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Câu chuyện về tác động của các Câu chuyện về tác động của các 
nhà máy thủy điện vừa và nhỏ ở nhà máy thủy điện vừa và nhỏ ở 

Sa Pa, tỉnh Lào CaiSa Pa, tỉnh Lào Cai



7 NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN VỪA VÀ NHỎ ẢNH HƯỞNG ĐẾN XÃ BẢN HỒ

STT Nhà máy 
thủy điện

Địa điểm Chủ đầu tư Ngân hàng đầu tư Công suất 
(MW)

Thời gian xây 
dựng

Nguồn thông 
tin

1 Bản Hồ Bản Hồ CTCP Công nghiệp Việt 
Long

BIDV 10  ? - 2020

2 Nậm Sài Nậm Sài CTCP Công nghiệp Việt 
Long

19 2016 - 2020

3 Nậm 
Toóng

Bản Hồ Công ty TNHH thủy điện 
Sapa

VietinBank 34 2007 - 2017 https://thanhtra.com.vn/
kinh-te/Dau-tu-vao-Tay-
Bac-Doanh-nghiep-moi-
quan-tam-ma-chua-man-

ma-86924.html

4 Sử Pán 1 Sử Pán CTCP Công nghiệp Việt 
Long

VietinBank 30 2015 - 2018 http://investor.vietinbank.
vn/NewsDetail.aspx?News-

ID=78676#

5 Sử Pán 2 Bản Hồ Công ty Sông Đà - Hoàng 
Liên

34,5 2007 - 2011

6 Séo 
Chung Hồ

Tả Van Công ty TNHH ĐTĐL Việt 
- Trung

VDB 22 2004 - 2012 https://moc.gov.vn/vn/
tin-tuc/1184/28656/lao-cai--
thuy-dien-seo-chong-ho-sa-
pa-ngan-dong-dung-tien-do.

aspx

7 Nậm Củn Thanh 
Phú

Công ty CP ĐT & XD 299 VietinBank 6,5 2016 - 2018 https://www.vietinbank.vn/
web/home/vn/news/15/12/
vietinbank-thuc-day-phat-
trien-kinh-te-xa-hoi-vung-
dan-toc-mien-nui.html&p=1





Đằng sau những ánh sáng trắngĐằng sau những ánh sáng trắng
Khi thành phố ngày càng phát triển, nền kinh tế ngày càng nở rộ. Những 
ngôi nhà được thắp sáng bằng đèn điện, những khu phố lấp lánh màu xanh, 
đỏ, tím, vàng; có tiếng cười và báo cáo tăng trưởng đáng kinh ngạc. Đằng 
sau những mặt tiền này là những con người sống trong những nơi hoang 
vắng, buồn tẻ, bị tàn phá bởi thủy điện. Một từ cứ lặp đi lặp lại: giá như, giá 
như không có quá nhiều hy sinh cho sự phát triển ... Liệu cuộc sống của họ 
có được như những gì họ đã hứa trước đây?

Bản Dền, tháng 7, 2020

Mất đất, mất kế sinh nhai, những người trẻ cứ lần lượt bỏ đi, đến những 
thành phố, khu công nghiệp xa xôi, khao khát được hòa mình vào những 
ánh sáng lung linh và đẹp đẽ ấy. Những bóng người lặng lẽ vẫn còn đó, 
cuộc sống của họ trôi qua từng ngày. 



Đằng sau

những ánh sáng trắng



Thủy điện Sử Pán I được xây dựng từ năm 2016 và đi vào hoạt dộng vào 
tháng 12/2018. Giống như bao dự án khác, Sử Pán I được xây dựng dựa 
trên điều gọi là nhu cầu cấp thiết lớn của điện năng Việt Nam, để đáp 
ứng tăng trưởng, để làm tiền đề phát triển kinh tế.

Những mục đich tưởng 
chừng tốt đẹp......

Nhà máy thủy điện Sử Pán I



Cây cầu treo nối thôn Bản Dền với thôn La Ve cùng với Ma Quái Hồ bị sập do 
trận xả lũ của thủy điện Sử Pán chỉ nửa năm sau ngày nó đi vào hoạt động. 
Mất ba tháng để người dân có cây cầu mới để đi lại. Trong suốt thời gian đó 
mọi liên lạc giữa các thôn bị đứt đoạn. Họ nghĩ đến việc dựng một cây cầu tre.

“ Lúc đó là 3 giờ sáng, tôi mở cửa, và khắp
nơi chỉ toàn là nước. Đó là sự sợ hãi, chúng
tôi chỉ biết chạy lên nhà trên. Không một 
lời báo trước, chúng tôi không biết làm gì.“

Trời tối đen và dòng nước nuốt chửng mọi thứ.....

Cầu nối bản Dền với bản La Ve và Ma Quái Hồ



Cuộc sống vẫn phải tiếp diễn.....

“Trường ở bên kia cầu, thật may lúc đó 
là nghỉ hè, học sinh được nghỉ học.“

Trong ba tháng chờ cầu mới, người dân dựng tạm một cây cầu 
tre bắc qua suối Mường Hoa. Mỗi lần đi qua mất 2.000đ. Người 
dân vẫn phải mạo hiểm như vậy vì họ cần phải sống, cần phải lên 
nương làm rẫy, đi làm thuê, đi mua các nhu yếu phẩm cần thiết. 
Còn dưới lòng sông kia là những tảng đá nhọn hoắt.

Thật may...

Suối Mường Hoa



Phát triển và
Phát triển nữa..

Phía dưới thủy điện Sử Pán I là thủy điện Sử 
Pán II và thủy điện Nậm Toóng. Hai thủy điện 
nằm song song ở hai bờ của suối Mường 
Hoa, và dưới chân là những hộ dân của hai 
thôn Bản Dền và La Ve.

Nhà máy thủy điện Sử Pán II

Nhà máy thủy điện Nậm Toóng



“ Cô cũng ngán lắm rồi. Làm thì 
mất nhiều. Làm ở trên (mó nước 
nóng) chưa được 3 tháng lại 
trúng đường thủy điện Sử Pán II, 
thì lại làm bên kia suối, chỗ thủy 
điện Nậm Toóng cứ xả thải, xả đất 
xuống. Đến tháng 10/2012, là lấp 
hết luôn (mó nước nóng).“

Bản Dền được thiên nhiên ban tặng cho bồn mó nước nóng 
tuy nhiên ba trong bốn mó nước này đã bị đứt mất do nhà máy 
thủy điện đổ đất lấp và xây đè lên.

Nhà máy thủy điện Nậm Toóng



Mọi thứ đi theo hết theo
dòng nước lũ.......

Mó nước còn lại được một hộ gia đình xây thành bể, nhưng trong trận xả lũ của 
thủy điện Sử Pán I vào năm ngoái thì các bể nước nóng này bị ngập hết. Người 
dân phải mất tiền để xây lại 

“Đi hết sạch, chẳng còn gì cả.”

Mó nước nóng

“Tỷ thì không đến nhưng trăm thì có, mấy chục thì làm sao làm được”.



Nước của thác La Ve cũng chảy vào thủy điện (được dẫn qua đường 
ống dẫn nước dài 6 km để đến nhà máy điện Nậm Toóng). Trước đây, 
ở suối La Ve có rất nhiều cá đa dạng về chủng loại - loại cá lớn, nhiều 
con lên đến cả chục ký.

Suối La Ve



Nước của con suối Mường Hoa càng ngày càng 
trở nên ô nhiễm và đục ngầu, do rác thải từ trên 
thượng nguồn, do đất đá, vật liệu xây dựng từ 
trên thủy điện thải xuống. Người dân ở đây từ lâu 
đã không còn sử dụng nước ở con suối Mường 
Hoa này nữa.

Người dân dùng nước mạch từ trong núi dẫn 
về sử dụng sinh hoạt. Nhưng tình trạng thiếu 
nước vẫn diễn ra.

“Cơm lam” (cơm truyền thống nấu 
trong ống tre), “cá nhảy” (cá nhảy 
trên mặt nước) cũng không còn nữa. 
Bây giờ, du khách đều tìm đến Tả 
Van, bởi nơi đó vẫn còn giữ được vẻ 
hoang sơ.

Suối Mường Hoa khô cạn



Cảnh quan thiên nhiên bị tàn phá nghiêm trọng. Nơi đây không còn hấp dẫn 
du khách, tài nguyên thiên nhiên cạn kiệt, thanh niên cũng dần bỏ đi làm ăn 
xa, mọi người đã bị cuốn vào cuộc sống hàng ngày của họ và không còn quan 
tâm đến hiệu suất nữa. Họ chỉ biểu diễn khi có lễ hội chứ lớp trẻ ít về. Quần áo 
và nhạc cụ như thế này chỉ để cất giữ. Chiếc áo dài truyền thống cùng quần tây, 
khăn đóng, điệu múa - khi không còn cơ hội biểu diễn, văn hóa dần mai một.

“Không có khách nên thôi, lúc nào vui 
thì sinh hoạt múa hát. Mà có khách 
muốn xem thì lại gọi chúng nó đến ôn 
lại bài rồi diễn.”

“Đàn Nhị” - Nhạc cụ truyền thống của người Tày



Suối Mường Hoa trước kia có rất nhiều cá tôm, nhưng 
giờ đây thủy điện cứ nối tiếp mọc lên, đi xúc cũng chẳng 
được mấy nữa. Mùa đông thì chẳng có, mùa hè thì còn 
lại ít.

Có những thứ chỉ còn là dĩ vãng....

“Trước thì nhiều lắm...”

Lưới đánh cá



Giờ đây trên con suối La Ve lại đang có thêm hai thủy 
điện đang xây dựng là Bản Hồ và Nậm Sài. Những 
chiếc xe ủi vẫn miệt mải xúc đất, và dòng nước vẫn 
cuồn cuộn trôi. Thứ nghe nhiều nhất trong suốt 
chuyến đi này là hai từ “Hồi trước”, và “Đáng lẽ”. Có 
những việc vốn dĩ mọi người đều đã biết, nhưng 
vẫn là vì sự phát triển mà đành ngậm ngùi chấp 
nhận. Giờ nay Bản Dền hay La Ve cũng không còn 
khách du lịch, vậy sẽ còn ai nhớ đến nó, nhớ đến 
nơi đây đã từng đẹp đẽ như nào, nhớ những đêm 
ca múa nhạc thâu đêm, những niềm tự hào.

“Cái giá cho việc đánh mất giấc mơ và sinh kế 
của họ là không thể tính được bởi không gì có 
thể đánh đổi được di sản. Thật là dễ dàng để 
bỏ qua những mất mát của ai đó khi chúng vô 
hình với chúng ta.”

Nhà máy thủy điện đang được xây dựng

Nhà máy thủy điện đang được xây dựng



“Năng lượng rẻ, cái giá đằng 
sau của chúng sẽ không bao 
giờ thấy được.”

-Visarut-



Dùng hết hôm nay ...

... Còn gì cho mai sau?

Các quyết định cho vay và cấp vốn

Đến Tiếng nói người dân và an toàn 

Môi trường, Xã hội  và Văn hoá  hay chưa ?

… Đã xem xét thấu đáo và thực chất



Tín dụng xanh và chính sách đầu tư của ngân 

hàng có mang lại công bằng cho người dân và 

bình đẳng cho con cháu khi di sản không còn ?

Tín dụng xanh có “xanh” và chính sách an toàn 
có an toàn ?



Trung tâm Bảo tồn và Phát triển Tài nguyên Nước 
Email: info@warecod.org.vn

Website: www.warecod.org.vn


