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VỀ MẠNG LƯỚI SÔNG NGÒI VIỆT NAM
Mạng lưới Sông ngòi Việt Nam, tên giao dịch quốc tế là Vietnam
Rivers Network (VRN) là một diễn đàn mở thu hút sự tham gia
của các tổ chức phi chính phủ, nhà nghiên cứu, học giả, cán bộ
công tác trong các cơ quan nhà nước, cộng đồng địa phương
và những người có cùng mối quan tâm đến việc bảo vệ sông
ngòi và phát triển bền vững ở Việt Nam.
Cơ cấu tổ chức của VRN bao gồm Hội đồng mạng lưới, Ban
Điều hành và Ban Thư ký Mạng lưới với các vai trò, nhiệm vụ
cụ thể.

“Dòng sông trong lành
Cuộc sống phồn vinh”
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Thư ngỏ của

Trưởng Ban Điều hành
Kính thưa Quý vị!
“Quê tôi ai cũng có một dòng sông bên nhà
Con sông quê gắn bó với tuổi thơ đời tôi
Bao năm xa quê ấy trong mơ tôi vẫn thấy
Sông vẫn in màu mây
Vẫn khi vơi đầy vẫn mang phù sa”.
Con sông mới tha thiết, gắn bó làm sao. Bằng
ấy câu thôi người ta đã thấy số lượng sông ngòi ở
khắp Việt Nam ta nhiều đề mức nào, quan trọng
và yêu thương biết nhường nào. Bởi nó là ngọn
nguồn của cuộc sống, chuyển tải và sản sinh của
cải mà Mẹ thiên nhiên ban tặng, cũng chính vì lẽ
mà Mạng lưới sông ngòi Việt Nam (VRN) với các
cá nhân và tổ chức thành viên đã không ngừng
nghỉ trong nhiều năm qua vận động để giữ gìn
và bảo vệ các dòng sông của những làng quê và
vùng đô thị nói riêng và hệ thống sông ngòi Việt Nam nói chung.
Sông ngòi nước ta dày đặc với 2360 con sông dài trên 10 km vì vậy nếu đi dọc đất nước từ Bắc
vào Nam thì cứ 20-25 km chúng ta lại gặp được một con sông. Đó là nguồn nước ngọt quý giá bảo
đảm cho cuộc sống của con người và là nền tảng cho sự phát triển kinh tế- xã hội và cảnh quan môi
trường cho đất nước. Việt Nam không phải là quốc gia khan hiếm nước, nhưng chúng ta không phải
là quốc gia giầu về nước, tuy nhiên hiện nay tài nguyên nước của chúng ta đang đứng trước thách
thức lớn, đó là nguy cơ suy thoái và cạn kiệt do khai thác quá mức và bị ô nhiễm.
Với mỗi quốc gia, dân tộc, sông ngòi như mạch máu và nước như máu đối với cơ thể của một con
người. Bảo vệ sông ngòi, duy trì sức khỏe của các dòng sông cũng chính là giữ gìn và bảo vệ mạch
sống của dân tộc của quốc gia cho hôm nay và các thế hệ con cháu mai sau.
Những hoạt động phát triển không bền vững, vì quyền lợi ích kỷ của bất cứ một ai, một tổ chức
nào tàn phá dòng sông sẽ luôn ẩn họa những rủi ro và nguy hiểm cho con người, cho cộng đồng và
cho cả xã hội. Trong điều kiện biến đổi khí hậu, nững hiểm họa sẽ ngày càng lớn.
Chính vì lẽ đó Mạng lưới Sông ngòi Việt Nam đã đang và sẽ tiếp tục nghiên cứu, vận động để các
bên liên quan chú trọng hơn đến việc duy trì và bảo tồn các giá trị của các dòng sông, cân bằng
giữa lợi ích kinh tế và môi trường – xã hội nhằm từng bước khôi phục sự trinh nguyên, huyền bí của
thiên nhiên ven sông, đảm bảo sự bình đẳng với con cháu mai sau qua việc duy trì các cảnh quan
di sản có từ ngàn đời.

TS. Đào Trọng Tứ
Trưởng ban Điều hành Mạng lưới Sông ngòi Việt Nam
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Hoạt động nổi bật

Trong bối cảnh thực hiện Nghị quyết 55 của Thủ tướng Chính phủ
đạt được qua khảo sát, nghiên cứu của những năm trước đây, nhằ
với vấn đề bảo vệ nguồn nước liên quan đến môi trường và sinh
chọn được ba (03) nghiên cứu nhỏ trên cơ sở xét duyệt từ 19 đề x
quan đến thực hiện phát triển năng lượng với An ninh nguồn nướ
3 tháng (từ tháng 8 – 11/2020). Cụ thể là: 1. An ninh nguồn nước v
viên VRN, Đại học An Giang); 2. Đánh giá tác động của các chất h
nghiệp Hòa Khánh đến môi trường không khí và môi trường nước
và Phát triển công nghệ cao, Đại học Duy Tân Đà Nẵng); 3. Chất th
đến cộng đồng dân cư (Viện Qui hoạch Thủy lợi).

Các kết quả của 3 nghiên cứu này sẽ được các đơn vị thực hiện trìn
này.

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CÁC CHẤT HÓA HỌC PHÁT
TÁN TỪ VIỆC TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU HÓA THẠCH Ở KHU
CÔNG NGHIỆP HÒA KHÁNH ĐẾN MÔI TRƯỜNG KHÔNG
KHÍ VÀ MÔI TRƯỜNG NƯỚC MẶT VÙNG ĐÔNG BẮC
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
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AN NINH NGUỒN NƯỚC VÙNG HẠ LƯU SÔNG MÊ KÔNG
VÀ SINH KẾ CỦA CÁC CỘNG ĐỒNG CƯ DÂN
TỈNH AN GIANG
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CHẤT THẢI CỦA NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN THAN MẠO KHÊ
VÀ AN NINH NGUỒN NƯỚC ĐẾN CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ

của VRN năm 2020

ủ về phát triển năng lượng bền vững, tiếp tục phát huy thành quả
ằm góp phần nâng cao vị thế của VRN trong phản biện xã hội đối
kế của các cộng đồng ở các lưu vực sông. Năm 2020, VRN đã lựa
xuất từ các tỉnh, thành cả nước gửi về. Những nghiên cứu này liên
ớc của các tổ chức tổ chức thành viên VRN đã được thực hiện trong
vùng hạ lưu sông Mê Kông và sinh kế của cộng đồng (Nhóm thành
hóa học phát tán từ việc tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch ở khu công
c mặt vùng Đông Bắc thành phố Đà Nẵng (Nhóm Viện nghiên cứu
hải của nhà máy nhiệt điện than Mạo Khê và an ninh nguồn nước

nh bày và thảo luận lấy ý kiến đóng góp tại Hội nghị thường niên
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NHÌN NHẬN HOẠT ĐỘ
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8

MẠNG LƯỚI SÔNG NGÒI VIỆT NAM

ỘNG CÁC CHIẾN LƯỢC
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Chiến lược 1
VRN hoạt động như một diễn đàn đa chiều tạo điều kiện cho mọi đối tượng có
cùng mối quan tâm bảo vệ sông ngòi và tài nguyên nước được tham gia chia sẻ,
tiếp nhận thông tin, kiến thức, kinh nghiệm.

Về cơ bản, các hoạt động chính tập trung vào những hoạt động truyền thông để cung cấp thông
tin, quảng bá hình ảnh và vị thế trong các hoạt động liên quan đến tầm nhìn của VRN gắn với hệ
sinh thái các lưu vực song trong bối cảnh biên đổi khí hậu, thiên tai và nước biển dâng. Cụ thể là:
Từ đầu năm VRN đã thực hiện ấn phẩm video về tình trạng hạn mặn 2020 là diễn ngôn của đại
diện từ người dân ở địa bàn bị ảnh hưởng, các chuyên gia trên cơ sở nhận diện tình hình và nêu giải
pháp. Video có sự tham gia của nhóm “Sáng tạo trẻ Bến Tre” được coi như lời chia sẻ từ đại diện của
thế hệ tương lai đến rộng rãi công chúng cũng như NGOs và NPO Việt Nam

Về nội dung, chiến lược này sẽ góp phần tăng cường năng lực quản trị của tổ
chức (bao gồm cả nhân lực và nguồn lực): điều phối, gây quỹ /huy động vốn cho
Ban điều hành nhằm đa dạng hoá và nâng cao chất lượng hoạt động. Thực hiện
thành công chiến lược này sẽ góp phần hoàn thiện cơ cấu tổ chức, điều lệ hoạt
động của VRN, củng cố mối liên hệ, hợp tác giữa các thành viên, tăng cường
sự cam kết của 10 thành viên trong VRN. Đồng thời, thúc đẩy quá trình chia sẻ
thông tin, kinh nghiệm liên quan đến bảo vệ nguồn tài nguyên nước và hệ sinh
thái các lưu vực sông.
10
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Tổ chức thi ảnh online “Tiếng vọng từ Đại ngàn 2020”:
Tiếp nối chương trình về thi ảnh
online 3 năm trước. Cuộc thi năm 2020
tổ chức 2 đợt, gồm “Tây Nguyên Đất,
Nước, và Cuộc sống” và “Tây nguyên
– Câu chuyện Phát triển” đã kết thúc
tháng 11. Cuộc thi đã nhận được sự
quan tâm của rộng rãi công chúng
trong cả nước là những tấm lòng yêu
quí Tây Nguyên 6.500 lượt tiếp cận
2.000 like, 16.000 View, sự tham gia của
hơn 100 tác giả chủ yếu sống ở các tỉnh
vùng Tây Nguyên với gần 500 ảnh đơn và bộ ảnh. Nội dung của những tác phẩm này đã phản ánh thực
trạng và những thách thức của vùng đất đưới tác động của con người với các hoạt động khai thác và sử
dụng quá mức chịu đựng của môi trường và tài nguyên nước. Các bức ảnh xuất sắc nhất đã được Ban tổ
chức lựa chọn và xuất bản trong bộ sách ảnh “Tây Nguyên -Tiếng vọng từ Đại ngàn - Thách thức trong phát
triển” với song ngữ Anh – Việt thời gian tới.

Phát hành Tờ tin đến các thành viên của VRN, sở, ban ngành và
các tổ chức, cá nhân
Hoạt động của bản tin Mạng lưới sông ngòi Việt Nam (Vietnam Rivers
Network): là cơ quan ngôn luận của VRN luôn tự hào 15 năm qua được Cục
Báo chí thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép đều đặn từng năm, vì
luôn tuân thủ tốt tôn chỉ, mục đích hoạt động của báo chí nước nhà. Mặc dù,
khuôn khổ cấp phép đối với bản tin nội bộ 12 trang, song với 6 số/năm Bản
tin VRN đã cố gắng phản ánh được hoạt động của VRN, tiếng nói trăn trở của
những cá nhân, tổ chức là thành viên và các cộng đồng có mối quan tâm đến
sông ngòi, tài nguyên nước trong bối cảnh đang bị xâm hại rất nghiêm trọng.
Đồng thời, bản tin cũng chuyển tải mức độ nhất định thực trạng những dòng
sông lớn, nhỏ, trong nước và liên/xuyên biên giới quốc gia với bản nguyên
gắn kết cuộc sống của con người và các cộng đồng xã hội đang đối diện với
thách thức của các nhóm lợi ích, lợi quyền của chủ nghĩa quốc gia dân tộc
hẹp hòi. Từ các chiều cạnh di dân, tái định cư, giới và sinh kế, thủy điện, thủy
lợi và năng lượng tái tạo, bản tin luôn cập nhật những thông tin mới từ các
báo, trang mạng trong nước, quốc tế đến với những thành viên của VRN.
Hơn nữa, để thích ứng với thông tin công nghệ, bản tin VRN thời gian qua
cũng đã chuyển đổi hình thức xuất bản, gồm bản in màu giành cho các cộng
đồng vùng sâu, vùng xa là dân tộc thiểu số cùng với bản điện tử giành cho
các đối tượng thành viên có điều kiện tiếp cận qua trang mạng điện tử.
Tuy nhiên, về nguồn tin bài từ các thành viên VRN cung cấp cho bản tin vẫn là rất ít ỏi, bởi cơ bản vẫn là dựa vào
những trang viết miễn phí. Hạn chế này tuy được khỏa lấp bởi nhiệt tình và trách nhiệm từ tin hoạt động dự án của
các tổ chức thành viên như Warecod, Green ID, CSRD và một vài cá nhân từ Hội Thủy lợi Thanh Hóa, Hội phụ nữ Sóc
Trăng trong năm qua, song vẫn là của hiếm. Hy vong, tồn tại này sẽ dần được khép lại.
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Chiến lược 2

Nâng cao nhận thức và tăng cường năng lực cho các thành viên mạng lưới và cộng
đồng để thúc đẩy họ tham gia trực tiếp vào việc bảo vệ, quản lý tài nguyên nước và hệ
thống sông ngòi cũng như ứng phó với những rủi ro, thách thức liên quan đến sông
nước

Năm 2020, các tổ chức thành viên củn VRN đã tham dự nhiều khoá tập huấn do Oxfam Việt nam,
Liên Minh Năng lương (VSEA) thực hiện. Hiệu quả mang lại không chỉ làm tăng vị thế của VRN trên
các hoạt động diễn đàn, đồng thời còn gặt hái được :
Kỹ năng soạn thảo, những tóm lược về chính sách (Oxfam)
Mục đích: xây dựng thông điệp chính sách, kế hoạch vận động chính sách trong từng giai đoạn cụ thể.
Về tập huấn lồng ghép giới
Mục đích: xác định rõ công bằng lợi ích của mỗi giới và nâng quyền kinh tế cho phụ nữ.

Tập huấn: “Hướng dẫn về an toàn thông tin và an toàn biểu
đạt”
Mục đích: Cung cấp khung kiến thức, hướng dẫn chung để các
CSOs xây dựng nền tảng về an toàn số cho tổ chức; từ đó sử dụng
công cụ phù hợp tăng cường năng lực bảo vệ thông tin, dữ liệu
và biểu đạt của cá nhân và tổ chức.

Đối với Kiến thức truyền thông: tập huấn giúp nhận diện các mô hình truyền thông can thiệp/vận động và rủi
ro/hướng xử lý khi khủng hoảng truyền thông; kỹ năng thu thập thông tin/xây dựng bằng chứng bằng hình ảnh
Tập huấn “An toàn mạng và tìm hiểu Luật An ninh mạng”
Mục đích: hiểu tác dụng của Luật An ninh mạng đối với hoạt động của tổ chức và rèn luyện kỹ năng sử dụng mạng
an toàn, đúng quy định thuộc vê luật.
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Chiến lược này sẽ góp phần giảm nhẹ những tác động xấu do quá trình phát
triển kinh tế thiếu bền vững gây ra đối với nguồn tài nguyên nước, sông ngòi,
đa dạng sinh học và sinh kế của các cộng đồng dân cư trong các lưu vực sông.
Thành công của chiến lược này sẽ tạo ra cơ sở vững chắc cho việc thực thi chiến
lược vận động chính sách của Mạng lưới.

Đẩy mạnh sự tham gia của cộng đồng trong quản trị tài nguyên nước. Ngoài chương trình nghiên cứu
trên, Trung tâm còn thực hiện dự án phát triển cộng đồng nhằm tăng cường khả năng phục hồi, chống
chịu đối với tác động từ thay đổi môi trường của bà con ở một số thôn bản tại xã Krong Na, huyện Buôn
Đôn tỉnh Đắk Lắk nơi mà thuỷ điện 4A bậc thang cuối cùng của hệ thống gồm 7 thuỷ điện được xây dựng
trên dòng sông Sê rê pốk. Dự án đã góp phần cải thiện việc tiếp cận nước sinh hoạt an toàn hơn cũng
như nâng cao năng lực bảo vệ tài nguyên nước và vệ sinh môi trường trên địa bàn. Cùng với cộng đồng
địa phương, Dự án cho thấy sự cần thiết phải đẩy mạnh trách nhiệm xã hội của các công ty thuỷ điện trong
việc giảm thiểu các tác động của chúng tới môi trường và cộng đồng.
Tổ chức tập huấn cho Cộng đồng xã Krông Na, huyện Buôn Đôn,
Đắk Lắk
“Tập huấn cao kỹ năng truyền thông và kiến thức pháp lý”.
Mục tiêu của tập huấn nhằm nâng cao hiểu biết về quyền, nghĩa vụ và
trách nhiệm của các bên liên quan trong bảo vệ môi trường; sống và
làm việc theo hiến pháp và pháp luật.

Tập huấn nâng cao năng lực tại buôn Jang Lành
Mục đích cộng đồng chủ động tham gia vào sự phát triển của xã hội. Khuyến khích các thành viên của nhóm nòng
cốt trong cộng đồng có trách nhiệm với những vấn đề xã hội của họ thông qua việc trang bị cho họ kiến thức, các
kỹ năng và kinh nghiệm qua việc được trao quyền năng và kết nối với những người khác một cách thân thiện và
hiệu quả, hướng tới phát triển cộng đồng bền vững.
Tiếp tục duy trì các cộng đồng
Nhóm Màu Xanh - Ấp Cồn Cù, tỉnh Trà Vinh
Cộng đồng huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng
Trung tâm Sáng tạo và Kết nối Cộng đồng (CC&CC)
Cộng đồng xã Phong Tân, tỉnh Bạc Liêu
Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn,
Đại học An Giang
Nhóm sáng tạo trẻ Bến Tre
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Chiến lược 3
Mở rộng và tăng cường liên kết,
hợp tác với các bên liên quan
trong và ngoài nước để bảo vệ
tài nguyên nước, hệ thống sông
ngòi và sinh kế của các cộng
đồng lưu vực sông.
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Góp phần tăng cường, mở rộng
hợp tác với các bên liên quan
trong vấn đề bảo vệ môi trường
và quản trị tài nguyên nước
(Cooperation) nhân lực và khả
năng tiếp cận có hiệu quả với
từng bên liên quan và đối tác
cụ thể cho Ban điều hành Mạng
lưới và thành viên Mạng lưới
cũng như củng cố và mở rộng
mối quan hệ hợp tác với các đối
tác liên quan. Thực hiện thành
công chiến lược này sẽ giúp
quảng bá rộng rãi những đóng
góp của VRN trong lĩnh vực bảo
vệ sông ngòi, góp phần nâng
cao vị thế của VRN trong quan
hệ với các bên liên quan và tạo
dựng được các mối quan hệ hỗ
trợ VRN thực hiện vai trò giám
sát và đóng góp chính sách.

VRN đã tham gia hội thảo do Liên hiệp các hội khoa
học kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) chủ trì kết hợp với Trung
tâm phát triển nông thôn Bền vững (SRD) và một số tổ
chức khác trong Hội thảo về Phát triển bền vững đồng
bằng sông Cửu Long.
Tại hội thảo Tổ chức điều phối Mạng lưới là WARECOD
tạo điều kiện để 2 Cộng đồng tại huyện Giá Rai- (Bạc
Liêu) và Thới Thạnh (Cần Thơ) giới thiệu về mô hình
phát triển nông nghiệp dựa trên hệ sinh thái của mình
về “Cộng đồng bảo vệ môi trường và phát triển sinh kế
bền vững”; “Cộng đồng nuôi tôm quảng canh bảo vệ hệ
sinh thái”
Để tăng cường kết nối với các Tổ chức xã hội, VRN
đã tích cực hưởng ứng và tham gia Hội thảo thường
niên các tổ chức xã hội năm 2020 với Chủ đề: “An ninh
nước vì sự phát triển bền vững của Việt Nam” do NGOIC chủ trì, tổ chức cùng với các tổ chức thành viên
của VUSTA, PHAD, OXFAM, LIGHT/MNet, VRN, CECR,
GreenHub, CEWAREC ....

Tham dự “Diễn đàn vùng về Dự án thủy điện Sanakham (Lào) trên dòng
chính sông Mê Kông”. Đại diện VRN tham dự là TS. Đào Trọng Tứ. Theo tờ
Bangkok Post, dự án thủy điện Sanakham có công suất lắp đặt 684 MW và
tổng vốn đầu tư hơn 2 tỉ USD nằm trên sông Mê Kông, vị trí giáp ranh biên
giới Thái - Lào, khoảng 2km về phía thượng lưu ở tỉnh Loei, miền Bắc Thái Lan.
Tham vấn các bên liên quan cấp vùng lần 1 này được tổ chức vào tháng
11/2020 tại TP. Hồ Chí MInh. Trước đó, MRC đã chính thức khởi động giai
đoạn tham vấn trước 6 tháng về dự án đập Sanakham do Trung Quốc hậu
thuẫn vào ngày 30/7. Tuy nhiên dự án đập thủy điện 684 MW này vẫn được
công ty con Datang International Power Generation (thuộc tập đoàn điện
lực Trung Quốc) khởi công và trở thành dự án thứ bảy trên dòng chính sông
Mê Kông ở Lào.

Tài trợ để mở Hội thảo khoa học “Các vấn đề khô hạn và xâm nhập mặn năm 2020 tại vùng đồng bằng sông Cửu Long” do
Viện nghiên cứu biến đổi khí hậu (trường Đại học Cần Thơ) tổ chức. Những báo cáo khoa học từ Hội thảo đã cho thấy, tình
trạng khô hạn và xâm nhậm mặn rất nghiêm trọng mang tính lịch sử ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. Trên cơ sở đó, các nhà
khoa học nêu kiến nghị rằng, để tăng cường hiệu quả và phù hợp với Nghị quyết 120/NQ-CP về phát triển bền vững đồng
bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu cần có những giải pháp cụ thể, căn cơ đối với từng tiểu vùng.
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Chiến lược 4
Thực hiện vai trò giám sát, phản biện độc lập và vận động chính sách liên quan đến tài
nguyên nước dựa vào hoạt động thực tiễn
Chiến lược này sẽ góp phần tăng cường sự bền vững và phát triển của tổ chức, tính
liên kết, kế thừa giữa các hoạt động của mạng đặc biệt là các nghiên cứu do các thành
viên mạng thực hiện để phục vụ công tác giám sát, phản biện độc lập. Năng lực giám
sát, đóng góp và vận động chính sách của mạng lưới đặc biệt là Ban điều hành và
nhóm thành viên chủ chốt cũng sẽ được tang cường trong quá trình thực thi chiến
lược và nó sẽ tạo đà để Mạng lưới đẩy mạnh các hoạt động tham vấn, hợp tác đối
thoại với các cơ quan quản lý và hoạch định chính sách. Thực hiện thành công chiến
lược này sẽ giúp VRN khẳng định vị thế và có tiếng nói đóng góp vào quá trình hoàn
thiện và nâng cao hiệu quả thực thi các chính sách có liên quan đến tài nguyên nước
và sông ngòi góp phần giảm thiểu những tác động xấu với môi trường và xã hội vì sự
phát triển bền vững

Thực hiện kế hoạch hành động trong vai trò của VRN, các cá nhân và tổ chức thành viên đã tham
gia Tọa đàm “Vai trò của Cộng đồng tham gia trong quá trình thực hiện Đánh giá tác động Môi
trường”:
Tham gia đóng góp vào quá trình sửa đổi Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, tổ chức thành viên
VRN là CEWARED đã chủ trì nghiên cứu về Quá trình xây dựng và thực hiện Đánh giá tác động môi
trường (ĐTM) của các dự án phát triển sông ngòi của tỉnh Thanh Hoá. Trong khuôn khổ nghiên
cứu vận động chính sách đối với Nghị định 40/2019/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi
trường (2014) về nâng cao nhận thức cộng đồng trong quá trình tham gia tham vấn ĐTM, Mạng
lưới Sông ngòi Việt Nam (VRN) và Trung tâm Phát triển Bền vững Tài nguyên nước và Thích nghi
Biến đổi khí hậu (CEWAREC) tổ chức buổi tọa đàm “Vai trò của cộng đồng tham gia trong quá trình
thực hiện đánh giá tác động môi trường”. Các hoạt động nghiên cứu tại sông Mã (thuộc địa bàn
tỉnh Thanh Hóa), nghiên cứu đã:

Đánh giá việc thực hiện quy trình tham vấn cộng đồng về ĐTM trong phát
triển thủy điện, cơ sở công nghiệp ở 3 huyện vùng thượng nguồn sông Mã
Chia sẻ kết quả thực hiện đánh giá tác động môi trường (ĐTM) ở 3 huyện
Quan Hóa, Bá Thước và Cẩm Thủy ở vùng thượng nguồn sông Mã và kiến nghị
các chính sách góp phần hoàn thiện Luật Bảo vệ Môi trường
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Trên cơ sở kết quả khảo sát, nghiên cứu nêu kiến nghị quy
hoạch phát triển thủy điện và cơ sở chế biến lâm sản trên lưu
vực sông Mã như sau:
Về quy hoạch thủy điện: cần rà soát lại 09 dự án đang lập hồ sơ trình chủ trương đầu tư xây dựng và nếu dự án
nào có tác động xấu đến môi trường cần loại ra khỏi quy hoạch;
Các cơ sở công nghiệp chế biến lâm sản: Cần có quy hoạch lại các cơ sở công nghiệp chế biến lâm sản trên địa
bàn 3 huyện Quan Hóa, Bá Thước và Cẩm Thủy. Hình thành những cụm công nghiệp có cơ sở hạ tầng tốt, hệ thống
cấp thoát, xử lý môi trường một cách hoàn thiện để tập trung các cơ sở chế biến hiện có cũng như các cơ sở trong
tương lai.
Về tham vấn đánh giá tác động môi trường. Nhiều tác động do công trình xây dựng khi đi vào hoạt động không
được nêu trong báo cáo ĐTM. Người dân rất mong muốn việc tham vấn của báo cáo ĐTM cần được cải thiện, có
quy định cụ thể và rõ ràng hơn trong Luật. Khuyến nghị bổ sung thêm các vấn đề sau vào Luật bảo vệ môi trường
sửa đổi, gồm:
1.Cung cấp thông tin: Cách cung cấp thông tin cho báo cáo ĐTM cần được cải thiện, việc truyền đạt thông tin nên
thông qua tổ chức có các chuyên gia, nhà khoa học địa phương đề thông tin có tính khách quan; tần tăng cường
sự giám sát của truyền thông.
2. Phương pháp tham vấn: Phát huy vai trò của các tổ chức có chuyên môn kỹ thuật làm đại diện cho người dân
trong tham vấn báo cáo ĐTM: như Hội Liên hiệp KHKT tỉnh, các hội nghề nghiệp; cần có thêm quy định trách
nhiệm của Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; số lần tham vấn: ít nhất 2 lần, gồm lần 1:
khi chuẩn bị đầu tư công trình; lần 2: sau khi duyệt ĐTM và có thể có “hậu kiểm”; tham vấn cộng đồng không nên
để chủ đầu tư đồng chủ trì UBND cấp xã mà nên thuê cơ quan độc lập để có tính khách quan giữa chủ đầu tư và
bên chịu tác động là người dân.
3. Đối tượng tham vấn: Cần quy định rõ những đối tượng chịu tác động trực tiếp khi chuẩn bị dự án. Xác định
phạm vi không gian vùng ảnh hưởng (không bị hạn chế bới ranh giới hành chính): cho phép các tổ chức, cá nhân
quan tâm đến dự án và sự phát triển bền vững của địa phương được tham gia tham vấn; cho phép các tổ chức
quốc tế, tổ chức khu vực, chuyên gia nước ngoài có nhiều kinh nghiêm về các vấn đề tài nguyên môi trường liên
quan đến dự án, có nguyện vọng tham vấn về nội dung báo cáo ĐTM.
4. Nội dung tham vấn: Cần mở rộng phạm vi tham vấn, theo đó không chỉ tham vấn kết quả đánh giá tác động
môi trường mà tham vấn cả quá trình và phương pháp thực hiện đánh giá tác động môi trường;
5. Kinh phí thực hiện báo cáo ĐTM: Trích nguồn kinh phí lập báo cáo ĐTM độc lập tách khỏi chủ đầu tư để thực
hiện báo cáo ĐTM và việc tham vấn lập báo cáo sẽ có tính khách quan hơn.
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2020

2017

2018

- Tham vấn Thủy điện Pak Beng
- Góp ý dự thảo luật thủy lợi
- Kiến nghị khiến dừng dự án lấn sông Đồng Nai
2017
- Góp ý Nghị định 72 về quản lý an toàn đập

2019

-Nghiên cứu tác động của TĐ trên Sông Mã,
Trung Sơn và Quy hoạch Thủy điện tỉnh Lào Cai
- Livestream và thông cáo báo chí về các vấn đề
liên quan đến sông ngòi, xây dựng công trình
trên sông
- Thông cáo báo chí phản đối việc xây dựng đập
Thủy điện Luang Prabang
- Thông cáo báo chí lấn chiếm sông Hàn và kênh
rach tại Cần Giuộc, tỉnh Long An => Chủ đầu tư
phải nghiên cứu lại

THUẬN LỢI

TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC H

Chiến lược 1

2019

- Tờ tin 2 tháng/ số
- Khảo sát nhu cầu phts hành nhận 40 (10%)
phản hồi
- 40 người đăng ký thành viên và nhận tài liệu
chia sẻ
- Talkshow “Đi tìm những dòng sông trinh
nguyên” (4 đầu cầu: Hà Nội, Huế, TP HCM, Cần
Thơ – 1600 lượt xem, 98 lượt chia sẻ
- Video Hưởng ứng ngày “Quốc tế hành động vì
các dòng sông”14/3:

18

- Tờ tin 2 tháng/ số
- Thu hút sự quan tâm: Thi ảnh online
-Hội thảo về “Giới và quản trị Tài nguyên nước”
- VRN cùng StM tham gia MRC DPs
- Tham gia diễn đàn về quản lý nước bền vững và
mục tiêu thiên niên kỷ tại Cần Thơ

Mạng lưới hoạt động như một d
đàn đa chiều tạo điều kiện cho m
tượng có cùng mối quan tâm bả
sông ngòi và tài nguyên nước đư
gia chia sẻ, tiếp nhận thông tin,
thức, kinh nghiệm

- Tờ tin 2 tháng/ số:
- Thu hút sự quan tâm: Thi ảnh online Tiếng vọng
từ Đại ngàn (6500 view, 48 chia sẻ)
- Video nói về hạn mặn 2020

- Kiến nghị ngừng dự án Thủy lợi Cái Lớn – Cái Bé
- Đánh giá nghị định, thông tư hướng dẫn thi
hành Luật Thủy lợi
- Tham gia góp ý các dự án thủy điện trên dòng
chính Mê Kong

Thực hiện vai trò giám sát, phản biện độc lập và
vận động chính sách liên quan đến tài nguyên
nước dựa vào hoạt động thực tiễn

- Tờ tin 2 tháng/ số
- 05 tổ chức điều phối
- Bản đồ 09 LVS trên website
- Hơn 250,000 lượt truy cập website
- 1480 lượt theo dõi Facebook
- Facebook cải thiện về hình thức - Thu hút sự
quan tâm: Thi ảnh online Đối thoại với dòng
sông
- Talkshow

2018
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2017

2020

- Tọa đàm “Vai trò của Cộng đồng tham gia trong
quá trình thực hiện ĐTM”.
- Video, inforgarphic, nghiên cứu về tác động của
Thủy điện đến ESG và trách nhiệm của các bên
liên quan
- Thực hiện Nghiên cứu nhỏ: tập trung Ô nhiễm
nguồn nước từ phát triển Công nghiệp và Năng
lượng với 3/19 đề xuất phù hợp được thực hiện

Duy trì đươc các hoạt động mục tiêu chính
- Đa dạng hơn các hình thức truyền thông tạo sự thu hút quan tâm – livestream, facebook, lồng ghép vào các
chương tình của tổ chức mạng lưới khác (VACI, VUSTA, Cục Quản lý Tài nguyên Nước,…)
- Các chủ đề thực hiện đã tiếp cận được /phù hợp với các thách thức hiện nay nên nhận được sự quan tâm
chung ví dụ như vấn đề an ninh nguồn nước và
- Tăng được sự tham gia của các nhóm cộng đồng qua sự đa dạng các hình thức tiếp cận có sự tham gia:
nghiên cứu, đồng quản lý, CLB, phát tiển sinh kế dựa trên hệ sinh thái
Có thể nói, tiếp tục nhận được sự quan tâm dù chưa mạnh mẽ. Đánh giá và nhận được phản hồi của thành
viên với Tờ tin, nhận được đăng ký thành viên với hơn 4 0 người trong 2 năm cuối hay được mời tham gia với các
Liên minh khác
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Mở rộng v
bên liên q
nguyên n
các cộng đ

2018

HIỆN CHIẾN LƯỢC CỦA VRN

2017

- Thiết kế các hoạt động tăng cường vai trò của
phụ nữ và quản trị Tài nguyên Nước
- Tư vấn và gián tiếp hỗ trợ cho Siêu thủ lĩnh về
các ý tưởng bảo vệ sông ngòi trên cả nước

2019

Người dân ĐBSCL chia sẻ tại hội thảo về quản
trị Tài nguyên Nước ở ĐBSCL
Mô hình Cộng đồng giám sát nguồn nước tại
Sóc Trăng, Đắk Lắk

2020

- 6 tập huấn do Oxfam cung cấp
- 3 tập huấn cho Cộng đồng tại Buôn Đôn, Đắk Lắk
- Cùng VSEA, NCDs-VN, VPHA, EBHPD, CENFORD
vận động cho luật BVMT sửa đổi

Chiến lược 2

Nâng cao nhận thức và tăng cường năng
lực cho các thành viên mạng lưới và cộng
đồng để thúc đẩy họ tham gia trực tiếp
vào việc bảo vệ, quản lý tài nguyên nước
và hệ thống sông ngòi cũng như ứng phó
với những rủi ro, thách thức liên quan đến
sông nước.

iễn
mọi đối
o vệ
ược tham
, kiến

- Tập huấn truyền thông vận động chính sách cho
VRN và đối tác
- Tập huấn Truyền thông Quản lý TNN, Giới và BĐKH
tại khu vực ĐBSCL
- 18 sáng kiến cộng đồng WWF
- Mô hình phụ nữ quản trị TN nước tại xã (Sóc
Trăng)

2017
Chiến lược 3

và tăng cường liên kết, hợp tác với các
quan trong và ngoài nước để bảo vệ tài
nước, hệ thống sông ngòi và sinh kế của
đồng lưu vực sông

- Diễn đàn , Hội thảo về TNN xuyên biên giới:
- Cùng Cục Quản lý Tài nguyên Nước triển lãm bộ
ảnh với các thông điệp về bảo vệ Tài nguyên Nước
tại Bắc Ninh
- Cùng StM, LPSD, Pan Nature ra thông cáo kiến
nghị Quy trình tham vấn trước, Pak Beng Mê Kong

2019

Đối thoại Hội thảo:
- Với NAWAFI trong VACCI 2019 triển lãm
- Với CLB Quốc hội, VNMRC thúc đẩy sự tham gia
của các bên liên quan trng quản trị Tài nguyên
Nước ở Việt Nam và vùng Mê Kông (tháng 5, 7, 10),
- Viện nhà nước và pháp luật – triển lãm về TNN và
ô nhiễm Môi trường - Tài nguyên Nước

THÁCH THỨC

2018

- Diễn đàn, hội thảo: với NAWAFI trong VACCI
2018 triển lãm và phiên riêng của VRN
- Cùng StM tẩy chay tham gia PNPCA đập Pak Lay
- VRN/GreenID điều phối của StM tại Việt Nam
2018-2019

2020

Diễn đàn, Hội thảo:
- Với VUSTA, và VNGO-CC về Phát triển bền vững
ĐBSCL và Biến đổi khí hậu
- Cùng Liên minh Nước sạch: CECR và VNGO_IC về
An ninh nước và bảo tồn nguồn nước cho PTBV
-“Diễn đàn vùng về Dự án thủy điện Sa – na –
kham ( Lào) trên dòng chính sông Mê Kông ”
- “Các vấn đề khô hạn và xâm nhập mặn năm
2020 tại ĐBSCL”

Chưa đa dạng được các tổ chức thành viên với các lĩnh vực khác
tham gia vào Mạng lưới mặc dù có thêm một số cộng đồng và
trường đại học, cao đẳng tham gia.
Nhân lực của bộ máy tổ chức còn thiếu do chưa tuyển được
người phù hợp với khả năng và yêu cầu của Mạng lưới
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Cảm nhận từ cộng đồng
Nếu ai đã từng một lần đặt chân đến xã Krông Na, huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk)
cách đây hai hay ba thập niên về trước, đều không quên ấn tượng tuyệt vời về
một vùng đất của Tây Nguyên hùng vĩ và dân dã. Nơi có các buôn làng người
dân tộc thiểu số sinh sống ven các khe suối kết nối với hạ lưu Sê rê pốk và những
bến nước huyền thoại của quê hương chúng tôi. Qua rồi, nếu như có dịp về
thăm lại, một ấn tượng khác lạ đến ngỡ ngàng cả về cảnh vật và con người của
nơi xứ Thượng xưa ấy. Vì thế, đến với Hội nghị Mạng lưới Sông ngòi Việt Nam,
tôi có đôi lời tâm sự về câu chuyện thay đổi trong cái Được – Mất là người trong
cuộc mang đến từ những cộng đồng của xã K’rông Na.
Cái thay đổi đầu tiên về nguồn nước đáng nói của buôn làng chúng tôi, thưa
các quí vị đại biểu. Xưa kia vào “tháng ba của Tây Nguyên” là rất đẹp. Đây là
dịp để người dân làm nương rẫy; và, rồi từ khe suối, dòng Sê rê pốk, nơi người
dân lấy nước sinh hoạt hay lễ cúng bến nước. Đến nay, vào mùa “tháng ba Tây
Nguyên“ ấy, nước khô cạn và trơ sỏi đá; chỗ nào còn thì nhiễm bẩn. Các già làng
bảo rằng, cái lũ trên rừng hay “cái lũ của thủy điện” về thì bất thường và dữ lắm,
không như xưa. Thật thế đấy, thời tiết cực đoan một phần, nhưng còn là do cái
đập thủy điện chặn dòng Sê rê pốk chảy qua xã K’rông Na. Nó gây nên cạn nước, bẩn nước và cũng làm cho tập tục cúng bến
nước xưa của người dân tộc tại chỗ mất rồi; người già, phụ nữ và trẻ nhỏ bệnh tật và sức khỏe trở nên đáng ngại đầu tiên
trong buôn làng. Dân làng đâm ra cứ lo cái việc làm ăn và cả cái thiên tai rình rập.
Cái thay đổi thứ hai như là một sự gặp gỡ được tạo nên nhân duyên trong cái lo nghĩ của dân trong buôn làng chúng tôi.
Ấy là, sự tìm đến của thành viên Mạng lưới này, Trung tâm Bảo tồn và Phát triển Tài nguyên Nước từ một dự án nhỏ. Ban đầu
chúng tôi cũng chưa tin họ đến địa phương sẽ làm được gì. Thế rồi, sau khi trao đổi với chính quyền và trò chuyện với người
dân, các cán bộ của Trung tâm đã thấu hiểu được những khó khăn của đồng bào về nguồn nước, nguyên nhân nào và do
đâu đã và đang đe dọa cộng đồng ổn định cuộc sống. Cái khó là ngôn ngữ phổ thông của người dân hạn chế, nên việc chia
sẻ và để họ nói được tâm tư, hiểu biết của mình trước nhiều người còn chưa mạnh dạn và thiếu tự tin. Nhưng rồi, biết dựa vào
cán bộ địa phương, thông qua lập nghiên cứu cộng đồng để tìm hiểu tập tục và nếp sống của đồng bào dân tộc thiểu số tại
chỗ liên quan đến bảo tồn tài nguyên và văn hóa và đánh giá khả năng phụ hồi của cộng đồng. Từ đó nhận thức về bảo vệ
tài nguyên, di sản được nâng lên và các kế hoạch hành động thích ứng được xây dựng. Qua việc hình thành “Nhóm Giám sát
dòng sông bảo vệ môi trường ” đã gắn kết, tập hợp một số người dân với đa số là chị em phụ nữ mục đích “Chung tay bảo vệ
môi trường sống”. Ban đầu, tại buôn Jang Lành với sự thúc đảy của Nhóm hàng tuần chính những bà con đã cùng nhau quét
dọn, thu gom rác thải, làm sạch buôn làng. Từ đó, gắn kết hỗ trợ nhau trong sinh hoạt và phát triển kinh tế hộ gia đình. Trung
tâm đã hỗ trợ nguồn lực tài chính, thúc đẩy, hướng dẫn nhóm hoạt động có ý nghĩa, như tổ chức các sự kiện truyền thông giữ
vệ sinh môi trường, bảo vệ nguồn nước, xây dựng một số mô hình nhỏ về lọc nước hộ gia đình, về phát triển sinh kế hộ như:
nhóm trồng nấm rơm, nấm mèo sử dụng nước từ mô hình lọc nước; nuôi gà thả vườn; nuôi heo giống địa phương, v.v… Từ
những việc làm, hoạt động đó, nhận thức của người dân đã từng bước được nâng lên, mọi người càng đoàn kết hơn trong
mọi công việc ở cộng đồng. Thành công bước đầu từ nhóm cộng đồng buôn Jang Lành, đã lan tỏa hoạt động đến các buôn
làng khác. Việc lựa chọn các thành viên của nhóm “Nòng cốt”, đại diện cho cộng đồng dân cư các buôn Earông, Buôn Trí A,
Buôn Đôn, thôn Thống Nhất ra đời. Họ tự tổ chức các hoạt động đánh giá ảnh hưởng của thủy điện đến nguồn nước và sinh
kế của người dân trong buôn làng; được sự ủng hộ của chính quyền và sự ủng hộ của các hội Thanh niên, Phụ nữ, tổ chức
các sự kiện truyền thông có sự tham gia của các ban ngành và đơn vị đóng trên địa bàn xã. Qua đó, khả năng tổ chức, điều
phối của nhóm cộng đồng, nhất là các chị em phụ nữ dân tộc thiểu số, đã được phát huy và công nhận; Họ đã tự tin hơn và
hăng hái tham gia các hoạt động cộng đồng hơn trước rất nhiều. Đây là sự thay đổi thực chất và tạo được lòng tin với bà con.
Bên cạnh đó, phải kể đến hỗ trợ tài chính của dự án từ Trung tâm đã giúp khắc phục khó khăn về nguồn nước sinh hoạt
cho 45 hộ dân tại các buôn Jang Lành, Trí A, buôn Đôn qua lắp đặt các bể lọc nước quy mô nhỏ bằng vật liệu cát, sỏi, than củi
có sẵn tại cộng đồng.
Tâm sự về những thay đổi ở buôn làng chúng tôi qua câu chuyện khi thực hiện dự án của Trung tâm Bảo tồn và Phát triển
Tài nguyên Nước cũng chính là sự gửi gắm niềm tin đối với hoạt động nhỏ nhưng mang lại thay đổi và ý nghĩa trong bảo vệ
môi trường và cải thiện chất lượng nước sinh hoạt trong phát triển cộng đồng.

Lê Tiến Dũng
Phó Chủ tịch UBND xã Krông Na
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Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Xã hội
CSRD thành lập năm 2008, hoạt động vì
lợi ích công bằng cho các cộng đồng dễ tổn
thương do thay đổi các điều kiện bên ngoài.
CSRD thực hiện hoạt động ở các tỉnh lân cận
tỉnh Thừa Thiên Huế và khu vực miền Trung Việt Nam cũng như các nước thuộc tiểu vùng
sông Mê Kông.

Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh
GreenID thành lập năm 2011, hoạt động để
góp phần thực hiện mục tiêu phát triển bền
vững cho Việt Nam và khu vực Mê Kông và
hiện đang nỗ lực để trở thành một tổ chức
phi chính phủ Việt Nam có uy tín và đi tiên
phong trong thúc đẩy ngành năng lượng bền
vững.
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HOẠT ĐỘN
CÁC TỔ CH
THÀN
CÁ NH

Trung tâm tư vấn về Phát triển bền vững tài
nguyên nước và thích ứng với biến đổi khí hậu

NG CỦA
HỨC
NH VIÊN VÀ
HÂN

CEWAREC thành lập năm 2008, là một cơ
quan tư vấn độc lập, nghiên cứu, khoa học,
công nghệ và hợp tác quốc tế về quy hoạch,
quản lý, phát triển tài nguyên nước và các
nguồn lực có liên quan, bảo vệ môi trường và
thích ứng với biến đổi khí hậu.

Trung tâm Bảo tồn và Phát triển Tài nguyên Nước
WARECOD thành lập năm 2006, với mục tiêu thực
hiện nhiệm vụ Bảo vệ nguồn tài nguyên nước trên
lãnh thổ Việt Nam để đảm bảo đa dạng sinh học và
duy trì sinh kế bền vững cho các cộng đồng phụ
thuộc vào nguồn tài nguyên này.
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Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Xã hội (CSRD)
Nâng cao năng lực phòng chống thiên tai cho 6 địa phương khu
vực miền Trung – Tây Nguyên
Thiên tai và Biến đổi khí hậu (BĐKH)
ngày càng khó dự báo, đã và đang
gây ra nhiều tác động tiêu cực, ảnh
hưởng lớn đến cộng đồng, do đó việc
nâng cao nhận thức cũng như năng
lực chống chịu cho chính quyền địa
phương và cộng đồng là hết sức quan
trọng và cần thiết.
Các chính sách cũng như kế hoạch
từ Trung ương đến địa phương đều
nhằm hướng đến mục tiêu tăng
cường quản lý nhà nước về phòng
chống thiên tai, nâng cao năng lực,
tính chủ động của toàn xã hội, sử dụng
hiệu quả các nguồn lực phục vụ công
tác phòng chống thiên tai, kết hợp
giữa phòng chống thiên tai với phát
triển kinh tế, xã hội. Người dân địa
phương là những người hiểu rõ nhất
về đặc điểm của cộng đồng mình, các
thuận lợi, khó khăn, thách thức và nhu
cầu khi thiên tai xảy ra; cách huy động
và gắn kết các thành viên trong cộng
đồng với nhau. Nâng cao năng lực cho
cộng đồng không chỉ giúp giảm thiểu
các tác động do thiên tai và BĐKH gây
nên mà còn tăng khả năng chống
chịu, giúp cộng đồng có thể tự mình
khắc phục thiệt hại, khôi phục cuộc
sống.
Từ năm 2019, Trung tâm Nghiên cứu
Phát triển Xã hội (CSRD) với sự tài trợ
của tổ chức Development Worrkshop
France (DWF) đã tiến hành các cuộc
khảo sát đánh giá năng lực, điều kiện
và nhu cầu về phòng chống thiên tai
(PCTT) của các địa phương. Hoạt động
được triển khai tại 06 địa phương là
phường Thuận Lộc và xã Hải Dương
(thị xã Hương Trà) của tỉnh Thừa Thiên
- Huế, phường An Mỹ (thành phố Tam
Kỳ) và xã Đại Hồng (huyện Đại Lộc)
tỉnh Quảng Nam, xã Hòa Phú và xã Ea
Nuôl (huyện Buôn Đôn) tỉnh Đắk Lắk.
Các địa phương có điều kiện khí hậu
đặc thù, thường xuyên chịu tác động
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do thiên tai gây ra như lũ lụt, hạn hán,
sạt lở, bão, tố lốc. Sau hoạt động đánh
giá nhận thức và nhu cầu, chúng tôi
nhận thấy rằng, người dân các cộng
đồng thực sự mong muốn được bổ
sung kiến thức, được cập nhật thông
tin, nâng cao nhận thức và kiến thức
của mình trong lĩnh vực Phòng chống
thiên tai (PCTT) để tăng khả năng
chống chịu, phục hồi. Kế hoạch PCTT
được địa phương xây dựng hằng năm,
các hoạt động liên quan tại địa phương
rất được quan tâm, chú trọng. Tuy
nhiên, các kiến thức, kỹ năng và trang
thiết bị của các địa phương vẫn còn
hạn chế, gây nên những ảnh hưởng và
thiệt hại nhất định khi có thiên tai xảy
ra. Dựa trên những nhu cầu từ hoạt
động khảo sát ban đầu, phía dự án đã
hỗ trợ 20 triệu đồng/ cộng đồng, tổng
kinh phí hỗ trợ cho 06 cộng đồng là
120 triệu đồng nhằm giúp cộng đồng
nâng cao năng lực, trang bị các trang
thiết bị PCTT còn thiếu, chủ động
trong ứng phó với thiên tai, BĐKH.

Theo đó các cộng đồng đã triển khai
rất nhiều các hoạt động khác nhau. Các
giải pháp mà các cộng đồng lựa chọn
tập trung vào nâng cao nhận thức cho
người dân như tập huấn cho cán bộ
PCTT và trưởng thôn tại xã Hải Dương,
tập huấn cứu hộ bằng thuyền trên
sông của Phường Thuận Lộc (Thừa
Thiên - Huế) truyền thông về thiên tai
tại xã Ea Nuôl (Đắk Lắk) và phường An
Mỹ (Quảng Nam). Ngoài ra, các cộng
đồng còn tiến hành trang bị thêm các
trang thiết bị ứng cứu như đóng ghe,
mua máy cole chạy thuyền ở phường
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Thuận Lộc (Thừa Thiên - Huế), mua áo
phao, cưa tay, dây thừng, đèn pin, loa
truyền thông, …ở xã Hòa Phú và xã
Ea Nuôl (Đắk Lắk), xã Hải Dương (Thừa
Thiên - Thừa Thiên - Huế), phường An
Mỹ (Quảng Nam), xây dựng quỹ PCTT
hỗ trợ thiệt hại cho người dân tại xã
Hòa Phú (Đắk Lắk),... Riêng cộng đồng
xã Đại Hồng (Quảng Nam) đã lên kế
hoạch trồng cây chống sạt lở, bảo vệ
tài sản, tính mạng và đất canh tác của
người dân dọc theo hạ lưu sông Vu
Gia – Thu Bồn, dự kiến sẽ trồng cây
dọc khu vực bờ sông dài 3km của khu
vực Đầu Dòm (xã Đại Hồng) vào tháng
11/2020.

Nguồn kinh phí hỗ trợ còn hạn chế,
tuy nhiên các cộng đồng bước đầu
đã tự xây dựng và nâng cao năng lực
cho chính địa phương của mình. Trong
thời gian tới, dự án sẽ có những đánh
giá cũng như thực hiện các kế hoạch
tiếp theo liên quan đến PCTT tại các
địa phương.

Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID)
CHƯƠNG TRÌNH TRIỆU NGÔI NHÀ XANH VÌ VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG
Chương trình Triệu Ngôi Nhà Xanh
vì Việt Nam thịnh vượng được khởi
xướng bởi Trung tâm Phát triển Sáng
tạo Xanh GreenID vào năm 2018 với
mục tiêu thúc đẩy một triệu ngôi nhà
và tòa nhà tại Việt Nam ứng dụng điện
mặt trời mái nhà và các giải pháp xanh
vào năm 2030, góp phần giảm tiêu
hao năng lượng và nâng cao thu nhập
cho hộ gia đình, các cơ sở kinh doanh
vừa và nhỏ. Qua hơn 02 năm đầu hoạt
động, chương trình đã đạt được một
số kết quả quan trọng, đóng góp vào
mục tiêu phát triển điện mặt trời mái
nhà và thúc đẩy chuyển dịch năng
lượng bền vững tại Việt Nam.
Mặc dù Chương trình được triển
khai trong bối cảnh dịch Covid-19,
nhưng các hoạt động vẫn được triển
khai liên tục qua nhiều hình thức khác
nhau. Đặc biệt là hoạt động truyền
thông nâng cao nhận thức cho cộng
đồng được thực hiện bằng cả hai hình
thức trực tuyến và trực tiếp tại địa
phương để cung cấp thông tin cho
người có quan tâm, kịp thời nắm bắt
các chính sách hỗ trợ từ Nhà nước.
Cổng thông tin điện tử và fanpage
“trieungoinhaxanh” cập nhật thông
tin thường xuyên bao gồm các tin

hoạt động, tin tức về chính sách, tài
chính,…được đăng tải và chia sẻ rộng
rãi đến cộng đồng. Kênh thông tin đã
thu hút hơn 600 lượt like, hàng nghìn
lượt tiếp cận các bài đăng và tương tác
qua các hoạt động hỏi đáp, trao đổi
thông tin liên quan.
GreenID đã phối hợp cùng các
thành viên Liên minh Hành động vì
khí hậu Việt Nam (VCCA) và các đối tác
địa phương để thúc đẩy ứng dụng các
mô hình năng lượng bền vững cũng
đã được triển khai rộng khắp tại các
tỉnh như Hà Nội, Đà Nẵng, An Giang,
Đồng Tháp và Tiền Giang khoảng 150
mô hình điện mặt trời mái nhà được
hỗ trợ lắp đặt cho các hộ gia đình, văn
phòng, cơ sở công với tổng công suất
khoảng 1143 kWp; 500 mô hình điện
mặt trời cấp hộ gia đình được lắp đặt
cho cộng đồng chưa có điện lưới; 03
mô hình cung cấp nước uống tinh
khiết sử dụng năng lượng mặt trời
được lắp đặt và vận hành; 39 hệ thống
máy nước nóng năng lượng mặt trời;
42 bóng đèn LED được thay thế cho
khu bệnh nhân chạy thận tại khu bệnh
viện Bạch Mai; 15 mô hình biogas xử
lý rác thải hữu cơ được lắp đặt. Đến
nay, các mô hình này đang nhận được

sự quan tâm của nhiều cộng đồng,
các chuyến thăm quan chia sẻ kinh
nghiệm từ các cộng đồng ở Cao Bằng,
Hải Dương, Hải Phòng đến các khu vực
được thực hiện. Các thực tiễn tốt cũng
được ghi nhận bởi các cơ quan truyển
thông, báo chí nhằm lan tỏa và chia sẻ
rộng rãi lợi ích của chương trình.
Để tiếp tục thúc đẩy, nhân rộng điện
mặt trời mái nhà và các giải pháp xanh
một cách mạnh mẽ tại các địa phương,
chúng tôi hiện đang khởi động và
hình thành nhóm Đại Sứ Xanh. Đại Sứ
Xanh sẽ đóng vai trò là những người
chủ động truyền thông, lan tỏa lợi ích
của các chương trình đến cộng đồng,
đồng thời tư vấn, kết nối những người
quan tâm và mong muốn ứng dụng
giải pháp với doanh nghiệp cung cấp
có uy tín trên thị trường. Nhóm Đại Sứ
Xanh đầu tiên đã được hình thành tại
Đồng Tháp với sự tham gia của hơn
300 hội viên hội cựu chiến binh với
mục tiêu ý nghĩa đó là toàn bộ nguồn
lực có được khi tham gia chương
trình sẽ được sử dụng để xây dựng
nhà đồng đội cho những hội viên có
hoàn cảnh khó khăn với mong muốn
hơn 60 ngôi nhà sẽ được xây dựng
đến năm 2023. Chúng tôi cũng nhận
được thông tin đăng ký tham gia làm
Đại sứ Xanh từ các tỉnh Hậu Giang, Hải
Phòng, Hà Nội và đang tiếp tục kết nối
để nhân rộng mạng lưới. Chúng tôi hy
vọng rằng, mạng lưới ngày càng được
mở rộng và sẽ hình thành ở hầu hết
các tỉnh trên cả nước để nhân rộng
các mô hình năng lượng bền vững và
hỗ trợ thúc đẩy quá trình chuyển dịch
năng lượng một cách mạnh mẽ theo
xu hướng của thế giới để bảo vệ môi
trường và sức khỏe cộng đồng.
Để có thê thông tin chi tiết về Chương
trình Triệu Ngôi Nhà Xanh vì Việt Nam
thịnh vượng vui lòng theo dõi tại địa
chỉ: www.trieunhaxanh.com.vn
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Trung tâm Tư vấn và Phát triển bền vững Tài nguyên
Nước và Thích ứng với Biến đổi Khí hậu (CEWAREC)
Đánh giá tính khả thi của các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm nước và
kiến nghị các giải pháp góp phần phục hồi các sống nội đô Hà Nội
1. Tổng quan
Hà Nội được hình thành từ châu
thổ sông Hồng, nét đặc trưng
của vùng địa lý thành phố Hà
Nội là “Thành phố sông hồ” hay
“Thành phố trong sông”. Ngoài
sông Hồng là sông lớn thứ 2 ở
Việt Nam, chảy qua thành phố
thủ đô, Hà Nội còn có hệ thống
sông, trong đó phải kể đến 6 con
sông chảy qua và trong nội đô là
các sông Nhuệ, Đáy, Tô Lịch, Kim
Ngưu, Sét và sông Lừ. Hệ thống
sông, hồ là những điểm nhấn
về cảnh quan xanh và mát của
thủ đô Hà Nội. Đã có thời gian
hệ thống sông, hồ của Hà Nội là
nguồn cấp nước quan trọng, hệ
thống giao thông nối kết Hà Nội
và các vùng miền đất nước. Ngày
nay, các hệ thống sông hồ này
chủ yếu là hệ thống tiêu thoát và
trữ nước tạm giảm ngập lụt đô
thị.

Mặc dù thành phố Hà Nội trong
nhiều năm qua đã có nhiều nỗ
lực và áp dụng nhiều giải pháp
giảm thiểu ô nhiễm. Việc làm
sống lại các dòng sông “chết” nội
đô để trả lại cảnh quan và môi
trường trong lành, xanh sạch
đẹp cho thành phố và cuộc sống
trong lành người dân vẫn chưa
đạt được mong muốn. Có nhiều
nguyên nhân cho sự thất bại,
trong đó có nguyên nhân chưa
có những giải pháp đủ thuyết
phục và khả thi.

các dòng sông nội đô của Thủ đô
và các dòng sông nội đô của các
đô thị khác của Việt Nam là cần
thiết và cấp thiết. Đề tài sẽ góp
thêm tiếng nói khoa học phản
bác ý tưởng “cống hóa” các sông
nội đô Hà Nội.

Quá trình phát triển kinh tế, xã
hội, sự tăng dân số và đô thị hóa
mạnh mẽ, đang có tác động tích
cực đến phát triển kinh tế - xã hội
văn hóa và diện mạo hiện đại của
một thủ đô. Tuy nhiên, hiện nay
gần như toàn bộ hệ thống sông
nội đô Hà Nội đã bị ô nhiễm trầm
trọng đã và đang biến thành
những “dòng sông chết”.

Từ hiện trạng nêu trên, Trung
tâm Tư vấn Phát triển Bền vững
Tài nguyên Nước (CEWAREC) đã
thực hiện Đề tài phản biện “Đánh
giá tính khả thi của các giải pháp
làm sạch nước sông nội đô Hà
Nội và kiến nghị các giải pháp
giảm thiểu ô nhiễm” là nghiên
cứu nhỏ với mục tiêu đánh giá
tính khả thi của các giải pháp làm
sạch nước sông nội đô Hà Nội và
từ bài học của các giải pháp đã
thực hiện đến nay, kinh nghiệm
phục hồi sông hồ nội đô của Việt
Nam và các nước trong khu vực
và trên thế giới, kiến nghị với
Thành phố và các cơ quan hữu
quan cần xem xét các giải pháp
phù hợp và khả thi để phục hồi

Hy vọng những kết quả từ đề
tài tư vấn phản biện này sẽ đưa
tiếng nói của người dân, những
nhà khoa học đến Thành phố
và các cơ quan hữu quan để hồi
phục lại những dòng sông Nhuệ,
Đáy, Tô Lịch, Kim Ngưu, Lừ, Sét
hình ảnh gắn với lịch sử hình
thành, phát triển của thủ đô Hà
Nội.

2. Tính cấp thiết
Mặc dù việc bảo vệ môi trường
nói chung cũng như môi trường
nước nói riêng đã được Đảng và
Nhà nước hết sức quan tâm, ban
hành nhiều văn bản quy phạm
pháp luật về bảo vệ môi trường
nước,
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Đề tài đã được các nhà khoa
học, cơ quan chức năng thảo
luận và chia sẻ tại Hội thảo “Góp
ý Hoàn thiện Báo cáo Đề tài Tư
vấn Phản biện tổ chức vồ ngày
9/12/2020 tại Hà Nội với sự tham
gia của hơn 40 đại biểu. Các đại
biểu đã đóng góp 9 bài tham
luận cùng nhiều ý kiến phân tích
đánh giá khác. Các đại biểu tham
dự Hội thảo đã nhất trí sẽ xây
dựng một bản kiến nghị chính
sách để trình lên các cấp lãnh
đạo của Quốc Hội, UBND thành
phố Hà Nội và các cơ quan liên
quan.

Trung tâm Bảo tồn và Phát triển Tài nguyên Nước
(WARECOD)
Hướng tới hài hòa trong việc đầu tư cho phát triển bền vững.
Việc sử dụng nguồn tài nguyên
nước để đầu tư và phát triển kinh tế
trong những năm gần đây đã thay
đổi tích cực tới cuộc sống của người
dân tại Việt Nam. Tuy nhiên, việc phát
triển kinh tế bằng mọi giá này đã dẫn
tới nhiều hệ luỵ. Việc nghiên cứu mối
liên hệ và khoảng trống giữa quy
định và thực hiện chính sách an toàn
(CSAT) với thực tiễn này đóng vai trò
là cơ sở vững chắc để nhìn nhận và
thay đổi quy định áp dụng và thực
thi CSAT hiệu quả hơn nữa hướng tới
bảo vệ môi trường và phát triển bền
vững.
Xuất phát từ thực trạng trên,
Trung tâm Bảo tồn và Phát triển Tài
nguyên Nước (WARECOD) đã thực
hiện nghiên cứu về Thực trạng Môi
trường và Sinh kế dưới tác động của
việc xây dựng nhà máy thủy điện
trong khuôn khổ dự án “Thúc đẩy
trách nhiệm môi trường và xã hội
của các ngân hàng thương mại”.
Nghiên cứu đã đánh giá sự thay đổi
của địa phương do tác động trực
tiếp và gián tiếp từ các hoạt động
xây dựng và vận hành của công trình
thủy điện. Đánh giá mức độ hoàn
thiện trong các điều khoản áp dụng
và thực thi CSAT trên các dự án thủy
điện đã và đang hoạt động trên địa
bàn.

đê bao bờ phía lòng hồ TĐ. Diện tích
chiếm đất quá lớn với 16,71ha/1MW
qua khảo sát từ Google Earth còn
lớn hơn nhiều, nhưng chưa xác định
rõ ranh giới ngập do hồ chứa gây ra
ở vùng lòng hồ, từ mực nước dâng
bình thường đến MNLNKT (gọi là
vùng bán ngập), dẫn đến chưa có
giải pháp BVMT cho vùng này.
Đây là dự án thuỷ điện còn nhiều
vướng mắc trong giải quyết quyền
lợi của người bị ảnh hưởng và bảo vệ
môi trường. Chưa xây dựng phương
án trồng rừng thay thế khi chuyển
mục đích sử dụng rừng, chưa chi trả
phí dịch vụ môi trường rừng theo
quy định. Đa số người dân BAH đều
cho rằng thuỷ điện Cẩm Thuỷ 1 đã
làm: giảm thu nhập, giảm việc làm,
gây ngập lụt làm mất mùa, giảm
năng suất cây trồng; Giá đền bù thấp
với giá cả thị trường; tham vấn trước
khôgn đầy đủ, hiệu quả; tất cả ý kiến
cam kết giải quyết mới chỉ là lời hứa;
Nghiên cứu đánh giá tác động của
hệ thống thuỷ điện bậc thang trên
Suối Mường Hoa – nhánh của Ngòi
Bo trên địa bàn xã Bản Hồ với 3 thuỷ
điện và 6 nhà máy khác tại các xã lân
cận phía thượng nguồn như Tả Van,
Sử Pán, Nậm Sài.

Nghiên cứu ban đầu tại thuỷ
điện Cẩm Thuỷ 1: Có nhiều vấn đề
tồn tại trong quá trình thực hiện từ
thiết kế, thi công, thực thi biện pháp
quản lý môi trường. Thuỷ điện Cẩm
Thủy 1 thay đổi vị trí xây dựng tới
3km, có sai lệch kiểm kê BTGPMB;
Chưa hoàn thành một số hạng mục
CT như: mương - cống thoát nước,
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Kết quả thực hiện cho thấy đa số
các công trình thủy điện đã và đang
xây dựng trện địa bàn xã Bản Hồ đều
đã hoàn thành những thủ tục pháp
lý theo đúng quy định của UBND
tỉnh Lào Cai về giải phóng mặt bằng
và lập báo cáo đánh giá tác động
môi trường với những biện pháp
quản ký môi trường và xã hội; Tuy
nhiên, không được tuân thủ trong
khi thực hiện.
Thủy điện Bản Hồ được xây dựng
dựa trên nguồn vốn vay ưu đãi của
ngân hàng thương mại cổ phần
Công Thương Việt Nam (Vietinbank),
khi chưa hoàn thiện các thủ tục pháp
lý theo quy định Nhà nước thì công
trình thủy điện này vẫn đang được
giải ngân và xây dựng.

Có những thay đổi sâu sắc về các
vấn đề môi trường, kinh tế và xã
hội trên địa bàn xã Bản Hồ dưới tác
động của các công trình thủy điện
được thể hiện ở các khía cạnh như
địa hình, địa mạo và dòng chảy; Chất
lượng môi trường sống, cơ hội sinh
kế, thực hành văn hoá truyền thống;
100% người dân được hỏi ý kiến cho
biết thuỷ điện không mang lại lợi
ích mà còn lấy đi những di sản thiên
thiên và của cải vật chất và làm mai
một truyền thống văn hoá của họ.

Khai thác, sử dụng và bảo vệ tài
nguyên nước bền vững
1. Đặt vấn đề
Lưu vực sông là vùng đất mà trong
phạm vi đó, nước mặt, nước dưới đất
chảy tự nhiên vào sông và thoát ra
một cửa chung hoặc thoát ra biển.
Pháp luật về bảo vệ môi trường nước
lưu vực sông (BVMTN LVS) còn nhiều
bất, cập chồng chéo, mâu thuẫn mà
nguyên nhân phần nhiều là do chưa
được xây dựng vận hành dựa trên
các nguyên tắc pháp lý thống nhất
về vấn đề này. Bài viết này chỉ ra việc
xây dựng thực hiện pháp luật về Bảo
vệ Môi trường Nước Lưu vực sông
(BVMTN LVS) cần dựa trên những
nguyên tắc nào.
2. Nguyên tắc cơ bản điều chỉnh
pháp luật về bảo vệ môi trường
nước lưu vực sông
Nguyên tắc cơ bản của pháp luật về
bảo vệ môi trường nước lưu vực sông
là tổng thể tư tưởng, quan điểm chủ
đạo xác định vai trò và hướng điều
chỉnh của pháp luật về BVMTN LVS
trong từng giai đoạn hoặc thời kì phát
triển, làm căn cứ và cơ sở để xây dựng,
đưa pháp luật về BVMTN LVS vào cuộc
sống và duy trì hiệu lực pháp luật về
BVMTN LVS trong giai đoạn hoặc thời
kì đó. Quá trình xây dựng và thực hiện
pháp luật về BVMTN LVS cần dựa trên
các nguyên tắc cơ bản sau:
Một là nguyên tắc tiếp cận tổng
hợp, liên ngành; tiếp cận sinh thái
hệ thống; tiếp cận từ dưới lên và tiếp
cận có sự tham gia của cộng đồng
trong bảo vệ môi trường nước theo
lưu vực sông. Do môi trường nước
lưu vực sông là một thực thể thống
nhất chứa đựng đầy đủ các điều kiện
tự nhiên, các hệ sinh thái, các dạng tài
nguyên và các điều kiện về kinh tế-xã
hội, nhiều ngành nghề, địa phương
khác nhau tác động, nhu cầu khai
thác, sử dụng với các mục đích không
giống nhau. Do vậy, xuất phát từ các
mục tiêu, quyền lợi khác nhau, nhiều
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khi mâu thuẫn với nhau; xuất phát từ
việc đảm bảo duy trì được chức năng
và tính toán toàn vẹn của các hệ sinh
thái và đảm bảo được tính đa dạng
sinh học; xuất phát từ yêu cầu nước
của người dùng để tiến hành tổ chức
quản lí và vận hành,… việc BVMTN
LVS cần phải có sự phối hợp và điều
tiết (chia sẻ) nhằm đảm bảo quyền và
lợi ích hợp pháp của các chủ thể hài
hoà với tự nhiên, đảm bảo kiểm soát
được ô nhiễm, suy thoái, phát triển
hiệu quả môi trường nước lưu vực
sông.
Hai là nguyên tắc quản lí thống
nhất môi trường nước trên toàn lưu
vực sông. Xuất phát từ đặc điểm môi
trường nước tự nhiên trong lưu vực
sông không bị giới hạn, hay bị chia
cắt bởi các cấp hành chính, có sự kết
nối, lưu chuyển thường xuyên giữa
thượng nguồn và hạ nguồn nên nếu
chia tách theo đơn vị hành chính để
quản lí, BVMTN LVS sẽ không hợp lí,
thiếu tổng thế, thiếu tính hệ thống,
thiếu hiệu quả. Mỗi địa phương nơi
có lưu vực sông đi qua có điều kiện
tự nhiên, dân cư, kinh tế-xã hội và ưu
tiên phát triển không giống nhau nên
cách thức khai thác, sử dụng lợi ích từ
nguồn nước lưu vực sông cũng khác
nhau, gây ảnh hưởng xấu cho môi
trường nước lưu vực sông. Do vậy, để
nâng cao hiệu quả điều chỉnh pháp lí
về BVMTN LVS cần dựa trên nguyên
tắc quản lí thống nhất trên toàn lưu
vực sông. Các chính sách, các quy
hoạch, cũng như các quy định pháp
luật phải được xây dựng tính toán tác
động trong tổng thể lưu vực sông và
quy định, giao nhiệm vụ thực hiện
cụ thể cho từng địa phương, theo
cách tư duy: “Suy nghĩ toàn cầu, hành
động địa phương” hay “suy nghĩ tầm
lưu vực sông, còn thực hiện ở từng
quốc gia, từng địa phương cụ thể
trong lưu vực”.
Ba là nguyên tắc BVMTN LVS trên
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cơ sở tôn trọng quy luật của tự nhiên,
quy luật phát triển kinh tế-xã hội. Bất
cứ hoạt động thực tiễn nào trái các
quy luật của tự nhiên đều khó có thể
thành công, bảo vệ môi trường cũng
không nằm ngoài quy luật đó. Các nhà
hoạch định chính sách, pháp luật cần
phải dựa trên các thành tựu nghiên
cứu của khoa học tự nhiên, khoa học
công nghệ thông tin để nắm được
quy luật tự nhiên điều chỉnh pháp lí
BVMTN LVS cho phù hợp. Nắm được
sự vận động phát triển của cuộc cách
mạng khoa học công nghệ lần thứ
4 để xây dựng pháp luật thúc đẩy
nghiên cứu, ứng dụng khoa học công
nghệ trong phòng ngừa, phát hiện,
ngăn chặn, xử lí ô nhiễm môi trường
nước lưu vực sông cũng như sử dụng
bền vững nguồn tài nguyên này.

Bốn là nguyên tắc bảo đảm công
bằng, hợp lí và bình đẳng về nghĩa
vụ và quyền lợi giữa Nhà nước, các tổ
chức, cá nhân, cộng đồng, thậm chí
giữa các quốc gia trong khai thác, sử
dụng, quản lí môi trường nước lưu
vực sông. Đây là nguyên tắc quan
trọng đã được ghi nhận trong Công
ước về Luật sử dụng các nguồn nước
liên quốc gia cho các mục đích phi
giao thông thuỷ của Liên hợp quốc
năm 1997 và Hiệp định về hợp tác
phát triển bền vững lưu vực sông Mê
Kông (Hiệp định Mê Kông) năm 1995.
Do vậy, việc ghi nhận nguyên tắc này
trong điều chỉnh pháp lí về BVMTN
LVS của Việt Nam là thúc đẩy thực
hiện hiệu quả các cam kết quốc tế về

vấn đề này, đồng thời giúp Việt Nam
bảo vệ tốt hơn môi trường nước lưu
vực sông, đặc biệt là các dòng sông
xuyên biên giới trong bối cảnh quyền
và lợi ích hợp pháp của Việt Nam
đang bị đe dọa như hiện nay.
Năm là nguyên tắc đảm bảo tính
dự báo, tính cảnh báo, tính nhanh
chóng, tính kịp thời trong phòng
ngừa, phát hiện, ngăn chặn xử lí
lô nhiễm môi trường nước lưu vực
sông. Môi trường nước lưu vực sông
mang tính khuếch tán, lan truyền rất
nhanh nên khi có hành vi xả thải làm
ô nhiễm môi trường nước thì phạm
vi thiệt hại sẽ rất lớn và rất khó kiểm
soát. Do vậy, điều chỉnh pháp lí về bảo
vệ môi trường cần phải đảm bảo tính
dự báo, tính cảnh báo, đặc biệt là bảo
đảm tính nhanh chóng, tính kịp thời
trong phòng ngừa, phát hiện, ngăn
chặn xử lí ô nhiễm môi trường nước.
Đồng thời, trong quá trình này, pháp
luật cần quy định rõ nhiệm vụ, quyền
hạn của các chủ thể khi tham gia
BVMTN LVS và áp dụng trách nhiệm
pháp lí nghiêm khắc nếu các chủ
thể có thẩm quyền thực hiện không
đúng, không hiệu quả nhiệm vụ của
mình
Sáu là nguyên tắc người hưởng lợi
từ môi trường nước lưu vực sông phải
chi trả, người gây thiệt hại cho môi
trường nước lưu vực sông phải bồi
thường. Để khai thác, sử dụng hợp lí,
tiết kiệm hiệu quả tài nguyên thiên
thiên thì điều chỉnh pháp lí về BVMTN
LVS cần phải gắn với nguyên tắc này,
dựa trên cơ sở coi nước không chỉ là
một loại tài nguyên mà còn là một
hàng hoá, các chủ thể muốn sử dụng
thì phải trả tiền để thúc đẩy các cá
nhân, tổ chức, hộ gia đình sử dụng
hợp lí, tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên
nước lưu vực sông.

chủ nguồn thải, chủ thể khai thác, sử
dụng nguồn nước lưu vực sông mà
còn là trách nhiệm của cả cộng đồng.
Cộng đồng và truyền thông báo chí
có vai trò đặc biệt quan trọng trong
phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn,
xử lí ô nhiễm suy thoái môi trường
nước lưu vực sông; khiếu nại, tố cáo
các hình vi vi phạm pháp luật về vấn
đề này. Do vậy, hoàn thiện pháp luật
về BVMTN LVS cần phải gắn với vai trò
của cộng đồng.
Tám là nguyên tắc hoàn thiện pháp
luật BVMTN LVS phải gắn với bảo vệ
quyền được sống trong môi trường
trong lành, quyền được bảo vệ về sức
khoẻ, tính mạng. Đây là các quyền cơ
bản được ghi nhận trong Hiến pháp
năm 2013 và các điều ước quốc tế
mà Việt Nam là thành viên. Đồng thời
phải gắn với việc bảo tồn và phát huy
các giá trị văn hoá truyền thống của
các cộng đồng lưu vực sông trong bảo
vệ môi trường và gắn với bảo vệ chủ
quyền quốc gia. Đây là nhóm nguyên
tắc rất quan trọng trong điều chỉnh
pháp lí về bảo vệ môi trường nước lưu
vực sông, nó xuất phát từ cơ sở khoa
học, cơ sở pháp lí và thực tiễn, bởi suy
cho cùng mọi vấn đề phát triển hay
bảo vệ môi trường cũng đều phải coi
con người là trung tâm, là động lực, là
chủ thể, là mục tiêu của quá trình này.
Hơn nữa, lịch sử phát triển xã hội loài
người và thực tiễn cho thấy, những
cái nôi của văn minh loài người đều
bắt nguồn từ các lưu vực sông, nơi
lưu giữ các giá trị lịch sử, văn hoá của

Bảy là nguyên tắc xã hội hoá hoạt
động bảo vệ tài nguyên nước lưu
vực sông. Môi trường nước lưu vực
sông mang tính bao trùm, liên tỉnh,
liên vùng, thậm chí là liên quốc gia
nên BVMTN LVS không chỉ là trách
nhiệm của Nhà nước, các chủ thể
có thẩm quyền, trách nhiệm của các
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con người, của các dân tộc qua hàng
nghìn năm. Mặt khác, các dòng sông
quốc tế, sông xuyên biên giới, sông
biên giới không chỉ có ý nghĩa về kinh
tế, giao thương mà còn có giá trị phân
định lãnh thổ và cơ sở tự nhiên bảo vệ
chủ quyền của các quốc gia đặc biệt
quan trọng. Do vậy, có thể thấy, điều
chỉnh pháp lí về BVMTN LVS phải gắn
với bảo đảm quyền con người được
sống trong môi trường trong lành,
gắn với bảo vệ các giá trị văn hoá
truyền thống của cộng đồng xung
quanh lưu vực và gắn với bảo vệ chủ
quyền quốc gia để có chính sách bảo
vệ, khai thác, sử dụng cho phù hợp.
3. Kết luận
Qua trình bày trên có thể thấy khi
xây dựng, hoàn thiện pháp luật về
BVMTN LVS cần phải dựa trên các
nguyên tắc pháp lý chung và đặc thù
về BVMTN LVS để tạo ra cơ sở pháp
lí phù hợp nhằm khai thác, sử dụng,
hợp lí, tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên
nước lưu vực sông; kiểm soát hữu
hiệu ô nhiễm môi trường nước lưu
vực sông và bảo tồn đa dạng sinh học
lưu vực sông hướng tới phát triển bền
vững.
TS. Bùi Đức Hiển
Email: duchien@isl.gov.vn
Viện nhà nước và pháp luật

Một vài cảm nghĩ về ô nhiễm
sông hồ Hà Nội
Ngày nay sông hồ Hà Nội thế
nào? Thấy các dòng sông nội
đô và các hồ đã được kè bờ,
thành phố thêm phố xá và sạch
mắt hơn. Một thời, mưa xuống
thì nước chảy xuống hồ ao và
xuống cống, thành phố chỉ có
vài con phố ngập sâu. Nhưng
nay thấy ngõ phố ngập tràn lan!
Có lẽ biến đổi khí hậu nên mưa
lớn hơn? cũng phải nghĩ không
biết bao nhiêu hồ đầm đã bị
lấp rồi? Đáng nói là thành phố
phát triển liên tục, bao nhiêu
đất cát xây dựng mặc nhiên
trôi cả xuống cống. Rồi cái bẩn
của rác, của cống tắc, của nước
đọng bay mùi hôi đã tăng lên?
Báo đài thường phê phán người
dân ném rác bậy bạ, kêu gọi
phân loại rác từ nguồn. Sao chỉ
kêu gọi phê phán mà không tổ
chức việc phân loại? Sao không
có hai loại xe vệ sinh, một xe thu
gom rác hữu cơ, một xe thu gom
rác tái sinh? Cứ một loại xe thu
gom rác duy nhất thì người ta
phân loại rồi làm gì? Rác như thế
mà nước cống thì vẫn chảy vào
sông hồ, thì sông hồ ô nhiễm là
tất nhiên. Chưa kể người ta chưa
chịu thôi thói quen ném rác trực
tiếp xuống hồ. Nhớ năm nào
không xa, một sáng sớm dân Hà
Nội giật mình nghe tin hồ Tây
nổi đầy cá chết, hình như vớt lên
đến hai tấn. Bây giờ các hồ nội
thành đã là hồ sinh thái, nhưng
vẫn còn nước thải chảy vào. Nhà
văn Phùng Quán nếu còn trên
đời này, chắc cũng không còn
giai thoại câu trộm cá hồ Tây
như ngày nào nữa.
Mục tiêu phát triển bền vững
có đòi hỏi cao về vệ sinh môi
trường. Có những kiến thức kỹ
thuật đã thành nguyên tắc phổ
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cập, như xử lý đồng bộ thoát
nước và thải nước đô thị, tách hệ
thống thoát nước thải khỏi hệ
thống thoát nước mưa … rồi các
nguyên tắc tài chính nước, dùng
nước phải trả tiền, ô nhiễm nước
phải trả tiền ….

Xem ra các qui hoạch và
chương trình thoát thải nước
của thành phố cũng không ít. Từ
chục năm nay, đã có “Qui hoạch
Thoát nước Hà Nội đến năm
2030, tầm nhìn đến năm 2050”
được phê duyệt. Qui hoạch
Thoát nước đó đã phối hợp với
qui hoạch Thủy lợi, bảo đảm tiêu
thoát nước đô thị ra các sông;
đồng thời xây dựng các công
trình tiếp nước tạo dòng chảy
liên tục và giảm thiểu ô nhiễm
môi trường cho các sông Tích,
Đáy, Nhuệ và Tô Lịch. Chỉ có điều
qui hoạch qui mô lớn này có nội
dung chủ yếu là thoát nước. Tại
sao vậy? Có lẽ bởi vì công việc
thoát nước thuộc chức năng
ngành Xây dựng, còn việc xử lý
nước thải lại thuộc ngành Môi
trường?
Kế hoạch đầu tư cho xử lý nước
thải của thành phố từng được
tập trung cho mười ba trạm xử
lý nước thải qui mô nhỏ. Trong
tình hình hệ thống thoát nước
và thải nước lẫn vào nhau, trạm
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xử lý nước thải nhỏ phải ứng phó
với khối lượng nước mưa lớn, số
liệu cho thấy hiệu suất chỉ đạt
20%. Thành tích giảm úng ngập
nội đô, và giảm ô nhiễm môi
trường còn quá khiêm tốn, tuy
rằng đã có cải tạo cảnh quan và
góp thêm cho thành phố một số
đường phố mới.
Vấn đề xử lý nước thải tách
khỏi hệ thống thoát nước mưa
nay đang được giải quyết bằng
dự án Hệ thống Xử lý Nước thải
Hà Nội với mục tiêu hồi sinh một
loạt con sông ô nhiễm tại Hà Nội
là sông Tô Lịch, sông Lừ, sông
Sét và một phần sông Nhuệ. Đặc
điểm được mô tả là cống nước
thải đặt sâu trong lòng các con
sông này, không phải giải phóng
mặt bằng, thi công không ảnh
hưởng đến các công trình lân
cận và dân cư. Các cống nước
thải sẽ dẫn nước về một trạm xử
lý lớn ở Yên Xá, Hà Đông.
Có những phản biện về dự
án, nhưng thi công thì vẫn tiến
hành. Hy vọng sông hồ Hà Nội
lại xanh sạch trở lại, rồi với sự cải
tạo cảnh quan, còn đẹp hơn xưa
nữa!
Đỗ Hồng Phấn,
Chuyên gia Tài nguyên Nước

TIÊU THOÁT NƯỚC MƯA VÀ
NƯỚC THẢI Ở HÀ NỘI
Hệ thống thoát nước Thành phố
Hà Nội là hệ thống thoát nước chung
(nước mưa và các loại nước thải).
Nhưng xét về thực chất là hệ thống
thoát nước mưa có tiếp nhận cả các
loại nước thải ( chủ yếu là nước thải
sinh hoạt ).
Đây là đặc điểm chung của hệ
thống thoát nước đô thị Việt Nam
hiện nay, là điều kiện đầu vào cho
các dự án xây dựng cải tạo hệ thống
thoát nước đã và đang triển khai tại
một số đô thị lớn ở nước ta.
Theo kinh nghiệm của các nước
trên thế giới, cần thiết phải phân tách
hệ thống thoát nước mưa và nước
thải.
Cần xây dựng hệ thống cống rãnh
để thu gom nước thải và vận chuyển
đến nhà máy xử lý nước thải. Ở đó,
các mức độ điều trị khác nhau có thể
được áp dụng và thường bao gồm:
• Xử lý trước, loại bỏ vật lý lớn như
vải vụn và nhựa, và các vật thể nhỏ
hơn như sạn khỏi nước thải. Điều này
ngăn ngừa thiệt hại cho thiết bị trong
quá trình xử lý.
• Xử lý chính, loại bỏ các hạt mịn.
Nước thải được giữ trong một bể
chứa, nơi các chất rắn nặng hơn có
thể lắng xuống đáy, trong khi bất kỳ
chất rắn nhẹ hơn và chất béo nổi lên
trên bề mặt. Các vật liệu lắng và nổi
được tách ra, trong khi chất lỏng còn
lại được xử lý thứ cấp hoặc thải ra môi
trường.
• Xử lý thứ cấp, còn được gọi là xử
lý sinh học, loại bỏ các chất hữu cơ
còn lại, chất rắn lơ lửng và một số vi
khuẩn, vi rút và ký sinh trùng, và ở
một mức độ nào đó là các chất dinh
dưỡng và hóa chất.
31

• Việc xử lý nghiêm ngặt hơn được
áp dụng để loại bỏ các chất dinh
dưỡng còn lại khi thải vào vùng
nước nhạy cảm. Các kỹ thuật xử lý
cụ thể, chẳng hạn như khử trùng, có
thể được sử dụng để loại bỏ thêm vi
khuẩn, vi rút và ký sinh trùng có hại
cho sức khỏe cộng đồng, hoặc bất kỳ
hóa chất và chất độc hại nào còn sót
lại.
Quản lý bùn
Bùn thải, được hình thành bởi vi
khuẩn do tiêu thụ ô nhiễm hữu cơ,
phát sinh như một sản phẩm phụ
của quá trình xử lý nước thải. Một
loạt các phương pháp xử lý cho phép
loại bỏ bùn an toàn. Bón vôi và phân
hủy hiếu khí hoặc kỵ khí ổn định bùn,
tránh mùi hôi và giảm sinh vật gây
bệnh. Quá trình phân hủy kỵ khí làm
giảm lượng bùn và tạo ra khí sinh học,
đồng thời khử nước loại bỏ lượng
nước dư thừa, giảm trọng lượng và
giảm chi phí vận chuyển.
Các tuyến thải khác nhau tồn tại,
chủ yếu phụ thuộc vào khuôn khổ
quy định quốc gia và chất lượng bùn.
Ở các nước Châu Âu, khoảng một
nửa lượng bùn thải được rải trên đất
liền để làm phân bón và một phần tư
được đốt. Bùn có thể chứa nồng độ
cao các kim loại, mầm bệnh và các
chất ô nhiễm hữu cơ vi lượng khó
phân hủy, vì vậy việc sử dụng nó trên
đất liền có thể bị hạn chế để bảo vệ
môi trường.
Có một vấn đề cũng cần phải bàn
đến, đó là tất cả các mặt cắt ngang của
các sông Tô Lịch, Kim Ngưu, Sét và Lừ
đều có dạng hình thang. Chiều rộng
của các sông tiêu này khá rộng, ví dụ
sông Tô Lịch có chiều rộng khoảng
20 – 45m; sông Kim Ngưu có chiều
rộng trung bình từ 25 – 30m; sông Lừ
có chiều rộng khoảng 20-30m.
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Như vậy có thể thấy các sông tiêu
thoát nói trên chiếm một diện tích
mặt bằng đất rất lớn. Liệu có thể thay
đổi hình dạng mặt cắt ngang hình
thang thành hình chữ nhật để tiết
kiệm diện tích đất trong khi vẫn đảm
bảo được lưu lượng tiêu thoát như
thiết kế được không?
Để tìm ra lời giải đối với bài toán
này, nhóm nghiên cứu, bao gồm:
PGS. TS. Bùi Công Quang (chủ trì),
cùng thạc sĩ: Trịnh Thị Thuyết , Dương
Thanh Thịnh, sinh viên: Hoàng Thị
Minh Phương, Lê Thị Tú Anh, Đinh Thị
Linh đã tiến hành thu thập, phân tích
số liệu khí tượng, thủy văn khu vực Hà
Nội, các đặc trưng của hệ thống thoát
nước Hà nội, và ứng dụng mô hình
SWMM (Storm Water Management
Model - Mô hình Quản lý Tiêu thoát
Nước Mưa). Những kết quả đạt được
của nhóm nghiên cứu chỉ là những cơ
sở khoa học ban đầu minh chứng cho
ý tưởng thay đổi hình dạng mặt cắt
hệ thống sông tiêu ở Hà Nội.
Các kịch bản tính toán:
• Mưa ba ngày lớn nhất với tần suất
thiết kế P = 10%;
• Các mặt cắt của các sông thuộc hệ
thống thoát nước Hà Nội Kim Ngưu,
Tô Lịch, Sông Sét dạng hình thang
(kịch bản hiện trạng);
• Các mặt cắt của các sông thuộc hệ
thống thoát nước Hà Nội Kim Ngưu,
Tô Lịch, Sông Sét dạng hình chữ nhật
(kịch bản mô phỏng)
Kết quả tính cho thấy đường mặt
nước trong các sông ở 2 kịch bản thay
đổi không đáng kể. Điều đó chứng
tỏ việc thay đổi hình dạng mặt cắt
nhưng vẫn giữ nguyên diện tích mặt
cắt ngang không làm thay đổi mực
nước trong sông.
PGS.TS.Bùi Công Quang

Tổng hợp ngân sách 2020
Tên Dự án/ hoạt động

Nhà tài trợ / Thực hiện

Tổng ngân sách VND

Nâng cao năng lực cộng đồng và hiểu biết để thúc đẩy sự
tham gia quản lý tài nguyên nước ở Việt Nam

Quỹ McKnight Foundation
(McK)

1.290.020.164

Chi phí quản lý chung cho VRN

WARECOD

279.476.200

Hội thảo thường niên ngày 17/12/2020

VRN/ WARECOD

124.529.500

Tham gia các cuộc họp trong và ngoài Mạng lưới

VRN /WARECOD

83.636.000

In ấn phẩm VRN:
- Tờ tin mạng lưới Sông ngòi Việt Nam (6 số/năm)
- Báo cáo thường niên

VRN/WARECOD

117.004.284

Nâng cao năng lực cộng đồng:
- Nghiên cứu Xây dựng bộ câu truyện Lược sử thi Tây nguyên
- Duy trì nhóm cộng đồng

VRN/WARECOD

291.032.000

Các đề tài nghiên cứu nhỏ
- Đánh giá ảnh hưởng của phát tán chất thải khu công nghiệp
Hòa Khánh đối với nước mặt vùng Đông Bắc thành phố Đà
Nẵng
- An ninh nguồn nước vùng hạ lưu sông Mê Kông và sinh kế của
các cộng đồng cư dân tỉnh An Giang
- Chất thải của nhà máy nhiệt điện than Mạo Khê và an ninh
nguồn nước đến cộng đồng dân cư

- Ts. Phạm Xuân Phú - Trường
đại học An Giang
- Trần Bá Quốc - Giảng viên đại
học Duy Tân
- Ths. Trương Kim Cương- Viện
Quy hoạch thủy lợi

Vận động chính sách (Nghiên cứu và hội thảo)

CEWAREC, CSRD

262.342.180

Nâng cao hiểu biết cho chính quyền địa phương về các tác
động môi trường - xã hội do phát triển năng lượng.

ECF

232.150.000

WARECOD

104.620.000

Liên hiệp các hội và khoa học
tỉnh Hà Tĩnh, WARECOD

127.050.000

- Tham gia với GreenID tổ chức tuần lễ năng lượng
- Mornitoring duy trì nhóm cộng đồng Duyên Hải và thực hiện
bộ sách ảnh Muối đen tại cộng đồng Cồn Cù và Đông Hải

- Tập huấn công cụ lồng ghép kịch bản biến đổi khí hậu trong
xây dựng kế hoạch phát triển Kinh tế- Xã hội
- Nghiên cứu việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái
định cư khi nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn
thị xã Kỳ Anh - Thanh Hóa
Total
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132.000.000

1.522.170.164
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Cơ cấu nhân sự 2020
Họ và tên

Lĩnh vực công tác

Email

Hội đồng mạng lưới
PGS.TS. Lê Anh Tuấn

Thủy văn, Tài nguyên nước, BĐKH

latuan@ctu.edu.vn

ThS. Lương Thị Trường

Văn hóa bản địa, địa môi trường, lâm
nghiệp cộng đồng

lt.truong@csdm.vn

ThS. Nguyễn Thị Bích Tâm

Chính sách

nguyenbichtam.learning@gmail.com

TS. Lê Phát Quới

Môi trường

quoilp@gmail.com

TS. Lê Xuân Thuyên

Môi trường

lxthuyen@hcmus.edu.vn

TS. Nguyễn Quý Hạnh

Xã hội học

quyhanh@gmail.com

ThS. Bùi Bá Dũng

Luật sư

hoanghals29@gmail.com

TS. Đào Trọng Tứ - Trưởng Điều hành
Mạng lưới

Thủy lợi, tài nguyên nước, Quản lý
lưu vực sông, BĐKH

tu.trongdao2013@gmail.com@gmail

TS. Đào Thị Việt Nga - thành viên

Nghiên cứu Phát triển, Quản trị Tài
nguyên nước

nga@warecod.org.vn

Bà Ngụy Thị Khanh - thành viên

Quan hệ quốc tế, Thực hành Phát
triển

khanh@greenidvietnam.org.vn

ThS. Phạm Thị Diệu My - thành viên

Thực hành Phát triển, giới và BĐKH

dieumy.csrd@gmail.com

Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan - Cán bộ Điều
phối

Giới và Phát triển

lan@warecod.org.vn

Nguyễn Mai Hương - Cán bộ truyền
thông

Thực hành Phát triển

huong@warecod.org.vn

Ban Điều hành

Ban thư ký
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CÁC TỔ CHỨC THÀNH VIÊN

Trung tâm Bảo tồn và Phát triển Tài nguyên Nước (WARECOD)
Phòng 1203, Tòa 24-T2, Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, Hà Nội
Website: www.warecod.org.vn
Tel: 024 6666 5855

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Xã hội (CSRD)
2/33 Nguyễn Trường Tộ, Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
Website: www.csrd.vn
Tel: 054 383 7714

Trung tâm tư vấn phát triển bền vững tài nguyên nước (CEWAREC)
Số 162/A Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Website: www.cewarec.org
Tel: 024 3862 2427

Trung Tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID)
Tầng 3, Nhà C1 X3, Ngõ 6 Trần Hữu Dực, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Website: greenidvietnam.org.vn
Tel: 024 3795 6372

Mạng lưới Sông ngòi Việt Nam
Phòng 12A03, Tòa 24-T2, Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, Hà Nội
Website: vrn.org.vn
Facebook: www.facebook.com/vietnamriversnetwork
Email: rivervietnam@gmail.com
Báo cáo thường niên 2020 Mạng lưới Sông ngòi Việt Nam
Biên tập & thiết kế: Ban thư ký VRN

