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Ngày 29/06/2021, Mạng lưới Sông ngòi Việt Nam (VRN) đã tổ chức 
buổi tọa đàm trực tuyến về chủ đề: “Dòng sông xanh với hệ sinh thái và 
đời sống của cộng đồng ven sông” để tiếp nối những hoạt động hướng 
tới chủ đề ngày Môi trường Thế giới năm 2021 là Phục hồi Hệ sinh thái. 
Buổi tọa đàm do VRN tổ chức kết hợp với Quỹ Phát triển Nông thôn và 
Giảm nghèo huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình (RDPR) trên cơ sở dự 
án nghiên cứu: “Lợi ích sông Long Đại với môi trường và đời sống cộng 
đồng ven sông”. 

(xem tiếp trang 9)
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Tọa đàm trực tuyến “Dòng sông 
xanh với hệ sinh thái và đời 
sống của cộng đồng ven sông” 
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Tọa đàm trực tuyến “Dòng sông 
xanh với hệ sinh thái và đời 
sống của cộng đồng ven sông” 

Ninh Bình: Những bất cập 
trong xử lý ô nhiễm môi 
trường tại các bãi than

Tái định cư dự án thủy lợi 
nghìn tỷ tại Đắk Lắk: Vẫn chậm 
hạ tầng, chưa thuận lòng dân

Chủ động lo sinh kế khi lũ về 
thấp

Quảng Nam loại khỏi quy 
hoạch 4 dự án thủy điện vì 
chiếm đất rừng

Thanh niên Việt Nam hoạt 
động về môi trường giải quyết 
ô nhiễm rác thải nhựa tại sông 
Mê Kông

Tổng kiểm kê tài nguyên nước 
quốc gia

Hợp tác triển khai dự án Điện 
gió ngoài khơi Vĩnh Phong công 
suất 1.000 MW

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

Hơn 1.500 hộ dân bị tra tấn bởi bụi 
than

Từ nhiều năm nay, người dân tại xã 
Khánh Phú phải ngày đêm sống chung 
với ô nhiễm từ bụi than tại các cảng, bến 
bãi tập kết nằm phía ngoài đê sông Đáy 
(thuộc địa bàn xã Khánh Phú, huyện Yên 
Khánh, Ninh Bình).

Theo ghi nhận của PV, khu vực ngoài đê 
sông Đáy có 7 cảng than. Than, được các 
tàu vận tải cỡ lớn chở về đây, sau đó được 
tập kết thành những đống than cao như 
núi ở cảng, rồi được bốc lên xe ô tô vận 
chuyển đi tiêu thụ. Các bãi tập kết than 
này nằm cách khu dân cư chưa đầy 50m, 
phía ngoài đê là các bãi than, trong đê là 
khu dân cư. Những bãi than được chất 
đống cao hơn mặt đê từ 2 đến 5m, hầu 
hết các bãi than đều không có mái che.

Ông Nguyễn Văn Trọng, người dân 
thôn Phú Hào (huyện Yên Khánh) bức xúc: 
Nhiều năm qua, người dân chúng tôi quá 
khổ vì bị ảnh hưởng từ các bãi than nằm 
phía ngoài đê sông Đáy. Nắng thì gió từ 
sông thổi vào khiến bụi than bay mù mịt, 
mưa thì nước than đen kịt chảy lênh láng 
khắp đường. Hàng ngày có hàng đoàn 
xe vận chuyển than nối đuôi nhau chạy, 
nhiều xe không được che chắn cẩn thận 
gây rơi vãi, khiến bụi bay mù mịt.

Trao đổi với PV, đại diện lãnh đạo UBND 
xã Khánh Phú cũng xác nhận việc các bãi 
than nằm phía ngoài đê sông Đáy gây ô 
nhiễm môi trường, ảnh hưởng tới cuộc 
sống của hơn 1.500 hộ dân thôn Phú Hào.

Theo đại diện lãnh đạo UBND xã Khánh 
Phú, tổng chiều dài của đê sông Đáy qua 
địa bàn xã là 6km trong đó có 7 công ty 

đang hoạt động kinh doanh than phía 
ngoài đê chiếm khoảng 3km. Trong quá 
trình hoạt động, các công ty trên đã tiến 
hành bốc xếp, tập kết than thành những 
đống cao hơn 2/3 mặt đê và không có 
mái che nên bụi than bay vào khu dân cư 
gây ô nhiễm môi trường.

Nhiều bất cập trong xử lý

Trước tình trạng ô nhiễm môi trường từ 
các bãi tập kết than, người dân và chính 
quyền địa phương ở đây đã nhiều lần kiến 
nghị với các ngành chức năng cần có biện 
pháp xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm 
trên. Tuy nhiên, suốt từ năm 2019 đến 
nay, vẫn chưa được xử lý.

Theo kết luận của đoàn kiểm tra liên 
ngành (ngày 10.8), do Sở TN & MT tỉnh 
Ninh Bình chủ trì cho thấy, hầu hết các 

Các bãi tập kết than kéo dài hơn 3km dọc đê sông Đáy gây ô nhiễm cho hơn 1.500 hộ dân (xã Khánh Phú, huyện Yên Khánh, Ninh Bình)
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Ninh Bình: Những bất cập 
trong xử lý ô nhiễm môi 
trường tại các bãi than



3Bản tin Mạng lưới Sông ngòi Việt Nam

cảng than này đều được các ngành chức 
năng cấp phép xây dựng và hoạt động. 
Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, 
hầu hết các cảng than này đều vi phạm 
về hoạt động cảng thủy nội địa và bảo vệ 
môi trường.

Cụ thể: Tại Chi nhánh Công ty cổ phần 
Kinh doanh than Miền Bắc VINACOMIN 
- Công ty Kinh doanh than Ninh Bình, 
qua kiểm tra cho thấy, trong quá trình 
hoạt động, công ty đã xây dựng một số 
hạng mục công trình không có trong 
Giấy chứng nhận đầu tư và Quyết định 
cho phép xây dựng của UBND tỉnh Ninh 
Bình. Quá trình hoạt động, chưa nghiêm 
chỉnh thực hiện chế độ lập, gửi báo cáo về 
tình hình thực hiện và hoạt động của dự 
án theo quy định. Không thực hiện một 
trong các nội dung Báo cáo ĐTM: Không 
có biện pháp giảm thiểu bụi tại máng rót 
hàng rời, không xây dựng hệ thống rửa 
bánh lốp xe...

Còn tại Công ty TNHH Cảng xuất nhập 
khẩu hàng hóa Tiến Mạnh, xây dựng các 
hạng mục công trình khi chưa có Quyết 
định cấp phép xây dựng của cơ quan có 
thẩm quyền. Quá trình hoạt động, Công 
ty chưa nghiêm chỉnh thực hiện chế độ 
lập, gửi báo cáo về tình hình thực hiện 
và hoạt động của dự án. Không xây dựng 
một số hạng mục công trình bảo vệ môi 
trường như đã cam kết trong Báo cáo 
đánh giá tác động môi trường. Kết quả 
phân tích nước thải tại hố gom vượt giới 
hạn quy chuẩn kỹ thuật môi trường Việt 
Nam cho phép...

Kết luận của Đoàn kiểm kiểm tra cho 
thấy hầu hết các cảng than trên đều vi 
phạm quy định về xây dựng, bảo vệ môi 
trường. Thậm chí nhiều cảng than đã 
từng bị thanh tra, kiểm tra từ nhiều năm 

Ô nhiễm môi trường từ bụi than tại các bãi than phía ngoài đê sông Đáy thuộc địa phận 
xã Khánh Phú, huyện Yên Khánh (Ninh Bình) đang làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới 
đời sống, sinh hoạt của hàng nghìn người dân nơi đây. Tuy nhiên, việc xử lý đang gặp 
nhiều bất cập và chỉ dừng lại ở mức xử phạt hành chính.

Các bãi tập kết than này chỉ nằm cách khu dân cư chưa đầy 50m
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trước và đã bị xử phạt nhiều lẫn, yêu cầu 
khắc phục nhưng đến nay các đơn vị này 
vẫn không chấp hành.

Theo đại diện lãnh đạo Sở TN & MT tỉnh 
Ninh Bình, việc xử lý vi phạm tại các cảng 
than này còn tồn tại nhiều bất cập. Việc 
cấp giấy chứng nhận đầu tư, cấp phép 
xây dựng, cấp phép hoạt động, cho thuê 
đất... do nhiều đơn vị tham gia nên việc 
quản lý và xử lý vi phạm còn khó khăn.

“Hầu các cảng này đều được cấp phép 
nhưng lại không có đường chuyên dụng 
để các phương tiện vận tải ra vào, trong 
khi đó quy định tải trọng trên đê chỉ giới 

hạn tải trọng tối đa 10 tấn. Chính vì vậy mà 
các xe tải ra vào cảng phải chạy qua các 
tuyến đường trong Khu công nghiệp, khu 
dân cư đây cũng là nguyên nhân chính 
gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường. Bên 
cạnh đó việc xử lý vi phạm mới chỉ dừng 
lại ở mức xử phạt hành chính, các biện 
pháp khắc phục chưa được giám sát, thực 
hiện triệt để” - đại diện lãnh đạo Sở TNMT 
tỉnh Ninh Bình cho biết.

NGUYỄN TRƯỜNG
Theo laodong.vn, 
Ngày 18/08/2021.
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Ông Vàng Seo Pao là một trong 
những hộ đầu tiên ở vùng lòng hồ 
Krông Pách thượng, xã Cư San, huyện 
M’Đrắk chuyển đến khu tái định cư số 
1, xã Cư Elang, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk 
Lắk. Ông Pao được bầu làm Thôn phó 
lâm thời trong thời gian chờ thành lập 
thôn chính thức. Ông cho biết, thời 
gian đầu, số lượng hộ dân đến khu tái 
định cư nhiều, nhưng nay người đến 
rất ít, mỗi tuần chỉ 1-2 hộ. Nguyên 
nhân chủ yếu liên quan đến việc bố 
trí đất sản xuất cho bà con. Một số hộ 
mới chỉ được bố trí đất ở, chưa được 
bố trí đất sản xuất. Một số hộ đã được 
bố trí đất sản xuất nhưng chưa đủ 
theo phương án tỉnh đã phê duyệt. 
Trong khi đó, có hộ được bố trí đất 
thì lại có người địa phương đến tranh 
chấp dẫn đến không dám canh tác.

Ông Vàng Seo Pao lo rằng, tình 
trạng này sẽ gây khó cho công tác di 
dân thời gian tới: “Một số vào đây, nhà 
đã chuyển nhưng ruộng không có mà 
làm, đất màu cũng chưa thấy đâu vào 
đâu. Bây giờ còn chưa giải phóng mặt 
bằng, chưa san ủi mặt bằng. Nhiều 
người bảo bây giờ phải đề nghị Ban dự 
án tỉnh khẩn trưởng san ủi mặt bằng 
để vụ sau có đất mà làm, chứ như thế 
này không biết sống kiểu gì. Ban dự 
án tỉnh làm việc như thế nào chứ, việc 
nhỏ chưa làm được thì còn 500 hộ kia 
giải quyết như thế nào?”

 
Công tác tái định cư dự án thủy lợi 

Krông Pách thượng vẫn còn nhiều 
vướng mắc

Ông Trần Văn Thanh, Chủ tịch UBND 
xã Cư Elang huyện Ea Kar cho biết, 
tính đến ngày 19/8, xã đã tiếp nhận 
130 hộ dân, khoảng 600 nhân khẩu ở 
xã Cư San, huyện M’Đrắk chuyển đến 
khu tái định cư số 1. Hiện tại, nổi lên 
một số trường hợp người địa phương 
vào tranh chấp đất với các hộ tái 
định cư. Dù xã đã cùng với các phòng 

Tái định cư dự án thủy lợi nghìn tỷ tại Đắk 

Lắk: Vẫn chậm hạ tầng, chưa thuận lòng dân
ban của huyện vào cuộc, khẳng định 
người tranh chấp là sai theo các quy 
định của pháp luật. Các trường hợp 
tranh chấp dây dưa, đã được chuyển 
sang cơ quan công an xử lý, cố gắng 
không để ảnh hưởng đến việc tái định 
cư của người dân.

“Đã rất nhiều lần tuyên truyền, vận 
động, giải thích, mời về UBND xã làm 
việc, không có cơ sở pháp lý gì để họ 
cho là đất của họ, nhưng họ lại cố tình. 
Hồ sơ thì chúng tôi đang hoàn thiện và 
đủ cơ sở pháp lý để chuyển cho Công 
an huyện xử lý theo quy định pháp 
luật. Họ ra tranh chấp thì ảnh hưởng 
đến tư tưởng của bà con đến. Chúng 
tôi cũng kịp thời trấn an bà con, động 
viên bà con là đất được giao thì bà 
con cứ làm, còn chúng tôi sẽ bảo vệ 
và cam kết đảm bảo an ninh trật tự và 
cùng với bà con tháo gỡ những khó 
khăn”, ông Trần Văn Thanh cho biết.

 
Cần khắc phục sớm những vướng 

mắc ở các khu tái định cư để tạo sự 
đồng thuận của người dân

DI DÂN TÁI ĐỊNH CƯ

Ngoài khu định cư số 1, tỉnh Đắk 
Lắk còn bố trí khu tái định cư số 2 cho 
người dân vùng lòng hồ Krông Pak 
thượng, tại xã Cư Bông, huyện Ea Kar. 
Tuy nhiên, theo Phòng Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn huyện Ea 
Kar, Khu tái định số 2, vẫn chưa thể 
tiếp nhận người dân vì đang chờ giải 
phóng mặt bằng và đầu tư cơ sở hạ 
tầng.

Về nguyên nhân chậm trễ tái định 
cư, đại diện chủ đầu tư, ông Phạm 
Văn Hạ, Giám đốc Ban quản lý Dự án 
xây dựng công trình nông nghiệp và 
giao thông Đắk Lắk cho biết, khu tái 
định cư số 1 và số 2 trước đây giao cho 
UBND huyện Ea Kar (chủ đầu tư cũ) 
thực hiện. Quá trình triển khai trước 
đây có những bất cập, sai sót khiến 
cho đơn vị tiếp quản rất khó thực 
hiện. Tại khu tái định cư số 1, bản đồ 
địa chính khu vực cánh đồng màu 22 
hecta và phần mở rộng 110 hecta đã 
được UBND huyện Ea Kar thực hiện 
công tác đo đạc địa chính nhưng đến 
nay toàn bộ file bản đồ gốc đã bị thất 

Công tác tái định cư dự án thủy lợi Krông Pách thượng vẫn còn nhiều vướng mắc
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Thủy lợi Krông Pách thượng, tỉnh Đắk Lắk là dự án lớn, vốn đầu tư hơn 4.400 tỷ 
đồng, nhưng vướng phải rất nhiều bất cập nên qua 12 năm triển khai, vẫn có 
không ít ách tắc, đặc biệt là công tác di dân, tái định cư. Trong khi đó, cao điểm 
mùa mưa với nhiều nguy hiểm tiềm tàng, đang đến gần.

lạc, dẫn đến không đủ cơ sở để chỉnh 
lý bản đồ và xuất trích lục, ảnh hưởng 
lớn đến giải phóng mặt bằng. Để có 
cơ sở thực hiện, cần phải thực hiện 
lại công tác đo đạc địa chính. Đối với 
khu tái định cư số 2 hiện đang đầu tư 
xây dựng, hoàn thiện cơ sở hạ tầng 
khu vực đất ở. Còn đất sản xuất, mới 
chỉ ở giai đoạn trình các cấp có thẩm 
quyền phê duyệt chuyển đổi mục đích 
sử dụng rừng.

 
Cần khắc phục sớm những vướng 

mắc ở các khu tái định cư để tạo sự 
đồng thuận của người dân

Ông Phạm Văn Hạ cho biết, Tỉnh ủy, 
UBND tỉnh đang chỉ đạo quyết liệt, các 
ngành, các cấp đang nỗ lực vào cuộc 
với quyết tâm đến cuối năm nay sẽ cơ 
bản hoàn thành việc giải phóng mặt 
bằng vùng lòng hồ và tái định cư cho 
hơn 700 hộ dân, khoảng 4.000 nhân 
khẩu.

“Cuối năm thì mùa chắc chắn sẽ 
ngập lụt và chúng tôi sẽ có biện pháp 
khắc phục tình trạng này. Hiện nay, 
quan trọng nhất là di dời dân, các 
hộ ở mực nước thấp, ví dụ cao trình 

Cần khắc phục sớm những vướng mắc ở các khu tái định cư để tạo sự đồng thuận của người dân
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486m trở xuống khi ngập lụt là người 
dân không bị ảnh hưởng. Người dân ở 
dưới cao trình đấy đã được di dời hết. 
Chúng tôi xác định thời gian không 
được kéo dài, đảm bảo cho người dân 
đã chờ đợi cả 10 năm nay rồi, người ta 
càng về sớm khu tái định cư thì càng 
đỡ vất vả, cuộc sống càng sớm ổn 
định”, ông Hạ thông tin.

Sau 12 năm chờ đợi, dự án thủy lợi 
nghìn tỷ Krông Pách thượng đã được 
khơi thông, người dân đã bắt đầu 
đồng thuận và chuyển đến nơi ở mới. 
Tuy nhiên, công tác tái định cư hiện 

nay lại đang gặp một số vướng mắc 
về mặt bằng và đất sản xuất. Để người 
dân yên tâm đến nơi ở mới và ổn định 
cuộc sống, các cấp chính quyền tỉnh 
Đắk Lắk cần sớm khắc phục những bất 
cập, vướng mắc hiện nay. Sự quyết liệt 
cần phải được cụ thể hóa bằng hành 
động và xuyên suốt từ cấp tỉnh tới 
cấp huyện, xã, có như vậy mới thuyết 
phục, tạo đồng thuận của người dân./.

Công Bắc
Theo vov.vn/kinh-te/, 

Ngày 22/8/2021

Cần khắc phục sớm những vướng mắc ở các khu tái định cư để tạo sự đồng thuận của người dân
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Ông Lương Huy Khanh - Chi cục 
trưởng Chi cục Thủy lợi kiêm Chánh 
Văn phòng Ban Chỉ đạo “Ứng phó 
biến đổi khí hậu, phòng chống 
thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh 
An Giang” - cho biết tháng 6 là thời 
kỳ bắt đầu mùa lũ.

Tổng lượng dòng chảy sông Mê 
Kông về đầu nguồn sông Cửu Long 
gia tăng và ở mức tương đương 
trung bình nhiều năm. Thời kỳ đầu 
mùa lũ, mực nước trên các sông, 
kênh thuộc tỉnh An Giang sẽ còn 
chịu ảnh hưởng mạnh của thủy 
triều và sẽ tăng chậm nên ít có khả 
năng xuất hiện lũ sớm.

Mưa ít, thủy điện lại chặn dòng

Đến ngày 6-8, mực nước ở đầu 
nguồn sông Tiền tại Tân Châu chỉ 
đạt 0,78-1,64 m và trên sông Hậu 
tại Châu Đốc cũng chỉ dao động 
0,51-1,58 m. Nguyên nhân là do 
tổng lượng mưa trong tháng 7 và 
8 thấp hơn trung bình nhiều năm. 
Đỉnh lũ năm nay được dự báo sẽ 
xuất hiện vào đầu tháng 10 và ở 
mức báo động II cho cả đầu nguồn 
sông Tiền, sông Hậu và khu vực nội 
đồng Tứ giác Long Xuyên.

Ông Nguyễn Hữu Thiện, chuyên 
gia độc lập nghiên cứu về sinh thái 
ĐBSCL, phân tích: đầu mùa mưa 
năm nay, các đập đã giữ lại phần 
lớn lượng mưa đầu mùa làm cho 
khởi đầu của mùa lũ 2021 rất thấp 
so với điều kiện tự nhiên. Thông tin 
của dự án theo dõi đập thủy điện 
Mê Kông (MDM) và dữ liệu của Ủy 
hội Mê Kông quốc tế (MRC) cập 
nhật đến ngày 11-7 đã khẳng định 
điều này. Các đập thủy điện thượng 
nguồn đã làm giảm dòng chảy lũ 
của dòng chính sông Mê Kông vào 
đầu mùa lũ 2021.

Chủ động lo sinh kế khi lũ về thấp

Theo đó, tại Chiangsean (biên 
giới Lào - Trung Quốc), dòng chảy 
thấp hơn 48,4% so với điều kiện tự 
nhiên; tại Vientiane - Lào thì thấp 
hơn 9,18% so với dòng chảy tự 
nhiên. Các đập ở Trung Quốc như 
Manwan, Huangdeng, Jinghong 
đã bắt đầu tích nước từ giữa tháng 
7, trong khi đập Nuozhadu vẫn xả 
nước. Dự án MDM cho biết từ giữa 
tháng 7 đến giữa tháng 8 sẽ là giai 
đoạn tích nước chính cho tất cả các 
đập trong lưu vực, sau đó sẽ xả để 
phát điện nếu có đủ lượng mưa.

Mực nước đoạn sông Mê Kông ở 
Lào - Đông Bắc Thái Lan từ biên giới 
Lào - Trung Quốc đến Vientiane vì 
gần các đập Trung Quốc nên sẽ rất 
nhạy với sự vận hành đóng/mở của 
các đập ở đoạn Trung Quốc. Đối với 
ĐBSCL, sự vận hành của các đập 
Trung Quốc có ảnh hưởng nhưng ít 
hơn vì phần lớn nước về ĐBSCL do 
ảnh hưởng mưa ở tả ngạn sông Mê 
Kông, nhất là ở Lào.

Nhiều mô hình sinh kế

Ông Trần Anh Dũng, Chi cục 
trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh An 

Giang, cho biết trong những năm 
gần đây, nước lũ thường về muộn 
và ở mức thấp nên nguồn lợi thủy 
sản cũng không còn phong phú. Từ 
đó, người dân chuyên sống bằng 
nghề khai thác thủy sản gặp rất 
nhiều khó khăn.

Để giải quyết vấn đề này, trong 
năm 2020, Chi cục Thủy sản tỉnh 
An Giang đã phối hợp với các đơn 
vị liên quan triển khai rất nhiều mô 
hình sinh kế cho người dân nông 
thôn, như: nuôi tôm càng xanh 
trên đất lúa tại xã Vĩnh An, huyện 
An Phú; nuôi cá heo nước ngọt 
trong ao đất tại xã Vĩnh Xương, thị 
xã Tân Châu.

Trong khi đó, người dân tại các 
huyện Chợ Mới, Tri Tôn, Thoại Sơn 
và thành phố Long Xuyên tham 
gia mô hình nuôi lươn không bùn 
trong bể lót bạt bằng con giống 
sinh sản nhân tạo, sử dụng thức ăn 
công nghiệp kết hợp men vi sinh. 
“Ở một số địa phương khác, chúng 
tôi đã triển khai mô hình nuôi cá 
Nàng Hai kết hợp cá sặc rằn trong 
ao đất hoặc nuôi cá chép, cá mè, 
cá trôi trên ruộng lúa trong mùa 

GIỚI VÀ SINH KẾ

Nhiều nông dân ở tỉnh An Giang và tỉnh Đồng Tháp đã chủ động nuôi lươn không bùn trong bể để tăng thu nhập
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Trước dự báo mùa lũ năm nay sẽ tiếp tục ở mức thấp, các ngành chức năng tại đồng 
bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đã giúp người dân bỏ tư tưởng trông chờ vào “chim trời, 
cá nước” để thay vào đó bằng các mô hình sinh kế phù hợp điều kiện khí hậu.

giống, phân bón, thuốc hóa học/
diện tích vùng dự án; 25%-30% 
diện tích sản xuất lúa/màu vùng 
dự án đạt đủ điều kiện an toàn thực 
phẩm...

Về hiệu quả kinh tế, thời gian 
qua, mặc dù có một số mô hình bị 
lỗ trong hoạt động nuôi cá, tôm 
mùa lũ nhưng tổng lợi nhuận mô 
hình/năm đều tăng so với ngoài 
mô hình từ 5-44 triệu đồng/ha/
năm nhờ giảm lượng giống, phân 
bón hóa học, thuốc bảo vệ thực 
vật. Đa số nông dân tham gia mô 
hình đều phấn khởi bởi hiệu quả 
rất khả quan và thích ứng với biến 
đổi khí hậu.

Trước nguy cơ mực nước lũ năm 
nay về thấp, ông Lưu Văn Tiến, Phó 
trưởng Phòng NN & PTNT huyện 
Tam Nông, cho biết: “Năm nay, mực 
nước lũ có thể về thấp, địa phương 
đã lên phương án họp dân tại các 
xã trong huyện, tích nước để tạo 
lũ giả nhằm dẫn dụ các loài thủy 
sản... Cùng với đó, ở những vùng 
gặp khó khăn, chính quyền sẽ hỗ 
trợ nông dân làm đê bao lửng để 
thả các loài cá tự nhiên, kiếm thêm 
thu nhập trong những ngày lũ 
chưa về”.

Ứng dụng khoa học kỹ thuật 
tiên tiến

Theo ông Huỳnh Minh Tuấn, Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, 
sinh kế mùa lũ là mô hình nông 
nghiệp lớn của tỉnh được tạo điều 
kiện thuận lợi để thực hiện. Trong 
diễn biến nước lũ ngày càng thất 
thường, nhiều mô hình gặp khó 
khăn, các ngành chức năng và địa 
phương cần đánh giá tính phù 
hợp của các mô hình, nghiên cứu 
những loại hình sinh kế mới và xem 
xét chuyển đổi đối với các mô hình 

không còn phù hợp. Ngoài ra, sinh 
kế mùa lũ nhưng cũng phải ứng 
dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến, 
không nên đơn thuần dựa vào tự 
nhiên. Sau khi dự án hoàn thành, 
cần đúc kết, xây dựng quy trình sản 
xuất thích ứng, phổ biến cho nông 
dân áp dụng và nhân rộng.

La Nina có thể kéo dài

Ngoài vấn đề làm chậm thời gian 
đầu mùa lũ của các đập thủy điện 
thì tình hình thời tiết liên quan đến 
chu kỳ ENSO mới là yếu tố quyết định 
lượng nước về ĐBSCL. Theo thông 
tin của Trung tâm Dự báo khí tượng 
Mỹ cập nhật đến ngày 2-8, hiện nay 
đang trong tình trạng ENSO trung 
tính và cảnh báo La Nina. Nhiều khả 
năng La Nina sẽ xuất hiện trong giai 
đoạn từ tháng 9 -11 và kéo dài đến 
tháng 1-2022.

“Thời gian bắt đầu mùa lũ năm 
nay đã bị chậm, do thời gian qua 
toàn lưu vực đã ở trong tình trạng El 
Nino nhẹ và do sự tích nước của các 
đập thủy điện vào đầu mùa lũ. Trong 
tháng 9, khả năng cao là các đập đã 
tích đầy và sẽ xả nước để phát điện. 
Khi đó, nếu La Nina xuất hiện thì 
lượng mưa sẽ lớn, đỉnh lũ năm nay 
vào giữa đến cuối tháng 10 có thể từ 
mức hơn trung bình nhiều năm đến 
mức khá cao. Nếu có La Nina trong 
mùa mưa năm nay thì sang mùa 
khô 2022, ĐBSCL sẽ không có rủi ro 
hạn - mặn. Do đó, đối với ĐBSCL, cần 
tiếp tục theo dõi tình hình La Nina 
có xuất hiện hay không vào tháng 
9 tới” - ThS Nguyễn Hữu Thiện nhận 
định.

THỐT NỐT - TÂM MINH - CA LINH
Theo nld.com.vn,
Ngày 09/08/2021

lũ. Mô hình nuôi cua, cá lóc, cá lóc 
bông trên sông giai đoạn mùa lũ 
cũng được người dân thực hiện 
tại các huyện Châu Thành, Tri Tôn, 
Tịnh Biên và An Phú. Các mô hình 
đã mang lại hiệu quả kinh tế, tăng 
thu nhập và giải quyết tốt việc làm 
cho người dân trong thời gian chờ 
nước rút để làm lúa” - ông Dũng 
cho biết.

Theo ông Dũng, để tận dụng tốt 
nguồn lợi tự nhiên, tăng thu nhập 
cho người dân nông thôn trong 
mùa lũ năm 2021, Chi cục Thủy sản 
tỉnh An Giang tiếp tục phối hợp với 
các đơn vị liên quan triển khai một 
số mô hình, như đăng quầng đánh 
bắt thủy sản dựa trên cộng đồng 
vào mùa lũ tại 2 ấp của xã Phú Hữu, 
huyện An Phú với diện tích 20 ha. 
Ông khẳng định: “Sau khi tham gia 
mô hình này, dự kiến người dân 
sẽ tăng tối thiểu 20% thu nhập từ 
khai thác thủy sản so với mô hình 
truyền thống. Mô hình này thuộc 
dự án tăng cường khả năng thích 
ứng và quản lý nước cho vùng 
thượng nguồn sông Cửu Long tại 
huyện An Phú do Sở Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn tỉnh An 
Giang làm chủ đầu tư”.

Canh tác giảm phân bón, thuốc 
hóa học

Trong năm 2021, tiểu dự án: Nâng 
cao khả năng thoát lũ và phát triển 
sinh kế bền vững, thích ứng với 
khí hậu cho vùng Đồng Tháp Mười 
(ICRSL Đồng Tháp), đặt ra mục 
tiêu hơn 16.000 ha thực hiện một 
trong các biện pháp quản lý đất, 
nước có tính chống chịu khí hậu 
(POD2), 75% hộ nông dân vùng dự 
án (khoảng 14.524 hộ) áp dụng và 
khoảng 39.483 người được hưởng 
lợi từ dự án. Diện tích gieo sạ tối đa 
120 kg/ha, giảm ít nhất 10% lượng 
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HĐND tỉnh Quảng Nam đã biểu quyết 
đưa ra khỏi quy hoạch 4 dự án thủy điện 
vừa và nhỏ vì diện tích chiếm đất lớn, 
không hiệu quả kinh tế, tác động lớn 
đến môi trường và đất, rừng các loại.

Sáng 27.7, Văn phòng HĐND tỉnh 
Quảng Nam, cho biết tại Kỳ họp thứ 2 
HĐND tỉnh Quảng Nam (khóa X) diễn 
ra vào ngày 22/7, HĐND tỉnh đã biểu 
quyết đưa ra khỏi quy hoạch thủy điện 
vừa và nhỏ tại Nghị quyết số 161 ngày 
22/4/2010 đối với 4 dự án, gồm: thủy 
điện A Vương 4 (công suất 10MW), 
thuộc địa bàn huyện Tây Giang với diện 
tích đất 82,82ha; thủy điện Sông Bung 
3 (công suất 16MW), huyện Nam Giang 
với diện tích đất 38,63ha; thủy điện Đăk 
Di 4 (công suất 19,2MW), huyện Nam 
Trà My với diện tích đất 155ha; thủy điện 
A Banh (công suất 4,2MW), huyện Tây 
Giang với diện tích đất 7,76ha.

Được biết, dự án thủy điện Đăk Di 4 
(huyện Nam Trà My), được cho phép ng-
hiên cứu đầu tư năm 2003. Năm 2008, 
theo đề xuất của chủ đầu tư, UBND tỉnh 
thống nhất cho gia hạn thời gian thực 
hiện dự án với yêu cầu phải khởi công 
công trình trong quý IV của năm 2009, 
song doanh nghiệp không thực hiện. 
Năm 2017, tỉnh Quảng Nam đã ra quyết 
định chấm dứt nghiên cứu đầu tư dự án 
này.

Ngoài việc thống nhất đưa ra khỏi 
quy hoạch 4 dự án thủy điện nêu trên, 
HĐND tỉnh cũng đề nghị UBND tỉnh chỉ 
đạo cơ quan chuyên môn tiếp tục hoàn 
chỉnh hồ sơ, thủ tục liên quan để trình 
HĐND tỉnh xem xét, loại ra khỏi quy 
hoạch đối với 2 dự án thủy điện Chà Vàl 
và Đăk Pring 2 (huyện Nam Giang) theo 
chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Nguyên nhân đưa ra khỏi quy hoạch 
4 dự án thủy điện A Vương 4, Sông Bung 
3, Đăk Di 4, A Banh (chưa cấp quyết định 
chủ trương đầu tư), là do các dự án này 

có quy mô công suất nhỏ, diện tích 
chiếm đất lớn, không có hiệu quả kinh 
tế, tác động lớn đến môi trường và đất, 
rừng các loại; chậm triển khai thực hiện 
các thủ tục đầu tư theo quy định, gây 
bức xúc trong dư luận, nhân dân, làm 
ảnh hưởng đến công tác quy hoạch, 
đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khác có 
liên quan.

Việc loại bỏ các dự án thủy điện này 
cũng nhằm thực hiện nghiêm túc, kịp 
thời, có hiệu quả, phù hợp với thực tế, 
chủ trương của Đảng, Chính phủ và Tỉnh 
ủy Quảng Nam về rà soát, đánh giá tác 
động của các dự án thủy điện vừa và 
nhỏ trên địa bàn tỉnh.

Trước đó, như Thanh Niên đã thông 
tin, thời điểm tháng 6/2021, Chủ tịch 
UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh đã 
thay mặt Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh 
ký văn bản gửi Sở Công thương, Sở Xây 
dựng và các sở ngành liên quan về việc 
thực hiện quy hoạch, đầu tư xây dựng 
các dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Ban Cán sự Đảng UBND 
tỉnh thống nhất chủ trương loại khỏi 
quy hoạch đối với 6 dự án thủy điện: A 
Vương 4, Sông Bung 3, Đắc Di 4, A Banh, 
Chà Vàl và Đắc Pring 2. UBND tỉnh giao 

Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với 
các sở, ngành, địa phương liên quan 
kiểm tra, rà soát kỹ các điều kiện, cơ sở 
pháp lý để thực hiện theo quy định hiện 
hành và tham mưu UBND tỉnh báo cáo 
HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 3, khóa X để 
xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

Ngoài ra, đối với dự án thủy điện A 
Vương 5 và Sông Bung 3A, UBND tỉnh 
giao Sở KH-ĐT, Sở Công thương yêu cầu 
chủ đầu tư cam kết thực hiện, trường 
hợp không đảm bảo điều kiện, yêu cầu 
đầu tư thì tham mưu cấp có thẩm quyền 
thu hồi dự án, loại khỏi quy hoạch theo 
quy định.

Hiệu quả kinh tế đem lại không cao

Ông Nguyễn Đức, Trưởng ban Kinh 
tế - Ngân sách HĐND tỉnh Quảng Nam, 
cho hay nhận thấy, các dự án này có 
công suất thiết kế nhỏ, triển khai các 
thủ tục đầu tư không đảm bảo thời gian 
theo quy định, diện tích sử dụng đất lớn, 
hiệu quả kinh tế đem lại không cao, đã 
được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất 
đưa ra khỏi quy hoạch tại Thông Báo số 
183-TB/TU ngày 15.6.2021. Do đó, Ban 
Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thống 
nhất loại khỏi quy hoạch thủy điện vừa 
và nhỏ đối với 4 dự án thủy điện nói trên.

Quảng Nam loại khỏi quy hoạch 4 
dự án thủy điện vì chiếm đất rừng

NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO, THỦY ĐIỆN - THỦY  LỢI 

Hiện toàn tỉnh Quảng Nam có 46 dự án thủy điện
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Nhiều năm qua, câu chuyện thủy điện 
vừa và nhỏ đã thu hút sự quan tâm đặc 
biệt của dư luận và nhân dân trong vùng 
dự án. Thủy điện cũng tác động đa chiều 
đến đời sống xã hội. Đặc biệt, là những 
hệ quả mà thủy điện gây ra luôn được 
dư luận địa phương, lẫn cả nước quan 
tâm. Hiện nay, toàn tỉnh Quảng Nam có 
46 thủy điện.

Theo kết quả rà soát của Sở Công 
Thương tỉnh Quảng Nam cho thấy tổng 
diện tích đất sử dụng của 46 dự án thủy 
điện này là hơn 12.303 ha. Trong đó, 
2.314 ha là đất rừng sản xuất, 659 ha là 
đất rừng phòng hộ, 122 ha đất rừng đặc 
dụng, hơn 190 ha đất ở, 114 ha đất giao 
thông, 260 ha đất chuyên dùng, 1.512 
ha đất sông suối và mặt nước, 2.267 
ha đất trồng cây lâu năm, 2.399 ha đất 
trồng cây hằng năm, 243 ha đất trồng 
lúa nước, 1.804 ha đất khác.Trước đó, tại 
cuộc họp nhằm rà soát các dự án thủy 
điện trên địa tỉnh, ông A Viết Sơn, Chủ 
UBND huyện Nam Giang, cho hay trên 
địa bàn có 11 dự án thủy điện, 6 dự án 
đã hoạt động; 3 dự án đang triển khai và 
2 dự án khảo sát xin chủ trương đầu tư. 

Nhìn chung thủy điện giúp địa 
phương có được cơ sở hạ tầng, thu ngân 
sách. Tuy nhiên, các dự án đã lấy đất sản 
xuất của dân và người dân mất đất lại 
lấn chiếm rừng phòng hộ. Vì vậy, huyện 
Nam Giang thống nhất các dự án không 
cần thiết, ảnh hưởng lớn môi trường thì 
loại bỏ.

Việc phát triển thủy điện vừa và nhỏ 
tràn lan ở nhiều địa phương đã được 
nhiều chuyên gia cảnh báo là có nguy 
cơ phá hủy môi trường, phá rừng và 
xảy ra lũ lụt. Với một địa phương có tới 
46 thủy điện, trong đó có 36 thủy điện 
vừa và nhỏ như Quảng Nam, việc thống 
nhất loại bỏ ra khỏi quy hoạch những 
thủy điện không mang lại nhiều hiệu 
quả kinh tế - xã hội nhận được sự ủng 
hộ rất lớn từ dư luận và nhân dân địa 
phương.

Mạnh Cường
Theo thanhnien.vn,

Ngày 27/07/2021

Ông Phạm Mậu Tài - Giám đốc Quỹ Phát triển Nông thôn và Giảm nghèo huyện Quảng Ninh (RDPR)

Tham gia buổi tọa đàm qua 
Zoom, gồm các thành viên điều 
hành VRN, tổ chức RDPR, đại diện 
UBND huyện Quảng Ninh, đại diện 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh 
Quảng Bình, các chuyên gia các 
lĩnh vực tài nguyên & môi trường, 
nông nghiệp, nhân học, luật học, 
ngân hàng, v.v… với số lượng là 
67 người tham dự; theo dõi trên 
livetream là 7 người; lượt tương 
tác 80 người; tiếp cận live stream 
là 382 người; chia sẻ 50 lượt. Tất cả 
22 ý kiến cảm nhận và 27 câu hỏi 
đã được gửi tới tọa đàm. Các diễn 
giả đã trả lời những câu hỏi được 
độc giả nêu liên quan đến sông 
ngòi và hệ sinh thái, vai trò của 
chúng đối với cuộc sốngsinh kế và 
văn hóa của người dân các dân tộc 
sinh sống dựa vào sông Long Đại; 
vấn đề bảo tồn hệ sinh thái ven 
sông và các danh lam, di sản thiên 
nhiên và khai thác du lịch trong 
phát triển xanh, bền vững hiện 
nay. Một số ý kiến cũng đã trao đổi 

và chia sẻ về sự quan tâm của mình 
tới chủ đề Phục hồi Hệ sinh thái và 
phát triển trong bối cảnh biến đổi 
khí hậu hiện nay ở các vùng miền 
và khu vực trên cả nước, trên cơ sở 
bàn luận về trường hợp sông Long 
Đại và các di sản của hệ sinh thái tự 
nhiên và nhân văn ở Quảng Bình.

Cuộc tọa đàm trực tuyến đã 
mang lại kết quả ngoài mong 
đợi về sự tham gia của mọi người 
về một chủ đề được quan tâm. 
Các vấn đề trao đổi tuy chưa thật 
mỹ mãn nhưng đây cũng là kinh 
nghiệm tốt trong mở rộng sự tham 
gia đối với mọi tầng lớp và nhóm 
xã hội, nhất là trong bối cảnh đại 
dịch và lợi ích thời gian có thể 
thu xếp qua trực tuyến của công 
chúng về một vấn đề thời sự cùng 
quan tâm.

Bản tin VRN

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

Thanh niên Việt Nam hoạt động về môi trường giải 
quyết ô nhiễm rác thải nhựa tại sông Mê Kông

Thanh thiếu niên trên toàn cầu ngày 
nay nhận thức rõ hơn về biến đổi khí hậu 
và các vấn đề về môi trường hơn bao giờ 
hết, đồng thời thể hiện cam kết mạnh mẽ 
đối với phong trào chống biến đổi khí hậu 
cho hành tinh của chúng ta. Bằng cách 
hợp tác với trẻ em và thanh thiếu niên, 
UNICEF có thể trao quyền cho họ để giải 
quyết các tác động của biến đổi khí hậu. 

Là một thanh niên, Sơn có nhiều mối 
quan tâm đến các vấn đề xã hội ở Việt 
Nam, trong đó biến đổi khí hậu là một 
trong những vấn đề cấp bách nhất cần 
được giải quyết. “Tôi yêu môi trường và 
những dòng sông xanh, vì vậy tôi muốn 
trở thành một phần của những giải pháp 
chống ô nhiễm rác thải nhựa tại chợ nổi 
Cái Răng trên sông Cần Thơ”, Sơn (21 tuổi), 
sinh viên trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ 
Chí Minh cho biết. Sơn sinh ra và lớn lên 
tại tỉnh Kiên Giang ở đồng bằng sông Cửu 
Long, nơi đã chứng kiến những tác động 
nghiêm trọng của biến đổi khí hậu. 
Hành trình thực hiện dự án ‘Dòng sông 
xanh’ bắt đầu khi Sơn tham gia Sáng kiến 
Thủ lĩnh Khí hậu Việt Nam do UNICEF, 
Saigon Innovation Hub và CHANGE phối 
hợp triển khai, và được hỗ trợ bởi chương 
trình Sức mạnh cho Thanh thiếu niên của 
nhà tài trợ ING. Sáng kiến này nhằm trang 
bị cho người tham gia kiến thức về biến 
đổi khí hậu, kỹ năng thế kỷ 21,  và thúc 
đẩy tinh thần công dân tích cực thông 
qua bốn giai đoạn: Truyền thông tại cộng 
đồng, Đào tạo kỹ năng thiết kế dự án lấy 
con người làm trung tâm, Ươm tạo và 
Vận động chính sách về chống biến đổi 
khí hậu. Sau giai đoạn truyền thông về 
chương trình, các bạn thanh thiếu niên 
được mời gọi thành lập nhóm (4-5 thành 
viên) và gửi ý tưởng của họ để giải quyết 
một vấn đề trong cộng đồng, bao gồm 
phân tích vấn đề và đề xuất các giải pháp. 

Sơn đã kết hợp với bốn bạn trẻ khác 
đến từ các tỉnh đồng bằng sông Cửu 
Long thành 1 nhóm dựa trên niềm đam 
mê chung của họ đối với các vấn đề môi 

trường. Các thành viên còn lại trong 
nhóm là: Mỹ Nhật (25 tuổi), Ngọc Bào (26 
tuổi); Thanh Tâm (22 tuổi), Long Hải (23 
tuổi), Sơn tuy trẻ nhất nhưng là nhóm 
trưởng. 

Mười hai nhóm đã được chọn để tham 
gia vào giai đoạn tiếp theo của Sáng kiến 
Thủ lĩnh Khí hậu - một hội thảo đào tạo 
thiết kế dự án lấy con người làm trung 
tâm trong bốn ngày bao gồm phát triển 
và quản lý dự án. Nhóm của Sơn nằm 
trong số mười hai nhóm này - với sự hỗ 
trợ kỹ thuật và vốn ươm tạo từ UNICEF và 
các đối tác - đã thiết kế một giải pháp để 
giải quyết ô nhiễm rác thải nhựa.

“Chúng mình hướng đến các tiểu thương 
hoạt động trên chợ nổi Cái Răng để giảm 
thiểu rác thải nhựa sử dụng một lần. Cùng 
với với việc nâng cao nhận thức cho họ, 
nhóm mình cung cấp cho họ thùng rác, 

để họ không vứt rác xuống sông. Đối với 
các thùng rác, chúng mình thu thập các 
thùng sơn cũ và sơn vẽ các thông điệp về 
bảo vệ môi trường lên đó. Trong giai đoạn 
ươm tạo, chúng mình đã thiết kế và phát 
triển máy thu gom rác hoạt động trên 
sông”, Sơn cho biết thêm. 

Sau nhiều tháng lên kế hoạch và triển 
khai, Sơn và nhóm ‘Dòng sông xanh’ đã 
đạt được những kết quả đáng kể, trong 
đó có giải thưởng là 1 trong 8 dự án sáng 
tạo vì một đại dương không nhựa do 
UNESCO bình chọn. Dự án cũng được đón 
nhận và hỗ trợ bởi các tiểu thương và hộ 
gia đình hoạt động trên chợ nổi Cái Răng.  

Nhóm của Sơn đã gặp khó khăn trong 
giai đoạn đầu khi tìm cách thức phù hợp 
để chạy động cơ máy thu gom rác trên 
sông. Trong khi động cơ chạy xăng hoạt 
động mạnh mẽ, các bạn muốn một giải 
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Sơn và các bạn thanh niên nhận được giấy chứng nhận từ Ban Tổ chức sau giai đoạn ươm tạo các dự án

Sơn và các bạn thanh niên khác trong một buổi đào tạo của Sáng kiến Thủ Lĩnh Khí hậu Việt Nam
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pháp thân thiện hơn với môi trường. Sau 
khi thử nghiệm và xem xét nhiều, nhóm 
đã chọn động cơ điện sử dụng pin chạy 
bằng năng lượng mặt trời với thời lượng 
2 giờ. 

Mô hình máy thu gom rác đã hoạt động 
tốt nhưng Sơn và nhóm của mình đang 
tìm kiếm sự hỗ trợ từ các giảng viên khoa 
công nghệ tại Đại học Cần Thơ để cải tiến 
mô hình hơn nữa, bao gồm cả việc tháo 
lắp mô hình để dễ dàng vận chuyển và 
lưu kho. 

“Nhóm của chúng mình đã trải qua 
những khó khăn khi có các xung đột 
trong nội bộ nhóm. Chúng mình đã cố 
gắng nhiều nhất trong việc tìm ra các 
mục tiêu chung khi bắt đầu dự án. Sau 
đó, chúng mình đã trao đổi thẳng thắn 
để hiểu từng mục tiêu cá nhân rồi hài hóa 
với các mục tiêu chung của dự án. Bây giờ 
chúng mình là một đội nhóm khá hoàn 
chỉnh,’ Sơn nói.  

Nhóm dự án “Dòng sông xanh” có kế 
hoạch tiếp tục nghiên cứu và triển khai 
mô hình máy thu gom rác trên khắp các 
khu vực đồng bằng sông Cửu Long, cho 
các dòng sông xanh hơn và môi trường 
sạch hơn ở Việt Nam. Về lâu dài, họ có kế 
hoạch thành lập các diễn đàn hành động 
về khí hậu của thanh niên, tổ chức các 
tour du lịch sinh thái trên sông Cửu Long 
với các tiểu thương địa phương và tăng 
cường các hoạt động môi trường tại địa 
phương với thanh thiếu niên. Cá nhân 
Sơn mong muốn tiếp tục tham gia các  
phong trào vì môi trường với các tổ chức 
do thanh niên lãnh đạo để đóng góp 
tiếng nói của mình. Đồng thời, Sơn đang 
học tập chăm chỉ để tốt nghiệp đại học 
vào đầu năm 2022 và tìm kiếm cơ hội du 
học để lấy bằng thạc sĩ. 

“Với chương trình này, mình đã phát 
triển bản nhân rất nhiều, dám đề xuất ý 
tưởng và hành động. Thông qua việc làm 
việc theo nhóm, mình phát hiện ra rằng 
chúng ta không nên triệt tiêu ý tưởng 
của bất kỳ ai. Chúng ta hãy cùng hỗ trợ 
nhau phát triển và lan tỏa đến cộng đồng 
vì một hành tinh xanh hơn”, Sơn kết luận. 

Phạm Thái Hồng Vân, 
UNICEF Việt Nam
Theo unicef.org, 

Ngày 18/08/2021

Tổng kiểm kê tài nguyên nước quốc gia
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành 

vừa ký Quyết định phê duyệt Đề 
án tổng kiểm kê tài nguyên nước 
quốc gia, giai đoạn đến năm 
2025.

Đề án trên được triển khai từ 
năm 2021 đến năm 2025 với mục 
tiêu chung là công bố được các 
chỉ tiêu kiểm kê tài nguyên nước 
(lần đầu) trên các lưu vực sông 
liên tỉnh và trên phạm vi cả nước 
trên cơ sở thông tin, số liệu kiểm 
kê được thực hiện chính xác, 
đồng bộ, đúng thời gian. Các số 
liệu kiểm kê về tài nguyên nước, 
khai thác sử dụng nước, xả nước 
thải vào nguồn nước là số liệu 
quan trọng phục vụ cho công tác 
quản lý Nhà nước về tài nguyên 
nước, quy hoạch, điều hòa, phân 
bổ tài nguyên nước; làm cơ sở để 
hoàn thiện chính sách, pháp luật 
về tài nguyên nước, và lập, điều 
chỉnh chiến lược, quy hoạch, kế 
hoạch khai thác sử dụng, bảo 
vệ tài nguyên nước, hướng tới 
việc đảm bảo an ninh tài nguyên 
nước, phát triển kinh tế-xã hội và 
chuyển đổi số quốc gia, cung cấp 
dịch vụ công trực tuyến trong 
lĩnh vực tài nguyên nước.

Đề án đặt mục tiêu cụ thể là 
tổng kiểm kê tài nguyên nước 
quốc gia để có được các chỉ tiêu 
kiểm kê lần đầu về tài nguyên 
nước, khai thác, sử dụng nước 
và xả nước thải vào nguồn nước, 
gồm: Lượng nước mặt; chất 
lượng nước mặt; chất lượng nước 
dưới đất; khai thác, sử dụng nước 
mặt; khai thác, sử dụng nước 
biển; xả nước thải vào nguồn 
nước... đồng thời, xây dựng phần 
mềm quản lý, cập nhật, khai 
thác dữ liệu kiểm kê tài nguyên 
nước quốc gia và công bố được 
kết quả kiểm kê tài nguyên nước 
trong kỳ kiểm kê trên các lưu vực 
sông liên tỉnh và trên phạm vi cả 
nước.

Để đạt được mục tiêu trên, Đề 
án thực hiện xây dựng nội dung, 

dự toán và kế hoạch chi tiết để 
thực hiện kiểm kê tài nguyên 
nước trên phạm vi cả nước, bảo 
đảm khả thi, hiệu quả, đồng bộ 
và tránh lãng phí nguồn lực; thu 
thập, kế thừa các thông tin, số 
liệu liên quan đến chỉ tiêu kiểm 
kê, điều tra cơ bản từ các giai 
đoạn trước và trong kỳ kiểm kê.

Xây dựng phần mềm quản lý, 
cập nhật, khai thác dữ liệu kiểm 
kê tài nguyên nước bảo đảm kết 
nối với cơ sở dữ liệu ngành tài 
nguyên môi trường và chuyển 
đổi số quốc gia; xây dựng các 
biểu mẫu, quy trình, phương 
pháp kiểm kê; tập huấn, chuyển 
giao và hướng dẫn sử dụng phần 
mềm, hướng dẫn kiểm kê.

Thực hiện kiểm kê các chỉ tiêu 
tại thực địa; tổng hợp, xử lý, 
phân loại thông tin, số liệu kết 
quả thu thập, điều tra thực địa và 
cập nhật số liệu vào phần mềm; 
kiểm tra, đối chiếu đối với từng 
chỉ tiêu kiểm kê tài nguyên nước; 
tổng hợp, công bố kết quả tổng 
kiểm kê tài nguyên nước quốc 
gia, giai đoạn đến năm 2025.

Vũ Phương Nhi
Theo baochinhphu.vn, 

Ngày 05/08/2021
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Hợp tác triển khai dự án Điện gió ngoài khơi Vĩnh Phong công 
suất 1.000 MW

Dự án có tổng mức đầu tư 72.900 
tỷ đồng, dự kiến đi vào hoạt động sẽ 
không cung cấp hàng tỷ kWh điện 
cho hệ thống điện quốc gia mà còn 
đóng góp nguồn thu cho ngân sách 
khoảng 10.000 tỷ đồng.

Nhằm khai thác tiềm năng, lợi thế 
về điện gió tại Việt Nam, mới đây, liên 
doanh hai nhà đầu tư  Zarubezhneft 
JSC (Nga) và DEME Concessions Wind 
NV (Bỉ) cùng các công ty thành viên 
của mình là Công ty Vietsovpetro và 
Công ty DEME Offshore đã ký kết biên 
bản ghi nhớ hợp tác phát triển dự án 
điện gió ngoài khơiVĩnh Phong tại 
tỉnh Bình Thuận.

Dự án Điện gió Ngoài khơi Vĩnh 
Phong có quy mô 1.000 MW được 
chia thành 2 giai đoạn. Các đối tác 
đặt mục tiêu hoàn thành và đưa vào 
vận hành thương mại giai đoạn 1 có 
công suất 600 MW vào năm 2026 và 
400 MW còn lại (giai đoạn 2) dự kiến 
sẽ đưa vào vận hành thương mại vào 
năm 2030.

Dự án có tổng mức đầu tư 72.900 tỷ 
đồng, dự kiến khi đi vào hoạt động, 
dự án không chỉ cung cấp hàng tỷ 
kWh điện cho hệ thống điện quốc 
gia mà còn đóng góp nguồn thu cho 
ngân sách khoảng 10.000 tỷ đồng. 
Đồng thời tạo ra khoảng 2.500 việc 
làm trong suốt quá trình xây dựng; 
trong đó có 2.000 việc làm cho giai 
đoạn vận hành và 500 việc làm cho 
giai đoạn kết thúc và di dời dự án.

Thời gian qua, dự án đã được 
tỉnh Bình Thuận đã chấp thuận chủ 
trương cho phép liên danh thực hiện 
các thủ tục cần thiết báo cáo Bộ Công 
Thương trình Chính phủ để đưa dự án 
vào Quy hoạch điện VIII.

Ông Alain Bernard, Chủ tịch Hội 
đồng Quản trị của Công ty DEME 
Concessions Wind NV cho biết: “Các 
thành viên của Liên doanh Dự án 
Vĩnh Phong cùng với đông đảo các 
chuyên gia Việt Nam và quốc tế tin 

rằng Dự án Điện gió Ngoài khơi Vĩnh 
Phong nên được xem xét là dự án 
trang trại điện gió ưu tiên trong Quy 
hoạch điện VIII và đây có thể là dự án 
điện gió ngoài khơi được hoàn thành 
đầu tiên ở Việt Nam”.

Theo các chuyên gia, việc thực hiện 
thành công các dự án điện gió ngoài 
khơi có quy mô lớn, là vấn đề còn mới 
mẻ đối với Việt Nam, đòi hỏi các nhà 
đầu tư và các nhà phát triển phải tuân 
thủ nhiều tiêu chí nghiêm ngặt.

Những tiêu chí này gồm các thành 
tựu đã được chứng minh về kinh 
nghiệm xây dựng ngoài khơi, chuyên 
môn kỹ thuật và cơ sở vật chất để 
thực hiện các dự án hàng hải có quy 
mô lớn, kiến thức về tuabin/nền 
móng mới nhất và các công nghệ 
khác, các chuyên gia có tay nghề cao, 
tình hình tài chính vững chắc và các 
thành tích trong việc đầu tư các dự án 
ngoài khơi quy mô lớn.

Khẳng định về dự án, ông S.I. 
Kudryashov – Tổng giám đốc Công 
ty CP Zarubezhneft cho hay: “Sự 
hỗ trợ từ Chính phủ Liên bang Nga, 
cùng với kinh nghiệm của Công ty CP 
Zarubezhneft tại Việt Nam, khả năng 
tham gia độc quyền của Liên doanh 
Vietsovpetro và DEME Offshore, cũng 
như kinh nghiệm, năng lực kỹ thuật 
và đội tàu tiên tiến của DEME, chắc 
chắn sẽ mang lại cho Dự án Điện gió 
ngoài khơi Vĩnh Phong những triển 
vọng tốt nhất để thực hiện thành 
công và hiệu quả”.

Đại diện liên doanh cho biết, với sự 
hỗ trợ từ các cơ quan nhà nước, năng 
lực của chủ đầu tư cùng sự tham 
gia của các nhà thầu có nền tảng 
vững chắc trong lĩnh vực ngoài khơi 
Vietsovpetro và nhà thầu điện gió 
ngoài khơi hàng đầu DEME Offshore, 
đảm bảo rằng Vĩnh Phong không chỉ 
là một dự án khả thi, mà sẽ đóng vai 
trò là đầu tàu cho sự khởi đầu mạnh 
mẽ của toàn bộ ngành năng lượng 
ngoài khơi mới ở Việt Nam.

Đối với Dự án Điện gió ngoài khơi 
Vĩnh Phong, Liên danh các đối tác 
đầu tư đều là những doanh nghiệp 
có kinh nghiệm chuyên môn và 
năng lực tài chính. Công ty Cổ phần 
Zarubezhneft là một doanh nghiệp 
nhà nước của Nga, đã và đang thực 
hiện thành công nhiều dự án ngoài 
khơi trong lĩnh vực dầu khí trên thế 
giới bao gồm cả Việt Nam từ năm 
1981

Công ty hiện đang tham gia vào 
việc phát triển năng lượng tái tạo, 
và trọng tâm là các dự án điện gió 
ngoài khơi tại Việt Nam. Đơn vị sản 
xuất chính của Công ty tại Việt Nam 
là Liên doanh Vietsovpetro, trong đó 
Zarubezhneft sở hữu 49% cổ phần 
của Liên danh và Petrovietnam sở 
hữu phần còn lại. Hiện tại, Liên doanh 
sở hữu một trong những cơ sở hạ 
tầng ven biển tốt nhất ở Đông Nam 
Á để xây dựng và lắp đặt các giàn 
khoan ngoài khơi.

Trong khi đó, Tập đoàn DEME của Bỉ 
có hơn 140 năm kinh nghiệm trong 
ngành kỹ thuật hàng hải và dịch vụ 
ngoài khơi, là nhà thầu thi công hàng 
đầu các trang điện gió trên thế giới. 
Công ty DEME Concessions Wind 
thành lập vào năm 2014 là một công 
ty con của Tập đoàn DEME là người 
kết nối các nhóm đầu tư phát triển 
điện gió ngoài khơi.

DEME Concessions Wind là một cổ 
đông tích cực trong danh mục đầu tư 
đa dạng của các dự án gió ngoài khơi 
Châu Âu với công suất hơn 1,5 GW, từ 
các dự án đang trong giai đoạn phát 
triển đến các dự án giai đoạn vận 
hành.

Cụ thể, công ty thành viên là DEME 
Offshore đã lắp đặt hơn 75 trang trại 
điện gió ngoài khơi chiếm 30% tổng 
số móng ngoài khơi và 40% tổng số 
tuabin gió trên toàn thế giới.

Đức Dũng
Theo bnews.vn, 

Ngày 15/07/2021


