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Được biết thông tin Bộ Tài Nguyên và Môi trường vừa mới ra quyết định thành lập Hội 

đồng thẩm định lại Báo cáo Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của Dự án “Cải tạo 

cảnh quan và phát triển đô thị ven sông Đồng Nai” (gọi tắt là Dự án lấn sông Đồng Nai), 

Mạng lưới Sông ngòi Việt Nam (VRN) một lần nữa khẳng định quan điểm nhất quán nói 

“Không” với dự án, đề nghị chấm dứt dự án này và trả lại nguyên trạng sông Đồng Nai.  

“Dự án lấn sông Đồng Nai” được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt quy hoạch 1/500 và 

chấp thuận đầu tư theo Quyết định số 2230/QĐ-UBND ngày 21/7/2014 do Công ty cổ 

phần Toàn Thịnh Phát (thuộc tập đoàn Thành Thành Công) và được khởi công vào 

tháng 1/2015. Dự án có quy mô diện tích 8,4 ha (84.000 m2), trong đó diện tích lấn 

sông lên tới hơn 7,7 ha. Dự án nằm dọc theo sông Đồng Nai, kéo dài hơn 1,3 km từ 

công viên Nguyễn Văn Trị (đối diện UBND tỉnh Đồng Nai) đến cầu Rạch Cát (P.Quyết 

Thắng), và đã đổ đất đá lấn mặt nước sông đoạn hẹp nhất là 30m và đoạn rộng nhất là 

100m. Ngày 23/3/2015 Mạng lưới Sông Ngòi Việt nam đã ra thông cáo báo chí đầu tiên 

bày tỏ lo ngại sâu sắc và kiến nghị việc rút giấy phép dự án này. Ngày 27/3/2015, Phó 

Thủ tướng đã có công văn chỉ đạo giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp 

với các Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông Vận tải, 

UBND tỉnh Đồng Nai và các cơ quan liên nghành kiểm tra việc thực hiện, đánh giá tác 

động của dự án, xử lý theo thẩm quyền và quy định của pháp luật hiện hành. Ngày 

28/3/2015 UBND tỉnh Đồng Nai và Chủ đầu tư đã tạm dừng việc thực hiện Dự án. Ngày 

1/6/2015, Bộ Tài nguyên - Môi trường đã kiến nghị Chính phủ tiếp tục giao cho Bộ chủ 

trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan thẩm định lại Báo cáo ĐTM của dự án lấp 

sông Đồng Nai. Ngày 16/6/2015, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký công văn chỉ đạo 

giao Bộ Tài nguyên Môi trường thẩm định lại báo cáo ĐTM của Dự án. 

 

“Dự án lấn sông Đồng Nai” thực sự đã gây lo lắng và bức xúc dư luận xã hội về tác 

động ảnh hưởng tới môi trường và cuộc sống của hơn 20 triệu dân đang sinh sống và 

phụ thuộc nguồn nước tại lưu vực sông Đồng Nai, nó được đánh giá là một trong 

những lưu vực sông có ảnh hưởng to lớn tới sự phát triển kinh tế xã hội và sinh kế của 

11 tỉnh thành của Nam Bộ. Đặc biệt, dự án đã vi phạm nghiêm trọng nhiều điều khoản 

được qui định trong Luật Tài nguyên nước (2012), Luật Bảo vệ Môi trường (2014), Luật 

Đê điều (2006), Luật Phòng chống Thiên tai (2013), Luật Xây dựng (2003), Nghị định 

Quản lý lưu vực sông (Số 120/2008/NĐ-CP). 



 

Cụ thể, đối với luật Tài Nguyên Nước (2012), “Dự án lấn sông Đồng Nai” đã vi phạm 

điều 9 trong việc cấm xây dựng công trình cản trở thoát lũ, lưu thông nước ở các sông; 

vi phạm điều 30 trong việc gây cản trở dòng chảy và, điều 31 về hành lang bảo vệ 

nguồn nước và đặc biệt dự án vi phạm điều 63 gây ảnh hưởng xấu đến sự ổn định của 

lòng, bờ, bãi sông. Trong Luật Bảo vệ Môi trường ban hành năm 2014, dự án đã vi 

phạm điều 52 về qui định chung bảo vệ nước sông (Khoản 1,2,3,4,5), điều 56, khoản 3 

về lấn chiếm xây dựng trái phép công trình nhà ở trên mặt nước. Việc bảo vệ đê điều 

và phòng chống thiên tai được Chính phủ Việt Nam rất quan tâm nhằm phát triển 

ngành nông nghiệp bền vững và ổn định cuộc sống tới người dân, thế nhưng “Dự án 

lấn sông Đồng Nai” cũng đã vi phạm Luật Đê điều ban hành năm 2006 ở điều 7 bao 

gồm khoản 5, 7 và 10 về việc bảo vệ đê điều, đổ đất lấn chiếm lòng sông và bãi sông. 

Bên cạnh đó, dự án này còn vi phạm Luật Phòng chống thiên tai, điều 19 khoản 1, 2 về 

bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với việc đầu tư xây dựng mới hoặc nâng 

cấp khu đô thị, điểm dân cư nông thôn và công trình hạ tầng kỹ thuật. Dự án cũng bỏ 

qua yếu tố đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống nguy cơ rủi ro xảy ra như lũ quét 

trong việc bảo đảm tính ổn định của công trình trước thiên tai và tuân thủ quy định của 

pháp luật về bảo vệ môi trường, về xây dựng và về quy hoạch đô thị. Các điều khoản 

10 và 13 của Luật Xây dựng do Chính phủ ban hành năm 2003 về việc “nghiêm cấm 

trong hoạt động xây dựng lấn chiếm hành lang bảo vệ công trình giao thông, thuỷ lợi, 

đê điều” và “cơi nới, lấn chiếm không gian, khu vực công cộng, lối đi đã có quy hoạch 

xây dựng được duyệt và công bố” đã đẩy dự án này vi phạm lấn dòng chảy một cách 

nghiêm trọng tới dòng sông liên tỉnh và có tầm quan trọng như sông Đồng Nai. Dự án 

chưa được Ủy ban Bảo vệ Môi trường Lưu vực Hệ thống sông Đồng Nai thông qua và 

chỉ đạo việc thực hiện như đã quy định ở điểm 3, Mục 2 trong Quyết định số 

157/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.  

 

Rõ ràng, “Dự án lấn sông Đồng Nai” đã vi phạm 05 bộ luật quan trọng chủ chốt của 

Nhà nước Việt Nam. Điều này cho thấy nếu tiếp tục thực hiện dự án không tuân thủ các 

nguyên tắc cơ bản theo pháp luật của Việt Nam đã được ban hành.  

 

Chính vì vậy, Mạng lưới Sông ngòi Việt Nam một lần nữa khẳng định quan điểm đề 

nghị chính phủ cho dừng hẳn dự án “Cải tạo cảnh quan và phát triển đô thị ven sông 

Đồng Nai” và sớm trả lại nguyên trạng cho dòng sông Đồng Nai. 

 

Liên hệ: Mạng lưới Sông ngòi Việt Nam (VRN) – Điều phối viên Nguyễn Thị Hồng Vân  

Địa chỉ phòng 801, nhà Hacisco, số 15 ngõ 107 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội. 

Ghi chú: Hãy bày tỏ ý kiến của bạn về dự án này qua địa chỉ trang web của VRN tại: 

http://vrn.org.vn/vi/h/d/2015/07/1080/Tham_van_y_kien_du_an_cai_tao_canh_quan_va_phat_tr

ien_do_thi_ven_song_dong_Nai/index.html 


