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thủy điện không lấy mất nước, nước đi qua đập rồi cũng sẽ về
ĐBSCL và đi ra biển và vì có nói gì trước sau họ vẫn đắp, nên
chúng ta cần chủ động tìm biện pháp ứng phó cho ĐBSCL: mất
nguồn thủy sản tự nhiên thì có thể phát triển thủy sản nuôi thay
thế, mất phù sa thì tăng phân bón, sạt lở thì làm công trình chống
sạt lở

6

4. Thủy điện giúp giảm lũ và tăng dòng chảy mùa khô, tốt cho
ĐBSCL

8

5. Ở ĐBSCL có nhiều vấn đề khác ảnh hưởng môi trường, đâu chỉ có
tác động của thủy điện Mekong và ở Việt Nam cũng phát triển
thủy điện tràn lan đó thôi

1

Nằm ở phía cuối cùng ở hạ lưu sông Mekong, Đồng bằng Sông Cửu Long của Việt Nam sẽ
chịu tác động to lớn và vĩnh viễn nếu tất cả 11 công trình này được xây dựng.
Vấn đề thủy điện Mekong đã gây ra rất nhiều tranh cãi, trong đó có một số quan điểm/cảm
nhận của nhiều người mà chúng tôi cho là do thiếu thông tin nên chưa xác đáng. Vì vậy,
chúng tôi biên tập tài liệu nhỏ này nhằm cung cấp thông tin rộng rãi về một số quan điểm/cảm
nhận nói trên. Chúng tôi tạm gọi những quan điểm/cảm nhận này là những “Truyền thuyết
hiện đại” xung quanh vấn đề Thủy điện Mekong.
1
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điện trên dòng chính Sông Mekong là cách duy nhất giúp Lào
thoát nghèo
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8. Thủy điện là nguồn năng lượng tái tạo, có thể xem là sạch về mặt
môi trường và biến đổi khí hậu, và là nguồn năng lượng giá rẻ
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9. Việt Nam nên tham gia xây 2 đập trên dòng chính Mekong
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10. Nhưng thủy điện dòng chính Mekong sẽ đáp ứng nhu cầu năng
lượng ngày càng tăng của khu vực, không làm thủy điện thì làm
sao?

Hiện nay trên dòng chính Sông Mekong ở Hạ lưu vực Mekong, Lào và Campuchia đang có
kế hoạch xây dựng 11đập thủy điện chắn ngang sông, trong đó 9 đập ở Lào và 2 đập ở
Campuchia. Đập Xayaburi đã khởi công xây dựng từ tháng 11, 2012 đến nay đã được khoảng
30% tiến độ và hiện nay Lào đã thông báo cho các quốc gia thành viên MRC về . định xây
dựng đập thứ hai, đập Don Sahong, trên dòng chính.
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Những truyền thuyết hiện đại
1. Các nước xây dựng thủy điện trên dòng chính Mekong trong lãnh thổ quốc gia của họ
thì họ có toàn quyền quyết định, không ai có thể can thiệp gì.
Đúng là các công trình đập thủy điện được xây dựng trong lãnh thổ của các nước khác, nhưng
là trên dòng Sông Mekong thì chịu sự chi phối của Hiệp định hợp tác Mekong đã được 4 quốc
gia thành viên Ủy hội Mekong quốc tế (MRC) ký kết vào năm 1995, là một hiệp định hợp tác
chia sẻ sử dụng nước và quản lý lưu vực sông Mekong. Trong Hiệp định 1995 có quy định
một quy trình gọi là PNPCA (Prior Notification, Prior Consulation, and Agreement) (Thông
báo trước, Tham vấn trước, và Thỏa thuận) để 4 chính phủ cố gắng đạt được thỏa thuận. Mục
đích của quy trình này là để các quốc gia có cơ hội đánh giá các tác động xuyên biên giới. Mặc
dù Hiệp định Mekong 1995 mang tính tự nguyện và không có cơ chế thực thi pháp luật theo
nghĩa truyền thống, nhưng đến nay chưa có quốc gia nào bác bỏ Hiệp định này và “tinh thần
Mekong” tức là tinh thần hợp tác hàm chứa trong hiệp định vẫn còn giá trị.
Hiệp định 1995 công nhận nguyên tắc “sử dụng bình đẳng và hợp lý” là cơ sở của việc hợp tác
của 4 quốc gia. Điều này có nghĩa là mặc dù các nước ở phía hạ lưu không thể phủ quyết việc
sử dụng dòng sông, nhưng họ có quyền yêu cầu có một quy trình công bằng, hợp lý để quyền
của họ cũng được tôn trọng. Tương tự như thế, các nước ở phía thượng lưu có quyền sử dụng
dòng sông, nhưng phải là sau khi đã thực hiện các bước để tôn trọng quyền của các quốc gia ở
phía hạ lưu. Do đó, không có quốc gia nào có quyền định đoạt tuyệt đối đối với dòng Sông
Mekong mà phải hợp tác để đạt được một giải pháp.

http://www.asienreisender.de/images2/4000islandsbyasienreisender.jpg

Điều 3 của Hiệp định Mekong 1995 về Bảo
vệ môi trường và cân bằng sinh thái qui định
“Bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên,
điều kiện sống và đời sống thủy sinh, và cân
bằng sinh thái của lưu vực Mekong khỏi bị ô
nhiễm hoặc bị ảnh hưởng có hại khác do
các kế hoạch phát triển và việc sử dụng
nước và các tài nguyên liên quan trong lưu
vực gây ra”

Thực tế, cả 2 báo cáo Đánh giá tác động môi trường cho cả hai trường hợp Xayaburi và Don
Sahong đều kém chất lượng, không hề có đánh giá tác động xuyên biên giới. Các biện pháp
gọi là giảm thiểu tác động chỉ mang tính lý thuyết, chưa có gì để chứng minh là hữu hiệu, đặc
biệt trong bối cảnh một dòng sông lớn ở vùng nhiệt đới có tải lượng phù sa hàng năm, sự đa
dạng loài cá và tổng sinh khối cá rất lớn như Sông Mekong. Hơn nữa, vì các báo cáo Đánh giá
tác động môi trường không có phân tích tác động xuyên biên giới, nên các biện pháp giảm
thiểu tác động đưa ra không dựa trên nghiên cứu tác động xuyên biên giới.
Do những lý do trên, việc các nước thành viên MRC, các nhà hoạt động môi trường, các nhà
khoa học, các tổ chức phi chính phủ, cộng đồng quốc tế nêu quan ngại và kêu gọi trì hoãn xây
dựng các đập trên dòng chính Mekong trong 10 năm để nghiên cứu thêm là hoàn toàn phù
hợp với tinh thần Hiệp định hợp tác Mekong 1995. Ngoài ra, việc yêu cầu phải có các đánh
giá tác động môi trường xuyên biên giới được tiến hành một cách khách quan, khoa học và
các biện pháp giảm thiểu tác động được chứng minh hiệu quả trước khi đưa ra quyết định xây
dựng đập là những yêu cầu hoàn toàn hợp lý, hợp tình.
1
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Cơ sở của việc kêu gọi hoãn quyết định về xây dựng các đập trong 10 năm, theo khuyến nghị
rất rõ ràng của của nhóm chuyên gia thực hiện Báo cáo Đánh giá môi trường chiến lược (báo
cáo SEA) do MRC ủy nhiệm thực hiện trong 16 tháng từ 2009 đến 2010 là:
• Sông Mekong là một trong những dòng sông vĩ đại nhất trên trái đất này, với nguồn tài
nguyên thiết yếu cho khu vực, duy trì sinh kế, sức khỏe, văn hóa, của hàng triệu người.
Toàn vùng sẽ chịu ảnh hưởng của các quyết định về sự phát triển thủy điện trên dòng
chính Mekong.
• Cần có thêm nghiên cứu, đánh giá tác động xuyên biên giới và tham vấn có . nghĩa với
các cộng đồng bị ảnh hưởng.
• “Dòng chính sông Mekong không bao giờ nên được dùng làm thí nghiệm để chứng
minh hay cải thiện công nghệ thủy điện có đập chắn ngang toàn bộ dòng sông”.
• Vì vậy các quyết định phải dựa trên các nghiên cứu nghiêm túc và công nghệ được kiểm
chứng, và có sự tham vấn với các chính phủ và các cộng đồng bị ảnh hưởng.
Xem xét câu hỏi cơ bản nhất “Đắp hay không đắp dòng chính Sông Mekong?”, báo cáo Đánh
giá môi trường chiến lược đưa ra 4 Phương án chọn lựa bao gồm: 1. Không đắp đập dòng
chính, 2. Hoãn tất cả các đập dòng chính cho một thời gian xác định để nghiên cứu thêm trước
khi ra quyết định đắp hay không đắp và nếu có đắp thì đắp như thế nào, 3. Xây dựng dần thủy
điện dòng chính, 4. Phát triển các dự án thủy điện dòng chính theo thị trường.
Sau khi phân tích về các tác động tiềm tàng và các lợi ích liên quan đến các dự án dòng chính,
và tiếp theo một chương trình tham vấn sâu với hơn 100 cơ quan nhà nước và phi chính phủ,
nhóm SEA đã đưa kiến nghị các quốc gia Mekong chọn Phương án chiến lược số 2.
Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Campuchia cũng ủng hộ Phương án 2 và kêu gọi hoãn tất
cả các quyết định đối với các đập thủy điện dòng chính Mekong trong vòng 10 năm để tiến
hành các nghiên cứu về tác động.
Mặc dù theo nguyên tắc cẩn trọng, sẽ bàn sâu ở phần sau, thì “Trách nhiệm chứng minh”
(burden of proof) rằng đề xuất công trình không có tác động lớn với sức khỏe con người và
môi trường là thuộc về bên đề xuất, nhưng hiện nay Chính phủ Việt Nam cũng đang tiến hành
Nghiên cứu tác động thủy điện dòng chính Mekong đối với ĐBSCL, với kinh phí 4,5 triệu
USD.
2. Tuy Việt Nam sẽ chịu ảnh hưởng nhiều của thủy điện Mekong nhưng vì chưa định
lượng tổn thất là bao nhiêu cho nên nêu quan ngại là không có cơ sở.
Hiện nay đã có rất nhiều nghiên cứu của các nhà khoa học quốc tế và đặc biệt là công trình
nghiên cứu đánh giá môi trường chiến lược trong 16 tháng của một nhóm chuyên gia hùng
hậu 25 người thực hiện từ 2009 đến 2010 do MRC ủy thác. Các nghiên cứu này dựa vào phân
tích số liệu và các nghiên cứu hiện có, các cơ sở l. thuyết khoa học về thủy văn, thủy lực, nông
nghiệp, thủy sản, kinh tế, năng lượng, sinh thái cũng như các phân tích về tác động của thủy
điện trên thế giới và đưa ra những cảnh báo về các tác động sẽ có đối với ĐBSCL. Do đó
không thể nói rằng các cảnh báo hiện nay là không có cơ sở.
Tác động của thủy điện rất đa dạng và sẽ bộc lộ dần dần qua thời gian sau khi xây đập. Có
những tác động sẽ thấy sớm và những tác động sẽ diễn ra dần dần. Ví dụ sau khi xây đập xong
thì cá không thể di cư được trong mùa di cư sau, không sinh sản được thì trứng cá và cá con sẽ
không còn trôi xuống ĐBSCL ngay trong mùa sau. Mất phù sa thì khoảng 10-15 năm sau mới
thấy được tác động rõ ràng trên năng suất lúa; giảm nguồn cát, sỏi ở đáy sông cũng phải cần
10 năm sau mới nhận biết vì thời gian cát sỏi di chuyển dọc đáy sông xuống đến ĐBSCL cũng
mất nhiều năm.
Hà Nội, 2014
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Muốn định lượng được tổn thất là bao nhiêu
thì cần rất nhiều thời gian để (i) đo đếm tình
trạng hiện tại (ví dụ sản lượng thủy sản tự
nhiên, tình trạng sạt lở, năng suất lúa, v.v) và
(ii) thiết lập các mối tương quan giữa tác
động và tổn thất (ví dụ giảm bao nhiêu phù
sa ở vùng biển thì năng suất thủy sản biển
giảm theo là bao nhiêu, giảm phù sa lên
đồng ruộng thì năng suất lúa giảm tương
ứng bao nhiêu và khi nào, mất nguồn cá
http://www.ciatnews.cgiar.org/wp-content/uploads/2014/03/the-mekongdelta-is-set-to-face-more-extreme-weather-conditions-in-vietnam.4.jpg,
trắng thì ảnh hưởng thế nào đến dinh dưỡng
người dân, đặc biệt là người nghèo, trẻ em, phụ nữ, người già ở nông thôn và ảnh hướng thế
nào đến các loài khác như chim, cò, rùa, rắn trong chuỗi sinh thái).
Theo thông lệ quốc tế, các công ước, và quy
định quốc tế, trong trường hợp có những đề
xuất dự án và chính sách có thể gây ra tổn hại
lớn đến môi trường và sức khỏe con người ở
diện rộng như trường hợp các đập thủy điện
Mekong thì phải áp dụng nguyên tắc cẩn
trọng theo đó những quyết định đưa ra một
cách có trách nhiệm, thiên về hướng an toàn
để bảo vệ con người và môi trường.

Đồng bằng Sông Cửu Long bắt đầu được hình thành khoảng 6000 năm trước do quá trình
miệt mài nhiều ngàn năm vận chuyển phù sa của Sông Mekong bồi đắp tạo nên. Nếu không
có quá trình tự nhiên gọi là quá trình Kiến tạo đồng bằng (delta building process) của Sông
Mekong thì đã không có sự xuất hiện của ĐBSSCL. Quá trình kiến tạo đồng bằng có thể sẽ bị
ngưng khi các đập thủy điện Mekong xây dựng xong và có thể quá trình ngược lại sẽ xảy ra,
gây gia tăng sạt lở bờ sông, bờ biển.
Toàn bộ sự sống trong Lưu vực Mekong đã tiến hóa thích nghi trong nhiều ngàn năm với điều
kiện môi trường do Sông Mekong tạo ra theo chu kỳ hàng năm. Nền “văn minh sông nước” ở
ĐBSCL là một ví dụ sinh động về sự thích nghi đó, thể hiện qua nhiều mặt: thời vụ canh tác,
đánh bắt thủy sản, giao thông thủy, sản vật, và kể cả nét văn hóa và tính cách con người.
Nói tới nước là nói về 3 khía cạnh: số lượng, chất lượng, và thời gian. Về số lượng, có thể các
đập thủy điện cuối cùng sẽ trả lại nước cho dòng sông, nhưng về thời gian sẽ bị đảo lộn. Nước
về ĐBSCL sẽ tùy thuộc vào sự vận hành của các nhà vận hành đập, với mục đích tối đa hóa lợi
nhuận từ phát điện là trên hết. Sự đảo lộn bất thường thời gian nước đến và nước đi sẽ gây xáo
trộn nhiều mặt về thời vụ canh tác, loại hoa màu, công trình điều tiết nước, chi phí và năng
suất canh tác, ảnh hưởng hệ sinh thái, văn hóa và tất cả các mặt đời sống ở ĐBSCL.

http://mekong-delta.org/wp-content/uploads/2014/04/can-tho
floating-market.jpg

Nguyên tắc cẩn trọng đã được Đại hội đồng Liên hiệp quốc công nhận vào năm 1982 trong
Hiến chương thế giới về Thiên nhiên và được áp dụng trong Công ước Montreal (Montreal
Protocol) 1987. Nguyên tắc này đã được đưa vào nhiều công ước và thỏa thuận quốc tế như
Công ước Kyoto, công ước Motreal 1987, Nguyên tắc số 15 của Tuyên bố Rio 1992, tuyên bố
Winspread 1998 về nguyên tắc cẩn trọng.
Nguyên tắc cẩn trọng tuyên bố rằng “khi một hành động hoặc một chính sách bị nghi ngờ có
rủi ro gây hại cho công chúng hoặc cho môi trường, và thiếu sự đồng thuận khoa học rằng
hành động hoặc chính sách đó là không gây hại, thì trách nhiệm chứng minh (burden of
proof) rằng hành động đó không có hại là thuộc về phía đưa ra hành động hoặc chính sách”.
Như vậy, ở vị thế bên bị tác động, Việt Nam, hay đặc biệt là người dân ĐBSCL hoàn toàn có
quyền nêu quan ngại cho đến khi nào có cơ sở khoa học vững chắc để đảm bảo tác động
không nghiêm trọng hoặc có biện pháp hữu hiệu để giảm thiểu.
Cụ thể hơn, Nguyên tắc cẩn trọng yêu cầu: Một là, phía đề xuất dự án phải đưa ra được bằng
chứng là họ đã: i) xem xét các phương án khả dĩ khác và tiến hành việc của họ một cách có
trách nhiệm và ít gây hại nhất, i) dự án của họ sẽ không gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe con
người và môi trường tư nhiên. Hai là, việc ra quyết định phải có sự tham gia một cách có .
nghĩa của bên có thể bị hại. Ba là, cần phải theo dõi hậu quả của quyết định và sẵn sàng đảo
ngược hành động khi phát hiện có hậu quả xấu. Vì vậy, nguyên tắc cẩn trọng yêu cầu tránh
những quyết định không thể đảo ngược hoặc không thể khắc phục.
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3. Thủy điện Mekong không ảnh hưởng nghiêm trọng đến ĐBSCL vì thủy điện không
lấy mất nước, nước đi qua đập rồi cũng sẽ về ĐBSCL và đi ra biển và vì có nói gì trước
sau họ vẫn đắp, nên chúng ta cần chủ động tìm biện pháp ứng phó cho ĐBSCL: mất
nguồn thủy sản tự nhiên thì có thể phát triển thủy sản nuôi thay thế, mất phù sa thì tăng
phân bón, sạt lở thì làm công trình chống sạt lở.
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Về mùa nước, ở ĐBSCL có 4 mùa: 2 mùa chính là mùa nước nổi và mùa khô và 2 mùa phụ là
2 mùa chuyển tiếp giữa hai mùa chính. Các mùa chuyển tiếp chỉ dài khoảng vài tuần nhưng
đóng vai trò rất quan trọng trong toàn bộ hệ sinh thái, khi đó cá và các loài sinh vật nhận được
“tín hiệu dòng sông” và bắt đầu di cư, sinh sản, hoặc thực hiện các hoạt động khác trong chu
trình sống. Khi các đập thủy điện Mekong xây dựng, do tác động tích và xả nước của các đập
thủy điện, các mùa chuyển tiếp này sẽ bị rút ngắn hoặc biến mất hoàn toàn mùa khô sẽ chuyển
sang mùa nước và mùa nước sẽ chuyển sang mùa khô đột ngột trong vài ngày thì các loài sinh
vật sẽ bị rối loạn về mùa và không thể thực hiện được các hoạt động trong chu kỳ sống như di
cư, tìm mồi, sinh sản, v.v.
Phạm vi xâm nhập mặn vào đất liền ở vùng ven biển ĐBSCL là sự cân bằng động giữa dòng
chảy nước ngọt sông Mekong đẩy ra và nước mặn từ biển đẩy vào. Khi dòng chảy Mekong
yếu đi vào mùa khô thì nước biển vào sâu hơn trong đất liền và ngược lại khi dòng chảy
Mekong mạnh hơn vào mùa nước thì mặn bị đẩy ra. Đây là sự cân bằng tự nhiên hằng năm.
Tuy nhiên, khi các đập thủy điện Mekong xây dựng, dòng chảy thay đổi bất thường thì sự cân
bằng mặn ngọt cũng sẽ thay đổi bất thường tức là ranh giới mặn ngọt sẽ thay đổi bất thường
tùy vào sự vận hành đóng, mở của đập thủy điện.
Các đập thủy điện dòng chính Mekong sẽ cắt dòng Sông Mekong thành những đoạn khác
nhau (compartments) với khoảng 90-100km phía trên mỗi đập bị biến thành hồ chứa nước để
phát điện. Khoảng hơn một nửa chiều dài dòng sông ở vùng Hạ Lưu vực (1750km) sẽ bị biến
thành một loạt hồ. Khi “dòng sông sống” (dòng sông cuồn cuộn chảy) bị biến thành một loạt
hồ thì phù sa bị mất năng lượng dòng chảy sẽ lắng đọng tại các đoạn hồ này. Theo Báo cáo
Đánh giá môi trường chiến lược, một khi các đập thủy điện dòng chính được xây dựng xong,
tải lượng phù sa hàng năm của Sông Mekong (160 triệu tấn) sẽ giảm còn ¼
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4. Thủy điện giúp giảm lũ và tăng dòng chảy mùa khô, tốt cho ĐBSCL
Kinh nghiệm trong nước, nhất là thủy điện ở miền trung trong những năm gần đây đã cho
thấy các đập thủy điện không bao giờ thực hiện được chức năng cắt lũ, nhất là khi có lũ lớn.
Các nhà đầu tư xây dựng thủy điện là vì lợi ích thu nhập đối với đồng tiền họ bỏ ra đầu tư chứ
không phải vì lợi ích của người dân ở hạ lưu đập. Thực tế khi có lũ lớn, để bảo vệ đập, các nhà
vận hành sẽ xả lũ khi ở hạ lưu đã ngập gây ra hiện tượng lũ chồng lũ gây thiệt hại tài sản và
tính mạng con người ở hạ lưu đập.

http://images.nationalgeographic.com/wpf/medialive/
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Việc giảm nguồn phù sa sẽ dấn đến hàng loạt hệ quả cho ĐBSCL bao gồm giảm nguồn dinh
dưỡng tự nhiên cho đất. Không có nguồn bồi đắp hàng năm đất sẽ bị bạc màu và năng suất lúa
và hoa màu sẽ suy giảm và chi phí canh tác, phân bón, kiểm soát dịch bệnh sẽ tăng lên. Đồng
bằng Sông Cửu Long cũng như các đồng bằng do phù sa bồi đắp khác trên thế giới đều sụt lún
tự nhiên do quá trình nén và sụt lún do tác động của con người như khai thác nước ngầm. Mất
nguồn phù sa bù đắp hàng năm trên mặt, tốc độ sụt lún sẽ nhanh hơn cộng với tình hình nước
biển dâng thì quá trình chìm xuống của đồng bằng sẽ nhanh chóng hơn.
Về mặt sinh thái, lưu vực Mekong không phải kết thúc ở bờ biển mà còn kéo dài ra một vùng
ven biển (Mekong Plume). Năng suất sinh học của thủy sản ven biển ĐBSCL cao là nhờ
nguồn dinh dưỡng bám vào phù sa Sông Mekong mang ra biển hàng năm. Khi nguồn dinh
dưỡng giảm sẽ ảnh hưỏng thủy sản biển, đời sống ngư dân, và các ngành công nghiệp phụ
thuộc như chế biến, vận chuyển, thương mại thủy sản.
Mất nguồn cá tự nhiên nước ngọt và ven biển sẽ ảnh huởng lớn đến dinh dưỡng của người
dân, đặc biệt là người nghèo. Ngoài ra, nó còn ảnh hưởng lên toàn bộ dây chuyền hệ sinh thái,
trực tiếp là các loài ăn cá như chim, rò, rùa, rắn, v.v
Tự tìm giải pháp thích ứng cho ĐBSCL là việc trước sau gì chúng ta cũng sẽ phải làm, nhưng
các biện pháp thích ứng sẽ rất khó khăn và tốn kém cho ĐBSCL. Mất nguồn phù sa là nguồn
dinh dưỡng tự nhiên cho nông nghiệp thì có thể bù lại bằng cách tăng phân bón để duy trì
năng suất, nhưng kinh nghiệm ở ĐBSCL cho thấy trường hợp canh tác lúa trong đê bao thiếu
phù sa thì sau một thời gian khoảng 10-15 năm, dinh dưỡng đất sẽ cạn kiệt và dù có tăng phân
bón thì năng suất vẫn giảm và tăng ô nhiễm môi trường nước.
Sạt lở do nguyên nhân cục bộ thì có thể có biện pháp khắc phục bằng công trình, nhưng sạt lở
diễn do sự đảo lộn cân bằng diễn ra trên diện rộng thì khó có biện pháp nào ngăn lại được cho
đến khi đạt sự cân bằng mới. Kinh nghiệm thực tế đã cho thấy không có công trình bờ kè nào
có thể chống được sạt lở một cách vĩnh viễn mà thực tế khi sự cân bằng bị đảo lộn, làm kè bảo
vệ nơi này nghĩa là tăng sạt lở nơi khác.
Mất nguồn thủy sản tự nhiên thì có thể nghĩ tới phát triển thủy sản nuôi. Cá nuôi không thể
thay thế được cá tư nhiên vì cá nuôi có vốn đầu tư, chi phí cao, người nghèo không thể thực
hiện được. Nguồn thức ăn cho cá nuôi phụ thuộc vào cám từ thóc và nguồn cá nước ngọt tự
nhiên và cá tạp ở biển để làm thức ăn trực tiếp và chế biến thức ăn công nghiệp. Thủy sản nuôi
không đa dạng như thủy sản tự nhiên. Ngoài ra, thủy sản tự nhiên là nguồn thức ăn của các
loài hoang dã khác (chim cò, rùa rắn) thì thủy sản nuôi không thể thay thế được.
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Sông Mekong là một dòng sông độc đáo vì lưu lượng mùa lũ gấp 30 lần lưu lượng mùa khô.
Sự biến đổi tự nhiên theo mùa của Sông Mekong đóng vai trò quan trong trong nhiều chức
năng sinh thái liên quan đến nước. Khí hậu của Lưu vực Mekong chịu ảnh hưởng của mưa
mùa tây nam làm cho nước mùa lũ dâng lên vài mét. Động thực vật trong các vùng đồng ngập
lũ ở Campuchia và Việt Nam đã thích nghi với điều kiện sống theo chu kỳ năm như thế trong
nhiều ngàn năm. Chính “nhịp thủy văn” hàng năm này của hệ thống Mekong tạo ra năng suất
và sự đa dạng sinh học cao trong vùng. Nét văn hóa của vùng Mekong được hình thành trên
nền tảng này từ xưa và ngày nay nhịp thủy văn này vẫn là nền tảng của nền kinh tế ở đây. Mối
liên hệ giữa nhịp thủy văn và năng suất đất, năng suất nông nghiệp, và năng suất sinh học là
mối liên hệ tương tác rất phức tạp và chưa được hiểu rõ vì vậy lợi ích của nhịp thủy văn chưa
được đánh giá và có thể dễ dàng bị xem nhẹ.
5. Ở ĐBSCL có nhiều vấn đề khác ảnh hưởng môi trường, đâu chỉ có tác động của thủy
điện Mekong và ở Việt Nam cũng phát triển thủy điện tràn lan đó thôi.
Đúng là Việt Nam đã có giai đoạn phát triển nóng về thủy điện và nay đã nhận ra tác động tiêu
cực của thủy điện và chính vì cân nhắc giữa lợi ích và thiệt hại về kinh tế, môi trường, xã hội.
Chính vì thế, năm 2012 Chính phủ Việt Nam đã rà soát quy hoạch phát triển thủy điện trên
toàn quốc và loại bỏ 423 dự án thủy điện, chiếm 34.2% trong tổng số 1,239 dự án.
ĐBSCL hiện đối diện với 3 thách thức: Biến đổi khí hậu, Các vấn đề nội tại về phát triển
không bền vững, và Các mối đe dọa từ các vấn đề phát triển ở thượng lưu Mekong, đặc biệt là
thủy điện dòng chính Mekong.
Biến đổi khí hậu đang diễn ra thể hiện ở nhiều mặt như nhiệt độ nóng lên, mưa hạn và gió bão
thất thường, và nước biển dâng kèm theo xâm nhập mặn đang ảnh hưởng đến mọi mặt sản
xuất và đời sống. Theo dự báo, đến cuối thế kỷ 21 ở ĐBSCL nước biển sẽ cao 75cm đến
100cm so với giai đoạn 1980-1999. Tuy nhiên, biến đổi khí hậu và nước biển dâng là quá
trình diễn biến dần dần và chúng ta còn có thời gian để thích ứng, tuy là khó khăn.
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Các vấn đề nội tại của ĐBSCL về phát triển thiếu bền vững bao gồm mất rừng, ô nhiễm môi
trường nước do nuôi thủy sản và hóa chất nông nghiệp, bao đê khép kín làm lúa vụ ba trong
mùa lũ làm cho đất bạc màu và thay đổi thủy văn gây tăng ngập ngoài đê và tăng xâm nhập
mặn vào mùa khô, v.v. Tuy nhiên, hiện nay đã có nhiều biện pháp và chính sách để cả thiện
dần như trồng rừng ven biển, áp dụng biện pháp canh tác 1P5G (1 phải, 5 giảm) hay 1P6G (1
phải, 6 giảm) để giảm lượng nước và hóa chất nông nghiệp. Vấn đề đê bao lúa vụ ba cũng đã
có nhiều nhà khoa học lên tiếng và thực chất vấn đề này cũng dễ khắc phục một khi quan niệm
về an ninh luơng thực và tối đa hóa sản lượng lúa được thay đổi, bởi vì các đê bao này đắp
bằng đất, không phải là công trình kiên cố vĩnh viễn và việc xả lũ vào cũng rất đơn giản và
trên thực tế đã có nhiều địa phương thực hiện việc xả lũ định kỳ vào những vùng đê bao khép
kín để nhận phù sa và nguồn lợi thủy sản vào hàng năm.
Mối đe dọa từ những sự phát triển ở thượng lưu Mekong như chuyển nước sang lưu vực khác
và thủy điện, đặc biệt là các đập thủy điện trên dòng chính Mekong sẽ là mối đe dọa lớn nhất
đối với ĐBSCL trong 3 mối đe dọa vừa nêu. Một khi các đập thủy điện Mekong được xây
dựng kiên cố chắn dòng sông thì các tác động là vĩnh viễn và không thể đảo ngược được.
Thích ứng với Biến đổi khí hậu và giải quyết các vấn đề phát triển chưa bền vững ở ĐBSCL
đòi hỏi thời gian và tốn kém, nhưng ĐBSCL hoàn toàn có cơ hội để làm được. Các tác động
đến từ thủy điện dòng chính Mekong sẽ làm mất đi cơ hội đó.
6. Lào là nước nghèo, có tiềm năng thủy điện lớn, phát triển thủy điện trên dòng chính
Sông Mekong là cách duy nhất giúp Lào thoát nghèo.
Đồng bằng Sông Cửu Long nghèo hơn Lào!
Mặc dù GDP không phải là con số tốt để đo giàu, nghèo hay sức khỏe của một nền kinh tế.
Tuy nhiên, vì không có con số nào khác có sẵn, chúng ta thử dùng GDP để xem xét câu hỏi
này.
Theo Ngân hàng thế giới, GDP năm 2013 của Lào là 11.14 tỉ USD, dự báo sẽ tăng trưởng
7.5% trong năm 2014, 7.9% trong năm 2015, và 9.1% trong năm 2016. Với dân số 2013 là 6.8
triệu người, GDP bình quân đầu người của Lào năm 2013 là 1638.2 USD. Trong khi đó đối
với ĐBSCL, theo báo cáo của Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ, trong 6 tháng đầu năm 2014, GDP
toàn vùng ĐBSCL đạt 237,000 tỉ đồng tương đương 11.17 tỉ USD. Giả định cùng con số GDP
cho 6 tháng cuối năm thì tổng GDP cả năm toàn vùng ĐBSCL là khoảng 22.34 tỉ USD. Với
dân số khoảng 18 triệu người thì GDP bình quân đầu người của ĐBSCL trong năm 2014
khoảng 1,242 USD. Nếu so GDP của Lào với GDP của ĐBSCL để làm phép so sánh tương
đối thì Lào là một nước nhỏ về dân số chứ không nghèo hơn ĐBSCL. ĐBSCL đây mới chính
là nơi nghèo hơn và đông người gấp 3 lần nước Lào.
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Ngoài ra, khi nói về GDP thì cần nhớ rằng bản thân con số GDP có rất nhiều khuyết điểm vì
nó không phản ánh được giá trị của tài nguyên thiên nhiên như cá, rau, nước sạch mà người
dân sử dụng hằng ngày không thông qua thị trường, dù những tài nguyên này chiếm phần
quan trọng trong nguồn dinh dưỡng nuôi sống người dân của một quốc gia. Rất nhiều người
Lào tiêu thụ cá và nước từ sông Mekông hằng ngày mà không phải chi phí một đồng tiền mặt
nào cả và dĩ nhiên không được nhìn thấy trong con số GDP. Nhiều người dân Lào nói “chúng
tôi không nuôi cá, cá nuôi chúng tôi”
Đập thủy điện Mekong là đập thủy điện nước ngoài.
Toàn bộ 11 đập dự kiến trên dòng chính Mekong không phải do các quốc gia chủ nhà là Lào
và Campuchia cấp vốn mà do các công ty nước ngoài đầu tư, xây dựng và vận hành.
Thời gian xây dựng trung bình mỗi đập là 8 năm, và trong 25 năm từ năm thứ 9 đến năm thứ
33 thì theo hình thức BOT (Xây dựng, Vận hành, Chuyển giao) khoảng 69-74 % doanh thu
thuộc về nhà đầu tư, và Lào chỉ được 26-31% doanh thu. Điện tạo ra cũng không phải Chính
Phủ Lào hay người dân Lào tiêu thụ, mà chủ yếu (95%) là xuất sang cho Thái Lan. Theo báo
cáo Đánh giá môi trường chiến lược, nếu tất cả các dự án dòng chính được tiến hành, Lào với
9 đập trong số 11 đập sẽ nhận được 70% doanh thu xuất khẩu điện (2.6 tỉ USD) mỗi năm từ
các đập dòng chính trong khi đó Campuchia với 2 đập sẽ nhận được 30% (tương đương 1.2 tỉ
USD/năm).
Như vậy, trong 25 năm sau khi xây dựng (giả sử các đập đều được xây dựng cùng lúc) thì Lào
nhận được 26-31% của 2.6 tỉ USD tương đương 676-806 triệu USD/năm và Campuchia sẽ
nhận được hoảng 26-31% của 1.2 tỉ USD tương đương 312-372 triệu USD/năm. Sau thời
gian 25 năm BOT (tức là năm thứ 33, kể cả 8 năm xây dựng ban đầu) thì các nước chủ nhà sẽ
được hưởng toàn bộ doanh thu. Ngoài ra các bên còn phải trả tiền vay vốn đầu tư ban đầu tổng
cộng 25 tỉ USD cho 11 đập và tiền lãi vay vốn. Hiện nay chi phí tháo dở đập khi công trình hết
tuổi thọ (50-100 năm) chưa được đưa vào chi phí đầu tư, rất có thể các nước chủ nhà sẽ phải
gánh chịu chi phí này.
Trong khi đó, theo báo cáo Đánh giá môi trường chiến lược, các dự án thủy điện này sẽ có tác
động tiêu cực đáng kể đối với nông nghiệp và thủy sản. Sự thiệt hại thủy sản trực tiếp nếu tất
cả các đập được xây dựng sẽ khoảng 476 triệu USD/năm; chưa tính đến thiệt hại thủy sản ở
ĐBSCL và thủy sản biển, có thể sẽ rất lớn. Giá trị kinh tế của thủy sản tự nhiên ở vùng Hạ lưu
vực Mekong đã được ước lượng khoảng 1,4 đến 2,0 tỉ USD/năm theo giá trị bán đầu tiên (giá
bán của người đánh bắt).
Riêng đối với ĐBSCL, số liệu của Trung tâm cá thế giới ước lượng khoảng 220,000-440,000
tấn cá/năm ở ĐBSCL sẽ chịu rủi ro và cũng chưa tính đến thiệt hại thủy sản biển. Thiệt hại do
thiếu giảm phù sa gây hiệu ứng sạt lở, ảnh hưởng lên nông nghiệp ở ĐBSCL, ảnh hưởng lên
năng suất thủy sản biển, và tác động liên hoàn lên ĐBSCL chưa có số liệu nào ước lượng,
nhưng có thể sẽ rất to lớn.
Do đó có thể nhận thấy rằng các nhà tư bản sẽ là những người hưởng lợi nhiều nhất dựa trên
tài sản thiên nhiên mà cộng đồng ở khu vực Sông Mekong đã cùng nhau sử dụng một cách
bền vững trong nhiều ngàn năm qua. Đơn thuần về mặt tài chính thì các quốc gia chủ nhà các
đập sẽ được hưởng lợi, nhưng nhỏ hơn lợi ích vào túi các nhà tư bản. Trong khi đó thiệt hại
chung cho hàng chục triệu người, cho hê sinh thái, cho nhiều ngành, nhiều quốc gia sẽ rất lớn
và khó tính toán được.
Theo số liệu của FAO, dẫn trong báo cáo Đánh giá môi trường chiến lược 2010, thủy sản
đánh bắt bình quân đầu người ở Campuchia, Lào, Thái Lan, và Việt Nam gấp gần 4 lần so với
trung bình thế giới. Thủy sản nước ngọt đánh bắt ở Campuchia khoảng 25kg/người/năm
đứng cao nhất thế giới. Một khảo sát của Đại học An Giang năm 2010 tại huyện Châu Phú, An
Giang cho thấy người dân tại đây tiêu thụ khoảng 31kg/người/năm.
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7. Phát triển thì phải đánh đổi môi trường, không thể khư khư giữ môi trường mãi được.

http://images.nationalgeographic.com/wpf/medialive/
photos/000/337/cache/mekong-river-giant-fishthreatenedgiant-carp_33709_600x450.jpg

Đúng là phát triển thường phải chấp nhận đánh đổi
tác động môi trường ở một mức nào đó. Tuy nhiên,
đánh đổi không có nghĩa là bằng mọi giá, mà tác
động môi trường phải ở một ngưỡng chấp nhận
được và lợi ích thu được từ dự án mới, sự phát triển
mới phải to lớn hơn những tổn thất mà nó gây ra, và
đặc biệt là tác động không nên hủy hoại một cách
căn bản, trên diện rộng, những hệ thống hỗ trợ cho
sự sống (life supporting system).

Trong trường hợp Thủy điện Mekong, tác động bao gồm tác động về mặt sinh thái, môi
trường, kinh tế, xã hội tại chỗ và trên toàn lưu vực, ảnh hưởng đến hàng chục triệu người
trong ngắn hạn và dài hạn. Ngoài ra còn có tác động liên hoàn, ví dụ mất phù sa và thủy sản
ảnh hưởng liên hoàn lên nông nghiệp, thủy sản nuôi, thủy sản biển, và các ngành công nghiệp
và dịch vụ phụ thuộc vào nông nghiệp và thủy sản như chế biến, vận chuyển, thương mại, và
vì vậy ảnh hưởng lên toàn bộ nền kinh tế. Quan trọng nhất là một khi các đập thủy điện đã xây
dựng thì các tác động sẽ là vĩnh viễn, khó có biện pháp giảm thiểu hoặc thích ứng. Nếu tính
đúng và tính đủ các tổn thất do thủy điện Mekong gây ra bao gồm các chi phí thấy được và
khó thấy được, thì lợi ích từ thủy điện Mekong mang lại (thu nhập từ bán điện và cung cấp
năng lượng) sẽ quá nhỏ so với tổng tổn thất và vì vậy sự đánh đổi này là đánh đổi lỗ.
Hơn nữa, thu nhập từ bán điện chủ yếu là vào túi các nhà đầu tư (nước ngoài), chứ không phải
các quốc gia chủ nhà của các công trình thủy điện, càng không phải là các cộng đồng địa
phương.
Ở Việt Nam, chính vì cân nhắc giữa lợi ích và thiệt hại về kinh tế, môi trường, xã hội mà năm
2012, Chính phủ Việt Nam đã rà soát quy hoạch phát triển thủy điện trên toàn quốc và Quốc
hội ra nghị quyết loại bỏ 423 dự án thủy điện, chiếm 34.2% trong tổng số 1,239 dự án.
8. Thủy điện là nguồn năng lượng tái tạo, có thể xem là sạch về mặt môi trường và biến
đổi khí hậu, và là nguồn năng lượng giá rẻ.
Thủy điện gây mất rừng
Các công trình thủy điện thường dẫn đến sự tàn phá rừng bằng nhiều cách bao gồm mất rừng
tại nơi xây dựng đập, diện tích rừng bị dìm ngập trong lòng hồ, diện tích rừng bị phá để làm
đường xá dẫn vào công trình, rừng bị phá dọc theo đường truyền dẫn điện. Những diện tích
rừng bị mất này sẽ làm mất đi chức năng hấp thu và lưu trữ carbon.
Kinh nghiệm ở Việt Nam cho thấy trung bình thủy điện tạo ra 1MW thì gây mất từ 10-30
hectares rừng. Đó là chưa tính đến khi người dân bị di dời đến nơi sinh sống mới, do mất sinh
kế, họ có thể trở thành “lâm lặc bất đắc dĩ”,
phá rừng để canh tác và có thu nhập để tồn tại
và các con đường dẫn và đường truyền tải
điện tạo điều kiện để lâm tặc tiếp cận rừng dễ
dàng hơn. Mất rừng có nghĩa là mất kho lưu
trữ carbon và góp phần làm tăng hiệu ứng http://nangluongvietnam.vn/stores/news_dataimages/Tongbienta
p/052013/11/07/image.jpg
nhà kính toàn cầu.
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Thủy điện phát thải khí nhà kính
Thủy điện trước đây thường được xem là phát thải ít carbon hơn là than và các nguồn năng
lượng khác, thậm chí còn được coi là nguồn không có phát thải. Nhưng ngược với niềm tin
đó, thủy điện có thể gây thiệt hại nghiêm trọng cho khí hậu. Eric Duchemin, một chuyên gia
tư vấn cho Ủy ban liên quốc gia về biến đổi khí hậu (IPCC) nói “mọi người nghĩ rằng thủy
điện sạch, nhưng không đúng như thế.”
Các nghiên cứu gần đây cho thấy hồ chứa thủy điện ở thượng lưu đập và kể cả đoạn sông ngay
phía hạ lưu đập có phát thải một lượng đáng kể khí CH4 và khí Carbonic (CO2) vào khí
quyển. Theo IPCC, Ch4 là một loại khí nhà kính mạnh gấp 21 lần khí CO2 trong tiềm năng
làm nóng lên toàn cầu, tính cho cùng giai đoạn 100 năm.
Thủy điện phát thải CO2 và Methane, trong một số trường hợp có thể cao hơn lượng phát thải
từ các nhà máy điện sử dụng nhiên liệu hóa tạch. Tiến sĩ Philip Fernside của Viện Nghiên cứu
Amazon Quốc gia của Brazil cho biết lượng phát thải nhiều ít tùy từng đập, “nhưng chúng tôi
biết rằng lượng phát thải đủ để quan ngại”.
Theo một nghiên cứu của Đại học Alberta (Canada), lượng phát thải khí nhà kính từ các hồ
thủy điện đóng góp khoảng 7% nguồn khí nhà kính gây ra tình trạng nóng lên toàn cầu. Mạng
lưới Nam Á về đập, sông ngòi và con người thì cho biết, tổng lượng phát thải của các đập lớn
ở Ấn Độ là khoảng 45,8 triệu tấn khí methane (CH4) mỗi năm, chiếm khoảng 19% tổng
lượng phát thải khí nhà kính của Ấn Độ. Ông Patrick McCully, Giám đốc Mạng lưới sông
ngòi quốc tế (International Rivers Network), nói rằng: “Những người lập chính sách về khí
hậu đã đánh giá thấp tầm quan trọng của methane phát thải từ đập. Ủy ban Liên chính phủ về
biến đổi khí hậu (IPCC) cần phải nhanh chóng giải quyết vấn đề này”.
Theo tờ Science Daily, ở Thụy Sĩ, một lượng lớn khí methane phát thải ra không chỉ từ các hồ
chứa thủy điện lớn mà còn từ các hồ chứa của đập dâng (run-of-river dam), đặc biệt là vào
mùa hè khi nhiệt độ nước cao lên. Lượng phát thải CH4 hằng ngày của hồ Wohlen, gần thành
phố Bern, là 150 miligam/m2 mặt hồ. Khi nhiệt độ ấm lên đạt 170C thì sự phát thải tăng gấp
đôi, tương đương với lượng phát thải ở các đập ở vùng nhiệt đới. Những điều này cho thấy
thủy điện không hẳn là nguồn năng lượng sạch.
Khi hồ chứa bắt đầu tích nước, một lượng lớn vật liệu hữu cơ từ thực vật và đất bị dìm xuống
đáy hồ, nhất là khi diện tích bị ngập là rừng. Sau đó vật liệu hữu cơ từ các nguồn khác nhau
trong lưu vực như xác bã thực vật, dư lượng phân bón nông nghiệp trong lưu vực, chất thải
chăn nuôi sẽ tiếp tục theo các nhánh sông dẫn đến hồ chứa và bị giữ lại trong hồ. Ngoài ra,
hằng năm khi mực nước hồ hạ thấp theo mùa, thực vật sẽ phát triển ven bờ, sau đó lại bị dìm
chết khi nước hồ lên cao trở lại. Tất cả những vật liệu hữu cơ này bị lắng xuống đáy hồ tích tụ
trong điều kiện thiếu Oxy. Thêm vào đó, trong hồ, phiêu sinh thực vật cũng phát triển nhiều
hơn so với sông trước đây. Xác bã phiêu sinh thực vật chết cũng sẽ lắng xuống đáy hồ.
Trong điều kiện dòng sông chảy tự nhiên thì nước được pha trộn, nên ô xy được cung cấp tận
đáy sông, nhờ đó vật liệu hữu cơ sẽ phân hủy trong điều kiện có ô xy, phần lớn carbon phân
hủy sẽ tạo ra khí CO2. Còn ở lớp nước bên dưới trong hồ thủy điện do thiếu Oxy, sự phân hủy
dưới tác động của vi sinh vật yếm khí làm cho phần lớn carbon của vật liệu hữu cơ bị chuyển
thành khí CH4. Điều này có nghĩa là cùng một lượng Carbon chứa trong vật liệu hữu cơ, nếu
bị phân hủy trong điều kiện của hồ thủy điện, sẽ gây nóng lên toàn cầu gấp nhiều lần so với
nếu không bị dìm dưới đáy hồ và phân hủy trong môi trường trên cạn.
Trong một nghiên cứu xuất bản trong Các chiến lược giảm thiểu và thích ứng với sự biến đổi
toàn cầu (Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change), Tiến sĩ Fernside ước
lượng rằng trong năm 1990, tác động của phát thải khí nhà kính từ đập Pará ở Brazil cao gấp
3.5 lần lượng phát thải tạo ra cùng một lượng điện nếu sử dụng dầu để phát điện. Ông giải
thích rằng đó là vì một lượng lớn Carbon trong cây cối thải ra khi hồ chứa lúc đầu tích nước và
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cây cối bị mục. Sau khi mục, xác thực vật chìm xuống đáy hồ và phân hủy torng điều kiện
thiếu Oxy, tạo ra sự tích lũy khí Methane hòa tan và phát thải ra không khí khi nước đi qua
turbine.
Ngày nay khoa học đã cho thấy thủy điện gây ra những thiệt hại đáng kể về môi trường và xã
hội. Đập làm thay đổi môi trường nước, môi trường đất, ảnh hưởng thủy sản, nông nghiệp và
vô số các tác động tiêu cực do sự thay đổi dòng chảy tự nhiên. Tuy nhiên, rất khó để có thể tính
ra bằng tiền toàn bộ chi phí do tác động của thủy điện gây ra vì những chi phí này không chỉ ở
tại chỗ mà còn diễn ra trong phạm vi địa l. rất lớn, có khi là xuyên biên giới, trong khoảng thời
gian rất dài. Số người gánh chịu chi phí cũng rất đông và đa dạng, trong đó người nghèo ở
nông thôn bị ảnh hưởng nhiều nhất.
Thủy điện thực ra chỉ rẻ đối với nhà đầu tư bởi nhà đầu tư chỉ phải chịu các loại chi phí chính
là xây dựng, vận hành, tái định cư và thường không phải trả những chi phí khác mà xã hội và
môi trường phải gánh chịu. Ngoài ra, nếu đập được thiết kế và vận hành an toàn thì chi phí
tháo dỡ đập sau khi hết hạn sử dụng (thường khoảng 50 năm) chưa được tính vào chi phí của
nhà đầu tư. Đó là chưa kể chi phí trong trường hợp phải tháo dỡ đập do thiết kế hay xây dựng
kém chất lượng, không an toàn.
9. Việt Nam nên tham gia xây 2 đập trên dòng chính Mekong
Trong danh sách các nhà đầu tư 11 đập thủy điện dòng chính Mekong có 2 công ty Việt Nam,
Tổng công ty Sông Đà (đập Stung Treng ở Campuchia, Petro Việt Nam (đập Luang Prabang
ở Lào). Có lập luận cho rằng, Việt Nam nên tham gia xây 2 đập Stung Treng và Luang
Prabang để tận dụng cơ hội kinh tế, mang điện về cho đất nước, và vì không xây thì các nước
khác cũng nhảy vào đầu tư và nếu Việt Nam tham gia đắp thì có cơ hội tham gia điều tiết được
nguồn nước cho ĐBSCL.
Theo báo cáo Đánh giá môi trường chiến lược 2010, hai công ty nói trên đã k. Bản ghi nhớ đối
với đập Luang Prabang ở Lào với công suất lắp máy 1410 MW và đập Strung Treng ở
Campuchia với công suất lắp máy 980 MW. Tuy nhiên việc này diễn ra trước khi có Đánh giá
môi trường chiến lược nêu ra các tác động to lớn đối với Đồng bằng Sông Cửu Long và cho
đến nay đối với 2 đập này không có tiến triển gì thêm sau Bản ghi nhớ và khảo sát nghiên cứu
tiền khả thi.
Với những tác động tiềm tàng to lớn của các đập thủy điện dòng chính Mekong đối với
ĐBSCL như thế và với việc Việt Nam đang nêu quan ngại về các đập này thì lập luận cho rằng
Việt Nam nên tham gia đắp 2 đập này là hoàn toàn không phù hợp bởi vì việc tham gia đó sẽ
chịu áp lực phê phán của các nhà khoa học, các bên liên quan, và cộng đồng quốc tế, tạo ra
một hình ảnh “tiền hậu bất nhất” cho Việt Nam. Việc “tham gia điều tiết nước cho ĐBSCL” là
một l. luận rất mơ hồ, chưa có gì chứng minh khả thi, bởi vì 2 đập này nằm ở giữa các đập phía
trên và phía dưới trong chuỗi bậc thang đập. Hơn nữa, vấn đề tác động của thủy điện Mekong
đối với ĐBSCL không chỉ là lượng nước mà còn là vấn đề phù sa và thủy sản và các hệ lụy
kéo theo.
Lập luận tham gia đắp đập để mang điện về cho
tổ quốc là chưa có cơ sở thuyết phục. Chi phí tải
điện rất đắt đỏ đối với thủy điện vì khoảng cách
rất xa. Ví dụ, đập Nam Theun 2 ở Lào dù ở rất
gần biên giới Thailand, vẫn cần 500km đường
dân 500kV mới với chi phí khoảng 300.000 đến
800.000 USD/km để tải điện bán sang Thái Lan
tại Nakhorn Sawan. Chi phí tải điện của Nam
http://www.chiangraitimes.com/wp-content/uploads/2014/02/laodon- Theun 2 từ biên giới Thái đến mạng điện của
sahong-dam-map-600.jpg
Thái là hơn 150 triệu USD.
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10. Nhưng thủy điện dòng chính Mekong sẽ đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng
tăng của khu vực, không làm thủy điện thì làm sao?
Theo báo cáo Đánh giá môi trường chiến lược, các dự án dòng chính chỉ tương đương 6-8%
nhu cầu dự báo cho vùng HLV tính đến 2025. Con số này tương đương với dự báo tăng nhu
cầu của vùng HLV trong một năm (tính cho 11 đập và giả sử tổng công suất lắp máy là 14.000
MW và sản lượng 66.000 GWh/năm).
Các đề xuất dự án dòng chính là quan trọng nhất đối với ngành điện của Campuchia. Mặc dù
năng lượng từ các dự án dòng chính sẽ được sự dung ở cấp khu vực, Campuchia thì có ít các
phương án thay thế để đáp ứng nhu cầu nội địa. Campuchia chưa có bằng chứng mỏ dầu và có
ít tiềm năng thủy điện chi lưu. Thậm chí như vậy, nếu tất cả các dự án chi lưu ở Campuachia
được xây dựng, chúng cũng giúp giảm được chi phí (cao nhất trong vùng Hạ Lưu Vực)
khoảng 30%.
Ngành thủy điện của Lào có thể phát triển các dự án chi lưu cho nhu cầu trong nước và việc
xuất khẩu điện có thể tiếp tục ở mức độ lành mạnh khi không có các dự án dòng chính vì Lào
có nhiều tiềm năng thủy điện chi lưu hấp dẫn kinh tế, phù hợp cho xuất khẩu. Đối với Việt
Nam và Thái Lan, thủy điện dòng chính ở Hạ Lưu Vực có tầm quan trọng nhỏ đối với nhu cầu
năng lượng quốc gia. Trong khi lợi ích ròng đến từ các đập dòng chính là khoảng 655 triệu
USD đối với Thái Lan và Việt Nam, thì con số này nhỏ hơn 1% tổng giá trị hàng năm của
ngành điện của các quốc gia này tính cho năm 2025. Ngành điện của Thái và Việt Nam có chi
phí nhiệt điện thấp. Vì vậy, thủy điện dòng chính sẽ có tác động rất nhỏ lên giá điện của các hệ
thống điện này (giảm chi phí cho người tiêu dùng khoảng 1,5%). Với độ lớn nhu cầu điện của
Thái Lan và Việt Nam, các dự án thủy điện dòng chính sẽ không làm thay đổi các chiến lược
năng lượng quốc gia của các quốc gia này, theo tiêu chí về giá thấp nhất.
Thực tế là dự báo điện của các quốc gia Mekong chủ yếu dựa vào dự báo phát triển kinh tế
trong tương lai và luôn cao hơn nhu cầu thực tế vì dự báo kinh tế càng dài hạn càng không
chắc chắn. Năm 2009, Thủ tướng Thái Lan đã chỉ đạo cho EGAT (Cơ quan điện lực Thái Lan)
rà soát lại nhu cầu điện của quốc gia này sau cuộc khủng hoảng kinh tế vì dự báo đã được đưa
ra trước theo nhu cầu điện trước khủng hoảng. Trước đó EGAT cũng đã từng bị phê phán vì
đưa ra những ước lượng quá cao về nhu cầu điện dẫn đến việc đầu tư tràn lan không cần thiết
đối với thủy điện và các nguồn khác. Tương tự, các dự báo về nhu cầu điện của Việt Nam
cũng hàm chứa rất nhiều sự không chắc chắn, được đưa ra trước khủng hoảng kinh tế.
Vì thủy điện trước đây vẫn được hiểu sai là sạch và rẻ nên thủy điện thường được mặc nhiên
đưa vào các kế hoạch phát triển điện mà ít phải so sánh chi phí với các phương án khác ít tốn
kém hơn về mặt xã hội, môi trường. Một nghiên cứu của Ngân hàng thế giới năm 2005 kết
luận là thậm chí đối với trường hợp đập Nam Thuen 2 được xem là chi phí tương đối thấp vì ở
gần biên giới Thái Lan thì đầu tư vào các biện pháp tiết kiệm năng lượng sẽ rẻ hơn nhiều.
Có nhiều việc có thể làm để thay thế nguồn điện từ thủy điện có thể xem xét . Những thay đổi
này đòi hỏi phải có đầu tư và thời gian, nhưng có thể sẽ rẻ hơn so với thủy điện nếu tính đúng,
tính đủ chi phí và lợi ích. Các biện pháp thay thế bao gồm quản l. phía cầu ví dụ như sử dụng
điện hiệu quả, giảm tổn thất phân phối điện, điều chỉnh hệ số hiệu suất điện (power factor) để
tránh lãng phí, tái cơ cấu sử dụng điện, áp dụng thang giá điện, bù giá cho tiết kiệm điện, và
biện pháp thuế. Các biện pháp quản l. Phía cung bao gồm tăng hiệu suất bên cung cấp điện,
chính sách thu hút đầu tư, sử dụng nhà máy nhiệt điện truyền thống (gas, than, dầu), thủy điện
dòng nhánh ở nơi phù hợp, áp dụng các công nghệ thủy điện mới như không đắp toàn bộ dòng
sông, năng lượng tái tạo (gió, sinh khối, điện mặt trời), các dạng phát.
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"Quyết định xây dựng đập trên dòng chính Sông Mekong cần được trì hoãn ít nhất 10 năm cho
tới khi có nhiều hơn các nghiên cứu được thực hiện để đảm bảo các nhà hoạch định chính sách
được cung cấp đầy đủ thông tin về những rủi ro có thể xảy ra. Dòng chính sông Mekong không
bao giờ nên được dùng làm thí nghiệm chứng minh hay cải thiện công nghệ thủy điện có đập
chắn ngang toàn bộ dòng sông"
Báo cáo SEA (2010)
"Căng thẳng về nguồn nước đe dọa tăng trường kinh tế của nhiều nước và tiềm ẩn những nguy
cơ tranh chấp. Tình trạng xây đập, điều chỉnh dòng nước chảy xuống hạ lưu của một số nước ở
thượng nguồn là vấn đề gây quan ngại cho nhiều quốc gia, tiềm ẩn tác động quan hệ giữa những
nước liên quan"
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang
“Hầu hết các nghị sĩ và thượng nghị sĩ của Đảng chúng tôi đều phản đối dự án xây đập thủy điện
Xayaburi và Don Sahong vì những công trình này sẽ đe dọa đến hợp tác khu vực và gây ra rủi ro
lớn cho vùng Tonle Sap, trụ cột chính cho an ninh lương thực nước nhà”
Ông Son Chhay, Nghị sĩ thuộc Đảng Cứu Quốc Cam-pu-chia (CNRP)
"Người dân cần được cung cấp đầy đủ thông tin về các dự án thủy điện cũng như các tác động
tiềm ẩn. Người dân có quyền được tham vấn và tiếng nói của họ phải được cân nhắc trong quá
trình ra quyết định xây dựng đập"
Trung tâm Con người và Thiên nhiên (Pan Nature)
“Xây dựng đập Thủy điện ở đây sẽ khiến khu vực đồng bằng mất đi độ phì nhiêu nhằm đáp ứng
việc sản xuất lúa gạo cho xuất khẩu. Việt Nam sẽ vẫn có thể cung cấp đủ lương thực cho chính
mình nhưng rất có thể sẽ không duy trì được việc xuất khẩu gạo nữa. Điều này sẽ ảnh hưởng đến
các quốc gia nhập khẩu lương thực và giá cả lương thực sẽ trở nên đắt đỏ hơn”
ThS. Nguyễn Hữu Thiện, chuyên gia sinh thái Đồng bằng Sông Cửu Long
"Xây đập lại khiến nước không thể xuống đây thì sẽ không có cá, cá không về thì người dân sẽ
đói"
Người dân vùng ĐB SCL
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