xảy ra sự cố tương 
tự? Khi đó đơn vị chủ quản liệu có lại 
“đổ” cho trời mưa to, nước lớn, là “yếu tố 
khách quan” nữa hay không? Người dân 
đang chờ câu trả lời thỏa đáng, cũng như 
phương án bảo đảm an toàn tuyệt đối cho 
hồ chứa bùn đỏ vốn chứa nhiều hóa chất 
của chủ đầu tư.  (theo congan.com.vn)

“Hãy đến ở với chúng tôi một 
giờ rồi biết!”

Ông Đinh Tuấn Việt, chủ tịch UBND 
thị trấn Lộc Thắng (huyện Bảo Lâm, tỉnh 
Lâm Đồng) cho biết: “Tại nhiều cuộc 
họp có sự tham dự của đại diện Công ty 
Nhôm Lâm Đồng, đại diện các tổ dân 
phố cũng lên tiếng phản ảnh. Bản thân địa 
phương cũng đã ít nhất 10 lần gửi công 
văn đến đơn vị quản lý nhà máy alumin 
yêu cầu phải có biện pháp khắc phục tình 
trạng ô nhiễm nhằm cải thiện môi trường 
sống của người dân. Phía Công ty Nhôm 

Lâm Đồng viện dẫn các báo cáo môi 
trường và những vấn đề kỹ thuật để khẳng 
định mọi thứ vẫn an toàn. Thực tế cuộc 
sống của người dân vùng xung quanh nhà 
máy alumin bị xâm hại hằng giờ!”.

Bà Trần Trung Hiền, cán bộ thị trấn 
Lộc Thắng, nói: “Dân chúng tôi không 
tin vào các đánh giá môi trường mà phía 
bôxit cho là đánh giá độc lập. Cơ quan 
chức năng làm ơn tới ăn, ở với chúng tôi 
khoảng một giờ rồi hãy kết luận”.

Ngay cả nước giếng người dân cũng 
không dám dùng để nấu ăn, họ phải 
chở can đi xin nước ở cách xa hơn 3km. 
Nước giếng chỉ dùng để giặt đồ, nhưng 
vẫn phải lọc qua nhiều lần để hạn chế 
hư quần áo. Bà mở bể lọc, màu đỏ quạch 
bám khắp thành bể dù bà lau chùi định kỳ 
1 tuần/lần... “Sáng hôm sau vườn chanh 
dây bị úa vàng, rụng lá, rụng hết trái non. 
Vườn cà phê cũng bị tình trạng tương tự”. 
Điều ông Thiện sợ nhất là nước dính vào 
da nóng rát, rất ngứa và nhơn nhớt như 
xà phòng, vụ việc xảy ra tại vườn ông 
Thiện cũng được UBND thị trấn Lộc 
Thắng ghi nhận. (theo tuoitre.vn)

Nạo vét bùn thải tràn từ hồ thải quặng đuôi số 5 ở các mương thoát nước và mặt đường phía dưới chân đập
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Nhà khoa học nghĩ gì?
Giáo sư- Tiến sỹ Lê Huy Bá, Viện trưởng 

Viện Khoa học Công nghệ Quản lý Môi 
trường, thuộc Đại học Công nghiệp Thành 
phố Hồ Chí Minh: “Bùn này không phải là 
bùn đỏ hoàn toàn, có lẫn những chất hữu 
cơ. Đây là sản phẩm của quá trình rửa và 
chiết xuất quặng ra chứ chưa phải là quá 
trình luyện quặng thành alumin và thành 
nhôm. Hai quá trình có những hồ riêng. 
Nếu từ hồ của quá trình luyện mà ra thì là 
bùn đỏ hoàn toàn, trong đó sud nhiều và 
độ pH có thể lên đến 12-13. Cái này nhẹ 
hơn một chút, nhưng dù sao vẫn là chất 
thải; đừng nói là tác hại không lớn như bùn 
đỏ. Bùn hữu cơ này cũng từ quá trình tách 
rửa sơ khai nhưng cũng có tác hại đến môi 
trường xung quanh.”

Bùn đỏ treo ở độ cao 700-800m như 
vậy nếu như vỡ thì bên dưới hạ lưu chết do 
chìm trong lũ quét, nó tiêu diệt hệ sinh thái, 
bồi lấp vườn tược của người ta, rồi tiêu diệt 
các sinh vật và ngay cả con người nếu chạm 
vào bùn đỏ.

Giáo sư - TS Khoa học Võ Quý: “Nếu 
như mưa to nữa thì còn sạt (lở) nữa và còn 
có những việc xảy ra mà khó lường được. 
Nhất là trong thời điểm hiện nay, vấn đề 
nóng lên toàn cầu, mưa lũ chưa biết thế nào 
mà lường được. Bởi vì người ta biết biến đổi 
khí hậu tăng lên chứ đâu giảm đi; nhất bão 
bấy lâu nay rất rõ: bão ngày càng lớn và đột 
xuất; mưa thì chưa biết đến mức độ thế nào. 
Việt Nam mấy bữa nay bị rồi, nhiều nước 
trên thế giới bị rồi. Đây là những cảnh báo 
về vấn đề môi trường. Đó là một báo động 
cho những người thực hiện phải hết sức 
quan tâm”.

Giáo sư Nguyễn Huệ Chi, Hiện tượng 
mưa trong mùa mưa ở Tây Nguyên rất ghê 
gớm, những người sống ở đó cho thấy mưa 

ở Tây Nguyên là ghê gớm. Khi tràn được hồ 
đuôi quặng này thì hồ bùn đỏ ở rất sát nhà 
máy, tuy khá vững chắc, nhưng khả năng 
tràn là một khả năng ‘nằm đó’, một khả 
năng đặt ra (...) Cơ sở kỹ thuật để giữ vững 
cho bùn đỏ khỏi chảy ra ở hồ bùn đỏ đã đạt 
được bao nhiêu phần trăm rồi. Bởi vì nếu 
như mưa vẫn tiếp tục và rồi đây hồ bùn đỏ 
bị tràn, chắc chắn môi trường sinh thái sẽ bị 
đe dọa. (theo datviet.com)

TS. Nguyễn Văn Lạng, Chủ tịch Hội 
Thông tin Khoa học và Công nghệ Việt 
Nam, Nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học 
và Công nghệ: Bùn đỏ gây độc hại là bùn 
đỏ chỉ được dùng trong quá trình làm 
giàu alumin và chế biến từ quặng bô xít 
nhôm alumin. Khi đó buộc người ta phải 
dùng quá trình sunfit hóa. Quá trình làm 
giàu alumin và sản xuất alumin từ quặng 
bô xít phải thải ra một lượng bùn không 
phải là nhỏ, và loại bùn đỏ này là bùn độc 
hại, bởi vì có lượng xút rất cao, khoảng 
75kg xút/1 tấn bùn đỏ. Bùn đỏ nhưng 
không phải là bùn thải ra trong quá trình 
làm alumin mà do nước mưa tạo ra, do 
quá trình xói mòn, lở đất, xuất hiện giai 
đoạn tuyển quặng bô xít thì loại bùn này 
cơ bản là không có xút và không gây độc 
hại. Nhưng cũng có thể trong các loại bùn 
đỏ sau khi rửa quặng tưởng là không độc 
hại lại có các kim loại khác đi kèm, thậm 
chí có thể có kim loại nặng hoặc có phóng 
xạ. Tuy nhiên, theo như kết quả phân tích 
thì loại bùn từ tuyển quặng bô xít ở Việt 
Nam hiện nay không có, hoặc tỷ lệ phóng 
xạ vô cùng thấp. (theo motthegioi.vn)  

Ai chứng nhận bùn đỏ... không phải bùn 
đỏ? Theo GS.TS Phan Trường Thị, mặc dù 
không đưa ra sơ đồ về thiết kế và khai thác 
Boxit cũng như không đề cập đến việc cơ 
quan nào kiểm nghiệm, phân tích độ PH 

của bùn nhưng đại diện tập đoàn khoáng 
sản than (TKV) vẫn một mực khẳng định 
bùn tràn ra không phải là bùn đỏ và hoàn 
toàn vô hại là thiếu căn cứ. (theo tinmoi.vn) 

Hội Khoa học công nghệ Mỏ của Tập 
đoàn Than (TKV) còn có văn bản báo cáo 
với Đảng, Chính phủ, và Quốc hội rằng: hồ 
bùn đỏ ở Tân Rai đều “trong tầm kiểm soát”. 

TS Nguyễn Thanh Giang, chuyên gia 
địa chất: kỹ thuật khai thác khoáng sản có 
nguy cơ gây độc hại cho môi trường chung 
quanh đang hiện diện ở nhiều địa phương 
của Việt Nam. Điều đó chứng tỏ trình độ 
quản lý, trình độ khoa học kỹ thuật cũng có 
những vấn đề chưa được xem xét đến một 
cách chu đáo. Cách đây ít ngày, đã xảy ra vụ 
vỡ đập hồ chứa bùn thải của mỏ sắt ở Việt 
Bắc, ngày 8/10 lại xảy ra tràn bùn đỏ. Hiện 
bây giờ họ đã cố tình giải thích rằng đấy chỉ 
là bùn rửa quặng không phải là bùn thải. 
Nhưng nói thật, những thông tin như vậy 
và cách giải thích như vậy thì cũng chưa làm 
cho người ta yên tâm được, xác suất tin vào 
lời giải thích ấy thấp.

Ông Nguyễn Thành Sơn, giám đốc quản 
lý dự án Than đồng bằng sông Hồng: Dự 
án Tân Rai và Nhân Cơ đều có hai loại chất 
thải: chất thải của nhà máy alumina là bùn 
đỏ độc hại và nguy hiểm, chất thải của nhà 
máy tuyển quặng bauxite là “quặng đuôi” 
cũng độc hại, nhưng ít nguy hiểm hơn. Nếu 
ai đó khẳng định hồ thải quặng đuôi không 
nguy hại là không đúng. Bất cứ hồ (bãi) thải 
quặng đuôi nào cũng nguy hại, do có chứa 
rất nhiều khoáng vật của kim loại nặng và 
hợp chất hóa học khác nhau chưa được xử 
lý. Về mặt lý thuyết, hồ thải quặng đuôi chỉ ít 
nguy hại hơn hồ thải bùn đỏ.

Nhà máy và chủ đầu tư 
Theo Công ty TNHH MTV Nhôm 

Lâm Đồng, vụ sạt lở không gây thiệt hại về 
người và thiết bị, chủ yếu chỉ có phần nước 
mặt trong hồ bị thoát ra. Lượng nước này 
không độc hại, không gây ảnh hưởng đến 
môi trường sinh thái và không gây thiệt hại 
đến vườn tược, hoa màu của người dân. Chỉ 
có một phần bờ taluy đường nội bộ ngay 
dưới chân đập bị sạt lở. Ngay sau khi khắc 
phục xong sự cố này, hồ thải quặng đuôi số 
5 có thể sẽ đóng cửa trước một tháng so với 
dự kiến. Đã xây dựng “theo đúng thiết kế 
được duyệt”. (theo tuoitre.vn)

Cơ quan nhà nước
Ông Lương Văn Ngự - Phó giám đốc Sở 

TNMT cho biết: Đây là sự cố tràn bùn đất 
đỏ, chứ không phải tràn bùn đỏ. (xem tiếp 
trang 5)Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng đắp lại đoạn đê bị vỡ
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DI DÂN TÁI ĐỊNH CƯ

Nỗi khổ mùa mưa
Chúng tôi có mặt tại Mường Mô vào 

những ngày mưa như trút nước. Con 
đường dẫn lên mặt bằng nơi bà con đến 
tái định cư lầy lội, bùn ngập ngang bánh 
xe. Một thanh niên đi ngược chiều thấy 
chúng tôi đang đánh vật với “giao thông 
tái định cư” liền buông lời: “Đường như 
này chưa ăn thua gì. Phải đi lên trên nữa 
thì mới biết được hàng tháng nay người 
dân chúng tôi chuyển nhà cửa và đồ đạc 
lên khu tái định cư khổ đến mức nào”. 
Chỉ nguyên cái cảnh đi lại vậy thôi cũng 
đủ để ớn lạnh cả người. Hình ảnh xe ô tô 
chở gạch bị lật nhào, hay phải chèn những 
tảng đá cỡ lớn dưới bánh xe vì đường dốc 
quá trơn đã không còn quá xa lạ với bà 
con tái định cư nơi đây.

Tại xã Mường Mô, chúng tôi liên hệ 
với bà Lù Thị Sen, Chủ tịch UBND xã 
thì chỉ nhận được những câu trả lời lộ rõ 
vẻ mệt mỏi và căng thẳng. Bà Sen vừa từ 
điểm Trung tâm tái định cư về. Do đường 
quá trơn và lầy lội nên xe chở đồ đạc của 
bà con chết máy quay ngang dốc, gây tắc 
đường. “Phải huy động máy công trình 
ra kéo, mãi mới đi được. Mùa mưa khổ 
lắm. Hầu như ngày nào cũng thế, cứ phải 
có máy công trình trực, kéo gạt bùn đất 
mới đi được. Cũng may bà con đã chuyển 
lên điểm Trung tâm gần hết, nếu không, 
có muốn chuyển chắc cũng không thể 
chuyển nổi nữa, bà Sen phàn nàn.

Xã Mường Mô có 8/9 bản thuộc diện 
phải di chuyển tái định cư, với khoảng 800 
hộ dân. Nếu đúng theo kế hoạch ban đầu, 
đến nay toàn bộ việc di chuyển tái định 
cư của xã đã phải hoàn thành. Nhưng vì 
nhiều lý do nên mới chỉ có gần 300 hộ ở 

các bản Hát Mé, Mường Mô và bản Cang 
là đã di chuyển. Cụ thể Hát Mé đã hoàn 
thành di chuyển 45 hộ; bản Mường Mô 
trên 200 hộ và bản Cang 14 hộ.

Tại nơi ở mới, khoảng một nửa số hộ trên 
đã hoàn thành việc dựng nhà. Các hộ còn 
lại vẫn phải ở lán tạm và đang khẩn trương 
chuẩn bị cho việc dựng nhà mới. Do di 
chuyển vào đầu mùa mưa nên ngoài việc đi 
lại vất vả thì mưa gió còn làm bay nhiều lán 
tạm cùng mái nhà của người dân.

Thời điểm này, dù đã lên nơi ở mới 
nhưng gia đình bà Lò Thị Hạt, người dân 
tộc Thái ở bản Trung tâm đang phải dựng 
lều tạm vì nhà chính đang trong thời gian 
lắp và chờ lấy thêm gỗ. Trước kia nhà bà ở 
bản Mường Mô nay mới chuyển lên điểm 
Trung tâm này từ giữa tháng 6. Do có 
nhiều đồ đạc nên gia đình phải thuê 4 - 5 

chuyến xe mới có thể vận chuyển hết. Dự 
kiến nếu thời tiết thuận lợi thì khoảng 2 - 3 
tháng nữa mới có thể dựng xong nhà. Nói 
về những vất vả, bà Hạt phân trần, tháng 6 
đúng vào mùa mưa nên vô cùng khó khăn 
khi tháo dỡ, chuyển nhà. Những ngày đầu 
tiên lên đây vào đúng dịp mưa lốc, nhiều 
nhà bay hết bạt và mái, hơn nữa nước sinh 
hoạt trên khu tái định cư này rất yếu và có 
nhiều hôm mất nước…

Ở điểm tái định cư Hát Mé, khi bà con 
mới di chuyển xong thì gặp phải đợt gió 
lốc khiến gần như toàn bộ mái nhà và lán 
tạm của bản bị cuốn phăng. Đến nay, dù 
hoàn thành di chuyển được gần 3 tháng 
nhưng Hát Mé vẫn chưa có điện lưới. 
Điều này ảnh hưởng rất lớn đến đời sống 
và cả việc dựng nhà của bà con. Nhiều 
người phải tự bỏ tiền thuê máy nổ 

Khổ như di dân tái định cư 
thủy điện Lai Châu
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Mưa gây xói lở, không bảo đảm an toàn cho các hộ dân khi di chuyển về nơi ở mới.

Đường sá lầy lội, nguy cơ sạt lở cao, mặt bằng chậm tiến độ; hệ thống các công trình xây dựng cơ bản dở 
dang… là thực trạng tại những nơi ở mới của hàng trăm hộ dân tái định cư thủy điện Lai Châu, thuộc xã 
Mường Mô, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.
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Chênh vênh mặt bằng tái 
định cư

 Với các mặt bằng tái định cư, ngoài hệ 
thống cống rãnh thoát nước cơ bản đã 
hoàn thành, các công trình khác hầu như 
đều còn dang dở hoặc chưa được đầu 
tư. Thậm chí, một số mặt bằng còn chưa 
hoàn thành việc san gạt, phân lô; một số 
khác còn có nguy cơ sạt lở cực cao. Riêng 
ba điểm là Hát Mé, Trung tâm và bản 
Cang đã có dân chuyển lên thì có công 
trình nước sinh hoạt tạm. Điểm Trung 
tâm đã có điện lưới nhưng hệ thống này 
cũng chưa hoàn chỉnh.

Ghi nhận thực tế cho thấy, tại 6 điểm 
mặt bằng tái định cư của xã, có 4 điểm 
trường học đã được xây dựng, nhưng vẫn 
đang trong quá trình hoàn thiện chuẩn bị 
cho năm học mới. Các thầy cô giáo phải 
dỡ toàn bộ phòng học bằng gỗ ở trường 
cũ lên để dựng làm lớp học tạm. Do số 
lượng học sinh ở điểm này đông nên 
theo các thầy cô giáo, phương án tạm vẫn 
không thể đáp ứng đủ phòng học. Có thể 
những học sinh ở đây sẽ phải học trong 
những phòng lớp tạm một thời gian vì 
công trình trường lớp dù đang hoàn thiện 
cũng chưa chắc đã kịp vào đầu năm học 
mới. Đó là chưa kể đến những điểm bản 
chưa được đầu tư xây dựng như Nậm Hài 
và Trung tâm.

Có một nghịch lý nữa là ở các điểm đã 
được đầu tư xây dựng trường lớp thì mặt 
bằng di chuyển dân lại chưa được hoàn 
thiện, như điểm bản Nậm Khao, bản 
Giẳng. Điểm Nậm Khao chưa có đường 

để cho dân di chuyển lên, mặc dù mặt 
bằng đã xong; điểm bản Giẳng thì mặt 
bằng chưa hoàn thành san gạt.

Đáng quan ngại hơn là nguy cơ sạt lở 
ở các mặt bằng, nhất là những điểm như 
Nậm Hài, bản Cang và Trung tâm. Mặt 
bằng ở đây chỉ là đất mượn, đất san gạt được 
lu lèn, không có hệ thống kè nên khó tránh 
khỏi sạt lở. Quan sát các mặt bằng tái định 
cư mới thấy hết được mối nguy hiểm cận 
kề này. Những điểm sạt sụt hàm ếch lớn; 
những thớt đất bị rửa trôi, trượt xuống vài 
mét bởi nước mưa… Mặt khác, sự chênh 
lệch giữa các thớt mặt bằng là khá cao, có 
những điểm thớt trên cách thớt dưới đến 9 
m. Điều này gây mất an toàn cho công trình 
khi được thi công, xây dựng. Với đa số bà 
con thuộc diện tái định cư khu vực này, đây 
chính là một trong những lý do họ không 
muốn chuyển lên nơi ở mới. 

Sớm ổn định cuộc sống người dân
Sau nhiều lần liên hệ, chúng tôi “may 

mắn” gặp được ông Trần Văn Dũng, 
Trưởng Ban Quản lý dự án Di dân tái định 
cư tỉnh Lai Châu.

Trao đổi về những vấn đề trên, chúng tôi 
chỉ nhận được những câu trả lời không mấy 
rõ ràng. Ông Dũng cho biết, đến thời điểm 
này tất cả các hộ di chuyển lên các mặt bằng 
mới đều được kéo điện, kéo nước đáp ứng 
được nhu cầu sinh hoạt, bà con đang tích 
cực dựng nhà trên mặt bằng mới. Vấn đề 
khó khăn nhất bây giờ là giao thông đi lại, 
mặc dù thời tiết mưa dài nhưng Ban đã chỉ 
đạo các nhà thầu bảo đảm giao thông, tích 

cực tạo điều kiện cho người dân di chuyển 
đồ đạc.

Về việc sạt lở trên một số mặt bằng tái 
định cư, quan điểm thiết kế ngay từ đầu là 
tất cả các hộ dân đều được bố trí trong nền 
đất thổ ổn định. Duy chỉ có mặt bằng Trung 
tâm là nền đất đắp, nhưng do làm đúng các 
quy trình nên không có việc sạt lở. Tuy 
nhiên, trong quá trình thi công, đất chủ yếu 
là đất cát pha, cát mái, sang mùa mưa, nước 
chảy đã thành các rãnh. Cuối mùa mưa, Ban 
quản lý sẽ cho các nhà thầu đắp, sửa và hoàn 
thiện lại.

Ở những chỗ sạt lở lớn, Ban quản lý sẽ 
cho xây khắc phục, vì theo thiết kế, ở những 
mặt bằng này không có hạng mục kè và nếu 
tiến hành xây dựng sẽ không được Nhà nước 
quyết toán. Cho đến nay, các mặt bằng đã ổn 
định và đang phân công các nhà thầu trực lũ.

Đại diện lãnh đạo Ban Quản lý dự án di 
dân tái định cư tỉnh Lai Châu khẳng định: 
Những khó khăn trên cơ bản sẽ sớm được 
giải quyết khi mùa mưa kết thúc. Đến cuối 
năm 2014, Ban quản lý sẽ phấn đấu hoàn 
thành công tác di dân tại đây.

Trong lúc này, người dân tái định cư 
Mường Mô vẫn phải sinh sống hàng ngày 
trong bộn bề khó khăn. Chỉ người dân mới 
hiểu hết được cái khó, cái khổ của mình. 
Hơn nữa, hầu hết các công trình thiết yếu 
phục vụ cho sinh hoạt đời thường của 
người dân vẫn đang được thi công dở dang, 
chưa rõ khi nào mới có thể hoàn thiện xong.

Quang Duy 
Theo baotintuc.vn
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(tiếp theo trang 3) Mọi hoạt động tại 
Nhà máy Tổ hợp bô xít Tân Rai vẫn đang 
được các cơ quan quản lý nhà nước và các 
chuyên gia theo dõi, giám sát 24/24. Việc 
ô nhiễm môi trường ít nhiều là có. Tuy 
nhiên, đến nay chưa xảy ra hiện tượng tràn 
bùn đỏ. (theo congan.com.vn)

Bộ Công thương Việt Nam ngày 
10/8/2014 vội vã trấn dư luận, khẳng 
định không phải vỡ hồ chứa bùn đỏ 
ở nhà máy bô xít Tân Rai Lâm Đồng. 
Ông Nguyễn Mạnh Quân, Vụ trưởng 
Vụ Công nghiệp nặng cho biết, đoạn đê 
quai bị vỡ là đê quai ngăn bãi thải chứa 
quặng và là bùn của quặng đất đỏ chứ 
không phải là bùn đỏ nên không hề độc 
hại. Phó tổng giám đốc Tập đoàn Công 
nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam, 
ông Nguyễn Văn Biên lên tiếng với báo 
chí rằng nước tràn ra có màu đỏ chứ 

không phải là bùn đỏ từ hồ chứa chính 
và ông này nói rằng trong nước màu đỏ 
đó không có hóa chất nên không độc hại. 
Ngoài ra nước đó cũng chỉ nằm trong 
phạm vi nhà máy chưa tràn ra ngoài gây 
ảnh hưởng đến hoa màu và nhà cửa của 
dân chúng sống chung quanh nhà máy. 
(theo datviet.com)

Ông Nguyễn Văn Ngữ, Giám đốc Sở 
Tài nguyên - Môi trường tỉnh Lâm Đồng, 
cho biết, không gây thiệt hại về người và 
thiết bị và mẫu nước tại hồ thải quặng bị 
vỡ với độ PH trung tính (6-7), không có 
hóa chất, không độc hại, không gây ảnh 
hưởng sinh thái trong lòng hồ và không 
gây thiệt hại đến vườn tược, hoa màu của 
người dân.

Sở Tài nguyên & môi trường (TNMT) 
tỉnh Lâm Đồng cho biết Bộ TN&MT đã 
có quyết định phối hợp với sở tiến hành 

kiểm tra tình hình ô nhiễm môi trường 
tại khu vực xung quanh nhà máy sản xuất 
alumin (tổ hợp bôxit - nhôm Tân Rai, 
huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng). Trung 
tâm Công nghệ môi trường (Hội Bảo vệ 
thiên nhiên và môi trường Việt Nam) sẽ 
cùng tham gia với tư cách đơn vị giám sát 
độc lập. Đoàn kiểm tra sẽ đánh giá các yếu 
tố liên quan đến an toàn hồ bùn đỏ; độ 
ô nhiễm nước ngầm, nước mặt; sự xuất 
hiện bất thường của bụi alumin và mùi lạ 
nghi do hóa chất quanh khu vực nhà máy 
alumin. Hoạt động kiểm tra sẽ kéo dài đến 
cuối tháng 11-2014. (theo baomoi.com) 

Trước những lo lắng của người dân và 
nhà khoa học về bùn đỏ Tân Rai, liệu các 
nhà quản lý và các chủ đầu tư có suy nghĩ 
gì không? Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi.

Tổng hợp từ văn phòng VRN
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về đang chờ việc có tới một mẫu ruộng 
(10 sào; 360 m2 /sào). 

Năm 1993, ruộng đất ở xã được chia 
theo khẩu. Gia đình ông D. có 7 người, 
theo tiêu chuẩn được chia 7 sào ruộng. 
Lúc cô T. (em gái), đi lấy chồng ở ngoài 
thôn, thì T. không được hưởng dụng 
phần ruộng đã chia, mà làm theo ruộng 
nhà chồng. Sau khi sinh được một người 
con, chị T. trở về quê bố mẹ đẻ cùng với 
chồng, do điều kiện quê chồng làm ăn 
khó khăn. Hai vợ chồng được đại gia 
đình chia cho một sào ruộng để làm ăn 
cho tới nay.  Thuộc diện hộ nghèo trong 
xã, chỉ với một sào ruộng (360 m2) để 

làm, nuôi ba miệng ăn, chị T thường 
xuyên đi làm thuê dọn cỏ, nhổ sắn, bóc 
vỏ cây keo thuê cho các hộ khác  trong 
xã. Sau một thời gian, gia đình chị cũng 
mới được chính quyền trợ cấp 14 triệu 
đồng và cho vay để sửa sang chỗ ở theo 
Chương trình xóa nhà tạm.

Theo tập tục trong làng từ bao đời, 
khi người em trai mất lúc nhỏ tuổi, suất 
ruộng của người em trai được chuyển 
cho anh cả là ông D. hưởng. Phần ruộng 
của các cô em gái khác đi lấy chồng 
ngoài thôn cũng được chuyển lại để 
anh trưởng sử dụng. Mọi người trong 
gia đình cũng để lại ruộng 5% của gia 
đình lớn để anh cả quản lý. Cộng tất 
cả ruộng lại, gia đình anh cả có tới 10 
sào, nhiều gấp 10 lần diện tích của cô 
em gái.

Về quyền sử dụng đất. Theo Luật đất 
đai 2003, người nông dân tại các cộng 
đồng được chúng tôi khảo sát đều được 
cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất, trong trường hợp này là đất ruộng. 
Tuy nhiên, trong trường hợp cụ thể ở 
địa phương này thì Ngân hàng Nông 
nghiệp vẫn không chấp nhận cho hộ gia 
đình thế chấp Giấy chứng nhận quyền 
sử dụng đất này để vay tiền. Về mặt 
chính thức hộ nông dân cũng không 
được bán  ruộng. Vì vậy, việc chuyển tài 
sản này thành tiền để có thể chia tài sản 
này cho các thành viên nam và nữ theo 
luật thừa kế.

Trong chuyến thăm xã An Phú – 
vùng xả lũ ở huyện Mỹ Đức, qua 

14 cuộc phỏng vấn người dân và lãnh 
đạo cộng đồng, tôi đã được nghe nhiều 
câu chuyện về vấn đề hưởng dụng đất 
đai truyền thống và hiện nay liên quan 
đến vai trò giới của các cộng đồng nơi 
đây.  Ông D, trưởng nam một dòng họ, 
cho biết hiện ông có ruộng nhiều gấp 10 
lần một người em gái theo đúng phong 
tục và luật lệ ở địa phương. Trong khi, 
người em gái, chồng mới mất, một nách 
hai con, chỉ có một sào ruộng. Người 
anh cả của gia đình giờ có hai bố mẹ 
và một cô con gái mới đi học sư phạm 

Một gia đình tại xã An Phú trong trận lụt năm 2008
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Điều này được cả ba ông trưởng thôn 
được gặp ở xã An Phú xác nhận, và giải thích 
là NHNN cũng không thể bán đất ruộng 
nếu được thế chấp để thu hồi vốn đã cho 
vay khi có nợ xấu. 

Ở một góc độ khác, câu chuyện của chị 
H. cũng ở xã An Phú cũng cho thấy do 
không chuyển nhượng quyền sở hữu mà 
chỉ được thuê lại với thời gian hạn định.  
Do đó, gia đình chị không dám sửa sang 
ngôi nhà nhỏ 30m2 đang thuê để làm tiệm 
may quần áo vì sắp hết thời hạn thuê của 
UBND xã. Gia đình chị cũng không dám 
đầu tư cơ bản quy mô lớn cho đám đất 1 ha 
thuê của UBND xã đang được gia đình chị 
làm trang trại nuôi gà và lợn giống. 

Đất đai là tài sản do “nhà nước đại diện 
quyền chủ sở hữu và thống nhất quản lý”, 
chính quyền đã thu hồi 180 ha đất của bốn 
thôn và đền bù xong từ năm 2007 để giao 
cho Công ty cổ phần  Nhà máy xi măng Mỹ 
Đức. Theo tin của báo Xây dựng (Bộ xây 
dựng) 17/2/2014, dự án xi măng này là 
một trong những dự án bị dãn tiến độ đầu 
tư tuy nó nằm trong quy hoạch về các nhà 
máy xi măng theo quyết định 1488/QĐ- 
TTg năm 2011. Những nguyên nhân chủ 
yếu được đưa ra là vị trí của nhà máy làm ô 
nhiễm và hỏng cảnh quan của khu du lịch 
Chùa Hương; một nguyên nhân khác và có 
lẽ chủ yếu là việc tiêu thụ xi măng trên thị 
trường trong những năm gần đây đang gặp 
nhiều khó khăn do có quá nhiều các nhà 
máy. Còn người dân ở các thôn bị thu hồi 

đất thì xót xa nhìn đất bỏ hoang cỏ mọc cho 
trâu bò ăn.

Câu chuyện ở xã An Phú cho thấy bất 
bình đẳng giới về hưởng dụng đất vẫn được 
duy trì qua cơ chế giao và giữ ruộng theo 
truyền thống. Trong trường hợp này, có 
thể nói, thể chế không chính thức và quyền 
mua bán đất đai đã ảnh hưởng đến bất bình 
đẳng giới về đất đai, phương tiện sản xuất 
chính của nông dân. 

Cuộc thảo luận sôi động trong cả nước 
kéo dài cả năm 2013 về nội dung hiến pháp 
sửa đổi liên quan tới quyền sở hữu tư nhân 
với đất đai đã dừng lại ở Điều 53, cơ bản 
giữ nguyên quy định của Hiến pháp 1992.  

Theo đó đất đai “là tài sản công thuộc sở 
hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở 
hữu và thống nhất quản lý” được Quốc hội 
bỏ phiếu thông qua. Tuy nhiên, câu chuyện 
ở một xã nghèo ở Hà Nội này gợi ý cho thấy 
quy định ở Hiến pháp rõ ràng cần được cụ 
thể hóa trong luật đất đai và các văn bản 
dưới luật sao cho góp phần thúc đẩy thực 
hiện bình đẳng giới, cũng như thúc đẩy đầu 
tư sử dụng đất có hiệu quả trên thực tế vẫn 
đang đặt ra. 

Đặng Ngọc Quang
Thành viên Ban cố vấn VRN
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Xã An Phú nằm cách trung tâm Hà Nội 80km, giáp hai huyện miền núi Lương Sơn và Kim Bôi của tỉnh Hòa Bình

Công việc “nhặt lá tre” mang hiệu quả kinh tế cao cho người dân ở xã An Phú
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NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO, THỦY ĐIỆN - THỦY  LỢI 

thủy lợi phí, diện tích rau màu, cây công 
nghiệp, cây vụ đông đủ nước tưới ngày 
càng tăng lên, khắc phục tình trạng giấu 
diện tích, nợ đọng thủy lợi phí. Bên 
cạnh đó, hầu hết các công trình thủy 
lợi được duy tu, sửa chữa thường xuyên 
nên đảm bảo an toàn, tạo nguồn nước 
tưới ổn định. Nếu như trước đây, các 
doanh nghiệp khai thác công trình thủy 
lợi phải tự đi thu phí thì nay luôn được 
cấp ứng trước một khoản kinh phí để 
chủ động trong hoạt động, duy tu, sửa 
chữa các công trình thuỷ lợi.

Tại hầu hết các địa phương, kinh phí 
dành cho hoạt động này tăng lên rõ rệt, 
như Yên Bái, Thái Nguyên, Lạng Sơn 
đạt trên 30% kinh phí. Đặc biệt, các tỉnh 
Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) 
thường dành kinh phí lớn để nạo vét, 
khơi thông kênh rạch như An Giang, 
Đồng Tháp, Sóc Trăng.

Ông Trần Quốc Hùng, Giám đốc 
Công ty TNHH một thành viên Thủy 
lợi Linh Cảm (Hà Tĩnh) cho biết: 
“Chính sách này đã giúp các hộ dân 
phấn khởi, yên tâm sản xuất. Nhiều 
diện tích đất trước đây bỏ hoang được 
đưa vào sản xuất. Nếu năm 2007, khi 

ruộng của huyện gặp hạn, nhờ đó năng 
suất lúa luôn đạt 64 - 65 tạ/ha/vụ. Đây 
là kết quả sau hơn 2 năm triển khai 
chính sách miễn giảm thuỷ lợi phí của 
Chính phủ.

Đánh giá của Tổng cục Thuỷ lợi cho 
thấy, sau khi thực hiện chính sách miễn 

Nhiều cái lợi
Huyện Điện Biên là vựa lúa lớn nhất 

của tỉnh Điện Biên, bình quân mỗi vụ 
nông dân gieo cấy 5.900 - 6.100 ha. 
Nhờ chủ động nguồn nước tưới từ 
công trình đại thuỷ nông Nậm Rốm 
và các hồ đập khác nên rất ít khi đồng 

Sau 2 năm miễn giảm thuỷ lợi phí: 

Vẫn còn nhiều
“tác dụng phụ”

Miễn giảm thuỷ lợi phí được đánh giá là chính sách khoan sức dân, được sự hưởng ứng nhiệt tình của cả 
nông dân lẫn các đơn vị cung ứng tưới tiêu. Tuy nhiên, sau 2 năm triển khai, bên cạnh mặt tích cực, chính 
sách này cũng tạo ra những “tác dụng phụ”, đòi hỏi cần được giải quyết dứt điểm.

Đầu tư hệ thống thủy lợi cho phát triển nông thôn mới
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chưa thực hiện chính sách, diện tích 
tưới của đơn vị trên 16.800ha thì đến 
năm 2010, con số này đã xấp xỉ 19.000 
ha. Thêm vào đó, các hộ còn quan tâm, 
đầu tư vào sản xuất nên năng suất tăng 
đáng kể”.

Vùng khó vẫn khó
Mặc dù miễn giảm thuỷ lợi phí được 

coi là chính sách khoan sức dân, góp 
phần thực hiện Nghị quyết tam nông, 
tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, quá 
trình thực hiện vẫn còn tồn tại không ít 
khó khăn, vướng mắc.

Đầu tiên phải kể tới mức thuỷ lợi phí 
còn nhiều bất cập. Tại Hà Nội, Nam 
Định, và khu vực Tây Nguyên, miền 
núi, việc lấy quy định của Nghị định 
143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 
của Chính phủ làm cơ sở tính toán, nhân 
với hệ số trượt giá (2,31 lần) để xác định 
mức thu quy định của Nghị định 115 là 
không phù hợp với thực tế. Với mức này, 
các tỉnh miền núi, Tây Nguyên sẽ gặp 
nhiều khó khăn do việc quản lý công 
trình thuỷ lợi trải trên địa bàn rộng, diện 
tích manh mún, chi phí quản lý, vận 
hành công trình cao nhưng mức thu quy 
định thấp, do vậy mức cấp bù rất thấp, 
trong khi đó, đối với các vùng khác như 
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Thủy lợi có tầm quan trọng đặc biệt và vĩnh viễn đối với dân sinh, kinh tế và an ninh quốc gia

Đồng bằng sông Hồng, ĐBSCL còn dư 
kinh phí để sửa chữa công trình. Mặc dù 
chỉ tính theo mức thu tạo nguồn nhưng 
đối với các tỉnh ĐBSCL cũng không đáp 
ứng được theo quy định của Nghị định 
115 vì nếu cấp đủ, các địa phương sẽ 
chuyển việc sử dụng nguồn kinh phí này 
theo hình thức xây dựng cơ bản. Thêm 
vào đó, vì không có cơ chế cấp kinh phí 
trực tiếp tới người dân nên khoản kinh 
phí phải trả cho việc bơm nước tưới, 
tiêu ở khu vực nội đồng của người dân 
còn rất lớn, thường từ 500.000-700.000 
đồng/ha/vụ.

Một vấn đề khác cũng được đa số 
các địa phương có ý kiến với Bộ Nông 
nghiệp và PTNT là việc sử dụng thuỷ 
lợi phí còn bị gò ép bởi các chính sách 
hiện hành. Theo quy định của Pháp 
lệnh Khai thác và bảo vệ công trình 
thuỷ lợi, Nghị định 143 của Chính phủ 
thì thủy lợi phí chỉ được dùng cho duy 
tu, sửa chữa, bảo dưỡng và vận hành 
công trình thủy lợi, có bao gồm sửa 
chữa lớn. Do vậy, một số tỉnh có mức 
thu cao, sau khi sử dụng kinh phí thuỷ 
lợi cho công tác vận hành, duy tu, bảo 
dưỡng sửa chữa còn dư rất ít, nếu muốn 
sử dụng vào việc xây dựng cơ bản như 
kiên cố hoá kênh mương, đại tu nâng 

cấp công trình thuỷ lợi sẽ rất khó thực 
hiện do vướng mắc về cơ chế.

Ngoài những khó khăn trên, chính 
sách miễn giảm thuỷ lợi phí còn tạo ra 
một số “tác dụng phụ” như làm giảm sút 
đáng kể ý thức của các hộ sản xuất trong 
việc trả nợ số tiền thuỷ lợi phí trước đây. 
Hàng tỷ đồng nợ kéo dài nhiều năm nay 
đang có nguy cơ mất trắng. Nhiều nơi 
sử dụng nước một cách lãng phí.

Ông Đào Quang Chiến, Giám đốc 
Công ty TNHH Quản lý thuỷ nông 
Điện Biên cho biết: Kể từ thời điểm 
thực hiện chủ trương miễn, giảm thuỷ 
lợi phí cho nông dân đến nay, hoạt 
động sản xuất của đơn vị gặp nhiều khó 
khăn do ngân sách Nhà nước thường 
cấp chậm so với kế hoạch và nhu cầu 
hoạt động. Năm 2010, dự toán kinh phí 
hoạt động 4,3 tỷ đồng, đến nay Công ty 
mới được ứng 1,5 tỷ đồng. “Là doanh 
nghiệp hoạt động công ích, nếu cấp trên 
rót kinh phí nhỏ giọt và liên tục chậm sẽ 
không khuyến khích cán bộ, công chức 
chuyên tâm với công việc, ảnh hưởng 
tới tiến độ sản xuất”, ông Chiến nói.

Quỳnh Hương
Theo wrd.gov.vn
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TIN TỨC - SỰ KIỆN

bởi vì giống như Xayaburi lúc đầu người 
ta cũng làm tham vấn nhưng cuối cùng 
vẫn tiếp tục xây.

“Do vậy họ lo ngại với đập Don 
Sahong đang lặp lại những bước như 
vậy. Các nước khác không quyết liệt 
chuyện này hoàn toàn có thể xảy ra”, 
ông Tuấn nói.

Tuy nhiên, về phần mình, vị Phó 
Chánh Văn phòng thường trực Ủy ban 

Ông Trần Đức Cường, Phó Chánh 
văn phòng thường trực Ủy ban 

sông Mê Kông Việt Nam đã cho biết 
như vậy trước thông tin Liên minh Cứu 
sông Mê Kông vừa gửi một bức thư tới 
chính phủ bốn nước tiểu vùng sông Mê 
Kông gồm: (Việt Nam, Lào, Campuchia, 
Thái Lan) để bày tỏ những quan ngại 
liên quan tới quá trình ra quyết định xây 
dựng đập Thủy điện Don Sahong ở khu 
vực Nam Lào.

Xayaburi - Tiền lệ xấu
Trong thư, Liên minh thể hiện sự quan 

tâm đặc biệt đến việc đệ trình hiện tại 
của chính phủ Lào, Quy trình thông báo, 
Tham vấn trước và thỏa thuận (PNPCA) 
cho việc xây dựng Đập Don Sahong.

Liên minh lo ngại rằng thủ tục PNPCA 
hiện đang áp dụng sẽ không tiến hành 
được một quá trình tham vấn chính xác 
và có sự tham gia đối với việc xây dựng 
Đập thủy điện Don Sahong.

Như vậy thì dự án này sẽ vẫn sẽ được 
tiến hành theo tiền lệ xấu của đập 
Xayaburi, làm gia tăng những tác động 
nghiêm trọng đối với dòng Mê Kông 
và cộng đồng sống phụ thuộc vào dòng 
sông này.

TS Lê Anh Tuấn, Đại học Cần thơ, 
thành viên Mạng lưới sông ngòi Việt 
Nam cho rằng: đây là phản ứng hợp lý 

Lào xây đập Don Sahong:
Điều Việt Nam cần là...

sông Mê Kông Việt Nam cho rằng, lo 
ngại này là lẽ đương nhiên, dễ hiểu vì họ 
không được cung cấp thông tin đầy đủ 
và họ cũng không thấy được quá trình 
thực hiện đang diễn ra như thế nào.

“Liên minh bảo vệ dòng sông Mê 
Kông lo ngại đi theo lối mòn, vết xe đổ 
của Xayaburi là lo lắng của Liên minh 
cũng như cộng đồng, nhưng thực tế hiện 
nay chúng ta đang làm theo những gì mà 

Việt Nam không có ý định ngăn cản hay phản đối Lào triển 
khai thủy điện Don Sahong mà chỉ yêu cầu làm đúng cam kết 
quy chế sử dụng nước.

Các động thái cho thấy việc xây dựng thủy điện Xayaburi vấn triển khai dù rằng vẫn có nhiều tiếng nói phản đối

Ản
h:

 b
ao

da
tv

ie
t.v

n



11Bản tin Mạng lưới Sông ngòi Việt Nam

Chính phủ của các quốc gia cam kết. 
Các bên cùng ngồi, trao đổi và tìm ra đâu 
là cái bất lợi, có lợi; yếu tố ảnh hưởng và 
không ảnh hưởng một cách hết sức khoa 
học”, ông Cường lý giải.

Theo ông Cường: Hiện nay quy trình 
tham vấn đang bắt đầu diễn ra, phía Lào 
rất hợp tác và bắt đầu thực hiện quá trình 
trao đổi thỏa thuận đối với việc xây dựng 
thủy điện Don Sahong. Ủy hội sông 
Mekong quốc tế đang thực hiện vai trò 
xúc tác và điều phối các hoạt động có 
liên quan đến quá trình tham vấn. Điều 
này được ghi trong quy chế sử dụng 
nước mà 4 nước hạ lưu cùng cam kết.

Tuy nhiên, ông Tuấn cho rằng: “cần 
tạo ra áp lực ngoại giao cấp chính phủ. 
Việc này nên thông qua Ủy hội sông 
Mê Kông quốc tế để tạo áp lực, nếu 
không thì thủy điện này lại đi theo vết 
xe đổ Xayaburi”.

Không ảnh hưởng thì Việt 
Nam vẫn ủng hộ

Tuy nhiên, ông Cường lại khẳng định: 
“Việt Nam không phản bác nếu như 

vì quyền lợi kinh tế của bạn và điều đó 
không ảnh hưởng gì đến ta thì ta vẫn 
ủng hộ”.

Mặc dù cho rằng, thực tế Việt Nam 
không đồng tình hoàn toàn với bạn Lào 
là sẽ xây thủy điện Don Sahong, nhưng 
ông Cường cho biết các bên đều đang 
ngồi lại và đàm phán, tiến hành các 
nghiên cứu, đánh giá.

“Tuy nhiên đến bây giờ tất cả mọi điều 
chưa ngã ngũ”, ông Tuấn khẳng định.

Trước đó, nhiều nghiên cứu đã chỉ ra 
rằng, một khi được xây dựng, thủy điện 
Don Sahong sẽ có ảnh hưởng lớn tới các 
loài cá và tập quán di cư của chúng trong 
toàn lưu vực sông Mê Kông.

Điều này đe dọa tới an ninh lương 
thực và sinh kế của hàng triệu dân, ảnh 
hưởng đến kinh tế và làm mất ổn định 
chính trị trong khu vực bởi sự gia tăng 
căng thẳng giữa chính quyền các nước 
do những thất bại trong hợp tác sử dụng 
dòng sông chung

Hiện Ủy ban sông Mê Kông Việt Nam 
đang cộng tác với một số tổ chức chính 
phủ và phi chính phủ ở trong nước vì 

Việt Nam tham gia đánh giá tác động 
của thủy điện nói chung và thủy điện 
Don Sahong nói riêng.

“Trong quá trình thực hiện này Ủy ban 
sông Mê Kông Việt Nam đã kết hợp với 
rất nhiều cơ quan, kể cả cơ quan nghiên 
cứu khoa học, quần chúng, các tổ chức 
phi chính phủ để cung cấp thông tin cho 
công chúng một cách đầy đủ nhất”, ông 
Cường cho hay.

“Việc khai thác nguồn nước là chuyện 
đương nhiên nhưng quan trọng là không 
được ảnh hưởng đến các quốc gia khác. 
Việt Nam không có ý định ngăn cản, 
phản bác hay phản đối Lào triển khai 
thủy điện Don Sahong mà chỉ yêu cầu 
phía bạn làm đúng cam kết, đúng quy 
định của Ủy hội sông Mê Kông năm 
1995, trong đó có quy chế sử dụng nước. 
Tức là bắt buộc phải thực hiện thủ tục 
thông báo, trao đổi, thỏa thuận”, ông 
Cường khẳng định thêm một lần nữa.

Bích Ngọc
Theo baodatviet.vn
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Cá do ngư dân đánh bắt tại Si Phan Don được bày bán tại chợ Nakasang, Lào
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Ông Đặng Duy Bửu, cộng đồng Bến Ván 1, Lộc Bổn, Phú Lộc, T.T.Huế
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(tiếp theo trang 1)
Chất lượng nhà ở không do hộ tái định 

cư xây dựng, cũng như các công trình hạ 
tầng đều kém chất lượng; thậm chí, một 
số điểm tái định cư các công trình này còn   
chưa thật sự phù hợp với sinh hoạt văn hóa  
cộng đồng của  dân tộc thiểu số. Không ít 
trường hợp, hộ TĐC còn  gặp nhiều trở 
ngại  về  thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền 
sử dụng đất. Những hạn chế này đã tác 
động không nhỏ đến ổn định đời sống, sản 
xuất, an ninh lương thực và các chính sách 
an sinh xã hội giai đoạn hậu tái định cư vùng 
đồng bào các dân tộc thiểu số bị ảnh hưởng 
trực tiếp và gián tiếp.

Thứ ba, phụ nữ và trẻ em là nhóm đối 
tượng dễ bị tổn thương.  Tác động dễ nhận 
thấy trước hết đối với họ là về sức khỏe và 
thu nhập do ảnh hương bởi di dân, TĐC.  
Tại nơi ở mới, phụ nữ phải làm việc nặng 
nhọc hơn trong lúc thiếu các nguồn nước 
sạch.  Họ không còn môi trường  khai thác 
thảo dược  để chữa bệnh và phục hồi sức 
khỏe theo kinh nghiệm và cách thức cổ 
truyền. Việc học hành của  con trẻ  mặc dù 
có các trường lớp được xây dựng, nhưng 
việc học và chất lượng học không vì thế mà 
được cải thiện nhanh so với nơi ở cũ. 

Thứ tư, tác động môi trường do việc xây 
đập thủy điện tại các dòng sông gây nên là 
không nhỏ. Đập dù lớn hay nhỏ đều làm 
thay đổi dòng chảy của các con sông, gây 
nên tình trạng xói lở, khô hạn hoặc ngập 
lụt đối với vùng hạ lưu. Hoạt động sản xuất, 
giao thông đi lại của người dân đều bị ảnh 
hưởng xấu; giảm thiểu đáng kể nguồn lợi 
thủy sản có thể khai thác đảm bảo nguồn 
đạm cho cư dân ven sông.

Khu vực miền Trung và Tây Nguyên là 
nơi thực hiện các dự án thuỷ điện có mật độ  
dày đặc nhất trong cả nước. Song, những 
cam kết bảo vệ môi trường của các nhà đầu 
tư không được thực hiện đầy đủ. Do giám 
sát thực thi còn lỏng lẻo, thiếu sự nghiêm 
khắc trong việc xử lý các vi phạm khiến cho 
những tác động môi trường, kinh tế - xã hội 
và văn hóa đối với các cộng đồng bị ảnh 
hưởng ngày càng hiện hữu.

Thứ năm,  quyền tham gia của người dân 
được thể hiện trên một số văn bản pháp luật 
của Nhà nước, nhưng việc thực hiện các 
quyền này  chưa có hiệu lực trên thực tế qua 
tiếng nói và sự tham gia của họ cũng như  
chính quyền địa phương và các tổ chức xã 
hội trong quá trình quy hoạch, phê duyệt, 
triển khai đánh giá tác động môi trường tại 
các đập thủy điện còn rất mờ nhạt. Tham 
vấn cộng đồng chỉ thực hiện với người dân 

bị ảnh hưởng ở khu vực lòng hồ mà thiếu 
mở rộng đến các cộng đồng bị tác động ở 
phía hạ lưu. Mối liên kết lỏng lẻo giữa các 
đơn vị vận hành thủy điện với chính quyền 
và người dân sau khi xây dựng đập thủy 
điện trong việc giải quyết các vấn đề nảy 
sinh ở giai đoạn vận hành nhà máy không 
kịp thời. Việc tiếp cận thông tin của người 
dân còn hạn chế.

Diễn đàn kiến nghị đến các cơ quan 
chức năng một số vấn đề chính như sau:

Một là, các dự án thủy điện phải được 
xây dựng trên cơ sở xem xét toàn diện các 
yếu tố tác động môi trường và xã hội.  Chi 
phí môi trường và xã hội cần được phản 
ánh và tính toán một cách đầy đủ trong 
các hồ sơ xây dựng dự án thủy điện. Đánh 
giá tác động xã hội cần phải được đặt ra 
như một yêu cầu bắt buộc đối với các dự 
án có ảnh hưởng đến các cộng đồng dân 
cư. Bởi lẽ, những tác động xã hội tiêu cực 
mà thủy điện đem lại sẽ trở nên khó giải 
quyết theo thời gian nếu không được 
nghiên cứu thấu đáo và có phương án giải 
quyết hợp lý ngay từ đầu.

Hai là, trách nhiệm giải trình  gắn  với  
thực hiện các quyền cơ bản của người dân. 
Các cộng đồng bị ảnh hưởng phải được 
tham vấn nghiêm túc, tham gia vào quá 
trình ra quyết định và giám sát các vấn đề 
liên quan. Tham vấn cộng đồng cần được 
thực hiện đúng theo nguyên tắc đồng 
thuận, tự nguyện. Người dân phải được 
tiếp cận thông tin minh bạch và  tham gia 
đầy đủ trong suốt quá trình từ khâu quy 

hoạch, khảo sát thiết kế, ĐTM, xây dựng, đề 
bù tái định cư, phục hồi sinh kế và vận hành 
các công trình. Vì rằng, người dân có năng 
lực, khả năng và đầy đủ các quyền pháp lý 
trong việc tham vấn và giám sát các tác động 
thủy điện.  Bởi thế, các cơ quan quản lý môi 
trường cần ghi nhận các đánh giá, ý kiến 
phản biện của người dân trong quá trình 
phê duyệt các thủ tục về quản lý môi trường 
của các nhà máy thủy điện.

Ba là, các hoạt động di dân, đền bù, hỗ 
trợ sinh kế, phát triển cộng đồng đối với các 
cộng đồng bị ảnh hưởng  của thủy điện cần 
được thiết kế và thực thi   bao gồm qui trình 
ngắn hạn và dài hạn.

Bốn là, các kênh đối thoại giữa nhà đầu tư 
(công ty thủy điện), chính quyền các cấp và 
cộng đồng cần được duy trì thường xuyên 
không chỉ trong quá trình qui hoạch, thiết 
kế mà cả trong quá trình vận hành. Qua đó, 
nhà đầu tư và các cơ quan chức năng có thể 
nắm được nhu cầu và đánh giá hiệu quả các 
hỗ trợ can thiệp  qua phản ánh và đề xuất 
từ phía cộng đồng bị ảnh hưởng. Mặt khác, 
kênh đối thoại cũng giúp giải quyết những 
vấn đề nảy sinh mới chưa được dự  báo 
trong quá trình lập dự án.

Năm là, trên cơ sở hỗ trợ của MTTQ các 
cấp, Liên hiệp các hội KHKT, tổ chức xã hội 
khác  các cộng đồng bị ảnh hưởng sẽ có cơ 
hội chuyển tải các thông tin, bằng chứng 
đến các bên có liên quan, chính quyền tỉnh 
và Trung ương để kịp thời giải quyết các vấn 
đề cấp thiết đặt ra. 

Văn phòng VRN


