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Ngày 17 tháng 12 tại Hà Nội,  Mạng lưới Sông ngòi Việt Nam (VRN) đã 
tổ chức Hội nghị thường niên  để tổng kết hoạt động thực hiện chiến 
lược năm 2020, đồng thời tham vấn ý kiến của các thành viên trong và 
ngoài mạng lưới cho các hoạt động của VRN trong thời gian tới.

Mặc dù trong bối cảnh thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch 
Covid-19, nhưng Hội nghị cũng đã thu hút được sự tham gia của 50 đại 
biểu thành viên là cá nhân, các tổ chức thành viên VRN và khách mời 
gồm những chuyên gia, nhà nghiên cứu đang công tác hoặc nghỉ hưu 
có quan tâm, hiểu biết về sông ngòi và tài nguyên nước thuộc các bộ, 
ngành, viện hay trung tâm nghiên cứu, trường đại học, các tổ chức xã 
hội, NGOs đến từ Hà Nội, Tây Nam Bộ, miền Trung và các tỉnh thành 
phía Bắc. 

(Xem tiếp trang 9)
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Hội nghị thường niên Mạng 
lưới Sông ngòi Việt Nam 2020

Bắc Giang: sông Cẩm Đàn bị ô 
nhiễm nghiêm trọng vì khai 
thác khoáng sản

Người dân tái định cư mòn mỏi 
chờ... nước

Năm 2020 để lại một dấu mốc 
lịch sử với ngành nông nghiệp 
đồng bằng sô ng Cửu Long 
(ĐBSCL) - hạn, mặn và ứng 
phó với thiên tai.

Bộ Công Thương đề nghị tạm 
dừng xây dựng các dự án thủy 
điện nhỏ

3 nước hợp tác kiểm toán 
nguồn nước sông Mê Kông

Triển lãm và trao giải cuộc thi 
ảnh online “Tiếng vọng từ đại 
ngàn”

Hội thảo Tài nguyên nước với 
sông ngòi trong phát triển bền 
vững ở Tây Nguyên

Mọi thông tin xin xem thêm tại
 Website: www.vrn.org.vn/ Email: rivervietnam@gmail.com
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MÔI TRƯỜNG SÔNG VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC

Ngày 16/12/2020, ông Nguyễn Văn 
D. người dân sinh sống tại xã Cẩm Đàn, 
bức xúc phản ánh: người dân chúng 
tôi nơi đây rất lo lắng trước tình trạng 
khai thác khoáng sản của các doanh 
nghiệp. Họ khai thác kiểu “bất chấp 
pháp luật” nghĩa là tự do khai thác, 
không phải tuân theo bất kỳ quy trình 
nào. Hoạt động cả ngày lẫn đêm, trên 
bờ thì dùng máy xúc, xúc đào xuống, 
bốc cát, sỏi lên ô tô chở đi, dưới sông, 
tầu cuốc cỡ lớn tự do đào xới.

Ông D. lo lắng nói: Tôi sợ rằng nếu 
các doanh nghiệp vẫn tiếp tục khai 
thác theo kiểu “bất chấp” như vậy, 
không chỉ làm cạn kiệt khoáng sản, 
gây ô nhiễm môi trường, mà còn tiềm 
ẩn nhiều nguy cơ làm sạt lở toàn bộ 
ruộng nương ở ven sông của người 
dân chúng tôi nơi đây. Tất cả cũng vì 
lợi ích của một số cá nhân địa phương 
mà thôi.

Sáng ngày 17/12/2020, ghi nhận 
thực tế tại khu vực thôn Nhân Định, 
xã Yên Định, thôn Gốc Gạo, xã Cẩm 
Đàn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang, 
nhóm phóng viên chúng tôi có dịp 
“mục sở thị”. Công ty TNHH Giai Thị 
và Công ty khai thác cát sỏi Việt Bắc, 
đang dùng máy xúc, tàu cát, ô tô “moi 
gan, móc mật” rút ruột dòng sông để 
lấy khoáng sản. Không những thế hai 
doanh nghiệp này con ngang nhiên 
xả thải trực tiếp ra môi trường khiến 
dòng sông “đục ngầu” ô nhiễm.

Khu vực xóm Gốc Gạo, xã Cẩm Đàn, 
Công ty TNHH Giai Thị ngang nhiên 
dùng đủ loại phương tiện máy móc 
hiện đại, ngăn sông, đắp đập, dâng 
nước cho tầu cuốc, máy xúc đào xới 
“be bét” dòng sông. Để thuận tiện 
cho việc “moi gan, rút ruột” dòng 
sông, doanh nghiệp này đã tự ý cho 
đắp một con đập lớn ngăn sông ở khu 

vực xóm Gốc Gạo. Từ bờ sông bên kia 
dùng máy xúc, múc cát sỏi dưới sông 
chất đầy lên thùng những chiếc xe tải. 
Từ đây những chiếc xe này băng qua 
dòng sông bằng con đập được doanh 
nghiệp tự đắp, chở khoáng sản về bãi 
tập kết ở khu vực thôn Thượng để 
tuyển rửa.

Trao đổi với Chủ tịch UBND xã Cẩm 
Đàn ông Lê Văn Hồng cho biết: khi 
nhận được phản ánh của người dân về 
việc Công ty TNHH Giai Thị, khai thác 
khoáng sản gây ô nhiễm môi trường, 
sạt lở bờ song, UBND xã cũng đã cử cán 
bộ xuống kiêm tra phát hiện ra doanh 
nghiệp này đang khai thác ngoài khu 
vực được cấp phép. Khi phóng viên 
yêu cầu tiếp cận giấp phép hoạt động 
của doanh nghiệp này, thì địa phương 
không cung cấp được.

Dòng sông Cẩm Đàn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang đục ngầu vì ô nhiễm.
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Bắc Giang: sông Cẩm Đàn 
bị ô nhiễm nghiêm trọng 
vì khai thác khoáng sản
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Doanh nghiệp bị đình chỉ vẫn 
ngang nhiên hoạt động

Địa bàn xóm Nhân Định, xã Yên 
Định, Công ty khai thác cát sỏi Việt 
Bắc, cũng đang dùng máy xúc cỡ lớn, 
vục thẳng gầu xuống lòng sông lấy 
khoáng sản rồi chở lên ven bờ để tuyển 
rửa. Nước thải được doanh nghiệp này 
xả thẳng xuống dòng sông, không hề 
qua bể xử lý. Do khai thác theo kiểu 
“sống gấp” đào lấy được, bất chấp mọi 
giá để khai thác khoáng sản, nên hai 
bờ dòng sông nhiều đoạn có nguy cơ 
sạt lở rất cao.

Làm việc với ông Hoàng Mạnh 
Hùng, Chủ tịch UBND xã Yên Định 
chúng tôi được biết: Vừa qua UBND 
xã cũng đã đình chỉ khai thác khoáng 
sản trái phép đối với ông Phạm Ngọc 
Thắng, xã viên của Công ty khai thác 
cát sỏi Việt Bắc tại khu vực xóm Nhân 
Định, xã Yên Định. Trên thực tế những 
doanh nghiệp trên vẫn hiên ngang 
hoạt động, chấp quyết định đình chỉ 
của UBND xã.

Qua làm việc với chính quyền địa 
phương nơi đây chúng tôi nhận thấy, 
sự coi thường pháp luật của những 
doanh nghiệp khai thác khoáng sản, 
thiếu trách nhiệm trong công tác bảo 
vệ môi trường. Doanh nghiệp đang 
phớt lờ coi thường kỷ cương pháp 
luật, tài nguyên quốc gia bị rút ruột, 
đề nghị, chính quyền tỉnh Bắc Giang 
khẩn trương vào cuộc xử lý sự việc 
trên, sớm trả lại cho người dân nơi đây 
môi trường trong lành như vốn có.

Nguyễn Kiều
Theo baotainguyenmoitruong.vn 

Ngày 28/12/2020

Suốt thời gian dài, dòng sông Cẩm Đàn huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang bị ô nhiễm môi 
trường nghiêm trọng, do các doanh nghiệp khai thác khoáng sản gây nên. Khu vực xã 
Cẩm Đàn, Yên Định, doanh nghiệp vô tư xả thải trực tiếp ra môi trường “bức tử” dòng sông.

Công ty TNHH Giai Thị, tự ý cho đắp một con đập lớn ngăn sông ở khu vực xóm Gốc Gạo
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Trên bờ thì dùng máy xúc, xúc đào xuống, bốc cát, sỏi lên ô tô chở đi, dưới sông, tầu cuốc cỡ lớn tự do đào xới dòng sông.
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Cuối tháng 3/2008, công trình 
thủy điện Hủa Na được khởi công, 
tháng 6/2012, công trình này hoàn 
thành. Để xây dựng công trình 
thủy điện này, huyện Quế Phong 
đã phải di dời trên 1.361 hộ dân 
với trên 5.000 nhân khẩu ở 14 bản 
ra khỏi khu vực lòng hồ và bố trí 
tái định cư tại 13 điểm tại các xã: 
Thông Thụ, Đồng Văn, Tiền Phong.

Qua tìm hiểu, chúng tôi được 
biết, sau nhiều năm vận hành, 
hệ thống dẫn nước sinh hoạt tại 
nhiều khu TĐC lắp đặt trên địa 
hình đồi núi phức tạp, qua nhiều 
sông suối nhưng không có người 
quản lý, bảo trì thường xuyên nên 
đã xảy ra hư hỏng. Ông Lương 
Thái Quý, Chủ tịch UBND xã Đồng 
Văn, huyện Quế Phong cho biết, ở 
các điểm TĐC trên địa bàn xã, hạ 
tầng nước sinh hoạt bị xuống cấp. 

Người dân tái định cư mòn mỏi 
chờ... nước

Bản Pù Duộc là khó khăn nhất vì 
nguồn nước sinh hoạt cho người 
dân không đảm bảo, ngoài bản 
Pù Duộc còn có bản Mường Hinh 
nguồn nước sinh hoạt thiếu thốn, 
còn ở điểm TĐC Pù Khỏng có 2 hệ 
thống dẫn nước thì chỉ còn 1, vì 1 
hệ thống dẫn nước đã bị nước lũ 
cuốn trôi.

Đến bản Piềng Cu, xã Tiền 
Phong, huyện Quế Phong là bản 
TĐC có nhiều hộ dân đang “khát” 
nước sinh hoạt. Ông Hà Văn 
Phước, Trưởng ban công tác mặt 
trận bản Piềng Cu cho biết, trước 
đây, doanh nghiệp đã đầu tư làm 
hệ thống dẫn nước sinh hoạt về 
bản nhưng chung nguồn với bản 
Huồi Muỗng. Do nguồn nước yếu 
mà còn phải chia ra 2 bản nên 
không đủ, chỉ có Huồi Muỗng là 
có nước.  Do thiếu nước nên bản 

DI DÂN TÁI ĐỊNH CƯ

Piềng Cu phải đấu nối với bản Na 
Câng ở phía trên nhưng nước yếu 
nên xảy ra tình trạng, ở bản Na 
Câng có nước thì mất nước bản 
Piềng Cu và ngược lại được Piềng 
Cu thì Na Câng mất nước. Sau đó, 
bản Na Câng chặn lại nguồn nước 
không cho về Piềng Cu nữa, thành 
ra nhiều tháng nay, người dân 
không có nước sinh hoạt.

Vừa qua, UBND huyện Quế 
Phong đã tiến hành kiểm tra, rà 
soát hiện trạng các công trình 
nước sinh hoạt xuống cấp, hư 
hỏng và các công trình chưa được 
đấu nối hệ thống nước sinh hoạt 
tại các điểm TĐC Nhà máy Thủy 
điện Hủa Na. Đến nay, hệ thống 
cấp nước sinh hoạt cho 13 điểm 
TĐC đã được chủ đầu tư thi công, 
nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử 
dụng từ năm 2013.

Anh Lô Văn Tiến dẫn phóng viên đi xem bể nước cộng đồng của bản tái định cư Pù Duộc không sử dụng và bị bỏ hoang nhiều năm nay do không có nguồn nước.
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Sau 10 năm về nơi ở mới, người dân tái định cư (TĐC) Dự án Nhà máy thủy điện Hủa Na ở huyện Quế 
Phong (Nghệ An) đang gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống khi hạ tầng nước sinh hoạt ở đây hư 
hỏng, xuống cấp.

Hệ thống nước tự chảy tại các 
điểm TĐC, có 4 điểm đường ống 
hư hỏng, xuống cấp. Song song 
với việc sử dụng nước của dự án, 
đa số các hộ dân tự dẫn nước bằng 
đường ống từ các khe suối lân cận 
về nhà để dùng. Nguyên nhân 
do hệ thống dẫn nước đã được 
đầu tư xây dựng, bàn giao đưa 
vào sử dụng nhiều năm nhưng 
chưa được bố trí kinh phí để duy 
tu bảo dưỡng sửa chữa. Các xã 
chưa thành lập được các tổ chức 
để tự quản lý vận hành công trình. 
Ngoài ra còn có ảnh hưởng từ các 
đợt mưa lũ dẫn đến làm đứt, gãy 
hư hỏng đường ống.

UBND huyện Quế Phong (Nghệ 
An) đã đề nghị Công ty cổ phần 
Thủy điện Hủa Na (là đơn vị chủ 
đầu tư dự án) hỗ trợ kinh phí trực 
tiếp cho từng hộ dân tại các điểm 

Đập chính Nhà máy Thủy điện Hủa Na
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TĐC. Riêng hệ thống nước tại điểm 
TĐC Huổi Duộc – Huổi Man đề 
nghị được khảo sát, lập hồ sơ khắc 
phục. Ông Lê Văn Giáp, Chủ tịch 
UBND huyện Quế Phong (Nghệ 
An) cho biết, hiện tại, Công ty cổ 
phần Thủy điện Hủa Na đã đồng 
ý hỗ trợ để sửa chữa lần cuối hạ 
tầng nước sinh hoạt tại các điểm 
TĐC. Tổng số vốn là 6 tỷ đồng, 
trong đó công ty góp 50%, số vốn 
còn lại do UBND huyện bố trí để 
sửa lại toàn bộ 13 hệ thống nước 
sinh hoạt. Những hệ thống trước 
đây lắp đặt chung cho 2 bản thì 
giờ đây phải tách riêng từng bản 
một. Những đập đầu nguồn nước 
thấp phải nâng lên cao để tạo 
áp lực, nhiều bể nước tại các bản 
phải làm lại, nhiều đoạn đường 
ống nhỏ sẽ thay thế ống lớn hơn. 
“Phương châm của UBND huyện 
Quế Phong là đối với những thiết 

bị nào tận dụng được thì tận dụng 
còn không thì phải thay thế, làm 
mới. Dù thiếu vốn nhưng phải cố 
gắng khắc phục khó khăn về nước 
sinh hoạt cho người dân”- ông 
Giáp khẳng định.

   
 Cao Sơn và Tử Thành

Theo suckhoedoisong.vn
ngày 02/01/2021
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Thành công từ nhóm giải pháp

Nhìn lại năm vừa qua, chúng ta 
không khỏi ngỡ ngàng khi ngành 
nông nghiệp vượt khó thành công từ 
đợt hạn mặn nhất lịch sử tại ĐBSCL 
bằng nhóm giải pháp. Kết quả này 
đã được đánh giá một cách nghiêm 
túc tại hội nghị tiển khai công tác 
phòng, chống hạn mặn mùa khô 
năm 2020-2021 diễn ra vào ngày 
23/9/2020 tại Tiền Giang dưới sự chủ 
trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. 
Tại hội nghị này, Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN 
& PTNT) Nguyễn Xuân Cường chia 
sẻ: hạn mặn tại ĐBSCL năm 2019-
2020 là nghiêm trọng nhất lịch sử, 
nhưng mức độ thiệt hại giảm đáng 
kể. Chúng ta đã đúc kết được những 
bài học quý giá cho thời gian tới. Cụ 
thể, chúng ta nhận dạng sớm được 
các thách thức từ mùa hạn mặn này.

Chính vì vậy, ngay từ tháng 9/2019, 
Thủ tướng Chính phủ đã triển khai 
một hội nghị đến lãnh đạo các tỉnh 
vùng ĐBSCL để bàn những nhóm 
giải pháp ứng phó cho nên khi xảy 
ra hạn mặn đã giảm thiểu được thiệt 
hại. Nhóm giải pháp đó là gì? 

Trước hết, việc dự báo xâm nhập 
mặn được thực hiện rất tốt. Nhận 
định sớm thời điểm xâm nhập mặn 
nên các địa phương trong vùng 
ĐBSCL bố trí lịch thời vụ, cơ cấu sản 
xuất phù hợp với tình trạng nguồn 
nước ở từng tiểu vùng. Cùng với 
đó là sự chỉ đạo, điều hành sát sao 
của Chính phủ, các Bộ, ngành và 
địa phương. Đặc biệt, sự đồng lòng 
của cả hệ thống chính trị và bà con 

Năm 2020 để lại một dấu mốc lịch sử 
với ngành nông nghiệp đồng bằng 
sông Cửu Long (ĐBSCL) - hạn, mặn và 
ứng phó với thiên tai.

nông dân. Bên cạnh đó, đồng bộ 
nhóm giải pháp các công trình ứng 
phó hạn mặn. Đẩy nhanh tiến độ thi 
công và kịp thời đưa vào sử dụng.

Cũng tại hội nghị quan trọng đó, 
Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đặt 
ra vấn đề căn cốt trong thời gian tới. 
Đó là, phải tìm ra những đối tượng 
cây trồng, vật nuôi và phương thức 
sản xuất phù hợp nhất để không 
chỉ hạn chế tác động tiêu cực mà 
còn khai thác được lợi thế. “Thay 
đổi trục sản xuất, tái cơ cấu sản xuất 
nông nghiệp theo hướng bền vững, 
thích ứng mới là mục tiêu cuối cùng 
hướng đến”, Bộ trưởng nói.

Không chủ quan, nhưng tự tin 
hơn

Những ngày cuối năm 2020, trên 
các cánh đồng, nông dân ĐBSCL 
tất bật xuống giống và chăm sóc 
vụ lúa đông xuân 2020-2021. Cùng 

đồng hành với bà con nông dân và 
các tỉnh ĐBSCL, từ đầu vụ lúa này đã 
có nhiều chuyến công tác của Cục 
Trồng trọt, Bộ NN-PTNT, lội ruộng 
thăm đồng. Mới đây nhất, ngày 
17/12/2020, đoàn khảo sát do Thứ 
trưởng Bộ NN-PTNT Lê Quốc Doanh 
dẫn đầu đã đến thành phố Cần Thơ, 
các tỉnh Hậu Giang, Sóc Trăng và 
Trà Vinh. Cùng đoàn công tác có rất 
nhiều các cơ quan chuyên môn và 
truyền thông.

Thứ trưởng Lê Quốc Doanh sau 
khi đi kiểm tra trực tiếp trên đồng 
ruộng, gặp gỡ nông dân đã toát lên 
vẻ lạc quan tin tưởng. Ông đánh giá 
rất cao công tác chuẩn bị kế hoạch, 
lịch thời vụ sản xuất mà ngành 
nông nghiệp các tỉnh ĐBSCL đang 
áp dụng cho nông dân theo đúng 
tinh thần chỉ đạo của Bộ NN & PTNT. 
Ông cho rằng, đồng lúa tại các tỉnh 
ĐBSCL đang phát triển rất tốt, nhất 
là tại các tỉnh ven biển có nguy cơ 

Thứ trưởng Lê Quốc Doanh (bìa trái) trao đổi với một lãnh đạo HTX nông nghiệp tại tỉnh Hậu Giang
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Nguyên đán. Mùa khô năm nay các 
chuyên gia cũng dự báo hạn mặn 
sẽ vẫn tiếp tục diễn ra gay gắt. Còn 
nhìn ở tầm vĩ mô, Thủ tướng Nguyễn 
Xuân Phúc cũng đặt ra vấn đề này tại 
một hội nghị bàn về hạn mặn vào 
ngày 23/9/2020 tại Tiền Giang.

“Chúng ta cần nhận thức hạn hán, 
xâm nhập mặn là vấn đề không thể 
tránh, chỉ có thể hạn chế và từ nay 
phải là câu chuyện bình thường 
trong đời sống của ĐBSCL. Nói là 
nguy cơ nhưng đồng thời cũng xuất 
hiện những thời cơ nếu biết ứng 
phó, thích nghi. Phải có quy hoạch 
tổng thể vùng ĐBSCL để có tầm nhìn 
dài hạn hơn chứ không phải nóng 
đâu phủi đó, đối phó từng năm”, Thủ 
tướng nói.

Sống thuận thiên, nương theo 
quy luật tự nhiên để chủ động thích 
ứng. Tri thức đó cũng được ghi nhận 
thành quan điểm, mục tiêu, định 
hướng, giải pháp trong Nghị quyết 
120/NQ-CP của Chính phủ về phát 
triển ĐBSCL thích ứng với biến đổi 
khí hậu. Trong bối cảnh này, Nghị 
quyết 120 của Chính phủ chính là 
lời giải chiến lược lâu dài cho ĐBSCL. 
Chìa khóa trung tâm của vấn đề là 
chuyển hóa nền nông nghiệp ĐBSCL 
theo tinh thần Nghị quyết số120/
NQ-CP từ sản xuất theo số lượng tập 
trung vào chất lượng. Nghị quyết 

120 xác định xoay trục chiến lược 
sang ưu tiên thủy sản, hoa màu, cây 
trồng khác. NQ120 cũng chỉ rõ cần 
xem nước mặn, nước lợ, nước ngọt 
đều là tài nguyên chứ không chỉ là 
nước ngọt như trước đây. Hiểu và 
thích ứng với quy luật tự nhiên thì 
chúng ta đỡ tốn sức mà còn tận 
dụng được cơ hội trong đó. 

“Chúng ta nhớ lại năm 2016 là năm 
hạn mặn nặng nề, nhiều cánh đồng 
khô cháy dẫn đến thiệt hại vô cùng 
lớn.

Năm 2020 vừa qua, cũng xảy ra 
hạn mặn nặng nề nhưng thiệt hại 
giảm đáng kể. Năm ngoái cũng tại 
Tiền Giang, Thủ tướng cũng chủ trì 
một hội nghị về công tác phòng 
chống hạn mặn. Như thế, vừa qua 
có nhiều cuộc hội nghị, chủ động 
chỉ đạo quyết liệt nên thiệt hại giảm 
đáng kể. Nhiều tỉnh đã xử lý tốt vấn 
đề nước uống cho người dân.

Năm 2019-2020 được mùa trúng 
giá, thiệt hại chỉ 7-8%. Nếu chúng ta 
chủ động ngay từ đầu năm thì thiệt 
hại sẽ giảm thiểu rất lớn”, Thủ tướng 
Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát 
biểu tại hội nghị phòng chống hạn 
mặn ngày 23/9/2020 tại Tiền Giang.

Ngọc Thắng
Theo nongnghiep.vn

Ngày 02/01/2021

xâm nhập mặn cao. Từ kinh nghiệm 
năm ngoái, bà con nông dân được 
ngành chuyên môn khuyến cáo nên 
chủ động xuống giống sớm. Đến giờ 
phút này bước đầu có thể tự tin né 
được hạn, mặn.

Tuy nhiên, nguy cơ hạn mặn vẫn 
có khả năng xảy ra, đề nghị các địa 
phương và bà con không chủ quan. 
Để vụ đông xuân 2020 - 2021 thắng 
lợi hoàn toàn, ông đề nghị bà con 
tại các địa phương tập trung cao 
độ xuống giống toàn bộ diện tích 
lúa còn lại trong tháng 12/2020. Tập 
trung tích trữ nước, sử dụng nước 
tiết kiệm, hợp lý nhất. Đồng thời, 
chuẩn bị điều kiện phương tiện để 
ứng phó hạn mặn có thể xảy ra, đặc 
biệt là thời điểm từ giữa vụ đến cuối 
vụ đông xuân.

Ông Lê Thanh Tùng, Phó Cục 
trưởng Cục Trồng trọt cho biết: cuối 
tháng 12/2020 ĐBSCL sẽ xuống 
giống đạt hơn 1,45/1,55 triệu ha 
theo kế hoạch, còn lại 100 ngàn ha 
qua tới khoảng 10/1/2021 sẽ xuống 
giống dứt điểm. Hiện nay, giá lúa 
đang tăng cao nên diện tích có thể 
tăng thêm vài chục ngàn ha. Qua 
khảo sát hầu hết các diện tích lúa 
nằm trong các vùng có nguy cơ hạn 
hán và xâm nhập mặn như năm vừa 
qua đã bước qua thời kỳ sinh trưởng 
tối đa.

Dự kiến sẽ thu hoạch được khoảng 
200 ngàn ha trước tết Nguyên đán. 
Diện tích này hầu hết nằm trong 
vùng có nguy cơ bị hạn hán, xâm 
nhập mặn. Gồm có vùng ngọt hóa 
Gò Công và một số vùng ven biển 
các tỉnh Trà Vinh, Sóc Trăng, Kiên 
Giang, một phần Hậu Giang.

Hiểu và thích ứng đã tốt hơn

Nguồn nước ở ĐBSCL phụ thuộc 
gần như hoàn toàn vào dòng chảy 
từ thượng lưu sông Mê Công. Do vậy, 
nguồn nước sông Mê Công đóng vai 
trò cốt yếu ảnh hưởng đến tình hình 
xâm nhập mặn ở ĐBSCL. Theo quy 
luật tự nhiên ở ĐBSCL có thể quan 
sát mùa nước nổi năm trước để tiên 
liệu tình hình hạn mặn ngay sau tết 

Chuyến khảo sát của đoàn công tác Bộ NN & PTNT ngày 17/12/2020 tại một số tỉnh vùng ĐBSCL
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Bộ Công Thương đề nghị tạm 
dừng xây dựng các dự án thủy 
điện nhỏ

NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO, THỦY ĐIỆN - THỦY  LỢI 

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần 
Tuấn Anh vừa ký văn bản số 9844/
BCT-ĐL gửi UBND các tỉnh, thành 
phố về tăng cường quản lý quy 
hoạch, đầu tư xây dựng và vận 
hành khai thác dự án/công trình 
thủy điện. Theo đó, Bộ này đề nghị 
các tỉnh, thành phố tạm dừng đối 
với các dự án thủy điện nhỏ đã 
có trong quy hoạch nhưng chưa 
đầu tư xây dựng; chỉ triển khai sau 
khi có kết quả đánh giá đảm bảo 
không tác động lớn, tiêu cực đến 
môi trường và không ảnh hưởng 
lớn đến dân cư, không chiếm 
dụng đất rừng tự nhiên và có hiệu 
quả kinh tế. “Các tỉnh, thành phố 
cần tiếp tục rà soát quy hoạch 
thủy điện trên địa bàn tỉnh và 
kiên quyết loại ra khỏi quy hoạch 
đối với các dự án không đảm bảo 
hiệu quả kinh tế, có chiếm dụng 
rừng tự nhiên, ảnh hưởng lớn đến 
dân cư và tác động xấu đến môi 
trường. Đặc biệt, các địa phương 
“chưa xem xét, nghiên cứu để đề 
xuất bổ sung vào quy hoạch đối 
với các dự án thủy điện có quy 
mô công suất nhỏ hơn 10 MW”, Bộ 
Công thương đề xuất.

Bộ Công Thương cũng yêu cầu, 
đối với các dự án thủy điện đã vận 
hành và đang thi công, cần tổ chức 
kiểm tra, đánh giá tổng thể những 
mặt tích cực và hạn chế, khó khăn 

trong quá trình phát triển thủy 
điện trên địa bàn thời gian qua. 
Trong đó, đặc biệt cần phân tích, 
đánh giá về an toàn các công trình 
và các vấn đề liên quan đến cộng 
đồng dân cư bị ảnh hưởng trong 
điều kiện biến đổi thời tiết khí hậu 
cực đoan. Ngoài ra, với các công 
trình thủy điện nói chung, Bộ này 
cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra, 
rà soát về quản lý chất lượng xây 
dựng, đảm bảo an toàn công trình 
và đáp ứng các yêu cầu về môi 
trường, tuân thủ các quy định của 
pháp luật về đầu tư xây dựng, đặc 
biệt là các dự án thủy điện nằm 
trong khu vực có nguy cơ cao xảy 
ra lũ ống, lũ quét và sạt lở đất. Bên 

cạnh đó, phải xử lý nghiêm các 
chủ đầu tư dự án không tuân thủ 
các quy định của pháp luật trong 
quá trình đầu tư xây dựng, kể cả 
xem xét thu hồi giấy phép, dừng 
thi công để khắc phục.

“Trong thời gian tới, Bộ Công 
Thương sẽ tổ chức các đoàn công 
tác để làm việc trực tiếp với địa 
phương về lĩnh vực phát triển 
thủy điện, đặc biệt là việc thực 
hiện quản lý quy hoạch, đầu tư 
xây dựng và vận hành khai thác 
các công trình thủy điện nhỏ trên 
địa bàn các tỉnh”, văn bản nêu rõ.

Hồng Hạnh
Theo baogiaothong.vn

Ngày 27/12/2020

`
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Thủy điện Thượng Nhật bị rút giấy phép do tích nước trái phép khi chưa bảo đảm các điều kiện về sử dụng tài nguyên nước.      

Bộ Công Thương đề nghị tạm dừng các dự án thủy điện nhỏ dù đã 
có trong quy hoạch nhưng chưa đầu tư xây dựng.
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Những đại biểu tham dự Hội nghị thường niên VRN, năm 2020

Báo cáo hoạt động VRN đã 
đánh giá kết quả đạt được so với 
kế hoạch năm 2019 thông qua 
4 chiến lược và nguồn tài chính 
năm 2020, đồng thời rút ra những 
nguyên nhân và các yếu tố tác 
động, nhất là do ảnh hưởng của 
đại dịch Covid-2019 cũng như bài 
học kinh nghiệm trong thực hiện 
nhiệm vụ kép trong chiến lược của 
VRN. Những ý kiến thảo luận góp ý 
sôi nổi của các đại biểu, với những 
đóng góp rất tốt cho Báo cáo tổng 
kết. Hội nghị cũng được nghe các 
chuyên đề liên quan cụ thể đến 
từng hoạt động chiến lược của 
Mạng lưới Sông ngòi Việt Nam, 
nhất là 3 nghiên cứu nhỏ được 
thực hiện trong 3 tháng cuối năm 
từ phạm vi cộng đồng. 

Buổi chiều, phiên họp thu hẹp 
hơn về đối tượng tham gia nhằm 
thảo luận sâu tìm kiếm đề xuất 
hướng hoạt động trong năm 2021 
của VRN hướng tới chủ đề từng 

bước xây dựng các thông tin và cơ 
sở dữ liệu trên các phương diện số 
liệu mẫu thống kê, môi trường và 
kinh tế - xã hội, v.v... mà từ buổi 
ban đầu những người thành lập 
VRN kỳ vọng và đặt nền móng liên 
quan đến “Sức khỏe của những 
dòng sông ở Việt Nam”. Tuy nhiên, 
những khó khăn, thách thức của 
năm 2021 là xác định được các 
mục tiêu hoạt  động của VRN làm 
sao gắn kết với những chính sách 
của nhà tài trợ hiện đang gắn bó 
và nhà tài trợ tiềm năng trong bối 
cảnh đại dịch Covid - 19 đe dọa. 

Hội nghị thường niên VRN năm 
2020 đã kết thúc trong không khí 
tin tưởng và phấn khởi về một sự 
cam kết, đồng lòng của những đại 
biểu và những người có chung 
mối quan tâm mới, đồng hành 
phấn đấu vì “dòng sông trong 
lành, cuộc sống phồn vinh”.

Bản tin VRN
`

(Tiếp trang 1)

TS. Đào Trọng Tứ - Trưởng Ban điều hành VRN 
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TIN TỨC - SỰ KIỆN

3 nước hợp tác kiểm toán nguồn 
nước sông Mê Kông

Cơ quan kiểm toán tối cao 3 
nước Việt Nam, Myanmar và Thái 
Lan sáng 22/12 đã khởi động triển 
khai kiểm toán việc quản lý nguồn 
nước lưu vực sông Mê Kông gắn 
với việc thực hiện các mục tiêu 
phát triển bền vững giai đoạn 
2020-2021.

Đây là cuộc họp trực tuyến, 
dưới sự chủ trì của Kiểm toán Nhà 
nước (KTNN) Việt Nam - Chủ tịch 
Tổ chức Các cơ quan Kiểm toán 
tối cao châu Á (ASOSAI) nhiệm kỳ 
2018-2021.

Tham dự cuộc họp trực tuyến 
khởi động triển khai cuộc kiểm 
toán hợp tác quản lý nguồn nước 
lưu vực sông Mê Kông, ngoài đại 
diện lãnh đạo cơ quan kiểm toán 
tối cao (SAI) Việt Nam, Myanmar, 
Thái Lan có sự tham dự của các 
SAI Trung Quốc, Malaysia; các 
chuyên gia đến từ Quỹ Kiểm toán 
và Trách nhiệm giải trình Canada, 

Ngân hàng Thế giới (WB) và SAI 
Indonesia. 

Tại cuộc họp, Tổng KTNN Hồ Đức 
Phớc cho biết, tháng 7/2020, cuộc 
họp Ban điều hành ASOSAI lần thứ 
55 đã chính thức thông qua dự 
án triển khai cuộc kiểm toán hợp 
tác, với sự tham gia của 3 SAI: Việt 
Nam, Myanmar, Thái Lan.

Phạm vi của cuộc kiểm toán là 
việc quản lý nguồn nước lưu vực 
sông Mê Kông gắn với việc thực 
hiện các mục tiêu phát triển bền 
vững trong giai đoạn 2020-2021. 
Cuộc kiểm toán hợp tác được thực 
hiện theo hình thức kiểm toán 
song song, áp dụng loại hình kiểm 
toán hoạt động và được tiến hành 
đồng thời bởi 3 SAI. Mỗi SAI tham 
gia có thể áp dụng phương pháp 
kiểm toán khác nhau phù hợp với 
nhu cầu và mối quan tâm của mỗi 
quốc gia. 

Mục tiêu của dự án kiểm toán 
hợp tác này là xác định trách 
nhiệm của các quốc gia liên quan 
cũng như đánh giá việc các cam 
kết được thực hiện có gắn phát 
triển bền vững quốc tế liên quan 
đến quản lý, sử dụng và bảo vệ tài 
nguyên nước ở lưu vực sông Mê 
Kông. Theo Kế hoạch, cuộc kiểm 
toán hợp tác việc quản lý nguồn 
nước lưu vực sông Mê Kông do các 
SAI Việt Nam, Myanmar, Thái Lan 
triển khai vào quý I và quý II/2021. 
Trong đó, KTNN Việt Nam đóng vai 
trò chủ trì. Cuộc kiểm toán có sự 
hỗ trợ của các chuyên gia tư vấn 
quốc tế về nguồn nước, kiểm toán 
hoạt động liên quan đến thực hiện 
các mục tiêu phát triển bền vững, 
kiểm toán môi trường. 

Ngọc Hà
Theo vietnamnet.vn

Ngày 22/12/2020

Tổng KTNN Hồ Đức Phớc cho hay, tháng 7/2020, Cuộc họp Ban điều hành ASOSAI lần thứ 55 đã chính thức thông qua dự án triển khai cuộc kiểm toán hợp tác với sự tham gia của 3 SAI: Việt Nam, Myanmar, Thái Lan.
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Đại diện Ban tổ chức cuộc thi trao giải Nhất năm 2019 cho tác giả Vũ Duy Thương.
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Triển lãm và trao giải cuộc thi ảnh 
online “Tiếng vọng từ đại ngàn”

Ngày 29-12, tại thành phố 
Buôn Ma Thuột, Trung tâm Bảo 
tồn & Phát triển tài nguyên nước 
(WARECOD) phối hợp với Mạng 
lưới sông ngòi Việt Nam (VRN) đã 
tổ chức triển lãm ảnh và trao giải 
cuộc thi ảnh online “Tiếng vọng từ 
đại ngàn”. 

Với hai chủ đề: “Tây Nguyên – 
Đất, nước và Cuộc sống” và “Tây 
Nguyên - Câu chuyện phát triển”, 
cuộc thi ảnh online  “Tiếng vọng 
từ đại ngàn” được triển khai từ 
tháng 12-2019 đến tháng 11-2020 
thu hút sự tham gia của hơn 300 
tác giả là những nghệ sĩ nhiếp ảnh 
chuyên và không chuyên trong cả 
nước với trên 500 tác phẩm.

Các tác phẩm dự thi đã thể hiện 
thực trạng khai thác và sử dụng 
tài nguyên thiên nhiên trong phát 

triển nông nghiệp và năng lượng 
xưa và nay; tác động của việc khai 
thác quá mức tài nguyên thiên 
nhiên, các vấn đề ô nhiễm môi 
trường đến đời sống, sức khỏe 
con người và các loài sinh vật 
khác; nỗ lực phục hồi và bảo vệ tài 
nguyên thiên nhiên của cá nhân, 
tổ chức tại khu vực các tỉnh của 
Tây Nguyên,v.v…

Kết thúc cuộc thi, Ban tổ chức 
đã trao gần 50 giải thưởng cho 
các tác giả và tác phẩm (gồm giải 
hằng tháng và giải chung cuộc 
năm 2019 và năm 2020); trong đó, 
giải Nhất năm 2019 thuộc về tác 
giả Vũ Duy Thương (Đắk Lắk) với 
bộ ảnh “Cánh rừng chết – Nơi rừng 
cây trở thành lòng hồ”; giải Nhất 
năm 2020 thuộc về tác giả Nguyễn 
Ngọc Sơn (Đồng Nai) với tác phẩm 
“Đặc sản nhà kính ở Đà Lạt”.

Sau cuộc thi, Ban tổ chức sẽ lựa 
chọn những tác phẩm tốt nhất 
biên soạn thành sách để chia sẻ 
tới rộng rãi công chúng.

Thúy Hồng
Theo  baodaklak.vn

Ngày 29/12/2020
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Thưởng lãm các tác phẩm đoạt giải trưng bày tại triển lãm và Ban tổ 
chức trao giải cho các tác giả có tác phẩm đoạt giả
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Sáng 29-12, Sở Tài nguyên và 
Môi trường phối hợp với Trung 
tâm Bảo tồn và Phát triển tài 
nguyên nước (WARECOD) đã tổ 
chức Hội thảo Tài nguyên nước 
với sông ngòi trong phát triển bền 
vững ở Tây Nguyên.

Tham dự hội thảo có đại diện 
lãnh đạo các sở, ban, ngành hữu 
quan và người dân các huyện Lắk, 
Buôn Đôn, Ea Súp và thành phố 
Buôn Ma Thuột. Tại hội thảo, các 
đại biểu đã nghe trình bày, chia 
sẻ những vấn đề về: việc thúc 
đẩy sự tham gia của cộng đồng 
trong việc cải thiện tiếp cận sử 
dụng nước và tham gia thực hiện 
các mục tiêu phát triển bền vững 
lưu vực sông Sêrêpôk; vai trò của 
cộng đồng tham gia vào bảo vệ 
tài nguyên và môi trường ở huyện 
Buôn Đôn; các mô hình sáng kiến 

này, WARECOD đã khen thưởng 3 
cá nhân ở xã Krông Na có thành 
tích xuất sắc trong công tác tuyên 
truyền, vận động người dân tham 
gia bảo vệ tài nguyên thiên nhiên 
và môi trường.

 
Thúy Hồng

Theo  baodaklak.vn
Ngày 29/12/2020

cộng đồng của người dân huyện 
Buôn Đôn, v.v…

Được biết, năm 2017, WARECOD 
đã triển khai Dự án “Thúc đẩy vai 
trò của phụ nữ trong quản lý tài 
nguyên nước tại vùng Tây Nguyên 
của Việt Nam” tại buôn Jang Lành, 
xã Krông Na (huyện Buôn Đôn) 
nhằm nâng cao nhận thức, thay 
đổi hành vi của người dân về trách 
nhiệm bảo vệ môi trường trong 
khu dân cư.

Đại biểu dự hội thảo cũng thảo 
luận về các vấn đề phát triển bền 
vững nguồn tài nguyên nước; tác 
động của việc phát triển thủy điện 
đến đời sống và môi trường xung 
quanh; vai trò của phụ nữ trong 
việc bảo vệ nguồn nước; những 
thách thức trong công tác quản 
lý tài nguyên nước… Nhân dịp 

Hội thảo Tài nguyên nước với sông 
ngòi trong phát triển bền vững ở Tây 
Nguyên

Người dân xã Krông Na (huyện Buôn Đôn) chia sẻ mô hình lọc nước phục vụ nhu cầu sinh hoạt.

Đại biểu tham dự hội thảo
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