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Từ ngày 29/12/2020 đến 4/1/2021, tại số 2 phố Đường sách, thành phố 
Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Trung tâm Bảo tồn & Phát triển tài nguyên 
nước (WARECOD) và mạng lưới sông ngòi Việt Nam (VRN) đã phối hợp tổ 
chức triển lãm ảnh về Tây Nguyên với vấn đề tài nguyên thiên nhiên và môi 
trường trong phát triển.

Cuộc triển lãm giới thiệu những tác phẩm chọn lọc từ 300 bức ảnh của 
500 tác giả chuyên và không chuyên, đã gửi về Ban tổ chức. Đây là kết quả 
của các cuộc thi ảnh online mang tên “Tiếng vọng từ Đại ngàn” với hai chủ 
đề “Tây Nguyên – Đất, Nước và Cuộc sống” và “Tây Nguyên - Câu chuyện 
phát triển” do WARECOD và VRN phát động từ tháng 12/2019 đến tháng 
11/2020 từ các dự án được tổ chức, triển khai. Các tác phẩm đã thể hiện 
được tình cảm, nhận thức về vấn đề tài nguyên thiên nhiên và môi trường ở 
Tây Nguyên cần được bảo tồn trong phát triển. 

(xem tiếp trang 11)
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Triển lãm ảnh về hoạt động dự 
án ở “đường sách cà phê”

Bản tin Newsletter

V I E T N A M  R I V E R S  N E T W O R K

MẠNG LƯỚI SÔNG NGÒI VIỆT NAM

TRUNG TÂM BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN TÀI NGUYÊN NƯỚC
CENTER FOR WATER RESOURCES CONSERVATION AND DEVELOPMENT

Số 01 - Tháng 02 năm 2021

Triển lãm ảnh về hoạt 
động dự án ở “đường sách 
cà phê”

Ô nhiễm sông Cầu gia 
tăng, Bắc Giang cầu cứu 
lên hai Bộ

Thủy điện sông Lô 2 chưa 
giải quyết dứt điểm đền 
bù cho người dân

Nguy cơ từ những dòng 
sông đổi màu

Những điểm nhấn trong 
hoạt động của VRN năm 
2020

Sông Mê Kông xuống mức 
“đáng lo ngại”, một số 
đoạn chuyển sang màu 
xanh lam

Bộ Nông nghiệp & Phát 
triển nông thôn và World 
Bank thiết lập 
“Nhóm tài nguyên nước 
2030” Việt Nam

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

Được biết, sông Cầu là một trong 5 
con sông quan trọng nhất của miền 
Bắc. Tình trạng sông Cầu ô nhiễm đã 
xảy ra từ lâu, gây ảnh hưởng nghiêm 
trọng đến cuộc sống của hàng chục 
nghìn hộ dân thuộc 2 tỉnh Bắc Ninh, 
Bắc Giang sống 2 bên bờ sông.

Từ giữa tháng 1 đến đầu tháng 2 
năm nay nước xả từ sông Ngũ Huyện 
Khê (Bắc Ninh) ra sông Cầu vẫn luôn 
có màu đen sẫm, ô nhiễm nặng nề 
đặc biệt ở điểm thải mới từ Trạm bơm 
Vạn An, thành phố Bắc Ninh. Ngày 
2/2, UBND tỉnh Bắc Giang có văn bản 
đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường, 
UBND tỉnh Bắc Ninh giải quyết dứt 
điểm tình trạng xả thải gây ô nhiễm 
nước sông Cầu ở địa phận tỉnh Bắc 
Giang.

 Sau khi Bắc Giang ra văn bản đề 
nghị, ngày 3/2, UBND tỉnh Bắc Ninh 
cũng đã ra văn bản yêu cầu Sở TN & MT, 

Sở NN & PTNT, Sở Xây dựng, Sở Công 
an, UBND thành phố Bắc Ninh, UBND 
huyện Tiên Du thực hiện nghiêm chỉ 
đạo của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc xử 
lý ô nhiễm nước sông Cầu và báo cáo 
kết quả thực hiện trước ngày 10/2.  Sở 
NN & PTNT tỉnh Bắc Ninh cũng yêu cầu 
chỉ đạo Chi cục Thủy lợi tỉnh báo cáo 
hằng ngày việc xả thải tại Cống Đặng 
Xá (Vạn An, thành phố Bắc Ninh), đảm 
bảo giảm thiểu tối đa gây ô nhiễm 
nguồn nước chảy ra sông Cầu và báo 
cáo Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh theo 
quy định.

Trước đó, ngày 1/12/2020, UBND 
tỉnh Bắc Ninh cũng đã từng ra văn 
bản với nội dung tương tự. Mới đây, 
UBND tỉnh Bắc Giang đã có Công văn 
số 514/UBND-MT gửi Bộ TN & MT, Bộ 
NN & PTNT, UBND tỉnh Bắc Ninh về 
việc đề nghị chỉ đạo, kiểm tra, xử lý, 
giải quyết dứt điểm tình trạng xả thải 
gây ô nhiễm nguồn nước sông Cầu 

tại địa phận tỉnh Bắc Giang. Công văn 
cho biết: thời gian gần đây, tình trạng 
xả thải từ sông Ngũ Huyện Khê (Bắc 
Ninh) qua cống tiêu Đặng Xá tái diễn 
trở lại trong khoảng thời gian từ ngày 
20/1 đến ngày 31/1/2010, đặc biệt xả 
nhiều lần vào ban đêm; Ngoài ra có 
hiện tượng xả nước thải từ trạm bơm 
Vạn An, phường Vạn An (thành phố 
Bắc Ninh) do Công ty TNHH MTV Khai 
thác công trình thủy lợi Bắc Đuống 
quản lý trực tiếp ra sông Cầu về phía 
hạ lưu gây ra ô nhiễm nguồn nước, 
ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống 
người dân tại địa bàn các xã Vân Hà, 
Tiên Sơn, Ninh Sơn, huyện Việt Yên 
(Bắc Giang). Cụ thể, nước sông Cầu 
khu vực này có màu đen sẫm, bốc mùi 
hôi thối nồng nặc, cá chết nổi trên 
mặt nước.

Công văn chỉ rõ, theo phản ánh của 
người dân phường Vạn An, tình trạng 
xả thải này diễn ra vào các ngày đầu 

Tình trạng ô nhiễm ngày càng nghiêm trọng
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Ô nhiễm sông Cầu gia tăng, 
Bắc Giang cầu cứu lên hai Bộ
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tháng 2/2021. UBND tỉnh Bắc Giang 
cũng cho biết tỉnh này đã có nhiều 
văn bản đề nghị Bộ TN & MT, UBND 
tỉnh Bắc Ninh có biện pháp giải quyết 
dứt điểm tình trạng gây ô nhiễm sông 
Cầu và xử lý những tổ chức, cá nhân 
vi phạm nhưng tình hình vẫn không 
được ngăn chặn kịp thời.

Vì vậy, UBND tỉnh Bắc Giang tiếp 
tục đề nghị Bộ TN & MT, Bộ NN & 
PTNT, UBND tỉnh Bắc Ninh quan tâm, 
chỉ đạo, có biện pháp giải quyết dứt 
điểm tình trạng ô nhiễm sông Cầu, 
xử lý nghiêm vi phạm đối với Công ty 
TNHH MTV Khai thác công trình thủy 
lợi Bắc Đuống và các tổ chức, các nhân 
liên quan do hoạt động xả nước thải 
không đúng quy định pháp luật.

Ô nhiễm ngày càng gia tăng

Báo Nông nghiệp Việt Nam cũng đã 
có nhiều bài phản ánh về tình trạng ô 

UBND tỉnh Bắc Giang đã có văn bản đề nghị Bộ Tài nguyên & Môi trường (TN &MT), 
Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn(NN & PTNT). UBND tỉnh Bắc Ninh xử lý 
nghiêm vi phạm đối với Công ty TNHH MTV KTCTTL Bắc Đuống.

Ô nhiễm trên hệ thống công trình thuỷ lợi Bắc Đuống xảy ra ngày càng nghiệm trọng

Ản
h:

 n
on

gn
gh

ie
p.

vn

nhiễm trên hệ thống Bắc Đuống, đặc 
biệt là đoạn qua sông Cầu.

Theo ông Trịnh Kiên Trung, Chủ 
nhiệm nhiệm vụ “Giám sát, dự báo 
chất lượng nước trong hệ thống công 
trình thuỷ lợi Bắc Đuống phục vụ 
lấy nước sản xuất nông nghiệp” năm 
2020” của Trung tâm Chính sách và 
Kỹ thuật Thủy lợi (Tổng cục Thủy lợi), 
ô nhiễm trên hệ thống công trình 
thuỷ lợi Bắc Đuống xảy ra ngày càng 
nghiệm trọng, do phải tiếp nhận 
nguồn xả thải từ các cụm công nghiệp 
làng nghề, khu dân cư trong địa bàn.

Với tốc độ phát triển công nghiệp, 
khu đô thị, sản xuất tiểu thủ công 
nghiệp của các làng nghề tỷ lệ thuận 
với lưu lượng nước thải đổ vào hệ 
thống thuỷ lợi Bắc Đuống. Nước thải 
của quá trình sản xuất tại làng nghề 
không được thu gom xử lý mà độ trực 
tiếp ra hệ thống kênh mương thuỷ lợi.

Kết quả điều tra đã thống kê được 
185 điểm xả thải có lưu lượng ≥5m³   
ngày đêm (nước thải thuộc diện cấp 
phép xả thải) với tổng lưu lượng nước 
thải  231.724,8 m³/ngày đêm. Trong 
81 cơ sở đã được cấp phép xả thải có 
62 giấy phép còn thời hạn sử dụng 
và 19 giấy phép đã hết hạn sử dụng. 
Khối lượng nước thải được cấp phép 
theo giấy phép còn thời hạn sử dụng 
là 144.726 m³/ngày đêm chiếm tỷ lệ 
62,46% so với tổng lưu lượng nước 
thải thuộc diện cấp phép xả thải.

Trong đó, nước thải công nghiệp xả 
vào hệ thống là nhiều nhất, khoảng 
170.431,0 m³/ngày đêm, chiếm 
73,55%...

Theo Hưng Giang
01/03/2021

nongnghiep.vn
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Nhùng nhằng trong công tác 
đền bù

Theo quan sát của phóng viên 
vào sáng 18-1, chiếc lều dựng tạm 
của người dân nằm ven Quốc lộ 2 
và sát với thân đập Thủy điện sông 
Lô 2 (thôn Tân Tiến, xã Đạo Đức, 
huyện Vị Xuyên). Ngoài dựng lều, 
các hộ dân căng nhiều băng-rôn với 
nội dung: “Chúng tôi yêu cầu Thủy 
điện sông Lô 2 giải quyết dứt điểm 
những thiệt hại về nhà cửa, đất đai, 
hoa mầu mà công ty đã gây ra”.

Ngồi trong chiếc lều dựng tạm, 
ông Nguyễn Minh Bộ, thôn Làng 
Mới, xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên 
cho biết: “Thời tiết lạnh giá như mấy 
hôm nay tôi cũng không muốn ra 
ngồi ở chiếc lều tạm bợ làm gì. Cực 
chẳng đã mới phải làm thế vì đã 
nhiều năm nay, Thủy điện sông Lô 
2 chưa tính toán hỗ trợ thiệt hại về 
nhà cửa, đất đai, hoa màu khi thủy 
điện này tích nước lòng hồ. Riêng 
gia đình tôi có đến hàng nghìn 
m² đất trồng màu bị nước từ lòng 
hồ thẩm thấu, không trồng cấy gì 
được”.

Cùng chung nỗi niềm với ông Bộ, 
ông Trần Công Bảo, đại diện Công 
ty Đại Minh Thịnh, thôn Tân Tiến, xã 
Đạo Đức, huyện Vị Xuyên cho biết, 
công ty của gia đình ông Bảo xây 
dựng khu nhà rộng 6.000 m² để làm 
kho chưa hàng hóa, là nơi làm việc 
thường xuyên của khoảng 30 công 
nhân. Phía sau khu nhà khoảng 
30m là lòng hồ Thủy điện sông Lô 
2. Trước đây, khu nhà này luôn cao 
hơn mực nước sông Lô từ 5-7m, nền 
đất ổn định, móng nhà xây kiên cố 
nên không có hiện tượng sụt lún, 
đứt gãy, nứt nẻ. Nhưng khi Thủy 
điện sông Lô 2 tích nước thì sự cố 

Thủy điện sông Lô 2 chưa giải quyết 
dứt điểm đền bù cho người dân

xuất hiện, móng nhà sụt lún, tường 
nhà nứt toác, nguy cơ đổ sập cao.

Huyện Vị Xuyên và chủ đầu tư 
Thủy điện sông Lô 2 đến kiểm tra 
hiện trạng. Các bên thống nhất, 
giao cho chủ đầu tư thủy điện thuê 
Trung tâm Kiểm định chất lượng 
công trình xây dựng tỉnh Hà Giang 
(Trung tâm Kiểm định) kiểm tra, xác 
định nguyên nhân. Đầu năm 2019, 
Trung tâm Kiểm định có kết luận 
chính thức, chỉ rõ nguyên nhân dẫn 
đến hiện tượng sụt lún, nứt tường 
khu nhà của Công ty Đại Minh 
Thịnh, đó là: Do Thủy điện sông Lô 2 
tích nước lòng hồ, chênh lệnh mực 
nước lòng hồ so với đê bao. Nước 
xâm nhập theo các địa tầng khác 
nhau vào chân móng khu nhà, dẫn 
đến tình trạng biến dạng trạng thái 
đất khu vực này. Đất từ trạng thái 
dẻo cứng chuyển sang trạng thái 
dẻo mềm ở địa tầng từ -1,5m đến 
-7m. Từ đó dẫn đến hiện tượng sụt, 
lún, nứt nhà. “Sau khi có kết luận 
của Trung tâm Kiểm định thì phía 
chủ đầu tư nhà máy không đồng 
tình và đến nay chúng tôi vẫn chưa 
nhận được bất cứ sự hỗ trợ hay 
động thái giải quyết nào của Thủy 
điện sông Lô 2”, ông Trần Công Bảo 
bức xúc cho biết.

Qua tìm hiểu, từ năm 2018, Thủy 
điện sông Lô 2 tích nước lòng hồ để 
phát điện, trong quá trình tích nước 
đã gây ngập úng và ảnh hưởng trực 
tiếp đến tài sản, cây cối, đất đai của 
người dân. Theo báo cáo số 650 của 
UBND xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên, 
ngày 28-12-2020: Trong quá trình 
tích nước, lòng hồ Thủy điện sông 
Lô 2 đã gây ngập ủng cục bộ, ảnh 
hưởng trực tiếp đến đất đai, tài sản, 
cây cối của người dân. Ngày 29-
5-2019, huyện Vị Xuyên đã thành 

DI DÂN TÁI ĐỊNH CƯ

lập tổ công tác để rà soát, đo đạc, 
kiểm kê tài sản của người dân bị 
ảnh hưởng. Theo đó, trên địa bàn 
xã có 252 hộ được hỗ trợ với tổng 
số tiền hơn 10 tỷ đồng. Ngày 17-1-
2020, Thủy điện sông Lô 2 có công 
văn về việc chậm chỉ trả kinh phí hỗ 
trợ thiệt hại, đồng thời cam kết bố 
trí kinh phi chi trả làm hai lần: Lần 
1 chi trả 50% giá trị thiệt hại chậm 
nhất là ngày 15/3/2020; lần 2 chi 
trả 50% giá trị còn lại chậm nhất là 
ngày 15/5/2020.

Cam kết là vậy, nhưng nhiều lần 
Thủy điện sông Lô 2 thất hứa với 
dân. Mãi đến ngày 31/7/2020, Thủy 
điện sông Lô 2 mới chi trả xong số 
tiền hỗ trợ lần 1. Phần còn lại, công 
ty cam kết chi trả xong trước ngày 
31/8/2020, những đến nay vẫn chưa 
thực hiện. Ông Nguyễn Hữu Vượng, 
nhà ở thôn Tân Đức, xã Đạo Đức, 
huyện Vị Xuyên bức xúc cho biết: 
“Thủy điện sông Lô 2 tích nước lòng 
hồ đã ngập toàn bộ hệ thống kè đá 
chống sạt lở bờ sông và gây ngập 
úng đất đai của gia đình. Mặc dù 
đã kiến nghị nhiều lần với công ty, 
nhưng đến nay vẫn chưa được giải 
quyết. Chính quyền địa phương và 
Thủy điện sông Lô 2 cũng đã đến 
gia đình tôi để kiểm tra hiện trạng 
nhưng không đưa vào phương án 
đền bù”.

Kiến nghị thu hồi giấy phép 
hoạt động

Việc Thủy điện sông Lô 2 nhùng 
nhằng trong công tác bồi thường 
thiệt hại về nhà cửa, tài sản, hoa 
màu của người dân đã được UBND 
tỉnh Hà Giang và UBND huyện Vị 
Xuyên nhiều lần ra văn bản chỉ đạo 
phải thực hiện nghiêm túc, giải 
quyết dứt điểm. Văn bản của tỉnh, 
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Từ đầu tháng 1 đến nay, một số hộ dân ở xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên (Hà Giang) đã dựng lán ven 
Quốc lộ 2 và căng băng rôn với nội dung yêu cầu Thủy điện sông Lô 2 giải quyết dứt điểm những thiệt 
hại về nhà cửa, đất đai, hoa màu xảy ra khi thủy điện này tiến hành tích nước lòng hồ để phát điện 
từ năm 2018

huyện ban hành nhiều lần, thời gian 
thủy điện tích nước phát điện cũng 
đã ba năm nhưng những vấn đề liên 
quan đến công tác bồi thường, hỗ 
trợ thiệt hại về tài sản của nhân dân 
đến nay vẫn chưa dứt điểm. Điều đó 
khiến người dân bức xúc, dẫn đến 
việc khiếu nại, khiếu kiện, lập lán 
phản đối, gây mất an ninh, trật tự 
an toàn xã hội trên địa bàn.

Bà Nguyễn Thị Liên, Chủ tịch 
UBND xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên 
cho biết: “Khi người dân lập lán, 
căng băng-rôn, xã đã xuống tuyên 
truyền, vận động cho nhân dân. 
Qua vận động bà con cũng hiểu và 
có thời điểm đã không căng băng-
rôn nữa. Nhưng sau lại treo vì bà 
con sốt ruột chờ mãi mà quyền lợi 
vẫn chưa được giải quyết”. Không 
chỉ chậm trễ trong việc giải quyết 
những thiệt hại về nhà cửa, đất 
đai, hoa màu, chủ đầu tư Thủy điện 
sông Lô 2 còn chây ì trong việc nâng 
cấp, sửa chữa một số tuyến đường 

Nhà máy Thủy điện Sông lô 2
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theo cam kết. Cụ thể, thông báo số 
199 của UBND tỉnh Hà Giang, ngày 
2-8-2018 nêu rõ: “Chủ đầu tư Thủy 
điện sông Lô 2 phải khẩn trương 
sửa chữa, nâng cấp ngay các tuyến 
đường giao thông từ trung tâm khu 
công nghiệp Bình Vàng  đi UBND 
xã Phú Linh (Vị Xuyên); đường 
giao thông liên thôn của thôn Hợp 
Thành, thôn Làng Mới, thôn Bình 
Vàng, xã Đạo Đức như đã cam kết 
trước khi thi công công trình”. Tuy 
nhiên, đến nay việc nâng cấp, sửa 
chữa vẫn chưa được thực hiện.

Trong kết luận thanh tra số 77, 
ngày 29-4-2020 của UBND tỉnh Hà 
Giang về việc chấp hành các quy 
định của pháp luật liên quan đến 
dự án Thủy điện sông Lô 2 đã chỉ 
rõ nhiều sai phạm trong quá trình 
triển khai dự án như: Xây dựng đập 
tràn và đập dâng bờ phải, dâng 
nước lòng hồ phát điện khi chưa 
có quyết định giao đất, cho thuê 
đất; vận hành phát điện thương 

mại nhưng chưa được cấp phép 
khai thác mặt nước; vi phạm quy 
định về đầu tư, xây dựng; xây dựng 
nhà quan trắc khi chưa được cấp 
có thẩm quyền chấp thuận chủ 
trương đầu tư…  Mới đây, trong văn 
bản gửi Sở Công Thương Hà Giang 
vào ngày 5-1-2021, UBND huyện Vị 
Xuyên đã nêu một trong ba kiến 
nghị đó là: “Trong trường hợp chủ 
đầu tư Thủy điện sông Lô 2 chưa 
giải quyết xong các tồn tại, vướng 
mắc, cũng như chưa thực hiện các 
nội dung đã cam kết với người dân, 
UBND huyện Vị Xuyên đề nghị Sở 
Công Thương tham mưu cho UBND 
tỉnh ban hành văn bản gửi cơ quan 
có thẩm quyền tạm dừng giấy phép 
hoạt động điện lực để giải quyết các 
vướng mắc phát sinh do Thủy điện 
sông Lô 2 dâng nước gây ra”.

Theo Khánh Toàn
21/01/2021

nhandan.com
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Khoảng một tuần nay, nước 
sông Hồng đoạn chảy qua tỉnh 
Lào Cai chuyển màu từ nâu đục 
hoặc màu hồng khi nhìn từ xa 
sang màu xanh ngọc khi nhìn từ 
hai bờ. TS Đào Trọng Tứ, Trưởng 
ban điều hành Mạng lưới sông 
ngòi Việt Nam, cho rằng có hai 
nguyên nhân có thể dẫn đến hiện 
tượng nước sông Hồng không còn 
“hồng”. Đó là số lượng lớn nhà máy 
thủy điện, hồ chứa ở phía thượng 
nguồn sông Hồng (nằm trên lãnh 
thổ Trung Quốc) hoạt động đã 
khiến phù sa bị giữ lại, không chảy 
về Việt Nam. “Một yếu tố khác có 
thể ảnh hưởng đến màu nước 
sông là chất ô nhiễm từ hoạt động 
của các nhà máy ở thượng nguồn 
và hai bên bờ. Tuy nhiên, đây chỉ 
là nhận định mang tính giả thiết. 
Để khẳng định nguyên nhân vì sao 
nước sông Hồng chuyển màu cần 
nghiên cứu, quan trắc cụ thể”, ông 
Tứ nói.

Hồi cuối năm 2019, sông Mê 
Kông cũng chuyển màu xanh lục 
lam. Sự thay đổi màu nước được 
ghi nhận tại một số đoạn sông 
như ở tỉnh Nakhon Phanom, Thái 
Lan, và thị trấn Thakhek, Lào. Theo 
phân tích của Ủy hội sông Mê 
Kông (MRC), hiện tượng này là hệ 
quả của nhiều yếu tố và có nguy 
cơ gây tác động tiêu cực. Sông Mê 
Kông lúc bấy giờ đang trải qua 
một trong những đợt hạn hán tồi 
tệ nhất, khiến mực nước hạ xuống 
mức thấp kỷ lục trong ít nhất 60 
năm qua. Mực nước xuống thấp 
khiến các trầm tích mịn không 
còn, khiến nước sông trong hơn.

Điều này đồng nghĩa với việc khi 
ánh sáng mặt trời chiếu xuống, 
nước sẽ hấp thụ mạnh những màu 

Nguy cơ từ những dòng 
sông đổi màu

sắc có bước sóng dài và tạo ra màu 
xanh lục. Thêm vào đó, nước trong 
hơn tạo điều kiện cho các loài 
thực vật siêu nhỏ hoặc tảo phát 
triển trên cát và lớp đá bên dưới 
nền trầm tích ở đáy sông, khiến 
nước sông có màu xanh lam.

Marc Goichot, cố vấn cấp cao 
phụ trách chương trình sông Mê 
Kông của Quỹ Quốc tế Bảo vệ 
Thiên nhiên (WWF) giải thích rằng 
đối với sông Mê Kông, màu nước 
xanh là hiện tượng bất thường và 
có tác động xấu. “Đó là sự thay đổi 
lớn trong hệ thống sinh thái và 
sẽ gây ra một loạt tác động, như 
phơi bày các loài thủy sản dễ bị 
tổn thương trước mắt những ‘thợ 
săn’, làm suy yếu bờ sông, cạn kiệt 
nguồn dinh dưỡng phong phú 
cho các cánh đồng lúa, rừng ngập 
mặn và thủy sản”, chuyên gia cho 
hay. Mực nước thấp gây khó khăn 
rõ ràng cho ngư dân và nông dân, 
tuy nhiên các chuyên gia cho rằng 
sự suy giảm phù sa còn đặt ra mối 
nguy hiểm đáng lo hơn khi có thể 
dẫn đến xói mòn nghiêm trọng bờ 
và lòng sông.

Các chuyên gia và người dân 
sống dọc sông cho rằng các con 
đập thủy điện cũng góp phần tạo 
nên vấn đề. Ý tưởng xây các đập 
ở hạ lưu sông Mê Kông xuất hiện 
từ thời Chiến tranh Lạnh, khi Mỹ, 
Liên Xô và Trung Quốc coi thủy 
điện là chiến lược tiềm năng để 
phát triển kinh tế. Kế hoạch này 
đạt được đà tăng trưởng vào đầu 
những năm 2000. Khi đó, MRC ước 
tính 4 quốc gia thành viên của ủy 
hội, bao gồm Thái Lan, Lào, Cam-
puchia và Việt Nam, có thể thu 
được khoảng 30 tỷ USD lợi nhuận. 
Nhưng vài năm sau, MRC đã thay 

đổi dự báo, thừa nhận những thiệt 
hại về môi trường đi kèm các đập 
thủy điện này để lại hậu quả lớn 
hơn bất cứ tiềm năng lợi ích nào. 
Tại những hồ chứa do sông Mê 
Kông chảy vào, các đập thủy điện 
đã chặn dòng phù sa giàu dinh 
dưỡng. Theo WWF, từ năm 1992 
đến 2014, lưu lượng phù sa trên 
sông Mê Kông đã giảm hơn một 
nửa. Khi phù sa bị chặn lại, nước 
biển bắt đầu xâm nhập vào sông, 
đe dọa hệ sinh thái nước ngọt vốn 
dễ tổn thương. Các con đập cũng 
chặn đường di chuyển của khoảng 
160 loài cá di cư đường dài.

Tại Mỹ, các nhà nghiên cứu đã 
phân tích 235.000 hình ảnh vệ 
tinh, được chụp trong khoảng thời 
gian từ năm 1984 đến 2018, từ Cơ 
quan Hàng không Vũ trụ (NASA) và 
chương trình Landsat của Cơ quan 
Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS). Theo 
kết quả nghiên cứu được công bố 
hồi đầu tháng 12 năm ngoái, hơn 
một nửa số ảnh vệ tinh này cho 
thấy các dòng sông có màu vàng 
chủ đạo, trong khi hơn 1/3 hình 
ảnh chủ yếu là màu xanh lục. Chỉ 
8% số ảnh chụp các con sông có 
màu xanh lam. “Đa phần các con 
sông đều thay đổi dần dần và 
không thể nhận thấy được bằng 
mắt thường”, John Gardner, tác 
giả chính của nghiên cứu đến từ 
phòng thí nghiệm thủy văn toàn 
cầu thuộc Đại học Bắc Carolina, 
cho hay. “Tuy nhiên, những khu 
vực thay đổi nhanh nhất nhiều 
khả năng đều do con người tạo ra”.

Các dòng sông có thể mang 
màu xanh lục, xanh lam, vàng hay 
các màu khác tùy thuộc vào lượng 
phù sa tích tụ, tảo, mức độ ô nhiễm 
hay thành phần chất hữu cơ hòa 

GIỚI VÀ SINH KẾ
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Hiện tượng sông đổi màu đôi khi vô hại nhưng cũng có 
thể báo hiệu những thay đổi lớn trong hệ sinh thái, gây ra 
hàng loạt tác động không mong muốn

các con sông có xu hướng trở nên 
xanh hơn, trong khi những khu 
vực ở phía đông nước Mỹ, các 
dòng sông lại có xu hướng chuyển 
màu vàng. Các tuyến đường thủy 
lớn, như lưu vực Ohio hay lưu vực 
Thượng Mississippi, cũng chuyển 
xang màu xanh lục lam. “Xu hướng 
đổi màu sang vàng hoặc xanh lam 
có thể đáng lo ngại”, Gardner cho 
hay nhưng thêm rằng mức độ còn 
tùy thuộc vào từng dòng sông. 
Giống như lá cây chuyển sang 
màu đỏ hoặc vàng vào mùa thu, 
các con sông cũng có thể chuyển 
màu theo mùa do sự thay đổi của 
lượng mưa, lượng tuyết tan cùng 
những yếu tố khác làm thay đổi 
dòng chảy.

Các hình ảnh vệ tinh còn tiết lộ 
những điểm nóng mà ảnh hưởng 
của con người, như các con đập, 
hồ chứa, hoạt động nông nghiệp 
và phát triển đô thị, có thể làm 
thay đổi màu nước sông. Nhưng 
những thay đổi này không nhất 
thiết là vĩnh viễn.

Theo Vũ Hoàng
vnexpress.net 

 25/2/2021

tan trong nước.Theo nguyên tắc 
chung, nước sông chuyển sang 
màu xanh lục khi có nhiều tảo nở 
hoa hơn hoặc khi nước mang ít 
trầm tích hơn. Sông có xu hướng 
chuyển màu vàng khi mang nhiều 
phù sa.”Trầm tích và tảo đều quan 
trọng nhưng quá nhiều hoặc quá 
ít chúng đều có thể gây rối loạn”, 
Gardner nói.

Tổng cộng, các nhà nghiên cứu 
đã quan sát thay đổi trong 34 
năm trên 108.000 km sông tại Mỹ. 
Điều này cho phép họ theo dõi 
xu hướng đổi màu đáng kể theo 
thời gian. 55% số sông đổi màu 
nhưng không có xu hướng rõ ràng 
và chỉ 12% vẫn giữ nguyên màu.
Tại khu vực phía bắc và phía Tây, 

Đoạn sông Me Kông tại quận Sangthong, thủ đô Vientiane, Lào
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Như tin đã đưa, Hội thảo thường 
niên năm 2020 của VRN đã diễn ra 
tại Thủ đô Hà Nội với sự tham gia của 
đông đảo các thành viên, tổ chức 
thành viên, đại biểu đến từ các viện 
nghiên cứu, trường đại học, NGOs và 
các cơ quan quản lý trung ương có 
liên quan. Ngoài những tham luận 
được trình bày và thảo luận tại hội 
thảo là kết quả của 3 nghiên cứu nhỏ 
năm 2020 liên quan đến ô nhiễm 
dòng sông, quản lý nguồn nước và 
thay đổi sinh kế của các cộng đồng 
ven sông bị ảnh hưởng ở 3 vùng miền: 
Tây Nam Bộ, miền Trung và miền Bắc. 
Hội thảo đã được nghe đánh giá hoạt 
động năm 2020 dựa trên các nhiệm 
vụ chiến lược của VRN. Những ý kiến 
đóng góp có tính xây dựng cao cũng 
được ghi  nh ận cho hoạt động năm 
2021 trong bối cảnh đại dịch covid-19 
có ảnh hưởng không nhỏ. 

Bản tin VRN trân trọng giới thiệu với 
thành viên và tổ chức của mạng lưới 
những nét chính trong báo cáo hoạt 
động năm 2020 của VRN dựa theo 
thực hiện 4 chiến lược. Cụ thể như sau:

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 mạng lưới trong 
các hoạt động liên quan đến tầm nhìn 
của VRN gắn với hệ sinh thái các lưu 
vực sông trong bối cảnh biến 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. Bên cạnh đó, VRN cũng đã 
tổ chức thi ảnh online “Tiếng vọng từ 
Đại ngàn 2020”, đồng thời phát hành 
Tờ tin đến các thành viên của VRN, sở, 
ban ngành và các tổ chức, cá nhân.

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 
của VRN đã tham dự một số khoá tập 
huấn do Oxfam Việt nam, Liên minh 
năng lượng (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 nội dung về 
chính sách (Oxfam). Mục đích nhằm 
xây dựng thông điệp chính sách, kế 
hoạch vận động chính sách trong 
từng giai đoạn cụ thể.

Tập huấn lồng ghép giới. Mục đích 
là xác định rõ công bằng lợi ích của 
mỗi giới và nâng quyền kinh tế cho 
phụ nữ.

Tập huấn “An toàn mạng và tìm hiểu 
Luật An ninh mạng”. Mục đích để 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 về luật.

Tập huân kiến thức truyền thông: 
Mục đích đạt được là giúp học viên 
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 “Hướng dẫn về an toàn 
thông tin và an toàn biểu đạt”. Mục 
đích là cung cấp khung kiến thức, 
hướng dẫn chung để các CSOs xây 
dựng nền tảng về an toàn số cho tổ 
chức. Trên cơ sở 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.

Tổ chức tập huấn cho cộng đồng 
ở xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, Đắk 
Lắk, gồm có 2 cuộc tập huấn chính:

Một là, “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.

Hai là, “Tập huấn nâng cao năng lực 
tại buôn Jang Lành”. Mục đích giúp 
cho 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.

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

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 

Những điểm nhấn trong hoạt 
động của VRN năm 2020
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(SRD) và một số tổ chức khác tổ chức 
Hội thảo về Phát triển bền vững đồng 
bằng sông Cửu Long. Tại hội thảo 
Tổ chức điều phối VRN là WARECOD 
đã 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 ....

VRN đã cử đại diện tham dự 
“Diễn đàn vùng về dự án thủy điện 
Sanakham (Lào) trên dòng chính sông 
Mê Kông”. 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  của thủy điện thuộc khu giáp ranh 
biên giới Thái - Lào, khoảng 2km về 
phía thượng lưu ở tỉnh Loei, Bắc Thái 
Lan. 

Tham vấn các bên liên quan cấp 
vùng lần này được tổ chức vào tháng 
11/2020 tại Thành phố 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 Internation-
al 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.

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

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”. Cụ thể:

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) 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, 
gồm 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.

Bên cạnh báo cáo thực hiện các 
chiến lược VRN năm 2020, một báo 
cáo minh bạch tài chính cũng được 
thông tin đến Hội thảo. Phiên buổi 
chiều, một số nhiệm vụ năm 2021 
cũng được các thành viên cố vấn và 
Ban điều hành thảo luận, đề xuất. Bản 
tin sẽ giới thiệu đến độc giả trong kỳ 
tới.

Bộ ảnh “Nguồn nước cạn”
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Sông Mê Kông xuống mức “đáng lo ngại”, 
một số đoạn chuyển sang màu xanh lam

Viêng Chăn, CHDCND Lào, ngày 12 
tháng 2 năm 2021. Mực nước sông Mê 
Kông giữa trạm thủy điện Jinghong 
(Cảnh Hồng) ở tỉnh Vân Nam của Trung 
Quốc và đồng bằng sông Cửu Long ở 
Việt Nam đã giảm xuống mức đáng lo 
ngại, Ban Thư ký Ủy hội sông Mê Kông 
(MRC) cho biết hôm nay.

Mực nước đã giảm đáng kể từ đầu 
năm do lượng mưa thấp hơn, dòng chảy 
thay đổi ở thượng nguồn, hoạt động 
thủy điện trên các nhánh sông Mê Kông 
và hạn chế dòng chảy từ đập Jinghong 
(Cảnh Hồng). Tiến sĩ Winai Wangpimool, 
Giám đốc kỹ thuật của Ban Thư ký MRC 
cho biết: “Đã có những đợt dâng và giảm 
đột ngột mực nước ở hạ lưu Jinghong 
(Cảnh Hồng) và sâu hơn nữa xuống 
Viêng Chăn, điều này đã thách thức 
chính quyền và cộng đồng chuẩn bị 
và ứng phó với những tác động có thể 
xảy ra. Các quan sát về lượng mưa hàng 
tháng của MRC cho thấy, kể từ tháng 11 
năm ngoái, lượng mưa liên tục thấp hơn 
mức trung bình, giảm 25%. Dữ liệu mực 
nước quan sát của Ủy hội cũng chỉ ra 
rằng dòng chảy tại trạm Jinghong (Cảnh 
Hồng) hôm qua là 775 mét khối / giây 
(m³ / s), giảm gần một nửa so với mức 
bình thường khoảng 1.400 m³ / s, được 
ghi nhận lần cuối vào tháng 12.

Kể từ ban đầu vào ngày 1 tháng 1, mực 
nước chảy ra tại Jinghong (Cảnh Hồng) 
từ ngày 1 đến ngày 7 tháng 1 ổn định ở 
mức 785 m³ / s nhưng dần dần tăng lên 
1.400 m³ / s vào ngày 15 tháng 1, thể 
hiện mực nước dâng 1,07 m. Dòng chảy 
sau đó giảm xuống 740 m³ / s trong thời 
gian từ 15 đến 23 tháng 1, trước khi tăng 
lên 990 m³ / s vào ngày 29 tháng 1. Sau 
đó, nó giảm dần, đạt 800 m³ / s vào ngày 
11 tháng 2.

Vào đầu tháng 1, Bộ Tài nguyên nước 
của Trung Quốc đã thông báo cho 4 
quốc gia hạ lưu sông Mê Kông rằng, 
dòng chảy từ Jinghong (Cảnh Hồng) sẽ 

bị hạn chế ở mức 1.000 m³ / s từ ngày 5 
đến ngày 24 tháng 1 do việc bảo trì các 
đường dây tải điện. Tuy nhiên, Bộ này 
không nêu rõ mực nước sông trước khi 
hạn chế dòng chảy cũng như khối lượng 
sẽ được khôi phục vào ngày 25 tháng 
Giêng. Năm ngoái, Trung Quốc đã đồng 
ý chia sẻ dữ liệu mực nước và lượng mưa  
quanh năm với MRC. Theo thỏa thuận với 
MRC, Trung Quốc cam kết sẽ thông báo 
cho MRC và các nước thành viên về bất 
kỳ sự gia tăng hoặc hạ thấp bất thường 
nào của mực nước hoặc lưu lượng, đồng 
thời cung cấp thông tin liên quan về các 
yếu tố có thể dẫn đến lũ lụt đột ngột. 
Tiến sĩ Winai nói: “Tiếp tục mô hình dòng 
chảy này có thể có tác động đến vận tải 
sông, di cư của cá, nông nghiệp và thu 
gom cỏ dại trên sông. “Để giúp các nước 
hạ lưu sông Mê Kông quản lý rủi ro hiệu 
quả hơn, chúng tôi kêu gọi Trung Quốc 
và chính các nước hạ lưu sông Mê Kông 
chia sẻ kế hoạch xả nước của họ với 
chúng tôi.”

Chiang Saen - trạm quan trắc đầu tiên 
trên sông Mê Kông ở Thái Lan nằm cách 
Jinghong (Cảnh Hồng) khoảng 300 km 
- đã chứng kiến mực nước giảm mạnh 
khoảng 1 mét trong suốt 2 đến 4 tháng 
Giêng. Kể từ đó, mực nước tại Chiang 
Saen dao động trong khoảng -0,24 m 
đến 0,29 m. Từ Chiang Khan của Thái 
Lan đến Viêng Chăn của CHDCND Lào, 
mực nước sông dao động trong khoảng 
-0,32m đến 0,50m.

Trên dòng chính sông Mê Kông, từ 
Nakhon Phanom, Mukdahan và Khong 
Chiam ở Thái Lan, đến Thakhek, Savan-
nakhet và Pakse ở CHDCND Lào, mực 
nước giảm từ 0,04 mét đến 0,08 mét. Xa 
hơn về phía hạ lưu ở Campuchia, mực 
nước dọc sông Mê Kông ở Stung Treng 
và Kratie dao động trong khoảng -0,02m 
đến 0,05m. Tuy nhiên, các mức này vẫn 
cao hơn mức trung bình dài hạn. Mực 
nước sông từ Kompong Cham, Neak Lu-
ong, Bassac tại Phnom Penh, Prek Kdam 

đã giảm đều đặn và vẫn thấp hơn mức 
trung bình dài hạn kể từ đầu tháng 11. 
Kể từ tháng Giêng, họ đã chứng kiến 
mức giảm trung bình hàng ngày là 0,20 
m.

Khu vực đồng bằng sông Cửu Long 
của Việt Nam - từ Tân Châu trên sông 
Tiền và Châu Đốc trên sông Hậu (tiếng 
Khơ-me là Bassac), thường xuyên chịu 
ảnh hưởng của tác động thủy triều hàng 
ngày của biển. Mực nước tại hai trạm đã 
dao động dưới và trên mức trung bình 
dài hạn kể từ tháng 11 năm ngoái.

Sông Mê Kông khoác lên mình màu 
xanh ngọc bích

Do dòng chảy thấp, trầm tích sông 
giảm chậm và sự hiện diện của tảo dưới 
đáy sông, sông Mê Kông ở tỉnh Nakhon 
Phanom, phía đông bắc Thái Lan gần đây 
đã bắt đầu có màu xanh lam - hiện tượng 
từng xảy ra vào cuối năm 2019. Sông Mê 
Kông ở Viêng Chăn được nhìn từ bầu trời 
vào tháng 12 năm 2019, cho thấy mực 
nước thấp của khu vực và tảo tích tụ ở 
phần rất nông của sông. Một phân tích 
sơ bộ của MRC về hiện tượng xem xét 
nguyên nhân và các tác động tiềm ẩn 
cho thấy, giống như năm 2019, một số 
yếu tố đã đóng vai trò quan trọng.

Phân tích chỉ ra rằng các dòng chảy 
thấp hiện đang trải qua đã làm thay đổi 
màu nước. Các trầm tích mịn thường có 
trong dòng nước chảy xiết và sâu hơn 
khiến dòng sông có màu nâu không còn 
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nữa, tạo ra điều kiện nước trong hơn. Khi 
ánh sáng mặt trời chiếu vào sông, nước 
trong hơn sẽ hấp thụ thứ được gọi là 
“màu có bước sóng dài” ở đầu màu đỏ 
của quang phổ ánh sáng, khiến dòng 
sông có màu xanh lam - xanh lục. Nước 
trong hơn cho phép các loài thực vật 
hoặc tảo cực nhỏ phát triển trên cát và 
nền đáy sông làm cho lề sông có màu 
xanh lục. Thông thường, tảo bị dòng 
sông cuốn trôi, nhưng do mực nước thấp 
nên nó đã tích tụ lại ở một số đoạn sông. 
“Cũng giống như tình hình năm 2019, 
hiện tượng nước xanh lam ngày nay có 
khả năng lan sang các đoạn khác của 
sông Mê Kông, nơi có dòng chảy thấp,” 
Giám đốc Quản lý Môi trường của Ban 
Thư ký MRC, Tiến sĩ So Nam cho biết.

     Trích dẫn phân tích, Tiến sĩ Nam nói 
thêm rằng, một số tác động tiềm ẩn của  
nước trong hơn bao gồm sự thay đổi 
năng suất của sông khi ít thức ăn hơn 
cho côn trùng thủy sinh, động vật không 
xương sống và cá nhỏ. Điều này sẽ ảnh 
hưởng đến năng suất của đa dạng sinh 
học thủy sinh, làm giảm sản lượng đánh 
bắt cá và đe dọa sinh kế của cộng đồng 
địa phương. Tiến sĩ Nam lưu ý rằng, màu 
xanh lam của sông Mê Kông có thể tồn 
tại cho đến khi dòng chảy tăng lên khi 
bắt đầu mùa lũ tiếp theo, thường bắt đầu 
vào cuối tháng Năm. Các điều kiện bình 
thường có thể được khôi phục nếu lượng 
nước lớn được xả ra từ các hồ chứa ở các 
đập và đập phụ lưu ở Thượng Mê Kông 
(Lancang), những đập này sẽ huy động 
trầm tích và trả lại cho sông Mê Kông vẻ 
ngoài màu nâu đặc trưng của nó.

Sông Mê Kông và các phụ lưu của nó 
hỗ trợ gần 70 triệu người ở hạ lưu vực, 
cung cấp sinh kế, an ninh lương thực và 
các dịch vụ hệ sinh thái phong phú. Khi 
tăng trưởng kinh tế tiếp tục làm tăng 
nhu cầu đối với dòng sông, mối đe dọa 
đối với các cộng đồng ven sông đang 
tăng lên bởi dân số ngày càng tăng, phát 
triển thủy điện và cơ sở hạ tầng, biến đổi 
khí hậu, lũ lụt và hạn hán.
 
 Theo Mekong River drops to “worrying” levels, 

some sections turning blue-green  
U.S. Embassy in Cambodia. By U.S. Mission 

Cambodia | 26 February, 2021

Bản dịch:  Ha V. Tran

 
    Chiều Buôn Ma Thuột trong buổi khai mạc triển lãm ảnh
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Thông qua hoạt động của các dự án ở Tây Nguyên thời gian qua, triển lãm ảnh 
mong muốn chuyển tải đến công chúng một góc nhìn về một vùng đất trù phú và 
tươi đẹp, nơi chung sống của các dân tộc anh em đã làm nên một xứ sở cao nguyên 
huyền thoại với một vùng văn hóa giàu bản sắc. 

Những thập niên qua, kể từ sau ngày giải phóng, quá trình phát triển kinh tế - xã 
hội đã mang lại một diện mạo mới cho các buôn làng cổ truyền xứ Thượng xưa. 
Song, bên cạnh việc khai thác quá mức nguồn tài nguyên thiên nhiên như đất đai, 
nguồn nước và rừng để trồng cây công nghiệp, xây dựng đập thủy điện, khai thác 
gỗ, v.v… là quá trình di dân đến Tây Nguyên, đã và đang tác động rất lớn đến cảnh 
quan kinh tế, môi trường, xã hội và văn hóa nơi đây. Đứng trước hiện thực đó, chính 
quyền và người dân các địa phương của Tây Nguyên cũng nhận thức được rằng, 
cần phải có sự chung tay của tất cả mọi người yêu quí Tây Nguyên trong bảo vệ tài 
nguyên thiên nhiên bị xâm hại nghiêm trọng và nền văn hóa gắn với những pho sử 
thi độc đáo đang dần mai một.

Từ góc nhìn  hình ảnh, triển lãm ảnh muốn nói lên phần nào một Tây Nguyên đang 
trên đà phát triển mạnh mẽ nhưng cũng đang đối diện với những thách thức về 
môi trường, phát triển kinh tế - xã hội gắn với cảnh quan văn hóa tộc người. Những 
bức ảnh cũng cho thấy những nỗ lực phục hồi và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên của 
những con người, cộng đồng và các tổ chức xã hội đối với vùng đất Tây Nguyên hiện 
nay. 

Triển lãm ảnh về Tây Nguyên là điểm nhấn trong hoạt động của VRN kết hợp với tổ 
chức điều phối WARECOD trong hoạt động truyền thông năm 2020. Thời gian triển 
lãm đã thu hút hàng trăm bạn trẻ và các tầng lớp xã hội khác nhau đến thưởng thức 
nghệ thuật hình ảnh hòa quyện với hương vị của ly cà phê Buôn Ma Thuột trong dịp 
đầu năm 2021 ở xứ sở cao nguyên đầy nắng, gió.

Bản tin VRN

 

(tiếp trang 1)
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Nhóm Tài nguyên nước 2030 
(2030WRG) Việt Nam sẽ tập trung 
vào các yếu tố đổi mới sáng tạo, 
nâng cao hiệu suất sử dụng nước tại 
Việt Nam, nhất là nguồn nước nông 
nghiệp.

Sáng 24/2, Thứ trưởng Bộ Nông 
nghiệp & Phát triển nông thôn (NN & 
PTNT) Nguyễn Hoàng Hiệp cùng đại 
diện nhóm Tài nguyên nước 2030 
toàn cầu của World Bank đã thảo 
luận về việc thành lập nhóm công 
tác 2030WRG Việt Nam. Bà Karin 
Krchnak – Tổng giám đốc 2030WRG 
cho rằng, “khủng hoảng nước là vấn 
đề rủi ro cao hàng đầu của các quốc 
gia trên thế giới”. Muốn có an ninh 
nguồn nước thì phải có sự chung 
tay của nhiều bên. Bởi vậy, các đối 
tác toàn cầu của 2030WRG đã và 
đang tập trung hướng tới những 
yếu tố đổi mới sáng tạo như chuyển 
đổi chuỗi giá trị trong lĩnh vực nước 
nông nghiệp; giảm ô nhiễm nước, 
đặc biệt là nước phục vụ sản xuất 
nông nghiệp; tạo sinh kế và nâng 
cao thu nhập cho người nông dân...

Về câu chuyện thành công của 
nhóm, bà Karin chia sẻ: “Ở Ấn Độ, 
WRG đã hỗ trợ một dự án tưới nhỏ 
giọt quy mô cộng đồng lớn nhất thế 
giới với 24.000ha, và Chính phủ Ấn 
Độ hướng tới mở rộng quy mô ứng 
dụng công nghệ tưới nhỏ giọt lên 
hàng trăm nghìn ha”. Tại Nam Phi, 
Kenya,... 2030WRG đã có những hoạt 
động thiết thực nhằm hỗ trợ xây 
dựng quỹ thủy lợi nông hộ. Qua đó, 
hướng tới những hoạt động thủy lợi 
do nông dân làm chủ, vì đây là “mắt 
xích” quan trọng trong chuỗi giá trị 
nguồn nước.

Nhóm Tài nguyên nước 2030 toàn 
cầu của World Bank cũng đã xây 
dựng cho nông dân những mô hình 

(Bộ NN & PTNT) cho rằng, nhóm Tài 
nguyên nước 2030 Việt Nam sẽ tập 
trung các giải pháp tiết kiệm nước ở 
các vùng trọng điểm như Nam Trung 
bộ, Tây Nguyên và sau đó là đồng 
bằng sông Cửu Long trước. Trên cơ 
sở kết quả từ các địa phương này 
sẽ nhân rộng ra các vùng khác trên 
lãnh thổ Việt Nam, nhằm đạt được 
mục tiêu tổng quát là sử dụng một 
cách hiệu quả, tiết kiệm qua đó thích 
ứng về nguồn nước.

Ngoài phần hỗ trợ nguồn lực tài 
chính của Chính phủ Việt Nam, Bộ 
NN & PTNT cũng đề nghị nhóm Tài 
Nguyên nước sẽ đưa ra các sáng 
kiến để huy động nguồn lực từ cộng 
đồng nói chung và khu vực tư nhân 
theo hình thức PPP. Đồng thời, nâng 
cao năng lực cho các tổ chức thủy 
lợi nhỏ, thủy lợi cơ sở (do cộng đồng 
quản lý)... 

Theo Minh Phúc
nongnghiep.vn

24/02/2021

kinh doanh mới, loại bỏ rào cản và 
hỗ trợ người nông dân tiếp cận thị 
trường một cách tốt nhất... Do đó, bà 
Karin cho rằng, những kinh nghiệm 
mà 2030WRG có được sẽ giúp Việt 
Nam giải quyết những bất cập trong 
quản lý, sử dụng nước hiện nay, nhất 
là nguồn nước phục vụ sản xuất 
nông nghiệp. Thứ trưởng Bộ NN & 
PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp cho rằng, 
những vấn đề mà 2030WRG đặt ra 
đều là những việc cơ bản mà Chính 
phủ và Bộ NN & PTNT đang làm, đang 
chỉ đạo, trong đó có một số việc 
“chúng tôi thực sự muốn làm nhưng 
đang loay hoay”. Bởi vậy, nếu nhóm 
hoạt động hiệu quả thì sẽ hỗ trợ rất 
đắc lực cho Bộ NN & PTNT trong việc 
quản lý sử dụng nước hiệu quả và 
tăng giá trị sử dụng nước. Nhất là 
trong bối cảnh Chính phủ đang giao 
cho Bộ NN & PTNT xây dựng Đề án về 
An ninh nguồn nước.

Bởi vậy, hai bên nhất trí sẽ thiết 
lập nhóm công tác Tài nguyên nước 
2030 Việt Nam, dự kiến ra mắt trong 
tháng 3/2021. Ông Nguyễn Văn Tỉnh 
– Tổng Cục trưởng Tổng cục Thủy lợi 

Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn 
và World Bank thiết lập 
“Nhóm tài nguyên nước 2030” Việt Nam

Bộ NN-PNTT và nhóm Tài nguyên nước 2030 toàn cầu họp trực tuyến vào sáng 24/2
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