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Hoạt động 1: Nâng cao nhận thức và năng lực cho sinh viên về tài nguyên 
nước và hệ sinh thái

Cuối tháng 04/2021, tại 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum trong hoạt động thực tế đại 
diện của Mạng lưới Sông ngòi Việt Nam (VRN) kết hợp với trường Đại học Thăng 
Long đã tổ chức buổi tập huấn cho 70 sinh viên năm thứ 2 và 5 giảng viên, khoa 
Truyền thông Đa phương tiện, trong chuyến đi thực tập truyền thông báo chí. 
Mục đích tập huấn là nhằm nâng cao nhận thức, năng lực cho sinh viên về vấn đề 
về Môi trường và tài nguyên Nước.

Buổi thuyết trình của đại diện VRN tại ngôi nhà Rông Kon Pring, huyện Kon 
Plông, tỉnh Kon Tum đã có những ý kiến thảo luận sôi nổi để tìm hiểu sâu hơn về 
các vấn đề liên quan. Có 25 câu hỏi vừa dẫn dắt liên hệ thực tế ở Tây Nguyên vừa 
để làm rõ những vấn đề từ bài trình bày của thuyết trình viên đối với người tham 
dự. Sau thuyết trình là buổi đi thực địa của các thuyết trình viên VRN cùng giảng 
viên trường Đại học Thăng Long để hướng dẫn, hỗ trợ các bạn sinh viên nắm bắt 
có hiệu quả gắn lý thuyết với thực tế; đồng thời, gây cảm hứng tốt cho các bạn trẻ 
về các vấn đề Môi trường và tài nguyên Nước ở Tây Nguyên trong phát triển bền 
vững của hiện tại và tương lai.

(Xem tiếp trang 12)
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Hoạt động Mạng lưới về nâng 
cao nhận thức và ngày môi 
trường Thế giới

Quản lý nước hướng đến mục 
tiêu phát triển bền vững

Phục hồi các hệ sinh thái ứng 
phó với biến đổi khí hậu

Tái định cư cho người dân vùng 
lũ ở Yên Bái: Khu dang dở, 
điểm bỏ hoang

Sơn La: Nước sông Đà lại đột 
ngột cạn, dân chài lưới bắt 
toàn được cá khủng, có con cá 
mè nặng hơn 50kg

Thủy điện làm xáo trộn đời 
sống người dân

Đến năm 2030 phải đảm 
bảo an ninh tài nguyên nước 
quốc gia

VRN  và hoạt động truyền 
thông hưởng ứng Ngày Môi 
trường Thế giới 

Mọi thông tin xin xem và tải bản tin tại
 Website: www.vrn.org.vn/ Email: rivervietnam@gmail.com

Thành viên Ban điều hành VRN trong buổi thuyết trình tập huấn cho sinh viên về tài nguyên nuước và hệ sinh thái
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MÔI TRƯỜNG SÔNG VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC

Tài nguyên nước, tiềm năng khai 
thác và thách thức phát triển

Là nhân tố quan trọng giúp cho việc 
định hình và phát triển nền kinh tế, tài 
nguyên nước ở Việt Nam khá dồi dào 
cùng với chính sách phát triển hợp lý, bắt 
đầu từ Đổi mới (1986) đã đưa đất nước 
chuyển mình, từ một trong số những 
nước nghèo nhất thế giới trở thành nước 
có thu nhập trung bình thấp trong vòng 
3 thập niên.

Nhờ khả năng tái tạo hàng năm lên tới 
10.200 m3/người, tài nguyên nước của 
Việt Nam được đánh giá cao so với tiêu 
chuẩn khu vực và quốc tế. Với 3.500 con 
sông có độ dài trên 10km, hình thành 16 
lưu vực sông có lượng mưa trung bình 
trên 2.000mm/năm, tài nguyên nước đã 
góp phần đưa Việt Nam thành quốc gia 
xuất khẩu lúa gạo thứ 3 thế giới, năm 
1994.

Trong quá trình phát triển, Viêt Nam 
đạt được những thành tựu to lớn. Tuy 
nhiên, đất nước vẫn phải đối mặt với 
những thách thức nghiêm trọng khi tăng 
trưởng bị kìm hãm do khan hiếm nước, 
nông dân nghèo vì năng suất dùng nước 
thấp, lũ lụt và hạn hán phá hủy sinh kế 
và sức khỏe con người thường xuyên bị 
ảnh hưởng bởi tình trạng ô nhiễm nước 
nặng nề.

Tình trạng căng thẳng về nước ở Việt 
Nam được ghi nhận theo mùa với sự bất 
cân đối giữa cung và cầu giữa các vùng 
miền, giữa nông thôn và đô thị. Với 92% 
tổng lượng mước khai thác được dùng 
vào sản xuất nông  nghiệp và nuôi trồng 
thủy sản; nhu cầu nước cho phát triển 
công nghiệp, giao thông và đô thị gia 
tăng dẫn đến nguy cơ mất cân bằng 
về sử dụng nguồn nước ngày càng lớn 
trong bối cảnh biến đổi khí hậu (BĐKH). 

Từ năm 2018, cả nước đã có trên 828 
đô thị với Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh 

đều có mức tăng trên 3%/năm. Dân cư 
Thủ đô đã vượt 8,2 triệu người, đang trở 
thành một trong 10 thành phố phát triển 
nhanh nhất hành tinh. Theo đó, quản lý 
nguồn nước đô thị, xử lý nước thải sinh 
hoạt và công nghiệp đã trở thành một 
trong những vấn đề cấp bách. Nhiều nhà 
phân tích cho rằng, chìa khoá của phát 
triển bền vững tài nguyên nước chính 
là đầu tư phát triển hệ thống cấp, thoát 
nước; thu gom và xử lý nước thải hợp lý 
với công nghệ tối ưu.

Trong 25 năm tới, nhu cầu sử dụng 
nước đô thị được dự báo sẽ tăng gấp 
đôi. Gia tăng nhanh nhu cầu, gây áp lực 
rất lớn cho nguồn nước của các lưu vực 
sông chính; đặc biệt là ở Lưu vực sông 
Hồng và sông Thái Bình, đồng bằng sông 
Cửu Long và Đồng Nai, nơi gần 2/3 dân 
số sinh sống và đóng góp tới 80% GDP 
của cả nước.

Phân tích hiệu quả sử dụng nước cho 
thấy, mỗi m3 nước ở Việt Nam tạo ra 
khoảng 2,37 USD giá trị sản phẩm, chỉ 
bằng 1/10 mức bình quân trên thế giới. 
Tạo ra nhiều giá trị hơn trên một đơn vị 
nước sử dụng đang là thách thức rất lớn 
đặt ra.

Tài nguyên nước đang phải đối mặt 
với những đe dọa cả về số lượng và chất 
lượng. Sự phát triển đất nước kết hợp 
cùng BĐKH đang tạo ra những thách 
thức to lớn, đặc biệt là lũ lụt, ô nhiễm 
và cạnh tranh giữa các ngành sử dụng 
nước. Theo tính toán, những thách thức 
này có thể làm tổn thất tới 6% GDP hàng 
năm (WB, 2019).

Nghịch lý nguồn nước ở Việt Nam 
vừa nhiều vừa quá ít và chất lượng thấp 
(nếu không muốn nói là quá thấp). 
Nắng nóng, mưa nhiều và tập trung vào 
những tháng mùa mưa dẫn đến lũ lụt, 
gây nhiều tổn hại. Hạn hán, thiếu nước 
trở nên thường xuyên và ngày càng trầm 
trọng vào những tháng mùa khô. Tình 

trạng quá nhiều nước thải chưa được thu 
gom, xử lý đã làm nguồn nước bị ô nhiễm 
nặng và trở thành những mối đe dọa. Tác 
động ô nhiễm nước đến sức khỏe con 
người được dự báo đến năm 2035 sẽ làm 
suy giảm đến 3,5% GDP hàng năm. Đến 
nay, mới có 12,5% lượng nước thải đô thị 
được xử lý; đáng lưu ý là, ở 587 cụm công 
nghiệp, chỉ có 9,4% có hệ thống xử lý 
nước thải. Phần lớn nước thải sinh hoạt 
của gia đình, các làng nghề chưa được xử 
lý và nước thải công nghiệp đều được xả 
trực tiếp vào hệ thống thoát nước mặt.

Cùng với ô nhiễm nước công nghiệp, 
vấn đề đáng quan ngại là ngành nông 
nghiêp đóng góp một lượng lớn chất 
thải từ phân bón, mầm bệnh và hóa chất 
dùng trong sản xuất. Trên 67,6 triệu tấn 
chất thải chăn nuôi được thải vào môi 
trường không qua xử lý. Ngoài ra, đẩy 
mạnh thâm canh với việc lạm dụng phân 
hóa hoc và thuốc trừ sâu độc hại càng 
khiến tình trạng ô nhiễm nông nghiệp 
ngày thêm nặng nề.

Đi cùng ô nhiễm nước, quản lý dòng 
chảy từ bên ngoài biên giới vào đất nước 
đang là một trở ngại không nhỏ. Gần 
95% lượng nước của sông Mê Kông và 
trên 40% của lưu vực sông Hồng đều có 
nguồn gốc từ các quốc gia láng giềng. Là 
một trong những nước hứng chịu thiên 
tai lớn nhất ở khu vực Châu Á -Thái Bình 
Dương, nhiều dự báo cho rằng, sau năm 
2040, lượng mưa ở Việt Nam vào mùa 
khô sẽ giảm, ngược lại trong mùa mưa 
lại đạt mức cực đại và ngành dễ bị tổn 
thương nhất là nông nghiệp và nuôi 
trồng thủy sản. Rủi ro thiên tai còn do 
tình trạng bảo dưỡng các công trình 
nước yếu kém, nhất là ô nhiễm nguồn 
nước ngày càng thêm nặng nề.

Từ thực trạng đất nước, trước yêu cầu 
quản lý và sử dụng tài nguyên hiệu quả 
đồng thời với chủ động ứng phó với 
BĐKH ngày một gia tăng, có thể nhận 
thấy Quản lý và sử dụng tài nguyên nước 

Quản lý nước hướng đến mục 
tiêu phát triển bền vững
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ở Việt Nam đang đứng trước những 
thách thức lớn như sau:

Một là, 2/3 lượng nước trên các lưu 
vực sông Việt Nam được hình thành từ 
bên ngoài lãnh thổ, song cơ chế hợp tác 
và,chia sẻ giữa các quốc gia còn thiếu 
hiệu lực;

Hai là, nhu cầu nước cho các ngành 
kinh tế xã hội gia tăng mạnh, trong khi 
sử dụng nước mặt lãng phí, kém hiệu 
quả và nước ngầm tiếp tục suy giảm, cạn 
kiệt;

Ba là, tốc độ đô thị hoá nhanh, quá 
tải về cơ sở hạ tầng cùng với áp lực dân 
số, yêu cầu nâng cao chất lượng và xử lý 
ô nhiễm nước là những thách thức lớn 
trong quản lý nguồn nước hiện nay;

Bốn là, thiên tai, bão lũ, hạn hán, ngập 
úng, xâm nhập mặn, nước biển dâng 
ngày một gia tăng khiến tác động của 
BĐKH đến tài nguyên nước ngày càng 
nghiêm trọng, ảnh hưởng nặng nề đến 
sản xuất nông nghiệp, có thể dẫn tới 
xung đột về nguồn nước ở nhiều khu 
vực nông thôn;

Năm là, nguồn lực đầu tư cho quản lý, 
bảo vệ tài nguyên nước chưa đáp ứng 
được yêu cầu. 

 Vấn đề đặt ra và khuyến nghị quản 
lý bền vững tài nguyên nước

Từ những thách thức phải đối mặt 
trong quản lý có thể nhận thấy rằng, rủi 
ro đang gia tăng cùng với BĐKH và cơ sở 
hạ tầng về nước dễ bị tổn thương. Mặt 
khác, biện pháp thể chế ứng phó với rủi 
ro thiếu đồng bộ, chồng chéo cùng với 
năng lực quản lý và nguồn lực hạn chế 
đang là cản trở lớn. Các nhà phân tích 
cho rằng, quản lý rủi ro thiên tai và khả 
năng thích ứng với BĐKH là vấn đề cốt 
lõi để phát triển bền vững.

Là một trong những nước dễ bị tổn 
thương nhất trước rủi ro ở khu vực Châu 
Á-Thái Bình Dương, Việt Nam thường 
xuyên gánh chịu hậu quả của bão, lũ lụt, 
hạn hán, sạt lở đất và bờ biển. Những 
hiện tượng xảy ra gần đây còn cho thấy, 
gia tăng biến động chu trình nước trong 
khi cơ sở hạ tầng thiếu, bị xuống cấp đã 
làm nghiêm trọng thêm nguy cơ rủi ro cả 
về lũ lụt và hạn hán. Lũ lụt, bão tố và hạn 
hán đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến 
sinh kế và tài sản của người dân, nhiều 
hộ gia đình bị ảnh hưởng khó hồi phục, 
đăc biệt là nhóm người nghèo khả năng 
thích ứng thấp, dễ bị tổn thương.

Những năm gần đây, Việt Nam đầu 
tư nhiêu vào hạ tầng đập nước, thuỷ lợi 
và giao thông thuỷ để dảm bảo an ninh 
nguồn nước. Tuy nhiên, sự căng thẳng về 
hạ tầng vẫn ngày một gia tăng. Nhiều hồ 
nước được xây dựng vào thập niên 1960-
1980 đã bị xuống cấp; các quy trình vận 
hành thiếu phối hợp đã làm trầm trọng 
thêm nguy cơ thiếu an toàn đối với con 
người và an ninh kinh tế. Hiện tượng vỡ 
đập xảy ra nhiều năm đã gây mất mát 
đáng kể cả về tính mạng con người và 
tổn thất kinh tế.

Cùng với những rủi ro do cơ sở hạ 
tầng yếu kém, vấn đề thể chế ứng phó 

với rủi ro còn nhiều bất cập. Mặt khác, 
phương pháp tiếp cận theo ngành và 
tổ chức thực hiện phân tán đã làm yếu 
đi khả năng quản lý rủi ro. Từ diễn biến 
phức của BĐKH và hoạt động con người, 
tổn thất nông nghiệp được dự báo rất 
lớn với tổng sản lượng lúa gạo được dự 
báo sẽ giảm từ 5,15% đến 11,01% trong 
giai đoạn từ 2012 đến 2035 (WB, 2019). 
Từ những vấn đề đặt ra, cam kết dài hạn 
về quản lý tổng hợp tài nguyên nước và 
quy hoạch sử dụng trong lưu vực sông 
được coi là vấn đề mấu chốt. Để quản lý 
hiệu quả cần có cách tiếp cận toàn diện 
để thể chế hoá quy hoạch và giải quyết 
những tổn thương cụ thể của từng khu 
vực.

Ở Việt Nam khung thể chế và quản trị 
về tài nguyên nước đã được xây dựng từ 
trên 20 năm trước. Luật Tài nguyên nước 
năm 1998, đã quy định những chính 
sách cơ bản để đạt được cách tiếp cận 
tổng thể, các chính sách được cụ thể 
hoá trong nhiều Nghị định và Thông tư 
hướng dẫn thực hiện.

Nhằm tăng cường cách tiếp cận tổng 
hợp và giao trách nhiệm quản lý với sự 
thống nhất về quản lý tài nguyên nước. 
Năm 2012, Luật Tài nguyên nước 1998 
đã được bổ sung sửa đổi. Theo đó, Bộ Tài 
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Lãnh đạo 193 quốc gia trên Thế giới đã xác định “Đảm bảo việc tiếp cận nguồn nước sạch và cải thiện điều kiện vệ sinh cho tất cả mọi 
người” là một trong 17 mục tiêu quan trọng của Chương trình Nghị sự của Liên Hợp Quốc đến năm 2030.

Nhằm chủ động ứng phó với BĐKH và đảm bảo đầy đủ nước sạch cho sản xuất và sinh hoạt của người dân, Thủ tướng Chính phủ Việt 
Nam đã ban hành quyết định về kế hoạch hành động quốc gia thực hiện chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững. Theo đó, 
mục tiêu tổng quát là phải đảm bảo tiếp cận nguồn nước đầy đủ, quản lý bền vững tài nguyên và hệ thống vệ sinh hợp lý cho tất cả mọi 
người (Thủ tướng Chính phủ 2017). Từ thực trạng hệ thống quản lý nước hiện nay, bài viết gợi ra một số vấn đề để cùng trao đổi.

Vườn Quốc gia Xuân Sơn (Ảnh minh họa)
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Theo các nhà phân tích, ở Việt Nam, 
quản trị tài nguyên nước đã được cải 
thiện song vẫn phải đối mặt với nhiều 
thách thức. Hạn chế quan trọng làm 
giảm hiệu quả quản lý tập trung vào 
hoạt động giám sát, điều phối và thực thi 
chính sách. Dễ dàng nhận thấy, không 
thể giám sát trên cơ sở không thể đo 
lường được yếu tố cần giám sát. Những 
chức năng điều phối khó tiến hành khi 
chưa kết hợp được các cấp, ngành và địa 
phương có liên quan.

Trong thưc thi chính sách, do thể chế 
còn bất cập, hướng tới một hệ thống 
nước có tính thích ứng sạch và an 
toàn trong phát triển bền vững, nhóm 
chuyên gia của WB tại Việt Nam đã đưa 
ra khuyến nghị tập trung vào nâng cao 
thể chế quản lý và quản lý nước ở lưu vực 
sông; tăng giá trị dùng nước trong nông 
nghiệp; ưu tiên chính sách nhằm giảm 
mức độ ô nhiễm; nâng cao khả năng 
quản lý rủi ro; phát triển và mở rộng 
nguồn tài chính; tăng cường an ninh 
nguồn nước (WB, 2019).

Quản trị toàn diện tài nguyên nước, 
cần được tiến hành theo quy mô lưu vực 
sông. Tích hợp các chức năng thông qua 
tăng cường quản lý lưu vực sông nhằm 
giải quyết các vấn đề liên ngành và liên 
lĩnh vực. Thông qua kinh nghiệm của các 
địa phương trong quản lý lưu vực sông 
như Sesan-Srepok, Mê Kông… và từ thực 
tiễn diễn ra của nhiều nước trên thế giới, 
có thể rút ra việc quản lý ở quy mô lưu 
vực sông sẽ tạo thuận lợi cho việc thu 
thập và tiếp cận dữ liệu nước có chất 
lượng cao và kịp thời.

Từ bài học kinh nghiệm trên thế giới, 
nhóm nghiên cứu tài nguyên nước của 
WB cho rằng, thông tin tốt thu nhận 
được sẽ thúc đẩy quản lý tốt hơn. Theo 
đó, tập hợp dữ liệu về nước vào hệ 
thống thông tin quốc gia đủ mạnh, sẽ 
tạo thuận lợi cho việc tiếp cận thông 
tin minh bạch trong xây dựng và hoạch 
định chính sách quản lý.

Đối với gia tăng giá trị dùng nước 
trong nông nghiệp, khuyến nghị của 
các nhà nghiên cứu đã tập trung vào: 
đẩy nhanh việc thực hiện kế hoạch tái cơ 
cấu ngành nông nghiệp và xây dựng luật 
Thuỷ lợi nhằm vào tích hợp quản lý nước 
nông nghiệp theo khung quy hoạch và 

quản lý lưu vực sông. Trên cơ sở đó, gắn 
phân bổ nguồn lực công trong nông 
nghiệp với các mục tiêu chính sách trên 
phạm vi lưu vực sông.

Hướng tới giảm tác động nghiêm 
trọng của ô nhiễm môi trường nước, các 
nhà phân tích đã khuyến nghị rằng, ưu 
tiên chính sách đầu tư vào thu gom, xử 
lý và tái sử dụng nước thải, phải coi đây 
là một cơ hội kinh doanh; tăng cường 
biện pháp khuyến khích nhằm làm giảm 
ô nhiễm trong công nghiệp và nông 
nghiệp đồng thời tiến hành thử nghiệm 
cách tiếp cận đổi mới trong kiểm soát ô 
nhiễm nước đã được vận dụng ở nhiều 
nước phát triển.

Để nâng cao năng lực quản lý rủi ro, 
ứng phó với thiên tai và tăng cường 
khả năng chống chịu, các nhà phân tích 
khuyến nghị áp dụng cách tiếp cận theo 
giai đoạn, để giải quyết nhu cầu cấp 
thiết trong quản lý rủi ro ngắn hạn và 
tăng cường khả năng chống chịu với các 
loại hình rủi ro dài hạn trong các lĩnh vực 
quan trọng. Trên cơ sở đó, thực hiện cách 
tiếp cận tích hợp đối với quản lý rủi ro 
thiên tai và tăng cường khả năng chống 
chịu. Ngoài ra, xây dựng chiến lược tài 
chính toàn diện ứng phó với rủi ro thiên 
tai cũng là việc làm cần thiết.

Xuất phát từ nguồn tài chính cho phát 
triển nguồn nước thiếu hụt nhiều so với 
yêu cầu (ước tính khoảng 2,7 tỷ USD/
năm, các nguồn thực tế chỉ đạt 1 tỷ USD 
với 90% là nguồn nhà nước), khuyến 
nghị đã tập trung vào xây dựng chiến 
lược tài chính cho ngành nhằm thu hút 
nguồn vốn tư nhân thông qua cải cách 
biện pháp khuyến khích, gắn hành vi với 
mục tiêu của chính sách tài khoá. Theo 
đó, cần nhân rộng mô hình đầu tư Công 
Tư (PPP) cho mọi lĩnh vực trong ngành 
nước.

Lê Thành Ý
Thành viên VRN

nguyên và Môi trường (Bộ TN & MT) chịu 
trách nhiệm quản lý nhà nước thống 
nhất những nội dung quy định về điều 
tra cơ bản, chiến lược và quy hoạch tài 
nguyên nước; bảo vệ và phát triển bền 
vững chất lượng và số lượng tài nguyên 
nước; phân bổ và sử dụng nước; các 
công cụ kinh tế trong quản lý tài nguyên 
nước ở cấp trung ương và địa phương. 
Theo cách tiếp cận quản lý tổng hợp và 
tách quản lý tài nguyên nước riêng đối 
với từng đối tượng sử dụng, Bộ TN & MT 
chịu trách nhiệm quản lý chung, còn 
các Bộ khác chịu trách nhiệm trong các 
ngành sử dụng nước.

Với cơ chế hiện hành, trách nhiệm 
đối với nguồn nước được chia theo các 
bộ ngành và các sở địa phương. Hiện 
tại, có 4 Bộ chịu trách nhiệm chính về 
nguồn nước, gồm Bộ TN & MT, Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ 
Công Thương và Bộ Xây Dựng. Ngoài ra, 
các Bộ Giao thông vận tải, Bộ Khoa học 
và Công nghệ, Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm thúc 
đẩy, hướng dẫn, kiểm tra, cung cấp tài 
chính và tổng hợp trình Thủ tướng phê 
duyệt. Vai trò của Bộ NN & PTNT trong 
ngành nước đã được quy định trong một 
số Luật, Nghị định, các văn bản có liên 
quan .

Theo cơ chế quản lý hiện hành, nhiều 
trách nhiệm quản lý tài nguyên nước và 
dịch vụ tại các tỉnh đã được phân cấp 
cho chính quyền địa phương với mức 
độ uỷ quyền rất cao (chi tiêu địa phương 
chiếm hơn 70% tổng đầu tư công, trên 
70% ngân sách thuỷ lợi do UBND các tỉnh 
quản lý chứ không phải Bộ NN & PTNT).

Với cơ chế hiện hành, để các bên lợi 
ích ở cấp ngành và địa phương cùng 
làm việc là thách thức lớn trong sự phối 
hợp cả về chiều dọc lẫn chiều ngang. 
Theo phân tích của WB, muốn giảm 
căng thẳng về nước trong một lưu vực 
sông, cần tới 24 biện pháp từ 7 bộ, 6 
tỉnh, thành phố; nhiều công ty thuỷ lợi 
và hàng triệu cư dân. Cơ chế phân cấp, 
phân quyền trong lập quy hoạch liên 
quan đến tài nguyên nước dẫn đến các 
bộ ngành, địa phương đều xây dựng quy 
hoạch phát triển theo yêu cầu tự đặt ra, 
dễ dẫn đến xung đột trong khai thác sử 
dụng nước, làm gia tăng nguy cơ thiếu 
nước và ô nhiễm môi trường.
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Khẩn cấp hành động để ngăn 
chặn suy giảm

Giai đoạn 2011-2020 được Đại 
hội đồng Liên hợp quốc ngày 
19/12/2011 tuyên bố là “Thập kỷ 
Liên hợp quốc về đa dạng sinh 
học” nhằm đạt được sự cam kết 
chung của các quốc gia trong việc 
bảo vệ loài động thực vật đang 
bị đe dọa để cân bằng sự sống 
trên hành tinh của chúng ta. Việt 
Nam nằm trong top 16 quốc gia 
có sự đa dạng sinh học cao nhất 
thế giới, song, tính đa dạng sinh 
học đang (ĐDSH) chịu áp lực ngày 
càng tăng do hoạt động của con 
người và tình trạng biến đổi khí 
hậu (BĐKH).

Đa dạng sinh học suy giảm 
trên toàn cầu

Theo báo cáo của Diễn đàn liên 
Chính phủ về Đa dạng sinh học 
và dịch vụ hệ sinh thái, đa dạng 
sinh học cung cấp 18 dịch vụ cơ 
bản trên toàn cầu để duy trì các 
hoạt động sống và phát triển của 
con người. Tuy nhiên, 14/18 đóng 
góp này của thiên nhiên đang có 
xu hướng suy giảm trên toàn cầu. 
Bên cạnh đó, tỷ lệ độ che phủ 
rừng đã giảm từ 31,6% xuống còn 
30,6% trong giai đoạn 1990-2015. 
Hệ sinh thái rạn san hô có sự suy 
giảm về chỉ số sống sót cao nhất, 
trong thời gian từ 1970-2015 đã 
giảm 35% xuống còn 25% số loài 
được nghiên cứu bị đe dọa tuyệt 
chủng. Nhiều nhóm loài bị đe dọa 
tuyệt chủng cao, trong đó nhóm 
loài có tỷ lệ số loài có nguy cơ 
tuyệt chủng cao nhất là lưỡng cư, 
thú, chim, bò sát và cá.

Chương trình Môi trường Liên 
hợp quốc (UNEP) ước tính có 
khoảng 7 triệu loài có nguy cơ 
tuyệt chủng trong khoảng 30 năm 
tới; 3/4 loài chim trên thế giới đang 
lụi dần; 1/4 loài có vú có nguy cơ 
biến mất khỏi trái đất. Sự đa dạng 
sinh học tự nhiên trên toàn cầu 
bị suy giảm nghiêm trọng bởi kỹ 

thuật canh tác hiện đại; nạn phá 
rừng; sự hủy hoại môi trường sống 
ở những vùng đầm lầy và trên đại 
dương.

Trong khuôn khổ Công ước Đa 
dạng sinh học, mục tiêu Aichi 
được các nước thông qua đã đưa 
ra 20 mục tiêu về đa dạng sinh học 
đến năm 2020 nhằm bảo tồn đa 
dạng sinh học và phục hồi hệ sinh 
thái trên toàn cầu. Các quyết định 
của cuộc họp các bên liên quan 
lần thứ 12, 13 và 14 của Công ước 
Đa dạng sinh học đều kêu gọi các 
bên tham gia công ước xây dựng 
và thông qua các kế hoạch phục 
hồi hệ sinh thái.

Một số mục tiêu của Chương 
trình Nghị sự 2030 về sự phát triển 
bền vững có liên quan đến phục 
hồi hệ sinh thái cần những hành 
động khẩn cấp trên toàn cầu nếu 
muốn đạt được chỉ tiêu đề ra. Kế 
hoạch chiến lược của Công ước 
Ramsar giai đoạn 2016-2024 cũng 
bao gồm các mục tiêu về phục hồi 
hệ sinh thái đất ngập nước nhằm 
bảo tồn đa dạng sinh học và thích 
ứng với biến đổi khí hậu.

Tuy nhiên, hệ sinh thái tiếp tục 
bị suy thoái nhanh chóng, các hệ 
sinh thái biển, từ ven biển đến 
biển sâu, hiện đang chịu những 
tổn thất nặng nề nhất trong lịch 
sử bởi các hoạt động của con 
người dẫn đến sự suy giảm nhanh 
chóng. Báo cáo của Diễn đàn liên 
chính phủ về Đa dạng sinh học và 
dịch vụ hệ sinh thái cũng chỉ ra, 
tốc độ tuyệt chủng của các loài 
trên toàn cầu đã tăng lên ít nhất 
hàng chục đến hàng trăm lần so 
với tốc độ trung bình trong 10 
triệu năm qua và vẫn đang tiếp 
tục tăng nhanh. Mặt khác, các 
mục tiêu Aichi đến năm 2020 gần 
như đều không đạt được. Trong 20 
mục tiêu Aichi, chỉ có 4 mục tiêu 
có khả năng cao để đạt được, các 
mục tiêu còn lại được đánh giá là 
có khả năng đạt được thấp hoặc 
không đạt được.

Nỗ lực đẩy lùi sự mất mát đa 
dạng sinh học

Hiện nay, Công ước Đa dạng sinh 
học đang xây dựng khung chiến 
lược Đa dạng sinh học toàn cầu 
sau năm 2020 nhằm định hướng 
và đóng góp hiệu quả vào bảo tồn 
đa dạng sinh học và phục hồi hệ 
sinh thái trên toàn cầu. Liên hợp 
quốc quyết định thập niên 2021-
2030 là thập niên của về phục 
hồi hệ sinh thái dựa trên đề xuất 
của hơn 70 quốc gia trên toàn thế 
giới. Đây là lời kêu gọi của Liên 
hợp quốc cho các nỗ lực trên toàn 
thế giới nhằm ngăn chặn và đảo 
ngược tình trạng suy thoái của các 
hệ sinh thái và nâng cao nhận thức 
về tầm quan trọng của hệ sinh thái 
với cuộc sống của con người.

Việt Nam hiện có 173 khu bảo 
tồn với tổng diện tích hơn 2,5 triệu 
ha, trong đó có 33 vườn quốc gia, 
66 khu dự trữ thiên nhiên, 18 khu 
bảo tồn loài và sinh cảnh cùng 56 
khu bảo vệ cảnh quan. Đặc biệt, 9 
cơ sở được công nhận là “khu dự 
trữ sinh quyển thế giới,” 3 cơ sở là 
“khu di sản thiên nhiên thế giới” 
do tổ chức UNESCO công nhận, 
9 khu ramsar (đất ngập nước), 10 
khu vườn di sản ASEAN.

Chính phủ Việt Nam cam kết 
chung tay cùng với chính phủ các 
quốc gia trong khu vực và trên thế 
giới, hợp tác để đẩy lùi sự mất mát 
đa dạng sinh học vào năm 2030 để 
phát triển bền vững. Tại Hội nghị 
Thượng đỉnh trực tuyến của Liên 
hợp quốc về đa dạng sinh học 
trong năm 2020, Bộ trưởng Bộ Tài 
nguyên và Môi trường Trần Hồng 
Hà đã đưa ra những hành động cụ 
thể nhằm kêu gọi các nước thực 
thi bảo vệ đa dạng sinh học như 
xây dựng một nền kinh tế xanh 
trên cơ sở đầu tư vào vốn tự nhiên 
để thay thế cho nền kinh tế hiện 
nay - vốn chủ yếu dựa vào khai 
thác và bóc lột tự nhiên; chuyển 
đổi tư duy từ mô hình phát triển 

Phục hồi các hệ sinh thái ứng phó với biến đổi khí hậu

(Xem tiếp trang 9)
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Sau trận lũ lịch sử năm 2008, 
hàng chục hộ dân xã Tô Mậu, 
huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái rơi vào 
cảnh màn trời chiếu đất, tính mạng 
bị đe dọa trước lũ quét, sạt lở đất 
và nước sông Chảy dâng cao.

Trước thực tế đó, huyện Lục Yên 
đã tuyên truyền, vận động 34 hộ 
dân, chủ yếu ở thôn Làng Chang và 
Cửa Ngòi (nay là thôn Ngòi Chang) 
di chuyển đến khu tái định cư Làng 
Mường cùng trong xã Tô Mậu.

Ông Dương Viết Tập, Trưởng thôn 
Làng Mường cho biết, khu tái định 
cư này được hoàn thành vào năm 
2016, nhưng vì không hợp lý nên 
đến nay chỉ có duy nhất một hộ 
dân đến ở, còn lại bỏ hoang. Hiện, 
các hộ thuộc diện di dời đã tự tìm 
cách khắc phục chỗ ở, còn lại 2 hộ 
có nguy cơ bị sạt lở cao nhưng vẫn 
không đăng ký vào ở khu tái định 
cư.

“Đến vận động thì bà con cho 
biết, lên đó chỉ được mỗi cái nhà 
thôi, không làm được gì cả. Thứ 
nhất, đường lên đó là đường cụt, 
không có chỗ quay đầu xe ô tô; thứ 
2, không có nước sinh hoạt; thứ 3, 

Tái định cư cho người dân vùng lũ ở 
Yên Bái: Khu dang dở, điểm bỏ hoang

nền nhà toàn đá, rất hẹp, chỉ dựng 
mỗi cái nhà nên lên đó không thể 
ở được. Ít nhất phải có cái vườn 
trồng rau để sinh hoạt hàng ngày, 
có cái sân vui chơi thì chắc chắn bà 
con sẽ lên ở. Hiện giờ bà con không 
tâm huyết vì di chuyển lên trên đó 
không tốt bằng chỗ ở hiện tại”, ông 
Dương Viết Tập cho hay.

Theo quan sát thực tế của phóng 
viên, khu tái định cư Làng Mường 
nằm trên một quả đồi, có 34 lô liền 
kề chia làm 2 dãy, mỗi lô có diện 
tích khoảng trên 200 m2, xếp theo 
hình ruộng bậc thang, nền trên cao 
hơn nền dưới khoảng 1m, giữa là 
một đường đi nhỏ khoảng 3,5m. 
Trừ 1 lô đã có người ở, 33 lô còn 
lại bỏ hoang cỏ lau mọc um tùm. 
Mỗi lô đã được lắp vòi nước nhưng 
không có nguồn nước.

Cách đường lên tái định cư vài 
chục mét là đường vào mỏ đá làng 
Làng Mường, lượng xe trọng tải lớn 
thường xuyên ra vào, lại khuất tầm 
nhìn nên rất nguy hiểm cho người 
dân khi đi lại.

Chị Vi Thị Dung, nhà duy nhất ở 
khu tái định cư Làng Mường cho 

DI DÂN TÁI ĐỊNH CƯ

biết, ở đây tuy không lo lũ quét, 
sạt lở đất nhưng có nhiều bất tiện, 
nhất là phải tự bơm nước ở tận 
dưới chân đồi lên dùng, hôm nào 
mất điện hoặc máy bơm hỏng là 
gia đình không có nước sử dụng. 

 Khác với khu tái định cư Làng 
Mường, khu tái định cư ở thôn 
Quyết Thắng cùng xã Tô Mậu, 
huyện Lục Yên được người dân 
mong mỏi từng ngày đến ở. Khu 
này được xây dựng tại điểm có 
địa hình bằng phẳng, có ruộng và 
nguồn nước phục vụ sinh hoạt, sản 
xuất.

Ông Trương Văn Thắng, Trưởng 
thôn Quyết Thắng cho biết, năm 
2017, khu này triển khai san gạt 
mặt bằng để phục vụ cho 45 hộ 
dân bị sạt lở, lũ ống, lũ quét vào 
năm 2008 và các hộ dân bị ngập 
lụt do nước sông Chảy dâng cao, 
hộ không có đất ở hoặc nhường 
đất để cho đường điện cao thế đi 
qua. Khu này, mỗi lô có diện tích 
125 m2, có khu sinh hoạt cộng 
đồng, có đường điện, nước đầy đủ. 
Hiện, các hộ dân đã đăng ký đến ở 
hết, trong đó có 28 hộ dân mong 
mỏi từng ngày để được chuyển 
đến, do nhiều hộ trong số đó thuộc 
diện nguy cơ cao về thiên tai nên 
đang phải đi ở nhờ nhà người thân. 
Tuy nhiên, hơn 4 năm trôi qua, khu 
tái định cư này vẫn dở dang chưa 
hoàn thiện được.

“Theo tôi, quy hoạch như thế là 
hợp lý, vị trí ở  thuận lợi cho sinh 
hoạt của bà con. Hiện tại, các hộ 
đăng ký đang mong mỏi cơ quan 
nhà nước nhanh hoàn thành để ở, 
ổn định cuộc sống và tiếp tục phát 
triển kinh tế, nếu suốt ngày lo lắng 
thì không nghĩ ngợi được gì để 
phát triển kinh tế cả”, ông Trương 
Văn Thắng cho hay.

Khu tái định cư Làng Mường có đường điện, vòi cấp nước, đường giao thông và rãnh thoát nước không đầy đủ
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Để đảm bảo an toàn cho người dân vùng có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, những năm qua, 
tỉnh miền núi Yên Bái đã di dời hàng nghìn hộ dân đến nơi ở an toàn. Tuy nhiên, ngoài các 
khu, điểm tái định cư đã phát huy hiệu quả còn những nơi dở dang chậm tiến độ, thậm 
chí bỏ hoang.

Để tìm hiểu lý do về điểm tái 
định cư nơi thì dang dở, nơi lại bỏ 
hoang, phóng viên VOV đến trụ 
sở UBND xã Tô Mậu đăng ký làm 
việc với lãnh đạo xã. Sau khi xuất 
trình thẻ Nhà báo cho cán bộ văn 
phòng, người này chụp ảnh thẻ rồi 
cầm đi, một lúc sau quay lại và báo 
lãnh đạo xã bận.

Phóng viên trực tiếp liên hệ với 
ông Nguyễn Kim Ba, Bí thư Đảng 
ủy – Chủ tịch UBND xã Tô Mậu, ông 
Ba cho biết, đang đi cơ sở, trưa mới 
về. Đến chiều cùng ngày, phóng 
viên quay lại trụ sở xã nhưng cũng 
không gặp được lãnh đạo xã. Tiếp 
tục liên hệ, ông Ba hẹn sáng hôm 
sau cung cấp thông tin cho báo chí.

Sáng 28/5, phóng viên quay 
lại xã theo lịch hẹn nhưng ông 
Nguyễn Kim Ba lại đi vắng. Khi điện 
thoại liên hệ với vị lãnh đạo xã này 
và bày tỏ không đồng tình với cách 
làm việc này, Bí thư kiêm Chủ tịch 
xã Tô Mậu mới giao cho ông Hoàng 
Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND xã 
làm việc với phóng viên.

Trao đổi với phóng viên, ông 
Chương cho biết, do mới nhận 
chức Phó Chủ tịch xã nên chưa nắm 
được cụ thể 2 dự án tái định cư trên 
địa bàn, chỉ biết, khu tái định cư ở 
Làng Mường mới được huyện Lục 
Yên bàn giao cho xã năm 2020, còn 
ở thôn Quyết Thắng thì huyện chưa 
bàn giao. Ông Chương cũng thừa 
nhận, có bất cập, chưa hợp lý ở khu 
tái định cư Làng Mường và thi công 
dở dang ở khu Quyết Thắng.

“Khu tái định cư ở Làng Mường 
xã đã thông báo, tuyên truyền 
các hộ gia đình thuộc diện đến ở, 
nhưng thực tế, khu đất đó đối với 
người dân nông thôn ở đó không 
phù hợp. Hơn nữa, ở trên đồi cao, 
đường đi lại xuống tỉnh lộ là trục 
đường chính, với độ dốc lớn như 
vậy rất nguy hiểm nên người dân 
không muốn ở. Đối với khu tái định 
cư ở thôn Quyết Thắng, xã chưa 
nhận được bàn giao, còn nguyên 
nhân cụ thể xã không biết chắc 
chắn, vấn đề này thuộc về phía chủ 
đầu tư”, ông Hoàng Văn Chương 
cho biết.

Không thể phủ nhận, nhiều năm 
qua, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái đã 
nỗ lực đưa các hộ dân ở vùng thiên 
tai, nguy hiểm đến nơi an toàn qua 
việc tái định cư. Ngoài những dự án 
tái định cư đã phát huy hiệu quả lại 
có những dự án bị bỏ hoang hoặc 
thi công mãi mà chưa xong.

Để tìm hiểu nguyên nhân dẫn 
đến tình trạng trên, đơn vị nào 
chịu trách nhiệm cũng như hướng 
chỉ đạo giải quyết tránh lãng phí? 
Phóng viên tiếp tục liên hệ với lãnh 
đạo huyện Lục Yên và được yêu cầu 
đăng ký làm việc qua văn phòng, 
nhưng đến ngày đăng ký, phóng 
viên liên hệ lại được thông báo các 
lãnh đạo bận họp hết. Đến nay, đã 
hơn 10 ngày trôi qua cũng chưa 
thấy văn phòng liên hệ lại.

Phóng viên VOV tiếp tục phản 
ánh về vấn đề này.

 Thừa Xuân/VOV-Tây Bắc
Theo vov.vn, 

Ngày 10/06/2021

Hơn 4 năm trôi qua mà khu tái định cư này vẫn dở dang
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Gần đây nước sông Đà lại đang đột 
ngột cạn, đục ngầu, có nơi cạn gần như 
trơ đáy, người dân vùng lòng hồ thủy 
điện dùng thuyền chài, lưới đánh bắt 
cá toàn được cá khủng, có con cá quất 
nặng hơn 80kg.

Trong chuyến tác nghiệp trên dòng 
sông Đà thuộc xã Tà Hộc (huyện Mai 
Sơn, tỉnh Sơn La) vào những ngày tháng 
6 dương lịch, giữa tiết trời mưa tầm 
tã, chúng tôi được anh Mùi Văn Khoa, 
người dân sinh sống ven sông Đà lái 
thuyền dẫn đường. 

Từ xa đã nhìn thấy nhiều chiếc thuyền 
chở đầy ngư cụ nối đuôi nhau ngược 
dòng sông Đà để chài, lưới đánh bắt cá...

Đứng trên mũi thuyền bé, đang loay 
hoay thả lưới giữa dòng sông Đà, khi 
được chúng tôi hỏi anh làm nghề chài 
lưới lâu chưa? Hôm nay bắt được nhiều 
cá  không? 

Anh Mùi Văn Lý, bản Mường (xã Tà 
Hộc, huyện Mai Sơn) cười rồi nói: “Tôi 
sinh sống ở ven sông Đà này từ nhỏ, 
nên quá quen thuộc với nghề chài lưới 
và sông nước. Từ đầu tháng 5 đến nay, 
nước sông lại đột ngột bắt đầu cạn sâu 
và chuyển sang màu đục ngầu, có nơi 
cạn nhanh lắm. Thuyền to khó mà đi 
qua được.

Thời điểm nước cạn chính là thời 
khắc vét lưới được cá nhiều nhất, anh 
Lý thường lái thuyền ngược dòng sông 
Đà đến xã Chiềng Hoa (huyện Mường 
La) rồi thả lưới chìm xuôi dòng khoảng 1 
tiếng đồng hồ mới thu lưới lên. 

Có ngày may mắn, anh Lý bắt được rất 
nhiều cá, mà toàn loại cá ngon và to, có 
con nặng đến gần một tạ. Nhưng theo 
anh Lý, đánh bắt cá kiểu này vất vả lắm, 
đây chỉ là nghề kiếm tiền phụ theo mùa 
vụ thôi...

Sơn La: Nước sông Đà lại đột ngột cạn, 
dân chài lưới bắt toàn được cá khủng, 
có con cá mè nặng hơn 50kg

Vừa nghe anh Mùi Văn Lý nói dứt lời, 
chúng tôi liền nghe thấy tiếng hò reo 
khá to vang vọng trên khúc sông Đà của 
1 tốp ngư dân đang thu lưới lên thuyền: 
“Bắt được cá khủng rồi, quả này phát tài 
rồi. Lộc lá về bản làng rồi, anh em ơi…”.

Quá tò mò về loại cá gì mà khiến 
những anh ngư dân với làn da ngăm 
ngăm đen rám nắng lại vui mừng đến 
thế, chúng tôi nhờ anh Khoa (người dẫn 
đường) lái thuyền lên mạn trên để tìm 
hiểu xem sao.

Thuyền chúng tôi vừa cập đến nơi thì 
các anh ngư dân đó đều cười to và nói: 
“Đến mua cá à các bác, chúng tôi vừa 
bắt được con cá mè to lắm, nặng hơn 
50kg. Các bác mua em để lại cho...”.

Chúng tôi liền hô: “Các anh nhấc con 
cá ấy lên cho chúng tôi xem, nếu bán với 
giá hữu nghị thì chúng tôi mua”. 

Nghe đến đây, ngư dân tên Vì Văn An, 
bản Pắc Ngà (xã Pắc Ngà, huyện Bắc Yên, 
tỉnh Sơn La) với thân hình vạm vỡ và cao 
lều nghêu liền nhảy xuống mạn thuyền 
lấy 2 tay nhấc cá lên khoe. 

Chúng tôi đều giật mình, từ bé đến 
giờ mới nhìn thấy loại cá mè to vật vã 
đến vậy. Trao đi đổi lại, ngã giá một hồi, 
các anh ngư dân ấy mới chịu bán cho 
chúng tôi con cá mè với giá 160.000 
đồng/kg.

Qua tìm hiểu, được biết hiện nay đang 
bước vào mùa nước cạn, nên việc đánh 
bắt cá của ngư dân ven sông Đà trên địa 
bàn tỉnh Sơn La cũng thuận lợi hơn.

Chính vì vậy, nhiều thuyền bè tấp nập 
ngược xuôi vét lưới bắt cá cả ngày lẫn 
đêm, với mong muốn bắt được nhiều cá 
to để kiếm thêm thu nhập.

Các loại cá thường được các ngư đánh 
bắt được trên sông Đà chủ yếu là cá: 
Ngáo, măng, mè, trắm cỏ, chiên, quất, 
chép… với chất lượng thịt săn chắc, 
thơm ngon...

Cá sông Đà tự nhiên không phải cá 
nuôi lồng nên không phải thời điểm nào 
cũng đánh bắt được. Vì vậy, cá đánh bắt 
lên được rất nhiều người mua và bán với 
giá khá cao.

Hiện nước sông Đà đang cạn nhanh và chuyển sang màu đục ngầu, người dân sinh sống vùng ven sông đang tranh thủ vét lướt đánh bắt cá
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Nhiều loại cá ngáo, cá măng, cá trắm cỏ, cá trắm đen... được các ngư 
dân đánh bắt bán với giá 90.000 đồng/1kg.

Là  ngư dân nhiều năm gắn liền với 
thuyền chài và sông nước, ông Mùi Văn 
Tha, xóm Cháu (xã Tà Hộc, huyện Mai 
Sơn, tỉnh Sơn La) cho biết: Nước sông 
Đà cạn nhanh như thế này, bắt được cá 
nhiều lắm. Từ đầu tháng 5 đến nay, tôi 
bắt chắc được gần tấn cá rồi. Hai hôm 
trước, tôi bắt được con cá quất khủng 
nặng tới hơn 80kg. Bắt được nhiều cá, 
thu nhập của gia đình tôi cũng tăng lên 
khá nhiều...”.

Anh Vì Văn An đang nhấc con cá mè “khủng” nặng hơn 50kg

Tuy nhiên, theo anh Tha, những người 
đánh bắt cá sông Đà đợt nước cạn cũng 
có nỗi khổ. Do mực nước sông Đà rút 
sâu nên việc thuyền bè đi lại cũng gặp 
nhiều khó khăn. 

“Nước sông cứ dâng lên rồi cạn xuống 
thất thường, làm người dân chúng tôi 
sinh sống ven sông Đà cũng bị ảnh 
hưởng nhiều lắm. Vì chúng tôi toàn giao 
thương buôn bán nông sản trên thuyền 
bè. Khổ nhất vẫn là quá trình đi lại, 
đường đất thì trời mưa sinh lầy, không 
đi được...”.

Hà Hoàng
Theo danviet.vn

Ngày 14/06/2021
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kinh tế khai thác tự nhiên sang 
nền kinh tế dựa trên hệ sinh 
thái tự nhiên, cân bằng với tự 
nhiên; lồng ghép vấn đề đa 
dạng sinh học vào các dự án 
phát triển.

Đa dạng sinh học cần phải 
được coi là một phần quan 
trọng trong các giải pháp về 
kinh tế và ứng phó với biến đổi 
khí hậu, đồng thời là thước đo 
những nỗ lực trong phát triển 
bền vững. Các giải pháp hữu 
hiệu cần được thực thi nhằm 
ngăn chặn khẩn cấp tình trạng 
ô nhiễm chất thải nhựa đại 
dương; khuyến khích xây dựng, 
tích cực tham gia thực hiện 
các sáng kiến khu vực và toàn 
cầu nhằm giải quyết các vấn 
đề, thách thức về môi trường; 
chú trọng thiết lập mối quan 
hệ một cách tôn trọng, hài hòa 
giữa con người và thiên nhiên.

Việt Nam đã và đang tích cực 
tham gia các Điều ước quốc tế 
về đa dạng sinh học như Công 
ước Đa dạng sinh học, Công 
ước Ramsar, Công ước CITES, 
Công ước Biến đổi khí hậu và 
Công ước của Liên hợp quốc về 
Luật Biển…Trong đó, Việt Nam 
là nước thứ 7 ở ASEAN tham 
gia CITES (Công ước quốc tế về 
buôn bán các loại động, thực 
vật hoang dã nguy cấp), là nước 
đầu tiên ở ASEAN xây dựng kế 
hoạch hành động quốc gia về 
quản lý buôn bán động thực 
vật hoang dã. Việt Nam cũng 
đã tham gia tích cực trong quá 
trình xây dựng khung toàn cầu 
về đa dạng sinh học.

Là một trong các quốc gia 
thành viên của Công ước Đa 
dạng sinh học và có đóng góp 
ý kiến trong quá trình xây dựng 
Khung đa dạng sinh học toàn 
cầu, Việt Nam đang trong quá 
trình xây dựng Chiến lược quốc 
gia về đa dạng sinh học đến 
năm 2030, tầm nhìn đến năm 
2050; xây dựng Quy hoạch bảo 
tồn đa dạng sinh học quốc gia 
thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 

đến năm 2050. Bên cạnh đó, 
Luật Bảo vệ môi trường 2020 
đã đề xuất một số nội dung liên 
quan đến bảo vệ cảnh quan và 
đa dạng sinh học, nhằm tăng 
cường thể chế cho công tác 
bảo tồn thiên nhiên và đa dạng 
sinh học.

Bộ Tài nguyên và Môi trường 
tiếp tục triển khai xây dựng các 
đề án phục hồi hệ sinh thái, 
kế hoạch hành động quốc gia 
về bảo tồn, sử dụng bền vững 
đất ngập nước; thúc đẩy thành 
lập các khu bảo tồn theo quy 
hoạch bảo tồn đa dạng sinh 
học. Bộ TN & MT triển khai Đề 
án kiểm kê, xây dựng cơ sở dữ 
liệu đa dạng sinh học nhằm 
xây dựng, vận hành được cơ sở 
dữ liệu đa dạng sinh học quốc 
gia, trang thông tin về Di sản 
thiên nhiên và đa dạng sinh 
học, kết nối với địa phương. 
Bộ thí điểm thực hiện điều tra, 
đánh giá, quan trắc, giám sát 
đa dạng sinh học theo hệ sinh 
thái; đề xuất nghiên cứu cơ chế 
chi trả dịch vụ hệ sinh thái lưu 
vực sông Mê Kông.

Một số mô hình cần được đề 
xuất, xây dựng về bảo tồn, sử 
dụng bền vững đa dạng sinh 
học, áp dụng thí điểm mô hình 
cơ chế tiếp cận nguồn gen và 
chia sẻ lợi ích từ nguồn gen, 
tri thức địa phương về nguồn 
gen; chi trả dịch vụ hệ sinh thái 
biển và đất ngập nước; lượng 
bồi hoàn đa dạng sinh học; 
đánh giá tác động đa dạng 
sinh học trong các hoạt động 
phát triển kinh tế xã hội; mô 
hình quản lý hiệu quả di sản 
thiên nhiên, ngăn ngừa, kiểm 
soát loài ngoại lai xâm hại.

 Diệu Thúy, phóng viên TTXVN
(Bài viết có tham khảo tài liệu của 

Tổng cục Môi trường, Bộ TN & MT)

(Tiếp trang 5)
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Thủy điện làm xáo trộn đời sống 
người dân

NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO, THỦY ĐIỆN - THỦY  LỢI 

Thủy điện “nuốt” đất sản xuất

Công trình thủy điện chiếm 
nhiều diện tích đất nhất ở Bình 
Định được điểm danh là công 
trình thủy điện Trà Xom nằm trên 
địa bàn xã Vĩnh Sơn (huyện Vĩnh 
Thạnh, Bình Định). Công trình này 
có tổng diện tích đất bị chiếm 
dụng cho dự án là 355,8ha; trong 
đó, đất sản xuất nông nghiệp 
bị công trình này tước mất là 
181,45ha.

Năm 2008, khi công trình thủy 
điện Trà Xom khởi công xây dựng 
thì ngoài mất đi hàng trăm héc 
ta rừng phòng hộ đầu nguồn rất 
xung yếu, người dân xã Vĩnh Sơn 
còn mất đi 80% diện tích đất sản 
xuất nông nghiệp, khoảng 30ha, 
cùng hàng trăm héc ta diện tích 
nương rẫy, làm ảnh hưởng trực 
tiếp đến đời sống của hơn 117 hộ 
dân đồng bào dân tộc thiểu số ở 
đây.

Riêng dân làng K8 là mất trắng 
diện tích sản xuất nông nghiệp. 
Mất đất sản xuất là đồng nghĩa 
người dân địa phương mất đi 
nguồn lương thực, thế nhưng khi 
ấy đơn vị chủ đầu tư là Công ty CP 
Thủy điện Trà Xom không đền bù 
thích đáng cho bà con khiến câu 
chuyện trở nên lùm xùm một thời 
gian dài.

Khi quy hoạch dự án thì giá cả 
thị trường chưa “bùng nổ”, thế 
nhưng khi tổ chức thi công vào 

năm 2008 thì đơn vị chủ đầu tư 
lại lấy giá cách đó nhiều năm để 
áp giá đền bù khiến người dân địa 
phương rất bức xúc. Khi ấy, UBND 
huyện Vĩnh Thạnh đã đề nghị đình 
chỉ thi công đối với công trình 
thủy điện Trà Xom và thủy điện 
Vĩnh Sơn 5 do chậm đền bù giải 
phóng mặt bằng, vi phạm môi 
trường trong quá trình thi công và 
chưa thực hiện tái định canh, định 
cư cho người dân.

Hoặc như công trình thủy điện 
Vĩnh Sơn - Sông Hinh và Vĩnh Sơn 5 
cũng “tước” mất của đồng bào dân 
tộc Ba-na ở xã Vĩnh Kim (huyện 
Vĩnh Thạnh) nhiều diện tích đất 
sản xuất. Theo ông Đinh Khu, Phó 
Chủ tịch UBND xã Vĩnh Kim, xã 
này có 567 hộ dân với 2.133 nhân 
khẩu, chiếm 41,76% trong đó là hộ 
nghèo theo tiêu chí mới.

Thế nhưng diện tích lúa nước ở 
xã Vĩnh Kim có rất ít, chỉ 33ha chia 
đều cho người dân 3 làng K6, Kon 
Trú và O2. Người dân 3 làng còn 
lại của xã Vĩnh Kim là Đăk Tran, O3 
và O5 thì không hộ nào có ruộng 
lúa nước, đất sản xuất chủ yếu là 
nương rẫy trồng cây công nghiệp 
ngắn ngày và một ít diện tích 
trồng rừng sản xuất.

“Cây ngắn ngày trồng ở 3 làng 
Đắk Tran, O3 và O5 năng suất rất 
bấp bênh, thường xuyên bị mất 
mùa. Bởi địa thế của xã Vĩnh Kim 
như nằm trong chảo, 1 bên là núi, 
1 bên là sông Kôn. Mùa nắng thì 
khí hậu ở Vĩnh Kim nóng khủng 
khiếp, mùa mưa thì nước tràn về 
kinh hoàng nên khó có cây trồng 
nào chịu đựng thấu”, Phó Chủ tịch 
UBND xã Vĩnh Kim Đinh Khư, cho 
hay.
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Dân làng O3, xã Vĩnh Kim (huyện Vĩnh Thạnh, Bình Định) không có ruộng lứa nước, chỉ làm nương rẫy và trồng rừng sản xuất

Công trình thủy điện đi đến đâu là đời sống người dân sở tại bị xáo 
trộn đến đó. Thủy điện hết giành đất sản xuất đến giành nước sinh 
hoạt của người dân.
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Không còn đất sản xuất, đồng bào Bana ở xã Vĩnh Kim (huyện Vĩnh Thạnh, Bình Định) suốt ngày ở nhà lấy rượu làm vui

Cũng theo ông Đinh Khư, dân 
xã Vĩnh Kim chủ yếu làm nông 
nghiệp, thế nhưng khi hàng chục 
héc ta đất sản xuất ở đây bị mất 
đi để nhường chỗ cho các công 
trình thủy điện thì người dân địa 
phương lập tức lâm cảnh long 
đong. Những hộ đồng bào dân tộc 
thiểu số định cư từ lâu thì có đất 
sản xuất, nhưng rồi cũng mất dần 
khi những công trình thủy điện có 
mặt, còn những hộ mới tách sau 
này thì không có chút đất nào để 
“cắm cuốc”.

Đã sống thì không thể không 
ăn, mà không có đất sản xuất thì 
lấy đâu lương thực để ăn. Vậy là 
nhiều người dân địa phương tự ý 
phá rừng làm nương rẫy, dù biết rõ 
đây là hành vi vi phạm pháp luật 
nhưng họ làm liều để kiếm kế sinh 
nhai. Thậm chí có nhiều người còn 
lên rừng khai thác lâm sản trái 
phép bán để kiếm tiền mua mắm, 
mua gạo.

“Khi trên địa bàn xã xuất hiện 
nhiều công trình thủy điện thì 
cuộc sống của bà con lập tức bị 
đảo lộn. Mất đất sản xuất, bà con 
không còn làm ruộng, đi rẫy, cứ 
quanh quẩn ở nhà tụ tập uống 
rượu gây ảnh hưởng đến an ninh 
trật tự của địa phương”, Phó Chủ 
tịch UBND xã Vĩnh Kim Đinh Khư 
bộc bạch.

Thủy điện “bức tử” sông Kôn

Theo người dân xã Vĩnh Kim 
(huyện Vĩnh Thạnh, Bình Định), 
từ khi công trình Thủy điện Vĩnh 
Sơn 5 có mặt trên địa bàn xã này 
thì đoạn sông Kôn chạy từ bờ đập 
công trình kéo dài đến suối Nước 
Mật khoảng 6km thường xuyên bị 
trơ đáy, do nhà máy chặn dòng để 
phục vụ sản xuất điện. Dòng sông 
một thời nước đầy ăm ắp, phục 
vụ đắc lực cho chăn nuôi, cho sản 
xuất nông nghiệp và nước sinh 
hoạt cho người dân 2 làng O3 và 
Đắk Tran nay trở thành dòng sông 
chết.

Anh Trần Hữu Sâm (54 tuổi) 
là người Kinh có vợ là dân địa 

phương lên định cư tại làng Đắk 
Tran (xã Vĩnh Kim) đã 30 năm, cho 
biết: Cứ sau mùa mưa là Thủy điện 
Vĩnh Sơn 5 chặn dòng dẫn nước 
về nhà máy để sản xuất điện, vào 
mùa khô là đoạn sông Kôn phía 
dưới chân đập lập tức trơ đáy.

Nói về nước sinh hoạt của người 
dân địa phương, ông Đinh Văn 
Vinh (54 tuổi), người làm trưởng 
làng Đắk Tran từ năm 2012 đến 
nay, ca thán: “Trước kia, khi trên 
địa bàn xã Vĩnh Kim chưa xuất 
hiện các công trình thủy điện thì 
nguồn nước sông Kôn rất dồi dào, 
người dân tắm rửa sinh hoạt thoải 
mái. Hồi ấy, cá, ốc dưới sông còn 
rất nhiều, bà con bắt làm thức 
ăn hàng ngày đỡ tốn tiền đi chợ 
nhiều lắm. Sau khi các công trình 
thủy điện trên đầu nguồn đắp đập 
thì bà con mất đi cuộc sống thoải 
mái lúc xưa. Bây giờ, vào mùa khô, 
bà con có muốn tắm cũng đành 
nhịn vì sông cạn khô nước, thậm 
chí nước sinh hoạt cũng không có, 
hiện bà con phải mua ống nhựa 
dẫn nước từ trên suối về để dùng”. 
Theo ông Đinh Văn Vinh, Trưởng 
làng Đắk Tran, làng này hiện có 77 
hộ dân đồng bà dân tộc Bana và 
20 hộ dân người Kinh. Nguồn thu 
nhập chính của người dân ở đây là 
chăn nuôi bò, hộ nuôi nhiều đến 
vài chục con, hộ nuôi ít cũng 5-6 
con. Trước khi có các công trình 
thủy điện thì nước sông dồi dào 
lũ bò mặc sức uống, tắm, cả vào 
mùa khô lũ bò cũng không thiếu 
nước. Thế nhưng từ khi có các 
công trình thủy điện, vào mùa 

nắng nóng lũ bò nuôi ở đây mất 
đứt nguồn nước uống, cứ đành 
phải liếm những vũng nước đọng 
còn sót lại trong dòng sông rất ô 
nhiễm. Uống nước bẩn khiến lũ 
bò sinh bệnh, bao nhiêu lo lắng ập 
đến với người dân làng Đắk Tran.

Cũng theo ông Vinh, do nước 
sông cạn kiệt nên mạch nước 
ngầm ở đây cũng bị hụt mất, tất 
cả các giếng đào của bà con trong 
làng bị khô nước, giếng nào còn 
được chút nước cũng ô nhiễm 
không sử dụng được. Nước sinh 
hoạt cho người, cho gia súc bị 
thiếu, đời sống của bà con ở đây 
đã vất vả giờ càng trở nên khốn 
khó hơn. Nguồn nước sông Kôn 
cạn kiệt đã ảnh hưởng lớn đến đời 
sống và hoạt động sản xuất của 
gần hơn 100 hộ dân ở đây.

“Sau khi Nhà máy thủy điện Vĩnh 
Sơn 5 đi vào vận hành, suốt thời 
gian dài sau đó người dân làng 
Đắk Tran phải sử dụng nguồn 
nước mất vệ sinh được đơn vị chủ 
đầu tư bơm từ một ao nước tù, 
trước đây là cửa hầm phụ tuyến 
đường hầm của thủy điện được 
chặn lại để cấp cho dân, dù nước 
này rất mất vệ sinh. Bây giờ đã có 
hệ thống cung cấp nước sinh họa, 
nhưng bấy lâu nay bị hư hỏng, bà 
con lại phải dẫn nước từ suối về 
để sử dụng”, ông Đinh Văn Vinh, 
Trưởng làng Đăk Tran.

Vũ Đình Thung
Theo nongnghiep.vn

Ngày 20/05/2021

`
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Bộ Tài nguyên - Môi trường cho biết, 
đang hoàn thiện Đề án Bảo đảm an ninh 
tài nguyên nước quốc gia (Đề án).

Cụ thể, theo Cục Quản lý tài nguyên 
nước, trong bối cảnh thiếu hụt nguồn 
nước ngầm, nước mặt diễn biến ngày 
càng sâu sắc thì Đề án sẽ tập trung vào 
nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đảm bảo an 
ninh tài nguyên nước quốc gia. Đến năm 
2030, tập trung nguồn lực thực hiện các 
nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thành tối đa 
và sớm nhất các mục tiêu đặt ra, bảo đảm 
an ninh nguồn nước quốc gia gắn với phát 
triển bền vững kinh tế - xã hội, môi trường.

Các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu là hoàn 
thiện thể chế, chính sách; tăng cường 
quản lý, bảo vệ và phát triển tài nguyên 
nước; tăng cường hợp tác, quản lý, theo 
dõi, giám sát chặt chẽ tài nguyên nước liên 
quốc gia...

Cục Quản lý tài nguyên nước cũng đề 
xuất điều hoà, phân bổ nguồn nước hiệu 
quả theo các kịch bản đảm bảo số lượng, 

đổi khí hậu và phụ thuộc lớn vào nguồn 
nước liên quốc gia.

Lãnh Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng 
khẳng định, phải coi sản phẩm nước là 
hàng hoá. Tiếp tục khuyến khích, thu hút 
các nguồn lực xã hội, các thành phần kinh 
tế để thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là tận 
dụng sự tham gia có trách nhiệm của các 
doanh nghiệp khai thác, cung ứng dịch 
vụ ngành nước nhằm nâng cao hiệu quả 
công tác bảo vệ, phát triển nguồn nước, 
giảm thiểu tác hại do nước gây ra.

Việc khai thác, sử dụng tài nguyên nước 
phục vụ sinh hoạt, phát triển kinh tế - xã 
hội phải gắn với khả năng đáp ứng của 
nguồn nước, với việc bảo vệ và phát triển 
tài nguyên nước. Đồng thời, bảo đảm khai 
thác, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, tổng hợp 
và đa mục tiêu, kết hợp hài hòa lợi ích của 
từng ngành, từng địa phương, đảm bảo 
công bằng, hợp lý.

Lê Quân
Theo thanhnien.vn

Ngày 27/06/2021

chất lượng nước đáp ứng đủ nhu cầu an 
ninh nguồn nước quốc gia. Duy trì vận 
hành hệ thống chỉ tiêu theo dõi, đánh giá 
an ninh tài nguyên nước quốc gia và một 
số lưu vực sông quan trọng đáp ứng mục 
tiêu Chính phủ số. Nâng chỉ số an ninh tài 
nguyên nước quốc gia lên nhóm các quốc 
gia đảm bảo an ninh tài nguyên nước hiệu 
quả trong khu vực.

Coi nước là sản phẩm hàng hoá

Theo lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi 
trường, cần phải nâng cao các công tác 
hoạt động của Việt Nam trong vấn đề tài 
nguyên nước xuyên biên giới để tham gia 
các hiệp ước, công ước quốc tế…

Đặc biệt, nâng cao nhận thức về quan 
điểm bảo đảm an ninh tài nguyên nước 
quốc gia là vấn đề thiết yếu, cấp bách, là 
trách nhiệm và nghĩa vụ của cả hệ thống 
chính trị và của toàn dân trong bối cảnh 
nguồn nước ngày càng bị ô nhiễm, suy 
thoái, cạn kiệt chịu tác động mạnh mẽ của 
quá trình phát triển kinh tế - xã hội, biến 

Đến năm 2030 phải đảm bảo an ninh tài nguyên nước quốc gia

Người chơi đoạt giải thưởng của chương trình

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Hoạt động 2: Hoạt động truyền 
thông hưởng ứng Ngày Môi trường 
thế giới

Thông qua tổ chức hoạt động truyền 
thông Minigame VRN đã  mở đợt tìm 
hiểu kiến thức về vai trò, tầm quan 
trọng của Hệ sinh thái và hành động 
để phục hồi Hệ sinh thái. Hoạt động 
đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình 
từ mọi miền của Tổ quốc, với 42 người 
tham gia và 40 lượt share cùng gần 
3000 lượt tiếp cận, thể hiện sự quan 
tâm rất lớn đến vấn đề sống còn của 

( Tiếp trang 1)

hành tinh nhân ngày môi trường thế 
giới (5/6/2021). 

VRN xin trân trọng gửi tới quý vị và 
các bạn sự hoan nghênh nhiệt liệt vì 
đã tích cực hưởng ứng và tương tác về 
một vấn đề rất hệ trọng hiện nay ở Việt 
Nam và toàn cầu. Đó là, Sự phục hồi 
Hệ sinh thái nhằm hướng tới xây dựng 
một hệ sinh thái XANH trên hành tinh.

Một hoạt động khác nữa về “Ngày 
Môi trường thế giới” là VRN đã tổ chức 
buổi Tọa đàm trực tuyến với chủ đề 

“Phục hồi hệ sinh thái sông, hồ tại Việt 
Nam” với sự góp mặt của các thành 
viên trong Ban điều hành VRN và các 
chuyên gia của lĩnh vực này. 

Bản tin VRN
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