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Tuyên bố giải trừ trách nhiệm 
Tài liệu này đƣợc soạn thảo cho Ban thƣ ký Ủy hội Mekong quốc tế (MRCS) do ICEM—

Trung tâm quốc tế quản lý môi trƣờng thực hiện để tạo điều kiện cho một Đánh giá môi 

trƣờng chiến lƣợc của các đề nghị về các đập thủy điện ở vùng Hạ lƣu vực Mekong.  Mặc 

dù Đánh giá môi trƣờng chiến lƣợc (SEA) đƣợc thực hiện trong một quá trình hợp tác gồm 

có Ban thƣ ký Ủy hội Mekong quốc tế, các Ủy ban Mekong quốc gia của 4 quốc gia, cũng 

nhƣ xã hội dân sự, khu vực tƣ nhân, và các bên có liên quan khác, tài liệu này đƣợc soạn 

thảo bởi một nhóm tƣ vấn, và các kiến nghị đƣa ra trong tài liệu này không phải đại diện 

cho quan điểm của MRC.  Bất cứ và tất cả quan điểm, các kết luận, và các kiến nghị của 

MRC sẽ đƣợc đƣa ra trong các báo cáo của MRC. 

 

Thông tin về Sáng kiển của MRC về Thủy điện bền vững (ISH) và việc thực hiện Đánh giá 

môi trƣờng chiến lƣợc của các dự án trên dòng chính có thể đƣợc tìm thấy trên trang web 

của MRC: 

website:http://www.mrcmekong.org/ish/ish.htm và tp://www.mrcmekong.org/ish/SEA.htm 

 

Tuyên bố sau đây về vị trí của MRC đối với các đập thủy điện dòng chính đƣợc đăng trên 

trang web của MRC vào năm 2009. 

 

 

Vị trí của MRC đối với các đập thủy điện dự kiến trên dòng chính trong lƣu vực 

Mekong 

 

 

Mười hai dự án thủy điện đang được đề xuất bởi những nhà đầu tư tư nhân đối với dòng 

chính của Sông Mekong.  Hiệp định Mekong 1995 đòi hỏi rằng những dự án như thế phải 

được thảo luận một cách rộng rãi giữa tất cả 4 quốc gia trước khi bất cứ quyết định nào 

được đưa ra. Thảo luận này, do MRC tạo điều kiện, sẽ xem xét tất cả các tác động về xã 

hội, môi trường, và tác động liên ngành trong vùng Hạ lưu vực Mekong.  Cho đến nay, một 

dự án dòng chính đã đến giai đoạn thông báo và tham vấn trước, theo yêu cầu của Hiệp 

định Mekong.  MRC đã tiến hành các nghiên cứu diện rộng về các hệ quả đối với thủy sản 

và sinh kế của người dân và thông tin này có thể được tiếp cận rộng rãi, thí dụ báo cáo của 

cuộc họp nhóm chuyên gia về đập và thủy sản.  MRC hiện đang tiến hành một Đánh giá môi 

trường chiến lược (SEA) của các đập dự kiến trên dòng chính Mekong để tạo sự hiểu biết về 

các cơ hội và rủi ro của sự phát triển như thế. 

 

Sự đối thoại về các dự án dự kiến này với các chính phủ, các hội đoàn dân sự, và khu vực tư 

nhân hiện đang được MRC tạo điều kiện và tất cả các nhận xét nhận được đang được xem 

xét. 
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Về Đánh giá môi trường chiến lược (SEA) của thủy điện dòng chính Mekong. 

 

Ủy hội Mekong quốc tế (MRC) là một tổ chức lưu vực sông liên chính phủ tạo một khung 

thể chế cho việc thực hiện Hiệp định 1995 về hợp tác khu vực trong lưu vực Mekong.  Các 

chính phủ Campuchia, Lào, Thái Lan, Việt Nam đã ký Hiệp định Hợp tác vì Phát triển bền 

vững của Lưu vực sông Mekong.  Các quốc gia đồng ý cùng quản lý nguồn tài nguyên nước 

chia sẻ của họ bằng việc hợp tác một cách xây dựng, cùng có lợi vì sự phát triển, sử dụng, 

bảo tồn, và quản lý bền vững nước và các tài nguyên liên quan của Lưu vực sông Mekong.  

Xoá đói giảm nghèo như là một đóng góp cho các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ cũng là 

một ưu tiên.  Hai quốc gia ở phía thượng nguồn của lưu vực Mekong, Cộng hòa nhân dân 

Trung Hoa và Liên bang Myanmar, là các đối tác đối thoại của MRC. 

 

Trong một khu vực đang trãi qua sự thay đổi và sự tăng trưởng kinh tế nhanh chóng, MRC 

xem sự phát triển thủy điện trên dòng chính Mekong là một trong những vấn đề mang tính 

chiến luợc quan trọng nhất đối với khu vực Hạ lưu vực Mekong. Thông qua kiến thức tích 

lũy trong tất cả các chương trình của MRC, MRC đã ủy thác Nghiên cứu Đánh giá môi 

trường chiến lược (SEA) này để hỗ trợ cho các quốc gia thành viên để làm việc với nhau và 

đưa ra những quyết định tốt nhất cho lưu vực. 

 

Mười hai dự án thủy điện đã được đề xuất cho các đoạn dòng chính sông Mekong thuộc 

Lào, Lào-Thái, và Campuchia.  Việc thực hiện bất cứ hoặc tất cả các dự án thủy điện dòng 

chính nào ở vùng Hạ lưu vực Mekong đều có thể có những tác động môi trường, kinh tế xã 

hội sâu sắc và vươn xa đối với tất cả 4 quốc gia ven sông. 

 

Nghiên cứu SEA này nhắm đến việc xác định các cơ hội và các rủi ro, cũng như sự đóng 

góp của các dự án dự kiến này đối với sự phát triển khu vực, thông qua đánh giá các chiến 

lược phát triển thủy điện dòng chính khác nhau.  Cụ thể, SEA tập trung vào sự phân bố các 

tổn thất và lợi ích trong toàn khu vực liên quan đến phát triển kinh tế, sự bình đẳng xã hội 

và bảo vệ môi trường.  Như vậy, SEA hỗ trợ cho quá trình Quy hoạch phát triển lưu vực 

(viết tắt là BDP) thông qua việc bổ sung cho sự đánh giá BDP của MRC trong các kịch bản 



phát triển toàn lưu vực với sự phân tích chiều sâu hơn về các cơ hội và các rủi ro đối với tất 

cả các ngành và ngành năng lượng, của các dự án dòng chính dự kiến trong vùng Hạ lưu 

vực. 

 

SEA được điều phối thông qua Sáng kiến Thủy điện bền vững (ISH) của MRC, và làm việc 

với tất cả các chương trình của MRC. SEA trực tiếp tăng cường thông tin nền và khung 

đánh giá cho việc rà soát của chính phủ sau này đối với các Báo cáo Đánh giá tác động 

môi trường từng dự án cụ thể sau này do các nhà đầu tư soạn thảo.  Nó cũng cung cấp 

thông tin về việc MRC có thể tăng cường hỗ trợ các quốc gia thành viên một cách tốt nhất 

như thế nào khi quy trình chính thức theo Hiệp định 1995 về Tham vấn trước đối với bất cứ 

dự án dòng chính nào được kích hoạt (ví dụ: Quy trình Thông báo, Tham vấn trước, và 

Thỏa thuận (PNPCA).  Các kết quả của SEA cũng sẽ cung cấp thông tin về các bước mà 

các chương trình MRC có thể xem xét trong Giai đoạn Chiến lược kế tiếp của MRC (2011-

2015) để giúp giải quyết những lổ hổng về kiến thức và các lĩnh vực còn chưa chắc chắn và 

những rủi ro chính liên quan đến các dự án dòng chính. 

 

SEA bắt đầu từ tháng 5, 2009 và đã hoàn tất sau 16 tháng với việc nộp báo cáo cuối cùng 

cùng với các kiến nghị vào tháng 9, 2010.  Tài liệu này là bản cuối cùng trong một chuỗi 

các tài liệu phát sinh từ một chương trình tham vấn sâu trong vùng Hạ lưu vực Mekong và 

các phân tich chi tiết của chuyên gia về các vấn đề liên quan đến phát triển thủy điện trên 

dòng chính Mekong.  Các tài liệu SEA đã được phổ biến dần dần cho công chúng nhận xét, 

để cho sự tham gia của các bên có liên quan có thể đóng góp một cách có ý nghĩa.  Một 

danh sách đầy đủ các tài liệu hiện đang được đăng trong các trang về SEA của trang web 

của MRC. 

 

Nhóm SEA gồm có: 

ICEM 

T.S Jeremy Carew‐Reid   Trƣởng nhóm & Chuyên gia về Biến đổi khí hậu 

Ông Peter‐John Meynell   Chuyên gia ĐTM và các hệ tự nhiên 

T.S Eric Baran    Chuyên gia về thủy sản (Trung tâm Cá thế giới) 

T.S Elizabeth Mann    Chuyên gia về các hệ xã hội 

G.S. Peter Ward    Kỹ sƣ thủy điện & Chuyên gia chính về thủy văn 

Ông John Sawdon    Chuyên gia kinh tế xã hội 

T.S Benoit LaPlante    Chuyên gia kinh tế môi trƣờng 

T.S Carlos Yermoli    Kỹ sƣ ngành điện 

Ông Trần An Công    Chuyên gia GIS 

Ông Tarek Ketelsen    Điều phối viên dự án & chuyên gia thủy văn 

T.S Apichart Anukularmphai   Trƣởng nhóm Thái Lan & Kỹ sƣ tài nguyên nƣớc 

T.S Suppakorn Chinvanno   Chuyên gia kinh tế xã hội (SEASTART) 

T.S Kanokwan Manorom   Chuyên gia sinh kế (MSSRC) 

Bà Piyathip Eawpanich  Điều phối viên Thái 

T.S Nguyễn Hữu Thiện  Trƣởng nhóm Việt Nam & chuyên gia đất ngập nƣớc 

T.S Nguyễn Xuân Nguyên  Chuyên gia kinh tế Việt Nam 

T.S Nguyễn Văn Sản   Chuyên gia về hệ thống trên cạn, Việt Nam. 

Bà Nguyễn Thị Nga   Điều phối viên, Việt Nam. 

Ông Meng Monyrak   Trƣởng nhóm Campuchia, chuyên gia về hệ thủy sinh 



Ông Try Thuon   Chuyên gia sinh kế, Campuchia 

Ông Phaknakhone Rattana   Trƣởng nhóm Lào, Chuyên gia cơ sở hạ tầng 

Ông Sae Senpaty    Nghiên cứu sinh kế, Lào 

Ông Bounheuang Phantasith   Chuyên gia về hệ tự nhiên, Lào 

 

Nhóm SEA ghi nhận sự hỗ trợ vô cùng quan trọng mà họ nhận đƣợc từ hơn 100 cơ quan 

chính phủ và các tổ chức phi chính phủ trong vùng Hạ lƣu vực Mekong.  Nổ lực của họ 

trong việc cung cấp thông tin, định phạm vi của SEA, và rà soát tiến độ là rất quan trọng đối 

với sự thành công của quá trình 16 tháng đánh giá này. 

 

Cụ thể, nhóm SEA ghi nhận sự hỗ trợ của các Ủy ban Mekong quốc gia Campuchia, Lào, 

Thái Lan, và Việt Nam vì những nổ lực của họ trong việc tạo điều kiện cho các cuộc tham 

vấn, và các chƣơng trình kỹ thuật của Ban thƣ ký Ủy hội Mekong quốc tế trong việc cung 

cấp nguồn lực và thông tin cho nhóm SEA từ Ban thƣ ký. 

 

Lời cám ơn đặc biệt là giành cho Sáng kiến Thủy điện bền vững (ISH) của MRC về vai trò 

chính của họ trong việc điều phối công việc của SEA trong hệ thống MRC và MRCS, và 

quá trình tham vấn với các bên có liên quan của MRC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MỤC LỤC 
TÓM TẮT .............................................................................................................................. 9 

KIẾN NGHỊ CHÍNH CỦA NHÓM CHUYÊN GIA SEA ........................................... 32 

PHẦN I: THỦY ĐIỆN TRÊN SÔNG MEKONG—CÁC DỰ ÁN ĐỀ XUẤT VÀ CÁC 

PHƢƠNG ÁN CHIẾN LƢỢC ........................................................................................... 35 

1.  CÁC DỰ ÁN THỦY ĐIỆN TRÊN SÔNG LAN THƢƠNG ...................................... 35 

2 CÁC DỰ ÁN ĐỀ XUẤT TRÊN DÕNG CHÍNH MEKONG ....................................... 37 

2.1 PHÂN NHÓM CÁC DỰ ÁN DÕNG CHÍNH ........................................................... 38 

3 CÁC PHƢƠNG ÁN CHỌN LỰA CHIẾN LƢỢC CHO CÁC QUỐC GIA Ở HLV 

MEKONG TRONG VIỆC XEM XÉT CÁC ĐỀ XUẤT DỰ ÁN DÕNG CHÍNH ........ 43 

3.1 PHƢƠNG ÁN 1—KHÔNG XÂY CÁC ĐẬP TRÊN DÕNG CHÍNH ...................... 43 

3.2  PHƢƠNG ÁN 2—HOÃN QUYẾT ĐỊNH VỀ TẤT CẢ CÁC ĐẬP DÕNG 

CHÍNH MEKONG CHO MỘT THỜI HẠN XÁC ĐỊNH ............................................... 44 

3.3 PHƢƠNG ÁN 3—XÂY DỰNG DẦN CÁC ĐẬP DÕNG CHÍNH MEKONG ........ 44 

3.4 PHƢƠNG ÁN 4—PHÁT TRIỂN CÁC ĐẬP THỦY ĐIỆN THEO THỊ TRƢỜNG. 45 

3.5 QUYẾT ĐỊNH CHỌN LỰA PHƢƠNG ÁN CHIẾN LƢỢC .............................. 45 

PHẦN II: VAI TRÕ CỦA SEA VÀ BỐI CẢNH QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN .......... 47 

4 SEA CHO CÁC DỰ ÁN ĐỀ XUẤT TRÊN DÕNG CHÍNH MEKONG ............... 47 

4.1 MỤC ĐÍCH CỦA SEA ............................................................................................... 47 

4.2  CÁC BƢỚC TRONG QUY TRÌNH SEA ................................................................. 48 

4.3 CÁC CUỘC THAM VẤN VÀ TÀI LIỆU HÓA CỦA SEA ................................ 49 

5 BỐI CẢNH LẬP KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN .............................................................. 50 

5.1   CÁC GIAI ĐOẠN TRONG VIỆC LẬP KẾ HOẠCH DỰ ÁN DÕNG CHÍNH 

MEKONG ......................................................................................................................... 50 

5.2   QUY TRÌNH PNPCA (THÔNG BÁO, THAM VẤN TRƢỚC, VÀ ĐỒNG 

THUẬN) CỦA MRC ........................................................................................................ 53 

5.3 CÁC NGUYÊN LÝ BỀN VỮNG CHO CÁC QUỐC GIA VÙNG HLV ĐƢỢC 

ÁP DỤNG TRONG SEA.................................................................................................. 54 

PHẦN III: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG VÀ THÔNG TIN NỀN ........................................ 55 

6. CÁC KỊCH BẢN PHÁT TRIỂN THỦY ĐIỆN ....................................................... 55 

6.1  PHƢƠNG PHÁP CỦA SEA ................................................................................ 57 

7. CÁC HỆ THỐNG ĐIỆN ............................................................................................ 58 

7.1 THÔNG TIN NỀN ...................................................................................................... 58 

7.2   ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG ................................................................................... 63 

8 CÁC HỆ THỐNG KINH TẾ .......................................................................................... 69 

8.1 THÔNG TIN NỀN .......................................................................................................... 69 

8.2 ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG ........................................................................................... 72 

9 CHẾ ĐỘ THỦY VĂN VÀ PHÙ SA ............................................................................ 81 

9.1 THÔNG TIN NỀN ................................................................................................ 82 

9.1. NƠI ĐẾN VÀ VẬN CHUYỂN PHÙ SA MỊN ......................................................... 87 

9.2 ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG ..................................................................................... 88 

10 CÁC HỆ TRÊN CẠN .................................................................................................... 99 

10.1 THÔNG TIN NỀN .................................................................................................... 99 

10.2 ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG ....................................................................................... 101 

11 CÁC HỆ THỦY SINH .......................................................................................... 105 

11.1  THÔNG TIN NỀN .......................................................................................... 105 



11.2  ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG .................................................................................. 108 

12 THỦY SẢN ................................................................................................................... 115 

12.1 THÔNG TIN NỀN .................................................................................................. 115 

12.2 ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG ....................................................................................... 118 

13 CÁC HỆ XÃ HỘI......................................................................................................... 128 

13.1 THÔNG TIN NỀN .................................................................................................. 128 

13.2 ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG ....................................................................................... 130 

14. GIAO THÔNG THỦY ............................................................................................... 137 

14.1 THÔNG TIN NỀN .................................................................................................. 137 

14.2 ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG ....................................................................................... 139 

15.  BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU................................................................................................. 143 

15.1 THÔNG TIN NỀN .................................................................................................. 143 

15.2 ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG ....................................................................................... 145 

16. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CÁC NHÓM THẢO LUẬN QUỐC 

GIA ..................................................................................................................................... 147 

17.  TÓM TẮT TẦM QUAN TRỌNG CỦA TÁC ĐỘNG VÀ TIỀM NĂNG KHẮC 

PHỤC ................................................................................................................................. 150 

18.  CÁC VẤN ĐỀ CHIẾN LƢỢC LỚN ........................................................................ 155 

PHẦN IV: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ....................................................................... 156 

19  KẾT LUẬN ........................................................................................................... 156 

19.1 NHỮNG ĐIỀU CHƢA CHẮC CHẮN VỀ NHỮNG MỐI QUAN TÂM CHIẾN 

LƢỢC ............................................................................................................................. 156 

19.2 PHÁT ĐIỆN............................................................................................................ 159 

19.3 PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ GIẢM NGHÈO ....................................................... 160 

19.4 SỰ ĐA DẠNG VÀ TOÀN VẸN CỦA HỆ SINH THÁI ....................................... 161 

19.5 AN NINH LƢƠNG THỰC VÀ THỦY SẢN......................................................... 161 

19.6 CÁC HỆ XÃ HỘI—SINH KẾ VÀ VĂN HÓA SỐNG ......................................... 162 

19.7  TÓM TẮT CÁC KẾT LUẬN ................................................................................ 162 

20 CÁC HÀNH ĐỘNG CẦN THIẾT LIÊN QUAN ĐẾN MỖI PHƢƠNG ÁN CHIẾN 

LƢỢC ................................................................................................................................. 163 

21 KIẾN NGHỊ CHÍNH CỦA SEA ................................................................................. 165 

22 KIẾN NGHỊ CHO PHƢƠNG ÁN CHIẾN LƢỢC 2--HOÃN ................................. 165 

22.1 HOÃN NHƢ LÀ MỘT CHIẾN LƢỢC SÁNG TẠO ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN 

BỀN VỮNG CỦA DÕNG CHÍNH ................................................................................ 165 

22.2 LỘ TRÌNH CHO GIAI ĐOẠN HOÃN .................................................................. 166 

22.3 TÌM CÁC NGUỒN NĂNG LƢỢNG THAY THẾ ................................................ 166 

22.4 KẾ HOẠCH CHO THỦY ĐIỆN DÕNG CHÍNH MEKONG ............................... 167 

22.5 THỂ CHẾ VÀ NĂNG LỰC ................................................................................... 167 

22.6 LÀM CHO THỦY ĐIỆN BỀN VỮNG HƠN ........................................................ 168 

22.7 KHUNG HOÃN 10 NĂM ...................................................................................... 169 

23 HỆ QUẢ CỦA VIỆC CHỌN PHƢƠNG ÁN CHIẾN LƢỢC 1—KHÔNG CÓ ĐẬP 

DÒNG CHÍNH .................................................................................................................. 169 

24  NHỮNG HỆ QUẢ CỦA VIỆC CHỌN PHƢONG ÁN CHIẾN LƢỢC 3 VÀ 4—

XÂY DỰNG DẦN VÀ XÂY DỰNG THEO THỊ TRƢỜNG ........................................ 170 

25 ƢU TIÊN TRONG VIỆC THỰC HIỆN CÁC KIẾN NGHỊ ................................... 171 

25.1 CÁC NGHIÊN CỨU CẦN THIẾT ........................................................................ 171 



25.2 CÁC CHÍNH SÁCH VÀ HƢỚNG DẪN CẦN THIẾT ......................................... 172 

25.3 CÁC SẮP XẾP THỂ CHẾ VÀ XÂY DỰNG NĂNG LỰC CẦN THIẾT ............. 172 

25.4 CẢI THIỆN THIẾT KẾ THỦY ĐIỆN VÀ CÁC BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC TÁC 

ĐỘNG ............................................................................................................................. 173 

25.5 CÁC BIỆN PHÁP BẢO VỆ AN TOÀN XÃ HỘI VÀ MÔI TRƢỜNG ................ 173 

26   KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI CÁC QUỐC GIA ............................................................... 174 

26.1 CAMPUCHIA......................................................................................................... 175 

26.2 LÀO ........................................................................................................................ 176 

26.3 THÁI LAN .............................................................................................................. 176 

26.4 VIỆT NAM ............................................................................................................. 176 

27 CÁC KIẾN NGHỊ CHO ỦY HỘI MEKONG QUỐC TẾ (MRC) .......................... 177 

27.1 QUY TRÌNH PNPCA (Thông báo trƣớc, Tham vấn, và Đồng thuận) ................... 177 

27.2 QUY TRÌNH LẬP KẾ HOẠCH LƢU VỰC ......................................................... 179 

27.3 HƢỚNG DẪN VÀ TIÊU CHUẨN ........................................................................ 180 

27.4 QUỸ MEKONG ..................................................................................................... 180 

CÁC PHỤ LỤC ................................................................................................................. 182 

PHỤ LỤC III:  CÁC PHƢƠNG ÁN THAY THẾ CHO THỦY ĐIỆN DÕNG CHÍNH--

CHẮN MỘT PHẦN SÔNG, CÁC HỆ THỐNG CHUYỂN DÕNG VÀ CÁC HỆ 

THỐNG SÁNG TẠO KHÁC ĐỂ PHÁT ĐIỆN ............................................................. 184 

PHỤ LỤC IV:  ĐỀ XUẤT CÁC NGHIÊN CỨU........................................................... 185 

PHỤ LỤC V: CÁC KIẾN NGHỊ VỀ CHÍNH SÁCH VÀ HƢỚNG DẪN .................... 189 

PHỤC LỤC VI:  CÁC KIẾN NGHỊ VỀ XÂY DỰNG NĂNG LỰC VÀ THỂ CHẾ .... 192 

PHỤC LỤC VII:  CÁC KIẾN NHGỊ VỀ THIẾT KẾ THỦY ĐIỆN VÀ GIẢM THIỂU 

TÁC ĐỘNG .................................................................................................................... 195 

PHỤ LỤC VIII:  CÁC KIẾN NGHỊ VỀ CÁC BIỆN PHÁP BẢO VỆ AN TOÀN XÃ 

HỘI VÀ MÔI TRƢỜNG ................................................................................................ 201 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TÓM TẮT 
Sông Mekong là một trong những dòng sông cuối cùng trên trái đất chƣa bị đắp đập đối với 

hầu hết chiều dài của mình, và là dòng sông duy nhất vẫn còn chảy tự do ra biển qua 5 trong 

số 6 quốc gia ven sông—Myanmar, Lào, Thái Lan, Campuchia, và Việt Nam.  Dòng chính 

ở Trung Quốc đã bị đắp bởi 4 đập đầu tiên trong một chuỗi 8 bậc thang dự kiến
1
.  Từ năm 

2006, sự quan tâm về thủy điện đã gia tăng trong vùng Hạ lƣu vực Mekong (sau đây sẽ viết 

tắt là HLV) cùng với sự đầu tƣ ngày càng tăng của khu vực tƣ nhân về cơ sở hạ tầng điện.  

Hầu hết các chi lƣu của Sông Mekong đã có các bậc thang các đập đã đƣợc xây dựng hoặc 

dự kiến xây dựng với khoảng 71 dự án dự kiến đƣa vào hoạt động tính đến năm 2030.  

Trong vòng vài năm vừa qua, các nhà đầu tƣ chủ yếu là đến từ Trung Quốc, Malaysia, Thái 

Lan, và Việt Nam đã nộp các đề nghị cho 12 dự án thủy điện trên dòng chính Mekong, lấy 

từ các ý tƣởng của các thập kỷ trƣớc (xem hình S1)
2
. Các đề nghị này là những sự phát triển 

lớn nhất và quan trọng nhất mà các quốc gia trong vùng HLV Mekong từng xem xét đối với 

lƣu vực. 

 

Mƣời trong trong số các dự án sẽ là những đập chắn ngang toàn bộ dòng sông—8 ở Lào, 2 

ở đoạn Lào-Thái, và 2 ở Campuchia.  Hai dự án nữa gần thác Khone ở Lào thì gồm một đập 

chắn một phần dòng sông (Don Sa Hong) và một dự án chuyển dòng (Thakho).  Ở tỉnh Vân 

Nam, Trung Quốc, tám đập chắn ngang sông Lan Thƣơng đã xây dựng, đang xây dựng, 

hoặc dự kiến.  Việc xây dựng ở đoạn sông Mekong thuộc tỉnh Vân Nam là hoàn toàn do 

quyết định của Trung Quốc và những sự thay đổi kéo theo về các dòng chảy mùa đã làm 

cho sự do dự trong quá khứ giảm đi trong vùng HLV và làm cho các dự án dòng chính càng 

khả thi hơn về mặt kinh tế
3
.  Các yếu tố quốc tế khác, nhƣ sự giảm phát thải khí nhà kính so 

với các phƣơng án phát điện dựa vào nguyên liệu hóa thạch, và các nổ lực giảm sự phụ 

thuộc vào năng lƣợng nhập khẩu và tăng sự đa dạng nguồn cung đã làm cho thủy điện càng 

hấp dẫn hơn nhƣ là một nguồn năng lƣợng tái tạo cho các quốc gia trong vùng HLV. 

 

Hình S1:  Các dự án thủy điện dòng chính Mekong trong vùng HLV và tinh Vân Nam, 

Trung Quốc 

 

                                                 
1 Theo thông tin mới nhất, dự án Mengsong, dự án cuối cùng về phía hạ lƣu của chuỗi bậc thang Trung Quốc, đã đƣợc hoãn lại vô thời hạn. 

 
2 Mƣời một trong số 22 dự án dòng chính trong vùng HLV là dựa vào các thiết kế khả thi ban đầu đƣợc Ban thƣ ký Ủy hội Mekong xây dựng vào năm 1994 và dựa trên những ý tƣởng 

trƣớc đây đối với thủy điện dòng chính Mekong vào thập niên 1960. 

 
3 Các hồ chứa ở Trung Quốc, cho phép nƣớc đƣợc giữ lại trong mùa lũ và xả ra trong mùa khô làm cho kiểu dòng chảy đồng nhất hơn trong cả năm đối với những ngƣời vận hành thủy 

điện ở phía hạ lƣu. 

 

 
 

 



 
 

Chính phủ Lào và Campuchia đã xem xét các đề xuất dự án này chủ yếu là trên cơ sở từng 

dự án riêng lẻ.  Lào đã ủy thác một nghiên cứu tối ƣu hóa đối với các đoạn sông Mekong bị 

aảh hƣởng bởi một chuỗi bậc thang 6 đập ở trên Viên Chăn.  Ngoài việc xem xét của họ về 

quá trình Quy hoạch lƣu vực cấp khu vực của MRC, các dự án này đã tiến triển mà không 

có kế hoạch phát triển tổng hợp hay phát triển không gian chung cho dòng sông--ở từng 

nƣớc hay ở cấp khu vực
4
.   Vì thiếu một khung hƣớng dẫn nhƣ thế, các cơ quan môi trƣờng 

và điện năng quốc gia đang áp dụng các quy trình và quy chuẩn rà soát cho từng dự án 

riêng, bao gồm Đánh giá tác động môi trƣờng (ĐTM), trƣớc khi đƣa ra quyết định cấp quốc 

gia cho mỗi trƣờng hợp. 

 

Ở cấp khu vực, các quốc gia trong vùng HLV đã áp dụng một quy trình theo Hiệp định 

Mekong 1995, cam kết về việc thông báo cho các quốc gia về các dự án đề xuất cho dòng 

chính khi họ có đủ thông tin, sau đó tham vấn và đạt đƣợc thỏa thuận về việc tiến hành hành 

không, và nếu tiến hành, thì dƣới những điều kiện nào.  Quy trình đầy đủ về Thông báo, 

Tham vấn trƣớc và Thỏa thuận (PNPCA) đã đựơc kích hoạt lần đầu tiên vào ngày 22 tháng 

9, 2010 với sự thông báo chính thức từ chính phủ Lào về đề xuất dự án Xayaburi.  Các đề 

xuất dự án thủy điện dòng chính sẽ là một phép thử quan trọng đối với PNPCA và sự hợp 

tác khu vực trong việc thực hiện Hiệp định Mekong 1995. 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 Kế hoạch phát triển lƣu vực của MRC (BDP) là một quá trình thí điểm quan trọng trong những năm gần đây về việc điều phối xây dựng kế hoạch khu vực. 

 



ĐÁNH GIÁ MÔI TRƢỜNG CHIẾN LƢỢC  

(SAU ĐÂY SẼ GỌI LÀ SEA) 
Chính vì sự quay trở lại bất ngờ của nhiều đề xuất dự án cùng một lúc trên cùng một dòng 

sông chia sẻ giữa các quốc gia mà các quốc gia ở vùng HLV Mekong yêu cầu tiến hành một 

Đánh giá môi trƣờng chiến lƣợc (SEA) cho tất cả 12 dự án theo khung hợp tác của MRC.  

SEA giải quyết những vấn đề rộng, ở tầm chiến lƣợc, và thƣờng liên quan đến nhiều hơn 

một dự án.  SEA theo các bƣớc của Đánh giá Tác động môi trƣờng (ĐTM) nhƣng có biên 

rộng hơn về thời gian, không gian, và chủ đề.  SEA là một công cụ để xem xét các mối quan 

tâm rộng, ở tầm chiến lƣợc cần đƣợc giải quyết và quyết định trƣớc khi đƣa ra những quyết 

định cụ thể.  Trong trƣờng hợp này, SEA do MRC ủy thác đã đƣợc yêu cầu tìm hiểu về tác 

động của sự phát triển thủy điện trên dòng chính và đƣa ra những kiến nghị về việc các dự 

án này nên đƣợc tiến hành hay không và nếu tiến hành thì cách nào tốt nhất.  SEA dự kiến 

là một đóng góp cho quá trình Thông báo trƣớc, Tham vấn, và Đồng thuận (PNPCA), Kế 

hoạch phát triển lƣu vực (BDP) của MRC, và cuối cùng là hỗ trợ cho các quyết định của 

quốc gia về các dự án dòng chính. 

 

SEA tập trung vào các dự án nằm trên 3 vùng thủy văn-sinh thái khác nhau và đánh giá theo 

5 nhóm đập: (i) tất cả các đập ở vùng HLV, (ii) chùm 6 dự án ở phần Thƣợng Lào, phía trên 

Vientiane, (iii) Các dự án vùng Trung Lào ngay trên và dƣới Pakse (Ban Koum, Lat Sua), 

(vi) Hai dự án nhỏ hơn ở vùng Hạ Lào ở thác Khone (Don Sahong, Thakho), và (v) hai dự 

án Campuchia, phía thƣợng nguồn của Kratie (Stung Treng, Sambor). 

 

SEA đã đƣợc tiến hành trong 4 giai đoạn trong 16 tháng từ tháng 5, 2009—(i) giai đoạn 

thăm dò để xác định những vấn đề chiến lƣợc chính cần quan tâm đối với sự phát triển sông 

Mekong, (ii) một giai đoạn đánh giá để mô tả các khuynh hƣớng quá khứ của các vấn đề 

này và dự báo đến năm 2030 nếu không có các đập dòng chính, (iii) một đánh giá tác động 

các tác động của thủy điện dòng chính đối với các khuynh hƣớng này, và (iv) một giai đoạn 

để xác định các cách tránh và giảm thiểu các rủi ro và tăng cƣờng các lợi ích.  SEA đã thực 

hiện quá trình tham vấn rộng rãi với hơn 40 cơ quan nhà nƣớc, 40 tổ chức phi chính phủ, và 

các tổ chức hội đoàn dân sự và khoảng 20 tổ chức phát triển quốc tế trong các cuộc họp và 

hội thảo.  Quá trình SEA cũng có sự tham gia của Trung Quố thông qua ESCIR (Cao ủy 

nghiên cứu hệ sinh thái các dòng sông quốc tế). 

 

Các quan điểm và ý kiến trình bày trong các cuộc tham vấn đã hƣớng dẫn và định hƣớng 

cho SEA thông qua các giai đoạn đánh giá.  Trong báo cáo này, nhóm SEA đã chọn lọc và 

phân tích các quan điểm và thông tin của các chuyên gia, các cơ quan nhà nƣớc, và cộng 

đồng phi chính phủ.  Khi có một sự khác biệt về quan điểm đối với các vấn đề chính nhƣ lợi 

ích và chi phí kinh tế của các dự án dòng chính, nhóm SEA tự đƣa ra các kết luận riêng của 

mình dựa trên các bằng chứng trƣớc đây.  Một số các vấn đề chính do các bên có liên quan 

đƣa ra là nằm ngoài khuôn khổ xem xét của SEA.  Các vấn đề này đòi hỏi phải có nghiên 

cứu toàn diện thêm.  Thí dọ, còn nhiều sự tranh luận và khác biệt về các dự báo về nhu cầu 

năng lƣợng đối với mỗi quốc gia và đối với khu vực (Hình S2).  Ví dụ đối với nhu cầu điện 

trong tƣơng lai của Việt Nam, các cƣớc lƣợng của ADB GMS về dự báo năng lƣợng tƣơng 

lai đối với 2025 thì chỉ bẳng 54% các con số ƣớc lƣợng chính thức của chính phủ, một sự 



khác biệt đến 3,5 lần về sản lƣợng điện từ 12 dự án điện
5
.   Tƣơng tự, câu hỏi về các 

phƣơng án thay thế là một sự xem xét cơ bản đƣợc trình bày và thảo luận với các bên có 

liên quan của SEA nhƣng đòi hỏi phải có nhiều thời gian hơn.  Trong những trƣờng hợp 

nhƣ thế, SEA báo cáo các số liệu chính thức mới nhất, nguồn số liệu, đƣa ra một tổng quan 

về tình hình, thu hút chú ý vào những vấn đề chƣa chắc chắn và xác định những ƣu tiên cho 

sự phân tích chi tiết thêm. 

 

Hình S2: Các dự báo nhu cầu khu vực HVL đến năm 2025—so sánh giữa số liệu chính 

thức của nhà nƣớc và dự báo của nghiên cứu nhu cầu điện tƣơng lai của ADB GMS. 

 
 

CÁC PHÁT HIỆN CỦA SEA 
 

Số liệu đánh giá thông tin nền và đánh giá tác động cho thấy rằng 96% của nhu cầu đến năm 

2025 là từ Thái Lan và Việt Nam—và hai quốc gia này đƣợc nhắm đến để tiêu thụ gần 90% 

của sản lƣợng điện do các nhà máy dòng chính tạo ra.  Nếu Thái Lan và Việt Nam quyết 

định không mua điện từ dòng chính, các dự án này--tất cả đƣợc thiết kế để xuất khẩu--sẽ 

khó có thể đƣợc tiến hành. 

 

Những phát hiện chính của SEA đƣợc tóm tắt dƣới đây theo theo sự xác định của các bên có 

liên quan của chính phủ và phi chính phủ nhƣ là ―các vấn đề lớn, ở tầm chiến lƣợc‖ liên 

quan đến sự phát triển dòng chính.  Các vấn đề này đã đƣợc xác định bởi hàng trăm đại biểu 

các quốc gia trong các cuộc họp, các thảo luận bàn tròn, và các hội thảo khu vực. 

 

Các vấn đề là: 

 Sản xuất điện và an ninh năng lƣợng bao gồm doanh thu, buôn bán, và đầu tƣ nƣớc 

ngoài. 

 Phát triển kinh tế và giảm nghèo. 

 Tính toàn vẹn và sự đa dạng của hệ sinh thái--động thái thủy văn, hệ sinh thái trên 

cạn, thủy sinh, và sự vận chuyển phù sa/dinh dƣỡng. 
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 Dự báo tƣ vấn IRM 2008—Tái bản 2009 trong báo cáo của ADB ―Xây dựng một tƣơng lai năng lƣợng bền 

vững, Tiểu vùng Mekong mở rộng 2009‖. 
 



 Thủy sản và an ninh lƣơng thực (bao gồm nông nghiệp). 

 Các hệ thống xã hội—sinh kế và văn hóa, lối sống của các cộng đồng bị ảnh hƣởng. 

 

SEA xem xét các tác động cụ thể (tích cực và tiêu cực) của các đập dòng chính.  Các tác 

động này là tác động thêm vào coh các tác động của 41 dự án thủy điện lớn trên các chi lƣu 

Mekong tính đến 2015, và 8 hồ chứa lớn ở lƣu vực Mekong-Lan Thƣơng ở Trung Quốc, 

cũng nhƣ các tác động tích lũy của các áp lực không đập lên các hệ tài nguyên thiên nhiên 

của Mekong
6
. 

 

SẢN XUẤT ĐIỆN VÀ ANN NINH NĂNG LƢỢNG 
 

Trong vài thập kỷ vừa qua, vùng Mekong đã trãi qua quá trình phát triển kinh tế với tốc độ 

cao. 

Từ 1993 đến 2005, sự tăng trƣởng kinh tế và nhu cầu điện đã tăng với tỉ lệ hàng năm 

khoảng 8%, một trong những tốc độ cao nhất thế giới trong một giai đoạn dài.  Trong khi tỉ 

lệ tăng nhu cầu điện của khu vực Mekong là cao, tỉ lệ này đã tăng trƣởng từ mức thấp bình 

quân đầu ngƣời
7
  Nhu cầu điện đƣợc dự kiến sẽ tăng khoảng 6-7% tính đến 2025 khi các 

nền kinh tế ở HVL da dạng hóa và dân số tăng lên, với Việt Nam và Thái Lan mở rộng 

mạng lƣới điện để đáp ứng nhu cầu này và Campuchia và Lào dần dần tạo thành các lƣới 

điện quốc gia (Hình S2). Các phƣơng án cấp điện cho mạng lƣới quốc gia bao gồm thủy 

điện, năng lƣợng tái tạo, điện nguyên tử, nhiệt điện và quản lý, tiết kiệm điện phía sử dụng. 

 

Có một tiềm năng thủy điện rất to lớn trong Tiểu vùng Mekong mở rộng (GMS) với 

176.350 đến 250.000 MW khả thi về mặt kỹ thuật.  Bốn quốc gia ở vùng Hạ lƣu vực 

Mekong bao gồm Campuchia, Lào, Thái Lan, và Việt Nam có tiềm năng ƣớc lƣợng khoảng 

50.000-64.750 MWB, trong đó 30.000 là trong vùng Hạ lƣu vực Mekong.  Nếu tính cả sông 

Lan Thƣơng ở Vân Nam, toàn lƣu vực Mekong có tiềm năng thủy điện là 53.000 MW. 

 

Theo thiết kế hiện tại, 12 dự án dòng chính ở Hạ lƣu vực Mekong có tổng công suất 

đến 14.697 MW, hay 23-28% tổng tiềm năng thủy điện của 4 quốc gia vùng Hạ lƣu 

vực và khoảng 5-8% tổng tiềm năng thủy điện của Tiểu vùng Mekong mở rộng.  Ba khuynh 

hƣớng quốc gia và khu vực chính liên quan đến sự mở rộng của sự đóng góp của Tiểu vùng 

Mekong mở rộng là: (i) Tăng hợp tác, buôn bán, và quy hoạch khu vực, (ii) mong muốn 

mạnh mẽ của quốc gia trong việc đa dạng hóa nguồn nhiên liệu và giảm sự phụ thuộc vào 

kho nguyên liệu hóa thạch có hạn, và (iii) khuynh hƣớng quốc tế trong việc giảm phát thải 

khí nhà kinh đối với ngành năng lƣợng.   

 

Nếu tất cả 12 dự án dòng chính đƣợc xây dựng, chúng sẽ làm tăng đáng kể năng lƣợng 

đƣợc tạo ra và tiềm năng phát điện trong khu vực.  Các dự báo nhu cầu đỉnh của các 

quốc gia trong vùng HVL tính đến 2025 là 130.366 MW.  Các đập dòng chính trong vùng 

                                                 
6
 Kịch bản Tƣơng lai xác định (DF) của Ủy hội Mekong quốc tế (MRC), ví dụ, cho thấy đến 41 dự án thủy diện ở các hệ 

thống chi lƣu ở Hạ lƣu vực Mekong đến 2015, ngoài các dự án đập cao chính ở lƣu vực Mekong-Lan Thƣơng ở Trung 

Quốc.  Con số này dựa vào số dự án hiện có, đang xây, và đang có kế hoạch 
7
 Đến 2008, sử dụng điện ở Tiểu vùng Mekong mở rộng (GMS) (940kWh/ngƣời/năm) đã đạt 2/3 trung bình của các nƣớc 

đang phát triển 



HLV sẽ tƣơng đƣơng 11% của nhu cầu đòi hỏi ở vùng HLV từ 2015 đến 2025
8
.  Nếu không 

có 2 dự án dòng chính ở Campuchia, con số này giảm còn 9%.  Nếu chỉ bậc thang ở vùng 

Thƣợng Lào (Pak Beng và Pak Chom) đƣợc xây dựng thì con số này là 7%. 

 

Bảng S1: Các dự báo nhu cầu năng lƣợng quốc gia ở các quốc gia trong vùng HLV 

tính đến 2025. 

Cambodia Lao 
 Campuchia Lào Thái Lan Việt Nam Tổng 

Nhu cầu đỉnh điểm (MW) 2.401 2,696 53,824 72,445  130,366 

Nhu cầu năng lƣợng quốc gia 

(GWh/năm) 

14,302 16,060 339,479 450,618 820,458 

Trung bình năm của nhu cầu năng 

lƣợng quốc gia (GWh/năm) 

19,740 46,054   65,794 

Phần trăm đóng góp của thủy điện 

dòng chính vào nhu cầu quốc gia* 

13.8 28.7% 11.6% 4.4% 8.3% 

Phần trăm đóng góp của thủy điện 

dòng chính vào nhu cầu đỉnh 

điểm. 

    11.3% 

 

* Giả định rằng 90% điện tạo ra ở dòng chính vùng HLV là được xuất sang Thái Lan và 

Việt Nam, và chỉ 10% sử dụng nội địa. 

 

12 đập thủy điện sẽ tƣơng đƣơng 6-8% nhu cầu dự báo cho vùng HLV tính cho năm 

2025, tƣơng đƣơng với tỉ lệ tăng trƣởng nhu cầu điện cho vùng HLV trong một năm từ 

2015 đến 2025.  Các số liệu dự báo chính thức ƣớc lƣợng rằng nhu cầu năng lƣợng của khu 

vực HLV là khoảng 820TWh/năm, trong đó các dự án dòng chính sẽ cung cấp 65TWh/năm 

cùng với các dạng phát điện khác trong thị trƣờng xuất khẩu.  Con số xuất khẩu thực tế (đến 

Thái Lan và Việt Nam) từ các dự án dòng chính trong vùng HLV là khoảng 53TWh/năm 

(2/3 từ Lào và 1/3 từ Campuchia) vì một số năng lƣợng sẽ đƣợc tiêu thụ ở các quốc gia chủ 

nhà.  Nếu tất cả các dự án dòng chính trong vùng HLV đƣợc xây dựng, chúng sẽ đáp ứng 

đƣợc 4,4% tổng nhu cầu quốc gia của Việt Nam, 11,6% nhu cầu quốc gia của Thái Lan, 

13,8% của Campuchia, và 28.7% của Lào tính đến 2025 (Bảng S1).
9
 

 

Hydrocarbon (nhƣ than, ga tự nhiên, và dầu) hiện nay đang đóng vai trò trội trong 

việc phát điện (khoảng 85%) nhƣng thủy đện sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong 

hỗn hợp năng lƣợng trong tƣơng lai vùng với Năng luợng tái tạo, Quản lý nhu cầu, và 

Hiệu quả năng lƣợng cạnh tranh với việc phát điện truyền thống. 

 

Lào sẽ thu đƣợc lợi ích nhiều nhất từ tổng các lợi ích về năng lƣợng trực tiếp liên quan 

đến thủy điện dòng chính.  Lào sẽ có thể nhận đƣợc hơn 70% tổng lợi ích năng luợng bao 

gồm doanh thu và chi phí tránh đƣợc nhiệt điện, và Campuchia và Thái Lan nhận đựơc 

khoảng 11-12% và Việt Nam nhận 5%.   Nếu không có thủy điện dòng chính, Lào có đủ 

tiềm năng thủy điện trên các chi lƣu Mekong, trong thời hạn trung bình, để tiếp tục tạo ra 

thu nhập từ xuất khẩu và khuyến khích đƣợc sự đầu tƣ vào nền kinh tế năng động của mình. 
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 Công suất đo bằng Watt (W), là công suất phát điện tối đa của các tổ máy phát lắp đặt. 

 
9
 Giả định 90% sẽ được xuất khẩu sang Thái Lan và Việt Nam. 



 

Xét về cung cấp năng lƣợng chi phí thấp nhất, các dự án dòng chính là quan trọng 

nhất đối với ngành năng lƣợng của Campuchia, đặc biệt là trong ngắn hạn khi các nhà 

máy đƣợc chuyển sở hữu sang cho chính phủ.  Hiện nay, nhu cầu điện quốc gia là gần 

nhƣ hoàn toàn phụ thuộc vào việc nhập nhiên liệu hóa thạch và Campuchia có ít các phƣơng 

án thay thế để đáp ứng nhu cầu quốc gia. Tiềm năng chi lƣu ở Campuchia cũng hạn chế 

nhiều so với Lào.  Trong trung hạn, các chỉ dấu cho thấy rằng các vùng biển có thể có trữ 

lƣợng dầu trung bình.
10

 Hiện chƣa có con số ƣớc lƣợng chính thức để chứng minh trữ lƣợng 

khai thác đƣợc.  Trong khi chỉ một phần nhỏ trữ lƣợng là khả thi về mặt kinh tế, chủ quyền 

hiện còn đang tranh cãi với Thái Lan, thì nó cũng là một cơ hội quan trọng cho việc xây 

dựng một ngành năng lƣợng nội địa cho cả hai quốc gia.
11

 

 

Thủy điện dòng chính là ít quan trọng nhất đối với các ngành năng lƣợng của Thái 

Lan và Việt Nam.  Các dự án dòng chính sẽ có tác động rất ít đối với giá điện (ít hơn 1.5%) 

và tác động rất thấp đối với các chiến lƣợng cấp điện của các quốc gia này vì độ lớn của 

ngành điện của các quốc gia này.  Ngành năng lƣợng khu vực sẽ có một số lợi ích từ tiềm 

năng giảm biến đổi khí hậu thông qua việc giảm phát thải khí nhà kính từ nhiệt điện
12

 

Việc thiết lập thể chế hiệu quả và những quy định để các dự án dòng chính do tƣ nhân vận 

hành có thể vận hành hiệu quả là rất phức tạp và có những tác động quốc tế rất xa.  Việc đặt 

ra các tiêu chí hƣớng dẫn hoạt động đối với nhiều đập dòng chính trên một dòng sông có 

những hệ lụy quốc tế và tốt nhất là nên có sự tham gia của tất cả 4 quốc gia, và kể cả Trung 

Quốc và Miến Điện.  Tình huống càng phức tạp hơn đối với 2 dự án ở biên giới Lào-Thái, 

đòi hỏi phải có những thỏa thuận chính trị song phƣơng, việc thiết lập các nguyên tắc cơ 

bản và có một ủy hội quốc tế hoặc thông qua MRC hoặc một cơ quan dự án gồm 2 quốc gia 

này. 

 

Ngoài những đòi hỏi về thể chế cụ thể về dự án, sẽ có nhu cầu về một cơ quan vận hành 

chung để, ít nhất là đặt ra những quy định cụ thể về việc gây ảnh hƣởng dòng chảy theo giờ 

hoặc lý tƣởng nhất là thực hiện việc lập kế hoạch hoạt động tối ƣu để đạt giá trị tối đa từ bậc 

thang và tránh những tác động tiêu cực. 

 

PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ GIẢM NGHÈO 
 

Nếu tất cả 12 dự án dòng chính đựơc xây dựng, Lào sẽ nhận đƣợc 70% doanh thu xuất 

khẩu (khoảng 2,6 tỉ USD/năm) do các dự án dòng chính mang lại, và Campuchia nhận 

30% (1,2 tỉ USD/năm).  Lào sẽ hƣởng lợi nhiều nhất, chủ yếu là vì con số dự án ở Lào.  

Cụm ở Thƣợng Lào (Pak Beng và Pak Chom) chiếm khoảng 2/3 lợi ích năng lƣợng quốc 

gia.  Trong giai đoạn cho thuê thủy điện thì phần lớn lợi ích ở Lào và Campuchia sẽ không 

thuộc các quốc gia hay các chính phủ chủ nhà—mà sẽ thuộc những nhà đầu tƣ và nhà cung 

cấp tài chính của các dự án.  Đối với tiền doanh thu xuất khẩu cũng vậy.  Doanh thu ròng 

cho các chính phủ chủ nhà là thấp hơn tổng doanh thu và lợi ích năng lƣợng, tƣơng đƣơng 
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 IMF, 2007, Báo cáo quốc gia số 07/386 của IMF, Campuchia: Phụ lục thống kê 
11

 Các phƣơng án thay thế cho việc cung cấp nội địa của Campuchia là nhập khẩu than và nhập khẩu điện (ví dụ từ thủy 

điện của Lào). Trong đánh giá các hệ thống năng lƣợc, Báo cáo SEA chỉ xem xét các nguồn hiện có. 
12

 65.000 GWh/năm năng lƣợng từ dòng chính  tránh đƣợc phát điện bằng nhiệt điện (than, khí tự nhiên, và dầu) đang 

chiếm 85% sản lựong điện ở vùng HLV. 



khoảng 26-31%% tổng doanh thu trong giai đoạn thoả thuận cho thuê.  Lào và Campuchia 

sẽ không có khả năng xây dựng các đập này mà không có đầu tƣ của tƣ nhân.  Sau thời gian 

cho thuê khoảng 25 năm, chủ quyền các đậ pnày sẽ đƣợc chuyển cho các nƣớc chủ nhà thì 

lúc đó tổng lợi ích tài chính của các dự án này sẽ thuộc các nƣớc chủ nhà. 

 

Ở Lào, việc sử dụng doanh thu từ thủy điện để xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển xã hội 

(xây dựng đƣờng nông thông, phát triển giáo dục và y tế) đã đƣợc đƣa vào Kế hoạch Phát 

triển kinh tế xã hội của quốc gia và các chiến lƣợc giảm nghèo và tăng trƣởng quốc gia. 

 

Lƣợng FDI lớn đến các dự án thủy điện dòng chính ở Campuchia và Lào (khoảng 25 tỉ 

USD nếu tất cả 12 đập đựơc xây dựng) cho thấy rằng đây sẽ là một sự kích thích kinh 

tế đáng kể đối với các quốc gia chủ nhà và khu vực do tăng nhu cầu đầu vào (lao động, 

vật liệu xây dựng, các dịch vụ kỹ thuật.  Việc gia tăng chi tiêu của chính phủ do sự tăng 

doanh thu từ thủy điện có thể đóng góp cho sự kích thích này. 

 

Lào có thể sẽ có sự tăng trƣởng kinh tế do sự đầu tƣ thủy điện dòng chính.  Tác động 

kích thích có thể là đáng kể mặc dù ít nhất 50% dòng FDI liên quan đến các dự án thủy điện 

dòng chính đƣợc ƣớc lƣợng là dùng cho chi tiêu đầu vào ở bên ngoài các nƣớc chủ nhà.  

Các rủi ro liên quan đến sự phát triển các sự mất cân bằng kinh tế vĩ mô do sự bùng phát 

của ngành thủy điện, đặc biệt là ở Lào liên quan đến độ lớn của các khoản đầu tƣ thủy điện 

so với độ lớn của nền kinh tế quốc gia, và sự tăng nợ chính phủ liên quan đến việc mua cổ 

phần trong các dự án thủy điện.  Bản chất và phạm vi của các cơ hội là rất khác nhau trong 

thời hạn của một dự án dòng chính. 

 

Các dự án dòng chính sẽ có tác động tiêu cực ròng đáng kể đối với ngành thủy sản và 

ngành nông nghiệp 

 

Tổn thất về thủy sản trực tiếp gây ra do các đập dòng chính ở vùng HLV, nếu tất cả đƣợc 

xây, đƣợc ƣớc lƣợng khoảng 476 triệu USD/năm, CHƢA TÍNH đến tác động đến thủy sản 

đồng bằng và thủy sản biển, rất có thể sẽ đáng kể nhƣng hiện nay chƣa đƣợc nghiên cứu.  

Năm mƣơi bốn phần trăm đất trồng trọt ven sông của Sông Mekong sẽ bị mất, cộng với tổn 

thất về đất nông nghiệp do các hồ chứa dòng chính và các đƣờng dẫn điện đƣợc ƣớc lƣợng 

là khoảng 25,1 triệu USD/năm.  Việc giảm dinh dƣỡng sẽ đòi hỏi phải bù tƣơng đƣơng 24 

triệu USD/năm để duy trì năng suất nông nghiệp của đồng bằng ngập lũ—33% trực tiếp do 

các đập thủy điện dòng chính Mekong gây ra.  Sự tăng thủy sản hồ chứa và nƣớc tƣới là 

khoảng 14 triệu USD/năm và 15,5 triệu USD/năm. 

 

Tác động lên các ngành thủy sản và nông nghiệp chỉ có thể đƣợc giảm thiểu một phần.  

Các hồ chứa sẽ tạo ra khoảng 10% số thủy sản bị mất.  Các tác động tiêu cực lên ngành thủy 

nông có thể khắc phục đƣợc một phần nếu đầu tƣ vốn đáng kể để trang bị lại cho ngành 

thủy nông sử dụng nƣớc hồ chứa
13
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 Trong hầu hết các trƣờng hợp, việc thay thế các công trình thủy nông hiện tại nên đƣợc cung cấp tài chính nhƣ là một 

phần của chi phí đền bù của dự án. 

 



Các dự án thủy điện dòng chính sẽ đóng góp thêm cho sự bất bình đẳng ở các quốc gia 

vùng HLV Mekong. 

Lợi ích của thủy điện sẽ đến với những ngƣời tiêu thụ điện của mạng điện quốc gia, các nhà 

đầu tƣ, các nhà cung cấp tài chính, và chính phủ các quốc gia chủ nhà, trong khi đó hầu hết 

chi phí sẽ do các cộng đồng nghèo và các cộng đồng dễ bị tổn thƣơng dọc theo sông, và một 

số ngành kinh tế gánh chịu.  Lợi ích cũng không đồng đều giữa các quốc gia.  Nếu tất cả các 

dự án dòng chính đƣợc tiến hành, Việt Nam và Campuchia có thể sẽ gánh chịu những tổn 

thất ròng trong ngắn và trung hạn vì các tác động kết hợp đối với thủy sản và nông nghiệp 

sẽ cao hơn các lợi ích về năng lƣợng. 

 

Trong ngắn và trung hạn, vấn đề nghèo sẽ trầm trọng hơn bởi bất cứ dự án thủy điện 

dòng chính nào, đặc biệt là đối với ngƣời nghèo ở các vùng nông thôn và đô thị dọc 

theo sông.  Những ngƣời bắt cá chiếm số đông trong các cộng đồng nghèo và dễ bị tổn 

thƣơng của vùng HLV sẽ bị ảnh hƣởng bởi những tổn tất về thủy sản.  Các hộ nghèo sẽ bị 

ảnh hƣởng tiêu cực bởi các tác động trực tiếp của sự phát triển thủy điện bao gồm việc di 

dời, tổn thất đất, và tác động trong quá trình xây dựng.  Sự tổn tất về thủy sản và nguồn 

protein sẽ dẫn đến sự suy giảm sức khỏe dinh dƣỡng trong các cộng đồng trong vùng Hạ 

lƣu vực Mekong, đặc biệt là ở Campuchia và Lào, nơi có đến 30% nguồn cung cấp protein 

sẽ bị rủi ro nếu tất cả các đập dòng chính Mekong đƣợc xây dựng.  Các vấn đề về an ninh 

thực phẩm này sẽ có thể ảnh hƣởng đến cả ngƣời nghèo đô thị và ngƣời nghèo nông thôn. 

Hơn nữa, bất cứ sự tăng nghèo nông thôn nào cũng có thể trở thành một yếu tố đẩy cho sự 

di dân nông thôn-đô thi làm phức tạp thêm các vần đề nghèo đô thị. 

 

Các sự cải thiện quan trọng về hợp tác khu vực, năng lực điều tiết và thể chế là cần 

thiết cho việc quản lý hiệu quả các dự án dòng chính và các biện pháp giảm khắc phục 

tác động.  Trên thế giới có một số cơ chế chia sẻ lợi ích và các biện pháp khắc phục tác 

động cho các ngành kinh tế bị ảnh hƣởng đã đƣợc chứng minh là thành công ở một số bối 

cảnh thể chế cụ thể.  Sự thành công của các biện pháp khắc phục trên diện rộng cần thiết để 

giải quyết các rủi ro và cơ hội và nguồn kinh phí cho các giải pháp đó (nhƣ là các cơ chế 

chia sẻ lợi ích từ cấp quốc gia đến địa phƣơng, và chia sẻ lợi ích xuyên biên giới) sẽ tùy 

thuộc vào sự xây dựng năng lực kỹ thuật, hành chính, thể chế một cách đáng kể ở các quốc 

gia chủ nhà và ở cấp khu vực một cách kịp thời cho việc khởi công và ngày bắt đầu vận 

hành
14

 

 

Việc xây dựng các đập dòng chính sẽ cải thiện điều kiện giao thông thủy cho các 

phƣơng tiện thủy lớn khi kết hợp với sự đầu tƣ lớn về hạ tầng đƣờng thủy, khuyến khích 

chuỗi giao thông đa phƣơng thức và theo dõi và đánh giá các kênh giao thông, cùng với sự 

cam kết tài chính mạnh mẽ để phát triển giao thông đƣờng thủy nội địa ở vùng Thƣợng lƣu 

Mekong.  Việc dọn sạch đƣờng thủy trên diện rộng ở phần thƣợng nguồn của Pak Beng sẽ 

cần thiết để cho phép tàu thuyền đi qua và đƣờng giao thông giữa Phnôm Pênh ra biển sẽ có 

sự bất ổn định dòng lớn hơn, có thể quản lý đƣợc thông qua sự tăng nổ lực đáng kể trong 

việc ổn định bờ sông.  Tính liên tục cho sự vận tải nhỏ và vận chuyển hành khách sẽ giảm.  
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 Chia sẻ lợi ích; đặc biệt là chia sẻ doanh thu là quan trọng để đảm bảo lợi ích thu đƣợc ở cấp khu vực và cấp quốc gia sẽ 

đƣợc chuyển đến cấp địa phƣơng. 



Không có biện pháp khắc phục nào khả thi về kinh tế đối với vận tải nhỏ và việc sử dụng 

dòng sông của cộng đồng. 

 

SỰ ĐA DẠNG VÀ TÍNH TOÀN VẸN CỦA HỆ SINH THÁI 
Các dự án dòng chính sẽ làm cắt đứt sự liên tục theo chiều dọc của hệ sinh thái 

Mekong, làm chia ngăn dòng sông thành những đơn vị nhỏ hơn và năng suất kém hơn.  

Thủy điện dòng chính Mekong sẽ phá vỡ sự cân bằng động lực hiện tại của dòng sông 

Mekong để chuyển thế năng và động năng của hệ thống vào một loạt các tiến trình địa 

mạo—sinh thái dọc theo toàn bộ chiều dài dòng sông. 

 

Các dựa án dòng chính Mekong ở vùng HLV đƣợc đề xuất vào lúc mà chế độ thủy văn của 

sông Mekong đang trãi qua một giai đoạn thay đổi theo chiều sâu do sự phát triển thủy điện 

nhanh chóng ở các chi lƣu và ở vùng Thƣợng lƣu vực Mekong ở Vân Nam, Trung Quốc. 

 

Các dự án dòng chính Mekong sẽ có các tác động thêm đáng kể trên toàn lƣu vực đối 

với sự di chuyển trong tƣơng lai của nƣớc và phù sa qua hệ lƣu vực Mekong, bao gồm 

cả vùng ven biển và vùng biển khơi. 

 

Sông Mekong có nhịp thủy văn mạnh với 4 mùa rõ rệt và tƣơng ứng với sự giao động của 

mực nƣớc.  Thủy điện của Trung Quốc và ở các chi lƣu trong vùng HLV sẽ gây xáo trộn 

thời gian và thời khoảng của các mùa này. 

 

Với các dự án dòng chính trong vùng HLV, các đoạn trên của Vùng 2 (từ Chiang Saen 

đến Luang Prabang) và tất cả các đoạn của sông Mekong bị ngập bởi các hồ chứa sẽ 

không còn 2 mùa giao mùa rất quan trọng về mặt sinh thái. Tất cả các đoạn sông 

Mekong sẽ bị giảm thời gian của các mùa giao mùa đóng vai trò quan trọng trong việc đƣa 

ra tín hiệu cho các quá trình sinh học trong các sinh cảnh đồng bằng ngập lũ và sinh cảnh 

sông. 

Các bức tƣờng đập ở vùng HLV sẽ cao và làm cho mực nƣớc trong các hồ chứa sẽ cao hơn 

mực nƣớc cao nhất từng ghi nhận trong lịch sử đối với đoạn 10km phía thƣợng lƣu đập.  

Những sự thay đổi mực nƣớc sẽ tăng thêm do chiến lƣợc vận hành của các dự án.  ―Vận 

hành theo đỉnh‖ (thí dụ, xả lƣu lƣợng tối đa khi giá mua điện đạt đỉnh 2 lần trong ngày) có 

thể làm tăng tốc độ giao động mực nƣớc rất lớn và số lần giao động từ theo mùa sang theo 

ngày và thậm chi là theo giờ. 

 

Có khả năng là sẽ có những đỉnh nƣớc lên đến 3-6 mét ở các thị trấn và làng mạc cách 

40-50km ở phía hạ lƣu. Theo sự xả có kế hoạch và xả khẩn cấp, các sự kiện đỉnh có thể 

lớn hơn và chỉ mất 1-2 giờ để đi hết đoạn hạ lƣu đó, nên có rất ít thời gian để chuẩn bị. 

 

Các dự án dòng chính riêng rẽ sẽ không ảnh hƣởng đến diện tích/thời gian ngập của các 

vùng đồng bằng ngập lũ của Campuchia và Việt Nam, hoặc độ dài thời gian xâm nhập mặn.  

Tác động tích lũy của tất cả các dự án dòng chính lên các yếu tố này đòi hỏi phải có nghiên 

cứu thêm vì chúng có thể có tổng công suất trữ nƣớc đến vài tuần hoặc hơn, tùy theo các 

đập đƣợc vận hành nhƣ thế nào.  Lƣợng phù sa lơ lửng của Sông Mekong đƣợc ƣớc lƣợng 

khoaảg 160-165 triệu tấn/năm.  Khoảng 50% sẽ bị chặn lại bở các dự án thủy điện hồ chứa 

ở Trung Quốc và ở hệ thống sông 3S (Sesan, Sekong, Srepok). 



 

Với tất cả 12 đập dòng chính, lƣợng phù sa sẽ bị giảm thêm ½--từ Kratie sẽ bị giảm 

còn 25% lƣợng phù sa hiện nay (còn khoảng 42 triệu tấn/năm).  Sự giảm lƣợng phù sa lơ 

lửng sẽ có hệ quả quan trọng đối với việc vận chuyển dinh dƣỡng là nguồn phân bón tự 

nhiên cho hệ Tonle Sap và khoảng 23.000-28.000km2 đồng bằng ngập lũ ở Campuchia và 

Việt Nam, cũng nhƣ làm mất ổn định dòng sông, đồng bằng ngập lũ, và vùng ven biển ở 

ĐBSCL.  Biến đổi khí hậu sẽ chồng thêm một lớp rủi ro và sự không chắc chắn trong việc 

lập kế hoạch dài hạn với cả các tác động tích cực và tiêu cực lên sự phát triển của thủy điện 

trong Lƣu vực. 

 

Biến đổi khí hậu sẽ tăng khả năng của các sự kiện cực đoan trong thời gian tuổi thọ 

của các dự án, kể cả các sự kiện đạt ngƣỡng an toàn của thiết kế của các đập.  Nếu 

không tính hết vào các biện pháp an toàn và thiết kế đập, sự tăng các sự kiện cực đoan do 

biến đổi khí hậu sẽ làm tăng rủi ro vỡ đập và làm hỏng các hợp phần thủy lực chính (ví dụ, 

cổng đƣờng tràn). 

 

Các dự án dòng chính rất có thể sẽ tạo ra những sự hủy hoại môi trƣờng nghiêm trọng 

và không sửa chữa đƣợc, những tổn thất về lâu dài của sức khỏe và năng suất của các 

hệ tự nhiên và những tổn thất về đa dạng sinh học và tính toàn vẹn của hệ sinh thái.  

Tác động lớn nhất lên hệ trên cạn của sông sẽ ảnh hƣởng đến đất ngập nƣớc.  Gần 40% 

đất ngập nƣớc của Sông Mekong là năm trong các đoạn sông tại vị trí của các dự án—17% 

sẽ bị ngập vĩnh viễn bởi các dự án dòng chính trong vùng HLV. 

 

Hình S3: Các hồ chứa dòng chính vùng HLV: 55% sông Mekong (từ Chiang Saen đến 

Kratie) sẽ bị biến thành hồ chứa. 



 
 

 

Các dự án dòng chính sẽ có các tác động địa phƣơng đáng kể đối với năng suất nông 

nghiệp. 



Khoảng 135.000 hec-ta sẽ bị ngập bở 11 đập và mất đất do các đƣờng truyền tải điện và 

công trình đƣờng xá dẫn vào.  Khoảng 150.000 ha đất canh tác ven sông, đất nông nghiệp 

và các công trình tƣới thủy nông sẽ bị ảnh hƣởng trực tiếp bởi 996 km hồ chứa đƣợc tạo ra 

bởi 11 đập giữa Chiang Saen và Kratie (Hình S3)
15

. Hai mƣơi hai phần trăm đất nông 

nghiệp sẽ bị mất vĩnh viên do ngập hoặc do dọn thảm thực vật, trong khi đó việc sử dụng và 

năng suất của phần 80% các công trình thủy nông tƣới còn lại sẽ gặp phức tạp thêm trong 

sự quản lý và vận hành hệ thống (thí dụ, mực nƣớc sẽ thay đổi theo ngày hoặc theo giờ) đòi 

hỏi phải có đầu tƣ thêm để khắc phục. 

 

Các đập dòng chính vùng HLV sẽ ảnh hƣởng đến sự toàn vẹn và năng suất của thủy 

hệ sông Mekong thông qua: (i) làm ngập vĩnh viễn một phần lớn sinh cảnh thủy sinh của 

dòng sông, (ii) làm tăng nghiêm trọng sự khác biệt về mùa về thủy văn ở địa phƣơng, và 

(iii) cắt đƣờng vận chuyển phù sa và dinh dƣỡng giữa vùng đất cao và vùng ngập lũ. 

 

Chỉ dựa vào sự mất sinh cảnh, các dự án dòng chính sẽ làm giảm 12-27% năng suất 

sinh học sơ cấp của các hệ sinh thái thủy sinh (ví dụ, năng suất thực vật), với hệ quả 

cho năng suất chung của dòng sông và chính các hồ. 

 

Xem xét sự giảm ƣớc lƣợng khoảng 75% lƣợng phù sa nhƣ là một tác động tích lũy của tất 

cả các đập dòng chính, năng suất sơ cấp sẽ có thể giảm xuống đến còn một mức nhỏ so với 

hiện nay và sẽ có những tác động nghiêm trọng đối với chuỗi thực phẩm thủy sinh, sinh 

cảnh cho cá, và năng suất thủy sản.  Với các con số ƣớc lƣợng thấp và dè dặt, các dự án ở 

vùng HLV đƣợc dự kiến sẽ làm giảm 2/3 lƣợng dinh dƣỡng và phù sa của Sông Mekong.  

Bậc thang Vân Nam và các dự án chi lƣu dự kiến đến 2030 sẽ làm giảm thêm 1/3 còn lại. 

 

Các dự án dòng chính sẽ có tác động tiêu cực lên các hệ sinh thái có tầm quốc tế quan 

trọng, một số lƣợng lớn các loài, và một số loài bị đe dọa tuyệt chủng toàn cầu có thể bị 

tuyệt chủng.   
Sự mất các sinh cảnh sẽ làm gia tăng các loài không kén chọn sinh cảnh và các loài không 

di cƣ xa sẽ sinh sản trong các hồ và không đòi hỏi những sinh cảnh chuyên biệt hoặc các tín 

hiệu thủy văn để sinh sản.  Các loài đòi hỏi các điều kiện này (các loài cá da trơn) sẽ giảm 

mạnh.  Sự chia cắt manh mún hệ dòng sông sẽ làm cô lập các quần thể thủy sinh vào các túi 

riêng dẫn đến sự tổn thất các loài.  Nếu tất cả các dự án đƣợc tiến hành, 55% chiều dài dòng 

sông Mekong từ Chiang Saen đến Kratie sẽ bị biến thành hồ, biến môi trƣờng sông sang 

môi trƣờng hồ (lacustrine) (Hình S3).  Ít nhất 41 loài cá sông chỉ có ở dòng chính ở phần 

trên Vientiane sẽ bị đe dọa. 

 

Tổn thất đa dạng sinh học ở vùng HLV Mekong sẽ là vĩnh viễn và là một tổn thất toàn 

cầu không sửa chữa đƣợc và không thể đền bù đuợc. 

Hầu hết các tác động của các đập dòng chính Mekong ở vùng HLV trên các hệ sinh thái 

thủy sinh là không tránh đƣợc.  Việc lấy đi năng lƣợng cho thủy điện dòng chính vùng HLV 

(đến 14.697 MW) sẽ làm giảm năng lƣợng cho các quá trình địa mạo sinh thái của Sông 

Mekong.  Hệ quả là, hầu hết các tác động chuỗi domino của các dự án dòng chính liên 

quan đến động lực thủy văn, địa mạo, sinh cảnh, và phù sa sẽ không tránh đƣợc.  Ở 

nơi có thể khắc phục thì đòi hỏi phải giảm phát điện thông qua việc thay đổi thiết kế, vận 
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hành, và quản lý các công trình đang đề xuất, vì vậy cần phải có giám sát bởi một cơ quan 

độc lập với năng lực kỹ thuật và chức năng điều chỉnh để thực thi các tiêu chuẩn trong vùng 

HLV hoặc tốt hơn là trong toàn lƣu vực. Các tác động lên các hệ sinh thái trên cạn thƣờng 

là ở địa phƣơng và có thể giảm thiểu đƣợc hoặc bù trừ đƣợc bằng việc phục hồi hoặc tái tạo 

các hệ sinh thái bị ảnh hƣởng và thông qua các chƣơng trình bù trừ bảo tồn, để đền bù cho 

các sự tổn thất về sinh cảnh một cách vĩnh viễn.  Các hệ thống khó nhất để bù trừ hoặc phục 

hồi sẽ là các vùng đất ngập nƣớc bị ảnh hƣởng.  Sự tổn thất đất ngập nƣớc ở dòng chính sẽ 

không bù trừ hoặc tái tạo đƣợc. 

 

THỦY SẢN VÀ AN NINH THỰC PHẨM 
 

Trong một lƣu vực mà 70% cộng đồng là nông thôn và thủy sản nội địa là quan trọng bậc 

nhất thế giới, vấn đề an ninh thực phẩm và sinh kế là chủ yếu dựa vào dòng sông và tài 

nguyên thiên nhiên.  Các rủi ro và những tổn thất xảy ra đối với các hệ sinh thái thủy sinh 

và trên cạn của Mekong sẽ trực tiếp dẫn đến những mối đe dọa đối với sinh kế của hàng 

triệu ngƣời—gây ra sự mất an ninh thực phẩm trong lƣu vực.  Nếu năng suất tài nguyên 

thiên nhiên bị giảm, các quốc gia bị rủi ro nhất là Campuchia và Lào. 

 

Các dự án dòng chính ở HLV Mekong đƣợc đƣa ra trong lƣu vực vào lúc mà thủy điện chi 

lƣu đã đe dọa sự đa dạng và trữ lƣợng thủy sản của Mekong.  Năng suất cá của Mekong bao 

gồm 35% loài cá di cƣ đƣờng xa và sẽ bị các đập chặn lại.  Các dự án dòng chính sẽ làm 

suy giảm sự phong phú, nang suất, và sự đa dạng tài nguyên thủy sản sông Mekong, 

ảnh hƣởng đến hàng triệu ngƣời nông thôn dựa vào nguồn này để có dinh dƣỡng và sinh kế. 

Hình S4 cho thấy những tổn thất về sản lƣợng cá Mekong do sự phát triển thủy điện dòng 

chính và chi lƣu gây ra.  Tóm tắt cho đến 2030: 

 

Với sự phát triển thủy điện trên toàn lƣu vực kể cả 77 đập ở các chi lƣu ở vùng HLV và trên 

dòng chính sông Lang Thƣơng, sự tổn thất cá so với năm 2000 là khoảng 210.000-540.000 

tấn hoặc 10-26% so với không có các đập dòng chính. 

 

Nếu tất cả các đập dòng chính đƣợc xây dựng, tổng tổn thất tài nguyên cá sẽ khoảng 

550.000-880.000 tấn hoặc 26-42% so với năm 2000---tƣơng đƣơng 340.000 tấn đƣợc 

ƣớc lƣợng là trực tiếp do các đập dòng chính gây ra.  Lƣợng protein bị rủi ro mất 

hằng năm nếu tất cả 12 đập dòng chính đƣợc xây dựng tính đến 2030 là 110% của 

tổng sản lƣợng gia súc hàng năm hiện tại của Campuchia và Lào cộng lại. 

 

Nếu tất cả các đập dòng chính đƣợc vận hành trên Thác Khone, tổn thất cá sẽ khoảng 

350.000-680.000 tấn hay 17-32% so với năm 2000, trong đó 140.000 tấn là do các đập dòng 

chính trực tiếp gây ra. 

 

Nếu 6 đập đƣợc xây dựng phía trên Vientiane, sự tổn thất là khoảng 270.000 và 600.000 tấn 

hoặc 13-29% so với năm 2000--khoảng 60.000 tấn là do các đập dòng chính trực tiếp gây 

ra.  Tổn thất protein hàng năm sẽ tƣơng đƣơng 60% tổng sản lƣợng gia súc của Lào và 

Campuchia cộng lại. 

 



Hình S4:  Tiềm năng tác động tăng của các đập dòng chính ở HLV Mekong lên sản 

lƣợng thủy sản trên toàn lƣu vực. 

 
Thủy sản hồ chứa sẽ không thể đền bù cho sự tổn thất thủy sản tự nhiên và tối đa chỉ 

có thể đạt 1/10 của sản lƣợng thủy sản tự nhiên bị tổn thất.  Trong tƣơng lai dài, sự giảm 

phù sa và dinh dƣỡng dự báo cho năm 2030 hoặc tƣơng đƣơng sự giảm 50-75% lƣợng trung 

bình hàng năm hiện nay sẽ có tác động lớn đến sản lƣợng thủy sản, và sẽ có tác động lớn 

đối với sản lƣợng thủy sản biển, và tiếp theo là ngành đánh bắt thủy sản và buôn bán thủy 

sản đã tăng trƣởng mạnh trong 10 năm vừa qua với sản lƣợng hơn 500,000 tấn cá hằng năm. 

 

Thủy sản nuôi có thể bổ sung cho ngành thủy sản tự nhiên Mekong nhƣng không thể 

thay thế về mặt an ninh thực phẩm.  Thủy sản nuôi đã tăng trƣởng ở tất cả các quốc gia ở 

vùng HLV (chủ yếu là ở Việt Nam).  Thủy sản nuôi thâm canh (nhƣ ở Việt Nam) sản xuất 

cá cho xuất khẩu và tạo ra thu nhập nhƣng ngƣời nghèo không tiếp cận đƣợc.  Thủy sản 

nuôi quãng cảnh (nhƣ ở Campuchia) tạo thực phẩm cho ngƣời địa phƣơng, nhƣng năng suất 

không cao.  Ngành này phụ thuộc vào: (i) đầu tƣ (ii) quản lý đất/nƣớc, và (iii) thủy sản tự 

nhiên làm mồi (ở tất cả các quốc gia) và cá con (ở Campuchia).  Với sự quản lý sử dụng đa 

mục đích, tất cả các dự án dòng chình có thể tạo ra sự đầu tƣ và nguồn nƣớc cần thiết để 

tiếp tục cho ngành thủy sản nuôi tăng trƣởng.  Các dự án dòng chính trong vùng HLV sẽ 

giảm năng suất của thủy sản tự nhiên, làm giảm nguồn cung cấp thức ăn cho ngành thủy sản 

nuôi với khả năng giới hạn trong việc thay thế thông qua thủy sản hồ chứa. 

 

Những sự tổn thất đáng kể về thủy sản biển và thủy sản nƣớc ngọt tự nhiên và thủy 

sản nuôi ở vùng ĐBSCL sẽ có những tác động trên toàn lƣu vực đối với ngành thủy 



sản, các ngành công nghiệp chế biến, các sinh kế liên quan đến thủy sản, và sức khỏe và 

dinh dƣỡng. 

 

Các đƣờng cầu thang cá không phải là một phƣơng án thực tế để khắc phục tác động 

đối với các đập dòng chính Mekong.  Các cầu thang cá có thể là một phƣơng án giảm 

thiểu tác động đối với các đập thấp trên các chi lƣu, nhƣng các loại và kích thƣớc của các 

cầu thang cá hiện tại không thể phù hợp với sự phong phú và đa dạng cá di cƣ trên dòng 

chính.  Tám đập trong số các đập dòng chính Mekong là cao hơn chiều cao tối đa mà các 

cầu thang cá có thể hoạt động.  Các cầu thang cá trên thế giới có hiệu quả chỉ khi đƣợc thiết 

kế cho riêng một vài loài di cƣ một lần trong năm với số lƣợng ít.  Sông Mekong có hơn 50 

loài di cƣ ở mật độ rất cao trong mùa di cƣ và có vài đợt di cƣ trong năm.  Ngoài ra, một 

chuỗi bậc thang đạp sẽ làm giảm theo cấp số nhân tỉ lệ cá lên thƣợng lƣu. 

 

Nếu muốn cá đi qua thành công, chúng phải đƣợc tính đến trong giai đoạn sớm nhất của 

việc lập kế hoạch, từ việc xác định vị trí đập và thiết kế và phải đƣợc thiết kế cho các loài cá 

mục tiêu đƣợc xác định.  Cho đế nay, chỉ 3 trong số 11 đập ở dòng chính Mekong có các 

cầu thang cá, không có đập nào trong số này xem xét việc cá di chuyển trƣớc khi các vị trí 

đập đƣợc chọn và không có đập nào đƣợc thiết kế dựa trên các loài cá mục tiêu đƣợc xác 

định. 

 

Ngành nông nghiệp sẽ bị ảnh hƣởng tiêu cực bởi sự phát triển thủy điện dòng chính vì 

ngập đất nông nghiệp và mất đất trồng trọt ven sông, dù có sự mở rộng diện tích tƣới 

liên quan đến các dự án này.  Các tác động đối với nông nghiệp ở ĐBSCL có thể đáng kể 

nhƣng ở giai đoạn này chƣa đƣợc đánh giá hoặc ƣớc lƣợng. 

 

Các dự án dòng chính sẽ giảm an ninh thực phẩm đối với các tỉnh dọc sông đặc biệt là 

khi kết hợp với các tác động tiềm tàng của biến đổi khí hậu. Biến đổi khí hậu có thể sẽ 

(i) tăng năng suất nông nghiệp trong lƣu vực (khoảng 3.6% tính đến 2030), nhƣng an ninh 

lƣơng thực sẽ giảm, mặc dù có sự tăng diện tích tƣới, và (ii) giảm tính đa dạng cá và sự ổn 

dịnh của sản lƣợng ngành thủy sản dù có những lợi ích từ biến đổi khí hậu của việc tăng 

diện tích ngập và tăng lƣợng phù sa.  Các tổn thất nông nghiệp có thể đƣợc bù trừ một phần 

bằng việc mở đất nông nghiệp mới ở sát biên các hồ chứa, và việc cung cấp điện và các 

thiết bị thủy nông.  Có thể có những vấn đề về sự tiếp cận bình đẳng đến những sự cải thiện 

này, đặc biệt là liên quan đến ngƣời nghèo vì các công trình thủy nông thì ƣu tiên cho việc 

tập trung hóa. 

 

CÁC HỆ XÃ HỘI—SINH KẾ VÀ VĂN HÓA CỦA CÁC CỘNG ĐỒNG BỊ 

ẢNH HƢỞNG 
 

Khoảng 29.6 triệu ngƣời sống và làm việc trong hành lang 15km của sông Mekong trong 

toàn vùng HLV.  Trong đó 2.1 triệu ngƣời là các cộng đồng sống trong khoảng 5km đến 

dòng sông sẽ bị rủi ro nhất do các tác động trực tiếp và gián tiếp của các đập thủy điện dòng 

chính.  Trong số đó, 106.942 ngƣời sẽ bị tác động trực tiếp từ 12 dự án dòng chính 

trong vùng HLV, mất nhà, mất đất, và cần phải đƣợc di dời.  Hơn 2 triệu ngƣời ở 47 

huyện sống trong vùng hồ chứa, các điểm xây đập, và ngay bên dƣới hạ lƣu của 11 đập 

sẽ có rủi ro cao chịu tác động trực tiếp từ các dự án dòng chính ở HLV. 



 

Các dự án dòng chính rất có thể có những tác động đáng kể lên các cộng đồng dọc theo 

sông vì làm xáo trộn lối sống, văn hóa, và tính cộng đồng của họ.  Sự phát triển dòng chính 

sẽ cản trở sự tiếp cận của cộng đồng, số lƣợng, và chất lƣợng của thức ăn mà họ ăn, và tăng 

mức rủi ro đối với họ. 

 

Một số dự án dòng chính sẽ đƣa đến việc các làng mạc bị di dời 2,3, và thậm chí 4 lần trong 

15 năm.  Việc di dời bắt buộc lặp đi lặp lại trong một khoảng thời gian ngắn là một những 

yếu tố làm nghèo nhất có thể xảy ra với các cộng đồng với tốc độ phát triển thủy điện 

nhanh.  Rủi ro của việc di dời nhiều lần của những ngƣời bị ảnh hƣởng ở Strung Treng và 

Kratie là cực kỳ cao. Kinh nghiệm trong việc cung cấp những hỗ trợ dài hạn, nhất quán, và 

nhạy cảm cho các cộng đồng bị ảnh hƣởng bởi thủy điện vẫn chƣa tốt trong khu vực Hạ lƣu 

vực Mekong.  Thông thƣờng nó đòi hỏi phải có năng lực và phƣơng pháp tiếp cận chƣơng 

trình và quản lý kinh phí mà hiện nay chƣa có. 

 

Tóm tắt các cơ hội kinh tế và rủi ro đối với các quốc gia trong vùng HLV nếu tất cả 12 

đập đƣợc xây dựng. 

 
Campuchia: 

 Những hệ quả tiêu cực nghiêm trọng đối với thủy sản, an ninh thực phẩm, giảm nghèo 

 Những lợi ích đáng kể từ sự phát triển ngành điện và điện rẻ hơn cho sự đa dạng hóa kinh tế và 

công nghiệp trong dài hạn. 

 Sự tổn thất thủy sản rất có thể lớn hơn lợi ích của sản xuất điện, ít nhất là trong ngắn hạn và 

trung hạn. 

Cơ hội Rủi ro 

 Các lợi ích đáng kể từ việc cung cấp điện quốc 

gia an ninh hơn và rẻ hơn (thay cho việc nhập 

khẩu diesel đắt hơn) 

 Tăng tính cạnh tranh của ngành sản xuất. 

 Tăng doanh thu của chính phủ từ xuất khẩu và 

thuế 

 Tăng diện tích tƣới và năng suất nông nghiệp ở 

một số nơi 

 Tính uyển chuyển chiến lƣợc trong dài hạn trong 

việc cấp điện một khi thời kỳ cho thuê kết thúc 

 

 

 

 

 Tổn thất tài nguyên thủy sản và tác động đáng kể 

lên an ninh thực phẩm 

 Sự xáo trộn sinh kế của hơn 1,6 triệu ngƣời đánh 

bắt cá 

 Tổn thất GDP do các tổn thất kinh tế về thủy sản 

và nông nghiệp 

 Các ngành dịch vụ đi kèm và chế biến sẽ bị tổn 

thất 

 Tổn thất phù sa và dinh dƣỡng đối với hệ Tonle 

Sap và các tác động tiêu cực đi kèm đối với năng 

suất sơ cấp, rừng ngập nƣớc và cá di cƣ/địa 

phƣơng 

 Mất đất trồng trọt ven sông—có thể rất quan 

trọng đối với các cộng đồng ven sông ở một số 

nơi 

 Tổn thất sự màu mỡ và năng suất nông nghiệp ở 

những đồng bằng ngập lũ 

 Tổn thất tài nguyên du lịch và doanh thu 

 Việc thiếu mạng điện quốc gia có thể giới hạn sự 

phân phối điện bình đẳng 

 Tổn thất đa dạng sinh học 

Lào 

 Lợi ích kinh tế chung đáng kể--lợi ích này có thể phân phối không đồng đều 

 Các tác động tiêu cực đáng kể đối với các cộng đồng dễ bị tổn thƣơng 

 Chi tiêu của Chính phủ Lào do sự tăng doanh thu ròng có thể giúp cải thiện  

 



Cơ hội Rủi ro 

 Các lợi ích đáng kể từ sự kích thích kinh tế của 

vốn FDI cho thủy điện dòng chính Mekong ở 

HLV 

 Có thể có lợi ích doanh thu ròng trong giai đoạn 

cho thuê tùy thuộc vào thiết kế của thỏa thuận tài 

chính và nang lực giám sát 

 Có thể có lợi ích đáng kể sau 25 năm khi thời kỳ 

cho thuê kết thúc và các dự án đƣợc chuyển giao 

cho chính phủ Lào 

 Các lợi ích của việc tăng diện tích đƣợc tƣới và 

năng suất nông nghiệp ở một số nơi. 

 Cải thiện giao thông cho tàu thuyền cỡ lớn và 

trung bình ở phía thƣợng lƣu của Vientiane. 

 Tính uyển chuyển chiến lƣợc trong dài hạn trong 

việc cấp điện một khi giai đoạn cho thuê kết thúc  

 Khả năng mất cân bằng kinh tế vĩ mô do sự 

bùng phát của ngành thủy điện 

 Tổn thất thủy sản--ảnh hƣởng an ninh thực 

phẩm và sinh kế của các cộng đồng dễ bị tổn 

thƣơng 

 Mất đất trồng trọt ven sông, đặc biệt là ở Lào 

 Mất tài nguyên du lịch có giá trị 

 Mất đa dạng sinh học 

Thái Lan: 

 Có lợi ích kinh tế chung mặc dù không quan trọng đối với nền kinh tế quốc gia 

 Rủi ro kinh tế đối với sinh kế các cộng đồng ven sông trong lƣu vực 

Cơ hội Rủi ro 

 Sẽ nhận đƣợc một phần quan trọng lợi ích kinh tế 

từ việc nhập khẩu điện 

 Cải thiện giao thông thủy cho tàu thuyền lớn và 

trung bình trong các đoạn phía trên ở vùng HLV 

Mekong 

 Tổn thất thủy sản 

 Mất đất nông nghiệp 

 Mất tài nguyên du lịch 

Việt Nam 

 Tổn thất kinh tế chung 

 Những tổn thất chủ yếu do các cộng đồng nghèo ở ĐBSCL gánh chịu 

Cơ hội Rủi ro 

Sẽ nhận đƣợc một phần đáng kể lợi ích kinh tế của 

việc cải thiện cung cấp điện (từ điện nhập khẩu) 

 

 

Tổn thất đáng kể về thủy sản biển và thủy sản nƣớc 

ngọt và thủy sản nuôi--ảnh hƣởng lớn sinh kế ngƣời 

bắt cá và nuôi cá ở ĐBSCL--đặc biệt là nhóm nghèo. 

Tổn thất phù sa và dinh dƣỡng và tác động kinh tế 

tiêu cực cho việc bồi đắp đồng bằng, thủy sản 

(Mekong và biển) và nông nghiệp. 

 

TÓM TẮT CÁC KẾT LUẬN 
Các dự án dòng chính sẽ mang lại những lợi ích về doanh thu/đầu tƣ và nguồn điện đáng kể 

cho khu vực.  Đồng thời chúng cũng mang lại nhiều rủi ro và những sự không chắc chắn đối 

với những vấn đề mang tính chiến lƣợc về kinh tế, xã hội, môi trƣờng, cho các quốc gia 

Mekong và các cộng đồng và đối với sự phát triển bền vững của Lƣu vực.  Để tóm tắt, đối 

với mỗi quan ngại ở tầm chiến lƣợc lớn, nhóm Đánh giá môi trƣờng chiến lƣợc kết luận 

rằng: 

 

PHÁT ĐIỆN VÀ AN NINH NĂNG LƯỢNG 

 

Các đập dòng chính ở HLV đóng góp đáng kể cho sản lƣợng điện ở khu vực HLV, 

chiếm 23% tiềm năng kỹ thuật của thủy điện ở 4 quốc gia HLV Mekong và 11% công 

suất lắp máy tính đến 2025.  Thủy điện ở Lƣu vực Mekong là một hợp phần quan trọng 

của ngành điện phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch ở HLV Mekong.  Sự tăng nhu cầu điện 



tính đến 2025 sẽ duy trì sự quan trọng của thủy điện khi các quốc gia tìm cách đa dạng hóa 

nguồn nhiên liệu, giảm phát thải carbon và tăng thƣơng mại trong khu vực. 

 

Các dự án dòng chính Mekong đóng góp 8% so với nhu cầu điện khu vực tính đến 2025 nếu 

tất cả các đập đƣợc xây dựng. 

 

Thủy điện dòng chính Mekong là không quan trọng trong việc đảm bảo tốc độ tăng 

trƣởng lành mạnh của ngành điện khu vực HLV, nhƣng nếu không có các dự án dòng 

chính thì khả năng của Campuchia đối với các phƣơng án cấp điện nội địa và xuất 

khẩu tạo thu nhập sẽ giới hạn.  Mặc dù hầu hết lợi ích của ngành điện là thuộc về Lào, các 

dự án này là quan trọng nhất đối với Campuchia vì có ít phƣơng án thay thế cho việc nhập 

khẩu nhiên liệu hóa thạch.  Lào--một quốc gia có kinh nghiệm sản xuất thủy điện—có đủ 

tiềm năng thủy điện ở chi lƣu để đảm bảo sự tăng trƣởng lành mạnh trong trung hạn và sản 

xuất điện giá rẻ để cung cấp nội địa và xuất khẩu mà không cần các dự án dòng chính trong 

HLV Mekong. 

 

Việc chuẩn bị đối phó với biến đổi khí hậu hôm nay sẽ cho phép ngành điện tăng 

cƣờng tiềm năng thủy điện dòng chính và chi lƣu ở vùng HLV Mekong.  Hầu hết các 

chi lƣu có tiềm năng thủy điện cao đã đƣợc dự báo sẽ tăng lƣu lƣợng ròng hàng năm vì sự 

tăng dòng chảy mùa mƣa do biến đổi khí hậu. 

 

Các phƣơng án chọn lựa thay thế cho việc chắn ngang toàn bộ dòng chính để phát 

điện vẫn chƣa đƣợc xem xét một cách đầy đủ.  Trên thế giới có những sáng kiến kỹ thuật 

và quản lý sáng tạo đối với thủy điện ở các dòng sông lớn nhƣng chƣa đƣợc tìm hiểu đối với 

sông Mekong.  Mặc dù sản lƣợng điện từ mỗi dự án có thể thấp hơn, nhƣng việc đắp đập 

một phần các nhánh, đặt turbines trong dòng chảy, và chuyển nƣớc đòi hỏi phải có nghiên 

cứu khả thi vì tiềm năng của chúng giúp giảm tác động đối với các hệ tự nhiên, sinh kế và 

phù hợp hơn đối với các mục tiêu quản lý nƣớc tổng hợp. 

 

PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ GIẢM NGHÈO 

 

Thủy điện dòng chính Mekong ở HLV mang lại lợi ích kinh tế đáng kể cho ngành 

năng lƣợng khu vực, trong đó 70% thuộc về Lào.  12 đề án dòng chính tạo ra một cơ hội 

tạo doanh thu quan trọng cho các quốc gia chủ nhà, khoảng 3-4 tỉ USD/năm lợi ích cho Lào 

và Campuchia.  Khoảng 26-31% tổng doanh thu sẽ thuộc về các chính phủ chủ nhà, trong 

thời gian cho thuê (thƣờng là khoảng 25 năm), và đạt 100% sau thời gian cho thuê kết thúc. 

 

Sự kích thích từ thủy điện dòng chính Mekong đối với doanh thu quốc gia, nếu đƣợc 

quản lý đúng đắn, có thể đóng góp đáng kể cho sự phát triển kinh tế ở các quốc gia 

chủ nhà.  Mƣời hai dự án thủy điện dòng chính sẽ tƣơng đƣơng một khoản đầu tƣ 25 tỉ 

USD vào nền kinh tế khu vực.  Đến 50% dòng chảy vốn FDI liên quan đến thủy điện dòng 

chính sẽ ở lại trong các quốc gia chủ nhà. 

 

Năng lực quốc gia và khu vực trong việc quản lý tài chính công, năng lực thực hiện 

thành công các cơ chế chia sẻ lợi ích đang đƣợc nâng cao nhƣng sẽ không đủ để đảm 

bảo rằng các lợi ích ở cấp quốc gia sẽ đƣợc chuyển đến cấp địa phƣơng.  Trong ngắn 



hạn, các tổ chức cung cấp tài chính quốc tế sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng 

năng lực cần thiết để chuyển doanh thu tăng thành phát triển kinh tế bền vững và công bằng. 

 

Những sự tổn thất đối với ngành thủy sản và nông nghiệp do các đập dòng chính là 

cao gấp 10 lần so với những lợi ích đối với các ngành này. 

 

Nông nghiệp và thủy sản, hai ngành kinh tế quan trọng nhất của vùng HLV phụ thuộc vào 

tài nguyên thiên nhiên, sẽ bị tổn thất khoảng 500 triệu USD/năm, với lợi ích tiềm năng từ 

thủy sản hồ chứa và tiềm năng thủy nông mới dự kiến khoảng 30 triệu USD/năm.  Một khi, 

các tác động kinh tế đối với thủy sản đồng bằng và ven biển đƣợc hiểu rõ hơn, các con số 

ƣớc lƣợng tổn thất sẽ tăng lên đáng kể. 

 

Thậm chí với những biện pháp giảm thiểu tác động liên quan đến các dự án thủy điện 

trong vùng HLV, các dự án dòng chính ở HLV sẽ làm tăng sự bất bình đẳng trong 

ngắn hạn và trung hạn làm trầm trọng thêm tình trạng nghèo ở các quốc gia HLV 

Mekong. 

 

TÍNH TOÀN VẸN VÀ ĐA DẠNG HỆ SINH THÁI 

 

Các dự án dòng chính ở vùng HLV Mekong sẽ có tác động trên toàn lƣu vực đối với 

các hệ sinh thái phụ thuộc vào dòng sông, phần lớn là không thể tránh đƣợc nếu các 

dự án này đƣợc tiến hành.  Các dự án dòng chính ở HLV đƣợc đề xuất vào thời điểm mà 

chế độ thủy văn của sông Mekong đang trãi qua sự thay đổi chiều sâu do sự phát triển 

nhanh chóng thủy điện ở chi lƣu và ở vùng Thƣợng lƣu vực ở Trung Quốc.  Các dự án vùng 

HLV sẽ làm nghiêm trọng thêm các tác động trên diện rộng này và làm cắt đứt sự liên tục 

theo chiều dài của các hệ sinh thái Mekong bằng cách phân chia dòng sông thành nhiều 

phần nhỏ hơn và kém năng suất hơn 

 

Các dự án dòng chính Mekong ở phần HLV sẽ ảnh hƣởng chế độ lũ bởi các hồ chứa, 

biến 55% chiều dài dòng sông ở phần HLV thành một loạt hồ tạo ra sự biến thiên mực 

nƣớc nhanh chóng theo giờ hoặc theo ngày.  Sự phát triển thủy điện trên dòng chính 

và trên chi lƣu sẽ làm giảm phần lớn phù sa và làm xáo trộn các mùa thủy văn-sinh 

thái.  Các dự án ở vùng Thƣợng lƣu vực và ở chi lƣu sẽ ảnh hƣởng độ sâu ngập và thời gian 

ngập ở các vùng đồng bằng ngập lũ thông qua việc điều tiết dòng chảy. 

 

Các dự án dòng chính sẽ dẫn đến những tổn thất vĩnh viễn về đa dạng sinh học thủy 

sinh và trên cạn có tầm quan trọng toàn cầu và sự suy thoái không sửa chữa đƣợc của 

sinh thái sông Mekong và không thể khắc phục, giảm thiểu hay đền bù đƣợc.  17% đất ngập 

nƣớc giữa sông sẽ bị mất và một số loài đặc trƣng Mekong sẽ bị tuyệt chủng. 

 

THỦY SẢN VÀ AN NINH THỰC PHẨM 

 

Tính đến 2030, nếu tất cả 11 đập đƣợc xây dựng, nguồn protein bị rủi ro mất đi hàng 

năm là tƣơng đƣơng với 110% tổng sản lƣợng gia súc ở Campuchia và Lào cộng lại.  
Thủy sản hồ chứa từ các đập dòng chính sẽ bù trừ khoảng 10% những tổn thất thủy sản tự 



nhiên.  Trong những loại cầu thang cá hiện tại không có loại nào phù hợp cho kích thƣớc và 

mật độ cá di cƣ ở dòng chính. 

Các rủi ro và tổn thất xảy ra đối với các hệ sinh thái thủy sinh và trên cạn sẽ dẫn đến 

sự mất an ninh thực phẩm cho hàng triệu ngƣời.  Các cộng đồng nông thôn và thành thị 

sống trong phạm vi 15km đến Sông Mekong sẽ bị ảnh hƣởng đặc biệt, sẽ bị mất an ninh 

thực phẩm do sự giảm thủy sản tự nhiên và mất nông nghiệp tự cấp ở đất trồng trọt dọc theo 

sông. 

Biến đổi khí hậu sẽ có tác động kết hợp với đập thủy điện lên an ninh thực phẩm, làm 

giảm thêm tài nguyên thủy sản và năng suất nông nghiệp trong tình huống nhu cầu 

thực phẩm, lƣơng thực gia tăng. 

Các dịch vụ dân sự, thể chế, tài chính và các phƣơng tiện cần thiết để giải quyết vấn đề an 

ninh thực phẩm dọc theo hơn 1,500km bờ sông xuyên quốc gia là cực kỳ to lớn và vƣợt 

ngoài năng lực hiện có của các chính phủ trong vùng HLV Mekong để có thể giải quyết.  

Độ lớn các rủi ro ở Campuchia, Lào, và nền kinh tế ĐBSCL của Việt Nam đòi hỏi phải có 

đánh giá chi tiết về tác động lên an ninh lƣơng thực, thựa phẩm và sinh kế, xác định những 

giải pháp thực tế, và xây dựng phƣơng án thay cung cấp lƣơng thực, thực phẩm thay thế 

trƣớc khi các quyết định về các dự án dòng chính đƣợc đƣa ra. 

 

CÁC HỆ THỐNG XÃ HỘI—SINH KẾ VÀ VĂN HÓA, LỐI SỐNG 

 

Trong ngắn và trung hạn, các dự án dòng chính ở HLV sẽ làm suy thoái sinh kế của 

các cộng đồng nghèo nhất ở các tỉnh ven sông Mekong.  Thủy điện dòng chính ở HLV 

Mekong sẽ ảnh hƣởng tiêu cực đến hàng triệu ngƣời trong các cộng đồng ven sông có sinh 

kế từ dòng sông và tài nguyên thiên nhiên của con sông.  Sinh kế của ít nhất 2 triệu ngƣời sẽ 

bị ảnh hƣởng trực tiếp hoặc gián tiếp nếu tất cả các dự án đƣợc tiến hành. 

 

Trong những cộng đồng ven sông bị ảnh hƣởng trực tiếp và gián tiếp, các dự án dòng chính 

sẽ dẫn đến những thay đổi đáng kể về tiếp cận và kiểm soát các tài nguyên cần thiết cho 

sinh kế và lối sống—cách họ sống, làm việc, vui chơi, đối xử với nhau hàng ngày nhƣ thế 

nào cho đến sự an toàn tính mạng, mức rủi ro, và nền văn hóa của họ--đó là những giá trị, 

phong tục, di sản. 

 

HỢP TÁC VÀ MÂU THUẨN KHU VỰC 

 

Trong quá trình xây dựng và vận hành, các đập thủy điện dự kiến sẽ có tác động xuyên biên 

giới và những sự căng thẳng quốc tế trong khu vực Hạ lƣu Mekong vì i) làm giảm tính toàn 

vẹn của hệ sinh thái, ii) giảm phù sa và dinh dƣỡng, iii) làm xáo trộn những sử dụng khác 

của dòng Mekong, và v) giảm năng suất thủy sản và nông nghiệp và an ninh thực phẩm 

chung ở các tiểu lƣu vực ở ĐBSCL.  Khung tiêu chuẩn và các tiêu chí bảo vệ an toàn cho 

khu vực liên quan đến các tác động xuyên biên giới và tác động xuống hạ nguồn và những 

sắp xếp thể chế cho việc thực hiện các tiêu chuẩn, tiêu chí này vẫn chƣa đƣợc xây dựng đầy 

đủ và không đáp ứng cho việc quản lý rủi ro đối với các đập dòng chính.  Các dự án dòng 

chính Mekong tạo ra một cơ hội tăng cƣờng sự hợp tác khu vực trong ngành năng lƣợng, 

phù hợp với việc quy hoạch trong Tiểu vùng Mekong mở rộng và quốc gia. 

 

NHỮNG ĐIỀU KHÔNG CHẮC CHẮN 



 

Nhiều rủi ro liên quan đến sự phát triển thủy điện dòng chính Mekong không thể đƣợc khắc 

phục vào lúc này, vì đó là những tổn thất vĩnh viễn không sửa chữa đƣợc về môi trƣờng, 

kinh tế, và xã hội.  Hiện còn rất nhiều lổ hổng lớn về sự sắp xếp quy trình và thể chế để đảm 

bảo sự quản lý hiệu quả việc xây dựng và vận hành các đập và các lổ hổng tƣơng tự đối với 

năng lực các quốc gia trong việc chia sẻ lợi ích một cách công bằng. 

 

Các năng lực cấp quốc gia quan trọng về nhân lực và kỹ năng đang tiếp tụ cđƣợc nâng cao 

nhƣng sẽ không đủ để giám sát, kiểm soát, theo dõi, và thực thi những biện pháp bảo vệ an 

toàn và các quy định vận hành.  Hiện đang còn nhiều vấn đề chƣa chắc chắn và nhiều lổ 

hổng kiến thức liên quan đến các dự án.  Sự hiểu biết về sông Mekong hiện chƣa đủ để đƣa 

ra những quyết định có trách nhiệm và dựa vào đầy đủ thông tin về các đập dòng chính vào 

thời điểm này. 

 

CÁC PHƢƠNG ÁN CHỌN LỰA VÀ CÁC KIẾN NGHỊ 
Sự phát triển thủy điện dòng chính Mekong là một quyết định ở tầm chiến lƣợc quan trọng 

nhất mà các quốc gia ở vùng HLV Mekong từng đƣa ra có ảnh hƣởng đến nguồn tài nguyên 

chung của họ.  Mục đích của Đánh giá môi trƣờng chiến lƣợc là gây ảnh hƣởng lên các 

quyết định chiến lƣợc liên quan đến các dự án dự kiến này—giúp cho việc đƣa ra những 

quyết định và kế hoạch để cho sự phát triển là bình đẳng và bền vững về mặt sinh thái.  

Đánh giá môi trƣờng chiến lƣợc này đã đƣợc tiến hành để giúp xác định rõ ràng những sự 

đánh đổi của các phƣơng án chọn lựa chiến lƣợc—mất gì, đƣợc gì, ai đƣợc, ai mất? 

 

SEA xem xét câu hỏi cơ bản: ―Đắp hay không đắp đập dòng chính Mekong?”.  Để giải 

quyết câu hỏi này, SEA đã mô tả vả tham vấn về 4 phƣơng án chiến lƣợc cho các quốc gia 

vùng HLV Mekong: 

1. Không đắp đập dòng chính. 

2. Hoãn quyết định đối với tất cả các đập dòng chính cho một thời gian xác định 

3. Xây dựng dần thủy điện dòng chính 

4. Phát triển các dự án thủy điện dòng chính theo thị trƣờng 

Nhóm SEA đánh giá chi tiết từng phƣơng án trong 4 phƣơng án, dựa trên các giai đoạn 

đánh giá và các phát hiện của SEA.  SEA đƣa ra những kiến nghị chi tiết cho mỗi phƣơng 

án chiến lƣợc để các chính phủ trong vùng HLV Mekong có thông tin cho các vấn đề quan 

trọng đối với chiến lƣợc nào đƣợc chọn.  Lƣu đồ ra quyết định dƣới đây tóm tắt các kiến 

nghị của SEA liên quan đến mỗi trong 4 phƣơng án chiến lƣợc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PHƢƠNG ÁN CHIẾN LƢỢC Nhiệm vụ cho mỗi phƣơng án 

1.  KHÔNG ĐẬP 
Không xây dựng đập nào trên 

dòng chính 

1.1. Quản lý các thay đổi dòng chảy và phù sa do các đập 

Trung Quốc và các đập chi lƣu gây ra. 

1.2. Tìm kiếm khả năng cung cấp gói tài trợ điều chỉnh cấu 

trúc kinh tế từ các nhà tài trợ 

1.3. Cải thiện tính hiệu quả của việc quản lý nƣớc, tài 

nguyên thiên nhiên, và dịch vụ hệ sinh thái 

1.4. Tăng tốc đầu tƣ vào các phƣơng án năng lƣợng tái tạo ở 

các quốc gia Hạ lƣu vực Mekong. 

1.5. Xây dựng các phƣơng án thay thế để khai thác năng 

luợng dòng chính Mekong mà không phải đắp chắn ngang 

toàn bộ dòng sông. 

2.  HOÃN 
Hoãn quyết định tất cả đập 

dòng chính trong một 

khoảng thời gian xác định 

2.1. Thỏa thuận một lộ trình có các điểm ra quyết định để 

xem xét ―đắp hay không đắp đập‖ 

2.2.  Xây dựng những thiết kế khác để khai thác năng lƣợng 

dòng sông mà không đắp chắn toàn bộ dòng soông 

2.3. Cải thiện các thiết kế vận hành, an toàn, và quản lý tác 

động của các dự án theo các tiêu chuẩn thỏa thuận 

2.4. Cải thiện hiệu quả các biện pháp khác phục và bảo vệ 

an toàn xã hội và môi trƣờng 

2.5. Cải thiện sự hiểu biết về tài nguyên tự nhiên, văn hóa, 

xã hội và các mức giới hạn phát triển bền vững 

2.6. Cải thiện hiệu quả quản lý nƣớc, tài nguyên nƣớc, và 

dịch vụ hệ sinh thái. 

2.7. Xây dựng năng lực các thể chế hiện tại để quản lý, theo 

dõi, thực thi sự tuân thủ của thủy điện. 

2.8. Xây dựng các thể chế mới để lập kế hoạch, quản lý thủy 

điện tƣơng lai đối với dòng chính Mekong. 

2.9. Xây dựng cơ chế Quỹ Mekong 

3.  XÂY DỰNG 
DẦN 
Tiến hành cẩn trọng và có kế 
hoạch (2 phương án) 

3.1. Xây dựng kế hoạch giai đoạn cho các đập dòng chính 

Mekong, lồng ghép: 

3.1.1. Theo dõi rộng rãi việc  xây dựng và vận hành cá đập. 

3.1.2.  Thực thi việc tuân thủ các quy định. 

3.1.3.  Rút kinh nghiệm một cách có hệ thống và kịp thời 

3.1.4.  Tính uyển chuyển trong thực hiện, cho phép thay đổi, 

hủy bỏ kế hoạch, hoặc dùng các dự án thay thế. 

3.1.5.  Xem xét sử dụng các thiết kế thay thế, chỉ chắn một 

phần dòng sông. 

3.2. Thực hiện các biện pháp của Phƣơng án 2, nhƣng trong 

thời gian ngắn hơn. 

4.1  Các dự án đề xuất đƣợc xâ dựng nhanh theo khả năng 

của nhà đầu tƣ và theo thị trƣờng điện 

4.2  Không có kế hoạch để: 

4.2.1. Theo dõi việc xây dựng và vận hành các đập. 

4.2.2. Thực thi việc tuân thủ các quy định. 

4.2.3. Rút kinh nghiệm, không có thời gian để sửa đổi. 

4.2.4. Không có sự uyển chuyển trong thực hiện & thay đổi 

kế hoạch. 

4.3  Thực hiện các biện pháp của Phƣơng án 2, nhƣng thời 

gian thậm chí ít hơn. 

3a Phƣơng án 

hiện tại 
Sử dụng các 

thiết kế hiện tại, đập chắn 

ngang toàn bộ dòng sông 

3b. Phương án 

thay thế  
Dùng phƣơng 

án thiết kế khác, chỉ chắn 

một phần dòng sông 

4.  THỊ TRƢỜNG 
Xây dựng các dự án theo thị 

trƣờng 



Các kiến nghị toàn diện cho mỗi phƣơng án chiến lƣợc đƣợc đƣa ra trong báo cáo chính để 

hƣớng dẫn cho các quốc gia trong vùng HLV Mekong về con đƣờng hành động mà họ chọn 

lựa cuối cùng liên quan đến các dự án dòng chính Mekong. 

 

Quá trình SEA đã đƣợc khởi động trong bối cảnh các bên có liên quan có vẻ cƣơng quyết 

giữ các quan điểm khác biệt của mình đối với câu hỏi về thủy điện dòng chính.  Sự khác 

biệt có thể thấy phản ánh qua chức năng của ngành đối với các cơ quan nhà nƣớc và tôn chỉ, 

mục đích của các tổ chức địa phƣơng và quốc tế.  Trong thực tế, khi tham gia với tƣ cách 

chuyên gia hơn là quan chức chính phủ hay đại diện tổ chức, nhóm SEA thấy rằng các bên 

liên quan có nhiều điểm đồng thuận hơn.  Trong quá trình tham vấn 16 tháng gồm các cuộc 

họp tay đôi, bàn tròn, với hơn 60 cơ quan chính phủ và 40 tổ chức phi chính phủ ở mỗi 

trong 4 quốc gia vùng HLV Mekong, hầu hết các bên liên quan đều quan ngại về các tác 

động của các dự án, mong muốn có thêm bằng chứng về sự cần thiết của các dự án, và cảm 

thấy chƣa có sự tham vấn và thảo luận đầy đủ giữa các chính phủ và với các cộng đồng bị 

ảnh hƣởng. Một số đáng kể những bên có liên quan trong SEA cảm thấy những ngƣời ra 

quyết định chính trị nên xem xét phƣơng án chiến lƣợc trì hoãn 10 năm trong việ ra quyết 

định thủy điện dòng chính Mekong cho đến khi những điều chƣa chắc chắn đƣợc giảm 

xuống, các phƣơng án thay thế đã đƣợc xem xét đầy đủ và các biện pháp quản lý rủi ro đã 

đƣợc thỏa thuận thông qua một sự kết hợp của các quá trình song phƣơng và do MRC tại 

điều kiện.  Các phát hiện và kết luận của SEA về tầm quan trọng của các rủi ro và nhiều 

những sự chƣa chắc chắn và những lổ hổng kiến thức vẫn còn, và những quan điểm đƣợc 

thống nhất bởi hầu hết các bên liên quan trong quá trình SEA về nhu cầu cần tham vấn và 

nghiên cứu thêm, là cơ sở cho nhóm SEA kiến nghị áp dụng phƣơng án chiến lƣợc số 2—

hoãn quyết định thủy điện dòng chính—nhƣ tóm tắt dƣới đây. 

 

KIẾN NGHỊ CHÍNH CỦA NHÓM CHUYÊN GIA SEA 
 

Tiếp theo sự phân tích về các tác động tiềm tàng và các lợi ích liên quan đến các dự án dòng 

chính, và tiếp theo một chƣơng trình tham vấn sâu với hơn 100 cơ quan nhà nƣớc và phi 

chính phủ, nhóm SEA đã đạt đƣợc những kiến nghị chính sau đây: 

 Vì tầm quan trọng của Sông Mekong về sinh thái, văn hóa, kinh tế nhƣ là một hệ 

chảy tự do kết nối 4 quốc gia ở vùng HLV Mekong; 

 Vì tình trạng bị đe dọa ngày càng nghiêm trọng của các hệ tự nhiên và tài nguyên 

trong vùng và các áp lực ngày càng gia tăng đối với chúng; 

 Vì các tác động có khả năng vƣơn xa và những điều chƣa chắc chắn còn tồn tại liên 

quan đến các đập dòng chính Mekong. 

 Vì nhu cầu cho một phƣơng pháp tiếp cận phát triển dòng Sông Mekong phù hợp 

hơn với nhu cầu của các quốc gia và các cộng đồng ở vùng HLV Mekong trong thế 

kỷ 21 

 

Nhóm Đánh giá môi trƣờng chiến lƣợc kiến nghị: 

 

1.  Các quyết định về các đập dòng chính nên đƣợc hoãn lại 10 năm (Phƣơng án chiến 

lƣợc số 2) với sự rà soát mỗi 3 năm để đảm bảo rằng các hoạt động trong giai đoạn 

hoãn đã đƣợc thực hiện một cách có hiệu quả. 

 



2.  Nhƣ là một ƣu tiên cao nhất, giai đoạn hoãn cần phải có sự tiến hành toàn diện các 

nghiên cứu về các hệ thống đắp một phần, chuyển nƣớc, và các hệ thống sáng tạo khác để 

thu năng lƣợng dòng chính bằng những cách không cần phải đắp chắn ngang toàn bộ dòng 

sông.  Điều này đòi hỏi các chính phủ hợp tác với MRC, các ngân hàng đa phƣơng, và các 

nhà đầu tƣ. 

3. Giai đoạn hoãn cần có một đánh giá toàn diện và phê duyệt nhanh những dự án ở chi lƣu 

đƣợc xem là khả thi và bền vững sinh thái theo cách làm tốt nhất của quốc tế hiện nay, kể cả 

sửa đổi những dự án hiện tại và đƣa ra những thiết kế sáng tạo hơn. 

4. Giai đoạn hoãn cần phải bắt đầu bằng sự phổ biến một cách có hệ thống báo cáo SEA 

trong mỗi quốc gia vùng HLV Mekong bằng ngôn ngữ quốc gia và sự tham vấn với các cơ 

quan nhà nƣớc, khu vực tƣ nhân, và cộng đồng phi chính phủ. 

5.  Dòng chính Mekong không bao giờ nên đƣợc sử dụng để thử nghiệm để chứng 

minh hay cải thiện các công nghệ thủy điện chắn ngang sông. 

 

CÁC BƢỚC TIẾP THEO 
 

Ở hội thảo Đánh giá môi trƣờng chiến lƣợc (SEA) ở cấp khu vực, các nhóm quốc gia đã đƣa 

ra các kiến nghị về những gì nên xảy ra đối với báo cáo SEA cuối cùng nộp cho Ban thƣ ký 

MRC.  Các kiến nghị về các quá trình tiếp theo rất nhất quán giữa các nhóm.  Kiến nghị 

chung của các nhóm là đảm bảo rằng các sự tham vấn chiến lƣợc về báo cáo SEA nên đƣợc 

tiến hành ở mỗi nƣớc trƣớc khi các quyết định dự án cụ thể đƣợc đƣa ra.  Tóm lại, kiến nghị 

đƣợc đƣa ra là nên có sự phổ biến một cách có hệ thống báo cáo SEA trong mỗi quốc gia 

bằng ngôn ngữ quốc gia và hỗ trợ cho quá trình tham vấn với các cơ quan nhà nƣớc và cộng 

đồng các tổ chức phi chính phủ trƣớc khi quyết định đƣợc đƣa ra về các dự án dòng chính.  

Các nhóm quốc gia đề nghị rằng các bƣớc khác trong quá trình tối ƣu hóa sự hữu dụng của 

báo cáo SEA đối với các quốc gia trong vùng HLV bao gồm: 

 

 Hội đồng liên hợp MRC xem xét báo cáo này 

 Các Ủy ban Mekong quốc gia xem xét báo cáo này 

 Tiếp tục tham vấn kỹ thuật về báo cáo này với các cơ quan nhà nƣớc ở mỗi quốc gia 

 Chính phủ các quốc gia xem xét báo cáo này 

 Các ủy ban môi trƣờng và tài nguyên của quốc hội các quốc gia xem xét báo cáo này 

 Tổ chức các hội nghị nhiều bên ở mỗi quốc gia và ở cấp khu vực để thảo luận báo 

cáo này. 

 Thiết lập các nhóm công tác kỹ thuật về các vấn đề chiến lƣợc chính còn các vấn đề 

chƣa chắc chắn và những rủi ro chính. 

 

Các kiến nghị trong báo cáo SEA đƣợc bắt nguồn từ nhu cầu cần phải cẩn trọng nhất trong 

việc đƣa ra những quyết định phát triển khi có rất nhiều rủi ro và khi có những bằng chứng 

mối đe dọa của những tổn hại vĩnh viễn và không sửa chữa đƣợc về kinh tế, xã hội, và môi 

trƣờng từ các đề án thủy điện dòng chính.  Các quyết định phát triển lớn luôn luôn bao hàm 

sự đánh đổi và thay đổi.  Những nguyên lý phát triển bền vững đòi hỏi rằng những đánh đổi 

và thay đổi này phải tránh đƣợc những tổn thất vĩnh viễn, những sự đóng lại các phƣơng án 

chọn lựa cho thế hệ tƣơng lai và sƣ phân phối bất bình đẳng của chi phí và lợi ích giữa các 

cộng đồng và các vùng hiện tại.  Trong trƣờng hợp 12 đề án thủy điện dòng chính này, Báo 

cáo SEA đã phát hiện rằng sẽ có những tổn thất vĩnh viễn và thậm chí là khi các biện pháp 



tránh và giảm thiểu có thể giảm đƣợc những rủi ro không mong muốn, thì vẫn còn những lổ 

hổng kiến thức rất lớn và những lổ hổng về năng lực thể chế để có thể thực hiện một cách 

hiệu quả và thực thi các biện pháp đó.  Quan trọng là có những phƣơng án thay thế trong 

việc khai thác năng lƣợng dòng sông mà không cần phải đắp đập chắn ngang, và các 

phƣơng án ngoài dòng chảy chƣa đƣợc xem xét một cách đầy đủ.  

 

Cần phải có nhiều thời gian để tìm hiểu hơn và xây dựng năng lực, để tìm các phƣơng án, 

và tìm cách tránh các thiệt hại sẽ làm giảm chất lƣợng cuộc sống ở địa phƣơng, quốc gia, và 

khu vực. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PHẦN I: THỦY ĐIỆN TRÊN SÔNG 

MEKONG—CÁC DỰ ÁN ĐỀ XUẤT VÀ CÁC 

PHƢƠNG ÁN CHIẾN LƢỢC 
Các quốc gia thành viên của MRC đang đối mặt với một quyết định mang tầm chiến lƣợc 

quan trọng hơn bao giờ hết ảnh hƣởng đến Sông Mekong—ảnh hƣởng đến xƣơng sống của 

Sông Mekong trong nhiều khía cạnh về kinh tế, văn hóa, và tự nhiên.  Các quan ngại tầm 

chiến lƣợc của quyết định có xây hay không xây các đập thủy điện chắn ngang sông 

Mekong--một quyết định có những hệ lụy vƣơn xa, vĩnh viễn ở cấp quốc tế về kinh tế, xã 

hội, và văn hóa. 

 

Báo cáo cuối cùng này của Đánh giá môi trƣờng chiến lƣợc của MRC về 12 đề án thủy điện 

dòng chính Mekong là một sự tổng hợp hàng loạt các báo cáo đƣợc soạn thảo cho giai đoạn 

thăm dò, giai đoạn thông tin nền, giai đoạn đánh giá tác động, và giai đoạn giảm thiểu tác 

động của Đánh giá môi trƣờng chiến lƣợc.  Báo cáo này tóm tắt những phát hiện chính và 

các kết luận chính từ loạt báo cáo đó và đƣa ra những kiến nghị về con đƣờng phía trƣớc.  

Chi tiết và các tài liệu tham khảo đƣợc cung cấp trong loạt báo cáo SEA--đƣợc đăng trên 

trang web của MRC và trang web của ICEM. 

 

1.  CÁC DỰ ÁN THỦY ĐIỆN TRÊN SÔNG LAN THƢƠNG 
 

Sông Mekong là một trong những dòng sông lớn nhất trên trái đất chƣa bị đắp đập trong hầu 

hết chiều dài, và là dòng sông duy nhất vẫn còn chảy tự do ra biển thông qua 6 nƣớc—

Myanmar, Lào, Thái Lan, Campuchia, và Việt NamNam.
16

 Nó đã bị đắp đập ở Trung 

Quốc—là quốc gia thứ sáu ở phía Thƣợng lƣu sông Mekong--với 4 đập đầu tiên trong một 

chuỗi bậc thang 8 đập có hồ chứa.  Từ nơi dòng sông bắt nguồn ở Tibet và chảy qua tỉnh 

Vân Nam xuống các quốc gia ở vùng HLV Mekong, nó có nhiều tên.  Ở Trung Quốc nó 

đƣợc gọi là Lan Thƣơng Giang hay ―dòng sông cuồn cuộn‖.  Ở các quốc gia khác, nó đƣợc 

gọi là ―Sông Mẹ‖ hay ―Sông Cái‖.  Trong vài ngàn năm chế độ thủy văn của Mekong đã đạt 

sự cân bằng động lực với điều kiện khí hậu và cảnh quan của lƣu vực Mekong.  Trong 15 

năm vừa qua, sự phát triển của con ngƣời trong một ngành—ngành thủy điện—đã làm biến 

đổi thủy văn của lƣu vực
17

.  Tác động kết hợp của các đập thủy điện trên các chi lƣu và trên 

dòng chính đang làm thay đổi những đặc tính cơ bản của hệ dòng sông với những tác động 

lan tỏa đến các hệ tự nhiên, xã hội, và các nền kinh tế. 

 

Trong giai đoạn 1986-1992, chế độ dòng chảy Mekong và lƣợng phù sa bị ảnh hƣởng 

nghiêm trọng lần đầu tiên khi Trung Quốc xây đập ngang sông--đập Manwan--ở tỉnh Vân 
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 Sông Mekong là sông dài thứ 12 trên thế giới và sông dài nhất ở ĐNA, khỏng 4180km từ nguồn ở Tibet đến bờ biển 

VN. Là con sông thứ 8 trên thế giới về lƣu lƣợng nƣớc đổ ra biển với khhoảng 475 tỉ m3 hàng năm. 

 
17 Những thay đổi về sử dụng đất và thủy nông đã có những tác động đáng kể ở cấp tiểu lƣu vực nhƣng chƣa tạo ra mức 

thay đổi nhƣ do thủy điện gây ra trên toàn lƣu vực, vì vậy những đặc tính thủy văn vẫ còn trong sự giao động tự nhiên. 



Nam
18

.  Đập thứ 2 và thứ 3, Đại Chiếu Sơn và Cảnh Hồng, đƣợc hoàn tất năm 2003 và 

2009.  Năm 2009, Trung Quốc bắt đầu tích nƣớc hồ chứa đập thứ tƣ, đập Tiểu Loan, là đập 

cánh cung cao nhất thế giới với chiều cao 292 mét. Đập Tiểu Loan là lần đầu tiên trong lịch 

sử khi một sự phát triển duy nhất có khả năng gây ảnh hƣởng đến toàn bộ chế độ thủy văn 

của Lƣu vực Mekong.  Bốn trong số đập trên đƣợc lập kế hoạch ở dòng chính ở tỉnh Vân 

Nam (Hình 1)19 

 

Một dự án thủy điện nữa đang đƣợc xem xét ở giai đoạn khái niệm ở vùng biên giới Lào-

Myanmar, hiện chƣa có thông tin. Các đập dòng chính có tiềm năng lớn ảnh hƣởng đến sự 

cân bằng của sông Mekong hơn là các đập ở chi lƣu.  Các đập chi lƣu thì có tác động địa 

phƣơng hơn.  Các đập của Trung Quốc ảnh hƣởng đến thời gian và mức độ của nhiệp thủy 

văn tự nhiên của Sông Mekong mà nhiều hợp phần kinh tế, xã hội, và tự nhiên phụ thuộc 

vào.  Chỉ 14-16% dòng chảy trung bình hàng năm là xuất phát từ Trung Quốc nhƣng mùa 

khô thì dòng chảy từ Trung Quốc chiếm đến 50%.  Các đập ở Trung Quốc đã làm giảm 

đáng kể sự khác biệt về mùa của chế độ thủy văn Mekong và làm cho mùa lũ ít nƣớc vào 

vùng HLV Mekong hơn và nhiều nƣớc hơn vào mùa khô.  Vì vùng Thƣợng lƣu vực 

Mekong có độ dốc lớn, nó là nguồn phù sa quan trọng.  Khoảng 55% phù sa và dinh dƣỡng 

đến Kratie ở Campuchia là từ Trung Quốc.  Các đập Trung Quốc sẽ làm giảm lƣợng đó 

xuống khoảng 22% mức hiện nay. 

 

Sông Mekong là dòng sông có sự đa dạng sinh học cá đứng thứ hai thế giới.  Bảy trăm lẻ 

tám loài cá đã đƣợc chính thức định danh và có thể có hơn 1,200 loài.  Sự đa dạng sự sống 

này càng tăng về phía hạ lƣu.  Nó phản ánh năng suất chung và sự ổn định sinh học của hệ 

thống.  Và nó cũng cho thấy sự đa dạng văn hóa và kiểu sống của các cộng đồng ven sông.  

Một số ngƣời cho rằng sự đa dạng văn hóa và sự ổn định xã hội là có liên quan chặc chẽ với 

sự duy trì đa dạng sinh học và sự ổn định.  Sự hiểu biết hiện nay cho thấy rằng các đập ở 

Trung Quốc đã có tác động trực tiếp tƣơng đối nhỏ đối với sự đa dạng cá ở Sông Mekong—

tuy nhiên, hiện có rất ít thông tin về tầm quan trọng của 44% chiều dài dòng sông ở tỉnh 

Vân Nam nhƣ là nơi sinh sản và nuôi dƣỡng và đƣờng di cƣ cho cá.  Tƣơng tự, hiện nay 

cũng chƣa rõ là nƣớc ―trong‖ đi vào vùng Hạ lƣu vực sẽ có sự biến thiên nhiệt độ lớn hơn 

trƣớc đây, sẽ ảnh hƣởng đến đa dạng sinh học và năng suất của hệ tự nhiên nhƣ thế nào. 

 

Các quyết định xây dựng các đập dòng chính của Trung Quốc đã ảnh hƣởng đến những 

ngƣời ra quyết định trong ngành năng lƣợng ở phía hạ lƣu.  Cho đến rất gần đây thì các đập 

thủy điện dòng chính chƣa xuất hiện trong các kế hoạch phát triển năng lƣợng quốc gia của 

Campuchia, Lào, và Thái Lan.  Chúng không nằm trong chƣơng trình nghị sự chính trị vì 

những tác động tiềm tàng ở địa phƣơng và những tác động tới hạ lƣu trong bối cảnh quốc tế.  

Việc có chuỗi bậc thang ở Trung Quốc từ 1995 và những thay đổi hệ quả về dòng chảy mùa 

của Sông Mekong, cộng với thỏa thuận liên chính phủ về thƣơng mại khu vực giữa các 

quốc gia trong Tiểu vùng Mekong mở rộng (GMS) đã làm sống lại các ý tƣởng thủy điện 

dòng chính ở vùng HLV trong các nghị trình chính trị quốc gia và khu vực.  Và cũng vì giá 

dầu tăng và nhu cầu điện ở vùng Mekong tiếp tục tăng nên tiềm năng thủy điện làm nguồn 
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 Đập Mạn Loan có công suất 1.750 MW 
19

 Một số dự án thủy điện cũng đƣợc dự kiến hco các đoạn sông Lan Thƣơng phía trên 8 đập của Trung Quốc đƣợc đề cập 

trong SEA.  Thông tin chi tiết về các dự án này không có, nhƣng thông tin ban đầu cho thấy rằng các kết luận của SEA sẽ 

không bị ảnh hƣởng đáng kể bởi các dự án này vì khả năng tích nƣớc lớn của các đập Tiểu Loan và Nọa Trác Độ. 



xuất khẩu trở nên hấp dẫn hơn.  Hơn nữa, thủy điện dòng chính có thể đƣợc biện minh là 

nguồn năng lƣợng tái tạo và không gây biến đổi khí hậu. 

 

2 CÁC DỰ ÁN ĐỀ XUẤT TRÊN DÕNG CHÍNH MEKONG 
 

Các đề xuất thủy điện dòng chính Mekong là không mới.  Trong những năm 1960 và 1970, 

Ủy ban Mekong đã vạch ra những kế hoạch cho một chuỗi bậc thang 7 đập lớn cho vùng hạ 

lƣu vực.  Trong những năm 1980, các quốc gia ở vùng HLV đã bác bỏ khả năng áp dụng 

các đập có hồ chứa lớn, kể cả đập Pa Mong gây nhiều tranh cãi.  Sau đó, năm 1994, Ban thƣ 

ký Mekong công bố một nghiên cứu đề xuất một loạt đập ở 12 vị trí từ Pak Beng, tỉnh 

Oudomxay ở Lào đến Tonle Sap ở Campuchia với chiều cao từ 20-50 mét từ đáy sông.  Các 

dự án đƣợc xác định là không có xem xét một môi trƣờng quy hoạch khu vực trong đó các 

dự án sẽ hoạt động.  Hiện nay, với sự khuyến khích của các chính phủ quốc gia, các công ty 

khác nhau đã lấy những ý tƣởng này và xây dựng những khái niệm tƣơng tự và nộp đề xuất 

cho các cơ quan năng lƣợng của các chính phủ.  12 dự án thủy điện đã đƣợc đề xuất cho các 

đoạn Lào, Lào-Thái, và Campuchia của dòng chính Mekong (Hình 1).  Mƣời đập sẽ nằm ở 

Lào và 2 ở Campuchia.  Các dự án đề xuất ở vùng HLV sẽ hƣởng lợi từ sự tăng dự kiến 

dòng chảy mùa khô từ sự vận hành các đập ở Trung Quốc.  Các đề xuất dự án đang đƣợc 

xem xét nhƣ là một khung quy hoạch và các biện pháp bảo vệ an toàn cho dòng sông đang 

đƣợc xem xét cho các đề xuất dự án cụ thể.   

 

Một hƣớng dẫn quy hoạch chung cho Sông Mekong trong đó tất cả các ngành phát triển 

phải tuân thủ thì hiện nay chƣa có ở cấp khu vực và cấp quốc gia.20 
 

Phụ lục 1 đƣa ra thông tin cơ bản về kích thƣớc và tình trạng hiện tại của 12 đập.  Nói 

chung, các đề xuất dự án này đƣợc phân loại là đập dâng--tức là nƣớc đi qua trực tiếp xuống 

hạ lƣu đập trong ngày-mặc dù đối với một năm trung bình thì sự tích nƣớc tối đa có thể lên 

đến 3 tuần.  Đối với một năm khô hạn, thời gian tích nƣớc có thể kéo dài đến 1 tháng.  Đập 

Sanakham có thời gian tích nƣớc dài nhất, tiếp theo là Sambor, Strung Treng, Luang 

Prabang, và Ban Koum. 

 

Mƣời trong số các đập này sẽ chắn ngang toàn bộ dòng sông--trừ đập Don Sahong, chỉ đắp 

1 dòng của dòng chính và đập Thakho là một dự án chuyển dòng.  Các hồ chứa đề xuất ở 

Lào sẽ duy trì mực nƣớc trên mức nƣớc của dòng chảy cao hiện tại trong dòng hiện tại của 

sông Mekong với một phần ngập nhỏ bên ngoài dòng chính.  Ở một đoạn phía trên bức 

tƣờng đập thì các hồ chứa sẽ duy trì mực nƣớc cao trên mực nƣớc ghi nhận trong lịch sử và 

một số dự án trên mực nƣớc lũ xác xuất 1,000 năm.  Strung Treng và Sambor là hai hồ chứa 

lớn mở rộng xa ra khỏi dòng chính. 

 

Hình thái chung của các dự án dòng chính là bao gồm một đập chắn ngang toàn bộ dòng 

sông để làm đập tràn, turbines, ống xả, và nhà máy điện, và một trạm biến áp một bên.  Tất 

cả thiết kế đều có âu thuyền nhƣng cho đến nay chỉ có 3 đập (Xayaburi, Lat Sua, và Don 
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 Hiệp định Mekong 1995 và việc thành lập Kế hoạch phát triển lƣu vực (BDP) của MRC là những bƣớc thí điểm quan 

trọng đầu tiên trong khu vực về hƣớng quy hoạch phát triển bền vững tổng hợp, trong khi đó sự hƣớng dẫn ở cấp dự án cụ 

thể do thì đƣợc cung cấp trong Hƣớng dẫn phát triển thủy điện bền vững của MRC 2010. 

 



Sahong) là có thiết kế lồng ghép cầu thang cá.  Một số đập đƣợc đặt trên các đảo và đập 

đƣợc xây dựng chắn ngang toàn bộ hai hoặc vài dòng chính, thí dụ ở Pak Lay, Sambor, hay 

Stung Treng. 

 

2.1 PHÂN NHÓM CÁC DỰ ÁN DÕNG CHÍNH 
 

Để tạo điều kiện đánh giá thông tin nền và đánh giá tác động, SEA đã nhóm các đập đề xuất 

trên dòng chính theo vùng đƣợc xác định theo các đặc điểm thủy văn-sinh thái và xã hội của 

dòng Sông Mekong (Hình 1).  Bảng 1 liệt kê các dự án theo 4 nhóm—3 ở Lào và 1 ở 

Campuchia. 
 

Bảng 1:  Nhóm các đập đề xuất trên dòng chíh Mekong theo vùng thủy văn—sinh thái 
 

 Vùng thủy văn-sinh thái trên dòng chính Các đập dòng chính 

Vùng 1 Sông Lan Thƣơng 8 đập hiện có, 3 đập đang xây, 1 đang 

trong kế hoạch, 4 đập ở dòng chính ở 

tỉnh Vân Nam, Trung Quốc * 

Vùng 2 Chiang Saen  đến Vientiane 1. Pak Beng, 

2. Luang Prabang 

3. Xayaburi 

4. Pak Lay 

5. Sanakham, 

6. Pak Chom 

Vùng 3 Vientiane đến Pakse 7. Ban Koum 

8. Lat Sua 

Vùng 4 Pakse đến Kratie 

(đoạn của Lào phía trên Thác Khone) (Đoạn củ 

Campuchia ở dƣới Thác Khone) 

9. Don Sahong 

10. Thakho 

12. Sambor 

Vùng 5 Kratie đến Phnom Penh  

Vùng 6 Phnom Penh ra Biển  

 
* Theo thông tin mới nhất, đập Mengsong, đập cuối cùng về phía hạ lưu của chuỗi bậc thang ở Trung Quốc đã bị hoãn vô thời hạn. 

. 
 
Hình 1:  Các dự án thủy điện dòng chính Mekong và các vùng sinh thái 

 



 
 

2.1.1 NHÓM 1: BẬC THANG 6 ĐẬP PHÍA TRÊN VIENTIANE 
 

Có 6 đập ở phía trên Vientiane, với 5 đập kết nối với nhau thành chuỗi bậc thang—đuôi của 

nƣớc ở phần trên đập chảy trực tiếp từ đầu nƣớc của đập kế tiếp tạo ra một hồ chứa bậc 



thang liên hoàn gần 800 km.  Chuỗi 5 đập này nằm ở Lào.  Đập thấp nhất, Pak Chom, nằm 

ở biên giới Lào và Thái.  Nhìn chung, dòng sông ở đoạn này của Mekong hẹp và có đồi dốc 

lớn hai bên, nên 80-96% hồ chứa là nằm trong dòng chính Mekong--ngoại trừ ở LUang 

Prabang và Pak Lay chỉ có 40% và 33% diện tích ngập nằm trong dòng chính.  Đập Pak 

Beng là đập ở phía bắc nhất của các đập ở vùng HLV, nằm trên thị trấn Pak Beng, ở Lào.  

Nhà đầu tƣ là công ty Datang của Trung Quốc, điện đƣợc thiết kế bán sang Thái Lan.  Đập 

này có công suất lắp máy là 1.230 MW với 1 đập ngang 943 mét, cao 76 mét và một cột 

nƣớc cao 31 mét.  Đập này có diện tích hồ chứa 87km2 và sức chứa 442 triệu m
3
.  Theo 

thiết kế gốc, với Mức cấp nƣớc đầy ở cao trình 345 trên mực nƣớc biển, nó sẽ làm ngập qua 

Thái Lan, nhƣng theo Nghiên cứu tối ƣu hóa của chính phủ Lào đối với chuỗi bậc htang, thì 

Mức đầy đã đƣợc hạ xuống còn 340 mét trên mực nƣớc biển để tránh tác động này, 80% 

của hồ chứa sẽ nằm trong dòng chính.  Ƣớc lƣợng số ngƣời phải bị di dời là 6,700 ngƣời. 

 

Luang Prabang là đập thứ hai trong chuỗi bậc thang, nằm ở trên thị trấn Luang Prabang, 

khoảng 3km trên chổ hợp lƣu với Nam Ou và các hang động Pak Ou.  Nhà đầu tƣ là Công 

ty điện lực Petro Việt Nam và điện đƣợc thiết kế bán sang Việt Nam.  Đập này có công suất 

lắp máy là 1.410 MW và có chiều dài ngang sông là 1.106 mét, chiều cao 68 mét và cột nƣớ 

40 mét.  Đập có diện tích hồ chứa 90km
2
, 40% của hồ chứa này nằm trong dòng chính và 

sức chứa 734 triệu m
3
.  Ƣớc lƣợng mới nhất con số ngƣời bị di dời là 12.966. 

 

Xayaburi, đập thứ ba trong chuỗi đập, nằm khoảng 150km dƣới thị trấn Luang Prabang.  

Nhà đầu tƣ là SEAN và Ch. Karnchang của Thái Lan, với phần lớn điện đƣợc dự kiến bán 

sang Thái Lan.  Đập này có công suất lắp máy là 1.260 MW với thân đập dài 810m ngang 

sông và chiều cao 31 mét, cột nƣớc 24 mét.  Đập đƣợc thiết kế vận hành liên tục.  Đập này 

có diện tích hồ chứa 49km
2
 (96% nằm trong dòng chính) và có sức chứa 225 triệu m

3
.  Các 

đề xuất và nghiên cứu đối với Xayaburi là tiến triển nhiều nhất, và là đập đầu tiên đƣợc xem 

xét trong quy trình PNPCA của MRC.  Con số ƣớc luợng mới nhất số ngƣời bị di dời là 

2,130. 

 

Pak Lay, đập thứ tƣ trong chuỗi đập nằm trên thị trấn Pak Lay ở Lào.  Hai phƣơng án vị trí 

đã đƣợc đề xuất và phƣơng án ở phía thƣợng lƣu đã đƣợc kiến nghị trong Nghiên cứu tối ƣu 

hóa của Lào vì nó sẽ giảm đáng kể số ngƣời bị di dời từ 18.000 xuống còn 6.129 ngƣời.  

Nhà đầu tƣ là CIEC và Sinohydro của Trung Quốc, điện đƣợc thiết kế bán sang Thái Lan.  

Đập có công suất lắp máy là 1.320MW và đập dài 630mét, cao 35 mét, đầu nƣớc cao 26m. 

Diện tích hồ chứa là 108km
2
 (33% sẽ nằm trong dòng chính) và sức chứa là 384 triệu m

3
. 

 

Sanakham, đập cuối cùng trong chuỗi bậc thang, nằm trọn trong biên giới Lào, ngay phía 

thƣợng lƣu của đoạn biên giới Lào, giữa tỉnh Loei và Vientiane.  Nhà đầu tƣ là Datang của 

Trung Quốc và điện dự kiến bán sang Thái Lan.  Đập có công suất lắp máy là 700MW và 

chiều dài 1.144m, cao 38m, cột nƣớc 25m.  Đập có diện tích hồ chứa 81km
2
 (83% nằm 

trong dòng chính) và sức chứa 106 triệu m
3
.  Con số ƣớc lƣợng mới nhất số ngƣời bị di dời 

là 4.000. 

 

Pak Chom là đập đầu tiên trong số 2 đập chia sẻ giữa Lào và Thái Lan, nằm ở khoảng 

100km trên Vientiane, và không chính thức nằm trong chuỗi bậc thang, mặc dù hồ chứa sẽ 

làm ngập ngƣợc lên đến Sanakham cách 86km phía thƣợng nguồn.  Hiện chƣa có nhà đầu tƣ 



cho Pak Chom, mặc dù các nghiên cứu tiền khả thi đã đƣợc cả hai chính phủ Lào và Thái ủy 

quyền.  Đập này có công suất thiết kế 1.079MW, với thân đập dài 1.200mét, cao 55mét và 

đầu nƣớc 22mét.  Đập có hồ chứa 74km
2
 (92% nằm trong dòng chính) và sức chứa 12 triệu 

mét khối.  Con số ƣớc lƣợng mới nhất số ngƣời bị di dời là 535. Đập Pak Chom có 11 trạm 

bơm tƣới liên quan, tƣới cho 2,700 ha đất cả ở Thái Lan và Lào. 

 

2.1.2 NHÓM 2: 2 ĐẬP TỪ VIENTIANE ĐẾN PAKSE 
 

Có 2 đập giữa khoảng Vientiane và ngay dƣới Pakse, trên và dƣới chỗ hợp lƣu với sông 

Mun/Chi.  Hai đập này sẽ không vận hành nhƣ bậc thang. 

Ban Koum là đập thứ hai của hai đập chia sẻ giữa Thái Lan và Lào. Đập này nằm 10km 

trên chỗ hợp lƣu của Sông Mun/Chi với sông Mekong, trong một thung lũng hẹp với các 

đồi đá cát mỗi bên.  Nhà đầu tƣ là Ital-Thai của Thái Lan với điện đƣợc dự kiến bán sang 

Thái Lan.  Đập này có công suất 1.872 MW và thân đập dài 780m và cao 54m, cột nƣớc cao 

19m.  Đập có diện tích hồ chứa 133km
2
 (86% nằm trong dòng chính) và sức chứa ít.  Con 

số ƣớc lƣợng mới nhất về số ngƣời phải di dời là 935.  Ban Koum có 22 dự án bơm thủy 

nông kèm theo với tổng diện tích 7.870 ha ở cả Thái Lan và Lào. 

Lat Sua đã đƣợc dời vị trí đến 10km phía dƣới Pakse.  Điểm ban đầu là giữa Pakse và chỗ 

hợp lƣu Mun/Chi nhƣng vì hồ chứa sẽ ngập ngƣợc lại sông Mun/Chi nên đã đƣợc quyết 

định dời để giảm chiều cao ngập, để không ảnh hƣởng Pakse.  Nhà đầu tƣ là Công ty 

Charoen Energy Water Asia của Thái Lan, và phần lớn điện đƣợc dự kiến bán sang Thái 

Lan.  Đập này có công suất lắp máy 686 MW và thân đập dài 1.300m, cao 27m với cột 

nƣớc 10.6m.  Đập có một hồ chứa nhỏ 13km
2
 (80% nằm trong dòng chính) và sức chứa 

nhỏ.  Con số ƣớc lƣợng mới nhất là không có ngƣời sẽ bị di dời từ các làng mạc gần đó vì 

các bờ sông sẽ đƣợc đắp đê bảo vệ.  Lat Sua có các kế hoạch cho các dự án bơm thủy nông 

đi kèm cho tổng diện tích 7.300 ha ở Lào. 

 

2.1.3 NHÓM 3: CÁC ĐẬP Ở SIPHAN DON 
 

Các dự án thủy điện của nhóm phía dƣới nhất ở Lào là Don Sahong và Thakho ở vùng 

Sinphandone của Là, không có đập nào chắn ngang toàn bộ dòng chính. 

Don Sahong chắn ngang dòng Hou Sahong, một trong hơn 10 dòng chảy vào Thác Khone ở 

phía nam của Siphandone.  Dòng Hou Sahong là dòng duy nhất chảy qua Phức hợp Thác 

Khone có thể đi ngang qua đƣợc trong mùa khô.  Dự án Don Sahong sẽ là một trở ngại 

không vƣợt qua đƣợc đối với sự di cƣ của cá Mekong trong mùa khô.  Đập này lợi dụng thế 

năng 15-18 mét của các thác này và đƣa một phần đáng kể dòng chảy vào một hồ chứa nhỏ 

hình thành trên dòng chính.  Nhà đầu tƣ của đập này là Mega First của Malaysia và điện 

đƣợc dự kiến bán sang Thái Lan.  Đập này có công suất lắp máy là 240MW, thân đập dài 

720m, cao 8.2mét, và cột nƣớc cao 17m.  Để giảm thiểu dòng chảy ở các đảo xung quanh, 

các đê hai bên bờ sông của đập đã đƣợc kéo dài 2km dọc theo dòng sông.  Đập có diện tích 

hồ chứa 290ha (32% là nằm trong dòng chính) và sức chứa 115 triệu m
3
.  Con số ƣớc lƣợng 

mới nhất cho thấy số ngƣời bị di dời là 66. 

 

Thakho là một loại dự án khác hẳn so với tất cả các dự án khác.  Đây là một dự án chuyển 

dòn hơn là một đập.  Nó chuyển khoảng 380m
3
/giây dòng chảy từ trên các Thác Khone-

Phaheng, chuyển nƣớc bằng một kênh dài 1.8km đƣợc xây dựng trên đất sang hƣớng đông 



của các thác và xả ra qua một nhà máy phát điện 1.5km dƣới Thác Khone.  Thakho là một 

liên doanh giữa CNR của Pháp và EDL của Lào.  Điện tạo ra sẽ đƣợc sử dụng cho mạng 

lƣới Nam Lào.  Dự án này không có đập, không có cản trở cho cá di chuyển và có lợi thế 

thêm là tạo ra nihều điện hơn trong mùa khô, vì sự khác biệt mực nƣớc giữa bên trên và bên 

dƣới các thác là lớn hơn vào mùa khô.  Dự án này có công suất lắp máy là 50MW.  Không 

có  ngƣời sẽ bị di dời.  Ở một khía cạnh nào đó, Takho là một phƣơng án thay thế cho đập 

Don Sahong. 

 

2.1.4 NHÓM ĐẬP 4:  CÁC DỰ ÁN Ở CAMPUCHIA 
 

Hai đập ở Campuchia ở Strung Treng và Sambor dài hơn các đập khác vì chúng phải băng 

qua một vùng đồng bằng ngập lũ rộng, và vì vậy các hồ chứa rất lớn. 

 

Stung Treng là đập trên nhất của hai đập ở Campuchia, nằm 10km phía thƣợng lƣu của thị 

trấn Strung Treng và chỗ hợp lƣu với các sông Sekong/Sesan/Sre Pok.  Một Thỏa thuận ghi 

nhớ đã đƣợc ký kết với một công ty Nga, nhƣng thỏa thuận này hết hạn, sau đó công ty 

Sông Đà của Việt Nam đồng ý tiến hành các nghiên cứu khả thi.  Vào lúc này thì chƣa rõ 

điện sẽ đƣợc bán đi đâu.  Đập này có công suất thiết kế 980MW, đập dài 11km, cao 22 mét, 

và có cột nƣớc 15m.  Hồ chứa kéo dài đến tận biên giới Campuchia/Lào và rộng 211km
2
 

với sức chứa 70 triệu m
3
.   Số liệu ƣớc lƣợng mới nhất số ngƣời phải di dời là 10.000 ngƣời. 

Sambor là đập cuối cùng phía hạ lƣu của các đập dòng chính và là đập lớn nhất ở 

Campuchia.  Đập nằm ở làng Sambor, phía trên Kratie và làm ngập dòng sông đến tận ngay 

phía nam Stung Treng.  Đạp này sẽ do Công ty Mạng điện Nam Trung Quốc xây dựng và 

phần lớn điện đƣợc thiết kế bán sang Việt Nam.  Đập này có công suất lắp máy là 2.600 

MW.  Chiều dài đập ngang sông là 18km, cao 56 mét, cột nƣớc cao 33 mét, tạo ra một hồ 

chứa rộng 620km
2
 với sức chứa 465triệu m

3
.  Con số ƣớc lƣợng mới nhất số ngƣời sẽ bị di 

dời là 19.000 ngƣời. 

Phụ lục 1 cho thấy ngày khởi vận hành sớm nhất cho mỗi dự án nếu đƣợc phê duyệt.  Các 

ngày này là ngày các dự án sẽ bắt đầu vận hành thƣơng mại, mặc dù việc vận hành thử sẽ 

bắt đầu sớm hơn. 

 

Các đập này sẽ mất khảong 5-8 năm xây dựng.  Giai đoạn xây dựng là tốn kém nhất nhƣng 

cũng mang lại lợi ích kinh tế do sự kích thích đầu tƣ.  Tất cả các đập dòng chính đƣợc đề 

xuất cấp kinh phí bởi các nguồn tƣ nhân theo hình thức BOT hay BOOT
21

, và hầu hết là có 

giai đoạn cho thuê là 25 đến 30 năm trong thời gian đó nhà đầu tƣ trả hết nợ tài chính và bắt 

đầu có lợi nhuận.  Sau thời gian này, dự án sẽ đƣợc giao cho chính phủ vận hành đến hết 

tuổi thọ dự án (Hình 2).  Trong phân tích kinh tế của các đập, tuổi thọ đƣợc dự iến là 50 đến 

100 năm. 

 

Hình 2:  Lịch xây dựng và vận hành dài hạn của các đập dòng chính Mekong 

 
 

                                                 
21

 BOT =Xây, Vận hành, Chuyển Giao; BOOT=Xây, Làm chủ, Vận hành, Chuyển giao 
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Ghi chú: lịch này dựa vào vòng đời 50 năm, phù hợp với khung thời gian MRC sử dụng để tính chi phí hoàn vốn. Tùy vào 

sự vận hành và duy tu của các đập, chúng có thể có tuổi thọ cao hơn 50 năm. 

 

3 CÁC PHƢƠNG ÁN CHỌN LỰA CHIẾN LƢỢC CHO CÁC QUỐC 

GIA Ở HLV MEKONG TRONG VIỆC XEM XÉT CÁC ĐỀ XUẤT DỰ 

ÁN DÒNG CHÍNH 
 

Có 4 phƣơng án chọn lựa cho các quốc gia vùng HLV trong việc quyết định xây hay không 

xây một hay nhiều đập đề xuất đối với dòng chính Mekong.  Các phƣơng án chọn lựa này là 

trọng tâm của SEA đã đƣợc tiến hành để hỗ trợ cho các quốc gia trong HLV Mekong đƣa ra 

chọn lựa quyết định dựa vào thông tin và dựa vào phân tích khoa học và các quan điểm cập 

nhật nhất.  Các phƣơng án chọn lựa là: 

 

1 Quyết định không xây các đập dòng chính 

2 Hoãn quyết định xây hay không xây các đập dòng chính 

3 Tiến hành xây dần các đập dòng chính 

4 Tiến hành xây theo nhu cầu thị trƣờng 

 

3.1 PHƢƠNG ÁN 1—KHÔNG XÂY CÁC ĐẬP TRÊN DÕNG CHÍNH 
Một quyết định không xây các có thể đƣợc đƣa ra dựa trên kết luận rằng các đập dòng 

chính chắn ngang toàn bộ dòng sông Mekong là một dạng phát triển không phù hợp cho 

Sông Mekong.  Vì những rủi ro cao và những sự không chắc chắn liên quan đến các đập đề 

xuất, không có đập nào chắn ngang sông dòng chính Mekong sẽ đƣợc xây dựng. 

 

Để chọn phƣơng án này, các quốc gia ở HLV Mekong sẽ bỏ qua các lợi ích của các đập 

thủy điện dòng chính và cần phải tìm các nguồn năng lƣợng thay thế để đáp ứng nhu cầu 

nhập khẩu của Thái Lan và Việt Nam, và sử dụng nội địa ở Lào và Campuchia.  Các nguồn 

này có thể là các nguồn truyền thống hoặc năng lƣợng tái tạo.  Các chi lƣu của Mekong sẽ 

trở thành trọng tâm hơn cho việc phát triển thủy điện, và có thể là các phƣơng pháp rất khác 

có thể đƣợc phát triển để thu năng lƣợng của dòng sông Mekong.  Phƣơng án ―không đập 

trên dòng chính‖ thì không phải là một chiến lƣợc tự mãn hay không làm gì cả.  Vì các 

Xây dựng 

Vạn hành (nhà đầu tƣ) Giai đoạn bàn giao 

(BOT) 
Vận hành (Chính phủ) 

Duy tu bảo dƣỡng Sữa chữa hoặc Phá bỏ 

Hết tuổi thọ công trình Hết tuổi thọ kinh tế  

của công trình 

 



khuynh hƣớng đang diễn ra hiện tại, việc sử dụng nƣớc và tài nguyên thiên nhiên của sông 

Mekong vẫn đòi hỏi phải có sự quản lý hợp tác bền vững hơn và hiệu quả hơn hiện tại. 

3.2  PHƢƠNG ÁN 2—HOÃN QUYẾT ĐỊNH VỀ TẤT CẢ CÁC ĐẬP 

DÕNG CHÍNH MEKONG CHO MỘT THỜI HẠN XÁC ĐỊNH 
 

Phƣơng án chiến luợc này đi theo một kết luận rằng Thông tin đầy đủ và các điều kiện để ra 

quyết định một cách có trách nhiệm về các dự án dòng chính là hiện nay chưa có, và các rủi 

ro là nghiêm trọng hoặc những tác động không sửa chữa được là đáng kể. 
 

Việc ra quyết định đƣợc gắn với nguyên tắc cẩn trọng của phát triển bền vững.  Nguyên tắc 

cẩn trọng cho rằng, khi nghiên cứu khoa học tìm ra một rủi ro nghiêm trọng hoặc sự hủy 

hoại không sửa chữa đƣợc về mặt xã hội và môi trƣờng, thì những ngƣời ra quyết định có 

trách nhiệm bảo vệ công chúng và môi trƣờng từ tác động gây hại có thể có.  Việc bảo vệ 

chỉ đƣợc nới lỏng chỉ khi có những phát hiện thêm của khoa học chứng minh với bằng 

chứng rõ ràng rằng sẽ không có rủi ro nào hoặc biện pháp khắc phục hiệu quả là có thể.  

Việc áp dụng nguyên tắc cẩn trọng và nhu cầu cần tiến hành các biện pháp cẩn trọng đƣợc 

áp dụng khi có hai điều kiện: 

(i)  Một rủi ro của sự hủy hoại nghiêm trọng về môi trƣờng và xã hội, và 

(ii) Có sự không chắc chắn trong khoa học về bản chất hoặc phạm vi của sự hủy hoại 

Mối đe dọa hủy hoại nghiêm trọng không sửa chữa đƣợc phải đƣợc củng cố bởi bằng chứng 

khoa học hợp lý.  Mối đe dọa càng nghiêm trọng và càng không chắc chắn, càng đòi hỏi độ 

cẩn trọng lớn hơn.  Trong trƣờng hợp này, một lộ trình cho việc rà soát định kỳ và xem xét 

lại các dự án dòng chính là cần thiết.  Hoãn không phải là một phƣơng án tự mãn hay không 

làm gì cả. Nó đòi hỏi các nghiên cứu toàn diện về các tác động tiềm tàng lên các hệ tự nhiên 

và xã hội, tập trung vào những giới hạn và cách quản lý cho mục đích phát triển bền vững.  

Tính hiệu quả của các biện pháp khắc phục và an toàn của các dự án đề xuất để giảm thiểu 

tác động của chúng đến mức độ chấp nhận đƣợc sẽ cần đƣợc chứng minh.  Các thể chế hiện 

tại cần phải đƣợc củng cố và các thể chế mới cần đƣợc thiết lập để quản lý những tác động 

xuyên biên giới của sự phát triển trên dòng chính Mekong.  Cần nghiên cứu các phƣơng án 

thay thế để khai thác năng lƣợng từ dòng Mekong mà vẫn duy trì đƣợc tính liên tục cần thiết 

và dòng chảy của sông—bao gồm thủy điện trong dòng, không chắn ngang hết dòng, các dự 

án chuyển nƣớc và các hệ thống mang tính sáng tạo hơn. 
 

3.3 PHƢƠNG ÁN 3—XÂY DỰNG DẦN CÁC ĐẬP DÕNG CHÍNH 

MEKONG 
Phƣơng án ―Xây dần‖ là dựa vào kết luận rằng ―hầu hết rủi ro có thể được khắc phục và 

các tác động tiềm năng không phục hồi được và các tổn thất liên quan đến một hoặc nhiều 

đập là chấp nhận được vì các lợi ích của phát triển mang lại
22

. 

Việc chọn lựa Phƣơng án 3 có nghĩa là cam kết một số đập đƣợc đề xuất ở dòng chính 

Mekong, và chấp nhận những thay đổi xã hội và sinh thái liên quan trƣớc khi hiểu rõ hết và 

chuẩn bị xong cho những thay đổi này.  Phƣơng án này chấp nhận sự phát triển chậm và có 

kiểm soát của thủy điện dòng chính và có cơ hội để học đƣợc kinh nghiệm và xây dựng sự 

thích nghi cần thiết, bao gồm cả khả năng hủy bỏ các dự án nếu các tác động tiềm tàng là 
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 Đập dòng chính nói trong báo cáo này là nói về các dự án thủy điện chắn ngang toàn bộ dòng Sông Mekong, ngoại trừ 

(i) Có nói khác (ví dụ: đập một phần), hoặc (ii) trong trƣờng hợp đặc biệt của Don Sahong và Thakho là những đập một 

phần và dự án chuyển nƣớc. 



thực tế tồi tệ hơn hoặc có những phƣơng án thay thế tốt hơn. Tuy nhiên, một khi quyết định 

đƣợc đƣa ra để xây một đập dòng chính, thì sẽ không thể quay lại tình trạng không có đập—

không thể xem xét lại tính đúng đắn, phù hợp của các đập dòng chính nhƣ là một hình thức 

phát triển của Sông Mekong. 
 

Phƣơng án chiến lƣợc này đòi hỏi cùng các nghiên cứu, nang lực, và các biện pháp bảo vệ 

an toàn nhƣ đối với phƣơng án 2, nhƣng với ít thời gian hơn và ít cơ hội điều chỉnh, lập kế 

hoạch, và thực hiện.  Nhƣ đối với Phƣơng án 4, sẽ có áp lực lớn từ những nhà đầu tƣ để đƣa 

ra quyết định sớm.  Phƣơng án này sẽ cho phép 2 dạng phát triển: a) các đập dòng chính và 

b) các phƣơng án thay thế cho các đập chắn ngang toàn bộ dòng sông để thu năng lƣợng 

dòng chính Mekong. 

 

3.4 PHƢƠNG ÁN 4—PHÁT TRIỂN CÁC ĐẬP THỦY ĐIỆN THEO THỊ 

TRƢỜNG 
 

Phương án chiến lược chấp nhận khái niệm và các thiết kế cơ bản đối với Sông Mekong do 

các nhà đầu tư đề xuất.  Các dự án sẽ đƣợc tiến hành với các hệ thống quản lý hiện tại nếu 

có khách hàng (chủ yếu là EVN Việt Nam và EGAT Thái Lan) và tùy theo những nhà đầu 

tƣ có thể chuẩn bị các đề án của họ nhanh chậm thế nào.  Chọn sử dụng Phƣơng án 4 có 

nghĩa là cam kết sông Mekong với tất cả hoặc nhiều dự án dòng chính mà không có kiến 

thức đầy đủ hoặc sự chuẩn bị đầy đủ để quản lý các sự phát triển và các tác động của chúng 

một cách có hiệu quả.  Phƣơng án này cho rằng các biện pháp bảo vệ an toàn và sự sắp xếp 

tổ chức để quản lý và điều phối nhiều đập sẽ đƣợc đƣa ra khi các đập đƣợc tiến hành. 

 

Phuơng án này có khung thời gian ngắn và không chắc chắn cho việc thực hiện, và ít cơ hội 

cho việc rút ra kinh nghiệm và cho việc xây dựng năng lực và thể chế để quản lý các sự phát 

triển. 

 

Sẽ không có cơ hội để xây dựng sự sử dụng tối ƣu và duy trì dòng sông để tìm kiếm những 

phƣơng án thay thế ít gây xáo trộn hơn cho việc thu năng lƣợng của dòng chính Mekong.  

Các dự án sẽ tiến hành với công nghệ đập thủy điện truyền thống.  Một khi một dự án đƣợc 

phê duyệt, sẽ có áp lực gia tăng từ các nhà đầu tƣ để xây tiếp các dự án khác tùy theo nhu 

cầu điện và giá điện có thể thƣơng lƣợng. 
 

3.5   QUYẾT ĐỊNH CHỌN LỰA PHƢƠNG ÁN CHIẾN LƢỢC 
Đó là 4 phƣơng án chiến lƣợc để các quốc gia trong vùng HLV Mekong chọn lựa trong việc 

xem xét 12 đề xuất dự án đối với dòng chính Mekong.  Để chọn một con đƣờng đi, các ván 

đề quan tâm của các quốc gia trong vùng HLV Mekong là: 

1.  Bản chất và phạm vi của các lợi ích tiềm năng của 12 dự án thủy điện dòng chính. 

2.  Bản chất và phạm vi của các rủi ro cùng với các đề xuất dự án. 

3.  Tầm quan trọng chiến lƣợc tƣơng đối của các rủi ro và lợi ích khác nhau. 

4.  Mức độ của những điều chƣa chắc chắn hiện tại liên quan đến các rủi ro và lợi ích 
 

SEA đã đƣợc thực hiện để hỗ trợ cho các quốc gia trong vùng HLV trong việc tập họp và 

phân tích thông tin kỹ thuật tốt nhất hiện có và quan điểm của các bên có liên quan đối với 

mỗi điều quan tâm.  SEA sau đƣa ra những kết luận về việc các dự án có nên đƣợc thực 

hiện hay, nếu có thì với những điều kiện nào. 



 

Quy trình quy hoạch phát triển thông thƣờng bắt đầu với một nghiên cứu chi tiết về tính khả 

thi kinh tế và lợi ích.  Nhìn chung, trong vùng Mekong, những sự xem xét về tính bền vững 

sinh thái và xã hội chƣa đƣợc xem xét cẩn thận cho đến khi dự án đã đƣợc đề xuất ở giai 

đoạn phác thảo hay thậm chí là thiết kế chi tiết.  Điều này thƣờng dẫn đến việc xác định 

đƣợc rõ ràng lợi ích rất sớm trong quá trình nhƣ là một biện minh cho việc tiến hành từ 

nghiên cứu khả thi sang thiết kế chi tiết nhƣng với những rủi ro kinh tế xã hội bị làm giảm 

xuống, và hệ quả về chi phí kinh tế bị ƣớc lƣợng thấp.  Những lổ hổng trong kiến thức và 

hiểu biết là hầu hết liên quan đến các rủi ro này.  Hiện chƣa có một đánh giá chiến lƣợc thực 

sự nào về tài nguyên thiên nhiên và tài sản xã hội của sông Mekong và cái gì cần đƣợc bảo 

vệ nhƣ là nền tảng cho sự phát triển bền vững. 

 

Sự mất cân bằng về thông tin có sẵn đối với những ngƣời ra quyết định trong những giai 

đoạn đầu của việc quy hoạch càng trầm trọng thêm trong trƣờng hợp của những sự phát 

triển phức tạp bao gồm nhiều dự án.  Các hệ thống rà soát về xã hội và môi trƣờng ở cấp 

quốc gia chƣa đƣợc sử dung cho đến khi các sự phát triển đã tiến xa dƣới dạng những dự án 

cụ thể.  Các công cụ rà soát nhƣ Đánh giá Tác động môi trƣờng (ĐTM) sẽ gặp khó trong 

việc đi lùi để xem xét những phƣơng án chiến lƣợc lớn hơn và các tác động tƣơng đối của 

các phƣơng án, xét về tính bền vững.  ĐTM thƣờng là quá trễ trong quá trình lập kế hoạch.  

Đây là tình huống mà các quốc gia trong vùng HLV gặp phải khi xem xét các đề án thủy 

điện dòng chính Mekong.  Các thiết kế dự án đã tiến xa.  Các thỏa thuận và cam kết đằng 

sau các đề xuất này càng ngày càng tăng cùng với thời gian và nguồn lực đƣợc chi vào cho 

thiết kế và với sự tiến triển của các thỏa thuận giữa các nhà đầu tƣ và các chính phủ.  Ở cấp 

quốc gia, chúng đƣợc đánh giá thông qua các quy trình ĐTM--với trọng tâm cụ thể cho từng 

dự án cho nên các vấn đề chiến luợc và tác động tích lũy của nhiều dự án là không đƣợc 

tính đến. 
 

SEA này đã đƣợc khởi xƣớng thông qua MRC để cho phép các quốc gia trong vùng HLV 

Mekong và những ngƣời ra quyết định ở các quốc gia này bƣớc một bƣớc lùi để xem xét 

rộng lớn hơn đối với tất cả các đề xuất cho dòng chính cùng nhau và theo nhóm dự án.  

SEA nhắm đến lấp đầy các lổ hổng này bằng việc đƣa ra sự đánh giá hoàn chỉnh về các rủi 

ro cũng nhƣ các lợi ích, và xem xét các vấn đề chiến lƣợc bên dƣới những dự án này.  SEA 

này là SEA đầu tiên đối với sự phát triển Sông Mekong và bao gồm 4 quốc gia trong vùng 

HLV và bao gồm cả sự ảnh hƣởng từ sự phát triển thủy điện ở Trung Quốc.  Nó cung cấp 

thông tin cho quy trình Quy hoạch phát triển lƣu vực (BDP) của MRC và hỗ trợ cho việc áp 

dụng quy trình PNPCA (Thông báo, Tham vấn trƣớc, và Đồng thuận) sắp bắt đầu đối với 

một trong số các dự án thủy điện dòng chính.  Quy trình PNPCA là một yêu cầu của Hiệp 

định Mekong 1995 đối với các quốc gia để hợp tác rà soát bất cứ sự phát triển nào đƣợc đề 

xuất trên dòng chính Mekong để đạt đồng thuận về việc có nên hay không nên tiến hành, và 

nếu tiến hành thì với các điều kiện nào. 

 

 

 

 

 

 

 



 

PHẦN II: VAI TRÕ CỦA SEA VÀ BỐI 

CẢNH QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN 
 

4 SEA CHO CÁC DỰ ÁN ĐỀ XUẤT TRÊN DÕNG CHÍNH MEKONG 
SEA, bao gồm các đánh giá về các tác động tích lũy, là nhằm giải quyết các vấn đề ở tầm  

chiến lƣợc, thƣờng liên quan đến hơn một dự án.  SEA theo các bƣớc tƣơng tự nhƣ ĐTM 

nhƣng có biên rộng hơn về thời gian, không gian, và chủ đề.  SEA là một phân tích ở cấp 

bao trùm để cung cấp thông tin cho các ĐTM cụ thể và cải thiện chất lƣợng của các ĐTM.  

SEA là một công cụ xem xét các vấn đề quan tâm ở tầm chiến lƣợc cần phải đƣợc giải quyết 

và quyết định trƣớc khi đƣa ra những quyết định cụ thể.  Vào năm 2008, Ban thƣ ký Ủy hội 

Mekong Quốc tế đã đƣợc chỉ đạo bởi Ủy ban liên hợp để: (i) tiến hành một đánh giá môi 

trƣờng chiến lƣợc cho tất cả các dự án dòng chính đang trong kế hoạch và, song song với, 

(ii) soạn thảo Hƣớng dẫn thiết kế cho các đập thủy điện dòng chính Mekong ở vùng HLV.  

Hƣớng dẫn này là cho dự án cụ thể, trong khi đó SEA là nhằm tìm hiểu những tác động lên 

các hệ môi trƣờng, xã hội, kinh tế của tất cả các dự án cùng nhau. 

Nói tóm tắt, SEA đóng góp cho quá trình ra quyết định liên quan đến 12 dự án thủy điện 

đƣợc đề xuất cho dòng chính Mekong.  Đây là các quyết định thuộc chủ quyền quốc gia của 

Campuchia (2 dự án) và Lào (10 dự án).  Có hai dự án nằm ở vùng biên giới giữa Lào và 

Thái Lan--cuối cùng thì chính phủ Thái và các quy trình của mình sẽ phải tham gia trong 

các quyết định liên quan đến hai dự án này. 

Hiệp định Mekong bao gồm một sự cam kết về thông báo, tham vấn, và tìm kiếm đồng 

thuận với các quốc gia láng giềng.  Tuy nhiên, có sự khác biệt quan điểm về lợi ích và chi 

phí của các dự án dòng chính Mekong—trong các cơ quan chính phủ, trong cộng đồng quốc 

tế, và trong cộng đồng các tổ chức phi chính phủ--các quan điểm này cần phải đƣợc thu 

thập trong quá trình đánh giá.  Một lý do chính của sự khác biệt này là còn nhiều lổ hổng 

kiến thức và những sự chƣa chắc chắn trong kiến thức về các rủi ro và lợi ích liên quan đến 

các dự án. 

 

4.1 MỤC ĐÍCH CỦA SEA 
SEA đã đƣợc cho trƣớc 2 mục tiêu liên quan đến (i) thủy điện bền vững dòng chính 

Mekong và (ii) SEA nhƣ là một công cụ lập kế hoạch phát triển xuyên biên giới: 

 

Thủy điện bền vững: 

1. Cung cấp sự hiểu biết về các tác động của sự phát triển thủy điện dòng chính. 

2. Đƣa ra những kiến nghị cụ thể ở cấp chính sách về việc xây dựng hay không và các dự án 

này nên đƣợc xây dựng nhƣ thế nào là tốt nhất; 

3. Đƣa ra một nền thông tin ban đầu và một khung đánh giá cho các ĐTM của các dự án 

dòng chính riêng lẻ, và thông qua đó hỗ trợ cho quy trình PNPCA. 

SEA như là một công cụ cho việc quy hoạch phát triển xuyên biên giới: 

1. Đóng vai trò nhƣ một khung phƣơng pháp cho các SEA thủy điện trong các tiểu lƣu 

vực trong vùng HLV Mekong, sẽ đƣợc tiến hành nhƣ là đầu vào cho Kế hoạch phát 

triển lƣu vực (BDP) của MRC; và  



2. Bao gồm việc xây dựng năng lực để củng cố năng lực phân tích SEA của các cơ 

quan chính phủ liên quan của các quốc gia thành viên của MRC. 

 

4.2  CÁC BƢỚC TRONG QUY TRÌNH SEA 
SEA là một quá trình nhiều giai đoạn với việc tham vấn, phân tích, tài liệu hóa ở mỗi trong 

bốn giai đoạn (Hình 3) 

1. Thăm dò:  Trong bƣớc đầu tiên, phạm vi nghiên cứu đã đƣợc xác định.  Giai đoạn thăm 

dò xác định các chủ đề và vấn đề ở tầm chiến lƣợng thông qua hỏi các câu hỏi: 

(i) Những vấn đề quan tâm quan trọng nhất cho sự phát triển và bảo tồn dòng chính Mekong 

là gì? 

(ii) Các vấn đề này có thể đƣợc sắp xếp, ƣu tiên hóa nhƣ thế nào—khi tính đến trọng tâm 

chiến lƣợc? 

2. Đánh giá thông tin nền:  Bƣớc thứ hai gọi là Đánh giá thông tin nền—bao gồ thu thập 

thông tin ở mỗi quốc gia và ở cấp khu vực về những vấn đề quan tâm quan trọng nhất của 

sự phát triển và phân tích các khuynh hƣớng quá khứ và tình trạng hiện tại.  Các câu hỏi 

chính là: 

(i) các khuynh hƣớng quá khứ của mỗi vấn đề chính là gì? 

(ii)  các khuynh hƣớng này sẽ đi về đâu khi dự báo cho năm 2030? 

a)   khi không có các dự án dòng chính và, 

b)  khi các khuynh hƣớng và các động lực khác đƣợc xem xét 

 

3. Đánh giá tác động:  Trong bƣớc thứ ba, các rủi ro và các cơ hội từ các dự án đƣợc đề 

xuất cho dòng chính Mekong đối với các vấn đề quan tâm trọng tâm của phát triển đã đƣợc 

đánh giá.  SEA là một dạng phân tích sự bền vững—trong đó các khuynh hƣớng môi 

trƣờng, kinh tế, xã hội và các tác động đƣợc xem xét.  Các câu hỏi đƣợc giải quyết là: 

(i) Các dự án dòng chính sẽ ảnh hƣởng đến các khuynh hƣớng của các vấn đề chính không? 

(ii) Các ảnh hƣởng đó sẽ mang lại lợi ích và/hoặc chi phí? 

(iii) Các ảnh hƣởng đó sẽ tăng cƣờng hay làm giảm tính bền vững? 

4. Tránh và khắc phục:  Bƣớc thứ tƣ bao gồm xác định các biện pháp tránh hoặc khắc phục 

những tác động tiêu cực của các dự án và tăng cƣờng lợi ích của chúng.  Các câu hỏi chính 

là: 

(i)  các rủi ro quan trọng nhất (tác động tiêu cực) sẽ đƣợc tránh nhƣ thế nào? 

(ii)  các lợi ích quan trọng nhất (tác động tích cực) sẽ đuợc tăng cƣờng nhƣ thế nào? 

(iii)  các tác động tiêu cực không thể tránh đƣợc thì khắc phục nhƣ thế nào? Ví dụ làm 

giảm nhƣ thế nào? 

Hình 3: Bốn bƣớc trong quá trình SEA 
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4.3 CÁC CUỘC THAM VẤN VÀ TÀI LIỆU HÓA CỦA SEA 
Quá trình SEA đã đƣợc thực hiện từ tháng 6, 2009 đến tháng 7, 2010 bao gồm sự tham vấn 

toàn diện ở mỗi giai đoạn của sự đánh giá, nhƣ trong Hình 3.  Một chƣơng trình các thảo 

luận bàn tròn đã đƣợc tiến hành ở mỗi trong 4 quốc gia ở vùng HLV với hơn 60 cơ quan 

nhà nƣớc.  SEA bao gồm hai chuyến công vụ của MRC ISH đến tỉnh Vân Nam, Trung 

Quốc và đoàn đại biểu Trung Quốc tham gia trong các hội thảo của SEA.  Bốn hội thảo cấp 

quốc gia bao gồm các cơ quan chính phủ và các viện ngành, năm hội thảo cấp quốc gia và 

địa phƣơng cho các tổ chức phi chính phủ và các tổ chức hội đoàn dân sự, và ba hội thảo 

các bên có liên quan cấp khu vực đã đƣợc tổ chức.  SEA đã bao gồm việc tài liệu hóa, rà 

soát, và bình luận ở mỗi giai đoạn trong 4 giai đoạn.  Bảng 2 liệt kê các báo cáo phân tích 

đƣợc soạn thảo theo tiến độ của SEA và đăng trên trang web của MRC và trình bày tại các 

hội thảo tham vấn. 

Bảng 2:  Quá trình tài liệu hóa của SEA 
I. Báo cáo giai đoạn thăm dò 

1. Báo cáo Khởi động/Thăm dò 

2.  Các tóm tắt thông tin về các dự án dòng chính 

3. Các tóm tắt tham vấn thăm dò ở cấp quốc gia 

4.  Các bài phƣơng pháp tiếp cận chủ đề của SEA và 

các nghiên cứu thêm bao gồm: 

(i)  Bài về chủ đề kinh tế 

(ii) Bài về chủ đề điện và năng lƣợng 

(iii) Bài về chủ đề thủy văn và phù sa 

(iv) Bài về chủ đề các hệ thống trên cạn 

(v) Bài chủ đề về các hệ thủy sinh 

(vi) Bài chủ đề về cá 

(vii) Bài chủ đề về các hệ thống xã hội 

(viii) Bài chủ đề về biến đổi khí hậu 

5. Kế hoạch xây dựng năng lực, truyền thông, tham 

vấn của SEA 

II. Báo cáo đánh giá thông tin nền 

1. Tóm tắt Báo cáo đánh giá thông tin nền 

2. Báo cáo ban đầu đánh giá thông tin nền kinh tế 

3. Báo cáo ban đầu đánh giá thông tin nền về điện và 

năng lƣợng 

4. Báo cáo ban đầu đánh giá thông tin nền về thủy 

văn và phù sa 

5. Báo cáo ban đầu đánh giá thông tin nền về các hệ 

trên cạn 

6. Báo cáo ban đầu đánh giá thông tin nền về các hệ 

thủy sinh 

7. Báo cáo ban đầu đánh giá thông tin nền về cá 

8. Báo cáo ban đầu đánh giá thông tin nền về các hệ 

xã hội 

9. Báo cáo ban đầu đánh giá thông tin nền về biến đổi 

khí hậu 

III. Báo cáo đánh giá tác động 

1. Báo cáo đánh giá tác động bao gồm: 

(i) Đánh giá tác động kinh tế 

(ii) Đánh giá tác động năng lƣợng và điện 

(iii) Đánh giá tác động thủy văn và phù sa 

(iv) Đánh giá tác động các hệ trên cạn 

(v) Đánh giá tác động các hệ thủy sinh 

(vi) Đánh giá tác động thủy sản 

(vii) Đánh giá tác động các hệ xã hội 

(viii) Đánh giá tác động biến đổi khí hậu 

IV.  Báo cáo tránh, khắc phục tác động và tăng 

cƣờng lợi ích 

1. Tóm tắt ma trận và bài viết về khắc phục 

2 Báo cáo ban đầu về khắc phục kinh tế 

3 Báo cáo ban đầu về khắc phục về điện và năng 

lƣợng 

4. Báo cáo ban đầu về khắc phục về thủy văn và phù 

sa 

5. Báo cáo ban đầu về khắc phục về các hệ trên cạn 

6. Báo cáo ban đầu về khắc phục về các hệ thủy sinh 

7. Báo cáo ban đầu về khắc phục về thủy sản 

8. Báo cáo ban đầu về khắc phục về các hệ thống xã 

hội 

9. Báo cáo ban đầu về khắc phục biến đổi khí hậu 

Báo cáo tổng hợp cuối cùng, kết luận, và kiến nghị 

Báo cáo SEA cuối cùng 

 

Ngoài các báo cáo, SEA cũng đã soạn thảo hơn 50 bài trình bày powerpoint hỗ trợ với hơn 

30 đƣợc đăng trên các trang web của MRC và ICEM để tải về sử dụng cho truyền thông hay 

tập huấn. 



 

 

5 BỐI CẢNH LẬP KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN 

5.1   CÁC GIAI ĐOẠN TRONG VIỆC LẬP KẾ HOẠCH DỰ ÁN DÕNG 

CHÍNH MEKONG 
SEA đƣợc tiến hành nhƣ một sự đóng góp vào các hệ thống lập kế hoạch phát triển chính 

thức ở mỗi quốc gia trong vùng HLV Mekong và ở cấp khu vực.  Hình 4 mô tả 4 giai đoạn 

chính của việc lập kế hoạch và ra quyết định đối với các đề xuất thủy điện dòng chính  Tóm 

tắt, 4 giai đoạn này là: 

Giai đoạn 1: Lập kế hoạch quốc gia 

Giai đoạn 2: Rà soát ở cấp khu vực 

Giai đoạn 3: Các quyết định ở cấp quốc gia và cấp khu vực 

Giai đoạn 4: Thực hiện ở cấp quốc gia và cấp khu vực 

Giai đoạn 1: Lập kế hoạch ở cấp quốc gia:  Các đề xuất dự án đƣợc xem xét ở mỗi quốc 

gia khi các nhà đầu tƣ nộp và có thể bao gồm các nghiên cứu  rộng hơn nhƣ ―Nghiên cứu tối 

ƣu hóa‖ của Chính phủ Lào phân tích về mặt thủy văn của 6 dự án bậc thang.  Lào và/hoặc 

Campuchia có thể tiến hành một SEA đặc biệt cho các nhóm dự án hoặc cho sự phát triển 

trên dòng chính nói chung--thậm chí khi không có luật qui định về SEA.  Theo luật, các dự 

án cần phải đƣợc Đánh giá tác động môi trƣờng ơở Lào và Campuchia, nhƣng ở Thái Lan 

không có.  Việc các dự án này có đƣợc tiến hành hay không là tùy vào Thái Lan và Việt 

Nam quyết định có nhập khẩu điện từ dòng chính hay không.  Vì vậy, các SEA có thể đƣợc 

khởi xƣớng để phục vụ cho các quyết định đó theo khung pháp lý và hƣớng dẫn về SEA của 

cả hai quốc gia này.  Sự phát triển trên dòng chính đƣa ra những câu hỏi ở tầm chiến lƣợc 

phức tạp cho Việt Nam vì những tác động đến vùng hạ lƣu vực ở ĐBSCL. 

Giai đoạn 2: Rà soát cấp khu vực.  Quy trình PNPCA (Thông báo, Tham vấn trƣớc, Đồng 

thuận) gồm việc quốc gia chủ nhà của dự án nộp tài liệu cho MRC theo từng dự án, thành 

lập một hội đồng kỹ thuật cấp khu vực để rà soát đề nghị và đƣa ra khuyến cáo chính thức 

cho Ủy ban liên hợp.  Tinh thần của quy trình PNPCA là tìm kiếm sự đồng thuận giữa các 

quốc gia ở vùng HLV Mekong về các quyết định ảnh hƣởng đến toàn khu vực.  Theo Hiệp 

định Mekong 1995, một hoặc nhiều quốc gia có thể tiến hành và bỏ qua kết luận của 

PNPCA, nhƣng nếu làm nhƣ thế, thì phải chịu trách nhiệm về những hậu quả của các tác 

động khu vực nhƣ đã xác định trong Hiệp định.  Vì tất cả các dự án dòng chính là nhắm đến 

xuất khẩu, một quyết định tiến hành bất cứ một dự án nào sẽ đòi hỏi ít nhất 2 quốc gia vùng 

HLV--quốc gia nhập khẩu và quốc gia chủ nhà/xuất khẩu. 

Giai đoạn 3: Các quyết định ở cấp quốc gia và khu vực--Những ngƣời ra quyết định 

chính là các chính phủ các quốc gia chủ nhà đối với các dự án dòng chính và các quốc gia 

mua điện nếu họ chọn can thiệp vào dự án bằng việc đƣa ra vào quy trình thƣơng lƣợng với 

một chính sách mang tầm chiến lƣợc quốc gia về việc có nhập khẩu hay không nhập khẩu 

điện từ dòng chính.  Ủy ban liên hợp là một diễn đàn cố vấn có thể ảnh hƣởng các quyết 

định của các quốc gia. 

Giai đoạn 4:  Thực hiện ở cấp quốc gia và khu vực--Sự phát triển thủy điện dòng chính 

sẽ đòi hỏi sự sắp xếp điều phối và quản lý thể chế phức tạp bao gồm các thỏa thuận về vận 

hành thƣợng nguồn và thông báo, ví dụ (i) giữa Trung Quốc và Lào, (ii) Lào/Thái Lan và 

Camuchia và (iii) Campuchia và Việt Nam.  Vai trò tƣơng ứng của các khu vực công và tƣ 

ở Lào/Thái và Campuchia sẽ cần phải đuợc xác định rõ. 



Tình trạng lập kế hoạch:  Quá trình lập kế hoạch ở cấp quốc gia là đang ở giai đoạn đầu—

liên quan đến những điều cần phải đƣợc thực hiện trƣớc khi các quyết định về các dự án 

dòng chính đƣợc đƣa ra.  Việc lập kế hoạch tiến hành từng dự án trong mỗi quốc gia là chủ 

yếu do những ngƣời đề xuất dự án--tức là các công ty riêng lẻ và các nhà đầu tƣ có liên 

quan.  Quá trình đang đƣợc thực hiện theo các chính sách và kế hoạch quốc gia đối với phát 

triển thủy điện và sự buôn bán điện xuyên biên giới, và các Thỏa thuận ghi nhớ song 

phƣơng để trao đổi và buôn bán điện (Hình 5).  Mỗi đề xuất dự án dòng chính chịu sự điều 

tiết của các quy trình qui định và lập kế hoạch dự án của các ngành phát triển năng lƣợng ở 

mỗi quốc gia và các quy trình đánh giá tác động môi trƣờng ở quốc gia tƣơng ứng (Hình 6).  

Mƣời đề xuất dự án đang đƣợc rà soát và thƣơng lƣợng theo các quy trình quốc gia ở Lào 

và hai (Sambor và Stung Treng) ở Campuchia.  Đến nay, chính phủ Thái chƣa tham gia 

chính thức trong quá trình đánh giá và lập kế hoạch cho 2 đề xuất dự án ở các đoạn Thái 

Lan trên sông Mekong—Ban Koum và Lat Sua. Để các dự án này đến đƣợc các quyết định 

cuối cùng, thì chúng phải đƣợc xử lý qua các quy trình Đánh giá tác động môi trƣờng của 

chính phủ Thái Lan.  Việc đánh giá sẽ cần phải đƣợc tiến hành song phƣơng cùng với Lào.  

Thái Lan cũng có những hƣớng dẫn và có cam kết thực hiện SEA—vì vậy, vì tầm quan 

trọng chiến lƣợc của các vấn đề, việc phát triển thủy điện ở các đoạn Thái Lan của dòng 

chính Mekong sẽ phải thông qua một SEA.  Thái Lan đang xem xét tiến hành một SEA của 

sự phát triển thủy nông tƣới tiêu lớn ở các tỉnh ven sông Mekong bao gồm việc chuyển 

nƣớc Mekong sang nơi khác—và có thể là từ các hồ chứa thủy điện trên dòng chính.  Các 

quy trình lập kế hoạch đối với các dự án dòng chính ở Lào và Campuchia bị giới hạn khi 

xem xét: 

(i)  các tác động tích lũy của nhiều dự án trên một hệ thống, 

(ii)  các tác động xa đến hạ lƣu trong dòng chính, đồng bằng, châu thổ. 

(iii)  tác động nhân lên đối với các vùng và cộng đồng ngoài dòng chính, 

(iv)  sự đánh đổi giữa các ngành phát triển bị ảnh hƣởng, và 

(v)  các tác động của sự quản lý ở thƣợng nguồn các công trình ở các chi lƣu và Vân 

Nam về sự vận hành các dự án ở phía hạ lƣu. 

 

Các kế hoạch phát triển không gian và tổng hợp để sử dụng cho sông Mekong vẫn chƣa 

đƣợc thiết lập để hƣớng dẫn cho quá trình và tạo phông cho việc khoanh vùng và bảo vệ an 

toàn để đánh giá và tiến hành sự phát triển.  SEA đã đƣợc khởi xƣớng bởi các quốc gia vùng 

HLV thông qua MRC nhƣ là Giai đoạn 1 của việc lập kế hoạch bởi vì nhiều vấn đề chiến 

lƣợc mà các dự án sẽ ảnh hƣởng liên quan đến các mối quan hệ xuyên quốc gia và trên toàn 

bộ dòng sông.  SEA nắm đến đóng góp cho sự hiểu biết tốt hơn về các vấn đề chiến lƣợc 

chƣa đƣợc đề cập trong các quy trình lập kế hoạch ở cấp quốc gia hiện tại. 

 

Ở cấp khu vực, quy trình quy hoạch phát triển lƣu vực của MRC và các đánh giá các tình 

huống (kịch bản) (bao gồm tình huống ―có và không có các đập dòng chính) tạo cơ hội cho 

những ngƣời ra quyết định trong việc xem xét các sự đánh đổi (tradeoffs) liên quan đến các 

dự án đƣợc đề xuất.  Quy trình PNPCA của MRC cho phép sự đánh giá hợp tác về các đề 

xuất dự án dòng chính khi chúng đƣợc ―thông báo‖ bởi các chính phủ đề xuất và trƣớc khi 

các quyết định cuối cùng đƣợc đƣa ra. 

Ở cấp khu vực, SEA hỗ trợ cho cả Kế hoạch phát triển lƣu vực (BDP) và PNPCA và cung 

cấp thông tin trực tiếp cho việc lập kế hoạch ở cấp quốc gia.  SEA cung cấp sự phân tích 

chiến lƣợc cần thiết thêm và hƣớng dẫn liên quan đến 12 đề xuất dự án thủy điện Mekong.  



Đây là lần đầu tiên nhiều dự án đƣợc đề xuất bởi các nhà đầu tƣ cùng lúc và trên cùng một 

dòng sông.  Các quy trình rà soát thông thƣờng theo từng dự án ở cấp quốc gia chƣa đƣợc 

thiết lập để giải quyết nhiều dự án đƣợc đề xuất cho một vùng hoặc sử dụng cùng những 

nguồn tài nguyên.  SEA này đƣợc thiết lập để làm công việc đó—nhƣ là một thí điểm sử 

dụng lần đầu bởi MRC—và tạo phông đánh giá chiến lƣợc cho quá trình PNPCA của từng 

dự án cụ thể. 

Hình 4: Các giai đoạn chính trong việc lập kế hoạch và ra quyết định đối với các đề 

xuất thủy điện dòng chính. 
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Hình 5:  Quy trình lập kế hoạch phát triển thủy điện ở vùng Mekong 
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Hình 6: Tóm tắt đơn giản hóa quá trình lập kế hoạch dự án thủy điện ở Lào và 

Campuchia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2   QUY TRÌNH PNPCA (THÔNG BÁO, THAM VẤN TRƢỚC, VÀ 

ĐỒNG THUẬN) CỦA MRC 
Quy trình PNPCA 2003 và các hƣớng dẫn quy trình 2005 đòi hỏi rằng các quốc gia thành 

viên của MRC thông báo cho MRC trong trƣờng hợp họ muốn thực hiện bất cứ sự phát triển 

cơ sở hạ tầng lớn nào (nhƣ các dự án thủy điện) trên dòng chính hay các chi lƣu của 

Mekong, đặc biệt là nếu các sự phát triển đó có thể có những tác động xuyên biên giới đáng 

kể lên con ngƣời và môi trƣờng ở phía hạ lƣu.  Ngày 22 tháng 9, 2010, MRC đã nhận đƣợc 

thông báo chính thức cho dự án dòng chính ở Xayaburi từ Chính phủ Lào.  Trong quá trình 

PNPCA đối với Xayaburi, Ủy ban liên hợp, bao gồm đại diện từ 4 quốc gia thành viên, sẽ 

tham vấn và cố gắng đạt một sự đồng thuận về sự phát triển đập dòng chính đƣợc đề xuất.  

Dự kiến là sự phân tích chi tiết của tất cả các vấn đề liên quan và để cho các quốc gia đi đến 

MOU, Thỏa thuận/Giấy phép 

Phê duyệt báo cáo Đánh giá tác động môi 

trƣờng (ĐTM) 

Thỏa thuận Xây dựng dự án (PDA) 

Thỏa thuận mua điện (PPA) 

Thỏa thuận kết thúc (chuyển giao cho 

chính phủ) 
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-  Quy trình EIA 
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THIẾT KẾ 

Thiết kế chi tiết 

ĐÓNG GÓP CỦA NHÀ 

ĐẦU TƢ 

 

 

CÁC ĐIỂM RA QUYẾT ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ PHÍA NHÀ ĐẦU TƢ 



một kết luận về dự án sẽ mất khoảng 6 tháng.  SEA là một phần của sự chuẩn bị của MRC 

cho quy trình PNPCA.  Nó tạo một khung phân tích lợi ích, chi phí, tác động của toàn bộ 

các đề xuất dự án bao gồm các tác động tích lũy và thông tin về sự phân bố các chi phí và 

lợi ích. 

Ban thƣ ký Ủy hội Mekong Quốc tế đƣợc đòi hỏi là phải đóng vai trò chủ động hỗ trợ Ủy 

ban liên hợp trong việc đánh giá xem việc sử dụng đƣợc đề xuất là hợp lý và bình đẳng 

không, và việc hợp tác và đánh đổi có mang lại những lợi ích lớn hơn không. 

Ban Thƣ ký Ủy hội Mekong Quốc tế đƣợc yêu cầu tƣ vấn cho Ủy ban liên hợp để đảm bảo 

sự ―siêng năng đúng mực‖ trong quy trình lập kế hoạch
23

 Quy trình PNPCA đòi hỏi rằng Ủy 

ban liên hợp nhắm đến đạt đƣợc sự thỏa thuận liên quan đến sự sử dụng đƣợc đề xuất (PCA 

5.4.3).  Trong việc xem xét các đề xuất đối với các sự phát triển thủy điện dòng chính theo 

PNPCA, Ủy ban liên hợp nên tránh tranh cãi giữa các quốc gia bằng cách giải quyết và xác 

định xem sự phát triển có: 

(i)  tối ƣu hóa việc sử dụng nƣớc không; 

(ii)  mang lại những lợi ích lớn hơn có thể có từ sự hợp tác và sự đánh đổi; 

(iii)  có một quyền tuyên bố đƣợc thiết lập để tránh những sự sử dụng đề xuất thêm; 

(iv)  đánh giá các tác động tiềm tàng của các quyền và lợi ích của các bên có liên quan; 

và 

(v)  mang lại sự sự ninh quy hoạch; 

 

Những từ ngữ nhƣ ―an ninh quy hoạch‖ trong quy trình thì không hoàn toàn rõ nghĩa và, vì 

đây là lần đầu quy trình PNPCA đƣợc kích hoạt, chƣa có cơ hội nào để thử nghiệm nghĩa 

của nó trong thực tế
24

. Một điều rõ trong quy trình là—các quốc gia đƣợc khuyến khích ―đạt 

đƣợc sự thỏa thuận‖ dựa trên sự đồng thuận và các nguyên tắc bền vững. 

 

5.3 CÁC NGUYÊN LÝ BỀN VỮNG CHO CÁC QUỐC GIA VÙNG HLV 

ĐƢỢC ÁP DỤNG TRONG SEA 
Khi thực hiện các ĐTM cho các dự án cụ thể trên dòng chính Mekong, các bên đề xuất 

đƣợc yêu cầu xem xét các khung chính sách và các cam kết của chính phủ chủ nhà liên quan 

đến tính bền vững.  Nhƣ là một phần của giai đoạn thăm dò của SEA, các nhóm của chính 

phủ quốc gia từ các cơ quan nhà nƣớc đã tổng hợp các danh sách các mục tiêu bền vững 

đƣợc đƣa ra trong các chính sách và kế hoạch của quốc gia liên quan đến các vấn đề chính 

của vấn đề quan tâm phát triển đối với Sông Mekong.  Các mục tiêu này đƣợc tóm tắt trong 

các chủ đề chiến lƣợc đƣợc SEA giải quyết và sử dụng trong các hội thảo khu vực và quốc 

gia nhƣ là một khung đánh giá các đề xuất dự án dòng chính (Bảng 3). 
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 Khái niệm ―Siêng năng đúng mức‖ trong phát triển liên quan đến: 

(i) Mức độ quan tâm và cẩn trọng trước khi đưa ra một quyết định 
(ii) Quy trình xác định và định lượng các rủi ro kinh tế, môi trường, và xã hội trước khi đưa ra các quyết định. 
(iii) Hiệu suất của phát triển so với các tiêu chuẩn đã thỏa thuận và một mức độ quan tâm theo các tiêu chuẩn về bảo vệ 
an toàn. 

(iv) Quy trình để đảm bảo rằng bên đề xuất có thể thực hiện điều mà họ đồng ý làm—và những ngƣời quản lý có thể giám 

sát và thực thi. 
24

 Trong năm 2001, Thông báo đối với bản thiết kế trước của dự án Thako đã được nhận, nhưng đã bỉ bỏ trước khi xem 
xét. 



Bảng 3: Các nguyên lý phát triển bền vững trích ra từ các chính sách/luật và các chiến 

lƣợc: 
Các chủ đề chính SEA 

giải quyết 

Mục tiêu bền vững 

Năng lƣợng Đảm bảo an ninh và sự đa dạng cung cấp năng lƣợng từ các nguồn tài nguyên tái 

tạo mà không có những tổn thất về tính bền vững của các hệ thống xã hội và tự 

nhiên. 

Kinh tế Đảm bảo tăng trƣởng kinh tế và phát triển, và phân phối lợi ích kinh tế bình đẳng, 

bao gồm sự hỗ trợ dài hạn cho các nhóm và các vùng dễ bị tổn thƣơng bị ảnh 

hƣởng. 

Thủy văn và phù sa Duy trì các kiểu thức tự nhiên của sự vận chuyển phù sa và dinh dƣỡng và sự bồi 

đắp ở đồng bằng, châu thổ. 

Các hệ sinh thái thủy 

sinh 

Duy trì các hệ sinh thái thủy sinh cho bảo tồn đa dạng sinh học, tính kết nối, và các 

dịch vụ hệ sinh thái 

Các hệ trên cạn và nông 

nghiệp 

Duy trì các hệ sinh thái trên cạn cho bảo tồn đa dạng sinh học, tính kết nối, và các 

dịch vụ hệ sinh thái. 

Duy trì và tăng cƣờng sự đa dạng và năng suất của các hệ thống nông nghiệp 

Thủy sản Duy trì và tăng cƣờng sự đa dạng và năng suất tài nguyên thủy sản 

Các hệ thống xã hội Đảm bảo chất lƣợng cuộc sống của các nhóm thiểu số và các nhóm dễ bị tổn 

thƣơng 

Duy trì sự đa dạng văn hóa/lối sống và di sản quan trọng của các cộng đồng ven 

sông. 

Biến đổi khí hậu Duy trì và cải thiện các phƣơng án chọn lựa và năng lực thích ứng với biến đổi khí 

hậu. 

 

 

PHẦN III: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG VÀ 

THÔNG TIN NỀN 
 

Quá trình SEA đã đạt đến khung các chủ đề chiến lƣợc và các vấn đề đã đƣợc xác định 

trong giai đoạn thăm dò.  Đánh giá thông tin nền đã mô tả những khuynh hƣớng quá khứ 

của các chủ đề và các vấn đề và dự báo chúng đến năm 2030 trong tình huống không có sự 

phát triển thủy điện dòng chính.  Đánh giá tác động tóm tắt các tác động tiềm tàng của các 

dự án lên các khuynh hƣớng đó đến năm 2030 và xa hơn, theo các chủ đề chiến lƣợc và liên 

hệ sự phân tích đó với các phát hiện trong thông tin nền khi nào phù hợp.  Quá trình đánh 

giá tác động đầu tiên xem xét các cơ hội và rủi ro trực tiếp liên quan đến sự phát triển thủy 

điện dòng chính không có biện pháp khắc phục hay tăng cƣờng nào.  Nơi nào có những biện 

pháp khắc phục, tăng cƣờng phù hợp thì tiến hành định lƣợng về những yều cầu tài chính, 

thể chế và khả năng thành công trong bối cảnh khu vực HLV Mekong. 

 

6. CÁC KỊCH BẢN PHÁT TRIỂN THỦY ĐIỆN 
 

Thủy điện là một động lực chính trong vùng HLV Mekong.  Có 3 nguồn hiện có và tiềm 

năng thủy điện của hệ thống Mekong: 

 

1. Thƣợng lƣu vực Mekong (TLV) Sự chênh lệch cao trình của sông Lan Thƣơng tạo ra 

tiềm năng lớn cho thủy điện truyền thống.  Trung Quốc đang xây dựng một chuỗi bậc thang 



8 dự án trên sông Lan Thƣơng với một tổng công suất 15.450 MW. Một số dự án hồ chứa 

thêm đang đƣợc xem xét cho sông Lan Thƣơng phía trên Gongguogiao.  Tiềm năng của 

chúng hiện nay chƣa rõ, nhƣng tiềm năng còn lại của Lan Cang là khoảng 7.550-

13.480MW
25

 

2. Các chi lƣu ở Hạ lƣu vực Mekong (HVL).  HLV có tiềm năng thủy điện rất lớn trên các 

chi lƣu.   Có đến khoảng 70 dự án ở các mức độ thăm dò khác nhau với tổng công suất 

9.364MW. 

3. Dòng chính ở HLV: Gần đây, những thay đổi về chế độ thủy văn đƣợc kỳ vòng từ thủy 

điện ở Thƣợng lƣu vực đã làm cho thủy diện dòng chính hấp dẫn hơn cho dòng chính ở 

HLV và hiện đang có 12 dự án đề xuất với tổng công suất 14.697MW.  Về mặt đáp ứng nhu 

cầu quốc gia, bốn quốc gia ở HLV là Campuchia, Lào, Thái Lan, và VIệt Nam có thêm các 

nguồn tiềm năng thủy điện quốc gia và trong Tiểu vùng Mekong mở rộng; 

4. Các dòng sông ngoài vùng HLV ở Thái Lan và Việt Nam: phần lớn lãnh thổ của Thái 

Lan và Việt Nam nằm ngoài vùng HLV.  Ở Việt Nam, các vùng này mang lại tiềm năng kỹ 

thuật thêm
26

 khoảng 31.000 MW, trong đó 21.481 MW là tiềm năng kinh tế kỹ thuật thêm 

và 1.305-1.548 MW (Thái Lan)
27

 

Myanmar: Myanmar có một tiềm năng đáng kể và phần lớn chƣa sử dụng, khoảng 

37,000MW
28

 

 

Tỉnh Vân Nam mở rộng:  Lan Thƣơng/Mekong là một trong những hệ thống sông chính 

chảy qua các địa hình dốc ở tỉnh Vân Nam.  Các dòng sông này, bao gồm Nu, Jinsha, Lan 

Thƣơng, có tiềm năng thủy điện khoảng 90.000-103.130 MW; Các dự án dòng chính ở 

HLV bắt đầu hoạt động ở vùng HLV vào khoảng 2020-2030.  Sự năng động của sự phát 

triển trong lƣu vực Mekong đòi hỏi rằng SEA đƣa ra dự báo nền đến 2030 để có thể đánh 

giá chính xác các rủi ro và cơ hội gia tăng do các dự án dòng chính Mekong so với sự dự 

báo mang tính thực tiễn của bối cảnh phát triển tƣơng lai. 

 

Dự báo thông tin nền cho tƣơng lai đƣợc đi kèm với những viễn cảnh khác nhau cho tƣơng 

lai và những sự không chắc chắn.  SEA này dựa trên 3 kịch bản trong Chƣơng trình phát 

triển lƣu vực của MRC bao gồm các sự phát triển về thủy điện, thủy nông, và cấp nƣớc đối 

với HLV (Hình 7 và Bảng 5): 

1. Kịch bản tƣơng lai xác định (TLXD):  bao gồm tất cả những sự phát triển thủy điện 

chắc chắn hoặc đang tồn tại, đang xây dựng, hoặc đã đạt đƣợc sử thỏa thuận cho phát triển 

trong 5 năm tới (tức là đến 2015) 

2. Kịch bản 20 năm không có các đập dòng chính (20N kc): Bao gồm các dự án thủy 

nông và thủy điện chi lƣu đƣợc xác định bởi các quốc gia HLV trong các kế hoạch cho phát 

triển trong 20 năm tới.  Kịch bản này là những sự tăng có thể trong sự phát triển thủy điện 

chi lƣu dự kiến đến 2030. 
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  Chuỗi phản ánh các ước lượng của MRC và DORE, J. và Yu Xiaogang, 2004 
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 Chuỗi phản ánh ƣớc lƣợng của King, P., Bird, J., Haas, L. 2007; ADB/MOIT, 2010 và Dai, L.V. 2007. Tiềm năng kinh 

tế kỹ thuật của thủy điện nhỏ xác định trong Kế hoạch phát triển năng lƣợng Việt Nam VII 
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 Thái Lan đã phát triển 2.992 MW thủy điện và có thể sẽ không phát triển thêm tiềm năng kỹ thuật do các sự cam kết 

chính trị, ngoại trừ sửa đổi lại các đập thủy nông hiện có. 
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 King, P., Bird, J., Haas, L. 2007 



3. 20 năm ở HLV có các đập dòng chính (20N c): bao gồm tất cả 12 dự án thủy điện dòng 

chính đang đƣợc xem xét nhƣ các phƣơng án phát triển cho lƣu vực. 

 

Hình 7: Tóm tắt các tổng của các sự quan tâm thủy điện quốc gia ở vùng Lƣu vực 

Mekong 

 
 

 

6.1  PHƢƠNG PHÁP CỦA SEA 

 

Phƣơng pháp của SEA bắt đầu bằng việc thiết lập thông tin nền để phân biệt giữa tác động 

của sự phát triển hiện tại và tƣơng lai gần với các tác động của sự phát triển theo kế hoạch 

trong tuơng lai mà không có các dự án dòng chính. 

 

Phƣơng pháp tiếp cận cho phép SEA mô tả các cô hội và rủi ro tăng của các dự án dòng 

chính Mekong so với hai mức phát triển lƣu vực, mức tƣơng lai xa là đồng thời với việc bắt 

đầu vận hành của các dự án dòng chính, nếu đƣợc phê duyệt. 

 

6.1.1 THÔNG TIN NỀN SEA 
 

Thông tin nền SEA gồm 2 tình huống (kịch bản)—(i) Thông tin nền của Tƣơng lai gần đến 

2015 và (ii) Tƣơng lai dự báo hoặc Kế hoạch phát triển lƣu vực (BDP) 20 năm không có 

tình huống xây dựng đập dòng chính đến 2030 (Hình 8, Bảng 4).  Các dự án Tƣơng lai xác 

định hiện có, đang xây dựng, hoặc có kế hoạch chắn chắn đƣợc thực hiện đến 2015, gồm 6 

đập ở Trung Quốc, và 41 đập ở chi lƣu của vùng HLV Meknog (tổng cộng 47 đập). 

 

Thông tin nền dự báo đến 2030 bao gồm các sự phát triển đề xuất bởi mỗi quốc gia trong 

vùng HVL nhƣ là một phần của kế hoạch của họ trong 20 năm tới nhƣ đƣợc xác định trong 

BDP 20 năm không có tình huống đập dòng chính, bao gồm 71 đập chi lƣu và 6 đập Trung 

Quốc (tổng cộng 77 đập).  SEA dự báo thông tin nền tƣơng lai cũng gồm 6 triệu héctra đất 

tƣới và sự chuyển nƣớc khoảng 4,6 tỉ mét khối. 

Hình 8: Mối quan hệ giữa SEA với sự phát triển trong tƣơng lai gần trong vùng HLV 

tính đến 2030. 



 
 
        Thông tin nền BDP            Tƣơng lai gần BDP                 BDP 20 năm, không có đập                   BDP 20 năm có đập 

 
 

 

Bảng 4: Tóm tắt phát triển dự kiến cho các kịch bản trong BDP 

Loại phát triển Tƣơng lai gần (2015) 20 năm không có thủy 

điện dòng chính (2030) 

20 năm có thủy điện 

dòng chính (2030) 

Thủy điện 6 đập Trung Quốc 

0 đập dòng chínhHLV 

40 đập chi lƣu HLV 

6 đập Trung Quốc 

0 đập dòng chínhHLV 

71 đập chi lƣu HLV 

6 đập Trung Quốc 

11 đập dòng chínhHLV 

71 đập chi lƣu HLV 

Phát triển thủy nông tƣới 4 x 106 ha 6 x 106 ha 6 x 106 ha 

Cấp nƣớc 2,938 x10⁶ m³ 4,581 x10⁶ m³ 4,581 x10⁶ m³ 

 

6.1.2 ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA SEA 
SEA đánh giá tác động gia tăng của các tổ hợp khác nhau của 12 dự án thủy điện ở HLV 

chồng lên trên kịch bản nền cho 2015 và 2030.  Các dự án dòng chính không đƣợc đánh giá 

riêng rẽ mà đƣợc đánh giá theo nhóm cho mỗi vùng thủy văn-sinh thái của Sông Mekong và 

kết hợp với 4 nhóm đập nhƣ trình bày trong phần 1 (Bảng 1). 

Tổng cộng, các dự án dòng chính là 12 đập trong số 88 đập hiện có hoặc đang trong kế 

hoạch cho Lƣu vực Mekong đến 2030. 

 

7. CÁC HỆ THỐNG ĐIỆN 
 

7.1 THÔNG TIN NỀN 
 

7.1.1 NHU CẦU ĐIỆN 
 

Phân tích tầm quan trọng của các dự án thủy điện dòng chính đối với sản xuất điện cần phải 

đƣợc xem xét trong bối cảnh của ngành điện năng động trong khu vực.   Việt Nam và Thái 

Lan chiếm phần lớn lƣợng tiêu thụ điện và các dự báo cho thấy các quốc gia này sẽ 

tiếp tục đóng vai trò trội trong tƣơng lai về nhu cầu điện trong khu vực, chiếm đến 

96% nhu cầu điện của vùng HLV tính đến năm 2025 (Hình 9) 

 

 

 

 

 

 
 

 



Hệ quả là, các quốc gia này là các thị trƣờng điện mục tiêu cho sự phát triển thủy điện hiện 

nay và trong kế hoạch ở vùng HLV.  Có một sự tranh cãi và khác biệt ý kiến về các dự báo 

nhu cầu điện cho mỗi quốc gia trong khu vực (Hình 10).  Ví dụ, trong trƣờng hợp nhu cầu 

của Việt Nam do ADB ƣớc lƣợng đến 2025 chỉ bằng 54% con số ƣớc lƣợng chính thức của 

Chính phủ, một sự khác biệt đến 3.5 lần sản lƣợng điện hàng năm từ 12 dự án thủy điện. 

 

Hình 9:  Các khuynh hƣớng nhu cầu điện của vùng HLV bằng các dự báo chính thức: 

Tất cả các quốc gia có tỉ lệ tăng nhu cầu hàng năm trung bình cao (2010-2025) khoảng từ 

5.5% (Thái Lan) đến 11.6% (Campuchia)
29
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 Các dự báo đối vối Lào phản ánh các dự báo chính thức ban đầu theo ADB RETA 6440 báo cáo.  Vẫn còn sự không 

chắc chắn về các dự báo nhu cầu và các số liệu đang đƣợc điều chỉnh trong ADB RETA6440. 
 



Hình 10: Các dự báo nhu cầu của khu vực HLV đến 2025—So sánh giữa dự báo chính thức của chính 

phủ và các dự báo trong Nghiên cứu Tƣơng lai nănng lƣợng của ADB GMS 
30

 

 
 

Thái Lan:  Nhu cầu điện đƣợc dự báo tăng 2.2 lần trong vòng 15 năm tới, với sự tăng 

trung bình hàng năm dự báo là 2.600 MW/năm từ 2010 đến 2025.  Các dự báo đối với nhu 

cầu của Thái Lan biến thiên từ 339.479 GWh đến 374.447 GWh tính đến 2025
31

 

 Viet Nam: Các kịch bản chính thức của chính phủ cho thấy nhu cầu của Việt Nam sẽ 

vƣợt lên bằng với nhu cầu của Thái Lan năm 2014.  Nhu cầu điện đƣợc dự báo tăng 3.7 

lần trong 16 năm tới, với sự tăng nhu cầu đỉnh hàng năm khoảng 4.600 MW từ 2010 đến 

2025.  Tuy nhiên, các dự báo do ADB tiến hành cho thấy con số tăng thấp hơn
32

  Điều này 

minh họa sự không chắc chắn liên quan đến các dự báo nhu cầu điện.  Các dự báo nhu cầu 

điện của Việt Nam biến thiên trong khoảng 232.391 GWh và 450.618 GWh cho đến 2025, 

dựa vào số liệu chính thức và các dự báo của ADB GMS Engergy Futures. 

 Campuchia: Có một nhu cầu cấp thiết cho việc tạo ra năng lực phát điện nội địa 

lớn hơn ở Campuchia.  Nhu cầu năng lƣợng quốc gia là tƣơng đối thấp nhƣng đang đƣợc 

đaá ứng bởi một hệ thống phát điện dựa vào diesel rất đất.  Campuchia cũng có ít dự án 

chi lƣu hấp dẫn, chỉ đáp ứng đƣợc một nửa nhu cầu quốc gia trăng giữa 2010 và 2025. 

 Lào có tiềm năng sản xuất năng luợng điện tƣơng đối rẻ cho cung cấp nội địa và 

xuất khẩu, thậm chí khi không có các dự án dòng chính Mekong. 

 Thậm chí các biện pháp quản lý tích cực phía nhu cầu (demand side 

management) sẽ chỉ làm giảm tốc độ nhu cầu¸ nhƣng điều này sẽ giúp giảm sự mong 

muốn xây dựng thủy điện dòng chính.  Khoảng 20% dân số trong tiểu vùng Mekong mở 

rộng (tổng cộng 74 triệu ngƣời) vẫn chƣa có điện, chủ yếu là do thiếu tiếp cận mạng 

quốc gia ở các vùng nông thôn.  Thái Lan và Việt Nam đã đạt tỉ lệ điện khí hóa 95% và 
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 Các số liệu dự báo phản ánh các Kế hoạch phát triển điện quốc gia.  Số liệu của ADB RETA 6440 là khá 

nhất quán với các dự báo của chính phủ trong hình này. 
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 Dãy phản ánh sự khác biệt giữa số liệu dự báo của chính phủ và của ADB GMS Energy Futures. 
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 Dự báo tƣ vấn IRM 2008 đƣợc tái xuất bản 2009 trong báo cáo của ADB về ―Xây dựng Tƣơng lai năng lƣợng bền 

vững, Tiểu vùng Mekong mở rộng 2009‖ 



85%.  Trong khoảng 1996-2006, điện khí hóa ở Lào đã tăng 16% đến 60%, trong khi 

Campuchia không có mạng quốc gia và tỉ lệ điện khí hóa là thấp nhất trong khu vực. 
 

7.1.2 NGUỒN ĐIỆN VÀ BUÔN BÁN ĐIỆN 
 

90% điện phát trong vùng HLV Mekong là từ hydrocarbon (khí tự nhiên, than, và sản 

phẩm dầu).  Khu vực này nhập khẩu tổng cộng 22% năng lƣợng sử dụng trong việc phát 

điển (dầu, than, khí) và các sự nhập khẩu nhiên liệu cho phát điện sẽ có thể còn tăng. 

• Lao có các mỏ than non hiện đang đƣợc khai thác. 

• Cambodia: Mặc dù có các chỉ dấu về dầu và khí ngoài khơi ở Campuchia, chƣa có con số 

ƣớc lƣợng chính xác hoặc số liệu về lƣợng có thể khai thác.  Tuy nhiên, các nghiên cứu 

trong những năm gần đầy đƣợc tiến hành bởi các cơ quan nhƣ UNDP, Ngân hàng thế giới, 

IMF, và Đại học Harvard đã cho thấy rằng các mỏ dầu ngoài khơi có thể lên đến 2 tỉ thùng 

với khoảng 28 tỉ mét khối khí đốt.  Trong khi chỉ một phần nhỏ có thể khai thác đƣợc, con 

số ƣớc lƣợng của IMF trong kịch bản khai thác trung bình, dựa trên con số ƣớc ƣợng 500 

triêệ thùng ở 3 vùng mỏ (đƣợc xem là con số tƣơng đối hợp lý cho cả hai bên của vùng lãnh 

hải của Campuchia), đến 2011 các khoản doanh thu dầu có thể đạt 174 tỉ USD/năm, và đạt 

tối đa 1.7 tỉ USD/năm sau 10 năm.  Điều này cho thấy Campuchia có thể có các phƣơng án 

năng lƣợng thay thế đáng kể trong trung hạn, ít có khả năng ảnh hƣởng ngay đến việc tiến 

hành thủy điện dòng chính
33

. 

Các mỏ khí của Thái Lan (trong Vịnh Thái Lan) còn trữ lƣợng đủ 10-12 năm tới với 

tốc độ tiêu thụ nhƣ hiện nay. 

 Các nguồn năng lƣợng tái tạo đƣa ra tiềm năng dài hạn và ngắn hạn cho việc 

đƣa vào mạng điện hay không đƣa vào mạng điện.  Thái Lan nhắm đến đạt 20% 

(11.216MW) nhu cầu năng lƣợng năm 2022 của mình bằng các nguồn năng lƣợng tái tạo.  

Số lƣợng này bằng với 78% tiềm năng trung hạn về năng lƣợng tái tạo của Thái Lan 

(14.300MW), bao gồm: sinh khối (7.000MW); mặt trời 5.000 MW; thủy điện nhỏ (700MW) 

và gió (1.600MW). 

 Cả Việt Nam và Thái Lan có năng lƣợng hạt nhân trong Kế hoạch phát triển 

năng lƣợng của mình.  Ở Việt nam có  kế hoạch lên đến 8 lò hạt nhân, cung cấp 20% điện 

cho mạng đến 2030 và Thái Lan nhắm đến có 5-7 lò vào cùng khoảng thời gian. 

 Cùng phát điện hay các nguồn năng lƣợng phi truyền thống khác là những 

nguồn chƣa khai thác
34

.  Quản lý phía sử dụng (DSM) đã trở thành một hợp phần 

quan trọng của cá kế hoạch phát triển năng lƣợng của Thái Lan và Việt Nam. 

 Tính đến 2007, các sáng kiến DSM ở Thái Lan đã giảm nhu cầu đỉnh khoảng 

1.435.2 MW và tiêu thụ điện giảm khoảng 8.148.3 GWh/năm.  Việt Nam có tiến bộ chậm 

hơn, giảm nhu cầu đỉnh khoảng 120 MW và tiêu thụ điện giảm khoảng 496 GWh/năm tính 

đến 2007. 

 

Các nhu cầu cao và các mỏ năng lƣợng hạn chế sẽ khuyến khích Thái Lan và Việt 

Nam nhìn sang láng giềng để cung cấp năng lƣợng: 
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 Báo cáo quốc gia của IMF. 2007. số 07, 293, Campuchia: một số vấn đề và phụ lục thống kê. 
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 Cùng phát điện là một dạng tái sử dụng năng lƣợng trong đó nhiệt thải từ quá trình sản xuất đƣợc thu lại sử dụng cho 

công nghiệp và sinh hoạc. 



 Thái Lan đã tăng gấp đôi lƣợng điện nhập khẩu từ 2003 đến 2009.  Thái Lan và 

Lào đã mở rộng buôn bán năng lƣợng theo ký kết của họ từ 3.000 MW trong năm 2003 lên 

5.000 MW trong năm 2005 lên 7.000 MW hiện nay. 

 Quy hoạch điện mới của Thái Lan nhắm đến giảm sự phụ thuộc quốc gia vào 

các nguồn khí tự nhiên đang suy giảm.  Tổng sơ đồ điện mới của Thái Lan năm 2010 kỳ 

vọng nhập khẩu đến 25% nhu cầu đỉnh điểm từ các quốc gia láng giềng và Trung Quốc, tính 

đến 2030, cùng với mở rộng kỹ thuật năng lƣợng tái tạo, nhập khẩu than, và giảm phụ thuộc 

vào khí tự nhiên đang suy giảm (hiện chiếm 73% phát điện). 

 Sự chuyển tiếp quá độ của Việt Nam sang định giá điện theo thị trƣờng và các 

mỏ than đang suy giảm sẽ làm tăng nhu cầu nhập khẩu điện.  Đối với Việt Nam, câu 

hỏi về nhập khẩu điện thì chủ yếu đặt ra do bức tranh tăng trƣởng nhu cầu cao và các xem 

xét về giá nhập khẩu.  Dự kiến Việt Nam sẽ phải cần nhập khẩu than để phát điện từ các thị 

trƣờng quốc tế từ năm 2014, và xây dựng năng lƣợng hạt nhân. 

 

Khoảng 10% của tiềm năng thủy điện ở vùng HLV Mekong đã đƣợc khai thác.  Có 

một tiềm năng thủy điện to lớn ở Tiểu vùng Mekong mở rộng (GMS) với hơn 176.350-

250.000 MW khả thi kỹ thuật.  Bốn quốc gia ở Hạ lƣu vực là Lào, Campuchia, Thái Lan, và 

Việt Nam có tổng ƣớc lƣợng tiềm năng thủy điện khoảng 50.000-64.750 MW, trong đó 

30.000 MW là ở vùng HVL Mekong.  Nếu tính cả sông Lan Thƣơng ở Vân Nam, lƣu vực 

Mekong có tiềm năng 53.000 MW (Bảng 5) 

 

 Lào với nhu cầu trong nƣớc nhỏ và tiềm năng thủy điện lớn là nhà xuất khẩu 

điện chính trong khu vực. Tính đến 2030, các khoản đầu tƣ vào thủy điện chi lƣu ở Lào 

khoảng 11,9 tỉ USD đƣợc dự kiến sẽ sản xuất khoảng 28,571 GWh/năm thủy điện cho xuất 

khẩu.  Các khoản doanh thu xuất khẩu này sẽ khoảng 2,1 tỉ USD/năm cho nền kinh tế quốc 

gia của Lào
35

 

 

 Ở Campuchia, mạng hạ tầng kém và các phƣơng án cung cấp hạn chế làm tăng 

sự phục thuộc quốc gia vào năng lƣợng nhập khẩu hay thủy điện dòng chính.  Bất cứ 

giải pháp nào đối với nhu cầu điện của Campuchia cũng đòi hỏi sự mở rộng tốn kém mạng 

lƣới cấp điện.  Một phƣơng án cung cấp điện mới là cần thiết để tránh sự phụ thuộc của 

quốc gia này vào dầu diesel. 

 Đến 2030, đầu tƣ vào Campuchia đối với các dự án chi lƣu khoảng 1,3 tỉ USD 

sẽ tạo ra 1.618 GWh/năm.  Doanh thu ròng từ xuất khẩu điện này sẽ đạt 100 triệu 

USD/năm.  Các chiến lƣợc năng lƣợng thêm đối với Campuchia có thể bao gồm khai thác 

khí và dầu ngoài khơi và các nhà máy điện liên quan, các nhà máy than và nhập khẩu từ 

Lào. 

 Việt Nam có tiềm năng thủy điện khả thi kinh tế kỹ thuật lớn, khoảng 20.000-

24.000 MW, chỉ 2.519 MW nằm trong lƣu vực Mekong. 

 Do sự cam kết chính trị, Thái Lan có thể sẽ không phát triển thêm các dự án thủy 

điện trong biên giới quốc gia của mình, phần 1.305-1.548 MW tiềm năng là chủ yếu thông 

qua việc sửa chữa các đập tƣới thủy nông và không nằm trong lƣu vực Mekong. 
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 Kích thƣớc nhỏ của nhu cầu quốc gia của Lào có nghĩa là các dự án khai khoáng riêng, mỗi dự án với nhu cầu khoảng 

vài trăm MW có thể làm tăng cao nhu cầu quốc gia.  Việc mở rộng khai khoáng trong tƣơng lai và các ngành công nghiệp 

chế biến sẽ ảnh hƣởng đến các con số nhu cầu của lào. 



Bảng 5: Các dự án thủy điện ở HLV Mekong theo mức độ tiến triển 

 

Quốc gia  Tình trạng dự án 

Lào Dự án 

Công suất (MW) 

Sản lƣợng năm 

(GWh) 

Đầu tƣ (Triệu USD 

2008) 

10 

662 

3356 

 

1020 

8 

2558 

11390 

 

3256 

22 

4126 

20308 

 

8560 

60 

12561 

59502 

 

26997 

100 

20907 

94556 

 

39832 

Campuchia Dự án 

Công suất (MW) 

Sản lƣợng năm 

(GWh) 

Đầu tƣ (Triệu USD 

2008) 

1 

1 

2 

 

7 

0 

0 

0 

 

0 

0 

0 

0 

 

0 

13 

5589 

27125 

 

18585 

14 

5590 

27128 

 

18582 

Việt Nam Dự án 

Công suất (MW) 

Sản lƣợng năm 

(GWh) 

Đầu tƣ (Triệu USD 

2008) 

7 

1204 

5954 

1435 

5 

1016 

4623 

1312 

1 

250 

1056 

381 

 

1 

49 

181 

97 

14 

2519 

11815 

3225 

Thái Lan Dự án 

Công suất (MW) 

Sản lƣợng năm 

(GWh) 

Đầu tƣ (Triệu USD 

2008) 

7 

745 

532 

1940 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

7 

745 

532 

1940 

Tất cả Dự án 

Công suất (MW) 

Sản lƣợng năm 

(GWh) 

Đầu tƣ (Triệu USD 

2008) 

25 

2612 

9846 

4402 

 

13 

3574 

16013 

4568 

23 

4276 

21365 

8941 

74 

19199 

86808 

45669 

135 

29760 

134031 

63580 

 

7.2   ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG 
Nhu cầu từ các thị trƣờng Thái Lan và Việt Nam là động lực của các dự án thủy điện 

dòng chính ở Lào và Campuchia.  Thái Lan và Việt Nam là những thị trƣờng xuất khẩu 

chính của thủy điện dòng chính ở vùng HLV và chiếm khoảng 90% tổng lƣợng điện do các 

dự án này tạo ra, trong đó Thái Lan sẽ nhập khẩu khoảng 2/3 và Việt Nam khoảng 1/3.  Tuy 

nhiên, với độ lớn của ngành năng lƣợng của các quốc gia này, tác động lên giá điện sẽ là ít.   

Ngƣợc lại, khoảng 10% điện do các dự án này tạo ra sẽ đƣợc dùng cho tiêu thụ nội địa, tính 

đến 2025 lƣợng này sẽ chiếm khoảng 14% lƣợng điện tiêu thụ nội địa của Campuchia và 

khoảng 29% đối với Lào.  Các chi phí phát điện thay thế (nhiệt điện) đối với các quốc gia 

này có thể cao gấp 2-3 lần chi phí xây dựng thủy điện.  Đối với Lào, có tiềm năng thủy điện 

chi lƣu đáng kể chƣa khai thác, các dự án dòng chính ít có ý nghĩa quan trọng hơn đối với 

ngành năng lƣợng nội địa so với Campuchia có ít tiềm năng thủy điện chi lƣu hơn. 
 

7.2.1 ĐIỆN TỪ CÁC DỰ ÁN DÕNG CHÍNH Ở HVL 
 

12 dự án thủy điện đề xuất trên dòng chính là tƣơng đƣơng 16% (hay 13,427 MW) của 

tổng công suất lắp máy thủy điện trong khu vực, tính cho năm 2025, đóng góp khoảng 

12% tổng năng lƣợng phát ra do thủy điện với khoảng 34,4TWh/năm từ Lào và 17.8 



TWh/năm từ Campuchia (Hình 11).  Các dự án thủy điện dòng chính tƣơng đƣơng 

khoảng 60% tiềm năng các dự án thủy điện đƣợc xem xét trong vùng HVL tính đến 

2030 (tức là các dự án thủy điện chƣa hoạt động hay đang chắc chắn phát triển). 
 

Bảng 6: Các dự báo nhu cầu điện quốc gia của các quốc gia HLV Mekong đến 2025. 

 Cam Lao Thai Viet Tổng 
Nhu cầu đỉnh điểm (MW) 2,401 2,696 53,824 72,445 130,366 
Nhu cầu điện quốc gia (GWh/yr) 14,302 16,060 339,479 450,618 820,458 
Năng lƣợng trung bình hàng năm của 

các đập dòng chính ở vùng HLV 

(GWh/năm) 

19,740 46,054   65,794 

Phần trăm đóng góp của thủy điện dòng 

chính vùng HLV vào nhu cầu quốc gia* 

13.8% 28.7% 11.6% 4.4% 8.3% 

Phần trăm đógn góp của thủy điện dòng 

chính vào nhu cầu đỉnh điểm. 
    11.3% 

* Giả định rằng 90% điện tạo ra từ thủy điện dòng chính ở HLV được xuất khẩu sang Thái Lan và Việt Nam, với 10% sử dụng trong nước. 

 

Các dự án dòng chính chỉ tƣơng đƣơng 6-8% nhu cầu dự báo cho vùng HLV tính đến 

2025.  Con số này tƣơng đƣơng 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 lƣợng 66.000 

GWh/năm)
36

 

 

Các đề xuất dự án dòng chính là quan trọng nhất đối với ngành điện của Campuchia.  

Mặc dù năng lƣợng từ các dự án dòng chính sẽ đƣợc sự dung ở cấp khu vực
37

, Campuchia 

thì có ít các phƣơng án thay thế để đáp ứng nhu cầu nội địa.  Campuchia chƣa có bằng 

chứng mỏ dầu và có ít tiềm năng thủy điện chi lƣu.  Thậm chi nhƣ vậy, nếu tất cả các dự án 

chi lƣu ở Campuachia đƣợc xây dựng, chúng cũng giúp giảm đƣợc chi phí (cao nhất trong 

vùng HLV) khoảng 30%. 
 

Hình 11: Đánh giá lợí ích của thủy điện dòng chính ở HLV đến các ngành điện (Đồ thị 

cung) 

Các dự án thủy điện dòng chính ở HLV sẽ cung cấp thêm 66,5 TWh/năm ở giá thị trường 

cạnh tranh cho khu vực (đường xanh) 
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 Thakho – dự án nhỏ nhất trong các dự án dòng chính—đã không đƣợc bao gồm trong đánh giá công suất lắp máy, và sẽ 

đóng góp nhỏ nhất cho công suất lắp máy trong khu vực của tất cả các dự án dòng chính. 
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 Một vài truờng hợp xác định rằng 2 dự án ở Campuchia (Sambor và Strung Treng) là quan trọng đối với ngành năng 

luợng Campuchia.  Thứ nhất, Campuchia không chỉ phải cung cấp điện giá rẻ để đáp ứng nhu cầu tăng mà còn cần phải 
thay thế sự phát điện hiện tại càng nhiều càng tốt.  Thứ hai, Campuchia có ít tiềm năng chi lưu.  Tiềm năng của các dự án 
này không đủ để đáp ứng nhu cầu tăng, chưa nói đến việc thay thế sự phát điện hiện tại hay xuất khẩu.  Thứ ba, 
Campuchia có ít kinh nhgiệm trong việc phát triển hay vận hành thủy điện và sẽ dựa nhiều vào các đối tác nước ngoài 
nhiều hơn Lào, mà các đối tác nước ngoài chỉ bị thu hút bởi các dự án dòng chính do sự xuất khẩu điện tạo điều kiện. 
 



 
Ngành thủy điện của Lào có thể phát triển các dự án chi lƣu cho nhu cầu trong nƣớc 

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 lƣu hấp dẫn kinh tế, phù hợp cho xuất 

khẩu.  Khi không có thủy điện dòng chính, mức thu nhập từ xuất khẩu hàng năm sẽ giảm. 
 

Lào có tiềm năng thủy điện chi lƣu đáng kể, việc xây dựng thủy điện dòng chính khó 

có thể làm cho điện ở Lào rẻ hơn nhìn từ góc nhìn cung cấp trong nƣớc. 

Đối với Việt Nam và Thái Lan, thủy điện dòng chính ở HLV có tầm quan trọng nhỏ 

đối với nhu cầu năng lƣợng 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.  Các cân nhắc về giá 

điện và an ninh năng lƣợng là quan trọng hơn đối với các quốc gia nhập khẩu.  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 ngƣời 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 lƣợc năng lƣợng quốc gia của các quốc gia này, 

theo tiêu chí về giá thấp nhất.  Tuy nhiên, các nhà máy chạy than tƣơng đƣơng 12 dự án 

thủy điện này sẽ cần khoảng 15 triệu tấn than mỗi năm, hầu hết là phải nhập khẩu. 

 
Nếu các dự án dòng chính không tiến hành: 

Thái Lan và Việt Nam 

• Ít tác động trực tiếp đối với các hệ thống điện của các quốc gia nhập khẩu (Thái Lan và Việt Nam). 

• Giá điện sẽ không bị ảnh hƣởng đáng kể. 

• Không ảnh hƣởng đến chiến lƣợc cung cấp điện quốc gia dựa trên tiêu chí giá. 

• Giảm sự đa dạng trong nguồn cung điện. 

Campuchia và Lào 

• Tác động lên ngành điện nội địa của Campuchia sẽ lớn nhất trong tất cả các quốc gia vùng HLV. 

• Campuchia có thể nhập khẩu than số lƣợng lớn để cấp điện. 

• Lào, nhƣng đặc biệt là Campuchia, sẽ giảm thu nhập từ xuất khẩu điện (thu nhập hạn chế hơn trong những 

năm đầu khi phải trả nợ và thu hồi vốn mua cổ phần). 

7.2.2  LỢI ÍCH KINH TẾ TRỰC TIẾP CỦA CÁC DỰ ÁN DÕNG CHÍNH 

ĐỐI VỚI NGÀNH ĐIỆN 



Các đập dòng chính ở HLV sẽ mang lại lợi ích điện năng chung đáng kể cho các quốc 

gia ở HLV khoảng 3-4 tỉ USD/năm tính cho năm 2030 (Hình 12).  Các lợi ích kinh tế phụ 

thuộc vào hỗn hợp phát điện giả định cho tƣơng lai.
38

 

Lào là bên hƣởng lợi lớn nhất của các lợi ích kinh tế trực tiếp liên quan đến thủy điện 

dòng chính.  Lào có thể sẽ nhận đƣợc hơn 70% tổng lợi ích liên quan đến 12 dự án, 

Campuchia và Thái Lan nhận kohảng 11-12% và Việt Nam 5%. 

Các con số ƣớc lƣợng đầu tƣ cần thiết để xây dựng các dự án dòng chính là khoảng 18-

25 tỉ USD, khoảng 75% ở Lào và 25% ở Campuchia (Hình 13). 

Lào sẽ nhận đƣợc 70% doanh thu xuất khẩu do thủy điện dòng chính ở HLV tạo ra 

(khoảng 2,6 tỉ USD), Campuchia nhận đƣợc 30% (1, 2 tỉ USD).  Đối với Lào, chùm đập 

phía trên là tƣơng đƣơng 2/3 lợi ích ròng quốc gia (Hình 11).  Phần lớn các lợi ích đối với 

Lào và Campuchia không phải là vào quốc gia hay chính phủ, mà tron giai đoạn cho thuê 

đất thì lợi ích này vào túi các nhà đầu tư và các nhà cung cấp tài chính của các dự án.  

Tương tự như vậy đối với doanh thu xuất khẩu. 

 

Các dự án HLV chỉ có thể đƣợc phát triển hợp tác giữa quốc gia chủ nhà và quốc gia 

thị trƣờng nhập khẩu điện (hoặc một nhà đầu tƣ bên thứ ba) theo những sự dàn xếp 

thƣơng mại và tài chính phức tạp, trong một số trƣờng hợp có thể vƣợt ngoài ngành điện và 

bao gồm những sự cam kết tài chính thƣơng mại song phƣơng hay khu vực.  Điều này là vì 

độ lớn của khoản đầu tƣ so với khả năng cung cấp tài chính của các quốc gia chủ nhà. 

 
Hình 12:  Các lợi ích của thủy điện dòng chính ở HLV đối với các quốc gia trong HLV (bên trái) tổng 

doanh thu; và (bên phải) tổng lợi ích ròng. 
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 Tổng lợi ích hàng năm của dự án từ việc cung cấp điện được tính cho mỗi nước bằng tích số lượng điện cung cấp nhân 

với chi phí thay thế ở mỗi quốc gia.  Đối với quốc gia chủ nhà, lợi ích ròng hàng năm là tổng của các lợi ích từ cung cấp 
điện và xuất khẩu trừ chi phí dự án.  Đối với các quốc gia nhập khẩu, lợi ích ròng chung là hiệu giữ giá trị thay thế của 
điện nhập khẩu và chi phí nhập khẩu tính cho giá nhập khẩu. 
 



Hình 13:  Tóm tắt các tác động đối với ngành điện quốc gia 

 



 
 

7.2.3 CÁC LỢI ÍCH KHÁC CHO NGÀNH ĐIỆN 
 

Một số cơ hội kinh tế liên quan đến sự phát triển thủy điện ở HLV có thể mang lại lợi ích 

quốc gia và khu vực. 
Hình 14: Tổng giá trị việc làm hiện tại của các nhóm đập dòng chính: (trên) % các nhóm dự án so với 

tổng lợi ích, (dưới) lợi ích việc làm quốc gia từ việc xây dựng và vận hành. 

 

 

 
 

Việc làm trực tiếp đƣợc dự kiến tạo ra khoảng 7,9 tỉ USD tiền lƣơng, với khoảng 85% 

trong giai đoạn xây dựng.  Hầu hết lao động (đặc biệt là lao động có kỹ năng và bán kỹ 

năng) sẽ đƣợc nhập khẩu từ các quốc gia xung quanh (đặc biệt là Việt Nam và Trung 

Quốc).  Sự phân bố việc làm trong cả giai đoạn xây dựng và vận hành đƣợc ƣớc lƣợng là 

khoảng 5 tỉ USD ở Lào và 3 tỉ USD ở Campuchia dựa vào số lƣợng và độ lớn các dự án 

trong lãnh thổ của họ (Hình 14) 

Ít nhất 50% các khoản đầu vào các dự án bao gồm các dịch vụ kỹ thuật, trang thiết bị 

điện và cơ là mua từ bên ngoài các quốc gia chủ nhà và ngoài vùng HLV Mekong. 

trong vùng HLV Mekong, chỉ Thái Lan có một số khả năng sản xuất một số hợp phần thủy 

lực đắt tiền cần thiết và dự kiến là hầu hết sẽ phải đƣợc mua từ bên ngoài khu vực. 

 

Các đập dòng chính HLV đƣợc tính toán có tiềm năng bù trừ Khí nhà kích tƣơng 

đƣơng 52 triệu tấn CO2e/năm tính đến 2030.  Sự giảm phát thải ròng đƣợc ƣớc lƣợng 

khoảng 40-50 triệu tấn CO2e/năm
3940

. 
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 Mức phát thải từ các hồ chứa là còn nhiều tranh cãi—xem phân tích về biến đổi khí hậu trong báo cáo đánh giá tác 

động. 

 



 

8 CÁC HỆ THỐNG KINH TẾ 
Giống một số quốc gia khác ở vùng Đông Á, trong vòng 2 thập kỷ vừa qua, bốn quốc gia 

trong vùng HLV đã có sự phát triển kinh tế nhanh.  Điều này chủ yếu là do sự tăng trƣởng 

công nghiệp, và đặc biệt là trong sản xuất hàng hóa xuất khẩu.  Sự phát triển liên quan đến 

sự đô thị hóa nhanh, giảm nghèo, và tăng tiêu thụ và thu nhập cá nhân.  Các kiểu tăng 

trƣởng kinh tế khác biệt đáng kể giữa 4 quốc gia phản ánh lịch sử khác nhau và tài sản về 

tài nguyên khác nhau.  Thái Lan có lịch sử tăng trƣởng kinh tế dài hơn và độ trƣởng thành 

kinh tế cao hơn đƣợc phản ánh ở độ lớn và cấu trúc của nền kinh tế, chiếm 73% GDP của 

vùng HLV trong năm 2008, tiếp theo là Việt Nam chiếm 23% và Campuchia và Lào chiếm 

3% và 1%. 

 

Hình 15 cho trình bày dự báo thành tích kinh tế trong khu vực.  Theo các dự báo này, Thái 

Lan sẽ vẫn là nền kinh tế lớn nhất trong năm 2030 mặc dù tốc độ tăng trƣởng của Việt Nam 

cao sẽ có nghĩa là Việt Nam sẽ chiếm một tỉ lệ càng tăng trong GDP của khu vực.  Toàn 

khu vực dự kiến tăng trƣởng 240% tính đến năm 2030 so với 2005.  
Hình 15: Tăng trƣởng kinh tế các quốc 1993-2030 

 

 

8.1 THÔNG TIN NỀN 
 

8.1.1 HỆ QUẢ KINH TẾ VĨ MÔ CỦA SỰ KHAI THÁC TÀI NGUYÊN 

THIÊN NHIÊN TẦM CỠ LỚN 
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 Nếu các dự án này đủ chuẩn bù trừ carbon thì giá 18,7 USD/tấn CO2e (tƣơng đƣơng giá trung bình của EU ETS 2009), 

sẽ tƣơng đƣơng 748 triệu USD đến 935 triệu USD hàng năm.  Tuy nhiên điều này là khó có thể vì (i) các dự án này sẽ có 

cóthể đƣợc xem là ―thêm vào‖ vì sẽ đƣợc xây dựng dù có hay không có tài chính carbon; và (ii) không rõ chúng sẽ đáp 

ứng tiêu chuẩn bền vững thế nào—tiêu chuẩn này sẽ chặc chẽ hơn trong tƣơng lai. 
 

 



Các cơ hội kinh tế vĩ mô và các rủi ro liên quan đến các mức đầu tƣ nhanh chóng, ngày 

càng tăng, ở tầm cỡ lớn vào tài nguyên thiên nhiên (thủy điện, khai khoáng, đồn điền trồng 

cây) ở đặc biệt là Lào (và có thể ở Campuchia).  Điều này sẽ thúc đẩy đáng kể đầu tƣ và 

tiêu thu ở một số ngành của nền kinh tế nhỏ này.  Doanh thu ròng cho chính phủ từ việc 

khai thác tài nguyên thiên nhiên và thủy điện sẽ là một nguồn tài chính đáng kể cho các chi 

tiêu phát triển xã hội.  Thí dụ, thu nhập từ Nam Theun 2 đã đƣợc sử dụng cho chi tiêu giáo 

dục và y tế
41

.  Ngƣợc lại, sự tăng trƣởng nhanh nhƣ thế trong các ngành tài nguyên này 

cũng tạo ra một rủi ro cho các ngành cạnh tranh thông qua việc làm tăng mặt bằng giá do sự 

tăng tỉ giá ngoại tệ.  Điều này có tiềm năng làm giảm tính cạnh tranh trong nƣớc và quốc tế 

đối với các ngành khác trong nền kinh tế (ví dụ ngành nông nghiệp và sản xuất công 

nghiệp) 

 

Sự đầu tƣ cỡ lớn và tăng nhanh trong lĩnh vực tài nguyên thiên nhiên (và đặc biệt là 

thủy điện) trong khu vực là chủ yếu do nguồn đầu tƣ tƣ nhân nƣớc ngoài.  Đầu tƣ thủy 

điện ở HLV trong vòng 2 thập niên vừa qua đã tăng nhanh chóng.  Trong vòng 10 năm qua, 

đầu tƣ thủy điện đã tăng trƣởng từ 200 triệu USD lên hơn 1 tỉ USD.  Trong cùng giai đoạn 

đó, sự đầu tƣ cũng chuyển từ Thái Lan vì cơ hội đầu tƣ giảm sang Lào và Việt Nam. 

 

Sự phát triển thủy điện chi lƣu ở vùng HLV là một sự đầu tƣ lớn và tạo ra một lƣợng 

ngoại tệ đáng kể cho một số nƣớc (Bảng 7).  Trong trƣờng hợp đặc biệt của Lào, sự đầu tƣ 

vào thủy điện lớn và các dự án khai khoáng đã đóng góp khoảng 2,5% vào sự tăng trƣởng 

GDP vào năm 2007, hay khoảng 18 tỉ USD vào năm 2007. 

 

Nhìn về tƣơng lai, không tính các dự án thủy điện dòng chính ở HLV, đầu tƣ hàng 

năm vào thủy điện chi lƣu trong lƣu vực đƣợc kỳ vọng sẽ đạt đỉnh vào 2011-2012 

khoảng 1,9 tỉ USD, với phần lớn tập trung ở Lào, đạt đỉnh dòng đầu tƣ hàng năm 

khoảng 1,7 tỉ USD trong đầu tƣ thủy điện. 
 

Bảng 7:  Kế hoạch đầu tƣ thủy điện ở HLV Mekong--Đầu tƣ trung bình hàng năm 1990-2016 (Triệu 

USD) 

 Campuchia Lào Thái Lan Việt Nam Tổng cộng 

Trung bình 

1990-2016  

29  429  32  90  580 

Trung bình 

1990-2009 

 

 0  235  43  105  383 

Trung bình 

2010-2016  

110  

 

985  0  47  1,142 

 

LÀO 
42

:  Các mức tăng trƣởng cao của Lào chủ yếu là do các khoản đầu tƣ vào nguyên 

liệu thô bao gồm trồng rừng-nông nghiệp kết hợp, khai mỏ, và thủy điện.  Các khoản 

đầu tƣ này đã giúp tăng trƣởng GDP của Lào, làm tăng thu nhập từ xuất khẩu hàng hóa, và 

có vẻ là một nguồn ngoại tệ quan trọng. 

 

                                                 
41

 Mặc dù nguồn lực tài chính thƣờng là có thể thay thế đƣợc, các khoản chi phí này không thể thực sự đƣợc xem là độc 

lập với tổng chi phí chính phủ.  Nhƣ Siglitz nhận xét, vì nguồn lực tài chính là cóthể thay thế đƣợc, lợi ích phát triển của 

thêm một đồng đô la tiêu cho phát triển là chỉ chính là lợi ích đó của sự chi tiêu của nhà nƣớc ở biên. 
42

 Lào đƣợc tách riêng ở đây vì đây là nền kinh tế nhỏ nhất trong khu vực 



Dòng chảy ngoại tệ này có thể có những tác động sâu sắc lên các biến kinh tế vĩ mô chính ở 

Lào, có thể dẫn đến tăng giá trong tỉ giá ngoại tệ.  Hơn nữa, Lào đƣợc xem là một quốc gia 

với rủi ro cao về khủng hoảng nợ từ cả nợ trong và nợ ngoài.  Hệ quả của bất cứ nghĩa vụ 

nợ thêm nào đối với Chính phủ Lào từ thủy điện cần phải đƣợc xem xét rất cẩn thận. 
 

8.1.2 VIỆC LÀM TRỰC TIẾP TỪ ĐẦU TƢ THỦY ĐIỆN CHI LƢU 
 

Sự phát triển thủy điện chi lƣu tạo ra việc làm đáng kể trong ngắn hạn cho khu vực, 

tạo ra một lƣợng tiền lƣơng tƣơng đƣơng 5.3 tỉ USD cho khu vực HVL. 

 

Tổng giá trị hiện tại của tiền lƣơng từ việc làm trực tiếp trong giai đoạn xây dựng và vận 

hành các dự án chi lƣu sẽ đạt 3.9 tỉ USD (Lào), 0.4 tỉ USD (Campuchia), và 0.9 tỉ USD 

(Việt Nam) đến 2030. 
 

8.1.3 CÁC KHUYNH HƢỚNG PHÂN BỐ Ở VÙNG HVL 
 

Các cộng đồng nông thôn trong lƣu vực có thể sẽ tƣơng đối ổn định mặc cho các tỉ lệ tăng 

dân số nhanh vì sự di dân nông thôn-thành thị cao vẫn sẽ tiếp tục, do giảm tài nguyên thiên 

nhiên ở các vùng đất cao và tăng cơ hội việc làm ở các vùng đồng bằng và thành thị.  Các tỉ 

lệ nghèo ở trong lƣu vực là cao hơn so với những vùng cao và thấp hơn ở dòng chính và ở 

nnhững trung tâm dân cƣ đô thị.  Tuy nhiên, mật độ dân số ở là cao hơn ở vùng đât thấp gần 

sông vì vậy con số tuyệt dối số ngƣời nghèo là càng gần dòng chính và gần đô thị thì càng 

cao hơn.  Khuynh hƣớng này đang tăng cùng với sự di dân nông thôn-thành thị.  Mặc cho 

sự tăng trƣởng nhanh về công nghiệp và dịch vụ, nông nghiệp và dịch vụ vẫn sẽ quan trọng 

cho sinh kế trong toàn lƣu vực. 
 

TĂNG DÂN SỐ CHẬM LẠI: Ở tất cả các quốc gia ở vùng HLV, các tỉ lệ tăng dân số 

đã bắt đầu chậm lại và sẽ tiếp tục giảm.  Trong khi các tỉ lệ tăng dân số ở Campuchia và 

Lào vẫn tƣơng đối cao (1.81% ở cả 2 nƣớc này), các tỉ lệ này đã bắt đầu giảm trong 10 năm 

qua.  Việt Nam và Thái Lan, có tỉ lệ thấp hơn nhƣng cũng đang giảm (1.19% và 0.93%). 
 

TĂNG DI DÂN: Các tỉ lệ dân số ở các quốc gia vùng HLV di cƣ xuyên biên giới quốc 

gia và quốc tế--thƣờng là từ nông thôn đến thành thị--đang tăng.  Các sự di dân chủ yếu 

là do cảm nhận về cơ hội cải thiện thu nhập ở nơi khác và đƣợc tạo điều kiện bởi cơ sở hạ 

tầng giao thông cải thiện.  Hai loại di cƣ chính trong vùng HLV là
43

: 

(i) di cƣ đến các trung tâm đô thị
44

  Chỉ ở Lào là tỉ lệ dân số nông thôn tăng cao 

trong tổng dân số quốc gia; và 

(ii) di cƣ đến Thái Lan từ các quốc gia láng giềng. 
 

CÁC KHUYNH HƢỚNG GIÁM NGHÈO: Sự tăng trửong kinh tế đã mang lại những sự 

giảm tỉ lê nghèo trong toàn vùng HLV.  Trong 20 năm tới, các mức nghèo tuyệt đối có 

thể giảm, và nghèo tập trung ở các vùng sâu vùng xa có thể vẫn là một vấn đề. 
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 Trong tất cả các con số thống kê đều tính thấp sự di dân nông thôn-thành thị và di dân xuyên biên giới vì hầu hết là tạm 

thời và không chính thức. 
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 Chỉ ở Lào, các con số cho thấy sự tăng tỉ lệ dân số nông thông trong tổng dân số 

 



 Thái Lan  Việc giảm nghèo nhanh chóng diễn ra trong thời kỳ tăng trƣởng nhanh 

trong thập niên 80.  Hiện nay tỉ lệ nghèo đang ổn định ở mức 2%.  Điều này cho thấy rằng 

có một số bộ phận ngƣời nghèo chƣa đƣợc hƣởng sự tăng trƣởng. 

 Việt Nam:  Sự giảm nghèo diễn ra nhanh chóng trong 12 năm qua, giảm từ 60% vào 

năm 1993 xuống 20% vào 2006. 

 Lào: tỉ lệ nghèo giảm từ 55% đến 45% từ 1992 đến 2004. 

 Campuchia:  chậm hơn, với các mức nghèo giảm từ 49% trong năm 1994 xuống 

40% trong năm 2005. 
 

SINH KẾ: Có những khuynh hƣớng sinh kế quan trọng có thể xuất hiện trong 20 năm tới 

trong vùng HLV. 

 Số ngƣời tham gia trong nền kinh tế tiền mặt có thể sẽ tăng khi sự di cƣ nông 

thôn ra thành thị tăng và các cơ hội việc làm ăn lƣơng trong vùng nông thôn tăng.  Tỉ lệ 

chung của lực lƣợng lao động làm công ăn lƣơng sẽ tăng.  Việc buôn bán hoa màu cũng sẽ 

tăng khi việc tiếp cận thị trƣờng các sản phẩm nông nghiệp trở nên phổ biến hơn khi tiếp 

cận thị trƣờng đƣợc cải thiện thông qua cải thiện điều kiện hạ tầng. 

 Nông nghiệp thƣơng mại có thể mở rộng, cùng với sự tăng cơ khí hóa và tích tụ 

ruộng đất, đặc biệt là ở Thái Lan và Việt Nam.  Việc này sẽ đi cùng với sự giảm dân số 

nông thôn, tăng năng suất nông nghiệp và thu nhập từ canh tác. 

 Các sinh kế nông thôn phụ thuộc và gây áp lực lên tài nguyên thiên nhiên có 

thể bị áp lực.  Điều này sẽ làm tăng sự bất bình đẳng giữa các vùng nông thôn và thành thị 

khi nguồn tài nguyên thiên nhiên mà sinh kế nông thôn phụ thuộc vào càng ngày càng bị 

khai thác quá mức để làm đầu vào cho ngành công nghiệp. 
 

8.2 ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG 
 

8.2.1  ĐẦU TƢ VỐN 
Tầm cỡ của nguồn FDI đối với 12 dự án thủy điện dòng chính từ 2010 đến 2030 đƣợc 

ƣớc lƣợng khoảng 18-25 tỉ USD.  Đây là con số lớn so với kích thƣớc của các quốc gia 

chủ nhà.  Dựa vào biểu thời gian đầu tƣ, sự phát triển thủy điện dòng chính cho thấy sự đầu 

tƣ thêm trong giai đoạn 2016-2029 là khoảng 1.5 tỉ USD/năm.  Hình 16 trình bày lịch đầu 

tƣ ƣớc lƣợng
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 đối với sự phát triển thủy điện trong vùng HLV.  Các khoản đầu tƣ này là lớn 

so với kích thƣớc của nền kinh tế của Lào (Hình 17).  Hầu hết tiền cho các dự án này là đến 

từ nguồn bên ngoài Campuchia và Lào. 
Hình 16:  Ƣớc luợng đầu tƣ thủy điện hàng năm ở vùng HLV Mekong 2004-2009 
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 Bảng này dựa vào thông tin tốt nhất có thể.  Tuy nhiên, những sự thay đổi về thiết kế, các khoản dự trù xây dựng không 

thấy trƣớc đƣợc và sự thay đổi giá cả có nghĩa là chi phí đầu tƣ có thể sẽ tăng đáng kể.  Hơn nữa, bảng thời gian này của 

các dự án có thể thay đổi tùy thuộc vào nhiều yếu tố. 

 



 
 

Một phần quan trọng của khoản đầu tƣ này sẽ “đi qua” các quốc gia chủ nhà vì nhiều 

khoản đầu vào (kỹ thuật, trang thiết bị, lao động có kỹ năng, v.v) sẽ cần phải tìm từ 

bên ngoài các nền kinh tế này  Hầu hết các chi phí cho các công trình công chính (xây 

dựng đập kể cả các vật liệu đầu vào nhƣ bê tông cát, thép, và lao động phổ thông) sẽ đƣợc 

tìm ở địa phƣơng. 
 

Hình 17.  Đầu tƣ thủy điện ở Lào 2004-2021: Các khoản đầu tư chiếm đến 30% GDP của Lào. 

 
 

8.2.2 TẠO DOANH THU 
Sẽ có những cơ hội dài hạn đáng kể từ doanh thu xuất khẩu cho các quốc gia xuất 

khẩu điện.  Các cơ hội này sẽ bị giới hạn trong 25 năm đầu trong giai đoạn cho thuê 

đất.  Các doanh thu thêm này tạo cơ hội tăng đầu tƣ vào sự phát triển địa phƣơng và quốc 

gia, bao gồm các dịch vụ công và xóa đói giảm nghèo.  Tuy nhiên, có ít thông tin về dòng 



chảy doanh thu qua thời gian và doanh thu đƣợc sử dụng nhƣ thế nào.  Điều này sẽ phụ 

thuộc vào việ cung cấp tài chính cho các dự án này đƣợc cấu trúc nhƣ thế nào
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. 

Các tác động lên kinh tế vĩ mô có thể sẽ đáng kể đối với Lào do tầm cỡ của các dự án 

thủy điện dòng chính so với nền kinh tế.  Những tác động này sẽ do i) dòng tiền vốn đầu 

tƣ và doanh thu ngoại tệ từ sự phát triển thủy điện dòng chính, và ii) tăng mức nợ chính phủ 

cần thiết để mua cổ phần trong các dự án này. 

 

Một ngành thủy điện bùng phát và sự tăng chi tiêu chính phủ có thể dẫn đến những sự 

mất cân bằng kinh tế vĩ mô, sự tăng tỉ giá ngoại tệ và vì vậy tác động kinh tế tiêu cực lên 

các ngành khác nhƣ ngành sản xuất hàng hóa và nông nghiệp.  Cả hai ngành này đều quan 

trọng cho việc giảm nghèo. 

 

Tăng mức nợ công của chính phủ có thể gây quan ngại trong ngắn hạn đến trung hạn 

vì: i) các điều ràng buộc nợ phát sinh đối với cổ phần của chính phủ trong các dự án thủy 

điện dòng chính; và ii) các nguồn tài chính cho thuê truyền thống không có để chính phủ 

dùng cho các đóng góp này.  Chƣa rõ là phần doanh thu tăng sẽ bù trừ đƣợc bao nhiêu nợ 

công chính phủ trong ngắn hạn. 
 

8.2.3 CÁC TÁC ĐỘNG NGÀNH 
Sự phát triển dòng chính có thể làm tăng rủi ro và cơ hội đối với một số ngành 

Các ngành có thể bị ảnh hƣởng đáng kể bởi việc xây dựng đập dòng chính là thủy sản, nông 

nghiệp, và lâm nghịâp, du lịch, giao thông, xây dựng, và các ngành khai khoáng và công 

nghiệp.  Bảng 8 ƣớc lƣợng các tác động về sự thay đổi sản lƣợng đầu ra.  Ví dụ, đối với sản 

xuất lúa, các tổn thất và các lợi ích do sự phát triển đã đƣợc bao hàm.  Các giá trị này là 

mang tính minh họa và không đại diện cho chi phí và lợi ích kinh tế, và cũng không bao 

gồm hầu hết các tác động kinh tế gián tiếp do sự phát triển thủy điện. 
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 Kinh nghiệm ở Lào về xuất khẩu điện từ các dự án chi lƣu do tƣ nhân đầu tƣ cho thấy có doanh thu ròng dƣơng đối với 

Chính phủ trong giai đoạn cho thuê đất (25 năm). 



Bảng 8:  Tóm tắt các chi phí và lợi ích ngành do sự phát triển thủy điện dòng chính (tính đến 2030 giả sử tất cả 12 dự án đƣợc xây dựng) 

 

Mô tả Giá trị minh 

họa 

Nguyên nhân 

tổn thất/lợi 

ích 

Tổn thất/lợi ích hàng năm do 

thủy điện 

Khuynh hƣớng tƣơng lai khi có các đập thủy điện Ghi 

chú 

Thủy 

sản 

Sản lƣợng cá Tổn thất cá tự 

nhiên 

Tổn thất trực tiếp 340.000 tấn/năm 

Tổn thất 476 triệu USD/năm 

Các đƣờng cá di cƣ sẽ bị chặn và nhịp thủy văn sẽ bị cắt đứt, sự suy giảm 

lƣợng cá sẽ diễn ra.  Điều này sẽ đúng với các loài cá di cƣ và các loài cá 

sống ở đồng bằng.  Một số loài mất đi có thể đƣợc bù lại bằng việc nuôi 

cá hồ chứa nhƣng năng suất không chắc chắn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổn 

thất 

ròng 

Tăng cá hồ 

chứa 

10,000 tấn (tối đa 30,000 tấn) 

14 triệu USD/năm (tối đa 42 triệu) 

Tổn thất (thủy 

sản biển từ tổn 

thất dinh 

dƣỡng trong 

vùng biển Việt 

Nam) 

Tổn thất khoảng 4535 tấn 

phosphate chuyển ra biển/năm 

Giá trị thay thế khoảng 40 triệu 

USD/năm 

Sản lƣợng đánh bắt cá biển ĐBSCL năm 2008 là 563.000 tấn giá trị 

khoảng 1,1 đến 1,2 tỉ USD.  Năng suất của thủy sản trong vùng này liên 

quan chặc chẽ với lƣợng phù sa vùng biển do sông Mekong mang ra.  

Hiện không có dữ liệu để liên hệ giữa lƣợng phù sa với năng suất cá.  Chi 

phí thay thế dinh dƣỡng đƣơc dùng làm chỉ thị cơ bản. 

Các công 

nghiệp phụ 

trợ (đóng 

thuyền, v.v) 

Tổn thất dây 

chuyền do tổn 

thất thủy sản 

Tổn thất 2 triệu thuyền không động 

cơ/khoảng 1000-2000 USD/chiếc 

Khoảng 2-4 triệu USD--giảm tỉ lệ 

cùng với sự giảm cá. 

Các ngành công nghiệp bao gồm sản xuất tàu, sản xuất muối, nƣớc đá, và 

các ngành công nghiệp phụ trợ nhƣ chế biến cá (nƣớc mắm, cá khô, và 

các sản phẩm cá khác) 

Nông và 

Lâm 

nghiệp 

Canh tác ven 

sông 

Tổn thất (đất 

canh tác ven 

sông) 

Mất 54% đất trồng trọt ven sông ở 

các vùng 2,3, và 4. 

� Mất khoảng 1 triệu USD/năm. 

 Mất đất trồng trọt ven sông do ngập những đoạn dài của dòng chính ở 

các vùng 1, 2, 3, và 4.  Con số ƣớc lƣợng này chƣa tính đến những khó 

khăn của việc trồng trọt ở đất ven sông phía hạ lƣu của các đập. 

 

 

 

 

Tổn 

thất 

ròng 

Sản xuất lúa Mất (đất bị 

ngập và làm 

đƣờng xá) 

Mất 7.962 ha đất lúa 

� Mất 22.475 tấn lúa/năm 

� mất 4.1 triệu USD/năm 

Tổn thất tƣơng đối nhỏ từ việc ngập mất đất lúa nhiều hơn so với tăng đất 

từ sự tăng tƣớci liên quan đến các đập thủy điện. 

Tổn thất (giá 

trị dinh dƣỡng 

(phosphate) 

đối với nông 

nghiệp. 

Tổn thất 3,400 tấn phosphate bồi 

lắng ở đồng bằng/năm. 

� Chi phí thay thế bằng phân bón 

khoảng 24 triệu USD/năm. 

Bất cứ sự giảm phù sa và lũ  nào sẽ dãn đến giảm bồi lắng dinh dƣỡng, 

đƣợc đo bằng tổn thất phosphates do bị bồi lắng phù sa ở các đập.  Trong 

khi tổn thất năng suất nông nghiệp chƣa tính đƣợc, chi phí thay thế đƣợc 

đƣa vào để tạm tính. 

 Tăng tƣới Tăng 17.866 ha đất lúa. 

� Tăng 77.701 tấn lúa/năm 

� Tăng 15.54 triệu USD/năm. 

Các dự án tƣới liên quan đến thủy điện có thể cải thiện năng suất và sản 

lƣợng lúa ở một số nơi. 

Du lịch Doanh thu 

du lịch 

Tổn thất (Suy 

thoái tài 

nguyên thiên 

nhiên) 

 Một số tài sản môi trƣờng (các loài đặc trƣng nhƣ cá heo Irawaddy) cùng 

với ngành du lịch thịnh vƣợng đi kèm sẽ bị suy thoái hoặc mất đi khi có 

sự thay đổi thủy văn và sinh thái của dòng chính từ các dự án thủy điện. 

Tổn 

thất 

ròng 

Tăng (du  Các dự án thủy điện lớn thƣờng thu hút khách du lịch (chủ yếu trong 



khách xem đập 

thủy điện) 

nƣớc) (ví dụ đập Hòa Bình ở Việt Nam. 

Giao 

thông 

thủy 

Vận chuyển 

hàng hóa 

Lợi (tăng khả 

năgn giao 

thông) 

 Thủy điện dòng chính có thể tăng khả năng giao thông của dòng sông vì 

nó tăng độ sâu ở những đoạn dài dòng sông.  Tuy nhiên, điều này tùy 

thuộc vào thiết kế của các đập có cho phép giao thông hay không.  Việc 

dự án nào đƣợc xây và dự án nào không xây cũng sẽ ảnh hƣởng tính giao 

thông của dòng sông.  Vì vậy tác động lên tính giao thông là phụ thuộc 

vào thiết kế của các đập.  Thủy điện dòng chính sẽ gây bất ổn định luồng 

dọc theo những tuyến giao thông quan trọng giữa cửa sông ĐBSCL và 

Phnompenh. 

Không 

rõ 

Vận chuyển 

hành khácn 

Lợi (tăng khả 

năng giao 

thông) 

 

Tổn thất (mất 

tính kết nối 

theo chiều dọc 

dòng sông) 

 Thậm chí khi có các âu thuyền, các đập này sẽ làm tăng thời gian và chi 

phí vận chuyển. 

Xây 

dựng 

Khai thác 

cát và sỏi 

Tổn thất (mất 

vật liệu) 

 Trong ngắn hạn chƣa có tác động đáng kể.  

Thực 

vật thủy 

sinh 

Đời sống 

hàng ngày 

Tổn thất (mất 

sinh cảnh) 

 Những thay đổi sinh cảnh dòng chính sẽ làm tổn thất những thực vật thủy 

sinh quan trọng về mặt sinh thái. 

Tổn 

thất 

ròng 

Đất 

ngập 

nƣớc 

Dinh dƣỡng, 

sinh cảnh 

động vật 

hoang dã, 

thiệt hại sinh 

kế. 

Lợi (giảm 

ngập) 

 Một số tác động kiểm soát lũ, nhƣng những lợi ích sẽ bị bị mất do sự 

không tiên đoán đƣợc việc đóng mở cửa xả và đƣờng tràn của các đập. 

Tổn 

thất 

ròng 

Xâm 

nhập 

mặn 

Năng suất 

nông nghiệp 

  Không có tác động đáng kể  

 

 

 

 



8.2.4 TÁC ĐỘNG PHÂN BỐ VÀ GIẢM NGHÈO 
 

Ngƣời nghèo sẽ bị ảnh hƣởng tiêu cực lớn hơn bởi sự tác động của thủy điện dòng chính. 

 

Các vùng cao, vùng xa từ thủy điện dòng chính thƣờng có tỉ lệ nghèo cao.  Tuy nhiên, do mật độ dân 

số cao thì con số tuyệt đối ngƣời nghèo ở các vùng đất thấp gần thủy điện dòng chính lại cao hơn.  

Khuynh hƣớng này đã đang tăng khi cơ hội sinh kế phát triển trong các vùng đất thấp (và các đô thị 

liên quan), và nguồn tài nguyên thiên nhiên ở các vùng cao đã suy thoái.  Tác động tiêu cực lên 

nhóm nghèo nông thôn dễ bị tổn thƣơng có thể làm tăng di cƣ nông thôn ra thành thị và có tác động 

dây chuyền lên tỉ lệ nghèo thành thị. 

Tác động lên an ninh lƣơng thực và chi phí kinh tế liên quan đến suy dinh dƣỡng giữa các nhó 

dân số dễ bị tổn thƣơng là cao. 

 

Các dự án dòng chính có thể có tác động đáng kể lên tình trạng dinh dƣỡng của ngƣời nghèo vì 

độ lớn của sự giảm nguồn thủy sản.  Ngƣời dân ở vùng HLV phụ thuộc rất cao vào cá làm nguồn 

protein.  Ngƣời nghèo phụ thuộc vào cá (và các động vật thủy sinh khác) nhiều hơn các nhóm khác 

và họ có thể không có khả năng đa dạng hóa sự tiêu thụ của họ ngoài cá cho nhu cầu hàng ngày. 

 

Các tác động liên quan đến tổn thất đất nông nghiệp (ở những vùng bị ngập và đất trồng trọt 

ven sông), cá biển, và nông nghiệp đồng bằng (do mất phù sa và dinh dƣỡng đi kèm phù sa), có 

thể sẽ rất nặng nề với các nhóm nghèo.  Ngƣời nghèo thành thị có thể bị rủi ro từ các tác động này 

từ việc tăng giá thực phẩm.  Điều này có thể làm gia tăng tỉ lệ nghèo thành thị từ việc gia tăng di cƣ 

nông thôn-thành thị du sự suy giảm tài nguyên thiên nhiên.  Trong dài hạn, tác động của biến đổi khí 

hậu sẽ làm phức tạp thêm các tác động tiêu cực này. 

 

Sự tổn thất thủy sản dự kiến do thủy điện dòng chính có thể là tác động chính đối với ngƣời 

nghèo  Ngƣời nghèo thƣờng dễ bị tổn thƣơng hơn đối với những thay đổi tiêu cực của các điều kiện 

môi trƣờng.  Họ có ít tài sản, tiết kiệm, và kỹ năng, kiến thức để có thể uyển chuyển thay đổi chiến 

lƣợc sinh kế tƣơng ứng với các thay đổi trong các điều kiện môi trƣờng.  Trong số những ngƣ dân, tỉ 

lệ nghèo cao hơn so với trung bình quốc gia
47

.  Ở Campuchia, hơn 1 triệu ngƣời phụ thuộc vào thủy 

sản bị rủi ro từ sự phát triển thủy điện dòng chính. 

 

Những cải thiện đáng kể trong hợp tác khu vực và năng lực thể chế và quản lý là cần thiết cho 

việc quản lý hiệu quả các dự án dòng chính và các biện pháp khắc phục. Trên thế giới có một số 

các cơ chế chia sẻ lợi ích và các biện pháp khắc phục cho các ngành kinh tế bị ảnh hƣởng đã đƣợc 

chứng minh thành công trong những bối cảnh thể chế cụ thể.  Sự thành công của các biện pháp khắc 

phục cần thiêế để giải quyết rủi ro và tăng cƣờng cơ hội, và nguồn tài chính cho các biện pháp này 

(các cơ chế chia sẻ lợi ích quốc gia và địa phƣơng và xuyên biên giới) là phụ thuộc vào việc xây 

dựng năng lực thể chế, quản lý, kỹ thuật ở các quốc gia chủ nhà và ở cấp khu vực.  Điều này cần 

đƣợc thực hiện trƣớc khi xây dựng và vâậ hành các dự án
48

 

                                                 
47

 Vì hầu hết ngƣời bắt cá là từ các vùng có tỉ lệ nghèo cao hơn tỉ lệ nghèo trung bình quốc gia, ngoại trừ Lào là nơi vùng cao là vùng 

nghèo nhất. 

 
48

 Chia sẻ lợi ích; đặc biệt là chia sẻ doanh thu là quan trọng để đảm bảo lợi ích thu đƣợc ở cấp khu vực và quốc gia 

đƣợc chuyển cho cấp địa phƣơng. 

 



8.2.5 CAMPUCHIA 
Campuchia sẽ nhận đƣợc sự tăng doanh thu ngoại tệ từ việc xuất khẩu điện, tăng đầu tƣ trực 

tiếp vào các dự án thủy điện, và tăng doanh thu chính phủ.  Trong dài hạn, sự cải thiện cấp điện 

và giảm giá điện có thể là đáng kể, tuy nhiên, nếu việc khai thác nhiên liệu hóa thạch ở Campuchia 

tiến triển nhƣ kỳ vọng, các dự án thủy điện dòng chính sẽ không phải là một hợp phần quan trọng 

trong hỗn hợp cấp điện ở Campuchia nhƣ nó thƣờng đƣợc cho là nhƣ vậy.  Các cơ hội việc làm trong 

xây dựng, vận hành, và duy tu các dự án thủy điện sẽ cũng đáng kể. 

 

Campuchia sẽ có sự giảm cá tự nhiên đáng kể và có tác động lớn đến kinh tế vĩ mô và tác động 

tiêu cực đối với việc giảm nghèo, đặc biệt là đối với các cộng đồng ven sông, dễ bị tổn thƣơng.  
Đối với trƣờng hợp các đập ở Campuchia, các tác động trực tiếp do mất đất, tài sản, và sinh kế là có 

thể rất quan trọng.  Cần nhớ rằng thậm chí các dự án ở Campuchia không tiến hành thì cũng bị ảnh 

hƣởng tiêu cực bởi các dự án ở Lào và Thái Lan một cách đáng kể. 

 

Campuchia có thể sẽ chịu tổn thất nặng nề nhất đối với sự tổn thất thủy sản vì tầm quan trọng 

của ngành này và sự phụ thuộc cao của phần lớn dân số vào ngành thủy sản làm sinh kế và là 

nguồn dinh dƣỡng chính. 

Các dự án thủy điện nội địa sẽ mang lại những lợi ích nhƣng không rõ là các lợi ích kinh tế và tài 

chính sẽ bù đƣợc tổn thất cho các cộng đồng phụ thuộc vào thủy sản. 

 

8.2.6  LÀO 
Lợi ích của việ phát triển thủy điện dòng chính đối với Lào bao gồm tăng thu ngoại tệ từ xuất 

khẩu điện, tăng đầu tƣ trực tiếp trong các công trình thủy điện, tăng doanh thu chính phủ và 

tạo cơ hội việc làm trong việc xây dựng, vận hành, duy tu các công trình thủy điện.  Các tác 

động tiêu cực bao gồm mất đất sản xuất, nhà cửa, các phƣơng tiện sản xuất khác, công trình 

hạ tầng và sự hài hòa thiên nhiên rất có thể là nghiêm trọng ở cả những vùng thƣợng lƣu và hạ 

lƣu.  Cụ thể: 

� Mất đất canh tác ven sông và các tác động tiêu cực với các công trình hạ tầng trong dòng sông 

do thay đổi mực nƣớc và tăng sạt lở là những chi phí do các cộng đồng địa phƣơng và các chính 

quyền địa phƣơng gánh chịu. 

� Mất tài nguyên thủy sản sẽ nghiêm trọng đối với các cộng đồng sống ven sông.  Tác động này ít 

lan rộng hơn đối với ở Campuchia.  Tuy nhiên, sự mất hệ động vật và thực vật và năng suất thủy sản 

có thể nghiêm trọng nếu vấn đề nghèo và dinh dƣỡng địa phƣơng là tƣơng tự nhƣ đối với 

Campuchia. 

� Các tác động gián tiếp thông qua tăng tỉ giá ngoại tệ có thể có những tác động tiêu cực cho một 

số ngành nhƣ ngành sản xuất hàng hoá và nông nghiệp-mặc dù điều này phụ thụôc vào quản lý kinh 

tế vĩ mô và nănng lực của chính phủ. 

 

Một vấn đề chính đặt ra cho Lào là phạm vi mà chính hủ ẽ có thể sử dụng doanh thu ròng từ thủy 

điện để giải quyết các tác động không đƣợc đền bù của những sự phát triển này, và rộng hơn là vấn 

đề cải thiện năng lực sản xuất, tính cạnh tranh của các ngành quan trọng đối với việc giảm nghèo 

(ngành nông nghiệp và sản xuất hàng hóa). 

 

8.2.7  THÁI LAN 

                                                                                                                                                                    
 



Lợi ích đối với Thái Lan là không quan trọng xét về nền kinh tế chung và ngành điện.  Mặc dù 

có một số lợi ích từ nguồn điện rẻ và ổn định hơn từ thủy điện dòng chính, với độ lớn của nền kinh tế 

Thái Lan, nó sẽ có tác động rất nhỏ đến nền kinh tế.  Các nhà đầu tƣ dự án của Thái Lan sẽ thu đƣợc 

lợi nhuận cùng với những nhà cung cấp của họ (chủ yếu là các công ty xây dựng, các công ty kỹ 

thuật, và nhân viên của họ) 

 

Sự tăng lợi nhuận của các công ty này sẽ cũng dẫn đến việc nhà nƣớc thu đựơc nhiều thuế hơn.  Tuy 

nhiên, khi so với tầm cỡ và sự đa dạng của nền kinh tế Thái Lan, các tác động này là không đáng kể. 

Các chi phí kinh tê chính sẽ do các cộng đồng phụ thuộc vào dòng sông gánh chịu, đặc biệt là 

những ngƣời đánh cá và những ngƣời có sinh kế tự cấp.  Ở vùng Đông Bắc Thái Lan là vùng 

nghèo nhất nƣớc, tuy nhiên nếu so với các quốc gia khác trong vùng HLV thì bộ phận dân số Thái 

sống trong lƣu vực Mekong thì khá giả hơn.  Bộ phận dân số này cũng có những cơ hội kinh tế lớn 

hơn để đa dạng hóa sinh kế của mình để ít phụ thuộc vào nguồn tài nguyên dòng sông.  Vì vậy, trong 

khi các tác động ban đầu đối với bộ phận dân số Thái trong lƣu vực có thể lớn, bộ phận dân số này 

có khả năng thích nghi hiệu quả hơn các cộng đồng bị ảnh hƣởng ở các quốc gia ven sông khác. 

 

8.2.8 VIỆT NAM 
Việt Nam sẽ thu đƣợc rất ít lợi ích từ các dự án dòng chính so với các quốc gia khác trong vùng 

HLV.  Lợi ích lớn nhất là cấp điện.  Các lợi ích chính đối với Việt Nam là nhỏ so với Thái Lan vì 

các khoản đầu vào sẽ không phải đến từ Việt Nam.  Mặc khác, lợi ích của việc cung cấp điện sẽ quan 

trọng hơn, vì sự thiếu điện.  Tuy nhiên, các tác động lợi ích này không đáng kể so với nền kinh tế 

quốc gia sẽ tăng trƣởng dù có hay không có các đập. 

 

Sự phát triển thủy điện dòng chính sẽ dẫn đến sự thay đổi tốc độ dòng chảy theo mùa, phù sa 

và vận chuyển dinh dƣỡng và hệ sinh thái ở ĐBSCL.  Sự giảm dinh dƣỡng và phù sa đến ĐBSCL 

và đén vùng biển Việt Nam sẽ gây tổn thất đáng kể cho cả ngành nông nghiệp và thủy sản biển.  Tác 

động với ngành thủy sản nƣớc ngọt sẽ là tác động tiêu cực thêm vào đối với cộng đồng phụ thuộc 

vào dòng sông ở ĐBSCL nơi thủy sản tự nhiên là hợp phần quan trọng của sinh kế.  Sự tổn thất đáng 

kể về thủy sản sẽ có những tác động nghiêm trọng với các sinh kế phụ thuộc vào thủy sản và dinh 

dƣỡng ngƣời dân ĐBSCL.  Ngƣời nghèo sẽ bị tác động nhiều nhất vì nguồn tài nguyên này là nguồn 

tài nguyên chung, ngƣời nghèo tiếp cận đƣợc. 

Bảng 9:  Tóm tắt các cơ hội và rủi ro kinh tế cho vùng HLV Mekong. 
Campuchia: 

Những hệ quả tiêu cực nghiêm trọng đối với thủy sản, an ninh thực phẩm, giảm nghèo 

Những lợi ích đáng kể từ sự phát triể ngành điện và điện rẻ hơn cho sự đa dạng hóa kinh tế và công 

nghiệp trong dài hạn. 

Sự tổn thất thủy sản rất có thể lớn hơn lợi ích của sản xuất điện, ít nhất là trong ngắn hạn và trung hạn. 

Cơ hội Rủi ro 

 Các lợi ích đáng kể từ việc cung cấp điện quốc 

gia an ninh hơn và rẻ hơn (thay cho việc nhập 

khẩu diesel đắt hơn) 

 Tăng tính cạnh tranh của ngành sản xuất. 

 Tăng doanh thu của chính phủ từ xuất khẩu và 

thuế 

 Tăng diện tích tƣới và năng suất nông nghiệp ở 

một số nơi 

 Tính uyển chuyển chiến lƣợc trong dài hạn trong 

việc cấp điện một khi thời kỳ cho thuê kết thúc 

 

 Tổn thất tài nguyên thủy sản và tác động đáng kể 

lên an ninh thực phẩm 

 Sự xáo trộn sinh kế của hơn 1,6 triệu ngƣời đánh 

bắt cá 

 Tổn thất GDP do các tổn thất kinh tế về thủy sản 

và nông nghiệp 

 Các ngành dịch vụ đi kèm và chế biến sẽ bị tổn 

thất 

 Tổn thất phù sa và dinh dƣỡng đối với hệ Tonle 

Sap và các tác động tiêu cực đi kèm đối với năng 

suất sơ cấp, rừng ngập nƣớc và cá di cƣ/địa 



 

 

 

phƣơng 

 Mất đất trồng trọt ven sông—có thể rất quan 

trọng đối với các cộng đồng ven sông ở một số 

nơi 

 Tổn thất sự màu mỡ và năng suất nông nghiệp ở 

những đồng bằng ngập lũ 

 Tổn thất tài nguyên du lịch và doanh thu 

 Việc thiếu mạng điện quốc gia có thể giới hạn sự 

phân phối điện bình đẳng 

Tổn thất đa dạng sinh học 

Lào 

 Lợi ích kinh tế chung đáng kể--lợi ích này có thể phân phối không đồng đều 

 Các tác động tiêu cực đáng kể đối với các cộng đồng dễ bị tổn thƣơng 

 Chi tiêu của Chính phủ Lào do sự tăng doanh thu ròng có thể giúp cải thiện  

 

Cơ hội Rủi ro 

 Các lợi ích đáng kể từ sự kích thích kinh tế của 

vốn FDI cho thủy điện dòng chính Mekong ở 

HLV 

 Có thể có lợi ích doanh thu ròng trong giai đoạn 

cho thuê tùy thuộc vào thiết kế của thỏa thuận tài 

chính và nang lực giám sát 

 Có thể có lợi ích đáng kể sau 25 năm khi thời kỳ 

cho thuê kết thúc và các dự án đƣợc chuyển giao 

cho chính phủ Lào 

 Các lợi ích của việc tăng diện tích đƣợc tƣới và 

năng suất nông nghiệp ở một số nơi. 

 Cải thiện giao thông cho tàu thuyền cỡ lớn và 

trung bình ở phía thƣợng lƣu của Vientiane. 

 Tính uyển chuyển chiến lƣợc trong dài hạn trong 

việc cấp điện một khi giai đoạn cho thuê kết thúc  

 Khả năng mất cân bằng kinh tế vĩ mô do sự 

bùng phát của ngành thủy điện 

 Tổn thất thủy sản--ảnh hƣởng an ninh thực 

phẩm và sinh kế của các cộng đồng dễ bị tổn 

thƣơng 

 Mất đất trồng trọt ven sông, đặc biệt là ở Lào 

 Mất tài nguyên du lịch có giá trị 

 Mất đa dạng sinh học 

Thái Lan: 

Lợi ích kinh tế chung mặc dù không quan trọng đối với nền kinh tế quốc gia 

Rủi ro kinh tế đối với sinh kế các cộng đồng ven sông trong lƣu vực 

Cơ hội Rủi ro 

 Sẽ nhận đƣợc một phần quan trọng lợi ích kinh tế 

từ việc nhập khẩu điện 

 Cải thiện giao thông thủy cho tàu thuyền lớn và 

trung bình trong các đoạn phía trên ở vùng HLV 

Mekong 

 Tổn thất thủy sản 

 Mất đất nông nghiệp 

 Mất tài nguyên du lịch 

Việt Nam 

 

Tổn thất kinh tế chung 

Những tổn thất chủ yếu do các cộng đồng nghèo ở ĐBSCL gánh chịu 

Cơ hội Rủi ro 

Sẽ nhận đƣợc một phần đáng kể lợi ích kinh tế của 

việc cải thiện cung cấp điện (từ điện nhập khẩu) 

 

 

Tổn thất đáng kể về thủy sản biển và thủy sản nƣớc 

ngọt và thủy sản nuôi--ảnh hƣởng lớn sinh kế ngƣời 

bắt cá và nuôi cá ở ĐBSCL--đặc biệt là nhóm nghèo. 

Tổn thất phù sa và dinh dƣỡng và tác động kinh tế 

tiêu cực cho việc bồi đắp đồng bằng, thủy sản 

(Mekong và biển) và nông nghiệp. 

 

 

 



9 CHẾ ĐỘ THỦY VĂN VÀ PHÙ SA 
Sông Mekong dài 4.880 km với tổng chênh lệch cao trình là 4.583 m, diện tích 795.000 km

2
 và dòng 

chảy trung bình hàng năm 505km
3
.  Bắt nguồn từ cao nguyên Tây Tạng, dòng sông chảy qua các 

vùng địa chất, khí hậu, sinh thái, và điều kiện tháo nƣớc khác nhau.  Tính chất chung của hệ này là 

tính theo mùa của chế độ lũ dòng sông trong đó các sự kiện chảy tràn riêng lẻ trong toàn bộ lƣu vực 

tạo thành một chế độ thủy văn ổn định, tiên đoán đƣợc, với các mùa thủy văn rõ rệt (hình 18).  Đối 

với vùng Hạ lƣu vực (HLV), nhịp thủy văn theo mùa, hàm lƣợng dinh dƣỡng cao và diện tích lƣu 

vực là các động lực tạo nên sự đa dạng sinh học cao và năng suất cao của hệ sinh thái thủy sinh. 

 

Đồ thị thủy văn hàng năm của sông Mekong có 3 đặc điểm quan trọng đối với chế độ thủy văn: (i) 

Mùa mƣa gió mùa Tây Nam:  Sự phản ứng của chế độ thủy văn hàng năm đối với mƣa mùa Tây 

Nam cho thấy một đỉnh duy nhất kèm theo một giai đoạn có thể đoán đƣợc, (ii) Bắt đầu mùa lũ: Sự 

bắt đầu mùa lũ xảy ra trong một khung thời gian nhỏ và nhất quản với độ lệch chuẩn khoảng 2 tuần; 

(iii) Giai đoạn dòng chảy thấp dài:  Có một giai đoạn dài của dòng chảy thấp tạo điều kiện cho sự 

chuyển mùa từ môi trƣờng nƣớc (ngập) sang môi trƣờng cạn.  Tính dễ tiên đoán này của chế độ thủy 

văn dòng sông đã tạo ra sự hiểu biết tốt về sự cân bằng tự nhiên trong 90 năm thu thập dữ liệu. 

 

Với sự ổn định của chế độ thủy văn tự nhiên, sự thay đổi trong một khoảng thời gian ngắn là 

do hoạt động của con ngƣời trong lƣu vực.  Từ góc nhìn nƣớc mặt, sự phát triển trong lƣu vực có 

thể ảnh hƣởng đến lƣợng nƣớc, tiêu thụ nƣớc, và trự nƣớc ở mức mùa và liên mùa; 

1. Lƣợng nƣớc: Việc dọn mặt bằng và phá rừng đã làm giảm 15-20% độ che phủ rừng từ những 

năm 1960.  Điều này đã làm thay đổi thủy văn cục bộ nhƣng chƣa có tác động đáng kế đến thủy văn 

lƣu vực.  Biến đổi khí hậu sẽ thay đổi thời điểm và thời lƣợng của các sự kiện mua, ảnh hƣởng đến 

lƣợng nƣớc của toàn lƣu vực (Xem đoạn về Biến đổi khí hậu). 

2. Tiêu thụ nƣớc: Tiêu thụ nƣớc ở HLV sẽ tăng đáng kể từ năm 2030: các diện tích tƣới sẽ tăng từ 

6,6 triệu ha lên 9,7 triệu ha, trong khi lƣợng nƣớc cung cấp sẽ tăng từ 2832mcm/năm lên 

4381mcm/năm. 

3. Lƣu trữ nƣớc:  Theo kịch bản BDP 20 năm, số đập chi lƣu sẽ tăng từ 16 lên 76 tƣơng đƣơng 

lƣợng tăng 700% sức chứa (9,8-69,8km
3
) hoặc sức chứa 14% dòng chảy trung bình của sông 

Mekong tính cho năm 2030.  Hơn 80% số dự án này ở Lào và ở Việt Nam, tuy nhiên, 6 đập ở Trung 

Quốc (gọi là chuỗi đập Vân Nam) sẽ chiếm 23,7km
3
 của lƣợng chứa này (36% tổng lƣợng chứa lƣu 

vực) với 94% lƣợng chứa ủa Trung Quốc trong chỉ 2 dự án. Điều này nghĩa là lần đầu tiên một 

ngành phát triển đe dọa thay đổi toàn bộ chế độ thủy văn của cả vùng lƣu vực Mekong. 

 
Hình 17: Đồ thị mực nƣớc năm của sông Mekong (kịch bản BDP nền) 



 
9.1 THÔNG TIN NỀN 
 

9.1.1  NĂNG LƢỢNG DÕNG SÔNG 
Năng lƣợng dòng sông là tốc độ mất năng lƣợng khi nó di chuyển dọc theo đáy sông, và mất do 

dòng chảy cuồn cuộn (5-50 MW/km).  Sự biến thiên này phát sinh từ bản chất chảy theo mùa của 

dòng Mekong có sự khác biệt lớn giữa mùa khô và mùa lũ.  Năng lƣợng dòng sông là quan trọng đối 

với tất cả các khía cạnh của dòng sông, kể cả việc vận chuyển phù sa cỡ thô và cỡ mịn, sự phát triển 

các hố sâu trong đá đáy sông, địa mạo, sạt lở bờ sông, sự tạo thành các đảo giữa sông. 

Khuynh hƣớng đối với kịch bản 20 năm là năng lƣợng dòng chảy đỉnh sẽ giảm khoảng 10-

30%, do sự giảm đỉnh dòng mùa lũ và tăng dòng mùa khô do sự điều tiết dòng chảy của các 

đập có hồ chứa lớn.  8 đập dự kiến ở vùng Thƣợng lƣu vực là động lực chính của sự giảm năng 

lƣợng dòng chảy vì chúng điều tiết dòng chảy mùa lũ sang để xả ra vào mùa khô.  Hệ quả là, sự giảm 

lớn nhất xảy ra ở các đoạn ở vùng Thƣợng lƣu vực (10-30% ở Vùng 2) và càng đi về hạ lƣu thì càng 

giảm tác động (5-10% ở Vùng 3,4,5 và khoảng 5% ở Vùng 6) 

Sự giảm này đƣợc dự báo là sẽ giảm tính hiệu quả của các quá trình địa lý-hình thái nhƣ vận 

chuyển phù sa, các chu trình mùa ở các hố sâu và tác động vận chuyển phù sa ra môi trƣờng 

biển, nhƣng nó sẽ không ngăn chặn các quá trình này diễn ra. 

 

9.1.2 SỰ THAY ĐỔI MỰC NƢỚC 
Mực nƣớc ở dòng chính Mekong giao động tƣơng đối chậm, vì dòng sông lớn.  Tốc độ giao động 

mực nƣớc là cao nhất khi mùa lũ đến, và khoảng 0.16m/ngày ở Luang Prabang, 0.11m/ngày ở Pakse 

và 0.09m/ngày ở Strung Treng.  Các cộng đồng ven sông và ngƣời sử dụng nƣớc sông Mekong phụ 

thuộc vào sự giao động theo mùa và theo ngày của mực nƣớc để đánh bắt cá, giao thông, và làm 



nông nghiệp.  Những ngƣời dân ven sông, nhƣ ngƣ dân sống trên các nhà bè, đã quen với mực nƣớc 

giao động chậm, và họ có nhiều ngày để biết trƣớc sự đến của nƣớc lũ. 

 

Khuynh hƣớng hiện tại (với kịch bản 20 năm) là giảm đỉnh dòng chảy mùa lũ và tăng đỉnh 

dòng chảy mùa khô, do sự trữ nƣớc ở các hồ có dung tích lớn (hình 19). Các mực nước cực đoan 

là quan trọng về mặt sinh thái thủy sinh.  Đồ thị mực nƣớc hàng năm sẽ phẳng hơn, đặc biệt là sự 

chuyển sang mùa lũ, trong đó sẽ giảm hẳng những ―mũi nhọn‖ trong đồ thị mực nƣớc là động lực 

chính của các chức năng sinh thái. 

 
Hình 19:  Các đặc tính khái quát của những thay đổi đồ thị mực nƣớc Mekong từ thủy điện vùng Thƣợng lƣu vực 

và chi lƣu. 

 
 

SỰ GIAO ĐỘNG NHANH VÀ THEO GIỜ CỦA MỰC NƢỚC.  Trong lịch sử, sông Mekong chƣa 

từng có sự giao động mực nƣớc nhanh và chỉ có giao động giới hạn vài centimét/ngày.  Các đập 

Trung Quốc ở Vân Nam đã gây những thay đổi đáng kể về mực nƣớc ở Chiang Saen. 

 

Trong kịch bản 20 năm, những sự thay đổi này sẽ tăng độ lớn tuù vào các đập thủy điện chi 

lƣu vậnh hành nhƣ thế nào, và tính hiệu quả của cấu trúc tái điều tiết ở phía hạ lƣu các đập 

của Trung Quốc. 

 

THỜI GIAN LŨ Tác động lớng nhất từ tác hiệu ứng kết hợp giữa chuỗi đập Vân Nam và các 

đập chi lƣu sẽ là sự mất đi các mùa chuyển tiểp ở Vùng 2 làm cho đồ thị mực nƣớc năm sẽ 

phẳng hơn. 

 

Những đợt lũ dâng đầu tiên để chuyển sang mùa lũ đóng vai trò quan trọng trong việ đƣa tín hiệu 

cho các chức năng sinh thái chính của hệ Mekong bao gồm sinh sản và di cƣ của hệ thủy sinh nhƣ đã 

thảo luận trong các chủ đề về thủy sản và thủy sinh và sẽ không xảy ra nữa trong kịch bản tƣơng lai 

đến 2030. 

• Bắt đầu:  Thời gian của sự Chuyển tiếp từ mùa khô sang mùa lũ sẽ bị ảnh hƣởng nở Đất, bắt đầu 7-

8 tuần sớm hơn ở Chiang Saen và 1 tuần ở Kratie. 



• Thời lượng: Phía trên Pakse sẽ có sự giảm 2-4 tuần về thời lƣợng của mùa chuyển tiếp từ mùa khô 

sang mùa lũ, còn ở ĐBSCL sẽ giảm còn 1 tuần.  Độ dài của mùa lũ thì không giảm đáng kể ngoại trừ 

ở những đoạn ở vùng Hạ lƣu vực nơi các dòng chảy ở Thƣợng lƣu vực vẫn trội trong mùa lũ. 

• Độ lớn:  các dòng chảy mùa khô sẽ tăng khoảng 70% ở các trạm phía trên cùng, ở ĐBSL sẽ tăng 

10%.  Ngƣợc lại, dòng chảy mùa lũ sẽ giảm đến 18% ở các trạm trên cùng và giảm khoảng 2% ở 

ĐBSCL. 

 

DIỆN TÍCH NGẬP. Tính đến năm 2030 sẽ có sự giảm diện tích ngập khoảng 300,000 ha ở 

những vùng ngập, phần lớn là những vùng bị ngập sâu hơn 3m sẽ bị ảnh hƣởng (Hìn 20) 
Điều này sẽ ảnh hƣởng hơn 15% diện tích ngập ở Thái Lan và Lào, và ít hơn 5% diện tích ở 

Campuchia và Việt Nam. 

Hình 20: Thay đổi diện tích ngập theo các kịch bản BDP khác nhau:  Sự ảnh hưởng chính của 

chuỗi đập Langcang lên những thay đổi về diện tích ngập phản ánh rằng phần lớn khả năng chứa 

nước là nằm ở 8 đập phía Thượng lưu Mekong. 

 

 
 
TONLE SAP  Tính đến 2030, thủy điện Thƣợng lƣu vực và chi lƣu sẽ làm giảm 500-600km2 

(5-10%) giảm diện tích hồ Tonle Sap chịu ảnh hƣởng của nhịp thủy văn mùa và sự luân phiên 

giữa môi trƣờng cạn và môi trƣờng nƣớc (Hình 21).  Sự điều tiết thủy điện sẽ làm giảm gradient 

thủy lực của dòng chảy vào và ra hệ Tonle Sap và sẽ tăng diện tích ngập mùa khô (tăng 5-8%) và 

giảm diện tích ngập mùa lũ của hồ (3-5%). 

  

Hình 21: Những thay đổi diện tích trung bình tháng của hồ Tonle Sap theo: (i) Tình huống 

hiện tại, (ii) tƣơng lai gần, và (iii) Các kịch bản phát triển lƣu vực (BDP) 20 năm. 



 
BẢO VỆ LŨ  Các lợi ích bảo vệ lũ từ các hồ chứa ở các chi lƣu trong vùng Hạ lƣu vực và trên 

dòng chính Lan Thƣơng thì đang đƣợc tranh cãi và báo cáo này chƣa khẳng định đƣợc điều gì 

mới. 

 

Quan điểm thông thƣờng cho rằng dự án có khả năng chứa nƣớc nhiều sẽ mang lại lợi ích bảo vệ lũ 

bằng việc giữa nƣớc lũ lại.  Đối với hệ Mekong, thủy điện trữ nƣớc sẽ không mang lại lợi ích bảo vệ 

lũ vì 2 lý do chính: 

1. Chu kỳ lũ hàng năm do nhịp thủy văn của sông Mekong là một yếu tố tích cực mà hệ tự nhiên, 

thủy sản, và năng suất nông nghiệp phụ thuộc vào.  Không cần phải bảo vệ những vùng hạ lƣu từ 

những sự kiện theo mùa bình thƣờng nhƣ thế này
49

 

2. Sự kiện lũ cực đoan là một rủi ro mà các vùng hạ lƣu và cộng đồng cần bảo vệ.  Tuy nhiên, kinh 

nghiệm ở vùng này cho thấy những sự kiện lũ cực đoan sẽ đe dọa các hồ chứa và những ngƣời vận 

hành hồ thƣờng xả phần lớn nƣớc lũ.  Trong một số trƣờng hợp, những ngƣời quản lý hồ đã làm tồi 

tệ thêm tình hình bằng việc tăng dòng chảy xuống hạ lƣu khi xả cột nƣớc trữ trong một sự kiện cực 

đoan. 

 

Dự án trữ nƣớc ở sông Lan Thƣơng và các chi lƣu Mekong ở vùng HVL sẽ điều tiết dòng chảy 

theo mùa làm phẳng đồ thị mực nƣớc năm--việc các dự án này có thể đƣợc quản lý để bảo vệ 

lũ trong những sự kiện cực đoan còn phải chờ để xem. 

 

Khả năng bảo vệ lũ nhƣ thế đòi hỏi phải có sự sắp xếp thể chế giữa những ngƣời vận hành dự án và 

các chính phủ để điều phối quản lý đa mục đích. 

 

9.1.3 VẬN CHUYỂN PHÙ SA THÔ 
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 Việt Nam đã chính thức công nhận lợi ích của chu kỳ lũ hàng năm thông qua sáng kiến ―sống chung với lũ‖ đƣa vào trong quy 

hoạch tổng thể ĐBSCL. 

 



 

Sẽ có sự giảm 75-81% ở sông Lan Thƣơng về lƣợng phù sa do 8 đập thủy điện ở vùng Thƣợng 

lƣu vực.  Lƣợng phù sa trung bình đến Chiang Saen sẽ giảm từ 90 triệu tấn/năm xuống còn 20 triệu 

tấn/năm.  Đối với dòng sông ở hạ lƣu, sự giảm vận chuyển phù sa cỡ trung sẽ diễn ra trƣớc vì phù sa 

cỡ này sẽ bị cạn kiệt trƣớc từ nơi chứa ở đáy sông và bờ sông.  Sự giảm phù sa sẽ gây sạt lở gần 

Chiang Saen và sau đó di chuyển dần xuống hạ lƣu.  Sự di chuyển xuống hạ lƣu của vùng sạt lở sẽ bị 

chậm lại do có các hố sâu ở Vùng 2 và cần ít nhất 1 năm để đi qua, vì vậy sẽ mất khoảng 1-2 thập kể 

trƣớc khi phù sa thô không còn xuống đƣợc đoạn dƣới tính từ cách Vientiane 40km phía bắc (Hình 

22) 

 

Giảm lƣợng phù sa (chủ yếu do các dự án ở Thƣợng lƣu vực) sẽ tăng sạt lở phù sa cỡ trung 

hiện đang chứa trong bờ sông và đáy sông ở Vùng 3 và 4.  Điều này sẽ diễn ra đầu tiên trong 

vùng phụ cận Vientiane và sẽ mất khoảng 15-30 năm để di chuyển xuống Kratie, sau đó thì sự mất 

ổn định bờ sông sẽ bắt đầu diễn ra ở Kratie và Phnompenh.  Sẽ không có sự vận chuyển phù sa cỡ 

thô đáng kể xuống dƣới hạ lƣu của Phnompenh. 

 

CÁC HỐ SÂU: Có ít nhất 355 hố sâu dọc theo dòng chính Mekong, đóng vai trò quan trọng trong 

việc điều tiết vận chuyển phù sa và kiến tạo những đặc điểm dòng nhƣ các cù lao và giồng cát và các 

sinh cảnh quan trọng khác cho năng suất thủy sản. 

 

Khi không có các đập thủy điện dòng chính ở HLV, một lƣợng đáng kể phù sa và sự kết nối 

chiều dài sẽ cho phép các hố sâu tiếp tục vận hành bình thƣờng trong ngắn và trung hạn.  Việc 

giảm lƣợng phù sa sẽ tác động đến chức năng trung và dài hạn của các hố sâu, do 11.000 triệu tấn 

phù sa đang chứa trong dòng Mekong. 

 
Hình 22:  Động thái vật liệu cỡ trung và thô trong trƣờng hợp không có thủy điện dòng chính 

ở HLV (trên) 

Hiện nay có sự di chuyển liên tục vật liệu cỡ trung và thô xuống hạ lưu từ Vùng 2 đến Vùng 5.  Vùng 

3 và 4 là các Vùng vận chuyển và Vùng 5 là vùng tích tụ chính của vật liệu cỡ trung và thô (Giữa) 

80% phù sa từ đầu nguồn Mekong sẽ bị giữ lại bởi thủy điện ở Trung Quốc và tăng sạt lở dòng ở 

đầu Vùng 3.  Khi vật liệu đáy cỡ trung được huy động trở lại, vật liệu thô sẽ nằm ở lòng sông.  Càng 

về phía hạ lưu, dòng sông sẽ tái thiết lập cân bằng giữa sạt lở và bồi lắng và một sự cân bằng mới sẽ 

có thể là giảm bồi lắng ở Vùng 5 trong vòng 5-20 năm tới; (Dưới) phù sa có trong dòng sông sẽ bị 

cạn kiệt trong vòng 50 năm tới và nguồn vật liệu phù sa cỡ trung đến Vùng 5 sẽ giảm còn 0.  Tác 

động sạt lở sẽ diễn ra trong toàn Vùng 3 với những sự bất ổn định bờ sông.  Trong tất cả các giai 

đoạn, sẽ không có sự vận chuyển vật liệu cát xuống ĐBSCL vì năng lượng dòng chảy sẽ không đủ để 

duy trì sự lơ lửng của vật liệu này để đi qua Vùng 5. 

 

 



 
 
9.1. NƠI ĐẾN VÀ VẬN CHUYỂN PHÙ SA MỊN 
Khuynh hƣớng hiện nay là giảm đáng kể sự vận chuyển phù sa mịn, vì việc vận hành của các 

hồ chứa có sức trữ lớn ở Trung Quốc và các chi lƣu.  Trong kịch bản tƣơng lai 20 năm, lƣợng 

phù sa ở Vùng 2 sẽ giảm 80%, trong khi đó ở hạ lƣu dƣới Kratie lƣợng này sẽ giảm còn một 

nửa. 

 

Lƣợng phù sa ƣớc lƣợng tại Vientiane là 90 triệu tấn/năm tại Chiang Saen, 84 triệu tấn/năm tại 

Vientiane và thêm khoảng 25 triệu tấn/năm ở các lƣu vực Sesan, Sekong, Srepok và 56 triệu tấn/năm 

từ các lƣu vực giữa Nam Binboun và Se Done, tổng cộng khoảng 165 triệu tấn ở Kratie.  Với thủy 

điện chi lƣu và vùng Thƣợng Lƣu Vực, các lƣợng này sẽ giảm khoảng 20 triệu tấn/năm (ở Chiang 

Saen và Vientiane), 88 triệu tấn/năm (ở Kratie). 

 

Khuynh hƣớng 2030 không có các đập dòng chính là giảm một nửa phù sa mịn và dinh dƣỡng 

đến đồng bằng (Bảng 10). 

 

Tác động này sẽ ảnh hƣởng 18.000km2 ở đồng bằng Campuchia và 5-10.000 km2 ở ĐBSCl và giảm 

lƣợng dinh dƣỡng ở vùng biển ĐBSCL. 
Bảng 10:  Những thay đổi về nơi đến của phù sa bên dƣới Kratie: Kịch bản 20 năm dự báo phù sa giảm 50% đến 

Kratie do các đập ở Vùng 1 và lƣu vực 3S (Sesan, Sekong, Srepok). 

 

Lƣợng phù sa bồi lắng trung bình hàng năm 

 

Nơi bồi lắng Theo kịch bản nền BDP 

Phù sa (triệu tấn/năm) 

20 năm, không có đập 

Phù sa (triệu tấn/năm) 

Tại Kratie Tốc độ vận chuyển 

phù sa hàng năm. 

165 88 

Đồng bằng Campuchia 25 13 

Đồng bằng Tonle Sap 9 5 

ĐBSCL 26 14 

Cửa sông Mekong 5 3 



Bán đảo Cà Mau <1 0 

Thềm lục địa (20km từ bờ) 100 53 

 

9.2 ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG 
Các dự án dòng chính Mekong đƣợc đƣa ra vào lúc mà chế độ thủy văn của Mokong đang trãi qua 

một thời kỳ thay đổi sâu sắc do sự phát triển thủy điện ở các chi lƣu ở vùng HLV và các đập ở Vân 

Nam, Trung Quốc.  Các dự án ở vùng HLV sẽ có thêm tác động rộng thêm lên tƣơng lai của sự 

di chuyển nƣớc và phù sa trong toàn hệ thống lƣu vực Mekong. 

Các cơ hội và rủi ro của các dự án thủy điện dòng chính ở vùng HLV phát sinh từ sự tập trung phần 

lớn năng lƣợng dòng sông ở những đoạn ngắn của sông Mekong tại các turbines và cửa xả của các 

đập thủy điện.  Việc lấy đi 13.427 MW năng lƣợng của hệ thống Mekong để phát điện là một sự 

đánh đổi của những ngƣời ra quyết định vì năng lƣợng lấy đi sẽ không còn để duy trì động thái 

địa mạo và thủy văn-sinh thái phức tạp để duy trì các hệ sinh thái của dòng sông (Bảng 11) 
 

Bảng 11: Phần trăm năng lƣợng dòng chảy mùa lũ đƣợc sử dụng trực tiếp cho việc phát điện
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Vị trí các đập dòng chính Chiều dài hồ chứa Năng lƣợng dòng 

chảy dùng để phát 

điện trong một mùa 

dòng chảy cao (tính 

trung bình) 

Pak Beng 180 57% 

Luang Prabang 150 75% 

Xayaburi 102 79% 

Paklay 110 74% 

Sanakham 90 47% 

Pakchom 85 72% 

Bankoum 155 25% 

Lat Sua 10 100% 

Don Sa Hong 5 100% 

Stung Treng 45 40% 

Sambor 90 53% 

 

9.2.1 NĂNG LƢỢNG DÕNG SÔNG 
 

Năng lƣợng dòng chảy là liên quan đến các đặc điểm thủy lực của hệ Mekong, bao gồm: sản xuât 

điện, phân tán năng lƣợng, địa mạo, vận chuyển phù sa, sự cuộn của dòng chảy và sự vận chuyển 

phù sa và là sự đo năng lƣợng của dòng sông để thực hiện các tiến trình của dòng sông. 

 

Khi có các dự án dòng chính ở HLV, 55% tổng chiều dài dòng chính giữa Chiang Saen và 

Kratie sẽ bị chuyển thành một loạt hồ, biến dòng sông từ một dòng sông sống sang một loạt hồ 

trữ nƣớc, nƣớc chảy chậm và xen kẻ với những đoạn hạ lƣu có dòng chảy thay đổi nhanh 

chóng theo sự vận hành của đập (Hình 23). Tác động này lên năng lƣợng dòng chảy là tập trung 

năng lƣợng trƣớc đây phân bố khá đồng đều dọc theo toàn bộ chiều dài dòng sông (khoảng 5-
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 Các con số là dựa trên hiệu năng turbine e=85%.  Các số liệu ƣớc lƣợng cho Don Sahong dựa vào lƣu lƣợng hàng năm ƣớc lƣợng 

cho Hou Sahong trong mùa lũ. 

 



50MB/km) lại tại những vị trí đập (khoảng 2.000 MW) và không có sự tiêu năng cho hàng trăm km 

hồ
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Sự tập trung năng lƣợng này mang lại lợi ích cho việc phát điện, tuy nhiên nó thay đổi các tiến 

trình tự nhiên, bao gồm (i) những sự thay đổi lớn về vận chuyển phù sa ở tất cả các kích cỡ, (ii) sự 

vận hành các hố sâu, (iii)những sự thay đổi lớn về vận chuyển hữu cơ và xác cây gỗ trôi, (iv) những 

sự thay đổi quan trọng và không phục hồi đƣợc của đƣờng cá di cƣ, (v) ngoài ra, sự thay đổi năng 

lƣợng dòng chảy cũng dẫn đến rủi ro cho những sử dụng của con ngƣời đối với dòng sông, ảnh 

hƣởng đến giao thông và đánh bắt cá. 

 

Trong mùa dòng chảy kiệt và mùa khô, gần 100% năng lƣợng dòng chảy sẽ bị lấy đi để phát 

điện.  Trong mùa nƣớc: các đập Lat Sua, Don Sa Hong và 6 đập trong chùm phía trên sẽ làm 

lấy gần hết năng lƣợng (75-100%) (Hình 23).  Ở Sanakham, Bankoum, Strung Treng, và Sambor, 

khoảng 40-50% năng lượng dòng chảy sẽ còn lại để duy trì các tiến trình tự nhiên. 

Hình 23: Những sự thay đổi năng lƣợng dòng chảy ở các điểm đập chính: Thủy điện dòng chính 

sẽ tập trung sự tiêu năng tại các đập khi phát điện. Điều này sẽ làm giảm sự tiêu năng dọc theo đáy 

hồ và các đoạn sông bên dưới bức tường đập. 

. 

 
Hình 25:  Các hồ chứa dòng chính ở HLV:  55% dòng sông Mekong (từ Chiang Saen đến Kraite) 

sẽ bị biến thành một loạt hồ. 
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 Trong chế độ thủy văn tự nhiên, có những điểm sự tiêu năng tập trung trên sông nhƣ ở Thác Khone,.  Tuy nhiên, quá 

trình này là khá đồng đều trên toàn bộ dòng sông 



 
 

9.2.2 THỜI GIAN LƢU TRỮ VÀ CÔNG SUẤT HỒ CHỨA 
 

Các dự án thủy điện tạo ra điện bằng cách sử dụng năng lƣợng dòng chảy trong một hệ thống sông 

và chuyển động năng của dòng chảy sang năng lƣợng điện.  Đối với các dòng sông có các dòng chảy 



lớn, năng lƣợng có thể đƣợc lấy từ dòng chảy, hoặc có thể xây dựng hồ chứa để trữ năng lƣợng và 

kiểm soát việ phát điện thông qua xả nƣớc qua đập, dẫn đến 2 loại thủy điện khác nhau: Thủy điện 

chứa và Thủy điện đập dâng. 

 

Các thể tích chứa lớn so với Dòng chảy trung bình năm (MAF) là tiêu biểu cho các dự án trữ nƣớc 

kinh điển (ví dụ Nam Theun 2), các đập dòng chính có khả năng trữ ít hơn 3% MAF.  Tỉ lệ này 

tăng đáng kể vào mùa khô và giảm vào mùa nƣớc (Bảng 11). 

 

Bảng 11:  Khả năng chứa nƣớc của một số dự án thủy điện Mekong 
Dự án thủy điện Dòng chảy trung bình 

năm (km3/năm) 

Thể tích chứa (km3) Tỉ lệ thể tích chứa/Dòng 

chảy trung bình  

Nam Thoun 2 15.4  11 71. 43% 

Nam Ngum 20.7  10.4  50.24% 

Nọa Trác Độ 55.19  22.4  40.59% 

Tiểu Loan 38.47  14.56  37.85% 

Xanakham 133.8  3.78  2.83% 

Manwan 38.79  0.9  2.32% 

Sambor 405.8  3.49  0.86% 

Luang Prabang 100  0.80  0.80% 

Stung Treng 432.5  1.55  0.36% 

Xayaburi 124.8  0.37  0.30% 

Paklay 130.7  0.39  0.30% 

Pak Beng 96.5  0.28  0.29% 

Pankoum 294.6  0.63  0.22% 

Pakchom 141.6  0.10  0.07% 

Latsua 294.6  0.12  0.04% 

Don Sahong 325.1  0.03  0.01% 

Thakho -- -- -- 

 

Dựa vào khả năng chứa, một số đập dòng chính ở HVL có khả năng giữ lại dòng chảy khoảng 

2-3 tuần trong một mùa khô trung bình và 1-2 tuần trong một mùa nƣớc trung bình (Hình 25).  

Đánh giá ban đầu của đập Sanakham cho thấy trong một mùa khô (ví dụ nhƣ mùa khô năm 1993), 

thời gian lƣu nƣớc có thể tăng lên 1 tháng.   Tùy thuộc vào chiến lƣợc tối ƣu hóa, 11 đập có thể tích 

lũy thời gian lƣu nƣớc dài hơn trƣớc khi dòng chảy đến Campuchia và ĐBSCL.  Điều này cần phải 

có mô hình chi tiết trƣớc khi đƣa ra dự báo chính xác. 

 

Hình 25: Thời gian lƣu nƣớc (ngày) của các đập dòng chính Mekong các dự án dòng chính ở 

vùng HVL thì gần giống đập dâng hơn là các đập chứa nước kiểu truyền thống với lượng thời gian 

lưu nước khoảng 2-3 tuần trong mùa khô và 1-2 tuần trong mùa nước. 



 
 

9.2.3 CÁC MÙA THỦY VĂN-SINH THÁI 
Sông Mekong có nhiệp thủy văn mạnh, đƣợc chia làm 4 mùa tƣơng ứng với ự giao động của mực 

nƣớc.  Các đập Trung Quốc và chi lƣu sẽ làm thay đổi thời lƣợng và thời gian xuất hiện của các mùa 

này. 

Thậm chí khi không có các đập dòng chính, các mùa thủy văn-sinh thái của sông Mekong sẽ đã bị áp 

lực, các mùa chuyển tiếp có vai trò quan trọng về sinh học sẽ bị ngắn lại. 

 

Khi kết hợp với các dự án dòng chính ở vuùg HVL, các đoạn trên của vùng HVL sẽ không còn 

các mùa chuyển tiếp có vai trò quan trọng về sinh thái (Hình 26)  Tất cả các đoạn sông giữa 

Chiang Saen và Kratie sẽ bị giảm mùa chuyển tiếp có vai trò phát tín hiệu cho các tiến trình sinh học 

ở các sinh cảnh sông và đồng bằng. 

 

Hình 26: Những thay đổi về mùa thủy văn-sinh thái 

 
 



9.2.4 NHỮNG THAY ĐỔI MỰC NƢỚC MẶT 
Những sự thay đổi về mực nƣớc của các dự án dòng chính Mekong sẽ ảnh hƣởng tiêu cực đến đất 

trồng trọt ven sông dọc sông Mekong và ở các chi lƣu chính và phụ gần dòng chính, các nhà bè ở hạ 

lƣu các đập, sinh cảnh cá, và sự thay đổi mực nƣớc ở các trạm bơm gần sông và các cửa chi lƣu. 

Nếu tất cả dự án dòng chính đƣợc tiến hành, chúng có thể dẫn đến những sự thay đổi về (i) 

diện tích ngập ở Campuchia và ĐBSCL, (ii) phạm vi xâm nhập mặn, và (iii) chế độ ngập ở hệ 

Tonle Sap tùy thuộc vào sự vận hành của 12 đập và sự điều phối giữa các đập. Mỗi dự án riêng 

lẻ sẽ không tạo ra những thay đổi quan trọng trong các hợp phần này của hệ sông Mekong. 

 

Đối với 7 dự án dự kiến, các đập sẽ cao và làm ho mực nƣớc trong hồ chứa phía sau đập cao 

hơn mực nƣớc từng đƣợc ghi nhận trong lịch sử đối với những đoạn rất dài phía thƣợng lƣu 

đập.  Điều này sẽ có tác động đáng kể đối với cộng đồng ven sông và việc sử dụng nƣớc của họ.  

Các diện tích trƣớc đây là đồng bằng ngập lũ ở các giao điểm của các chi lƣu, các bờ sông, và các cù 

lao giữa sông sẽ bị nhấn chìm trong hồ chứa.  Hơn 5-10% của thung lũng sông giữa Chiang Saen và 

Sambor sẽ bị ảnh hƣởng bởi mực nƣớc cao quanh năm chƣa từng có trong lịch sử số liệu của dòng 

sông.  Điều này sẽ có tác động đáng kể đối với: 

• Cơ sở hạ tầng: khoảng ½ các trạm bơm hiện tại hay dự kiến ở dòng chính Mekong (309 đơn vị) sẽ 

bị ảnh hƣởng bởi sự tăng mực nƣớc.  Điều này sẽ ảnh hƣởng trực tiếp 32.000 ha đất nông nghiêệ 

hiện tại hay dự kiến liên quan đến các dự án tƣới: 

o Trong các hồ chứa Đối với 15% các trạm bơm sẽ có khả năng giảm cột nƣớc bơm do mực nƣớc 

dâng cao, tuy nhiên các trạm này sẽ cần phải đƣợc xây lại, di dời, hay thay đổi kích thƣớc để vận 

hành với các mực nƣớc mới để tận dụng việc giảm cột nƣớc bơm thành một lợi thế kinh tế. 

o Hạ lưu của các hồ:  chế độ dòng chảy mới do các dự án dòng chính tạo ra sẽ gây ra sự dịch 

chuyển của luồng dòng chảy và đòi hỏi phải di dời các trạm bơm. 

o Vận hành:  Tiềm năng giao động mực nƣớc hàng ngày vài mét sẽ làm tăng sự phức tạp của việc 

vận hành cádc trạm bơm và sự điều khiển phức tạp hơn. 

• Đất trồng trọt ven sông mất đất trồng trọt ven sông từ sự ngập vĩnh viễn, với những sự mất một 

phần đất ven sông trong vài trăm km của dòng chính do các mực nƣớc cao gây ra (xem phần về hệ 

trên cạn). 

•  Đồng bằng: phần lớn cac đồng bằng là kết nối về mặt thủy văn với dòng chính ở Vùng 2 và Vùng 

3 và sẽ bị mất vĩnh viễn cũng nhƣ các vùng giữa dòng (cù lao, bãi bùn, giồng cát). 

• Giao thông thủy:  giao thông thủy cỡ lớn và trung bình sẽ đƣợc hƣởng lợi từ việc cải thiện tính 

giao thông và ccải thiện hoạt động giao thông và tính cạnh tranh của việc vận chuyển hàng hóa cỡ 

lớn phía thƣợng lƣu Vientiane.  Giao thông cỡ nhỏ cho cuộc sống hàng ngày cũng sẽ đƣợc hƣởng lợi 

từ điều kiện giao thông an toàn hơn do mực nƣớc dâng cao. 

 

9.2.5 CHIẾN LƢỢC VẬN HÀNH--VẬN HÀNH ĐỈNH VÀ VẬN HÀNH LIÊN TỤC 
Những sự thay đổi mực nƣớc có thể tăng nhiều bởi chiến lƣợc vận hành của các dự án.  Vận 

hành đỉnh—tối đa hóa turbine khi giá mua điện đạt đỉnh trong ngày-có thể tăng tốc độ giao động của 

mực nƣớc từ giao động mùa trong quá khứ sang giao động theo ngày hay theo giờ. 

Có khả năng các đỉnh mực nƣớc biến thiên theo giờ đến 3-6 mét ở các thị trấn và các làng cách 

40-50 km bên dƣới các đập (Hình 27).  Trong trƣờng hợp xả khẩn cấp không theo kế hoạch, các sự 

kiện đỉnh này có thể lớn hơn nữa và tạo ra các đỉnh này trong 1-2 giờ, không đủ thời gian để thông 

báo. 
Hình 27: Số dân bị ảnh hƣởng bở các đập dòng chính ở HVL Các dự án với khả năng vận hành đỉnh cao nhất sẽ ảnh 

hưởng đến các cộng đồng sống ngay bên dưới vì sự thay đổi mực nước nhanh chóng trong ngày khi vận hành đỉnh. 

 



430,000 ngƣời sống trong khoảng cách 100km bên dƣới của các sự án dòng chính có khả năng vận hành đỉnh cao 

nhất (Sanakham, Luang Prabang, Sambor, Strung Treng, Ban Koum, Pak Lay, và Xayaburi sẽ bị ảnh hƣởng bởi 

sƣ giao động nƣớc nhanh chóng khi vận hành theo đỉnh (Hình 28). 

 

Hình 28: Tác động của vận hành đỉnh sự vận hành đỉnh có thể cho phép những nhà vận hành đập 

tối đa hóa lợi nhuận bằng cách phát điện khi giá điện lên cao nhờ vào tốc độ của turbine.  Tuy nhiên 

điều này sẽ làm tăng sự thay đổi mực nước ở hạ lưu. 

 
Dân số của các làng <100km đến các đập 

 

Hồ tái điều tiết đối với các dự án dòng chính là khó khả thi vì độ lớn của hồ tái điều tiết cần 

thiết để làm giảm sự giao động nhanh chóng của mực nƣớc 

Phân tích ban đầu của nhóm chuyên gia cho thấy các hồ tái điều tiết cần phải dài khoảng 50km (hay 

50% chiều dài của hồ chứa thủy điện dòng chính) để chúng có thể làm giảm sự giao động nhanh 

chóng mực nƣớc.  Đây không phải là phƣơng án khả thi đối với dòng chính Mekong vì các đập nằm 

gần các khu dân cƣ đông và con số hồ tái điều tiết cần thiết là quá cao. 

 

9.2.6 VẬT LIỆU THÔ 
Hiện tại không có những chƣớng ngại vật cdo con ngƣời tạo ra đối với việc vận chuyển vật liệu đáy 

trong dòng chính Mekong vì vậy vật liệu thô (đá, sỏi, cuội, cát thô) đƣợc vận chuyển bằng cách lăn 

xuống hạ lƣu khoảng vài chục mét đến vài km mỗi lần.  Chuỗi đập Vân Nam hiện có hoặc dự kiến sẽ 

làm giảm lƣợng vật liệu thô đến vùng HLV.  Điều này sẽ sẽ làm thô hóa vật liệu đáy sông vì dòng 

sông có khuynh hƣớng bù vào bằng cách lấy đi vật liệu cỡ trung từ đáy và bờ.  Ngoài ra, các dự án 

dòng chính sẽ: 

� Giảm đáng kể năng lƣợng dòng chảy và vận tốc nƣớc làm tăng bồi lắng và tạo ra những chổ 

bồi lắng kiểu đồng bằng ở đầu các hồ chứa.  Điều này sẽ dẫn đén sự tích tụ phù sa ở những đoạn 

dòng sông trƣớc đây chƣa hề tích tụ. 



� Tăng tốc độ của việc bồi lắng ở các vùng trong hồ chứa  không bị ảnh hƣởng bởi tác động nạo 

của dòng chảy, đƣờng tràn, và cửa xả--tùy vào thứ tự xây dựng của đƣờng tràn và cổng xả phù sa
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Thay đổi cơ học của sự vận chuyển phù sa, thông qua việc giảm tốc độ của dòng chảy lũ trung 

bình trong hồ làm cho các hạt phù sa cỡ trung trƣớc đây vận chuyển lơ lửng thì nay sẽ đƣợc vận 

chuyển bán lơ lửng và các vật liệu cỡ lớn sẽ di chuyển ở đáy hoặc không di chuyển và sẽ gây ra sự 

ùn vật liệu thô và trung; 

� Tăng tác động bào mòn đáy sông và sạt lở bờ ở những đoạn sông phù sa bồi đắp ở Mekong 
(vùng 3).  Các dựa án trong Vùng 2 sẽ gây giảm việc cung cấp vật liệu đáy cho các đoạn do phù sa 

bồi đắp giữa Vientiane và Pakse, gây ra sự tái huy động phù sa đáy và dòng trong đoạn này, tăng mất 

đất nông nghiệp và đất canh tác ven sông (cồn, ven sông) và thay đổi dòng và luồng chảy. 

� Tăng tốc các vấn đề sạt lở và bất ổn định luồng ở Vientiane và Phnompenh.  Có các kho đáng 

kể vật liệu thô và trung trữ trong dòng ở Vùng 3 (14.000 triệu mét khối) sẽ làm giảm các vấn đề sạt 

lở từ các đập ở Trung Quốc ở Phnompenh trong vòng 1-2 thập kỷ, các chùm đập giữa và hạ lƣu sẽ 

giảm giai đoạn đệm này trong vài năm.  Tƣơng tự có khoảng 300-200 triệu mét khối cát thô và trung 

trữ trong dòng ở Vùng 2 và các dự án dòng chính ở chùm trên sẽ ngăn chặn việc tái huy động các 

loại phù sa này và sẽ loại bỏ sự đệm tác động ở Vientiane do giảm lƣợng phù sa đến từ Trung Quốc.  

Tác động đối với sự vận chuyển vật liệu trung và thô là khác nhau giữa các đoạn thƣợng và hạ lƣu 

của các đập dòng chính ở HLV: 

• Phía thượng lưu đập:  Nhìn chung, vật liệu thô là là loại vật liệu lắng đọng trƣớc, vì vậy đập trên 

cùng nhất phía thƣợng lƣu của chuỗi đập hoặc đập xây dựng đầu tiên sẽ gây ra sự tích lũy lớn 

nhất vật liệu thô so với các đập ở phía hạ lƣu.  Nếu tất cả các đập đƣợc xây thì Pak Beng, Ban 

Koum, Don Sa Hong, và Strung Treng sẽ có tác động nhiều nhất đối với sự vận chuyển vật liệu thô, 

mặc dù nó tùy thuộc vào thứ tự của việc xây dựng. 

• Ở  hạ lưu của các đập, phù sa thô sẽ là loại phù sa sau cùng được vận chuyển và sự bào mòn 

những loại phù sa nhỏ hơn sẽ dẫn đến sự bào mòn các đoạn hạ lưu sông. 

 

9.2.7 PHÙ SA MỊN 
Lƣợng phù sa lơ lửng đƣợc ƣớc lƣợng là 160-165 triệu tấn/năm.  Tốt đa 50% của lƣợng này sẽ bị 

giảm do các dự án ở Trung Quốc và vùng 3S. 

Khi có các đập dòng chính, lƣợng phù sa sẽ giảm tiếp ½ nữa, vì vậy luợng phù sa tại Kratie sẽ 

còn 25% lƣợng hiện tại (sẽ còn 42 triệu tấn/năm) (Hình 29, 31). Đây là con số ƣớc lƣợng dè dạt 

vì có nhiều sự chƣa chắc chắn (i) sự hiểu biết về vận chuyển phù sa mịn, và (ii) hiểu biết về hiệu 

năng lƣu giữ phù sa của các đập dòng chính và động thái phù sa trong hồ chứa. Hiệu năng lƣu giữ 

phù sa của các dự án dòng chính là tùy thuộc vào kích cỡ hạt phù sa do dòng sông vận chuyển và 

đƣợc ƣớc lƣợng nằm trong khoảng 0.1% đêế 50%. 

Sự giảm lớn nhất của lƣợng phù sa là nằm trong khoảng 10-20TE điểm phần trăm đầu tiên, 

sau đó sự giảm sẽ giảm xuống còn nhỏ khi lƣợng phù sa bị giữ cao hơn 40%.  Nhƣ vậy, thập chí với 

hiệu năng giữ phù sa thấp thì các đập dòng chính Mekong ở HLV sẽ đóng góp đáng kể cho sự 

giảm phù sa tính đến 2030. 

 

Phù sa mịn đóng vai trò nền tảng đối với ĐBSCL và các đồng bằng ngập lũ, ở đồng bằng Campuchia 

thì gradient phẳng dần và lƣợng phù sa chủ yếu là cát mịn và bùn, với sự vận chuyển lƣợng phù sa lơ 
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 Việc nạo phù sa lòng hồ phía trên đập chỉ xảy ra một đoạn ngắn trên đập, không phải trên toàn chiều dài 100km của hồ 

chứa. 



lửng từ Strung Treng đến Kampong Cham.  Sự bồi lắng ròng của phù sa mịn tập trung ở các đồng 

bằng ngập lũ ở Campuchia và ĐBSCL và cửa sông. 

 

Hình 29: Hiệu năng giữ phù sa của các đập thủy điện Mekong Khoảng 50% lượng phù sa 

Mekong sẽ được giữ lại bởi các đập thủy điện chi lưu và Thượng lưu vực.  Thậm chí hiêệ năng giữ 

phù sa nhỏ khoảng 5-10% của các đập vùng Hạ lưu vực cũng sẽ làm giảm lượng phù sa Mekong mất 

70-80%.  Nếu hiệu năng giữ phù sa của các đập dòng chính Mekong vùng Hạ lưu vực là 20-40% thì 

tổng lượng phù sa giảm sẽ là 85-90%. 

 

 
Các đập thủy điện dòng chính ở HLV sẽ: 

� Làm giảm vận tốc trong hồ và làm bồi lắng phù sa mịn trong hồ.  Việc giữ phù sa mịn này sẽ 

là một tác động trong thập kỷ đầu của việc vận hành các đập dòng chính, và việc bồi lắng sẽ đạt sự 

cân bằng dài hạn khá nhanh (trong một hoặc 2 thập kỷ) bởi vì hồ chứa là khác nhỏ. 

� Giảm hàm lƣợng phù sa lơ lửng trong dòng sông ở hạ lƣu các đập; Sự giảm lƣợng phù sa 

này sẽ có tác động lên sự vận chuyển dinh dƣỡng và tính ổn định của ĐBSCL (Bảng 13). 

Bảng 13:  Uớc lƣợng trung bình hàng năm của sự bồi lắng dinh dƣỡng và phù sa Mekong. 
Trong điều kiện nền khoảng 20% lượng phù sa ở Kratie sẽ bồi lắng ở đồng bằng Campuchia (Kể cả 

hồ Tonle Sap); 16% ở ĐBSCL, 3% ở cửa sông và 60% được vận chuyển ra môi trường biển chủ yếu 

trong phạm vi 20km từ bờ biển.  Sự giảm phù sa ở Kratie sẽ dẫn đến sự giảm tương ứng lượng bồi 

lắng ở các điểm này ở hạ lưu. 
NƠI BỒI LẮNG THỂ TÍCH BỒI LẮNG HÀNG NĂM 

Thông tin nền BDP Không có đập dòng 

chính 

Có đập dòng chính ở HLV (giả đỉnh 

hiệu suất lƣu giữ phù sa ròng tối đa của 



chuỗi đập ở HLV là 10%) TE 

(tổng)=75% 

Phù sa 

(Triệu 

tấn/năm) 

Dinh 

dƣỡng 

(P tổng) 

(triệu 

tấn/năm) 

Phù sa 

(Triệu 

tấn/năm) 

Dinh 

dƣỡng 

(P tổng) 

(triệu 

tấn/năm) 

Phù sa (Triệu 

tấn/năm) 

Dinh dƣỡng (P 

tổng) (triệu 

tấn/năm) 

Kratie: lƣợng phù 

sa vận chuyển hàng 

năm 

165  26,376  88  14,061  41  6,594 

Đồng bằng 

Campuchia 

25  3,958  13  2,111  6  989 

Đồng bằng Tonle 

Sap 

9  1,439  5  768  2  360 

ĐBSCL 26  4,157  14  2,210  7  1,039 

Cửa sông Mekong 5  800  3  427  1  200 

Bán đảo Cà Mau <1  32  <<1  14  ~0  8 

Ngoài khơi thềm lục 

địa (<20km từ thềm 

lục địa) 

100  15,990  53  8,533  25  3,998 

 

9.2.8 DINH DƢỠNG 
Hiện tại, khoảng 26,400 tấn/năm dinh dƣỡng đƣợc cung cấp cho các đồng bằng Mekong và ĐBSCL 

kèm theo lƣợng phù sa mịn hàng năm. 

Đến 2030, với kịch bản thủy điện dòng chính, lƣợng này sẽ giảm mất 75% (25% do các đập 

thủy điện dòng chính) hoặc giảm còn 6.600 tấn/năm. Sự giảm này sẽ có tác động nghiêm trọng 

lên các hệ tự nhiên và con ngƣời phụ thuộc vào lƣợng dinh dƣỡng này, bao gồm năng suất sinh học 

sơ cấp, rừng ngập nƣớc, thủy sản đồng bằng, và nông nghiệp, đặc biệt là: 

� Đồng bằng Campuchia 18.000km2 của đồng bằng Campuchia hƣởng đƣợc nguồn dinh dƣỡng tự 

nhiên từ phù sa lơ lửng, các đập dòng chính Mekong sẽ giảm lƣợng này từ 4.000 tấn/năm xuống 

còn 1.000 tấn/năm. 

� Đồng bằng sông cửu long  Một ƣớc lƣợng dè dặt cho thấy khoảng 5.000km2 ĐBSCL ở vùng 

nƣớc ngọt là phụ thuộc vào phù sa tràn bờ để làm giàu đất nông nghiệp, ở cạnh các dòng sông và hệ 

thống kênh mƣơng.  Các đập dòng chính sẽ làm giảm lƣợng phù sa này từ 4.000 tấn/năm xuống còn 

1.000 tấn/năm. 

� Năng suất hổ Tonle Sap Có một sự tƣơng quan mạnh giữa lƣợng phù sa và năng suất thủy sinh ở 

hồ Tonle Sap (Hình 30).  Hiện nay đầu ra và đầu vào của hồ đƣợc cân bằng và hồ có năng suất sinh 

học rất cao.  Nếu các đập dòng chính làm giảm đi một nửa lƣợng dinh dƣỡng của lƣợng dinh dƣỡng 

đã bị giảm một nƣử từ các đập Trung Quốc và chi lƣu (từ 5.000 tấn còn 2.250 tấn còng 1.200 

tấn/năm) tác động lên năng suất sinh học sơ cấp sẽ nghiêm trọng.  Điều này sẽ ảnh hƣởng đến nguồn 

cá Tonle Sap (60% sản lƣợng của Campuchia), ngoài ra còn có sự tổn thất 309.000 ha đất đồng 

bằng, tính đến 2030 nếu các đập đƣợc xây dựng. 

 

� Thủy sản biển:  Năng suất của thủy sản biển ĐBSCL là nhờ vào thềm lục địa cạn, môi trƣờng cửa 

sông, và sự lắng đọng 60% lƣợng phù sa đo ở Kratie.  Các vùng thủy sản ven biển sẽ bị giảm năng 

suất và có tác động đến tất cả các ngành phụ thuộc vào thủy sản. 

 

Hình 30: Tƣơng quan giữa sinh khối cá và lƣợng phù sa ở hồ Tonle Sap: 



Sử dụng phương trình hồi quy tuyến tính cho thấy có sự tương quan 95% giữa sinh khối cá và phù 

sa, cho thấy sự tương quan mạnh giữa năng suất của hồ Tonle Sap và lượng phù sa 

 

9.2.9  SỰ ỔN ĐỊNH ĐỒNG BẮNG 
 

Sự giảm lƣợng phù sa sẽ làm giảm vùng phù sa ở vùng biển ĐBSCL, ảnh hƣởng đến: 

� Sự bất ổn định lớn hơn và sạt lở bờ sông, kênh rạch ở ĐBSCL bao gồm các cù lao giữa sông, 

đông dân cƣ và đất đai màu mỡ nhất ở ĐBSCL. 

� Các tác động dây chuyền lên các công trình thủy nông tƣới và giao thông thủy nội địa và cần 

phải có các lịch duy tu bảo duỡng định kỳ. 

� Tăng sạt lở ven biển và giảm quá trình kiến tạo đồng bằng dọc theo bờ biển Đông của 

ĐBSCL với tác động dây chuyền lên sinh cảnh thủy sinh và nuôi thủy sản ven biển. 

Hình 31: Vận chuyển phù sat rung bình hàng năm. Trong điều kiện nền, khoảng 165 triệu 

tấn/năm đến Kratie và sau đó bồi lắng ở hạ lưu trong các đồng bằng Mekong; luồng sông và ở thềm 

lục địa ĐBSCL. 90 triệu tấn phát sinh từ trên Chiang Saen và khoảng 25 triệu tấn từ vùng 3S (Sesan, 

Sekong, Srepok).  Tính đến 2030, nếu không có đập dòng chính, lượng phù sa ở Chiang Saen và 

Kratie sẽ giảm 20 triệu tấn/năm và 88 triệu tấn/năm.  Các con số này tương đương sự giảm một nửa 

lượng phù sa dù không có các dự án dòng chính.  Với các đập dòng chính, thì luợng này giảm tiếp ½ 

nữa còn 42 triệu tấn/năm.  Các dự án trong Vùng 2 sẽ giữ lại 50% lượng đến từ Trung Quốc, các dự 

án Vùng 3 sẽ giữ lại luợng đóng góp của các chi lưu tả ngạn ở Lào và các dự án Vùng 4 sẽ giữ lại 

phù sa phát sinh từ các lưu vực 3S 



 
10 CÁC HỆ TRÊN CẠN 
10.1 THÔNG TIN NỀN 
 

10.1.1 SỬ DỤNG ĐẤT 
Có một sự đa dạng lớn về sử dụng đất trên cạn dọc theo sông Mekong với các vùng xung 

quanh ngày càng bị suy thoái và dọn trống để canh tác. Các hệ sinh thái trên cạn xung quanh 

Mekong bắt đầu từ độ che phủ rừng rộng ở Vùng 1 và 2 (80-90%), suy giảm đáng kể khi dòng sông 

đi qua Vùng 3,4,5, và 6; tỉ lệ đất nông nghiệp tăng lên trong diện tích đất sử dụng, đặc biệt là ở Đông 

bắc Thái Lan, Nam Lào, và dƣới Kratie ở Vùng 5 và ĐBSCL (41-67% trong các vùng này)(Hình 31) 

 

Các chính sách của chính phủ thiên về thâm canh nông nghiệp, với sự tăng tƣới ở Lào và 

Campuchia.  Ở Vùng 2, sinh kế hầu nhƣ phụ thuộc hoàn toàn vào nông nghiệp.  Ở Đông bắc Thái 

Lan, nƣớc dùng cho tƣới thêm là một yếu tố giới hạn và việc hết diện tích đất là yếu tố giới hạn ở 

Việt Nam.  Đất ngập nƣớc trở nên sinh cảnh quan trọng khi đi về phía hạ lƣu ở vùng 6 (Hình 31). 

 

10.1.2 ĐA DẠNG SINH HỌC TRÊN CẠN 



Gần 50% hành lang ven sông Mekong là các vùng đa dạng sinh học chính có tầm quan trọng 

quốc tế nhƣng quản lý kém hoặc thiếu quy hoạch bảo tồn sẽ tiếp tục bị suy thoái trong vòng 20 

năm tới. (Bảng 14).  Hơn 1050km của 2040 km của sông Mekong từ Chiang Saen đến biển đƣợc 

xem là các vùng đa dạng sinh học chính, nhƣng chỉ khoảng 100km nằm trong các khu bảo tồn. 
Bảng 14: Chiều dài của các đoạn dòng chính đuợc xem là các vùng đa dạng sinh học chính và các vùng bảo tồn 

Vùng Chiều dài đoạn sông Chiều dài đoạn sông 

đƣợc xem là các vùng 

đa dạng sinh học chính 

Chiều dài đoạn đƣợc 

bảo vệ 

 Km km Km 

1 220 100+ 0 

2 795 495+ 0 

3 715 100 100 

4 310 310 0 

5a 335 0 0 

5b  Toàn bộ hồ Tonle Sap 14.812km
2
 

6 225 Nhiều vùng đất ngập 

nƣớc đồng bằng 

27.425ha 

Tổng cộng 2600 1005+ 100+ 

 

Không có các đập dòng chinh Mekong, các mối đe dọa chính đến đa dạng sinh học trên cạn, 

bao gồm mở rộng nông nghiệp, cho thuê đất (Campuchia) và mất sinh ảnh đồng bằng do điều 

tiết thủy văn ở Thƣợng lƣu vực và thủy điện chi lƣu.  500-600km2 rừng ngập nƣớc ở Tonle Sap 

sẽ bị mất do tác động điều tiết thủy văn ảnh hƣởng đến đỉnh dòng chảy. 

 

10.1.3 NÔNG NGHIỆP 
 

Đến 2030, đất nông nghiệp tƣới sẽ tăng từ 3,1 triệu ha lên 9,7 triệu ha, một tỉ lệ quan trọng 

nằm trong hành lang ven sông Mekong (Bảng 15).  Sự tăng này chủ yếu là do chính sách của Lào 

và Campuchia trong việc thâm canh và tƣới.  Có những yếu tố giới hạn cho việc mở rộng nông 

nghiệp: 

• Thái Lan:  Sự không có nƣớc quanh năm là yếu tố lớn nhất giới hạn năng suất nông nghiệp ở 

Đông bắc Thái Lan. Từ những năm 1960, Thái Lan đã thăm dò khả năng cho những dự án tƣới tầm 

cỡ lớn lấy nƣớc Mekong vào tƣới nông nghiệp ở Đông bắc Thái Lan, tuy nhiên, địa hình bằng phẳng 

khó tiến hành làm hồ chứa lớn ở lƣu vực Chi-Mun làm giới hạn khả năng các dự án tƣới khổng lồ. 

Việt Nam Yếu tố giới hạn của Việt Nam là đất, với hơn 65% diện tích đất đã đƣợc chuyển sang 

nông nghiệp, thì còn ít cơ hội cho việc mở rộng diện tích.  Hầu hết đất nƣớc ngọt ở đồng bằng đã 

canh tác nhiều vụ và sự xâm nhập mặn làm giới hạn kỹ thuật canh tác này. 

• Campuchia và Lào:  Yếu tố giới hạn chính là thiếu tài nguyên và cơ sở hạ tầng: để chuyển từ 

canh tác lúa nƣớc trời sang tƣới. 

• Đất trồng trọt ven sông là một đóng góp quan trọng cho sinh kế các cộng đồng ven sông và 

mặc dù chƣa đƣợc nghiên cứu có hệ thống, sự đóng góp của chúng trong mỗi vùng là khoảng 10-60 

triệu USD/năm. 
 

 

 

 

 

 

 



Bảng 15: Ƣớc lƣợng diện tích và giá trị của đồng lúa trong hành lang 50km của sông Mekong. 
Vùng  1 2 3 4 5 6 

 Đơn vị Trung  

Quốc đến 

Chiang 

Saen 

Chiang 

Saen đến 

Vientiane 

Vientiane 

đến Pakse 

Pakse 

đến 

Kratie 

Kratie đến 

Phnompenh 

& Tonle 

Sap 

Phnompenh 

đến Biển 

Diện tích lúa trong 

hành lang 50km dọc 

hai bên sông 

Km2 500.22 3,655.09 22,916.31 1,625.64 13,910.25 19,810.05 

Năng suất Tấn/ha/năm 1.00 2.00 3.50 2.60 2.60 5.00 

Sản lƣợng Tấn/năm 50,022 731,019 8,020,710 422,666 3,616,666 9,905,024 

Giá 0.2USD/Kg Triệu USD 10.00 146.20 1,604.14 84.53 723.33 1,981.00 

Hình 32:  Sử dụng đất hiện tại ven sông Mekong:  Có sự giảm độ che phủ và tăng diện tích canh 

tác giữa Vân Nam và biển,  tương quan với mật độ dân số.  Đất ngập nước cũng là một sinh cảnh 

quan trọng khi dòng sông phẳng dần từ Nam Lào (Siphandone), Campuchia và ĐBSCL. 

 

 
10.2 ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG 
10 trong số các dự án dòng chính sẽ có tác động địa phƣơng đáng kể lên đa dạng sinh học trên 

cạn và năng suất nông nghiệp của 135000 ha bị ngập do các đập gây ra và mất đất do làm 



đuờng xá và đƣờng truyền tải điện
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. Các tác dộng này thể hiện chủ yếu ở những nơi ngập vĩnh 

viễn và thay đổi lƣợng nƣớc. 

Hình 33: Các vùng hồ dòng chính Mekong ở HLV trong và ngoài luồng Mekong 

 
Khoảng 75% diện tích hồ chứa (100.000 ha) nằm trong luồng sông Mekong.  Don Sahong, Pak 

Lay, Luang Prabang có hơn 40% hồ nằm trong luồng sông, trong khi Xayaburi, Ban Koum, và Pak 

Chom có hơn 85% nằm trong luồng sông (Hình 32). 25,000 ha đất rừng sẽ bị ngập, cùng với 8000 

ha đất canh tác.  Hầu hết rừng nằm gần sông Mekong đã bị suy thoái.  Rừng ngập nƣớc và rừng cây 

bụi trong lòng sông, đặc biệt là các hồ chứa ở Pak Chom, Bam Koum, và 2 đập ở Campuchia sẽ bị 

mất.  Hai đập ở Campuchia khác vì chúng sẽ làm ngập các vùng rộng lớn, bao gồm rừng và đất canh 

tác.  Đập Sambor sẽ làm ngập hơn 16.000 ha đất trên cạn (khoảng 50% tổng).   

Hồ chứa Sambor sẽ thay đổi cảnh quan thung lũng của sông Mekong, duy trì mực nƣớc cao 

vĩnh viễn trên mực nƣớc hiện nay và sẽ không có biến đổi nhiều theo mùa.  Ở một số đoạn sông 

(5-10%) trên bức tƣờng đập, nƣớc sẽ cao hơn mực nƣớc trong lịch sử và trên mực nƣớc tần suất 

1000 năm.  1.370km2 đất ven sông sẽ bị ngập vĩnh viễn bởi mực nƣớc cao trong các hồ chứa 

đập dòng chính. 

 

Tác động lớn nhất đối với hệ trên cạn là đối với hệ sinh thái đất ngập nƣớc.  Khoảng 40% đất 

ngập nƣớc của sông Mekong là nằm ở các đoạn có dự án và 17% sẽ bị ngập vĩnh viễn bởi các đập 

dòng chính (17%) (Bảng 16) 
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 Không bao gồm Strung Treng vì không có thông tin; và không bao gồm Thakho vì nó không bao 

gồm đất vì nó không phải là dự án chuyển nƣớc. 



Bảng 16: So sánh sửdụng đất trong 50km hành lang dọc theo mỗi bờ của sông Mekong ở HVL 

với những diện tích bị ngập do các đập dòng chính gây ra. 

 
Loại hình sử dụng đất % của tổng loại hình sử 

dụng đất hiện tại trong 

vùng 2-4
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% Vùng 2-4 của loại 

hình sử dụng đất bị 

ngập do đập dòng chính 

ở HVL 

Tổng diện tích canh tác  Diện tích (km2) 

 

35,793 63.5 

% 47.4% 0.2% 

Tổng diện tích che phủ 

rừng 

Diện tích (km2) 

 

100,486 543.50 

% 86.1% 0.5% 

Đất trống Diện tích (km2) 

 

4,288 28.40 

% 21.3% 0.7% 

Đất ngập nƣớc Diện tích (km2) 

 

4,355 734.50 

% 38.9% 16.9% 

Xây dựng/đất ở Diện tích (km2) 

 

714 1.76 

% 13.2% 0.2% 

Tổng Diện tích (km2) 

 

145,636 1,369.90 

% 63.6% 0.9% 

 

Khoảng 150.000 ha đất trồng trọt ven sông, đất nông nghiệp và các công trình tƣới sẽ bị trực 

tiếp ảnh hƣởng bởi 996km chiều dài hồ của 11 đập giữa Chiang Saen và Kratie 20% đất nông 

nghiệp sẽ bị mất vĩnh viễn do ngập hoặc do dọn mặt bằng trong khi việc sử dụng và năng suất của 

80% còn lại sẽ phức tạp. 

 

Tổn thất đất trồng trọt ven sông trong các vùng hồ chứa, và một khoảng dƣới mỗi đập sẽ ảnh 

hƣởng 450,000 gia đình với một số tác động nghiêm trọng lên sinh kế của các cộng đồng ven sông 

kể cả việc mất nguồn thực phẩm nông thôn (Bảng 17) 

 
Bảng 17:  Các tổn thất đất trồng trọt ven sông do các đập dòng chính ở HVL 

Vùng Dân số phụ 

thuộc dòng 

sông (2005) 

Dân số phụ 

thuộc dòng 

sông <15km 

Số hộ phụ 

thuộc vào dòng 

sông bị ảnh 

hƣởng 

Số hộ có đất 

ven sông bị 

ảnh hƣởng 

Tổng diện tích 

đất trồng trọt 

ven sông bị 

ảnh hƣởng 

2 313,939 62,788 54,811 7,564 1,891 

3 1,343,182 268,636 59,906 7,488 1,872 

4 232,397 46,479 20,141 2,216 554 

5 3,581,952 716,390 Không thay đổi 49,431 12,358 

6 6,482,368 1,296,474 Không thay đổi 381,163 95,291 

Tổng 11,953,838 2,390,767 134,858 447,862 111,966 

 

 

                                                 
54

 Tổng diện tích của mỗi loại hình sử dụng đất là trong 50km hành lang sử dụng trong phân tích này 

Analysis. 



Một diện tích ít nhất là 9.000 ha đất nông nghiệp sẽ bị ngập do 10 đập dòng chính
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Sambor và Lat Sua sẽ có tác động lớn nhất với hơn 50% của tổng này (5.000 ha) chủ yếu là do địa 

hình bằng phẳng hơn trong các vùng này.  Có những vùng đất nông nghiệp quan trọng ở bắc Lào; 

với Pak Beng làm ngập 1.657 ha đất nông nghiệp và Pak Lay làm ngập 830 ha và Sanakham 762 ha.  

Địa hình dốc và vị trí xa của bắc Lào sẽ là trở ngại lớn hơn trong việc tìm đất canh tác thay thế ở gần 

đó so với ở nam Lào và Campuchia. 

 

• Thêm 32.000 ha sẽ có các công trình tƣới và bơm bị khó vận hành. Khoảng 304 trạm bơm ở hạ 

lƣu sẽ phải bị di dời, sửa đổi.  Ngoài ra, với sự giao động nhanh của mực nƣớc, việc tƣới bằng trọng 

lực của đồng bằng ở Campuchia sẽ kém hiệu quả và sẽ tăng nhu cầu bơm cho vùng nông nghiệp 

quan trọng này. 

 

• Khoảng 10.000-15.000 ha đất sẽ đƣợc dọn dẹp để làm đƣờng xá dẫn vào công trình và đƣờng 

truyền tải điện cho 7 dự án dòngchính
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 75% diện tích này sẽ là đất rừng và 25% là đất anh tác. 

Bảng 18: Giá trị của đất canh tác ven sông 
Vùng Present yield of 

vegetables 

produced (kg) 

yield of 

vegetables lost 

(tonnes) 

total value lost 

per year (USD 

million) 

2 12,977 11,346 9.08 

3 50,369 11,232 8.99 

4 7,669 3,323 2.66 

5 74,146 0 0.00 

6 571,745 0 0.00 

Tổng 716,926 25,901 20.72 

Đất nông nghiệp sẽ bị mất nhiều hơn đƣợc (kể cả đất trồng trọt ven sông).  Sự tăng hoạt động 

nông nghiệp trong các dự án tƣới của các đập sẽ khoảng 15 triệu USD/năm trong khi đó các tổn thất 

về đất nông nghiệp (5,4 triệu USD/năm) và đất trồng trọt ven sông (20.7 triệu USD) sẽ nhiều hơn là 

sự tăng (Bảng 18). 

Các dự án dòng chính sẽ làm tồi tệ thêm sự phân bố lợi ích nông nghiệp không đồng đều trong 

các cộng đồng ven sông với những sự tổn thất nông nghiệp phát sinh dọc theo toàn bộ chiều dài ảnh 

hƣởng 20% của dân số 11,9 triệu ngƣời phụ thuộc vào sông Mekong thì ợi ích sẽ tập trung chủ yếu ở 

các dự án tƣới gần các đập riêng lẻ. 

Các dự án dòng chính sẽ tạo điều kiện cho các dự án tƣới cỡ trung và lớn, không phù hợp cho 

việc duy trì sinh kế trong vùng Mekong: 

• Kinh nghiệm trên thế giới và ở vùng HVL Mekong đối với các dự án tƣới lớn cho thấy chúng 

không hiệu quả.  Ở Campuchia, một nghiên cứu rà soát 900.000 ha tƣới do 2.500 dự án tƣới cho thấy 

62% không hoạt động, 32% hoạt động một phần, và chỉ 6% hoạt động tốt. 

• Các công trình lớn thì thích hợp cho canh tác lúa nhƣng ít uyển chuyển đối với nhu cầu của nông 

dân và sự đa dạng hoa màu.  Những thay đổi kiểu canh tác đòi hỏi phải sửa đổi các công trình tƣới 

một cách đắt đỏ. 

Các dự án sẽ có tác động đáng kể lên đa dạng sinh học thủy sinh và trên cạn có tầm quan trọng 

quốc tế--khoảng ½ chiều dài của sông Mekong ở HLV là các Vùng đa dạng sinh học chính (KBAs)
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 Con số này không tính mất đất tưới liên quan đến Strung Treng vì không có thông tin. 

 
56

 Không có thông tin đối với Pak Beng, Pak Lay, Sanakham, Lat Sua, Stung Treng 



� 80% các KBAs này dọc the sông Mekong sẽ bị các đập ảnh hƣởng với sự tổn thất cảnh quan, 

đa dạnh sinh ảnh, và vùng tìm thức ăn của các loài tiêu biểu, đặc biệt là chim (79% KBAs ở Vùng 2, 

100% KBA ở Vùng 3 và 4) 

� Các vùng đất ngập nƣớc có tầm quan trọng toàn cầu ở Siphandone sẽ bị ảnh huởng trực tiếp 

do mất sinh cảnh đất ngập nƣớc và sự biến thiên theo mùa. 

� Một điểm Ramsar có tầm quan trọng quốc tế phía trên Strung Treng sẽ bị ảnh hƣởng trực 

tiếp.  Thông báo cho Ban thƣ ký Ramsar rằng Stung Treng nên đƣợc đƣa vào Danh sách Montreux 

về đất ngập nƣợc bị đe dọa với rủi ro rút tên khỏi Ramsar nếu đập Strung Treng đƣợc xây dựng. 

� Các đập dòng chính sẽ đóng góp nhỏ cho việc giảm rừng ngập nƣớc và đất ngập nƣớc ở 

Tonle Sap theo dự báo trong kịch bản 20 năm có đập dòng chính.  93-98% sự thay đổi này sẽ liên 

quan trực tiếp đến việc điều tiết thủy văn Mekong bởi thủy điện chi lƣu và dòng chính, với 2-7% là 

do dòng chính. 

� Việc vận hành thiếu điều phối chuỗi các đập dòng chính có thể dẫn đến kéo dài thời gian lƣu 

nƣớc đến vài tuần, có thể gây tác động lên thời lƣợng của mùa lũ và sự chuyển mùa giữa pha ngập 

và pha khô của rừng ngập nƣớc và đất ngập nƣớc. 

 

11 CÁC HỆ THỦY SINH 
 

11.1  THÔNG TIN NỀN 
Khi không có các đập dòng chính Mekong, các khuynh hƣớng theo các vùng ó thể đƣợc tóm tắt nhƣ 

sau: 

• Vùng 1:  Hình thái dòng sông vàsinh thái thủy sinh ở Vùng 1 sẽ thay đổi đáng kể trong 20 năm tới 

do các đập ở Vân Nam. 

• Vùng 2: Sự suy thoái tiếp diễn dần của dòng sông ở Vùng 2, với sự tổn thất đa dạng sinh học và 

sản lƣợng và giảm thực vật sông. 

• Vùng 3:  Tiếp tục suy thoái sinh cảnh và đa dạng sinh học. 

• Vùng 4: Các chỉ dấu suy thoái môi trƣờng có mặt ở Vùng 4 và có thể tăng--mất sinh cảnh, mất đa 

dạng sinh học, giảm sản lƣợng cá, tăng độc chất trong chuỗi thực phẩm, những sự tăng gần đây về 

tảo. 

• Vùng 5: Tăng áp lực lên hệ sinh thái thủy sinh ở Vùng 5, đặc biệt là hồ Tonle Sap do các thay đổi 

thủy văn, phạm vi ngập lũ, tăng ô nhiễm, và thu hoạch tài nguyên thủy sinh vƣợt mức năng suất. 

• Vùng 6: Tăng áp lực dân số ở Vùng 6 sẽ thêm lƣợng ô nhiễm và làm suy giảm chất lƣợng nƣớc, sự 

thay đổi thủy văn và dòng chảy phù sa sẽ làm thay đổi động thái của đồng bằng, đặc biệt là trong bối 

cảnh biến đổi khí hậu. 

 

11.1.1 ĐA DẠNG SINH HỌC VÀ SINH CẢNH THỦY SINH CỦA MEKONG 
Sông Mekong là một trong số những hệ thống sông đa dạng sinh học nhất trên thế giới, đứng 

thứ hai chỉ sau sông Amazon với 781 loài đã đƣợc khoa học mô tả.  Các hệ sinh thái thủy sinh 

của Mekong là tƣơng đối tự nhiên ở thời điểm hiêệ tại, với các sinh cảnh thủy sinh đa dạng.  Trong 

những năm gần đây đã ó những thay đổi, ví dụ, việc xây dựng các đập ở thƣợng nguồn ở Trung 

Quốc, và một số chi lƣu ở Hạ lƣu vực, đã bắt đầu làm thay đổi thủy văn và kiểu dòng chảy phù sa, 

làm cho hình thái của dòng sông đã bắt đầu thay đổi.  Khi các sự phát triển này tăng về tầm cỡ và số 

lƣợng, quá trình thay đổi này sẽ tiếp tục dù không có các đập dòng chính ở vùng Hạ lƣu vực. 

 



Áp lực từ các hoạt động của con ngƣời đang càng ngày đặt hệ động vật của dòng sông trong 

rủi ro, với khoảng 28 loài bị đe dọa tuyệt chủng.  Các loài này bao gồm các loài đặc trƣng của 

sông Mekong. 

 

Đa dạng sinh học của Mekong đo bằng sự đa dạng cá có khuynh hƣớng gảim trong 20 năm tới, 

chủ yếu là do khai thác quá mức, giảm sinh cảnh thủy sinh và giảm chất lƣợng nƣớc ở một số 

nơi (Bảng 19). 

Đƣờng di chuyển của các lên xuống dòng chính Mekong vẫn duy trì (nếu không có các đập). 

 
Vùng V1 Trung 

Quốc 

V2 Chiang 

Saen-

Vientiane 

V3 

Vientiane-

Pakse 

Vùng 4 

Pakse-

Kratie 

V5 Kratie-

Phnom 

Penh và 

Tonle Sap 

Vùng 6 

Phnompenh-

ĐBSCL 

Số hộ 13 12  36 4040 56 

Số loài 151 140  252 284 486 
Loài đặc hữu 19 26  40 31 28 
Loài ngoại lai 7 4  5 4 3 
Loài bản địa 125 110  15.9 249 455 
% đặc hữu 12.6 18.6  32.3 10.9 58 

% của tất cả các 

loài Mekong 

19.3 7.9   36.4 622 

 

11.1.2 NĂNG SUẤT CỦA CÁC SINH CẢNH THỦY SINH MEKONG 
Thủy văn và dòng chảy phù sat hay đổi do các đập Trung Quốc và các chi lƣu sẽ làm thay đổi 

hìn thái và năng suất của các đoạn sông ở dòng chính. 

Việc giảm các mực nƣớc mùa khô và phù sa sẽ làm giảm sự đa dạng và năng suất của dòng chính 

Mekong. 

Sự đóng góp vào tổng Năng suất sơ cấp ròng (NPP) từ các đặc điểm của dòng chính do có mùa 

khô là 15-64% ở các vùng khác nhau (Bảng 20).  Tổng NPP của vùng HLV là 980.330-1.584.496 

tấn C/năm: 

• Vùng 4 có năng suất trong dòng chính cao nhất (đến 545.000 tấn C/năm) với Vùng 3,3,5 khác nhau 

và lên đến 380.000 tấn C/năm mỗi vùng. 

• Vùng 2 có tỉ lệ năng suất chỉ trong phạm vi dòng chính cao nhất 
Bảng 20: Các con số ƣớc lƣợng và NPP trong dòng chính ở vùng HLV. 
Vùng Tổng NPP ở các vùng (Tấn C/năm) % đóng góp của NPP dòng chính trong 

tổng NPP của hành lang Mekong 

 Min Max Min Max 

1     

2 204.323 381.403 33% 29% 

3 245.486 342.531 15% 56% 

4 324.465 545.093 25% 48% 

5 306.056 315.470 20%  

6     

Tổng 980.330 1.584.496 15% 64% 

Việc giảm phân nửa lƣợng phù sa Mekong sẽ làm giảm thêm năng suất sinh học sơ cấp của 

Sông Mekong.  Chuỗi 8 đập đƣợc dự kiến ở Vân Nam và các dự án chi lƣu của vùng HVL sẽ làm 

giảm lƣợng phù sa của Mekong khoảng 50% ở Kratie và khoảng 80% ở Vùng 2.  Một lƣợng lớn 

dinh dƣỡng đƣợc gắn với phù sa này và sự giảm dinh dƣỡng đáng kể sẽ làm giảm thêm năng suất 

sinh học của hệ Mekong. 



 

Hiện chƣa thể liên hệ giữa những thay đổi về năng suất sinh học sơ cấp và lƣợng cá đánh bắt vì 

sự phức tạp của các mối quan hệ, và vì lƣợng cá đánh bắt chủ yếu dựa vào số nổ lực đánh bắt và số 

lƣợng cá. Tuy nhiên, năng suất sinh học sơ cấp là một chỉ dấu của năng suất cá của vùng. 

 

11.1.3 KHẢ NĂNG CỦA CÁC DỊCH VỤ ĐIỀU TIẾT CỦA SÔNG MEKONG--

CHẤT LƢỢNG NƢỚC 
Mặc dù dòng sông hiện tại là tƣơng đối sạch và hệ sinh thái có sức khỏe tốt, có những nguồn ô 

nhiễm đểm và nguồn phân tán, nhƣ nƣớc thải nông nghiệp ngày càng tăng, hiện nay đang đƣợc 

giảm thiểu bởi sự pha loãng do lƣu lƣợng dòng sông lớn
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. Kết quả là chất lƣợng nƣớc kém thƣờng 

là ở những vùng cục bộ và bị pha loãng nhanh, và chất lƣợng nƣớc đƣợc cải thiện. ví du sau khi nhận 

nƣớc thải từ các vùng đô thị. 

• Phèn hóa nƣớc mặt cũng là một vấn đề chất lƣợng nƣớc quan trong với khuynh hƣớng thấy rõ 

trong suốt Vùng 3 (Vientiane-Pakse). 

•  Lƣợng hữu cơ ngày càng trở thành vấn đề ở Vientiane, Nakhon Phanom, và Khong Chiam, 

là những trung tâm dân cƣ lớn. 

• Nitrogen và Phophorus không phải là vấn đề ở bất cứ đoạn nào giữa Chiang Saen và Pakse. 

• Khoáng hoá đang ảnh hƣởng nƣớc mặt ở hạ lƣu Chiana Saen và VIentiane 

Có những dấu hiệu suy giảm chất lƣợng nƣớc-một khuynh hƣớng dự báo sẽ tăng trong tƣơng 

lai cùng với sự tăng dân số.  Các khuynh hƣớng này là mạnh nhất đối với các vùng hạ lƣu của HLV 

và gần các khu dân cƣ lớn. 

• Xiang Kok có sự suy thoái sức khỏe sinh thái đáng kể trong 5 năm qua. 

• Những vùng đất ngập nƣớc quan trọng ở Songkhram và Sinphandone tíep tục cho thấy có sức khỏe 

sinh thái tốt và không bỉ ảnh hƣởng bởi những vùng xấu hơn ở Vientiane và Nakhon Phanom, cho 

thấy rằng dòng chảy Mekong tiếp tục pha loãng ô nhiễm và khắc phục các vấn đề chất lƣợng nƣớc. 

• Nhánh sông Tiền ở ĐBSCL tiếp tục cho thấy sức khỏe sinh thái kém hơn nhánh sông Hậu.  Nói 

chung, các vùng 2, và 3 tiếp tục duy trì đƣợc các đặc điểm sinh thái tốt hơn là các vùng hạ lƣu (Bảng 

21): 

• Hình thái: hình dạng dòng chảy vẫn chƣa  bị thay đổi trong vùng 4 và đã bị thay đổi trung bình ở 

các vùng khác. 

• Thực vật bờ sông/trong dòng: đã bị thay đổi một ít đến thay đổi nhiều ở tất cả các vùng, với sự 

suy thoái nhiều ở Vùng 3 và 5. 

• Động vật không xƣơng sống, cá, chim nƣớc, lƣỡng cƣ, bò sát: hầu hết hệ động vật thủy sinh đã 

bị thay đổi trung bình trong toàn vùng HLV, vớ sự bảo tồn tốt hơn ở Vùng 2 và 3. 
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 Tốt theo thang điểm của MRC IBFM và tƣơng ứng với những điều kiện ―gần nhƣ tự nhiên‖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bảng 21: Kết quả đánh giá của IBFP về tình trạng sinh thái của các vùng sông A= Rất tốt/chưa bị thay 

đổi; B=Tốt/gần tự nhiên; C=trung bình; D=cần cải thiện; E=rất cần cải thiện/bị thay đổi nhiều. 
Ngành Vùng 2 Vùng 3 Vùng 4 Vùng 5 Vùng 6 

Hình thái dòng sông B+ B+ A B+ C 

Chất lƣợng nƣớc (hóa 

chất) 

B   B B-E 

Thực vật--giữa/ven sông C C* B* D* C-D 

D# C# B-E# 

Đvật không xƣơng sống B B B+ B- C 

Cá C C C C D 

Chim nƣớc C C D+ D+ D+ 

Ếch/nhái C C D+ D+ D+ 

B- 

 

B- C+ C+ C+ 

 

11.1.4 GIÁ TRỊ CỦA CÁC DỊCH VỤ VĂN HÓA, DU LỊCH CỦA HỆ SINH THÁI 

SÔNG MEKONG 

DU LỊCH 
Mekong đƣợc công nhận có giá trị văn hóa rất lớn đối với các thành phồ và cộng đồng ven 

sông cho du lich.  Sự thu hút du lịch của dòng sông gần tự nhiên, lớn, một đặc điểm của chiến lƣợc 

du lịch của Tiểu vùng Mekong mở rộng, đƣợc kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng trong tƣơng lai. 

Thái Lan tiếp tục trội về du lịch trong lƣu vực Mekong, tuy nhiên các ngành du lịch quốc gia 

của các quốc gia khác đang tăng trƣởng nhanh hơn (hình 34). 

 

Ở Lào, các dự báo cho thấy rằng lƣợng khách du lịch quốc tế sẽ tăng từ 1,6 triệu khách năm 

2007 lên 3,5 triệu năm 2015, với doanh thu du lịch tăng từ 233 triệu USD lên 399 triệu.  Sự phụ 

thuộc vào du lịch làm sinh kế biến thiên từ 2-3% ở Xayaboury lên 20% ở một số nơi ở Champassak. 

Hình 34: Trends in tourism: (a) Các khuynh hướng khách du lịch ở Tỉêu vùng Mekong mở rộng; 

(b) ước luợng giá trị chi tiêu du lịch ở 6 quốc gia Tiểu vùng Mekong mở rộng. 

 
GIÁ TRỊ VĂN HÓA 
Giá trị văn hóa và cảnh quan của dòng chính Mekong sẽ nguyên vẹn trong 20 năm tới, mặc dù 

có sự tăng dòng chảy mùa khô và giảm phù sa dẫn đến sự mất các giồng cát.  Điều này sẽ giảm 

đáng kể các vùng khô trong dòng sông cho các hoạt động du lịch trong mùa khô ở tất cả các vùng.  

Giá trị của sông Mekong nhƣ là một nơi thu hút du lịch vẫn ít bị ảnh hƣởng bởi các tác động này. 

 

11.2  ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG 



11.2.1 ĐA DẠNG SINH HỌC THỦY SINH 
Sự mất sinh cảnh sẽ khuyến khích sự phát triển mạnh các loài không cần các sinh cảnh đặc 

biệt và các tín hiệu thủy văn sinh sản trong hồ.  Sự phân mảnh dòng sông bởi 11 đập dòng 

chính sẽ làm cách ly các quần thể thủy sinh thành các túi riêng dẫn đến tuyệt chủng loài. 

� Cá: các tổn thất đa dạng sinh học sẽ quan trọng nhất đối với các loài cá.  Ở một số vùng có thể 

mất đến ½ số loài (xem phần Đánh giá tác động về cá) 

� Thân mềm: Sông Mekong có số loài ốc nƣớc ngọt nhiều nhất thế giới và nhiều loài này sẽ bị biến 

mất cùng với sự mất sinh cảnh. 

� Lƣỡng cƣ: phụ thuộc vào các vùng đất ngập nƣớc do nƣớc lũ rút đi để lại để sinh sản, các loài này 

sẽ bị ảnh hƣởng ở tất cả các vùng ở Mekong. 

� Các loài chim phụ thuộc vào dòng sông: Các loài chim phụ thuộc vào các giồng cát bị bày ra 

trong mùa khô và bờ sông để sinh sản và làm tổ sẽ bị mất sinh cảnh.  Ở Vùng 3 và Vùng 5 và bắc 

Vùng 3, các loài này bao gồm Lapwings, Pranticoles.  Ở vùng 3 và Vùng 4 là các loài cò lớn (Giang 

Sen), Già Đẫy, Cò muỗng, River Terns, và wagtails bị đe dọa tuyệt chủng. 

� Cá heo Irrawaddy: các đập dòng chính sẽ có thể là mối đe dọa cuối cùng dẫn đến sự tuyệt chủng 

của loài cá heo Irrawaddy đang bị đe dọa tuyệt chủng. 

� Cá tra dầu khổng lồ: Phụ thuộc vào đƣờng di cƣ, các quần thể cá tra dầu trong tự nhiên sẽ bị 

tuyệt chủng ở các đồng bằng Campuchia và sẽ bị tuyệt chủng hoàn toàn ở Vùng 4 và Vùng 2. 

� Cá sấu Xiêm ở Stung Treng.  Quần thể cá sấu Xiêm sẽ bị tuyệt chủng địa phƣơng do các đập 

thủy điện dòng chính. 

� Rùa: Sẽ có sự giảm hầu hết các loài rùa ở Mekong, bao gồm loài rùa mai mềm Cantor khổng lồ, 

do mất các giồng cát và các sinh cảnh sinh sản theo mùa. 

� Rái cá: các đập dòng chính sẽ làm giảm sinh cảnh phù hợp và các quần thể bị phân mảnh của rái 

cá sống ở hệ sông Mekong và Tonle Sap—bao gồm 3 loài quan trọng: (i) Rái cá lông mũi (đe dọa 

tuyệt chủng), (ii) Rái cá vuốt bóng (Sẽ bị đe dọa), và (iii) Rái cá vuốt bé (sẽ bị tổn thƣơng). 

 

11.2.2 CHẤT LƢỢNG NƢỚC 
Tác động lên chất lƣợng nƣớc là khác nhau trong quá trình xây dựng và vận hành.  Tùy vào thứ tự và 

thời gian xây dựng của các đập dòng chính, các tác động trong giai đoạn xây dựng có thể xuất phát 

từ hơn 1 đập trong quá trình 5-8 năm. 

 

Xây dựng: các tác động tiêu cực lên chất lượng nước trong quá trình xây dựng là tồi tệ nhất 

trong mùa khô 

� Tăng lượng phù sa: Các hoạt động làm nổ đá và đào đất sẽ làm tăng lƣợng phù sa gây tác động 

địa phƣơng làm phẳng nền đá và những bãi đá cạn ở ngay hạ lƣu và tác động đến việc cá sinh sản. 

� Làm tăng hữu cơ:  tăng nƣớc thải và chất thải rắn dẫn đến các tác động ở địa phƣơng. 

� Tăng nhu cầu oxy:  Các dự án ở Campuchia sẽ làm ngập những vùng đất lớn làm phân hủy xác 

bã thực vật chết. 

� Đổ, tràn dầu, nhiên liệu, hóa chất, xi măng, và các vật liệu xây dựng khác vào các vùng hạ lƣu. 

 

Giai đoạn vận hành Các tác động dài hạn ở các dự án dòng chính ở HLV đối với chất lƣợng nƣớc 

của Sông Mekong sẽ ít nghiêm trọng hơn đối với giai đoạn xây dựng: 

• Giảm độ đục: Lƣợng phù sa sẽ giảm 75% (1/3 liên quan trực tiếp đến các đập dòng chính).  Điều 

này trong dài hạn sẽ làm giảm độ đục của cột nƣớc. 

• Giảm vận chuyển phù sa:  Sông Mekong vận chuyển một lƣợng lớn xác bã thực vật và xác gỗ dọc 

theo chiều dài của nó và đóng vai trò quan trọng trong quay vòng chất dinh dƣỡng vào hệ Mekong.   



Các đập dòng chính Mekong sẽ gây ra sự tập trung của các xác bã này trong các hồ chứa và cắt đứt 

sự kết nối sinh hóa giữa đầu nguồn và các đồng bằng trong hệ thống Mekong. 

• Các tác động tích lũy:  Các dự báo cho thấy rằng đến 2030; mức phosphorus và nitrogen sẽ tăng 

thêm 100% và 85%, trong khi lƣợng nƣớc thải sẽ tăng 35% có thể dẫn đến sự giảm chất lƣợng nƣớc 

theo mùa ở một số hồ của dòng chính. 

• Tăng rủi ro các sự kiện ô nhiễm chính: Các sản phẩm sử dụng trong quá trình vận hành, thí dụ 

dầu công nghiệp có khả năng gây ra những tác động thảm họa đối với chất lựong nƣớc do sự rò, rỉ và 

sự hỏng hóc thiết bị. 

 

11.2.3 CÁC DỊCH VỤ HỆ SINH THÁI VÀ VĂN HÓA 
Những thay đổi quan trọng đối với các giá trị văn hóa của hệ sinh thái của dòng sông sẽ ảnh 

hƣởng đến cấu trúc tôn giáo, văn hóa, xã hội của cộng đồng ven sông.  Các thay đổi này sẽ có 

các tác động quan trọng về sinh kế và văn hóa và bao gồm: 

• Lễ hội: Những thay đổi và mất các lễ hội và sự kiện văn hóa liên quan đến dòng sông và các mùa 

của dòng sông. 

• Lối sống: Hầu hết (80%) các cộng đồng ven sông Mekong phụ thuộc vào tài nguyên tự nhiên của 

sông Mekong vì sinh kế.  Những sự thay đổi dự báo cho các dự án dòng chính sẽ đòi hỏi sự thay đổi 

về canh tác, đánh bắt cá, và giá giao thông vận thải cũng nhƣ các hoạt động vui chơi, giải trí. 

• Du lịch:  Độ sẵn lòng chi trả đối với các hoạt động dựa vào dòng sông của du khách đến vùng 

Mekong sẽ bị ảnh hƣởng, đặc biệt là trong giai đoạn xây dựng, và các sản phẩm du lịch và tiếp thị du 

lịch sẽ phải thay đổi một khi các đập và các hồ đã đƣợc xây dựng để tái xây dựng nền du lịch dựa 

vào dòng sông. 

 

11.2.4 ĐÁNH GIÁ CÁC RỦI RO THEO NHÓM DỰ ÁN 
 

CÁC DỰ ÁN PHÍA TRÊN CỦA LÀO (PAK BENG-PAK CHOM) 

Chùm 6 đập phía thƣợng lƣu Vientiane sẽ gây ra những thay đổi lớn đối với hệ sinh thái thủy 

sinh. Hơn 80% của Vùng 2 sẽ bị thay đổi từ dòng sông chảy tự do sang một loạt hồ chứa.  Sinh cảnh 

thủy sinh (đá, thác, ghềnh, giồng cát, hố sâu) sẽ bị thay đổi theo, gây mất nơi sinh sản của cá (hình 

35). 

 

Sự tổn thất lớn nhất sẽ là mất sự kết nối giữa biển và vùng trên của Mekong  Thập chí nếu tất cả 

các đập đƣợc lắp đặt các đƣờng cá đi hiệu quả, đoạn kéo dài 800km của 6 đập này cũng sẽ là một 

chướng ngại mà cá di cư đường dài không thể vượt qua. 

  

Sự đa dạng sinh học thủy sinh sẽ bị làm nghèo đi nghiêm trọng vì ở vùng này ít có các chi lƣu 

chảy vào, nên không có các vùng sinh sản thay thế.  Sẽ có sự tuyệt chủng địa phƣơng với nhiều loài, 

khoảng 20-30% số loài hiện tại.  Năng suất của Vùng này sẽ giảm, đặc biệt là đối với thực vật sông 

Mekong (rong, tảo) 
 

Hình 35: Sự giảm theo cấp số nhân của tỉ lệ cá di cƣ lên thƣợng nguồn trong trƣờng hợp có chuỗi đập 

(Tối đa 50% cá còn di chuyển đƣợc qua mỗi chặng) 
 



 
Sự ngập của các hồ chứa dòng chính HVL sẽ dẫn đến sự tổn thất các sinh cảnh quan trọng ven 

sông và giữa sông ở trên Vientiane (ví dụ ở Pak Chom) là sự tổn thất của một vùng độc đáo 

của Mekong (Hình 25). Đoạn sông 40km phía bắc Vientiane là vùng chuyển tiếp giữa đoạn sông có 

nền đá, dốc cao, chảy uống khúc của Vùng 2 và các đoạn do phù sa bồi đắp ở Vùng 3 với luồng chảy 

rộng hơn.  Vùng này có tầm quan trọng đáng kể, tuy kích thƣớc nhỏ, đối với sinh thái thủy sinh của 

các vùng khác có sự đa dạng sinh cảnh cao ở phía hạ lƣu của hệ thống sông, ví dụ ở Siphandone. 

 

Chuỗi dự án sẽ có tác động ở vùng hạ lƣu ngay bên dƣới ít nhất là đến Vientiane.  Sự biến thiên 

mực nƣớc của dòng chảy, việc lƣu giữ phù sa và lƣu lƣợng phù sa.  Tuy nhiên, những điều này sẽ 

đƣợc cân bằng trở lại khi dòng sông đi qua phần còn lại của Vùng 3. 

 

Tác động lớn nhất từ góc nhìn  sinh thái thủy sinh sẽ là sự cản trở di cư của cá 

Phần bên dƣới của Vùng 2 là một vùng chuyển tiếp giữa các đoạn phía thƣợng lƣu và các đoạn giữa 

của vùng Hạ lƣu sông Mekong và vì vậy chuyển tiếp gián tiếp đến các vùng ở hạ lƣu, ĐBSCL và 

biển. 

 

CÁC DỰ ÁN ĐOẠN GIỮA Ở LÀO (BAN KOUM-LAT SUA) 

Hai dự án ở các đoạn giữa của Sông Mekong bao gồm Bam Koum (Lào-Thái) và Lat Sua (Lào) sẽ 

có ít tác động lên bản thân Vùng 3 hơn là chuỗi đập phía trên Vientiane đối với Vùng 2. Tuy nhiên, 

Ban Koum chiếm một đoạn sông rất khác biệt và có tầm quan trọng về sinh thái trong Vùng 3, bao 

gồm hầu hết các hố sâu và các vùng đá/ghềnh trong Vùng.  Hai đập này đƣợc dự kiến hoạt động gần 

giống đập dâng với lƣợng xả nƣớc hàng ngày nhỏ, và có ít tác động đối với hạ lƣu về lƣợng giao 

động dòng chảy hàng ngày. 

 

Tuy nhiên Tác động trực tiếp của Ban Koum về mặt sinh thái thủy sinh sẽ vƣơn xa tận Pakse, 

và sự ảnh hƣởng trực tiếp của Lat Sua sẽ vƣơn đ61n Siphandone, nhƣng có thể không vƣợt thác 

Khone.  Hai đập này sẽ phá vỡ sự kết nổi dòng chính giữa các vùng hạ lƣu của Mekong và các 

đoạn giữa và trên và các đƣờng cá đi sẽ chỉ có thể hiệu quả đối với vài loài.  Đƣờng cá di chuyển 

của đoạn này không chỉ quan trọng đối với thủy sản dòng chính, mà còn đối với các chi lƣu ở Hạ 

Tỉ lệ 50% cá 

đi qua đƣợc 

mỗi đập 
Cá 

Cá 

Cá 

Cá 



Lào, Trung Lào, và ở hệ Chi-Mun ở Thái Lan.  Năng suất cá và đa dạng sinh học sẽ bị mất từ các 

chi lƣu ở Đông bắc Thái và Nam và Trung Lào do 2 đập ở các đoạn giữa này (Hình 37) 

 
Hình 36: Hồ chứa Pak Chom Các vùng đất ngập nước giữa sông ngập và khô theo mùa. 

 



 



Hình 37: Tác động chuớng ngại vật của đập Bankoum và Lat Sua: vị trí của các đập Bam Koum và Lat Sua và tác 

động lên các tiểu lưu vực sông Mun/Chi 

 

 
CÁC DỰ ÁN Ở HẠ LÀO (DON SAHONG VÀ THAKHO) 
Các dự án thủy điện nhỏ hơn ở Thác Khone—Don Sa Hong và Thakho—có tầm quan trọng theo từng mùa khác nhau. 

 

Thakho thực sự là một dự án run-of-river (thƣờng dịch là đập dâng) gồm có sự chuyển một 

phần nƣớc xung quanh Thác Khone.  Đập này sẽ không có tác động lên sự di cƣ của cá hoặc 

làm ngập sinh cảnh thủy sinh một cách vĩnh viễn ở phần thƣợng lƣu. 

 

Đập Don Sahong sẽ ngăn một phần dòng có sự di cƣ của các quanh năm. 

Điều này sẽ là một chƣớng ngại ho một số loài cá có giá trị kinh tế sử dụng dòng này trong mùa khô.  

Các kế hoạch mới nhất cho thấy Don Sahong cũng sẽ làm sâu thêm đƣờng vào dòng Hou Sahong để 

tạo một tỉ lệ dòng chảy theo mùa lớn hơn để tăng năng suất điện.  Trong mùa khô, điều này sẽ làm 

giảm dòng chảy thông qua các kênh khác của sông Mekong, đặc biệt là ở Hou Phapheng có dòng 

chảy lớn trong mùa khô (Hình 38). 

 

Hình 38: Kênh đào dự kiến cho dự án Don Sahong: 1,6 triệu tấn sẽ được đào từ dòng Hou 

Sahong để tạo dòng chảy lớn hơn vào mùa khô và tăng tiềm năng phát điện. 

 
 



CÁC DỰ ÁN CAMPUCHIA (STRUNG TRENG VÀ SAMBOR) 

Các dự án Campuchia sẽ làm ngập một trong những vùng đa dạng và giàu nhất về sinh học 

của toàn hệ thống Mekong, một vùng có tầm quan trọng toàn cầu đối với sự đa dạng sinh học 

thủy sinh.  Đây là một vùng độc đáo với sự đa dạng lớn về hình thái dòng sông, các sinh cảnh thủy 

sinh và giá trị cảnh quan, đều nằm trong hệ Mekong, nhƣng cũng nằm trong các hệ sông lớn khác.  

Bởi vì địa hình và đặc điểm của dòng sông, vùng ngập sẽ lớn hơn rất nhiều so với các đập ở phía 

thƣợng lƣu, và sẽ gây ngập nhiều đảo, hố sâu, đá, ghềnh, và giồng cát. 

 

Các dự án Campuchia sẽ làm mất các loài hiếm và bị đe dọa tuyệt chủng, ví dụ cá tra dầu 

khổng lồ Mekong, và kết hợp với đập Don Sahong, sẽ là mối đe dọa cuối cùng cho loài Cá heo 

Irrawaddy phụ thuộc vào sinh cảnh mùa khô trong vùng bị tác động. 

 

Nếu các đập Mekong đƣợc xây dựng, tác động lớn nhất sẽ là mất sự kết nối của hệ thống sông, 

đặc biệt là sự di cƣ của cá.  Sông Mekong ở trên Kratie đến Lào và đến Thác Khone là một nơi đến 

quan trọng cho cá di cƣ ủa hồ Tonle Sap.  Sự kết hợp của Sambor và Stung Treng sẽ làm ngƣng sự 

di cƣ này.  Đập Sambor cũng sẽ cắt đứt đƣờng cá di cƣ lên các sông 3S, đặc biệt là Sekong.  Các 

dòng chảy từ đập Stung Treng cũng có thể thay đổi khả năng di cƣ của cá lên các sông 3S.  Hạ lƣu 

của Sambor, sinh thái thủy sinh của dòng sông bên dƣới Kratie sẽ bị ảnh hƣởng bởi sự thay đổi kiểu 

dòng chảy ngày và tác động lƣu giữ và xả phù sa.  Các hồ chừa ở Sambor và Stung Treng sẽ có 

hiệu năng lƣu giữ phù sa cao nhất trong các dự án dòng chính Mekong gây mất ổn định luồng 

sông ở hạ lƣu từ Kratie tới Phnompenh và làm sạt lở bờ sông ở đồng bằng Campuchia. 

 

12 THỦY SẢN 
Thủy sản Mekong là nguồn thủy sản nƣớc ngọt lớn nhất thế giới. Nó bao gồm thủy sản nƣớc 

ngọt với sản lƣợng 2.1 triệu tấn/năm (khoảng 20% sản lƣợng thủy sản thế giới) và một lƣợng thủy 

sản biển lớn khoảng 0,5 triệu tấn/năm. 

 

Mekong là một điểm nóng về đa dạng sinh học cá. Với 781 loài đã đƣợc khoa học định danh, đây 

là dòng sông có đa dạng sinh học cá đứng thứ hai trên thế giới sau Amazon.  Sông Mekong có đặc 

điểm là có sự di cƣ cá rất phong phú,  ít nhất 1/3 số loài cá Mekong phải di cƣ giữa các vùng 

đồng bằng nơi chúng kiếm ăn và các nhánh sông để sinh sản.  Các đập sẽ là chƣớng ngại vật 

chính cho sự di cƣ này. 

 

12.1 THÔNG TIN NỀN 

12.1.1 ĐA DẠNG SINH HỌC 
Mekong là một điểm nóng về đa dạng sinh học cá. Với 781 loài đã đƣợc khoa học định danh, đây 

là dòng sông có đa dạng sinh học cá đứng thứ hai trên thế giới sau Amazon.  Sông Mekong có đặc 

điểm là có sự di cƣ cá rất phong phú,  ít nhất 1/3 số loài cá Mekong phải di cƣ giữa các vùng 

đồng bằng nơi chúng kiếm ăn và các nhánh sông để sinh sản.  Các đập sẽ là chƣớng ngại vật 

chính cho sự di cƣ này. 

Ít nhất 250.000 ha đồng bằng sẽ bị mất vào năm 2030 do các dự án chi lƣu. 

Điều này sẽ gây giảm sinh cảnh và tăng áp lực lên nguồn thủy sản. 

12.1.2 DI CƢ 
Sự di cƣ của vùng Hạ lƣu vực Mekong diễn ra ở 3 hệ khác nhau:  Hệ di cƣ hạ lƣu (từ ĐBSCL lên 

đến Thác Khone), Hệ di cƣ vùng giữa (từ Thác Khone lên Vientiane) và hệ di cƣ phía trên (Từ 

Vientiane đến Trung Quốc).  Lƣợng cá đánh bắt rất cao trong 2 hệ đầu (mỗi hệ chiếm gần ½ tổng 



lƣợng cá đánh bắt, và một lƣợng tƣơng đối nhỏ (khoảng 60.000 tấn) ở hệ trên.  Dòng Hou Sahong là 

đƣờng di chuyển di nhất đi qua Thác Khone trong mùa khô đối với hệ ở giữa.  Các đập có các tác 

dộng khác nhau lên cá hệ tùy vào nhóm sinh thái của các loài cá.  Các nhóm cá khác nhau của sông 

Mekong có những khả năng, nhu cầu và tập tính khác nhau và đƣợc chia làm 3 nhóm theo màu: 

 

• Cá trắng rất nhạy cảm với đập vì nhóm cá này cần phải di cƣ những khoảng đƣờng dài để hoàn tất 

chu trình sống. 

• ―Cá xám‖ di cƣ giữa đồng bằng và các chi lƣu địa phƣơng và không nhạy cảm lắm với đập. 

• Cá đen có khoảng cƣ trú hẹp hơn và mạnh và có thể thích nghi với môi trƣờng hồ chứa; chúng ít bị 

rủi ro nhất với đập. 

Sự có mặt của 77 đập ở trong lƣu vực đến 2030 sẽ dẫn đến tổn thất 37% đƣờng di cƣ của cá. 

• Trong năm 2000, 20,6% lƣu vực Mekong đã bị chặn bởi 16 đập và không tiếp cận đƣợc đối với các 

loài cá phải dƣ cƣ đến các vùng thƣợng lƣu của hệ thống sông. 

• Trong năm 2015, vùng không tiếp cận đƣợc này sẽ tăng 14% (từ 164.000 lên 188.000 km2) (Hình 

39) 

• Nếu không có đập nào đƣợc xây dựng, diện tích nƣớc mặt không tiếp cận đƣợc cho các loài cá di 

cƣ đƣờng dài do các đập chi lƣu gây ra là 37.3% diện tích lƣu vực. 
Hình 39. Các tiểu lƣu vực của lƣu vực Mekong bị chặn lại bởi sự phát triển thủy điện trong năm 2015. 

 
12.1.3 SẢN LƢỢNG CÁ 
THỦY SẢN ĐÁNH BẮT TỰ NHIÊN 

Con số ƣớc lƣợng sản lƣợng cá đáng tin cậy nhất đối với lƣu vực Mekong là 2.1 triệu tấn/năm, 
với sự biên thiên từ 0.75-2.6 triệu tấn/năm.  Theo số liệu của FAO, con số nay tƣơng đƣơng 22% sản 



lƣợng cá nƣớc ngọt của thế giới.  Ngoài ra còn khoảng 500.000 tấn đánh bắt các loài thủy sinh khác 

(tôm, ốc, cua, ếch, v.v) đóng vai trò quan trọng trong dinh dƣỡng của các cộng đồng ven sông. 

 

Nguồn cá nƣớc ngọt đóng vai trò quan trọng đối với an ninh thực phẩm torng lƣu vực, đặc biệt 

là đối với Campuchia.  Bốn quốc gia Mekong có lƣợng tiêu thụ cá rất cao trên thế giới.  Đặc biệt là 

Campuchia có lƣợng tiêu thụ cá bình quân đầu ngƣời cao nhất thế giới.  Lƣợng protein từ cá trong 

vùng này cao gấp 2,2 đến 8,6 lần trung bình của thế giới, và hiện tại nguồn protein thay thế cho cá 

thì không phải lúc nào cũng không có sẵn. Vì vậy, trong toàn vùng Mekong, lƣợng cá thu hoạch cao 

hơn lƣợng gia súc, và ở Campuchia à Lào, sản lƣợng cá gấp đôi lƣợng gia súc và gia cầm của Lào và 

Campuchia cộng lại.  Thịt gà và thịt heo là những chọn lựa khác thay thế cá đối với các quốc gia ở 

vùng Hạ lƣu vực, nhƣng ở Campuchia thì cá là trội nhất. 

 
Hình 40: Ƣớc lƣợng sản lƣợng cá cho 3 vùng di cƣ chính của Mekong 

 
Đến 2030, thủy điện vùng Thƣợng lƣu vực và chi lƣu sẽ gây giảm năng suất thủy sản Mekong 

khoảng 210.000-560.000 tấn/năm  Con số này tƣơng đƣơng 10-26% sự giảm năng suất trong toàn 

lƣu vực. 

 

CÀ HỒ CHỨA: 

Đến 2030, sản lƣợng cá hồ chứa trong tất cả các đập chi lƣu và Thƣợng lƣu vực sẽ đạt 53.000 

tấn/năm (từ 15.000 đến 240.000) 

 

12.1.4 THỦY SẢN BIỂN MEKONG 
Thủy sản biển Mekong hiện nay đƣợc hiểu rất ít và có sản lƣợng khoảng 0,5 triệu tấn cá/năm. 

Các khuynh hƣớng trong quá khứ cho thấy rằng ngành này đang tăng trƣởng 80% trong 15 năm qua.  

Số liệu thống kê gần nhất cho thấy sản lƣợng đạt 726.000 tấn trong năm 2009.  Hiện nay chƣa rõ là 

năng suất đánh bắt thủy sản biển Mekong làgiới hạn bởi lƣợng cá hay bởi nổ lực đánh bắt (Hình 41). 

Thủy sản biển Mekong phụ thuộc vào khoảng 100 triệu tấn phù sa và 16.000 tấn dinh duỡng 

bám vào phù sa bồi lắng trong vùng biển ở ĐBSCL gọi là vùng Mekong Plune ở vùng nƣớc 

nông trên thềm lục địa của ĐBSCL. 
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Các đập vùng Thƣợng lƣu vực và chi lƣu sẽ làm giảm 50% phù sa và lƣợng dinh dƣỡng đến 

vùng ven biển này.  Điều này có tác động lên thủy sản biển, mặc dù độ lớn và thời gian tác động 

hiện nay chƣa rõ. 
Hình 41: Sản lƣợng đánh bắt thủy sản của 8 tỉnh ở ĐBSCL (Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, 

Kiên Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau) 

 
 

 

 

12.2 ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG 

12.2.1 THAY ĐỔI VỀ ĐA DẠNG SINH HỌC 
Nếu tất cả các đập dòng chính đƣợc tiến hành, 55% chiều dài dòng sông từ Chiana Saen đến 

Kratie sẽ bị biến thành một loạt hồ, chuyển môi truờng sông sang môi trƣờng hồ (Hình 23; 

41)
58

.  Điều này có những tác động chính lên thành phần và năng suất cá: 

� Các hồ chứa do các đập tạo ra sẽ làm ngập những sinh cảnh đất ngập nƣớc quan trọng dọc 

theo sông Mekong, dẫn đến việc mất 76% các ghềnh; 48% các hố sâu; và 16% các cù lao cát ở các 

đoạn giữa biên giới Trung Quốc và Sambor
59

 

� Các hồ chứa sẽ không có khả năng duy trì sự đa dạng loài nhƣ hệ sông tự nhiên đa dạng, và 

sẽ dẫn đến sự tổn thất một số loài cá sông Mekong.  Thêm 58.000 ha sinh cảnh đồng bằng sẽ bị 

mất do sự phát triển đập và những hệ quả về sự thay đổi chế độ lũ. 
Hình 42: Phần trăm của Mekong bị biến thành hồ  (tính từ Chiang Saen đến Kratie) 
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 Con số này tƣong ứng với 43% chiều dài Mekong từ biên giới Trung Quốc đến biển 
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 Xem phần hệ trên cạn 

Sản lƣợng đánh bắt thủy sản biển ĐBSCL (10.000 tấn) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ít nhất 41 loài trong 262 loài trong vùng sinh thái phí trên Vientiane bị đe dọa thay đổi nghiêm 

trọng.  Hiện không có thông tin về các loài này có thể hoàn tất chu trình sống trong hồ chứa hay 

không.  Nhóm cá bị rủi ro nhất là Balitodae, với khoảng 10% trong 93 loài ở sông Mekong bị rủi ro.  

Cá tra dầu, loài cá biểu tƣợng của Mekong sẽ bị tuyệt chủng trong thiên nhiên vì nơi sinh sản chính 

của chúng nằm trong vùng này, gần Chiang Saen.  Tuy nhiên, ngoài 41 loài dòng chính, không thể 

tách tác động của 6 đập dòng chính từ 17 đập chi lƣu. 

Các tác động của chùm đập ở trung lƣu và chùm ở hạ lƣu đối với đa dạng sinh học là không rõ. Sự 

đa dạng sinh học cá trong các vùng này là cao (368 và 669 loài) và sẽ giảm, nhƣng tác động củ 

thể của các đập dòng chính so với các nguyên nhân khác nhƣ thay đổi sử dụng đất, làm manh mún 

sinh cảnh, và nông nghiệp thâm canh là khó định lƣợng. 

 

58% loài là rất dễ bị tổn thƣơng với các đập dòng chính và 26 loài chịu tác động trung bình.  
86 loài đó chỉ là các loài chịu rủi ro bởi vì tập tính di cƣ của chúng; bức tranh này chƣa bao gồm 

nhiều loài khác bị rủi ro vì những thay đổi môi trƣờng do đập gây ra (thí dụ 41 loài chỉ có ở vùng 

trên Vientiane chịu rủi ro của 6 đập biến 90% đoạn sông này thành 1 hồ chứa.  Tổng số loài bị rủi 

ro đối với đập dòng chính Mekong là có thể hơn 100 nhƣng con số chính xác là chƣa xác định. 

 

Trong một hệ nhiệt đới có một ít loài trội và nhiều loài hiếm, tỉ lệ các loài bị rủi ro (11% hoặc hơn) 

khong đại diện cho tỉ lệ sản lƣợng đánh bắt chịu rủi ro (35% hoặc hơn). 

 

12.2.2 THAY ĐỔI VỀ SỰ DI CƢ CỦA CÁ 
Ít nhất 25% sản lƣợng thu hoạch cá ở HLV Mekong là các loài cá di cƣ đƣờng dài và sẽ bị các 

đập cản trở.  Các đập dòng chính sẽ cản trợ sự di cƣ giữa các vùng sinh sản và các vùng kiếm ăn ở 

đồng bằng.  Các đập nằm càng về hạ lƣu thì càng ngăn cản các đƣờng di cƣ hơn là các đập ở về 

thƣợng lƣu (Hình 43) 

 

Không phải tất cả các đập đều có tác động nhƣ nhau.  Chùm đập ở Campuchia sẽ có tác động 

lớn nhất đối với sự di cƣ của cá. Đặc biệt là đập Sambor sẽ ngản sƣ tiếp cản của cá đồng bằng đến 

81% lƣu vực.  Các đập này sẽ ngăn cản đƣờng di cƣ của ít nhất 43 loài, là 1/3 tổng sản lƣợng cá của 

lƣu vực Mekong. 

 

 

 

Khi có 11 đập 

 

 

 

Khi xây 9 đập 

 

 

Khi xây 6 đập 

 

 

Khi không xây đập 



Chùm đập trên của Lào sẽ ngăn chặn sự di cƣ của ít nhất 23 loài cá, chùm giữa của Lào sẽ 

ngăn chặn sự di cƣ của ít nhất 41 loài cá và chùm đập bên dƣới của Campuchia sẽ ngăn chặn 

sự di cƣ của ít nhất 43 loài. 
Hình 43:  Các tác động chƣớng ngại vật của các đập dòng chính Mekong Diện tích của vùng thu nƣớc của Hạ lƣu 

vực (%) bị chặn đối với sự di cƣ của cá bởi các chùm đập trên, giữa, và dƣới. 

 

 
 

Có rất ít đƣờng thay thế cho các loài cá di cƣ đƣờng dài 

28 trong 41 loài di cƣ qua Thác Khone có đƣờng di cƣ thay thế trong hệ thống 3S (Sesan, Srepok, 

Sekong) (ngoại trừ Hạ Sesan 2 hoặc 40 đập khác đang trong kế hoạch xây dựng trong 3 lƣu vực này) 

và 15 đập ở hệ thống Chi/Mun (ngoại trừ đập Pak Mun đóng và đập Lat Sua nếu xây dựng) 

 

Hệ thống 3s và hệ Chi/Mun là các hệ trong những hệ quan trọng nhất về sinh sản: Đập Lat Sua, 

mặc dù nằm 34km dƣới đập Bam Koum, sẽ có tác động tiêu cực lớn hơn rất nhiều đối với sự di cƣ 

và sản lƣợng của cá vì nó sẽ ngăn cản sự tiếp cận đối với hệ Mun/Chi (70,000km
2
).  Đập Lat Sua sẽ 

có tác động lớn hơn về sự di chuyển của cá hơn là đập Pak Mun bởi vì nó sẽ ngăn cản sự di cƣ của 

cá ở Sông Mun và cá di cƣ trong dòng chính lên thƣợng nguồn.  

 

Các đƣờng cá đi là không thực tiễn đối với các đập thủy điện dòng chính Mekong.  Các loại và 

kích cỡ hiện tại của các cầu thang cá không thể phù hợp cho cƣờng độ và sự đa dạng của sự di cƣ 

của các ở dòng chính Mekong
60

 Bảy trong số các đập dòng chính là cao hơn chiều cao tối đa mà các 

cầu thang cá có thể vận hành (30m).  Trên thế giới, các cầu thang cá là đƣợc thiết kế cụ thể cho một 

vài loài mục tiêu chỉ di cƣ hàng năm với số lƣợng nhỏ, trong những điều kiện thủy văn tƣơng tự; còn 

ở Mekong thì có hơn 50 loài di cƣ với các nhu cầu hòan toàn khác nhau, mật độ cực kỳ cao trong 

mùa di cƣ (hơn 30 tấn/giờ ở hồ Tonle Sap) và di cƣ nhiêu lần trong năm trong các điều kiện thủy văn 

rất khác nhau. Sự phong phú và mật độ di cƣ này làm cho việc thiết kế các cầu than cá hiệu quả và 
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 Kết luận này đã được khẳng định bởi một ban chuyên gia quốc tế do MRC triệu tập vào tháng 9, 2008 và bởi kinh nghiệm đắt giá 

ở Nam Mỹ. 

 

 

 

81% bị ngăn với toàn bộ 11 đập 

79% nếu có 9 đập ở trên và giữa 

69% với 6 đập trên 

 

 

 

37% nếu không có đập dòng chính 

(nhƣng vẫn bị ngăn bởi các đập chi lƣu) 
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phù hợp cho tất cả các loài ở dòng chính Mekong là không thực tiễn.  Đập Don Sa Hong chỉ cao 

khoảng 10 mét là đập duy nhất có thể tạo đƣờng cá đi (trong trƣờng hợp này là một đƣờng kênh 

tƣơng đối gần tự nhiên). 

 

Chỉ 3 trong số 11 đập dòng chính có kế hoạch chi tiết về đƣờng cá đi.   Tính không hiệu quả của 

các đƣờng cá đi đƣợc thiết kế làm biện pháp khắc phục cho các đập dòng chính là hoàn toàn dự báo 

đƣợc bởi vì các lý do thêm sau đây: 

 

i) Trong một chuỗi đập, số cá có khả năng đi qua một loạt đập (có đƣờng cá đi) sẽ giảm theo cấp số 

nhân (ví dụ 100 cá phải đi qua 3 đập có tỉ lệ đi qua là 50%, thì chỉ còn 12 con đi qua đƣợc đập thứ 3, 

xem hình 34; đoạn 11.6) 

ii) Loại và thiết kế của các đƣờng cá đi chỉ phù hợp cho loại cá mục tiêu mà các đường này thiết kế 

theo tập tính của chúng (Nơi chúng bơi trong dòng sông, khả năng bơi, sự thu hút do mức tốc độ 

dòng chảy phù hợp, v.v); ở sông Mekong, không có những nghiên cứu nhƣ vậy cho bất cứ loài cá 

nào cả; thiết kế đƣờng cầu thang cá mà thiếu những thông tin nhƣ vậy thì chắc chắn dẫn đến thất bại. 

iii) Thậm chí một cầu thang cá hiệu quả cũng không đảm bảo sự sống sót của một loài cá vì nếu môi 

trƣờng phía thƣợng lƣu của đập không phù hợp; phía trên Vientiane, nếu 6 đập đƣợc xây dựng; 90% 

dòng sông chảy sẽ bị biến thành hồ thì khi làm các cầu thang cá, giả sử cho các loài cá mục tiêu thì 

cần phải xem các loài này có sống đƣợc trong các điều kiện hồ hay không. 

 

Bảng 22: Các đập dòng chính và đuờng cá đi dự kiến trong các tài liệu dự án
61

 
 

Đập Chiều cao đập (m) Đƣờng cá đi 

Pak Beng 76 Không có đề cập 

Luang Prabang 68 Không có đề cập 

Xyaburi 32 2 cầu thang cá, 3mx 10 mét 

Pak Lay 35 Đề cập nhƣng không có chi tiết 

Sanakham 38 Đề cập nhƣng không có chi tiết 

Pakchom 55 Đề cập nhƣng không có chi tiết 

Bam Koum 53 Đề cập nhƣng không có chi tiết 

Latsua 27 800mx10xx3; 4 đƣờng cá vào rộng 10 

mét 

Don Sahong 10.6 Đào kênh đi vòng 

Thakho Không có đập (chuyển dòng) Không cần thiết 

Strung Treng 22 Không đề cập 

Sambor 56 3,398 me dài; không có chi tiết 

 

Đối với các đập, các cầu thang cá có thể là một phƣơng án di cƣ, nhƣng cần phải đƣợc xem xét 

trong giai đoạn đầu của việc lập kế hoạch trong giai đoạn xác định vị trí và thiết kế đập.  Trong 

tất cả các trƣờng hợp, kiến thức về nhu cầu của các loài cá mục tiêu là cần thiết để đảm bảo tính hiệu 

quả của đƣờng cá đi. 

 

12.2.3 THAY ĐỔI SẢN LƢỢNG ĐÁNH BẮT CÁ TỰ NHIÊN 
Tính đến 2015, sự tổn thất cá so với năm 2000 dự kiến là 150.000 đến 480.000 tấn/năm Sự tổn 

thất này là do 31 đập chi lƣu mới và một số yếu tố khác nhƣ mất đồng bằng, manh mún sinh cảnh, áp 

lực đánh bắt gia tăng, v.v. Con số này tƣơng đƣơng với 50-160% tổng sản lƣợng gia súc của Lào và 

Campuchia năm 2008 cộng lại. 
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 Các tài liệu dự án bao gồm EIA, IEE và nghiên cứu khả thi, xem báo cáo ban đầu của SEA, Tập II 



Đến 2030, với sự phát triển trên toàn lƣu vực và tổng cộng 77 đập trên chi lƣu, tổn thất cá so 

với năm 2000 là 210.000-540.00 tấn khi chƣa có đập Con số này tƣơng đƣơng tổn thất 10-26% của 

sản lƣợng nền hay 3-4% của sản lƣợng 2015, thậm chí không có đập. 

 

Đến 2030, nếu 6 đập được xây dựng phía trên Vientiane, một lƣợng tổn thất 270.000 đến 

600.000 tấn đƣợc dự kiến so với tình hình năm 2000 (tức 13-29%).  Sự tổn thất thêm so với 

tình hình năm 2030 trong tình huống không có đập là khoảng 60.000 tấn.  Trong trƣờng hợp sau 

thì lƣợng protein bị rủi ro mất hàng năm nếu 6 đập dòng chính đƣợc xây dựng tính cho năm 2030 là 

60% sản lƣợng gia súc của Lào. Con số này rất dè dặt (thấp) và tƣơng đƣơng với lƣợng cá mất chỉ do 

mất sinh cảnh.  Nó không phản ảnh sự tổn thất do mất cá con sinh sản phía thƣợng lƣu và cá trƣởng 

thành thu hoạch ở hạ lƣu. Vì lý do này tác động thực tế của nhóm dự án dòng chính là cao hơn 

60.000 tấn rất nhiều, nhƣng vào thời điểm này chƣa thể định lƣợng đƣợc. 

 

Đến năm 2030, nếu 9 đập dòng chính được xây dựng phía trên thác Khone, tổn thất tài nguyên 

cá dự báo khoảng 350,000-800,000 tấn so với năm 2000 (tức 17-32%), hay khoảng 200,000 so 

với 2015.  Lƣợng này tƣơng đƣơng 140.000 tấn so với 2030 không có các đập.  Một lần nữa, đây là 

con số rất thấp.  Sinh khối bị rủi ro tổn thất từ 2015-2030 tƣơng đƣơng với sản lƣợng cá nƣớc ngọt 

hàng năm của Brazil hoặc bằng tổng số thịt gia súc của Campuchia hàng năm. 

 

Đến 21030, nếu 12 đập đƣợc xây dựng ở vùng HLV, tổng cá tổn thất dự báo sẽ là 550.000-

880.000 tấn so với hiện tại (tức giảm 26-42%) và khoảng 400.000 so với năm 2015.  Điều này 

cũng có nghĩa là tổn thất 340.000 tấn so với năm 2030 khi không có đập.  Lƣợng Protein bị rủi ro 

mất này do 12 đập gây ra vào năm 2030 là hơn 110% lƣợng gia súc của Campuchia và Lào cộng lại.  

550.000-880.000 tấn cá là một con số khổng lồ, tƣơng đƣơng với sản lƣợng cá của toàn vùng Tây 

Châu Phi (15 nƣớc) khoảng 600.000 tấn.  Sự tổn thất này có những hệ quả lên an ninh thực phẩm ở 

các quốc gia vùng HLV, đặc biệt là Lào và Campuchia. 

 

Những số liệu trên là dựa vào những ƣớc lƣợng chi tiết có sẵn, do Chƣơng trình Thủy sản của MRC 

thực hiện cho BDP2, và dựa vào những thay đổi về sinh cảnh và năng suất của mỗi sinh cảnh. Các 

ƣớc lƣợng này rất thấp vì chúng là tổng của các tình huống địa phƣơng (trước và sau) nhƣng nó 

không phản ánh tác động rằng một sự thay đổi ở một nơi nào đó (ví dụ nơi sinh sản ở thƣợng lƣu) có 

thể có tác động lên một nơi khác (ví dụ ở hạ lƣu).  Nói cách khác, phƣơng pháp tiếp cận này đánh giá 

thấp sự tổn thất của các điểm thƣợng lƣu nơi cá không nhiều nhƣng cá con và cá di cƣ sinh sản trƣớc 

khi di cƣ xuống hạ lƣu và bị đánh bắt. 

Vì vậy, sản lƣợng cá sẽ giảm thậm chí khi không có các đập dòng chính, nhƣng các đập dòng 

chính là làm tăng tốc khuynh hƣớng, làm tổn thất cá lên rất cao. 

Bảng 23: Các tổn thất cá dự báo cho các kịch bản phát triển khác nhau. 

 
 2000 (thông tin nền) 

16 đập ở chi lƣu, 2.1 triệu tấn cá 

47 đập ở chi 

lƣu 

77 đập ở chi lƣu 

Không đập 

dòng chính 

Không đập 

dòng chính 

6 đập dòng 

chính 

9 đập 11 đập 

Tổn thất cả năm 

2015 so với năm 

2000 (tấn) 

150,000 ‐ 
480,000 

    

Tổn thất cả năm  210,000 ‐ 270,000 ‐ 350,000 ‐ 550,000 ‐ 



2030 so với năm 

2000 (tấn) 

540,000 600,000 680,000 880,000 

Tổn thất cả năm 

2030 so với năm 

2015 (tấn) 

 ~60,000 ~120,000 ~200,000 ~400,000 

Tổn thất cá năm 

2030 so với 2030 nếu 

không có đập dòng 

chính (tấn) 

  ~60,000 ~140,000 ~340,000 

 

Hình 44: Tác động tiềm tàng của các đập dòng chính lên sản lƣợng cá trong toàn lƣu vực 

 

 
 
Campuchia là quốc gia bị tổn thất cá nhiều nhất, và Lào bị tổn thất cá ít nhất (Hình 45) 

Hình 45: Sản lƣợng cá đánh bắt bị rủi ro ở mỗi nƣớc nếu các đập dòng chính đƣợc xây dựng 
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Các đập phía trên Vientiane sẽ có ít tác động hơn đối với các đập càng về hạ lƣu.  Lat Sua, 

Stung Treng, và đặc biệt là Sambor sẽ có tác động lớn nhất đối với sản lƣợng cá.  Các tác động 

lên sản lƣợng thủy sản thay đổi đối với mỗi dự án theo (i) khoảng cách đến các đồng bằng; (ii) vị trí 

trong tƣơng quan với các chi lƣu của Lƣu vực Mekong. 

 

12.2.4 NHỮNG THAY ĐỔI VỀ SẢN LƢỢNG CÁ HỒ CHỨA 
Thủy sản hồ không thể bù cho sự tổn thất thủy sản đánh bắt tự nhiên và sẽ chỉ đạt 1/10 sản 

lƣợng của năng suất thủy sản tự nhiên bịmất.  Tổng sản luợng thủy sản hồ cho toàn vùng Lƣu vực 

Mekong sẽ khoảng 25.000-250.000 tấn, với kịch bản có khả năng cao nhất là 63.000 tấn cá hồ/năm 

hoặc tƣơng đƣơng 11% của lƣợng mất tối thiểu 600.000 tấn cá tự nhiên (Hình 46) 

 

Hình 46:  Sản lƣợng cá tự nhiên so với sản lƣợng cá đánh bắt bị rủi ro từ các đập dòng chính 
Thanh màu cam là tổn thất khi không có đập dòng chính; thanh vàng là tổn thất khi có đập dòng 

chính. 
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Các hồ chứa dòng chính đƣợc dự báo sẽ tạo ra 10.000 tấn cá/năm, kịch bản tốt nhất là khoảng 

30.000 tấn/năm.  Năng suất hồ chứa bị ảnh hƣởng bởi i) diệch tích mặt nƣớc; ii) thể tích nƣớc chứa 

trong các lớp mặt của đập; iii) tính kết nối của các chi lƣu. 

 

Các đập trong các chuỗi đập có thể giảm năng suất thủy sản hồ vì tạo ra những chƣớng ngại 

cho sự di cƣ lên thƣợng nguồn của các loài cá hồ chứa lên các chi lƣu.  Các loài cá bản địa cần 

có tính kết nối để di chuyển lên các chi lƣu ở thƣợng nguồn.  Sự mất tính kết nối do việc xây dựng 

các hồ chứa sẽ làm giảm năng suất cá ở hồ chứa ở hạ lƣu. 

 

Sambor, Stung Treng, Pak Chom, và Xayaburi là các đập có tiềm năng năng suất thủy sản lớn 

nhất trong các đập dòng chính Mekong (hình 47)  Mối quan hệ giữa diện tích mặt nƣớc và thể tích 

là thông số chính ảnh hƣởng đến năng suất thủy sản hồ. Các đập dòng chính ở vùng HLV tạo ra 

những hồ dài nằm trong luồn chính của sông Mekong nên có tiềm năng thủy sản kém. 

 

Hình 47.  Dự báo năng suất thủy sản 11 hồ của các đập dòng chính Mekong 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thủy sản nuôi có thể bổ sung cho ngành thủy sản đánh bắt ở Mekong nhƣng không thể thay 

thế về an ninh thực phẩm  Thủy sản nuôi đã tăng trƣởng ở tất cả các quốc gia trong vùng HLV 

nhƣng không đóng góp đáng kể cho an ninh thực phẩm nông thôn ở các quốc gia Mekong.  Thủy sản 

nuôi thâm canh (Việt Nam) sản xuất cá cho xuất khẩu và thu nhập nhƣng ngƣời nghèo không tiếp 

cận đƣợc, thủy sản quảng canh (Campuchia) cung cấp thực phẩm cho ngƣời dân địa phƣơng nhƣng 

năng suất không cao.  Ngành này phụ thuộc vào (i) đầu tƣ, (ii) quản lý đất/nƣớc, và (iii) thủy sản tự 

nhiên dùng làm mồi (ở tất cả các nƣớc) và cá con (đặc biệt là ở Campuchia) làm cá giống.  Nếu quản 

lý đa mục tiêu, các dự án dòng chính có thể tạo cơ hội đầu tƣ và tài nguyên nƣớc cho sự tiếp tục tăng 

trƣởng về thủy sản nuôi; tuy nhiên các dự án này cũng sẽ giảm năng suất của thủy sản tự nhiên, làm 

giảm nguồn cung cấp thức ăn cho ngành thủy sản nuôi. 
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12.2.5 THỦY SẢN BIỂN MEKONG 
Thủy sản biển Mekong là một hợp phần có năng suất cao của hệ sông Mekong và phụ thuộc 

vào dinh dƣỡng và phù sa của sông Mekong  Thủy sản biển Mekong là một hợp phần quan trọng 

của nền kinh tế của ĐBSCL, với sản lƣợng 500.000-726.000 tấn/năm và sử dụng khoảng 6.000 tàu 

thuyền.  Con số ƣớc lƣợng dè dặt và thấp về lƣợng dinh dƣỡng vào vùng ven biển là khoảng 100 

triệu tấn phù sa/năm và 16.000 tấn dinh dƣỡng đi kèm đƣợc bồi lắng trong vùng biển Mekong (gọi là 

vùng Mekong Plume) ở vùng nƣớc nông gần thềm lục địa của ĐBSCL.  Các đập Trung Quốc và chi 

lƣu sẽ giảm 50% phù sa và dinh dƣỡng đến vùng biển này tính đến 2030.  Các đập dòng chính sẽ 

làm giảm thêm 50% lƣợng phù sa xuống còn 27 triệu tấn/năm và 4.500 trịêu tấn phù sa cho môi 

trƣờng biển. 

 

Sự lƣu giữ phù sa bởi các đập đƣợc dự báo sẽ có tác động nghiêm trọng đối với thủy sản biển 

và ngành đánh bắt và buôn bán thủy sản của Việt Nam. Điều này cũng sẽ ảnh hƣởng đến ngành 

thủy sản nuôi của ĐBSCl phụ thuộc vào nguồn protein từ cá tạp biển để làm thức ăn nuôi. 

Hình 48:  Tổng quan khu vực về tổn thất thủy sản do các đập dòng chính Mekong. 
 



 
 



Tuy nhiên, giời gian và mức độ suy giảm hiện chƣa rõ bì thủy sản biển ít đƣợc nghiên cứu và hiểu.  

Kinh nghiệm từ đập và thủy sản biển trên thế giới cho thấy sự lƣu giữ phù sa của các đập có thể có 

tác động nghiêm trọng đến sản lƣợng cá biển.  Tuy nhiên, nông nghiệp và đô thị cũng cung cấp 

nguồn phosphate, hữu cơ thay thế.  Hiện vẫn chƣa có một phân tích về nguồn dinh dƣỡng từ các 

nguồn con ngƣời và tác động tích cực của chúng lên thủy sản biển. 

 

12.2.6 AN NINH THỰC PHẨM 
Sự tổn thất thủy sản nội địa sẽ có tác động lớn đối với an ninh thực phẩm vì sự phụ thuộc lớn 

của vùng HLV vào cá làm nguồn protein.  300.000 tấn cá mất đi ở Campuchia sẽ bằng 150% sản 

lƣợng gia súc hiện nay; 30.000 tấn cá mất đi ở Lào sẽ bằng 1/3 nguồn cung protein của quốc gia này 

(ở Việt Nam và Thái Lan có ngành chăn nuôi phát triển hơn, sự tổn thất cá sẽ tƣơng đƣơng 5% 

nguồn protein).  Tác động của những sự tổn thất nguồn protein cá này lên sức khỏe và nghèo ở Lào 

và Campuchia vẫn chƣa đƣợc đánh giá.  Và cũng chƣ rõ sẽ mất bao nhiêu thời gian, rừng, và công 

trình tƣới để phát triển ngành chăn nuôi bù lại nguồn protein bị mất bằng protein gia súc. 

 

Từ góc nhìn an ninh thực phẩm, việc thay thế thủy sản đánh bắt bằng thủy sảnnuôi là không thực tế 

vì: 

� Ngành thủy sản nuôi phụ thuộc chủ yếu vào thủy sản đánh bắt làm thức ăn nuôi (các loài cá có giá 

trị thị trƣờng hầu hết là cá ăn thịt đƣợc cho ăn bằng thịt cá chế biến). 

� Thủy sản nuôi thâm canh đòi hỏi phải có đầu tƣ và nhắm đến các thị trƣờng giá trị cao; nó đóng 

góp cho xuất khẩu và GDP nhƣng không đóng góp cho an ninh thực phẩm nông thôn; 

� Thủy sản nuôi quãng cảnh đóng góp cho an ninh thực phẩm địa phƣơng, giảm nghèo và đa dạng 

hóa sinh kế nhƣng năng suất không cao; 

� Ở cấp quốc gia, sản xuất 1 tấn cá nuôi đòi hỏi đất, thức ăn, tiền, thời gian, và cuối cùng là chi phí 

cao hơn nhiều so với bắt 1 tấn cá tự nhiên khi còn cá tự nhiên. 

 

13 CÁC HỆ XÃ HỘI 

13.1 THÔNG TIN NỀN 

13.1.1 VẤN ĐỀ NGHÈO, CÁC NHÓM DÂN TỘC THIỂU SỐ, SINH KẾ DỰA 

VÀO TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN 
Các quốc gia HLV đã thực hiện những bƣớc ấn tƣợng đế đạt đƣợc các mục tiêu thiên niên kỷ 

về giảm nghèo, nhƣng lại có bƣớc lùi trong những lĩnh vực chính.  Từ 1990 và 2009 Thái Lan và 

Việt Nam đã giảm tỉ lệ suy dinh dƣỡng hơn 50% trong khi Campuchia và Lào chỉ giảm 1/3.  Mức 

giáo dục và sức khỏe cũng đƣợc cải thiện.  Tuy nhiên, các báo cáo theo dõi Mục tiêu thiên niên kỷ 

cho thất răằg 1/3 của các khuynh hƣớng của mục tiêu thiên niên kỷ vẫn còn chậm hay không có tiến 

triển gì.  Campuchia thậm chí còn bị lùi về Mục Tiêu 1 (Trẻ thiếu cân) và Mục tiêu 2 (Tỉ lệ tử vong 

của trẻ em), trong khi Lào bị lùi về tỉ lệ ngƣời sống với ít hơn 1 USD/ngày (Mục tiêu 1), và Việt 

Nam là vấn đề HIV/AIDS (Mục tiêu 6). 

 

Sự tăng tính dễ bị tổn thƣơng của các cộng đồng nông thôn ở tất cả các quốc gia cho thấy dự 

cạn kiệt/ô nhiễm tài nguyên thiên nhiên và sự phụ thuộc cao vào tài nguyên thiên nhiên ở tất cả 

các quốc gia HLV (Thái Lan ít hơn) của dòng sông và tài nguyên đất, đặc biệt là nhóm dân tộc 

thiểu số.  Khi sinh kế bị xoáo trộn hay các cộng đồng phụ thuộc tài nguyên thiên nhiên càng bị mất 

đi nguồn sinh kế truyền thống, các bệnh liên quan đến nghèo nhƣ ngất xỉu, mệt mõi ngày càng tăng 

khi chuỗi thực phẩm bị cắt đứt.  Sự phụ thuộc vào thực phẩm thu hoạch tự nhiên, bao gồm các loài 



thủy sinh, là rất quan trọng cho an ninh lƣơng thực và dinh dƣỡng, và không thể dễ thay thế bởi thịt 

gia súc do thiếu phƣơng tiện vận chuyển, trữ, đất để nuôi, và chi phí nuôi. 

 

Các quốc gia ở HLV có sự đa dạng về sắc tộc với nhiều nhóm dân tộc khác nhau nói nhiều 

ngôn ngữ hay phƣơng ngữ khác nhau. Campuchia có khoảng 36 nhóm thiểu số, chiếm khoảng 4% 

dân số.  Lào và Việt Nam có số nhóm thiểu số nhiều nhất trong dân số với 48 nhóm và 47.5% trong 

dân số Lào, 54 nhóm và 14% trong dân số Việt Nam. 

Doanh thu quốc gia từ thủy điện đang tăng nhƣ mối liên hệ giữa doanh thu và giảm nghèo ở 

tất cả các quốc gia HLV chƣa đƣợc minh chứng.  Các nghiên cứu khu vực của ngành thủy điện ở 

HLV do Ngân hàng thế giới thực hiện đã cho thấy không có sự liên hệ giữa thủy điện và giảm nghèo 

nông thôn.  Tuy nhiên, Nam Theun 2 (NT2), với sự hỗ trợ đáng kể bởi các tổ chức tài chính thế giới 

và sự phê phán chi tiết của các tổ chức quốc tế, đã mang lại một số kết quả hứa hẹn.  Dự án này cho 

thấy nhu cầu xây dựng năng lực tài chính cho các quốc gia trong vùng HLV nếu muốn ngành thủy 

điện đóng góp cho giảm nghèo. 

 

13.1.2 SỨC KHỎE VÀ DINH DƢỠNG 
Tình trạng các vấn đề liên quan đến giảm nghèo, di dân, và quản lý tài nguyên nuớc là khác nhau ở 

các quốc gia HLV. 

Sự truyền bệnh có liên quan chặc chẽ với tình trạng dinh dƣỡng kém, thiếu nƣớc sạch, và vệ sinh 

môi trƣờng kém.  Sự phát triển các mạng luới đuờng xá trong khu vực và sự tăng buôn bán ngƣời 

trong vùng HLV làm tăng thêm một đƣờng truyền bệnh quan trọng đối với một số loại bệnh.  Tình 

trạng các vấn đề này ở các quốc gia HLV là liên quan trực tiếp đến (i) sự tiếp cận các dịch vụ y tế, 

(ii) nƣớc thải và nƣớc sạch và các vấn đề sức khỏe liên quan; (iii) kiến thức và nhận thức, liên quan 

đến tính dễ bị tổn thƣơng đối với an ninh lƣơng thực, và (iv) tiếp cận nguồn thực phẩm giàm dinh 

duỡng từ tài nguyên thiên nhiên nhƣ cá, lâm sản ngoài gỗ, và động vật. 

Chi tiêu công cho chăm sóc sức khỏe ở các quốc gia HLV cũng khác nhau, trong khi Thái Lan đã bỏ 

nƣớc sạch và cấp nƣớc ra khỏi Mục tiêu thiên niên kỷ của mình (đã đạt đƣợc từ 2007), các quốc gia 

khác trong vùng HLV vẫn còn lâu mới đạt đƣợc mục tiêu này.  Một số vấn đề về sức khỏe và dinh 

dƣỡng có thể đƣợc giải quyết thông qua việc tái phân bổ nguồn lực tài chính, nhƣng những vấn đề 

khác là liên quan đến tính tiếp cận nguồn tài nguyên thiên nhiên và các tài nguyên khác. 

 

13.1.3 TÁI ĐỊNH CƢ 
Các quốc gia ở HLV Mekong có nhiều lổ hổng về quy trình và chính sách trong việc thu đất và 

đền bù so với cách làm tốt nhất theo tiêu chuẩn quốc tế.  Sự thiếu các khung khắc phục tác động 

xuyên biên giới và cấp quốc gia sẽ tạo ra những khó khăn trong việc đạt đƣợc sự bình đẳng về chính 

sách trong việc thực hiện dự án, trong khi đó sự thiếu nguồn nhân lực và ý chí chính trị để giám sát 

hiệu quả nhà đầu tƣ và đòi hỏi họ phải đảm bảo các yêu cầu của chính sách sẽ vẫn là những trở ngại 

cho việc thực hiện tái định cƣ bình đẳng về xã hội.  Các vấn đề chính bao gồm: 

• Khuynh hƣớng phê duyệt các dự án thủy điện mà không có các ĐTM đạt chuẩn, thiếu thông 

tin nền, và quy trình thực hiện đạt chuẩn. 

• Năng lực cấp quốc gia hạn chế trong việc tiến hành quy hoạch môi trƣờng, xã hội và giám sát 

các dự án thủy điện để thực hiện các tiêu chuẩn quốc gia. 

• Các nhà đầu tƣ không phân bổ đủ kinh phí cho các biện pháp an toàn xã hội và môi trƣờng 

cho đến khi dự án đi vào hoạt động và tạo doanh thu, rất lâu sau khi tác động đã đƣợc tạo ra.  

Việc thu hồi đất bắt buộc và cho các công ty thuê đất đã làm cho nhiều cộng đồng bị mất 

nguồn tài nguyên thiên nhiên. 



 

13.2 ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG 
Mặc dù các cộng đồng ven sông Mekong rất đa dạng về dân tộc, mức nghèo, sự phát triển, cấu trúc 

xã hội và kinh tế, họ đều phụ thuộc cao vào tài nguyên thiên nhiên làm sinh kế.  Khoảng 29.6 triệu 

ngƣời sống và làm việc trong hành lang 15km dọc hai bên sông Mekong trong toàn lƣu vực.  Trong 

số này 2,1 triệu ngƣời sống trong hành lang 5km đến sông Mekong sẽ chịu rủi ro tác động trực 

tiếp và gián tiếp cao nhất từ các đập dòng chính. 

Điều đáng quan tâm nhất là sự tác động không đồng đều trong các cộng đồng Mekong.  Các tác động 

tiêu cực của các dự án dòng chính Mekong đối với các hệ xã hội là sự chồng lớp của các tác động 

lên đất và nƣớc của cộng đồng, tính dễ bị tổn thƣơng của họ đối với sự thay đổi và mức hỗ trợ của 

các chính phủ trong vùng HLV.  Mặt khác, những tác động tích cực của các dự án dòng chính là hầu 

nhƣ phụ thuộc vào năng lực của các chính phủ trong việc chia sẻ lợi ích giữa các ngành, các tỉnh, và 

các tầng lớp xã hội. 

 

Các tác động đối với các cộng đồng ven sông phụ thuộc vào vị trí trong tƣơng quan với các đập 

dòng chính.  Trong đánh giá SEA, các tác động trực tiếp đƣợc đánh giá cho 3 vùng riêng trong 

tƣơng quan với đập và hồ chứa. 

 

1. Các vùng hồ: Việc tạo ra các vùng hồ sẽ làm ngập nhiều làng mạc và đất nông nghiệp làm cho 

nhiều cộng đồng phải di dời lên đất cao hơn hoặc sang các tỉnh khác. 

2. Tại các đập: Các đập và các đƣờng xá và cơ cở hạ tầng sẽ gây mất đất và đòi hỏi phải có đất tái 

định cƣ.  Ngoài ra, trong giai đoạn xây dựng, sẽ có một lƣợng lớn công nhân gây ảnh hƣởng lớn đối 

với các cộng đồng địa phƣơng. Một số ảnh hƣởng là tích cực nhƣ tăng kích thích kinh tế đối với 

ngành dịch vụ, và các ảnh hƣởng khác là tiêu cực nhƣ truyền bệnh tình dục và các rủi ro sức khỏe 

khác. 

3. Ở hạ lƣu: bên dƣới các đập, các cộng đồng sẽ bị ảnh hƣởng bởi những sự thay đổi mực nƣớc và 

hình thái dòng sông và sẽ có tác động liên hoàn đến an toàn tính mạng, nông nghịệp, thủy sản, và sự 

ổn định bờ sông. 

 

13.2.1 NGƢỜI BỊ ẢNH HƢỞNG TRỰC TIẾP 
Con số ƣớc lƣợng ban đầu có 106.942 ngƣời bị ảnh hƣởng trực tiếp.  Các con số này là ƣớc 

lƣợng thấp và dè dặt và sẽ tăng khi có thêm thông tin từ các nhà đầu tƣ và từ Kế hoạch tái định cƣ. 

Pak Beng, Luang Prabang, Pak Lay, Stung Treng và Sambor chiếm phần lớn số ngƣời bị ảnh hƣởng 

trực tiếp. 

 

Chùm 6 đập phía trên của Lào sẽ ảnh hƣởng trực tiếp số lớn ngƣời dân ở tất cả các vùng, tổng 

cộng 76,290. Phần lớn là ngƣời thiểu số ở Lào sống dƣới mức nghèo và phụ thuộc cao vào tài 

nguyên thiên nhiên. 

 

Tái định cƣ là tác động trực tiếp lớn nhất ảnh hƣởng các cộng đồng Mekong đối với ít nhất 

63.112 ngƣời hay 60% dân số ở những nơi bị ảnh hƣởng trực tiếp.  Sambor, Luang Prabang, và 

Stung Treng chiếm hầu hết con số ngƣời phải di dời này (Bảng 24, Hình 48). 
Bảng 24:  Tổng ban đầu số ngƣời bị trực tiếp ảnh hƣởng bởi các đập dòng chính Mekong. 

 

Số Tên đập Số làng bị 

ảnh hƣởng 

Tổng số hộ 

bị ảnh 

hƣởng 

Số ngƣời bị 

ảnh hƣởng 

Số làng bị 

di dời 

Số hộ bị di 

dời 

Số ngƣời bị 

di dời 



1 Pak beng (1) 57 6,831 35,365 28 774 6,700 

2 Louang Prabang 

(2) 

36 2,516 12,966 36 2516 12,966 

3 Xayaboury (3) 29 1,988 4,378 10 391 2,130 

4 Pak Lay (4) 27 1,079 19,046 16  6,129 

5 Sanakham (2) 10 800 4,000 10 800 4,000 

6 Pak Chom (2) 2 107 535 2 107 535 

7 Ban Koum (2) 4 187 935 4 186 935 

8 Lat Sua (2) 0      

9 Don Sahong (2) 4 14 66 4 14 66 

10 Thakho (2) 0  0 0 0 0 

11 Stung Treng (2) 21 2,059 10,617 21 2,059 10,617 

12 Sambor (2)  1020 19034   19034 

Tổng 

ban 

đầu 

 190 16601 106942 131 6847 63112 

Nguồn dữ liệu: 

* Số liệu từ ngiên ứu 1994 do Compagnie Nationale du Rhone, Acres International Ltd. & nhóm của MRC.  Không có 

thông tin cập nhật. 

1. Dữ liệu từ IEE, Dự án Pak Beng, Lào, tháng 12, 2008, Earthsyste ms, Norconsult & Báo cáo ban đầu của SEA, Quyển 

2, Mục hồ sơ Dự án. 

2. Báo cáo ban đầu của SEA, Quyển 2, Mục hồ sơ Dự án. 

3. Báo cáo cuối cùng, Đánh giá tác động xã hội của đập Xayaburi, Lào, tháng 8 2008, Team Consulting Engineering & 

Managemnet Co. Ltd., Ch.Kharnchang Puclic Company Ltd và Báo cáo ban đầu của SEA. 

4. IEE, dự án Pak Lay, Lào, tháng 6, 2008, Earthsystems, Norconsult, CEIEC & Sinohydro Joint Venture.  Các số liệu 

đƣợc tính cho phƣơng án tác động tối đa đối với hạ lƣu. 

 

13.2.2 SỐ NGƢỜI BỊ ẢNH HƢỞNG GIÁN TIẾP 
Hơn 2 triệu ngƣời ở 47 huyện sống trong các vùng hồ, các vị tri đập, và ngay bên dƣới 11 đập 

sẽ bị rủi ro cao nhất bị ảnh hƣởng từ các dự án dòng chính. Các tác động gián tiếp cũng có thể 

ảnh hƣởng đến những ngƣời sống và làm việc trong phạm vi tiếp cận (15km) đến dòng chính 

Mekong, các chi lƣu và các vùng đất ngập nƣớc, nhƣng không di dời, mất đất hay nhà cửa. 

 29.6 triệu ngƣời bị rủi ro trong hành lang 15% dọc sông Mekong ở Lào, Thái Lan, và 

Campuchia. 

 14 triệu ngƣời (13.849.801) ngƣời bị rủi ro ảnh hƣởng gián tiếp ở ĐBSCL. 

 Việc quản lý kém của các đập và việc xả nƣớc bất thƣờng sẽ tăng số ngƣời bị ảnh hƣởng, tức là 

thêm 76.368 ngƣời ở Pakse bị rủi ro vỡ đập ở Lat Sua và Ban Koum.  Các cộng đồng ven sông bị 

rủi ro tác động gián tiếp nhiều nhất là các cộng đồng sống trong hành lang 5km dọc dòng chính.  

Các tác động tích lũy có thể mất nhiều thời gian để nhận biết, ví dụ sạt lở ở ĐBSCL và những tác 

động đối với các hộ phụ thuộc vào nông nghiệp.  Nếu các chƣơng trình y tế, nƣớc thải, vệ sinh 

không đƣợc các nhà đầu tƣ thực hiện đầy đủ, số ngƣời bị ảnh hƣởng sẽ cao hơn. 

  

Hình 49: Phần trăm của dân số các huyện bị ảnh hƣởng trực tiếp bởi các đập dòng chính 

Mekong. 



 
Table 25 and Figure 50 provide details of the potential for individual projects to have indirect effects on 



Bảng 25: Tác động tiềm tàng gián tiếp của các đập dòng chính lên ngƣời dân 
Dự án dòng chính Các tác động gián tiếp và số ngƣời bị ảnh hƣởng 

Pak Beng 223,659 ngƣời có rủi ro cao nhất bị ảnh hƣởng tiêu cực.  Ngƣời nghèo sẽ bị ảnh hƣởng nhiều 

nhất trong các dân số của các huyện (15.8%).  7 trong số 8 huyện bị ảnh hƣởng đƣợc xếp là 

huyện nghèo hoặc rất nghèo. 

Pak Chom 588,189 ngƣời: Pak Chom sẽ có tác động lớn nhất đối với cộng đồng xung quanh (hình 45) 

Tất cả các dự án 

khác ở đoạn trên 

của Lào 

Mỗi đập sẽ ảnh hƣởng 160.000 đến 280.000 ngƣời 

Luang Prabang Sẽ ảnh hƣởng 8.1% tổng dân số của huyện bị tác động. 

Pak Lay 6.7% của tổng dân số huyện bị ảnh hƣởng 

Sanakham 2.5% của tổng dân số huyện bị ảnh hƣởng 

Xayabouri 2.1% của tổng dân số huyện bị ảnh hƣởng 

Pak Chom 0.1% của tổng dân số các huyện 

Ban Koum & Lat 

Sua 

668,300 ngƣời: Sẽ ảnh hƣởng trực tiếp một số ít ngƣời (khoảng 1000) nhƣng số bị ảnh hƣởng gín 

tiếp là lớn 

Don Sahong 250,217 ngƣời: nhƣ Ban Koum, dự án sẽ có tác động xã hội trực tiếp nhỏ (100 ngƣời) nhƣng các 

tác động gián tiếp là lớn.  Có hồ chứa nhỏ nhất trong các đập dòng chính. 

Sambor and 

Strung Treng 

197,936 ngƣời: Các dự án Campuchia sẽ có tác động xã hội trực tiếp và gián tiếp lớn nhất. 

 

Hình 50: Tổng ban đầu số ngƣời dân bị ảnh hƣởng gián tiếp 

 
 

13.2.3  TÍNH BÌNH ĐẲNG 
Các đập dòng chính ở HLV sẽ làm cho các cộng đồng nông thôn dễ bị tổn thƣơng hơn do giảm 

năng suất của tài nguyên thiên nhiên mà sinh kế của họ phụ thuộc vào. Tất cả các quốc gia ở 

HLV Mekong có sinh kế phụ thuộc vào đất và nƣớc cao, cao nhất là ở Lào, và thấp nhất là ở Thái 

Lan.  Những ngƣời dễ bị tổn thƣơng nhất là những ngƣời có thu nhập nghề nghiệp thấp hay ít nguồn 

thu nhập.  Cụ thể: 

� Ở những nơi có tỉ lệ nghèo cao (các huyện ở Lào trong Vùng 2; các cộng đồng đánh cá ở Stung 

Treng và Tonle Sap; cac cộng đồng phụ thuộc vào nông nghiệp/thủy sản ở ĐBSCL của Việt Nam). 



Các nhóm dân tộc thiểu sổ hiện đã đang nghèo ở Vùng 2 và 4 có thể sẽ gặp khó khăn trong việc 

chuyển đổi sang cấu trúc kinh tế mới. 

� Các nhóm dân tộc thiểu số & nghèo đã tái định cƣ hay mất đất trƣớc khi có các dự án dòng chính 

và sẽ mất lần thứ hai hoặc thậm chí lần thứ ba (ở các Vùng 2 & 4) 

Đối với nông dân, tác động cũng không đồng đều: Những ngƣời mất đất nông nghiệp sẽ không 

giống nhƣ những ngƣời đƣợc hƣởng lợi từ các cơ hội cải thiện điều kiện tƣới.  Các dự án thì phù hợp 

hơn cho các công trình tƣới cỡ trung và cỡ lớn, trong khi đó tác động mất đất sẽ nặng nề hơn đối với 

nông dân ít đất. 

 

13.2.4 DI DỜI NHIỀU LẦN 
Một số dự án dòng chính sẽ làm cho một số làng mạc bị di dời đến lần thứ 4 trong 15 năm tới.  

Việc di dời bắt buộc lặp đi lặp lại trong khoảng thời gian ngắn là một trong những yếu tố làm 

nghèo nhất có thể xảy ra với các cộng đồng do tốc độ phát triển thủy điện nhanh chóng.  Một 

số cộng đồng thiểu số sẽ bị di dời 1 đến 2 lần trong 10 năm tới (ví dụ làng Hmong ở vùng tác động 

của Pak Beng) và hiện đã đang là một trong những nhóm nghèo nhất và có điều kiện xã hội kém 

nhất.  Cá hộ ở Bản Houay Xong, huyện Nan, bị ảnh hƣởng bởi đập Xayaburi đã đƣợc di chuyển từ 

những vùng cao xuống vùng thấp vào giữa những năm 1990 nhƣng đƣợc đƣa vào vùng thƣờng 

xuyên bị lũ, và sau 7 năm bị bắt buộc phải di dời 2 lần không có sự hỗ trợ để tái thiết làng của họ và 

sinh kế của họ. 

 

Rủi ro khủng hoảng 2 lần đối với những ngƣời bị ảnh hƣởng trực tiếp đối ở Stung Treng và 

Kratie là cực kỳ cao, vì số ngƣời nghèo đã tăng do tình trạng thu hồi đất cho các công ty thuê.  

Strung Treng có mức độ thu hồi đất bắt buộc cao nhất để cho các công ty thuê. 

 

13.2.5 ĐÁNH GIÁ THEO NHÓM DỰ ÁN 
 

CÁC DỰ ÁN PHÍA TRÊN CỦA LÀO (PAK BENG-PAK CHOM) 

6 dự án ở phía trên của Lào (trên Vientiane) sẽ ảnh hƣởng 10 tỉnh và 32 huyện ở Thái Lan và 

Lào.  Tổng dân số trong vùng khoảng 1.3 triệu ngƣời (1.351.350), trong đó 77% là ngƣời nông 

thôn 
62

 

 

Phần lớn số ngƣời bị ảnh hƣởng trực tiếp là Lào, nhiều nhóm dân tộc thiểu số sống dƣới mức nghèo 

và phụ thuộc cao vào tài nguyên thiên nhiên.  Hiện không có con số về số ngƣời bị ảnh hƣởng trực 

tiếp ở Thái Lan. 

 

Chuỗi 6 đập này sẽ ảnh hƣởng trực tiếp một số lƣợng lớn ngƣời ở tất cả các Vùng, tổng cộng 

76.290.  Một ƣớc luợng tổng
63

 8.418.5 ha đất nông nghiệp và 6.523 ha đất rừng bao gồm rừng thiêng 

sẽ bị mất ở Vùng 2.  Một số tài sản văn hóa, nhƣ chùa chiền, nghĩa trang sẽ bị mất trong Vùng 2.  

Các tác động lên thủy sản có thể dẫn đến tổn thất các sự kiện văn hóa cùng với lối sống Mekong, 

nhƣ lễ hội cá tra dầu khổng lồ ở Chiang Khong, phụ thuộc vào sự tồn tại của loài này. 

                                                 
62 Tất cả các con số về dân số của từn Vùng đƣợc lấy từ Báo cáo kỹ thuật số 30 của MRC, WIMVA, tháng 3, 2010, Bảng 5 
63 Các con số này là tổng nhỏ nhất tính đến ngày của báo cáo này. Tất cả dữ liệu về thu hồi đất đƣợc lấy từ IEE cho từng dự án cụ thể 

hoặc bảng hỏi của nhóm làm SEA đối với nhà đầu tƣ.  Hai nhà đầu tƣ chƣa hoàn tất ƣớc lƣợng số ngƣời bị thu hồi đất.  Các con số do 

về đất thu hồi do nhà đầu tƣ cung cấp chỉ liên quan đến những ngƣời trực tiêp bị di dời và không bao gồm thu hồi đất cho các hạng 

mục công trình liên quan nhƣ đƣờng xá, đƣờng truyền tải điện.  Tổng số đất bị mất vì vậy sẽ cao hơn nhiều. 



Đất nông nghiệp để thay thế là rất hiếm và có thể dẫn đến việc cộng đồng phá thêm rừng, làm tăng 

sạt lở và dẫn đến việc di dời thêm lần nữa.  Vùng này sẽ bị mất sinh kế dựa vào sông.  Các dự án ở 

các huyện có tỉ lệ nghèo cao sẽ có tác động nghiêm trọng hơn ở các huyện giàu hơn.  Pak Beng có 

khả năng có số ngƣời bị ảnh hƣởng tiêu cực cao nhất.  Đập này sẽ ảnh hƣởng 8 huyện ở Lào, 

trong đó 7 huyện đƣợc chính thức xếp hạng nghèo hoặc rất nghèo.  Pak Beng cũng sẽ ảnh hƣởng 

trực tiếp một tỉ lệ lớn dân số (15.8%) hơn các đập khác trong Vùng 2. Luang Prabang sẽ ảnh 

hƣởng 8.1% tổng dân số các huyện bị ảnh hƣởng, Pak Lay 6.7%, Sanakham 2.5%, Xayaburi 2.1% 

và Pak Chom khoảng 0.1%. 

 

Chuỗi đập ở trên của lào sẽ có tác động cả tiêu cực và tích cực đối với an ninh lƣơng thực.  An 

ninh lƣơng thực là một quan tâm lớn đối với nhiều cộng đồng ven sông.  Trong Vùng 2, gần 100% 

dân số ở một số huyện thiếu lƣơng thực hơn 6 tháng trong năm (hình 51).  Ở một số vùng có tiềm 

năng tƣới cao (gần đồng bằng Vientiane) việc đầu tƣ thêm vào cơ sở hạ tầng thủy nông sẽ cho phép 

các cộng đồng tăng năng suất các vùng canh tác và có tác động tích cực đối với an ninh lƣơng thực.  

Ở các vùng còn lại của Vùng 2, các đập thủy điện sẽ có tác động tiêu cực lên nguồn tài nguyên sinh 

kế, làm trầm trọng thêm tình trạng bất an ninh lƣơng thực. 

 

Hình 51:  Các huyện nghiên cứu ở Lào và Thái Lan: Tỉ lệ hộ gia đình thiếu lƣơng thực hơn 6 

tháng/năm. 
 

 
Ghi chú: Zone--Vùng 

 

Chuỗi dự án phía trên của Lào sẽ mang lại một số lợi ích tích cực, đặc biệt là đối với các nhóm 

giàu hơn giống gần đồng bằng Vientiane phụ thuộc vào nông nghiệp ven sông và thủy sản và có 

sự tiếp cận tốt hơn với thị trƣờng và đô thị. 

 Sự tiếp cận đến cơ sở hạ tầng 6 đập dòng chính sẽ cải thiện đƣờng xá và cơ sở hạ tầng giao 

thông cũng nhƣ cấp điện cho các cộng đồng. 

Cải thiện cơ hội tƣới thủy nông Các dự án nhƣ Pak Chom sẽ có tiềm năng lớn về tƣới và nếu có 

đầu tƣ phù hợp về các trạm bơm, có thể dẫn đến tăng thu nhập nông nghiệp. 

 

CÁC DỰ ÁN Ở CÁC ĐOẠN SÔNG Ở TRUNG VÀ HẠ LÀO (BAN KOUM-THAKHO) 



Các chùm dự án ở Trung và Hạ Lào sẽ ảnh hƣởng trực tiếp một số ít ngƣời (khoảng vài ngàn).  

Tác động trực tiếp chính là tái định cƣ ngƣời dân sống trong vùng hồ của dự án Ban Koum và dự án 

Lat Sua.  Ban Koum đƣợc ƣớc lƣợng ảnh hƣởng trực tiếp 0.6% dân số các huyện bị ảnh hƣởng.  Các 

cộng đồng này là các cộng đồng ngƣời Lào và ngƣời Thái ở Lào. 

Ba dự án này sẽ có những tác động gián tiếp lớn nhất đối với hệ xã hội của Mekong, ảnh huởng 

khoảng 1 triệu ngƣời: 

 Sinh kế sẽ bị ảnh hƣởng tiêu cực do sự giảm tính kết nối.  Sẽ có sự rủi ro cao về sự giao 

động mực nƣớc hàng ngày làm cho thuyền nhỏ khó giao thông an toàn.  Giao thông là một 

hợp phần sống còn của sinh kế cộng đồng trong Vùng 3, nhiều ngƣời dùng thuyền nhỏ để tìm 

sinh kế và đi lại trong các hệ thống sông nhỏ và trong sông Mekong. 

 Sự mất vĩnh viễn và theo mùa của đất trồng trọt ven sông do sự tăng dòng chảy sẽ tác động 

đến sinh kế.  Đất ven sông trong Vùng này có năng suất cao và đƣợc canh tác thâm canh.  Đất 

ven sông trong Vùng này là một trong những vùng đất đắt giá và năng suất cao nhất ở Thái Lan 

và Lào và sẽ khó tìm đất thay thế cho các hộ bị ảnh hƣởng.  Hai đập này sẽ chiếm 1.667.6 ha đất 

nông nghiệp, trong đó 332 ha là đất tƣới. 

 Dự  báo không có tác động đáng kể đối với các điểm văn hóa và lịch sử trong Vùng 3, mặc 

dù các đền và cây thiêng sẽ bị rủi ro sạt lở. 

 Tăng rủi ro về an toàn đối với các thị trấn, cộng đồng ở trên và dƣới đập.  Tổng dân số bị 

rủi ro ở Pakse là 76.368 ngƣời với mật độ 611 ngƣời/km
2
.  Các điểm ở Bankoum và Lat Sua 

là vùng chuyển tiếp đến các vùng đồng bằng ở Siphandone.  Nƣớc dội ngƣợc từ Lat Sua trong 

trƣờng hợp không mở đƣợc cửa xả có thể dẫn đến ngập thành phố Pakse và thiệt hại tính mạng, 

tài sản.  Phạm vi và độ nhanh của việc mở cửa xả ở Ban Koum sẽ cũng ản hƣởng sinh kế và an 

toàn của Pakse. 

 Mực nƣớc ngầm tăng--lợi ích cho việc cấp nƣớc, rủi ro bị úng nƣớc và tăng bệnh tật (Vùng 

3 và Vùng 4) 

 Sự tổn thất thủy sản đánh bắt sẽ có tác động nghiêm trọng lên sinh kế địa phƣơng vì sự phụ 

thuộc cao vào thủy sản đánh bắt và tiêu thụ trong gia đình trong vùng này. 

 Đối với tất cả các dự án ở Lào, việc di dời các cộng đồng ở thung lũng lên những vùng cao 

sẽ có những tác động tổng hợp phức tạp lên cả an ninh lƣơng thực và những rủi ro thảm 

họa.  Kinh nghiệm ở lƣu vực Lan Thƣơng đã cho thấy rằng lối sống theo phong tục của các cộng 

đồng thiểu số bị di dời đã di chuyển lên dốc cao hơn là chịu cắt đứt khỏi đất đai và cac phƣơng 

pháp sinh kế của họ. Việc dọn dẹp thực vật ở nơi họ chuyển đến trên các dốc cao đã dẫn đến tăng 

xói lở và rủi ro sạt đất cao hơn.  Các khuynh hƣớng di cƣ này đã đƣợc thấy ở Trung Quốc và dự 

kiến ở bắc Lào.  Điều này xảy ra nếu nhà đầu tƣ chỉ đền bù bằng tiền mặt thay vì tái định cƣ. 

 

CÁC DỰ ÁN Ở CAMPUCHIA (STUNG TRENG VÀ SAMBOR) 

Stung Treng và Sambor sẽ tạo ra tình trạng khủng hoảng nghiêm trọng cho ngƣời dân ở các 

tỉnh bị ảnh hƣởng, và có thể dẫn đến tình trạng khẩn cấp về an ninh lƣơng thực cho ngƣời 

nghèo.  Hai đập này sẽ có tiềm năng lớn nhất trong việc làm tồi tệ thêm một cách nghiêm trọng tình 

trạng nghèo ở Campuchia.  Tất cả các báo cáo về an ninh lƣơng thực ở HLV Mekong đều công nhận 

rằng đủ lúa (mua hoặc trồng) là cách các cộng đồng định nghĩa về an ninh lƣơng thực. 

 

Stung Treng với tỉ lệ 17,5% và Sambor 13,1% dân số các huyện bị ảnh hƣởng trực tiếp sẽ là 

các nơi có tỉ lệ bị ảnh hƣởng cao nhất so với các đập khác trong 12 dự án, ngoại trừ Pak Beng.  

Khoảng 30,000 ngƣời Khmer sẽ phải bị di dời để xây dựng đập Sambor và Stung Treng.  Điều 



này rất đáng lo ngại cho Campuchia vì 2 đập này sẽ có tác động cao hơn đối với ngƣời nghèo ở hai 

tỉnh Stung Treng và Kratie, cả hai tỉnh này có tỉ lệ nghèo cao nhất nƣớc ở mức 46%. 

 

Hơn 1 triệu ngƣời phụ thuộc vào thủy sản có thể mất sinh kế, kể cả ở Ton Le Sap nơi mà 14% số 

hộ làm chuyên nghề cá, và phần lớn dân số có thu nhập và sinh kế phụ là nghề cá, và những ngƣời 

bắt cá cho tiêu thụ hàng ngày trong gia đình. 

 Sự tổn thất thủy sản sẽ ảnh hƣởng ngƣời nghèo nhiều nhất:  Những hộ nghèo có sự phụ 

thuộc cao vào thủy sản hơn là những hộ khá hơn, với thủy sản đóng góp hơn 30% thu nhập 

của ngƣời nghèo so với sự đóng góp vào thu nhập của các hộ giàu. 

 Sự tổn thất thủy sản sẽ ảnh hƣởng nhiều hơn đối với ngƣời thiểu số  Ngƣời Cham 

(Muslim Khmer) gần nhƣ hoàn toàn phụ thuộc vào nghề cá làm sinh kế, vì vậy, đã phát triển 

những kỹ năng đánh bắt và kiến thức thủy sản cao hơn hẳn so với các nhóm khác.  Họ 

thƣờng là bán du cƣ, đi đến Stung Treng vào đầu mùa mƣa. 

Sinh kế liên quan đến du lịch có thể bị tác động tiêu cực bởi những tổn thất của ngành du lịch 

do mất cảnh quan đẹp thiên nhiên và loài cá heo Irrawaddy.  Du lịch là một sự đóng góp quan trọng 

cho sinh kế ở điểm Ramsar Stung Treng và ở thác Khone.  Tuy nhiên, có thể sẽ có tăng du lịch ở các 

điểm đập. 

 

14. GIAO THÔNG THỦY   
Trong vùng HLV thì giao thông thủy là quan trọn gnhất đối với Vùng 2 và Vùng 6 của Sông 

Mekong. 

 

14.1 THÔNG TIN NỀN 

14.1.1 NGƢỜI SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN CHO CUỘC SỐNG HÀNG NGÀY 
Các cộng đồng địa phƣơng tiếp tục sử dụng dòng sông Mekong nhƣ là phƣơng tiện giao thông 

quan trọng; kết nối các làng mạc về thƣơng mại, xã hội, kinh tế.  Và đối với ngƣời nghèo thì  

thuyền là là phƣơng tiện giao thông dễ dàng và phù hợp túi tiền và thân thiện với môi trƣờng.  Các 

thuyền nhỏ vận chuyển sản phẩm nông nghiệp đến chợ và tiếp cận trƣờng học, y tế, và các dịch vụ 

xã hội khác.  Những ngƣời sử dụng tài nguyên cho cuộc sống hàng ngày vẫn sử dụng dòng sông 

Mekong từ Pak Beng đến Pak Chom (Vùng 2), Bam Koum đến Lat Sua (Vùng 3), và Stung Treng 

đến Sambor (Vùng 4). 

 

Trong 10 năm qua đã có sự giảm về số ngƣời sử dụng cỡ nhỏ và trung bình của Sông Mekong 

cho mục đích vận chuyển vì có sự cải thiện đƣờng xá và tiếp cận phƣơng tiện giao thông công 

cộng và phƣơng tiện riêng.  Tuy nhiên dòng sông Mekong vẫn sẽ là một phƣơng tiện vận chuyển 

quan trọng cho một số lớn các cộng đồng ven sông và sự tăng trƣởng dân số ven sông kết hợp với 

sƣự tăng nông nghiệp/thủy sản sẽ tiếp tục duy trì sự phụ thuộc của cộng đồng vào giao thông thủy. 

Khi không có đập dòng chính, dự báo sẽ không có chƣớng ngại nào cho sự kết nối chiều dài 

dòng sông đối với ngƣời sử dụng cho cuộc sống hàng ngày.  Sự tăng mực nƣớc dự kiến do sự 

điều tiết dòng chảy bởi các đập chi lƣu và ở thƣợng lƣu vực sẽ cải thiện tính giao thông trong 

mùa khô ở một số đoạn sông, đặc biệt là ở Vùng 2. 

 

14.1.2  VẬN CHUYỂN HÀNH KHÁCH 
VÙNG 2:  Một hoạt động giao thông quan trọng trong vùng Thƣợng lƣu vực Mekong ở Lào là 

hoạt động vận chuyển hành khách và tàu du lịch.  Vận chuyển hành khách đã luôn là một thử 

thách do mực nƣớc thấp và nhiều ghềnh đá, và chỉ giới hạn cho thuyền nhỏ và chậm và tầm nƣớc 



thấp để hoạt động trong mùa khô.  Chính phủ Trung Quốc đã đồng ý cung cấp cho Chính phủ Lào 15 

triệu USD để cải thiện điều kiện giao thông thủy giữa Houei Say và Luang Prabang. 

 

Việc vận chuyển hàng hoá ở Vùng 2 đã giảm đáng kể ở Lào, do việc xây dựng đƣờng xá và các 

công ty chọn vận chuyển đƣờng bộ hơn là sử dụng tài lớn vận chuyển hàng hóa trong điều kiện 

giao thông thủy nguy hiểm ở phía bắc Luang Prabang.  Buôn bán trong nƣớc chủ yếu là nông 

sản, hàng tiêu dùng, và hàng thủ công mỹ nghệ từ cộng đồng địa phƣơng để buôn bán ở Luang 

Prabang. 

Vận chuyển hàng hóa ở các đoạn khác ở thƣợng lƣu Mekong ở Lào cũng suy giảm nhu cầu và 

năng suất nông nghiệp thấp.  Sự tăng trƣởng nhanh của các hoạt động khai khoáng ở Lào mặt khác 

sẽ, trong nhiều trƣờng hợp, phụ thuộc vào giao thông thủy để vận chuyển những lƣợng lớn sản phẩm 

khai khoáng và vật liệu thô, chủ yếu đi Trung Quốc. 

Du lịch là một trong những ngành phát triển nhanh nhất ở Tiểu vùng Mekong mở rộng và du 

lịch sông là một hợp phần tăng nhanh trong thị trƣờng này Khoảng 20.000 đến 25.000 khách du 

lịch đi du lịch ở Vùng 2 của sông Mekong hàng năm. 

VÙNG 3:  Hiện tại, ở hạ lƣu của Savanakhet cho đến thác Khone, giao thông thủy là rất hạn 

chế. Việc vận chuyển hành khách đã giảm trong Vùng 3 do đƣờng xá cải thiện và việc xây 

dựng cầu Hữu nghị Thái-Lao từ Mukdahan sang Savanakhet năm 2006.  Vận chuyển đƣờng dài 

không đƣợc dự kiế là quan trọng trong vùng này, đặc biệt là đối với việc buôn bán cỡ lớn vì vùng 

này vẫn bị cắt ngang bởi Thác Khone về phía nam. 

 

VÙNG 4: Lƣợng giao thông hành khách vào và ra cảng Stung Treng đã giảm trong những năm 

gần đây và dự báo không tăng trƣởng trong vòng 20 năm nữa. Du lịch sông là một ngành quan 

trọng mới nổi giữa Phnompenh và Kampong Cham và lên đến Strung Treng với những dự báo sẽ 

tiếp tục tăng đến năm 2030. 

 

14.1.3 VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA 
VÙNG 2:   

Các công trình điều tiết dòng sông từ Cảnh Hồng, Trung Quốc đến Chiang Saen, Thái Lan đã 

cải thiện tính giao thông của vùng thƣợng lƣu vực Mekong và làm tăng giao thƣơng giữa hai 

nƣớc. 

• Tổng lƣợng hàng hóa lƣu thông giữa Thái Lan và Vân Nam trên dòng Mekong tăng từ không 

(2000) lên 260,000 tấn trong 2006-2007. 

• Lƣợng hàng hóa này dự kiến sẽ tăng 8-11%/năm.  Sự phát triển Cảng Chiang Saen II sẽ tạo 

thêm cơ hội cho tăng trƣởng kinh tế và giao thƣơng giữa Thái Lan và Trung Quốc. 

Sự vận hành hàng hóa trong Vùng 2 đã tăng đáng kể ở Lào, do xây dựng đƣờng và các công ty 

sử dụng đƣờng thay vì sử dụng tàutrong điều kiện giao thông nguy hiểm ở bắc Luang 

Prabang. 

• Buôn bán trong nƣớc chủ yếu là nông sản, hàng tiêu dùng, và hàng thủ công mỹ nghệ từ cộng 

đồng địa phƣơng để buôn bán ở Luang Prabang. 

Vận chuyển hàng hóa ở các đoạn khác ở thƣợng lƣu Mekong ở Lào cũng suy giảm nhu cầu và 

năng suất nông nghiệp thấp. 

 

VÙNG 3:  Có một khuynh hƣớng rõ ràng và giảm vận chuyển hàng hóa do sự cải thiện các 

mạng lƣới đƣờng xá. 



Tăng tính giao thông do sự điều tiết theo mùa dự kiến đến 2030 bởi nhiều kế hoạch phát triển mạng 

lƣới cảng giữa Vientiane và Savanhakhet.  Tuy nhiên thác Khone sẽ tiếp tục là chƣớng ngại cho việc 

vận chuyển hàng hóa đƣờng dài. 

 

VÙNG 4: Sự vận chuyển hàng hóa đƣợc dự kiến sẽ tăng ít trong vòng 20 năm tới (2-6%/năm).  

Việc phát triển ngành sản xuất xi-măng trong nƣớc có thể sẽ đạt sản lƣợng 12.000-20.000 tấn/năm 

tính đến 2020 nếu luồng sông có thể cho phép tàu 200 DWT vận chuyển 

VÙNG 5 VÀ 6 (PHNOMPENH ĐẾN BIỂN) Các cảng sông và biển ở ĐBSCL là một trong 

những vùng thƣơng mại quan trọng ở Việt Nam.  Ở ĐBSCL, khoảng 70% lƣợng hàng hóa, lúa 

gạo, vật liêệ xây dựng và hàng tiêu dùng đƣợc vận chuyển bằng đƣờng thủy. 

 

14.2 ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG 
Các đập dòng chính Mekong sẽ thay đổi cách mà dòng sông Mekong đƣợc sử dụng cho vận 

chuyển hàng hóa và con ngƣời. 

ĐBSCL sẽ vẫn là vùng giao thông quan trọng nhất với sự sử dụng dòng sông cao nhất cho vận 

chuyển và khoảng 70% hàng hóa là đƣợc vận chuyển bằng đƣờng thủy trong vùng này.  Đồng bằng 

sông Cửu Long dễ bị tổn thƣơng và nhạy cảm với những thay đổi về vận chuyển phù sa (giảm 

75%) và giao thông có thể khó khăn trong khu vực này vì sự mất ổn định bờ sông, đặc biệt là 

gần cảng, do việc xói mòn đáy sông và sạt lở bờ sông. 

 

Ở những đoạn trên, một số ngƣời sử dụng (các tàu lớn và tàu du lịch) sẽ có lợi từ việc cải thiện 

giao thông do mực nƣớc sâu và ổn định hơn trong khi những ngƣời khác (ngƣời sử dụng cho 

cuộc sống hàng ngày) sẽ bị tác động tiêu cực do sự mất đi tính kết nối theo chiều dài và tính kết 

nối quốc tế đối với những thuyền nhỏ.  Việc xây dựng các đập dòng chính sẽ tạo ra những cơ hội 

cải thiện giao thông cho Sông Mekong bằng việc tạo ra những mực nƣớc sâu và ổn định hơn tạo điều 

kiện cho tàu lớn.  Những cơ hội này sẽ tạo điều kiện cho tàu 1.000 tấn, nếu có những âu thuyền đƣợc 

xây dựng.  Số dự án và kích thƣớc các âu thuyền cho thấy những ngƣời sử dụng nhỏ và cỡ trung sẽ 

có ít tự do hơn trong việc đi lên đi xuống dòng sông vì họ phải chờ cho đủ số thuyền trƣớc khi âu 

thuyền đƣợc mở. 

 

14.2.1 NHỮNG THAY ĐỔI VỀ TÍNH GIAO THÔNG 
 

Chuỗi đập ở phía trên của Lào có tiềm năng cải thiện tính giao thông của sông Mekong: 

� Việc xây dựng 6 đập giữa Pak Beng và Pak Chom có thể tạo ra những cơ hội cho sự phát triển 

tƣơng lai của sự vận chuyển hàng hóa và con ngƣời giữa Vientiane, Lào, Cảnh Hồng, và Trung 

Quốc. 

� Sự cải thiện tính giao thông chỉ có khi toàn bộ chuỗi đập đƣợc thực hiện.  Nếu chỉ một hoặc 

một vài trong số các đập dự kiến đƣợc xây dựng thì sẽ chỉ có sự tiếp cận một phần và sự cải thiện 

hạn chế về tính giao thông đối với vận chuyển hành khách do sự cạn dòng trong mùa khô (Hình 52) 

� Sự cải thiện tính giao thông phụ thuộc vào sự vận hành có hiệu quả và có điều phối của các 

dự án hơn là sự có các âu thuyền. 

� Sự tích tụ phù sa phía trên đập dòng chính có thể gây tác động đến luồng giao thông và cửa 

vào của các âu thuyền.  Một thể tích lớn phù sa sẽ tích tụ dọc theo chiều dài của hồ chứa.  Điều này 

sẽ trầm trọng nhất ở đầu hồ chứa nơi sẽ có sự bồi lắng kiểu đồng bằng trong trung hạn.  Những sự 

bồi lắng này sẽ làm giảm tính giao thông và đòi hỏi phải có nạo vét thƣờng xuyên để duy trì giao 

thông quanh năm. 



Các dự án dòng chính khác sẽ có tác động nhỏ hay không có tác động cải thiện giao thông: 

� Việc xây dựng các đập dòng chính ở Sambor và Stung Treng có thể tạo ra những cơ hội cho việc 

phát triển giao thông giữa Thác Khone và Phnompenh. 

� Việc xây dựng các đập dòng chính ở Ban Koum và Lat Sua sẽ chỉ tạo ra các cơ hội hạn chế cho 

việc phát triển giao thông. 

� Việc cải thiện vận chuyển hàng hóa đƣờng sông không loại trừ nhu cầu cần có đƣờng sắt và 

sự kết nối đƣờng sắt tốt và cần đƣợc xem xét nhƣ một sự cải thiện rộng hơn về vận chuyển và 

phƣơng tiện cảng. 

 

14.2.2 THAY ĐỔI SỰ KẾT NỐI THEO CHIỀU DỌC 
Việc xây dựng và vận hành các đập dòng chính sẽ là một mối đe dọa đối với giao thông vận tải 

đƣờng dài và trung và quốc tế trên sông Mekong. 

� Sự giảm tính kết nối sẽ ảnh hƣởng nhiều hơn đối với thuyền nhỏ và những ngƣời sử dụng 

dòng sông cho cuộc sống hàng ngày.  Họ sẽ phải chờ tàu lớn đến trƣớc khi âu thuyền mở cho họ 

vào. 

� Giảm tính kết nối sẽ là một tác động tiêu cực của 6 đập từ Pak Beng đến Pak Chom đối với 

việc vận chuyển hành khách nếu các âu thuyền phù hợp không hoạt động hoặc không đƣợc duy tu 

tốt. 

� Việc vận chuyển hàng hóa, hành khách, và những ngƣời sử dụng dòng sông hàng ngày sẽ bị 

cản trở trong quá trình xây dựng cá đập trên dòng chính Mekong; 

� Chi phí vận chuyển sẽ tăng lên cho tất cả những ngƣời sử dụng nếu họ bị yêu cầu trả phí đi qua âu 

thuyền. 

 

14.2.3 NHỮNG THAY ĐỔI VỀ TIẾP CẬN BIỂN VÀ GIAO THÔNG ĐBSCL 
Tác động của các đập dòng chính ở HLV lên đƣờng giao thông giữa Phnompenh và biển là 

chƣa rõ Sự giảm phù sa sẽ tăng bất ổn định bờ sông nhƣng cũng làm giảm nhu cầu nạo vét cửa sông 

Mekong.  Tuy nhiên, cơ hội và rủi ro của các lực tiêu cực này kết hợp đòi hỏi phải có nghiên cứu chi 

tiết hơn. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Hình 52: Chuỗi đập phía trên của Lào.  Hồ sơ theo chiều dài sông về Độ sâu ít khả dung (Least Available Depth) dựa theo số liệu mực nƣớc vận hành 

cập nhật từ các nhà đầu tƣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Biến đổi khí hậu sẽ chồng thêm một lớp rủi ro và sự không chắc chắn nữa trong dài hạn về tác 

động tiêu cực và tích cực lên sự phát triển thủy điện ở lƣu vực.  Đối với sự phát triển thủy điện, 

những thay đổi dự báo quan trọng nhất ảnh hƣởng đến chế độ thủy văn.  Tất cả các dự báo biến đổi 

khí hậu cho Lƣu vực Mekong đều đồng ý rằng sẽ có những thay đổi đáng kể về lƣợng chảy tràn, lƣu 

luợng dòng sông, và chế độ lũ, tính đến 2050: 

� Tăng khoảng 15-21% lƣợng chảy tràn hàng năm, khác nhau giữa các tiểu lƣu vực, 

� Tăng khoảng 9-22% dòng chảy sông, có tính đến các đập dòng chính ở Thƣợng lƣu vực và Hạ lƣu 

vực và các đập chi lƣu. 

� Tăng chiều sâu và thời gian của các sự kiện cực đoan cộng với tăng sự khác biệt giữa mùa khô và 

mùa mƣa. 

 

15.  BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 

15.1 THÔNG TIN NỀN 

15.1.1 CÁC KHUYNH HƢỚNG THỦY VĂN-KHÍ HẬU 
CÁC KHUYNH HƢỚNG HIỆN TẠI VÀ QUÁ KHỨ những biến đổi khí hậu trong khu vực 

Mekong đã đang ảnh hƣởng đến hệ sinh thái, sinh kế, và sự phát triển do những thay đổi về 

thời tiết, ví dụ sự giao động mực nƣớc theo ngày, mùa, và nă—và thông qua các sự kiện cực 

đoan. 

Trong 3 đến 5 thập kỷ vừa qua, các khuynh hƣớng tăng nhiệt độ trung bình năm đã đƣợc ghi nhận ở 

mỗi quốc gia trong vùng HLV.  Đáng kể nhất là sự khác biệt giữa năm này và năm khác.  Các 

khuynh hƣớng lƣợng mƣa thì ít nhất quán hơn, với sự biến đổi càng nhiều và các sự kiện cực đoan 

giữa khô và ƣớt ở Lào và Campuchia, giảm lƣợng mƣa ở Thái Lan, và giảm ở hầu hết các nơi ở bắc 

Việt Nam cới sự tăng ở miền nam Việt Nam trong tất cả các mùa.  Ở tất cả các quốc gia đều có giảm 

lƣợng mƣa trong mùa khô cùng với hạn hán và thiếu nƣớc ở nhiều lƣu vực. 

 
Hình 53:  Các tác động biến đổi khí hậu đối với chế độ thủy văn sông Mekong so với năm 200 (trên) 

Chiang Saen; (dưới) Kratie  

 



 
Khí hậu trong tƣơng lai đến 2030 đƣợc dự báo sẽ có những sự tăng đều nhiệt độ trong lƣu vực 

khoảng 0.8
0
C.  Những sự tăng lớn hơn đƣợc dự kiến ở các vùng phía bắc lƣu vực, lên đến 1.4

0
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Vân Nam.  Lƣợng mƣa hàng năm sẽ tăng 13.5% (0.2m) chủ yếu do tăng lƣợng mƣa trong mùa mƣa 

(tháng 5 đến tháng 10).  Lƣợng mƣa mùa khô sẽ tăng ở các vùng phía bắc (1 và 2) và giỉ ở các vùng 

phía nam (từ Vientiane đến ĐBSCL). 

 

Sự khác biệt giữa mùa khô và mùa mƣa sẽ tăng, đặc biệt là ở Vùng 3 và Vùng 6. 

 Giao đoạn 2030-2039 đƣợc dự báo sẽ có sự tăng dòng chảy trung bình năm khoảng 23% ở 

Vùng 2, 15% ở Vùng 3 và 5 (Hình 49). 

 Sự tăng trung bình chung so với thông tin nền trong 40 năm (2020 đến 2050) là 10%. 

 

15.1.2 CÁC KHUYNH HƢỚNG TỔNG HỢP 
Biến đổi khí hậu sẽ làm tăng năng suất nông nghiệp ở lƣu vực (khoảng 3,6% tính đến 2030) 

nhƣng an ninh lƣơng thực sẽ giảm, mặc dù diện tích đƣợc tƣới sẽ tăng.  Những sự giảm này là 

do giảm lƣợng mƣa mùa khô và lƣợng chảy tràn ở các vùng giữa và vùng phía nam, giảm năng suất 

lúa do tăng nhiệt độ tối thiểu hàng ngày, tăng dân số và tăng xâm nhập mặn ở ĐBSCL do nƣớc dâng 

trong bão và ảnh hƣởng của triều và giảm lƣợng mƣa và lƣợng chảy tràn trong mùa khô. 

 

Đa dạng sinh học và sự ổn định sản lƣợng thủy sản dự kiến sẽ giảm trong lƣu vực mặc dù có 

những lợi ích của biến đổi khí hậu trong việc tăng diện tích ngập và lƣợng dinh dƣỡng.  Sự 

giảm là do sự tƣơng tác phức tạp giữa giảm năng suất nông nghiệp và an ninh lƣơng thực và sự tăng 

nhu cầu và áp lực đối với các quần thể cá, tăng dân số ven sông, giảm sự di cƣ của cá và sự đa dạng 

sinh học thủy sinh trong Vùng 1 và ở các chi lƣu Mekong do việc xây dựng đập và cơ sở hạ tầng, 

sinh cảnh bị giảm và xáo trộn do biến đổi khí hậu và phát triển.  Lợi ích của năng suất do tăng dinh 

dƣỡng do tăng dòng chảy tràn và sạt lở do biến đổi khí hậu gây ra có thể đƣợc bù trừ bởi sự giảm 

phù sa do các đập ở Trung Quốc và các chi lƣu, đặc biệt là ở Tây Nguyên của Việt Nam. 

 

Ngành thủy điện sẽ hƣởng lợi từ sự tăng dòng chảy đƣợc dự báo do biến đổi khí hậu. Tăng 

lƣợng mƣa và dòng chảy trong toàn lƣu vực sẽ tăng tiềm năng thủy điện trong cả các chi lƣu và dòng 

chính. 

 

Ngành thủy điện cũng sẽ gặp rủi ro nghiêm trọng và phức tạp ngày càng tăng.  Một số lƣu vực 

sẽ có sự tăng rất cao về lƣợng nƣớc và lƣợng chảy tràn—có thể vƣợt khả năng của các đập chi lƣu 



hiện tại—gây rủi ro vỡ đập và phải sửa chữa.  Sự tăng các sự kiện mƣa cực đoan và tần suất lũ sẽ 

gây rủi ro cho tai nạn vỡ đập (biến đổi khí hậu có thể biến rủi ro 1/10,000 thành sự kiện thƣờng 

xuyên hơn, ví dụ lũ 1/1000). 

 

Sinh kế sẽ chịu áp lựng càng tăng trong vùng lƣu vực Mekong do áp lực lên các hệ thủy sinh và 

trên cạn.  Mặc dù có những lợi ích, sự biến đổi khí hậu chung sẽ tăng áp lực đódo tăng nhu cầu làm 

cho nông nghiệp có năng suất cao hơn và mở rộng hơn và do tăng áp lực khai thác tài nguyên thủy 

sản. 

Sự giảm chung về sinh cảnh cho cá, nguồn thức ăn và nơi sinh sản, và tăng áp lực về nƣớc ở một số 

tiểu lƣu vực và tăng tần suất và cƣờng độ của những đợt hạn sẽ có tác động chuỗi lên các hoạt động 

sinh kế.  Các sự phát triển khác nhƣ đập thủy điện, sẽ làm trầm trọng thêm các áp lực và các tác 

động tiêu cực của biến đổi khí hậu.  Các biến đổi của khí hậu nhƣ tăng nhiệt độ và lƣợng mƣa và 

tăng tần suất lũ sẽ cũng dẫn đến rủi ro sức khỏe làm giảm năng suất lao động và tăng mức độ nghèo. 

 

Sự tăng trữ nƣớc hồ trong lƣu vực Mekong sẽ tạo ra khả năng kỹ thuật cho việc khắc phục 

hạn hán--cần phải có đi kèm sự cải thiện đáng kể về năng lực thể chế và tính hiệu quả quản lý. 

Với khoảng 40-70 dự án đƣợc lập kế hoạch cho các chi lƣu ở HLV và 8 dự án trữ nƣớc trên sông 

Lang Thƣơng tính đến 2030, ngành thủy điện Mekong sẽ có năng lực trữ hơn 69.000 m3 hoặc 14% 

dòng chảy trung bình năm.  Điều này tạo ra năng lực kỹ thuật để khắc phục tác động của những năm 

hạn, tuy nhiên, trong thực tế thì hiệu quả là rất ít trong việc vận hành đa mục tiêu trong vùng HLV.  

Ở Việt Nam và Vân Nam, hiệu quả khắc phục hạn đối với ngƣời sử dụng nƣớc là thấp vì những 

ngƣời vận hành đập ƣu tiên cho việc phát điện hơn các lợi ích khác.  Sự thay đổi trong khung quản 

lý nƣớc sẽ là cần thiết nếu muốn sử dụng thủy điện để điều tiết khắc phục hạn hán. 

 

15.2 ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG 

15.2.1 NHỮNG SỰ THAY ĐỔI CÁC SỰ KIỆN CỰC ĐOAN 
Những sự kiện cực đoan nhƣ sự kiện 1/10.000 sẽ xảy ra thƣờng hơn cùng với biến đổi khí hậu 

trong thời kỳ tuổi thọ dự án 100 năm.  Những sự tăng đƣợc dự báo về lƣu lƣợng dòng sông do 

biến đổi khí hậu và sự tăng sự khác biệt giữa mùa khô và mùa nƣớc sẽ thay đổi tần suất của các sự 

kiện cực đoan.  Các sự kiện đƣợc dự báo xảy ra 1/10.000 năm sẽ có thể xảy ra với tần suất 1/1.000 

năm, trong khi các sự kiện tần suất 1/1.000 sẽ diễn ra ở tần suất 1/100 (Bảng 26) 

Bảng 26: So sánh những thay đổi về độ lớn của các sự kiện cực đoan trong cùng giao đoạn 

trong khoảng thời gian tuổi thọ dự án 100 năm: các sự kiện 1/10.000 sẽ trở thành các sự kiện 

1/1000 năm cùng với biến đổi khí hậu. 
 

 PHÂN BỐ GIÁ TRỊ CỰC ĐOAN PHÂN BỐ GIÁ TRỊ CỰC ĐOAN 

 Chu kỳ quay lại của dòng chảy trong quá khứ Chu kỳ quay lại của dòng chảy trong quá khứ 

Trạm 10 năm 100  1000 10000 10 năm 100  1000 10000 

Chiang Saen 12,252  

 

14,551  16,808  19,061  13,209  15,769  18,282  20,790 

Luang Prabang 17,137  

 

19,912  22,637  25,357  18,783  22,362  25,876  29,384 

Vientiane 18,670  

 

21,285  23,852  26,414  19,692  22,745  25,742  28,734 

Pakse 40,842  

 

45,344  49,765  54,177  43,459  49,149  54,734  60,311 

Kratie 56,254  

 

62,934  69,493  76,040  59,000  66,886  74,629  82,358 



 

Biến đổi khí hậu sẽ làm tăng sự xuất hiện của các sự kiện cực đoan trong thời kỳ tuổi thọ của 

các dự án dòng chính, bao gồm các sự kiện vƣợt ngƣỡng an toàn của đập.  Trong thời kỳ tuổi 

thọ 100 năm: 

 Một đập đƣợc thiết kế cho một sự kiện 1/10.000 năm sẽ có khả năng gặp sự kiện này xảy ra 

với xác xuất tăng từ 1% đến 10%. 

 Một hợp phần đƣợc thiết kế cho một sự kiện 1/1.000 năm sẽ có khả năng gặp sự kiện này 

xảy ra với xác xuất tăng 10%-65%. 

 Mỗi đập gần nhƣ chắc chắn sẽ gặp 1 sự kiện 1/100 năm cùng với biến đổi khí hậu. 

Sự tăng xác xuất của các sự kiện ực đoan cùng với biến đổi khí hậu sẽ làm tăng rủi ro vỡ đập 

và các hợp phần thủy lực chính của chúng.  Độ lớn của dòng chảy đi kèm các sự kiện cực đoan 

trên dòng Mekong là rất lớn và sự vỡ đập trong một sự kiêệ cực đoan có thể dẫn đến những giao 

động chƣa từng có trong lịch sử đối với dòng chảy hạ lƣu và các mực nƣớc với những hệ quả thảm 

họa cho các cộng đồng ở hạ lƣu.  Nhiều thàn phố quan trọng của lƣu vực Mekong có thể bị rủi ro 

trong trƣờng hợp vỡ đập bao gồm Vientiane, Pakse, Luang Prabang, và Pak Lay, Strung Treng, 

Kraite, và Kampong Cham. 

 

15.2.2  NHỮNG THAY ĐỔI VỀ LƢỢNG CHẢY TRÀN, NGẬP LỤT 
Biến đổi khí hậu sẽ làm tăng tác động ngập lụt, với 12-82% sự thay đổi về độ sâu ngập ở đồng 

bằng đối với A2 và 22% tăng về thời gian ngập.  Sẽ có sự tăng về diện tích bị xâm nhập mặn ở 

ĐBSCL tăng từ khoảng 249 đến 1,882 km
2
 hay 1.4% (B2) đến 10.5% (A2).  Hình 54 cho thấy rằng: 

� 2030‐2039 đƣợc dự báo sẽ có sự tăng trung bình của dòng chảy năm khoảng 23% ở Vùng 2, 15% 

ở vùng 3 và 5. 

� Sự tăng trung bình chung so với giai đoạn nền 40 năm từ 2020 đến 2050 là 10%. 

Sự tăng dự kiến về lƣợng chảy tràn ở hầu hết các lƣu vực sẽ làm tăng tiềm năng phát điện của 

các dự án dự kiến cho dòng chính và các chi lƣu.  Biến đối khí hậu và phát triển thủy điện là các 

lực đối nghịch nhau đối với chế độ thủy văn của sông Mekong, với thủy điện điều tiết dòng chảy 

theo mùa và biến đổi khí hậu làm tăng các giá trị trung bình hàng năm và tăng sự khác biệt giữa mùa 

khô và mùa nƣớc. 

Nếu có sự thay đổi thiết kế, các dự án chi lƣu có thể thu thêm tiềm năng năng lƣợc và cải thiện 

năng lực trong việc đáp ứng nhu cầu năng lƣợng quốc gia và khu vực.  Sự tăng dự kiến về luợng 

chảy tràn cũng có thể tăng tiềm năng phát điện cho các dự án dòng chính miễn là các dự án này đƣơc 

thiết kế phù hợp. 

Hình 54: Phần trăm thay đổi dòng chảy trung bình năm do biến đổi khí hậu so với nền BDP 

(1986-2000) 



 
 

15.2.3 NHỮNG TÁC ĐỘNG TỔNG HỢP LÊN AN NINH LƢƠNG THỰC 
Biến đổi khí hậu sẽ làm trầm trọng thêm các vấn đề an ninh lƣơng thực do thủy điện gây ra. 
An ninh lƣơng thực là một trong những vấn đề sống còn của sự phát triển lƣu vực Mekong.  80% 

dân số của lƣu vực phụ thuộc vào tài nguyên thiên nhiên làm sinh kế và sự tổn thất thủy sản đaáh 

bắt, sự tổn thất diện tích nông nghiệp và đất trồng trọt ven sông và sự tổn thất dinh dƣỡng đến 

Campuchia, ĐBSCL và môi trƣờng biển dự kiến do các đập dòng chính gây ra sẽ làm tăng sự bất an 

ninh lƣơng thực trong lƣu vực. Biến đổi khí hậu đƣợc dự báo là sẽ làm tăng các tác động này bằng 

những cách đáng kể sau: 

� Giảm năng suất lúa và các hoa màu khác trong lƣu vực Mekong do tăng nhiệt độ tối thiểu 

hàng ngày và giảm lƣợng mƣa trong mùa khô ở một số tiểu lƣu vực.  Sự tăng lƣợng chảy tràn trong 

mùa mƣa cũng có tiềm năng tăng xói mòn đất mặt. 

� Tăng nhu cầu nƣớc đối với hoa màu trong mùa khô.  Điều này sẽ đòi hỏi cải thiện quản lý tài 

nguyên nƣớc theo mùa đề duy trì sản lƣợng. 

� Tăng sự bất thƣờng theo mùa của nƣớc.  Những sự kiện cực đoan nhƣ hạn hán và lũ lụt sẽ trở 

nên thƣờng xuyên hơn với biến đổi khí hậu. 

 
15.2.4 PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH 
11 hồ chứa thủy điện dòng chính có tiềm năng giảm phát thải khí nhà kính của ngành năng 

lƣợng khu vực. 

Sự phân tích phát thải tránh đƣợc đến năm 2030 nếu 65.000 GWh đƣợc các đập dòng chính tạo ra 

bao gồm sự phát thải từ các hồ chứa cho thấy khoảng 50 triệu tấn CO2/năm có thể đƣợc tránh, nhờ 

các đập dòng chính.  Con số này tƣơng dƣơng 15 triệu tấn than mỗi năm. 

 

16. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CÁC NHÓM THẢO LUẬN 

QUỐC GIA 
Trong hội thảo đánh giá tác động cấp khu vực, các nhóm quốc gia bao gồm các cơ quan chính phủ, 

tổ chức phi chính phủ, các chuyên gia các viện nghiên cứu đã tiến hành một loại các buổi thảo luận 

đánh giá tác động dựa trên thông tin và phân tích từ SEA và thảo luận của họ.  Các nhóm quốc gia 

Phần trăm thay đổi dòng 

chảy trung bình năm 



đã đƣợc yêu cầu cho điểm bằng màu các tác động của các đập dòng chính cho mỗi vấn đề trong 3 

vấn đề chính trong 8 chủ đề để trả lời câu hỏi ―Các dự án dòng chính sẽ ảnh hƣởng đến các khuynh 

hƣớng của các chủ đề này trong giai đoạn xây dựng hay vận hành không?‖. (Bảng 27 trình bày thí dụ 

về một ma trận đối với chủ đề thủy sản—các ma trận tƣơng tự đã đuợc hoàn tất cho 8 chủ đế).  Nếu 

câu trả lời là ―Có‖, họ sẽ sử duụg các tuyên bố mục tiêu bền vững cho mỗi chủ đề (trích ra từ các 

chính sách của chính phủ trong các hội thảo quốc gia) nhƣ là hƣớng dẫn để trả lời tiếp câu hỏi—

―Những tác động này sẽ mang lại lợi ích và/hoặc chi phí?‖.  Các nhóm sau đó cho điểm bằng màu 

tác động đó vào ma trận và đƣa ra lý do cho mỗi điểm. 

 

Bảng 27:  Ma trận đánh giá tác động các vấn đề chínhevel of impact Score/ 

Mức tác động Điểm/màu Chủ đề/Vấn đề chính  Mục tiêu bền vững 

1. Tác động tiêu cực lớn  Chủ đề: Thủy sản  Duy trì, tăng cƣờng sự đa 

dạng và năng suất tài 

nguyên thủy sản 
2. Tác động tiêu cực    

3. Không có tác động  Các vấn đề Điểm Nhận xét & Lý do của 

điểm 

4. Tác động tích cực  1. Thay đổi về di cƣ   

5. Tác động tích cực lớn  2. Thay đổi về đa dạng   

6. Cả tiêu cực và tích cực   3. Thay đổi về sản lƣợng   

7. Không liên quan     

Theme/key 

Kết quả của phần này đƣợc tổng hợp trong Hình 55 và Bảng 28.  Tóm lại, các nhóm chuyên gia quốc 

gia cảm nhận rằng Lào và Campuchia sẽ hƣởng lợi nhiều nhất từ các dự án dòng chính và Thái Lan 

và Việt Nam ít nhất, mặc dù công nhận rằng nhu cầu điện của hai quốc gia này là động lực cho sự 

khả thi của các dự án dòng chính. 

Hình 55: Chấm điểm của nhóm thảo luận về rủi ro và cơ hội. 

Lợi ích      Chi phí 
 

 
Chi tiết cho điểm tác động của các chủ đề và vấn đề quan tâm đối với sự phát triển và duy trì sông 

Meokong đƣợc trình bày trong Bản g25.  Nhóm Việt Nam kết luận rằng chỉ 7% của các khuynh 

hƣớng chính sẽ đƣợc ảnh hƣởng tích cực.  Nhóm Lào kết luận rằng sẽ có tác động tích cực lớn đối 

với 26% các vấn đề chính và 22% nữa sẽ vừa có tác động tích cực, vừa tiêu cực. 

 

Ngƣợc lại, nhóm Việt Nam và nhóm Thái Lan cảm nhận rằng các quốc gia của họ sẽ chịu những tác 

động tiêu cực lớn nhất so với các lợi ích từ thủy điện dòng chính.  Nhóm Lào thì cho rằng quốc gia 



họ sẽ có ít tác động tiêu cực nhất so với lợi ích (Hình 51).  Nhóm Việt Nam và nhóm Thái Lan kết 

luận rằng 67% và 52% các khuynh hƣớng của các vấn đề chính sẽ bị ảnh hƣởng tiêu cực bởi thủy 

điện dòng chính; Thái Lan có nhiều nhất số vấn đề chính có tác động tiêu cực lớn.  Nhóm 

Campuchia kết luận rằng 70% các khuynh hƣớng của các vấn đề chính sẽ bị ảnh hƣởng tiêu cực, và 

cho điểm ―tác động tiêu cực lớn‖ đối với nhiều vấn đề hơn Thái Lan và Việt Nam. 

 

Tất cả các nhóm công nhận rằng các lợi ích là tập trung vào các ngành điện và kinh tế trong khi các 

rủi ro là tập trung vào các hệ xã hội và tự nhiên, đặc biệt là thủy sản, thủy văn, và phù sa. Tất cả các 

nhóm đều bày tỏ quan tâm về tiềm năng làm tăng nghèo từ sự phát triển thủy điện mặc dù công nhận 

có doanh thu lớn từ bán điện.  Nhóm Lào đặt giá trị cao nhất cho lợi ích về điện, trong khi các nhóm 

Thái Lan và Việt Nam cho điểm ít quan trọng nhất đối với lợi ích này--thậm chí khi họ là các quốc 

gia tiêu thụ điện nhiều nhất từ nguồn này. 

 

Bảng 28: Kết quả đánh giá tác động của các nhóm thảo luận quốc gia về các vấn đề chính 
Chủ đề Vấn đề Lào Camp Thái Việt 

Nam 

Thủy văn 

& Phù sa 

Thay đổi mực nƣớc tối đa, tốc độ nƣớc lên, và sự khó tiên đoán       

Thay đổi vận chuyển và bồi lắng phù sa     

Thay đổi vận chuyển dinh dƣỡng     

Hệ trên 

cạn và 

nông 

nghiệp 

Mất và suy thoái sinh cảnh     

Thay đổi sử dụng đất     

Thay đổi nông nghiệp tƣới     

Thay đổi đất trồng trọt ven sông     

Hệ sinh 

thái thủy 

sinh 

Thay đổi năng suất hệ sinh thái thủy sinh     

Thay đổi quần thể các loài quý hiếm     

Thay đổi chất lƣợng nƣớc     

Thủy sản Thay đổi di cƣ đƣờng dài     

Thay đổi đa dạng cá     

 Thay đổi sản lƣợng cá      

Các hệ xã 

hội 

Thay đổi về nghèo và sinh kế phụ thuộc tài nguyên thiên nhiên.      

Thay đổi về sức khỏe và dinh dƣỡng       

Tác động xã hội của tái định cƣ, thu hồi đất, và mất tiếp cận đất      

Thay đổi giá trị văn hóa và lối sống     

Kinh tế Đóng góp cho kinh tế quốc gia—doanh thu     

Đóng góp cho kinh tế quốc gia--đầu tƣ nƣớc ngoài      

Đóng góp cho kinh tế địa phƣơng (huyện, tỉnh)       

Điện và 

năng lƣợng 

An ninh năng lƣợng     

Đáp ứng nhu cầu năng lƣợng quốc gia     

Đáp ứng nhu cầu năng lƣợng địa phƣơng       

Biến đổi 

khí hậu 

Phái thải tƣơng đối của Khí nhà kính     

Tác động trực tiếp của BĐKH lên dự án, các sự kiện cực đoan & an toàn đập     

Tác động tổng hợp của BĐKH và các đập dòng chính lên an ninh lƣơng thực.     

 
      

Rất tiêu cực Tiêu cực Rất tích cực Tích cực Không tác động Không liên quan 

 

 



17.  TÓM TẮT TẦM QUAN TRỌNG CỦA TÁC ĐỘNG VÀ TIỀM NĂNG 

KHẮC PHỤC 
Nhóm SEA đã sử dụng các kết quả từ các buổi thảo luận của các nhóm quốc gia nhƣ đầu vào cho 

một bài tập đánh giá tác động toàn diện hơn trong vài ngày đế đánh giá, đối với mỗi vấn đế chính, độ 

tin cậy mà tác động đó sẽ xảy ra, tầm quan trọng của tác động đó và sau đó là tiềm năng tránh, khắc 

phục, và tăng cƣờn lợi ích (Bảng 29).  Có thể đƣa ra những biện pháp tránh, giảm thiểu, và tăng 

cƣờng lợi ích ở mỗi giai đoạn của việc lập kế hoạch và thực hiện dự án dòng chính với cơ hội thành 

công khác nhau tùy vào năng lực, nguồn lực, và bản chất của tác động đó. 

 

Các định nghĩa sau đây đã đƣợc nhóm chuyên gia SEA sử dụng để làm rõ sự khác biệt giữa Tránh, 

Khắc phục, và Tăng cƣờng lợi ích trong báo cáo SEA. 

 

� TRÁNH có nghĩa là hoàn toàn tránh đuợc một hoặc nhiều tác động tiêu cực có thể có từ một hoặc 

nhiều đập dự kiến trên dòng chính Mekong ở vùng HVL. 

� KHẮC PHỤC có nghĩa là giảm cƣờng độ hoặc phạm vi tác động nếu một hay nhiều dự án đƣợc 

tiến hành. 

� TĂNG CƢỜNG có nghĩa là cải thiện lợi ich từ một hoặc nhiều đập dòng chính thông qua cải 

thiện, thí dụ, tính hiệu quả, quản lý rủi ro, sự phân bố lợi ích trong khu vực. 

Bảng 29 trình bày khung cho giai đoạn cuối của SEA trong đó nhóm SEA đƣa ra những kết luận và 

các kiến nghị về Tránh, Khắc phục, và Tăng cƣờng lợi ích. 

Bảng 29: Tóm tắt tầm quan trọng của tác động và tiềm năng khắc phục trong các vấn đề 

chính. 

Độ tin cậy của xác suất xảy ra/ 

Tầm quan trọng của tác động 

Ký hiệu   

 Cao 

 Trung Bình 

 Thấp 

Độ khả thi của các biện pháp hiệu quả  

Tránh, Khắc phục, và Tăng cường lợi 

ích 

 Có tiềm năng cao 

 Có tiềm năng 

 Không có tiềm năng 
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Đạt đƣợc an ninh năng lƣợng 

 Đa dạng hóa nguồn năng lƣợng       

 Tăng hợp tác khu vực trong ngành điện       

Đáp ứng nhu cầu năng lƣợng quốc gia 



 Đóng góp cho nhu cầu điện của quốc gia nhập 

khẩu 
      

 Đóng góp cho nhu cầu và tiếp cận điện của quốc 

gia chủ nhà 

      

Đáp ứng nhu cầu năng lƣợng địa phƣơng 

 Nhu câu của các tỉnh, huyện sở tại.     K 
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Đóng góp cho nền kinh tế quốc gia và kinh tế địa phƣơng 

Tác động kích thích Doanh thu xuất khẩu của quốc gia chủ nhà C     

Vốn đầu tƣ nƣớc ngoài (FDI) cho quốc gia chủ nhà C     

Tăng trƣởng GDP do sự bùng phát của ngành thủy 

điện và tăng doanh thu và chi tiêu chính phủ. 
C      

Nợ Tăng chi phí và trả nợ trong ngắn hạn.       

Các tác động ngành Giảm tăng trƣởng, thu hẹp ngành thủy sản và nông 

nghiệp. 
C C    

Tăng trƣởng công nghiệp (kể cả ngành khai 

khoáng) 
     

Mất ngành du lịch dựa vào dòng sông      

Tăng du lịch hồ      

Dịch chuyển nền tảng kinh tế của các cộng đồng bị 

ảnh hƣởng trực tiếp và gián tiếp 
     

Người nghèo Tăng nghèo và mất sinh kế của ngƣời nghèo nông 

thôn 
     

Tăng giá thực phẩm, ảnh hƣởng ngƣời nghèo      

 Tổng thất/ mất tài sản cố định (các công trình hạ 

tầng ven sông, các phƣơng tiện giao thông, thuyền 

đánh cá không sử dụng đƣợc nữa) 

     

 Xây dựng những công trình hạ tầng mới (công 

trình thủy nông cỡ lớn, đƣờng xá, cầu) 
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Thay đổi mực nƣớc cao nhất, tốc độ mực nƣớc dâng, và tính có thể tiên đoán trƣớc 

Sự ngập vĩnh viễn 

trong hồ 

Các mực nƣớc cực đoan đối với những đoạn sông 

dài và sự chuyển dòng sông hoang dã thành một 

loạt hồ chứa, xen kẻ những đoạn chảy nhanh. 

     

Biên độ thay đổi 

mực nước lớn theo 

giờ. 

Khi vận hành theo chế độ đỉnh (peaking operation), 

mực nƣớc có thể giao động 4-6 mét dọc 100-

200km dƣới đập trong 1-3 giờ. 

     

Sự thay đổi lớn bất 

ngờ của dòng chảy 

qua turbine 

Hƣ hỏng máy, hƣ hỏng đƣờng truyền tải diện; đóng 

và xả bất ngờ. 
     

Xả lũ khẩn cấp Do quản lý kém đối với cổng xả lũ hoặc sự kiện 

cực đoan. 
     

Công trình thủy 

nông ở thượng lưu 

Thƣợng lƣu:  Tăng mực nƣớc sẽ làm giảm cột nƣớc 

bơm của các dự án thủy nông trong các vùng hồ. 
     

Chế độ ngập của 

đồng bằng (thời 

gian và phạm vi) 

Những thay đổi có thể tiên đoán về thời gian ngập, 

nhƣng nhỏ so với tác động từ các đập khác trong 

kịch bản 20 năm.  Những tác động quan trọng nhất 

sẽ là trong các vùng ngập lũ ở vùng 2 và 3; sẽ bị 

ngập vĩnh viễn. 

     

Thay đổi mực nước 

mặt của hệ thống 

Tonle Sap. 

Những thay đổi có thể tiên đoán về thời gian ngập, 

nhƣng nhỏ so với tác động từ các đập khác trong 

kịch bản 20 năm 

     

Xâm nhập mặn ở 

ĐBSCL 

Thay đổi chất lƣợng nƣớc (mặn, ngọt) ở chỗ lấy 

nƣớc của các công trình thủy nông theo giờ trong 

mùa khô, do sự thay đổi lƣu lƣợng ở Sambor theo 

giờ. 

     



Thay đổi vận chuyển và bồi lắng phù sa 

Mất năng lượng 

dòng sông 

Dự án thủy điện sẽ tập trung rất cao năng lƣợng 

dòng sông tại đập/turbine 
     

Mất sự vận chuyển vật liệu đáy (sỏi đá, cát thô)  

 

    

Các công trình thủy 

nông ở hạ lưu 

Ở hạ lƣu: những thay đổi về mực nƣớc và kiểu phù 

sa sẽ: (i) làm những công trình tƣới không hoạt 

động đƣợc (bị chìm hay bị phù sa vùi lấp), (ii) 

giảm hiêệ suất của các công trình tƣới trọng lực 

đƣợc thiết kế để vận chuyển nƣớc lũ trong mùa 

mƣa. 

     

Bồi lắng đáy hồ Tăng bồi lắng ở phía trên đập  

 

    

Tăng tích tụ phù sa/ vật liệu trung và thô ở đầu hồ 

chứa, làm giảm khả năng giao thông 
     

Mất ổn định luồng ở 

hạ lưu 

Ở hạ lƣu đập, đáy sông sẽ bị nƣớc nạo vét hết vật 

liệu trung và thô, gây sạt lở. 
     

Biên giới quốc tế Mất đƣờng luồng sông ranh giới quốc gia do sự bồi 

lăắg phù sa/vật liệu thô/trung ở đầu hồ chứa. 
     

Các hố sâu Mất các hố sâu và các đặc điểm của dòng sông ở 

một số nơi. 
     

Sạt lở bờ biển Sạt lở đƣờng bờ biển và sông rạch ở ĐBSCL do sự 

thay đổi độ ổn định đồng bằng (bao gồm mất sinh 

cảnh rừng ngập mặn) 

     

Thay dổi vận chuyển dinh dưỡng 

Độ màu mỡ đồng 

bằng 

Mất phù sa/dinh dƣỡng bồi lắng ở đồng bằng.      

Dinh dưỡng cho 

rừng ngập nước và 

Tonle Sap 

Mất phù sa vào hồ Tonle Sap; thủy sản, và rừng 

ngập nƣớc. 
     

Dinh dưỡng cho 

vùng biển 

Mất dinh dƣỡng cung cấp cho thủy sản biển      

Mất và suy thoái sinh cảnh 

Đa dạng sinh học và 

các khu bảo tồn 

Những thay đổi các Khu đa dạng sinh học liên 

quan đến sông Mekong. 
     

Các điểm Ramsar 

liên quan đến 

Mekong 

Những thay đổi các Khu bảo tồn và điểm Ramsar 

liên quan đến sông Mekong. 
     

Đa dạng loài Tác động lên các loài chim phụ thuộc vào sông   
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Thay đổi sử dụng đất 

Đất ngập nước Mất/thay đổi đất ngập nƣớc do ngập  

 

    

Che phủ rừng Mất che phủ rừng do ngập và do đƣờng truyền tải 

điện 
     

Thay đổi vê nông nghiệp tưới 

Đất nông nghiệp Mất đất nông nghiệp  

 

    

Hiệu quả tưới Mất và đƣợc thêm đất nông nghiệp  

 

    

Thay đổi về đất trồng trọt ven sông 

Canh tác tự cung Mất đất trồng trọt ven sông và nguồn sinh kế  
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 Thay đổi năng suất hệ thủy sinh 

Đa dạng sinh cảnh Mất đa dạng sinh cảnh (Vùng 2,3 và 4)      



Diện tích sinh cảnh Biến dòng sông thành hồ  

 

    

Năng suất sơ cấp Giảm năng suất sơ cấp do mất đất ngập nƣớc và 

giảm dinh dƣỡng 
     

Sản lượng đánh bắt 

cá 

Giảm sản lƣợng cá       

Thay đổi quần thể các loài hiếm và bị đe dọa tuyệt chủng 

Các loài cá Mất các loài cá không thể sống trong điều kiện hồ  

 

    

Tăng các loài cá có thể sống trong điều kiện hồ  

 

    

Các loài hiếm, bị đe 

dọa 

Mất loài cá heo Irrawddy và các loài bị đe dọa khác      

Tính kế nối liên tục 

giữa vùng trên và 

biển 

Cắt đứt đƣờng di chuyển lên xuống của các giữa 

các vùng và biển 
     

Thay đổi chất lượng nước 

Tác động lúc xây 

dựng 

Ô nhiễm sông, chết cá, giảm sức khỏe hệ sinh thái  

 

    

Tăng độ đục dòng sông, tác động lên hệ sinh thái 

và cung cấp nƣớc sinh hoạt. 
     

Lượng dinh dưỡng Giảm dinh dƣỡng bám vào phù sa mịn, giảm độ 

màu mỡ của sông và đồng bằng 
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Thay đổi về di cư đường dài 

Đoạn trên Vientiane Giảm sự kết nối và mất sinh cảnh sinh sản của cá, 

ảnh hƣởng chu kỳ sinh sản của cá và các loài di cƣ 

(Cá tra dầu khổng lồ) 

     

Vientiane‐Pakse Mất hành lang di cƣ của cá phía tren thác Khone và 

mất sinh cảnh thủy sinh 
     

Đoạn dưới Pakse Mất hành lang di cƣ chính của cá  

 

    

Thay đổi về đa dạng sinh học cá 

Loài cá Mất một số loài cá.  Ít nhất 41 loài rủi ro phía trên 

Vientiane.  Rủi ro số loài phía hạ lƣu chƣa xác định 

đƣợc. 

     

Thay đổi sản lượng cá 

Đoạn trên Vientiane Tổng thất thủy sản đánh bắt: 130,000-270,000 tấn  

 

    

Vientiane‐Pakse Tổng thất thủy sản đánh bắt: 210,000-420,000 tấn  

 

    

Đoạn dưới Pakse Tổng thất thủy sản đánh bắt: 220,000-440,000 tấn  
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Thay đổi về nghèo và sinh kế dựa vào tài nguyên thiên nhiên 

Các hộ nghèo Tác động lên ngƣời nghèo nhiều hơn  

 

    

Phân bố lợi ích tài 

nguyên thiên nhiên 

Bất bình đẳng trong tác động (những ngƣời bị mất 

đất canh tác là những ngƣời không đƣợc hƣởng lợi 

từ cơ hội thủy nông) 

     

Tỉ lệ cao các cộng đồng ở hạ lƣu vĩnh viễn mất 

sinh kế dựa vào tài nguyên thiên nhiên (đặc biệt là 

ngƣ dân) 

     

Các tác động tích lũy ở Việt Nam do mất năng suất 

nông nghiệp; tăng chi phí nông nghiệp, và giảm 

sản lƣợng cá. 

     

Bị di dời nhiều lần Sạt lở đất dốc ảnh hƣởng các cộng đồng tái định      



cƣ, phải di dời thêm 

Thay đổi về sức khỏe và dinh dưỡng 

Bệnh  Tăng tần suất các vector truyền bệnh.  

 

    

HIV và bệnh lây qua đƣờng tình dục từ lực lƣợng 

lao động bên ngoài đến. 
     

Nguồn protein và 

dinh dưỡng 

Giảm nguồn protein và dinh dƣỡng chính  

 

 

 

 

   

Tăng ngất xỉu và mệt mõi do suy dinh dƣỡng từ 

nguồn tài nguyên thiên nhiên và các hoạt động tự 

cung (đặc biệt là đối với nguời thiểu số nghèo và 

các vùng phía thƣợng lƣu Mekong) 

     

Mất tính mạng Rủi ro mất tính mạng, tài sản của các cộng đồng 

ven sông do quản lý kém, xả nƣớc bất ngờ, và rủi 

ro vỡ đập. 

     

Tá động xã hội của việc tái định cư, thu hồi đất, và mất tiếp cận 

Tài sản Mất nhà cửa, tài sản, đất nông nghiệp, đất trồng 

trọt ven sông, đất rừng, và đất cộng đồng. 
     

Mất tài nguyên cộng động và các điểm văn hóa, 

lịch sử. 
     

Bị di dời nhiều lần  

 

    

Các hoạt động tạo 

thu nhập 

Mất sự tiếp cận đến sông Mekong đối với các 

thuyền nhỏ 
     

Mất tiếp cận thu nhập hàng hàng (cá)  

 

    

Tài sản văn hóa       

Di sản văn hóa Thay đổi và giảm sự quan trọng của các lễ hội sông 

(lễ hội Cá tra dầu) 
     

Mất lối sống dẫn đến xói mòn bản sắc văn hóa  

 

    

Tài sản văn hóa du 

lịch 

Du lịch sông bị ảnh huởng nghiêm trọng trong quá 

trình xây dựng. 
     

Thay đổi về sự hấp dẫn du lịch sông  
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Phát thải khí nhà kính 

Giảm thiểu tác động  

biến đổi khí hậu 

Giảm phát thải CO2 từ việc bù trừ cho nhiên liệu 

hóa thạch 
     

Tăng phát thải CO2 từ hồ chứa.  

 

    

Tác động trực tiếp của BĐKH lên các dự án thủy điện—các sự kiện cực đoan và an toàn đập 

Tăng lượng chảy 

tràn và dòng chảy 

Tăng tiềm năng thủy điện dòng chính và chi lƣu  

 

    

Tăng xác suất các sự kiện cực đoan, vỡ đập, và làm 

các thông số thiế kế đập không còn phù hợp. 
     

Tác động kết hợp giữa BĐKH và các đập ở HLV lên an ninh lương thực. 

 Giảm an ninh lƣơng thực va gây trở ngại cho việc 

giảm nghèo. 
     

Mất đa dạng sinh học và thay đổi chất lƣợng nƣớc  
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 Tính kết nối theo chiều dài 

Thuyền nhỏ dùng 

cho cuộc sống hàng 

ngày 

Các đập sẽ cản trở di chuyển của thuyền nhỏ đi qua 

đập 
     



Giao thông cỡ lớn-

trung 

Các đập sẽ cản trở sự di chuyển của tàu khách và 

hàng hóa cỡ trung và lớn đi qua đập. 
     

Tự do giao thông 

thủy 

Việc vận hành các đập thủy điện sẽ cản trở Tự do 

giao thông, Điều 9 của Hiệp định 1995, nếu không 

có các âu thuyền phù hợp và đuợc duy tu bảo quản 

hiệu quả. 

     

Giao thông thủy       

Tầt cả những người 

sử dụng 

Tăng khả năng giao thông phía trên Vientiane do 

tăng mực nƣớc. 
     

Giảm khả năng giao thông từ Stung Treng đến biển 

do mất ổn định luồng. 
     

 

18.  CÁC VẤN ĐỀ CHIẾN LƢỢC LỚN 
Kết quả đánh giá tác động của các nhóm thảo luận quốc gia và bài tập ƣu tiên hóa của nhóm chuyên 

gia sau hội thảo đánh giá tác động ở Vientiane đã dẫn đến việc xác định các chủ đề và các vấn đề 

chính thành các ―Vấn đề chiến lƣợc lớn‖.  Mục đích của SEA là ngày càng làm rõ trọng tâm chiến 

lƣợc của việc ra quyết định đối với các vấn đề quan trọng nhất.  SEA này đã xác định đƣợc 5 ―vấn đề 

chiến lƣợc lớn‖. 

Năm vấn đề này tạo ra khung để nhóm chuyên gia SEA trình bày kết quả và kết luận, đó là: 

� Phát điện 

o Tạo doanh thu (bao gồm buôn bán và đầu tƣ nƣớc ngoài) 

o An ninh năng lƣợng 

� Phát triển kinh tế và giảm nghèo 

� Tính toàn vẹn và sự đa dạng hệ sinh thái (bao gồm hệ sinh thái thủy sinh, trên cạn, chế độ thủy 

văn, và vận chuyển phù sa/dinh dƣỡng). 

� An ninh lƣơng thực và thủy sản (bao gồm nông nghiệp) 

� Các hệ xã hội—sinh kế và văn hóa, lối sống của các cộng đồng bị ảnh hƣởng. 

Toàn bộ quá trình SEA bắt đầu với nhiều vấn đề quan tâm và tiến dần đến việc xác định các vấn đề 

chính và các mối quan tâm chiến lƣợc nhƣ minh họa trong Hình 56: 

 

Hình 56: Quá trình SEA dẫn đến xác định các vấn đề chiến lƣợc lớn. 



 

PHẦN IV: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 
Phần IV của báo cáo tổng hợp SEA trình bày các kết luận và kiến nghị chính từ quá trình SEA--từ sự 

đánh giá và tham vấn ở mỗi giai đoạn, đặc biệ là ở hội thảo khu vực về Tránh, Khắc phục, và Tăng 

cƣờng lợi ích.  Phần này đƣợc trình bày để các kết luận và các phƣơng án chiến lƣợc đƣợc xem 

trƣớc, và sau đó là lộ trình hành động.  Lý do của phƣơng án kiến nghị đƣợc trình bày, cùng với ý 

các hệ quả nếu các quốc gia chọn phƣơng án khác.  Các kiến nghị chi tiết đối với các nghiên cứu cần 

thiết và các cải thiện về chính sách, thể chế, và xây dựng năng lực, về thủy điện, thiết kế và các biện 

pháp khắc phục, và các biện pháp bảo vệ an toàn môi trƣờng và xã hội.  Nhiều kiến nghị này là 

nhắm tới cấp khu vực--cụ thể là đối vớI MRC—các kiến nghị khác là nhắm tới cấp quốc gia. 

 

19  KẾT LUẬN 
 

19.1 NHỮNG ĐIỀU CHƢA CHẮC CHẮN VỀ NHỮNG MỐI QUAN TÂM CHIẾN 

LƢỢC 
Vẫn còn những vấn đề chƣa chắc chắn liên quan đến các mối quan tâm chiến lƣợc và các rủi 

ro—và bản chất, phạm vi, và sự phân bố của các lợi ích.  Quá trình phân tích SEA và tham vấn 

đã tìm ra những vấn đề chƣa chắc chắn liên quan đến nhiều vấn đề quan tâm chiến lƣợc.  Vẫn còn 

những điều chƣa chắc chắn liên quan đến mức độ rủi ro và lợi ích; điều gì có thể tránh, khắc phục, 

hay tăng cƣờng lợi ích; tính khả thi của các cải thiện quản lý và thể chế; và thậm chí một số giả định 

đã đƣa đến việc cho là cần có các dự án này; và các phƣơng án thay thế chúng.  Đoạn này sẽ bàn về 



một số vấn đề chiến lƣợc và các câu hỏi đối với các vấn đề chƣa chắc chắn này khi xem xét các đề 

xuất dự án dòng chính. 

 

―Các nhà quản lý dòng sông có biết đủ về bản chất và phạm vi của các tác động tiềm tàng của các 

dự án để đưa ra quyết định có trách nhiệm và có đủ thông tin không” tức là có đủ thông tin để 

những ngƣời ra quyết định có thể nói rằng: 

1.Các lợi ích là lớn hơn các thiệt hại, 

2. Các lợi ích có thể đƣợc phân bố một cách bình đẳng, 

3. Hầu hết tác động có thể đƣợc bù trừ hay đền bù, và 

4. Các điều kiện ràng buộc đối với việc thực hiện dự án có thể đựơc thực thi hiệu quả? 

 

SEA đã tìm ra rằng còn những lổ hổng thông tin đối với các vấn đề quan trọng đối với việc phán xét 

một cách có trách nhiệm đối với những vấn đề trên. 

 

“Các tác động tiềm tàng về môi trường và xã hội đã được hiểu chưa?”.  Những điều chƣa chắc chắn 

liên quan đến các tác động môi trƣờng và xã hội vẫn còn—cùng với những hệ quả về sự bình đẳng 

và kinh tế.  Ví dụ, dòng sông Mekong là nơi có sản lƣợng thủy sản lớn nhất thế giới.  Các tác động 

trực tiếp đối với các đập dòng chính đối với thủy sản sẽ rất lớn—nhƣng hệ này rất phức tạp và các 

chuyên gia không có đủ thông tin để có thể đồng ý với nhau ở các chi tiết.  Các tác động kết hợp về 

an ninh lƣơng thực, thực phẩm của các đập dòng chính trong thời gian tuổi thọ của dự án có thể cực 

đoan ở một số tiểu lƣu vực—nhƣng hiện chƣa có những nghiên cứu để đƣa ra những khuynh hƣớng 

rõ ràng.  Sự giảm phù sa và dinh dƣỡng đến Đồng bằng Sông Cửu Long sẽ có những tác động đáng 

kể đối với nông nghiệp, thủy sản nuôi, thủy sản biển, thủy sản đánh bắt nƣớc ngọt—nhƣng các 

chuyên gia chƣa có đủ thông tin chi tiết.  Khoảng 60% đất ngập nƣớc của dòng chính sẽ bị mất vĩnh 

viễn nhƣng những hệ quả thêm này đối với năng suất chung của dòng sông, đối với lƣơng thực, và 

đối với các loài vẫn chƣa đƣợc hiểu.  Các tác động của dự aá sẽ ảnh hƣởng ngƣời nghèo trực tiếp và 

ngay tức khắc, và kinh nghiệm trong khu vực đối với các chƣơng trình điều chỉnh và hỗ trợ trong dài 

hạn vẫn chƣa tốt, đặc biệt là khi dòng sông đi qua những ranh giới hành chính.  Hiện nay chƣa có gì 

chắc chắn về năng lực tổ chức, sự cam kết và nguồn lực để giải quyết vấn đề này. 

 

―Có những phương án khác thay thế để thu năng lượng dòng chính mà không có các đập chắn 

ngang Sông Mekong và không làm mất bất cứ giá trị hay việ sử dụng nào của dòng sông”.  Câu trả 

lời có vẻ là ―Có‖—nhƣng với sản lƣợng điện thấp hơn và lợi nhuận thấp hơn—và nhìn chung là 

không hấp dẫn đối với nhà đầu tƣ tƣ nhân, và các chính phủ chủ nhà mong muốn tạo thu nhập ngoại 

tệ. 

 

Các phƣơng án thay thế có thể chƣa đƣợc chứng minh và không tạo ra một lƣợng năng lƣợng tƣơng 

đƣơng, nhƣng chúng có thể tốt hơn về mặt sinh thái và xã hội.  Các phƣơng án này chƣa đƣợc xem 

xét và tính khả thi của chúng đối với các vị trí khác nhau trên dòng sông chƣa đƣợc tìm hiểu. 

 

―Các dòng doanh thu sẽ sẽ như thế nào?‖ Và ―Ai sẽ hưởng lợi tài chính từ các dòng doanh thu?”.  

Dòng doanh thu từ tất cả các dự án đề xuât đƣợc ƣớc lƣợng vào khoảng 3,3 đến 3,7 tỉ USD.  Dựa ào 

kinh nghiệm các dự án thủy điện chính trong vùng Mekong, đặc biệt là đối với Nam Theun II, con số 

ƣớc lƣợng là các chính phủ Lào và Campuchia sẽ thu đƣợc khoảng 25-31% tổng dòng doanh thu 



trong thời gian 25 năm đầu cho thuê đất—tùy vào gói tài chính cho mỗi dự án đƣợc cấu trúc thế 

nào.
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Một nhóm những điều chƣa chắc chắn nữa liên quan đến lợi ích kinh tế và tài chính qua thời gian—

các nguồn quỹ tại các thời điểm khác nhau và với các tỉ lệ khác nhau trong thời gian tuổi thọ của dự 

án—cùng với những điều chƣa chắc chắn liên quan đến chúng.  Hình 57, dựa vào trƣờng hợp 

Sambor
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 mô tả sự biến đổi qua thời gian của dòng tài chính và sự không chắc chăắ của các chi phí 

và lợi ích đối với quốc gia chủ nhà (trong trƣờng hợp Campuchia).  Trong giai đoạn xây dựng (2021-

2028), sẽ có sự tăng trƣởng bùng phát các lợi ích kinh tế cho nền kinh tế chủ nhà nhờ vào sự kích 

thích đầu tƣ.  Tuy nhiên, các chi phí cũng sẽ dần dần tăng theo thời gian trong giai đoạn xây dựng.  

Với các chi phí phát sinh ngày càng tăng đối với việc thu hồi đất và tái định cƣ, các thiệt hại về xã 

hội và môi trƣờng khi vùng này bị ngập.  Một khi sự vận hành bắt đầu, doanh thu tạo ra sẽ đuợc 

dùng để chi trả nợ tài chính, đặc biệt là trong 10 năm đầu. 

 

Đối với gian đoạn còn lại của thời gian cho thuê đất, doanh thu sẽ đƣợc chi thành cổ tức (chi trả cho 

các cổ đông—bao gồm chính phủ chủ nhà), đóng thuế (cho chính phủ chủ nhà) và chi trả quyền sử 

dụng nuớc, tính theo đơn vị nƣớc.  Các doanh thu ban đầu của chính phủ nói chung là nhỏ so với 

tổng doanh thu.  Chỉ sau khi dự án đƣợc chuyển giao thì chính phủ mới đƣợc hƣơng toàn bộ doanh 

thu với tƣ cách là chủ công trình, thậm chí lúc đó thì vẫn còn sự chƣa chắn chắn về lợi nhuận.  Các 

thỏa thuận mua điện cần phải đƣợc thƣơng lƣợng lại trong khi giá điện có thể cao hơn, một số nhà 

máy có thể có ít chọn lựa trong việc xuất khẩu khi quốc gia nhập khẩu có quyền lực trong việc 

thƣơng lƣợng mức giá.
66

 

 

Câu hỏi chiến lƣợc đối với các quốc gia vùng HLV là ―Loại phát triển nào là phù hợp cho sông 

Mekong trong thế kỷ 21?”.   Việc đặt một công trình lớn chắn ngang toàn bộ dòng sông—dù là đập 

dâng hay đập trữ nƣớc- đều không tránh khỏi làm cắt đứt các hệ tự nhiên và xã hội.  Chúng tạo ra 

một lƣợng điện lớn, nhƣng làm mất đi tính liên tục của dòng sông cùng với tất cả những hệ quả đi 

kèm.  Mục tiêu của phát triển trong thế kỷ 21 nhƣ phản ánh trong các khung chính sách quốc gia, 

khu vực, và toàn cầu là phát triển những phƣơng án để cho thế hệ tƣơng lai còn đƣợc sự chọn lựa, đó 

là phải thay đổi chất lƣợng của sự phát triển theo cách để tránh thiệt hại và những tổn thất vĩnh viễn, 

và bảo vệ an toàn những vùng và những tài sản mà xã hội muốn gìn giữ vì những giá trị kinh tế, xã 

hội, và môi trƣờng.  Việc thiếu vắng một kế hoạch tổng hợp cho toàn dòng sông Mekong có nghĩa là 

các dự án dòng chính đang đƣợc đặt trong một bối cảnh không chắc chắn, ngoài một khung phát 

triển bền vững chiến lƣợc. 

 

Tính đến những điều chƣa chắc chắn này và những điều khác đƣợc xác định trong quá trình SEA, 

một một các kết luận, các phƣơng án chiến lƣợc, và các kiến nghị đã đƣợc nhóm chuyên gia SEA 

đƣa ra. 
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 Ví dụ, phạm vi của vấn đề tài chính cho thuê đất và lượng cổ phần của nhà nước 
65

 Sambor được chọn để minh hoa vì nó có cả các chi phí đầu tư lớn và mức tác động lớn  
66

 Trong khi điều này có thể ít xảy ra đối với Sambor vì nó có thể tìm được thị trường trong nước, đây là một điều quan 

tâm thật sự đối với nhiều dự án ở Lào.  Vươn tới các thị trường khác đòi hỏi phải có đầu tư lớn về đường truyền tải điện. 
 



Các kết luận của SEA đƣợc tóm tắt theo các vấn đề chiến lƣợc lớn xác định trong giai đoạn đánh giá 

tác động.  Các kiến nghị đƣợc trình bày theo các phƣơng án chiến lƣợc và đƣợc chi tiết hóa trong các 

phụ lục của báo cáo này. 

 

Hình 57:  Các dòng chi phí và lợi ích trong thời gian tuổi thọ của đập dòng chính--dựa vào 

trƣờng hợp Sambor 

 

 
 

19.2 PHÁT ĐIỆN 
Các vấn đề chiến lƣợc chính là tạo ra doanh thu thông qua buôn bán và đầu tƣ nƣớc ngoài, an ninh 

năng lƣợng, và các thách thức của việc quản lý nhiều dự án dòng chính.  Các kết luận chính bao 

gồm: 

Nếu tất cả 12 đập dòng chính đƣợc xây dựng, điều này sẽ làm tăng đáng kể năng lƣợng tạo ra 

và khả năng sản xuất điện trong khu vực.  Doanh thu xuất khẩu đối với Lào và Campuchia có thể 

đáng kể và dẫn đến việc tăng chi tiêu công của chính phủ.  Lào sẽ hƣởng lợi nhiều nhất vì đa số dự 

án nằm ở Lào. 

 

Xét về mặt cấp điện chi phí rẻ nhất, các dự án dòng chính chỉ quan trọng đối với ngành điện 

của Campuchia, và chỉ trong dài hạn sau khi các nhà máy đã đƣợc chuyển giao cho chính phủ 

Campuchia.  Nếu không có các dự án này, việc sản xuất điện cho tiêu dùng trong nƣớc và xuất khẩu 

ở Lào vẫn có tiếp tục mở rộng nhờ các dự án ở chi lƣu.  Các dự án dòng chính sẽ có tác động rất ít 

đối với giá điện trong nƣớc. 

Thủy điện dòng chính không quan trọng đối với Thái Lan và Việt Nam.  Việc phát triển các dự 

án dòng chính ở HLV sẽ có tác động rất ít đến giá điện và sẽ không ảnh hƣởng đến chiến lƣợc cung 

cấp năng lƣợng của các quốc gia này. 



Việc sắp xếp tổ chức, thể chế hiệu quả và các quy định để các dự án tƣ nhân này vận hành là 

phức tạp và có các hệ quả quốc tế.  Nhiều dự án dòng chính trên một dòng sông trong đó mỗi dự 

án đƣợc đầu tƣ và vận hành bởi các nhà đầu tƣ khác nhau sẽ tạo ra những thách thức quản lý mới 

cho các quốc gia vùng HVL.  Lào và Campuchia có rất ít kinh nghiệm phát triển các dự án thủy điện 

lớn do đầu tƣ tƣ nhân và các ngân hàng đầu tƣ.  Các dự án dòng chính liên doanh giữa công và tƣ sẽ 

đòi hỏi cấu trúc thể chế rất chuyên nghiệp có đủ thẩm quyền để đƣa ra các quyết định nhanh chóng 

có các hệ quả quốc tế, nhƣ vận hành các dự aá thế nào trong điều kiện dòng chảy bất thƣờng. 

 

Việc đặt ra các tiêu chí hƣớng dẫn cho việc vận hành nhiều đập dòng chính có những hệ quả 

quốc tế và sẽ cần có sự tham gia của Campuchia, Trung Quốc, Lào, Thái Lan, và có thể kể cả 

Việt Nam.  Có rất ít kinh nghiệm ở nơi khác trong vùng HLV về quản lý có điều phối nhiều đập trên 

cùng một dòng sông.   Thí dụ, các quy định đòi hỏi phải xác định phạm vi mà một dự án mới phải 

duy trì chế độ dòng chảy giờ của các dự án ở hạ lƣu.  Các đập ở Vân Nam có thể điều tiết dòng chảy 

trong mùa nƣớc và mùa khô.  Các đập ở HLV có rất ít khảnăng điều tiết dòng chảy trong mùa lũ 

nhƣng chúng có thể điều tiết vào một số thời điểm vào mùa khô.  Sự điều tiết này có thể dẫn đến các 

dự án ở thƣợng lƣu ảnh hƣởng tiêu cực đến dòng chảy đến các dự án ở hạ lƣu và giới hạn năng suất 

điện trong giờ cao điểm.  Các quy định về biến đổi dòng chảy theo giờ cần phải đƣợc định ra và việc 

cần phải có sự hợp tác trong việc lập kế hoạch vận hành tối ƣu.  Việc xả nƣớc có điều phối là cần 

thiết nƣng sẽ là một thách thức về sản xuất điện giờ cao điểm và giờ không cao điểm. 

 

19.3 PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ GIẢM NGHÈO 
Các dòng doanh thu từ các dự án dòng chính sẽ tạo ra nguồn doanh thu quan trọng để chi tiêu 

cho phát triển ở những quốc gia chủ nhà.  Mặc dù là đáng kể, nhƣng doanh thu đối với các chính 

phủ chủ nhà là thấp hơn so với tổng doanh thu và các con số lợi ích về năng lƣợng.  Doanh thu ròng 

cho các chính phủ chủ nhà là chỉ khoảng 25-31% tổng doanh thu trong giai đoạn cho thuê đất. 

 

Lào có thể sẽ có sự tăng trƣởng kinh tế đáng kể do sự đầu tƣ vào thủy điện dòng chính 

Tác động kích thích đối với các quốc gia chủ nhà có thể là đáng kể nhƣng nhỏ hơn nhiều so với các 

con số đầu tƣ. Ít nhất 50% dòng FPD đối với các quốc gia chủ nhà của các dự án thủy điện dòng 

chính sẽ đƣợc chi tiêu để mua trang thiết bị, dịch vụ kỹ thuật bên ngoài quốc gia chủ nhà. 

 

Các dự án thủy điện dòng chính Mekong sẽ góp phần cho sự bất bình đẳng ngày càng tăng ở 

các quốc gia HVL Mekong. 

 

Các lợi ích của thủy điện sẽ đến với những ngƣời tiêu thụ cùng, các nhà đầu tƣ, các nhà cung cấp tài 

chính, và các chính phủ chù nhà, trong khi hầu hết thiệt hại do ngƣời nghèo và các cộng đồng ven 

sông gánh chịu.  Lợi ích cũng không đồng đều giữa các quốc gia.  Việt Nam và Campuchia có thể 

chịu tổn thất trong ngắn và trung hạn liên quan đến các đập dòng chính. 

Trong ngắn hạn và trung hạn, vấn đề nghèo sẽ tồi tệ hơn do các đập dòng chính gây ra, đặc 

biệt là đối với ngƣời hgèo ở các vùng nông thôn và thành thị ven sông.  Đa số ngƣời đánh bắt cá 

là ngƣời nghèo dệ bị tổn thƣơng và sẽ bị ảnh hƣởng nặng nề bởi sự tổn thất thủy sản.  Các hộ nghèo 

sẽ bị ảnh hƣởng tiêu cực do các tác động trực tiếp của sự phát triển thủy điện bao gồm tái định cƣ, 

mất đất, và các tác động trong quá trình xây dựng.  Sự tổn thất thủy sản và nguồn protein liên quan 

sẽ dẫn đến suy giảm sức khỏe dinh dƣỡng của ngƣời dân trong vùng HVL Mekong. 

Sự tăng trƣởng bùng phát của ngành thủy điện ở Lào có thể dẫn đến lạm phát và tăng tỉ giá 

ngoại tệ. Điều này sẽ ảnh hƣởng đến tính cạnh tranh của các ngành sản xuất (ngành nông nghiệp và 



sản xuất hàng hóa) so với các ngành khác trong nƣớc và với thị trƣờng xuất khẩu.  Điều này có thể 

có những hệ quả đối với việc giảm nghèo vì các ngành hàng hóa thƣờng là quan trọng cho việc giảm 

nghèo. 

Các dự án dòng chính sẽ có những tác động tiêu cực lên các ngành kinh tế khác một số tác động 

này không thể khắc phục, đặc biệt là ngành nông nghiệp. 

Việc định giá, định chi phí, thuế, và chi trả liên quan đến thủy điện dòng chính thì khó có thể 

bao gồm sự ƣớc lƣợng thực tế các chi phí liên quan đến việc bảo vệ vốn con ngƣời và tự nhiên 

của vùng HVL.  Các cơ chế động viên tài chính để tối đa hóa sự duy trì và tăng cƣờng vốn tự nhiên 

và con ngƣời vẫn chƣa đƣợc xây dựng khi các dự án dòng chính đƣợc xây dựng. 

 

Các chi phí xã hội và sinh thái của các đập dòng chính Mekong không thể đƣợc lồng ghép vào 

chi píh của các dự án bằng cách dùng các công cụ kinh tế và các công cụ khác.  Các chi phi đầy 

đủ chƣa đƣợc xem nhƣ là một phần chi phí đầu tƣ.  Các cơ chế đầy đủ chƣa đƣợc xây dựng để đảm 

bảo các chi phí đầy đủ của việc tránh và bù trừ cho các hệ tự nhiên và các tác động xã hội sẽ đƣợc 

các nhà đầu tƣ chịu. 

 

19.4 SỰ ĐA DẠNG VÀ TOÀN VẸN CỦA HỆ SINH THÁI 
Các dự án dòng chính có thể đƣa đến (i) những sự phá hủy môi trƣờng nghiêm trọng và không 

phục hồi đƣợc, (ii) những tổn thất dài hạn về năng suất và sức khỏe của các hệ sinh thái và (iii) 

những tổn thất về đa dạng sinh học và tính toàn vẹn hệ sinh thái. 

Các dự án dòng chính sẽ có tác động tiêu cực lên (i) một vùng không gian rộng lớn và nguồn tài 

nguyên chung; (ii) các hệ sinh thái và các vùng sinh học có tầm quan trọng quốc tế; (iii) số lƣợng lớn 

các loài và (iv) một số loài đang bị đe dọa tuyệt chủng và sẽ làm cho chúng tuyệt chủng. 

Và khi xem xét việc Tránh, Khắc phục, và Tăng cƣờng lợi ích: 

(i) Những biện pháp đầy đủ không thể đƣợc tiến hành để phòng ngừa sự hủy hoại môi trƣờng khi 

còn có sự chƣa chắc chắn khoa học về các tác động; 

(ii) Các biện pháp đầy đủ không thể đƣợc thực hiện để giải quyết vấn đề sức khỏe lâu dài và năng 

suất của các hệ tự nhiên; 

(iii) Những sự sắp xếp tổ chức và các cơ chế chƣa đƣợc xây dựng để đảm bảo sự duy trì tính toàn 

vẹn của hệ sinh thái và tính đa dạng sinh học là một điều quan tâm cơ bản trong quá trình xây dựng 

và vận hành. 

 

19.5 AN NINH LƢƠNG THỰC VÀ THỦY SẢN 
Những tổn thất lớn về thủy sản tự nhiên nƣớc ngọt và thủy sản biển và thủy sản nuôi ở 

ĐBSCL sẽ có những tác động tên toàn lƣ vực đối với ngành thủy sản, và các ngành công nghiệp 

chế biến và các ngành phụ trợ, sinh kế, sức khỏe, và dinh dƣỡng. 

Ngành nông nghiệp sẽ bị ảnh hƣởng nghiêm trọng bởi sự phát triển các đập thủy điện dòng 

chính mặc dù có sự cải thiện về thủy nông. Các tác động đối với nông nghiệp ở ĐBSCL sẽ nghiêm 

trọng nhƣng ở thời điểm hiện tại chƣa thể ƣớc lƣợng đƣợc. 

 

Khi kết hợp với biến đổi khí hậu, các dự án dòng chính Mekong có thể sẽ giảm an ninh lƣơng 

thực của các tỉnh ven sông trong lƣu vực Biến đổi khí hậu dự kiến sẽ tạo ra tình huống thiếu lƣơng 

thực trong một số tiểu lƣu vực do giảm lƣợng mƣa trong mùa khô, tăng mất đất trong mùa nƣớc và 

tăng nhiệt độ. 

 



Các nghiên cứu đã phát hiện rằng sự giảm năng suất lúa khi nhiệt độ tối thiểu hàng ngày tăng và khi 

đêm nóng hơn.  Trong vòng 25 năm qua, năng suất lúa đã giảm 10-20% ở một số nơi ở vùng HVL. 

 

19.6 CÁC HỆ XÃ HỘI—SINH KẾ VÀ VĂN HÓA SỐNG 
Các tác động tiềm tàng của các dự án dòng chính lên các hệ xã hội rất khó định lƣợng do thiếu thông 

tin về các cộng đồng ven sông. 

Các kết luận đã đƣợc đƣa ra dựa vào thông tin có sẵn—thí dụ, về số ngƣời bị ảnh hƣởng trực tiếp, và 

dựa trên kinh nghiệm của các công trình thủy điện hiện có trong khu vực. 

SEA kết luận rằng các dự án dòng chính sẽ có những tác động tiêu cực nghiêm trọng đối với 

các cộng đồng ven sông vì làm hỏng: 

(i) Lối sống—cách họ sống, làm việc, giải trí, và tƣơng tác với nhau hàng ngày. 

(ii) Văn hóa--kiểu hành vi, những niềm tin, phong tục, giá trị; 

(iii) Tính cộng đồng—Đoàn kết, ổn định, đặc tính cộng đồng; 

(iv) Môi trƣờng tự nhiên---tất cả các hợp phần của hệ dòng sông; 

(v) Tiếp cận đến số lƣợng và chất lƣợng thực phẩm; 

(vi) An toàn tính mạng và rủi ro thảm họa; 

(vii) Tiếp cận nguồn lực sinh kế của họ; và 

(viii) Sức khỏe thể chất, tinh thần, và đời sống cân bằng. 

Hầu hết những tác động tiêu cực này không thể khắc phục một cách đầy đủ, đặc biệt đối với thế hệ 

ngƣời trƣởng thành hiện nay. 

Kinh nghiệm trong việc thực hiện những chƣơng trình hỗ trợ phù hợp, nhất quán, dài hạn đối 

với các cộng đồng bị ảnh hƣởng bởi thủy điện vẫn chƣa tốt trong khu vực HLV.  Thƣờng nó đòi 

hỏi năng lực và các phƣơng pháp tiếp cận dài hạn đối với chƣơng trìn và việc quản lý kinh phí.  

Những điều này vẫn chƣa có trong vùng HVL. 

19.7  TÓM TẮT CÁC KẾT LUẬN 
Trong khi rõ ràng là các dự án dòng chính sẽ mang lại những lợi ích đáng kể về doanh thu/đầu tƣ và 

sản xuất điện cho khu vực, chúng cũng mang lại những rủi ro nghiêm trọng và nhữngs sự chƣa chắc 

chắn đối với các vấn đề quan tâm chiến lƣợc về kinh tế, xã hội, và môi trƣờng của các quốc gia 

Mekong và các cộng đồng đối với sự phát triển bền vững của dòng sông. 

Tóm tắt, SEA kết luận rằng: 

1. Sông Mekong là một dòng sông có tầm quan trọng quốc tế, là một trong vài dòng sông quốc tế 

hiện chƣa bị đắp đập ở hầu hết chiều dài; 

2. Chỉ một đập chắn ngang dòng chính Mekong cũng sẽ tạo ra sự thay đổi không phục hồi đựơc đối 

với dòng sông; 

3. Các dự án khi xây dựng và vận hành có khả năng tạo ra: 

Sự căng thẳng quốc tế ở vùng HVL do i) mất tính toàn vẹn hệ sinh thái, ii) giảm phù sa và dinh 

dƣỡng, iii) làm mất các sử dụng khác của dòng Mekong, và iv) giảm năng suất thủy sản và nông 

nghiệp; 

4. Nhiều rủi ro liên quan đến các dự án dòng chính là không khắc phục đƣợc vào lúc này—vì vậy 

chúng là những tổn thất vĩnh viễn, không khắc phục đƣợc đối với các tài sản kinh tế, xã hội, và môi 

trƣờng; 

5. Còn có nhiều lổ hổng lớn về quy trình và tổ chức để đảm bảo quản lý hiệu quả việc xây dựng và 

vận hành các dự án này; 

6. Năng lực cấp quốc gia về nhân lực và kỹ năng vẫn chƣa có để giám sát, kiểm soát, theo dõi, và 

thực thi các biện pháp bảo vệ an toàn và các quy định vận hành; 



7. Khung của các tiêu chuẩn khu vực và các biện pháp bảo vệ an toàn liên quan đến các tác động ở 

hạ lƣu và xuyên biên giới và các sắp xếp tổ chức để thực thi vẫn chƣa đƣợc xây dựng hay chƣa đầy 

đủ; 

8. Còn rất nhiều điều chƣa chắn chắn và những rủi ro nghiêm trọng liên quan đến các dự án và cần 

những nghiên cứu thêm để có thể ra quyết định có trách nhiệm và có đủ thông tin hơn; 

9. Tình trạng kiến thức về Mekong hiện tại là không đủ để đƣa ra một quyết định đủ thông tin về các 

đập dòng chính vào lúc này; 

 

Các vấn đề trên đòi hỏi phải có nghiên cứu, đánh giá, thảo luận, và giải quyết giữa các quốc gia 

HLV, do MRC tạo điều kiện, trƣớc khi có những cam kết đối với sự phát triển thủy điện dòng chính. 

 

20 CÁC HÀNH ĐỘNG CẦN THIẾT LIÊN QUAN ĐẾN MỖI PHƢƠNG ÁN 

CHIẾN LƢỢC 
SEA giải quyết câu hỏi căn bản ―Đắp đập hay không đắp dòng chính Mekong?”.  Để trả lời câu hỏi 

này, SEA đã đƣa ra và tham vấn 4 phƣơng án chọn lựa chiến lƣợc:  

1. Không có các đập dòng chính. 

2. Hoãn quyết định đối với tất cả các đập dòng chính trong một khoảng thời gian xác định. 

3. Phát triển dần thủy điện dòng chính 

4. Phát triển các dự án theo thị trƣờng. 

 

Hình 58 trình bày một lƣu đồ ra quyết định bao gồm các kiến nghị của SEA liên quan đến mỗi 

phƣơng án trong 4 phƣơng án.  Các hành động đƣợc kiến nghị đƣợc mô tả chi tiết trong các đoạn 

tiếp theo và các phụ lục đính kèm. 

 

Hình 58:  Các kiến nghị liên quan đến mỗi phƣơng án chiến lƣợc: đắp hay không đắp đập. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHƢƠNG ÁN CHIẾN LƢỢC Nhiệm vụ cho mỗi phƣơng án 

1.  KHÔNG ĐẬP 
Không xây dựng đập nào trên 

dòng chính 

1.1. Quản lý các thay đổi dòng chảy và phù sa do các đập 

Trung Quốc và các đập chi lƣu gây ra. 

1.2. Tìm kiếm khả năng cung cấp gói tài trợ điều chỉnh cấu 

trúc kinh tế từ các nhà tài trợ 

1.3. Cải thiện tính hiệu quả của việc quản lý nƣớc, tài 

nguyên thiên nhiên, và dịch vụ hệ sinh thái 

1.4. Tăng tốc đầu tƣ vào các phƣơng án năng lƣợng tái tạo ở 

các quốc gia Hạ lƣu vực Mekong. 

1.5. Xây dựng các phƣơng án thay thế để khai thác năng 

luợng dòng chính Mekong mà không phải đắp chắn ngang 

toàn bộ dòng sông. 

2.  HOÃN 
Hoãn quyết định tất cả đập 

dòng chính trong một 

khoảng thời gian xác định 

2.1. Thỏa thuận một lộ trình có các điểm ra quyết định để 

xem xét ―đắp hay không đắp đập‖ 

2.2.  Xây dựng những thiết kế khác để khai thác năng lƣợng 

dòng sông mà không đắp chắn toàn bộ dòng soông 

2.3. Cải thiện các thiết kế vận hành, an toàn, và quản lý tác 

động của các dự án theo các tiêu chuẩn thỏa thuận 

2.4. Cải thiện hiệu quả các biện pháp khác phục và bảo vệ 

an toàn xã hội và môi trƣờng 

2.5. Cải thiện sự hiểu biết về tài nguyên tự nhiên, văn hóa, 

xã hội và các mức giới hạn phát triển bền vững 

2.6. Cải thiện hiệu quả quản lý nƣớc, tài nguyên nƣớc, và 

dịch vụ hệ sinh thái. 

2.7. Xây dựng năng lực các thể chế hiện tại để quản lý, theo 

dõi, thực thi sự tuân thủ của thủy điện. 

2.8. Xây dựng các thể chế mới để lập kế hoạch, quản lý thủy 

điện tƣơng lai đối với dòng chính Mekong. 

2.9. Xây dựng cơ chế Quỹ Mekong 

3.  XÂY DỰNG 
DẦN 
Tiến hành cẩn trọng và có kế 
hoạch (2 phương án) 

3.1. Xây dựng kế hoạch giai đoạn cho các đập dòng chính 

Mekong, lồng ghép: 

3.1.1. Theo dõi rộng rãi việc  xây dựng và vận hành cá đập. 

3.1.2.  Thực thi việc tuân thủ các quy định. 

3.1.3.  Rút kinh nghiệm một cách có hệ thống và kịp thời 

3.1.4.  Tính uyển chuyển trong thực hiện, cho phép thay đổi, 

hủy bỏ kế hoạch, hoặc dùng các dự án thay thế. 

3.1.5.  Xem xét sử dụng các thiết kế thay thế, chỉ chắn một 

phần dòng sông. 

3.2. Thực hiện các biện pháp của Phƣơng án 2, nhƣng trong 

thời gian ngắn hơn. 

4.1  Các dự án đề xuất đƣợc xâ dựng nhanh theo khả năng 

của nhà đầu tƣ và theo thị trƣờng điện 

4.2  Không có kế hoạch để: 

4.2.1. Theo dõi việc xây dựng và vận hành các đập. 

4.2.2. Thực thi việc tuân thủ các quy định. 

4.2.3. Rút kinh nghiệm, không có thời gian để sửa đổi. 

4.2.4. Không có sự uyển chuyển trong thực hiện & thay đổi 

kế hoạch. 

4.3  Thực hiện các biện pháp của Phƣơng án 2, nhƣng thời 

gian thậm chí ít hơn. 

3a Phƣơng án 

hiện tại 
Sử dụng các 

thiết kế hiện tại, đập chắn 

ngang toàn bộ dòng sông 

3b. Phương án 

thay thế  
Dùng phƣơng 

án thiết kế khác, chỉ chắn 

một phần dòng sông 

4.  THỊ TRƢỜNG 
Xây dựng các dự án theo thị 

trƣờng 



21 KIẾN NGHỊ CHÍNH CỦA SEA 
 

Tiếp theo sự phân tích tác động và lợi ích liên quan đến các dự án dòng chính, và tiếp theo một 

chƣơng trình tham vấn hơn 100 cơ quan chính phủ và phi chính phủ, nhóm chuyên gia SEA đã đạt 

đƣợc những kiến nghị sau đây: 

� Vì tầm quan trọng sinh thái, văn hóa, xã hội, kinh tế của Sông Mekong nhƣ là một hệ chảy tự do 

kết nối 4 quốc gia trong vùng HVL; 

� Vì tình trạng bị đe dọa ngày càng tăng của các hệ tự nhiên và tài nguyên trong khu vực và các áp 

lực ngày càng gia tăng đối với chúng; và 

� Vì những tác động tiềm tàng và còn những điều chƣa chắc chắn liên quan đến các dự án dòng 

chính: 

� Vì nhu cầu cần có một phƣơng pháp tiếp cận phát triển mới cho Sông Mekong phù hợp hơn với 

nhu cầu của các quốc gia và các cộng đồng ven sông ở vùng HVL trong thế kỷ 21; 

Nhóm chuyên gia SEA kiến nghị: 

1. Các quyết định về các đập dòng chính nên đƣợc hoãn trong 10 năm (Phƣơng án chiến lƣợc 

20 với các rà soát mỗi 3 năm để đảm bảo rằng các hoạt động trong giai đoạn hoãn đƣơc tiến 

hành một cách hiệu quả. 

2. Nhƣ là một ƣu tiên cao nhất, giai đoạn hoãn cần phải có sự tiến hành toàn diện các nghiên cứu về 

các hệ thống đắp một phần, chuyển nƣớc, và các hệ thống sáng tạo khác để thu năng lƣợng dòng 

chính bằng những cách không cần phải đắp chắn ngang toàn bộ dòng sông.  Điều này đòi hỏi các 

chính phủ hợp tác với MRC, các ngân hàng đa phƣơng, và các nhà đầu tƣ. 

3. Giai đoạn hoãn cần có một đánh giá toàn diện và phê duyệt nhanh những dự án ở chi lƣu đƣợc 

xem là khả thi và bền vững sinh thái theo cách làm tốt nhất của quốc tế hiện nay, kể cả sửa đổi 

những dự án hiện tại và đƣa ra những thiết kế sáng tạo hơn. 

4. Giai đoạn hoãn cần phải bắt đầu bằng sự phổ biến một cách có hệ thống báo cáo SEA trong mỗi 

quốc gia vùng HLV Mekong bằng ngôn ngữ quốc gia và sự tham vấn với các cơ quan nhà nƣớc, khu 

vực tƣ nhân, và cộng đồng phi chính phủ. 

5.  Dòng chính Mekong không bao giờ nên đƣợc sử dụng để thử nghiệm để chứng minh hay cải 

thiện các công nghệ thủy điện chắn ngang sông. 

 

 

22 KIẾN NGHỊ CHO PHƢƠNG ÁN CHIẾN LƢỢC 2--HOÃN 

22.1 HOÃN NHƢ LÀ MỘT CHIẾN LƢỢC SÁNG TẠO ĐỐI VỚI SỰ PHÁT 

TRIỂN BỀN VỮNG CỦA DÕNG CHÍNH 
 

Giai đoạn hoãn không nên là sự hoãn thụ động việc xây dựng các đập.  Giai đoạn này cần phải 

có một chiến lƣợc hiệu quả và sáng tạo cho sự phát triển bền vững dòng chính Mekong. 

Giai đoạn hoãn sẽ tạo cơ hội để lập kế hoạch cho một dạng phát triển thủy điện bền vững hơn so với 

các dự án dòng chính hiện tại.  Năng lực sản xuất điện thay thế cần phải đƣợc tìm hiểu đối với dòng 

chính Mekong mà không phải huỷ hoại tính kết nối hệ sinh thái dòng sông và sinh kế của các cộng 

đồng ven sông, ví dụ làm đập chắn một phần dòng sông, chuyển nƣớc, hay các phƣơng án thay 

thêếkhác, nhƣ các hệ hydrokinetic (xem Phụ lục 2). 

 

Lịch sử của các khái niệm phát triển thủy điện Mekong cho thấy sự thay đổi trong suy nghĩ từ đập 

cao của thập niên 1950 sang khái niệm đập dâng đƣợc đƣa ra trong thập kỷ 1990, đƣợc đề xuất hiện 

nay cho các dự án này.  Sự tiến hóa này phản ánh sự nâng cao nhận thức về bền vững trong ngành 



điện của khu vực; bƣớc kế tiếp là tăng cƣờng quá trình lồng ghép ngành điện vào sự phát triển bền 

vững của Mekong và nguồn tài nguyên nƣớc thông qua một khung lập kế hoạch đồng nhất và xây 

dựng các kỹ thuật cải thiện có kết quả bền vững về sinh thái. 

 

Sự phát triển thủy điện Mekong đối với thế kỷ 21 cần kết hợp giữa việc tối ƣu hóa sản xuất điện từ 

dòng chính Mekong với: 

• Không có sự tổn thất ròng tài sản hệ tự nhiên và có sự phục hồi môi trƣờng thông uqa các biện 

pháp bù trừ, phục hồi, duy trì. 

• Không có tổn thất ròng về tài sản kinh tế-xã hội và sự đa dạng trong các cộng đồng ven sông và có 

sự tăng cƣờng các cơ hội sinh kế. 

• Không có sự tổn thât ròng sự phát triển của các ngành kinh tế khác sử dụng tài nguyên của Meong 

và có sự tăng cƣờng sử dụng đa mục tiêu nguồn tài nguyên thiên nhiên và nguồn nƣớc. 

Các kiến nghị cho Phƣơng án Chiến lƣợc 2—Hoãn đƣợc trình bày dƣới đây.  Các kiến nghị chung 

cho các phƣơng án chiến lƣợc khác đƣợc trình bày trong các phụ lục. 

 

22.2 LỘ TRÌNH CHO GIAI ĐOẠN HOÃN 
Thỏa thuận một lộ trình với những cột mốc ra quyết định để xem xét lại câu hỏi “Đắp hay kông 

đắp đập”.  Với phƣơng án này, lộ trình phải đƣợc đồng thuận bởi tất cả 4 quốc gia ở HVL xác định 

rõ khi nào thì quyết định đối với các đập dòng chính đƣợc xem xét lại.  Trong lúc này, cần có nhiều 

hành động đƣợc tiến hành để tạo thông tin tốt hơn để ra quyết định.  Nhóm chuyên gia SEA kiến 

nghị rằng giai đoạn hoãn nên đƣợc rà soát mỗi 3 năm. 

 

22.3 TÌM CÁC NGUỒN NĂNG LƢỢNG THAY THẾ 
Lấp đầy khoảng trống năng lượng. Ít nhất trong giai đoạn hoãn và ngoài giai đoạn này nếu quyết 

định đƣợc đƣa ra là tiến hành xây cá đập dòng chính Mekong, năng lƣợng mà lẽ ra đƣợc cung cấp 

bởi các đập này cần phải đƣợc thay thế bằng các nguồn năng lƣợng truyền thống, cải thiện năng lực 

sản xuất điện của các chi lƣu và các nguồn năng lƣợng thay thế.  Các kế hoạch năng lƣợng quốc gia 

phải đƣợc điều chỉnh để tính đến giai đoạn hoãn, nên nhớ rằng các đập dòng chính đóng góp 6% 

tổng nhu cầu điện khu vực tính đến 2030. 

 

Lấp đầy khoảng trống kinh tế: Sự đóng góp của thu nhập xuất khẩu từ thủy điện cho các nền kinh tế 

quốc gia ở Lào và Campuchia sẽ bị tạm mất đi trong giai đoạn hoãn.  Các cách thay thế khác cần 

phải đƣợc tìm để phát triển kinh tế không phụ thuộc vào lợi ích kinh tế từ thủy điện dòng chính.  

Điều này có thể bao gồm những gói điều chỉnh kinh tế đặc biệt từ các đối tác phát triển quốc tế, đặc 

biệt là đối với Campuchia. 

 

Đưa ra các thiết kế thay thế khác để thu năng lượng dòng chính Mekong mà không phải đắp toàn 

bộ dòng chảy.  Đặc tính quan trọng của Mekong sẽ bị mất do các đập dòng chính đó là tính liên tục 

về sinh thái.  Các dự án mà không đe dọa tính kết nối này thì có thể đƣợc phát triển, thậm chí khi sản 

lƣợng điện tạo ra ít hơn 10 lần.  Kiến nghị rằng một rà soát kỹ thuật của những công nghệ nhƣ thế 

đƣợc tiến hành sau đó là những nghiên cứu khả thi cho các dự án phù hợp trong 5 năm tới.  Khi giai 

đoạn hoãn đã hết, tính khả thi của các dự án thay thế này cần phải đƣợc hiểu và một đánh giá toàn 

diện đã đƣợc hoàn thành để so sánh với các thiết kế đập chắn ngang toàn bộ dòng sông. 

 

 

 



22.4 KẾ HOẠCH CHO THỦY ĐIỆN DÕNG CHÍNH MEKONG 
Soạn một “kế hoạch” cho dòng chính Mekong.  Mục đích ở đây không phải là một kế hoạch phát 

triển kinh tế toàn diện cho dòng chính Mekong mà là một khung phân vùng và các biện pháp bảo vệ 

an toàn dùng để đánh giá các đề xuất phát triển.  Khung sẽ quy định những gì mà các quốc gia 

Mekong mong muốn giữ gìn cho các thế hệ tƣơng lai.  Khung lập kế hoạch nhƣ thế sẽ xem xét các 

tài nguyên và giá trị xã hội và tự nhiên, xác định các điều kiện môi trƣờng cần phải duy trì và cá tài 

sản quan trọng và các đoạn sông cần phải đƣợc bảo vệ.  Khung này khác với Kế hoạch phát triển lƣu 

vực và không nên chỉ bao gồm các dự án riêng lẻ, các đề xuất phát triển ngành hoặc các kịch bản 

phát triển. 

 

Việc soạn một khung lập kế hoạch do dòng chính sẽ cần một loạt nghiên cứu để: 

 

� Cải thiện sự hiểu biết về các tài nguyên văn hóa, xã hội, tự nhiên, và các giới hạn bền vững của 

chúng.  Một trong những lĩnh vực chƣa chắc chắn là sự hiểu biết về các hệ sinh thái Mekong, tài 

nguyên thiên nhiên và các tài nguyên văn hóa, xã hội phụ thuộc vào đó.  Hiện nay chƣa biết rõ về 

các áp lực và các giới hạn mà các hệ ó thể chịu đựng.  Trong giai đoạn hoãn, một loạt các nghiên 

cứu có hệ thống về các hệ và các tài nguyên này cần phải đƣợc tiến hành để tăng cƣờng sự hiểu biết 

về chúng và các giới hạn của chúng.  Các nghiên cứu này góp phần cho việc xây dựng Kế hoạch 

dòng chính Mekong. 

 

� Cải thiện tính hiệu quả của việc quản lý nước và tài nguyên thiên nhiên và các dịch vụ hệ sinh 

thái.  Hiện chƣa biết rõ về cách mà thủy văn và các hệ sinh thái Mekong có thể đƣợc quản lý mà 

không làm suy thoái thêm.  Các phƣơng pháp tiếp cận quản lý có hệ thống, các biện pháp bảo vệ an 

toàn và các quy trình là cần thiết cho dòng chính và các chi lƣu dù các đập cuối cùng có đƣợc tiến 

hành hay không. 

 

22.5 THỂ CHẾ VÀ NĂNG LỰC 
Xây dựng năng lực của các thể chế hiện có để điều tiết, giám sát, và thực thi việc tuân thủ đối với 

thủy điện.  Tốc độ và tầm cỡ của sự phát triển thủy điện trong vùng đã vƣợt qua năng lực quản lý của 

các thể chế hiện hành. 

 

Việc hoãn sẽ cho phép củng cố thể chế ở các thế chế các quốc gia.  Kiến nghị này bao gồm một loạt 

những biện pháp xây dựng năng lực và củng cố thể chế ở cấp khu vực, cấp quốc gia, và cấp tỉnh để 

tạo điều kiện quản lý sự phát triển thủy điện trên dòng chính Mekong và các chi lƣu. 

 

Củng cố năng lực của các cơ quan ngành điện trong việc lập kế hoạch và quản lý thủy điện bền 

vững.  Các đề xuất đối với dòng chính là nhắm đến tăng sản xuất điện và lợi nhuận, mặc dù điều này 

gây tổn thất cho các ngành khác.  Nhu cầu cần có sự điều phối đã đƣợc đƣa vào trong các nghiên cứu 

tối ƣu hóa gần đây.  Kiến nghị này nhắm đến khuyến khích việc lập kế hoạch đa ngành và quản lý đa 

mục tiêu nƣớc và tài nguyên thiên nhiên trên dòng chính hay chi lƣu. 

 

Xây dựng các cơ chế thể chế ở cấp khu vực để lập kế hoạch và quản lý sự phát triển đa ngành đối 

với dòng chính Mekong.  MRC đóng góp cho việc lập kế hoạch lƣu vực Mekong thôn qua quy trình 

Kế hoạch Phát triển lƣu vực (BDP).  BDP đã đƣa ra cá kịch bản phát triển dựa trên các đề xuất dự án 

của các quốc gia cho toàn vùng lƣu vực.  Nó chƣa tập trung vào xây dựng những kế hoạch cụ thể 

cho dòng chính Mekong.  Thông qua quy trình PNPCA (Thông báo trƣớc, Tham vấn, Đồng thuận), 



MRC có năng lực rà soát, tham vấn, và khuyến cáo đối với những đề xuất dự án cụ thể.  MRC không 

có cơ chế nào cho việc quản lý thủy điện trên toàn lƣu vực hoặc các dạng phát triển ngành khác trên 

dòng chính Mekong.  Kiến nghị rằng tiềm năng của MRC nhận trách nhiệm này nên đƣợc xem xét 

thông qua việc rà soát Hiệp định Mekong 1995 và soạn thảo những quy định thêm.  Tốt nhất thì nên 

có ự tham gia của Trung Quốc trong việc lập kế hoạch, rà soát, và cơ chế quản lý--việc tiến hành cho 

toàn lƣu vực Mekong có thể cần phải đƣợc thực hiện theo giai đoạn. 

 

Xây dựng một cơ quan quản lý độc lập đối với thủy điện dòng chính Mekong có năng lực kỹ thuật và 

có nhiệm vụ páp lý trong việc định ra và thực thi những tiêu chuẩn về thiết kết, duy tu, và vận hành. 

Xây dựng một Quỹ quản lý lưu vực sông Mekong.  Một cơ chế quỹ khu vực Mekong nên đƣợc thiết 

lập để cung cấp tài chính cho nhiều hoạt động bao gồm việc khắc phục tác động xuyên biên giới và 

chia sẻ lợi ích, bảo vệ di sản, và tăng cƣờng lợi ích, nghiên cứu và phát triển, và theo dõi. Quỹ này sẽ 

giúp hỗ trợ cho việc lập kế hoạch và điều phối dòng chính Mekong.  Các nguồn doanh thu có thể bao 

gồm doanh thu từ bán điện, đóng góp của các nhà đầu tƣ, các đối tác phát triển (các thể chế tài chính 

song phƣơng và đa phƣơng và các đối tác đối thoại.  Các nguồn tài chính mới nhƣ buôn bán carbon 

cũng có thể đƣợc áp dụng.  MRC có thể là một cơ quan phù hợp quản lý nguồn quỹ này.  Kiến nghị 

rằng tính khả thi của việc thành lập Quỹ Mekong đƣợc nghiên cƣứ trong giai đoạn đầu của giai đoạn 

hoãn, dẫn đến việc thực hiện.  Quỹ là cần thiết dù cuối cùng các đập dòng chính có đƣợc tiến hành 

hay không. 

 

22.6 LÀM CHO THỦY ĐIỆN BỀN VỮNG HƠN 
Cải thiện hiệu năng, an toàn, và thiết kế quản lý tác động đối với các dự án thủy điện để tuân thủ 

các tiêu chuẩn thỏa thuận và các tiêu chí về bền vững.  Các đề xuất đối với dòng chính Mekong 

đang đƣợc thúc đẩy bởi một số nhà đầu tƣ với các phƣơng pháp tiếp cận, kinh nghiệm về xây dựng 

và vận hành khác nhau.  Chỉ mới gần đây MRC đƣa ra Hƣớng dẫn ban đầu về thiết kế kỹ thuật cho 

thủy điện, đã đƣợc 4 quốc gia chấp nhận.  Hƣớng dẫn này là một bƣớc tiến tới các tiêu chuẩn cho 

thủy điện.  Trong giai đoạn hoãn, kiến nghị rằng các tiêu chuẩn này đƣợc hoàn thiện và áp dụng một 

cách nhất quán đối với các đề xuất dòng chính và các phƣơng án thay thế trong tƣơng lai.  Tất cả các 

đề xuất thủy điện nên đƣợc đánh giá theo các tiêu chí bền vững đƣợc mô tả bởi Hiệp hội thủy điện 

quốc tế trong Quy trình đánh giá bền vững. 

 

Cải thiện hiệu năng của các biện pháp khắc phục tác động để tuân thủ các tiêu chuẩ nbảo vệ an 

toàn xã hội và môi trường.  Nhƣ trong kiến nghị thiết kế trên, cần chú trọng hơn đến chi tiết của các 

biện pháp khắc phục tác động đối với các tiêu chuẩn bảo vệ an toàn môi trƣờng và xã hội của các dự 

án thủy điện để phù hợp với các tiêu chí bền vững. 

 

Kiến nghị rằng trong giai đoạn hoãn, mỗi dự án dòng chính nên xem xét và cải thiện các biện pháp 

khắc phục theo công nghệ và cách làm tốt nhất quốc tế. 

 

Xây dựng và bắt đầu thực hiện các chương trình sinh kế thay thế và an ninh dinh dưỡng thay thế.  

Các chƣơng trình bền vững xã hội để phát triển các phƣơng án sinh kế thay thế để tăng thu nhập của 

những ngƣời bị ảnh hƣởng dọc theo dòng chính Mekong (không chỉ những ngƣời bị di dời do hồ 

chứa) là cần thiết.  Một mục tiêu sẽ là bổ sung nguồn dinh dƣỡng thêm vào nguồn cá tự nhiên 

Mekong. Các chƣơng trình nhƣ thế cần là cần thiết để tăng cƣờng khả năng thích ứng, dù cuối cùng 

có hay không có các đập dòng chính. 

 



22.7 KHUNG HOÃN 10 NĂM 
Khung hoãn 10 năm đƣợc kiến nghị vì nó cho phép có đủ thời gian để giảm những sự chƣa chắc 

chắn về những thay đổi của các hệ tự nhiên và kinh tế-xã hội, và những sự chƣa chắc chắn về tính 

hiệu quả của các biện pháp tránh và khắc phục. 

10 năm là cần thiết để: 

(i) xác định những thay đổi trong dòng sông—dòng chảy phủ sa, hình thái dòng sông, các hệ sinh 

thái--dự báo cho ―kịch bản tƣơng lai xác định‖ tính đến 2015 một cách chính xác, với độ tin cậy co 

và dự báo cho 2030 và xa hơn. 

(ii) khẳng định (hay phủ định) rằng các dự án dòng chính Mekong là phƣơng án công nghệ tốt nhất, 

hiệu quả nhất, và bền vững nhất, đã xem xét tính khả thi của các phƣơng án thay thế trong việc sản 

xuất điện trên dòng chính Mekong. 

(iii) Xây dựng các chiến lƣợc khắc phục hiệu quả đối với các tác động chƣa giải quyết hiện nay về 

đƣờng cá đi, tính liên tục của hệ sinh thái, quản lý phù sa và dinh dƣỡng.  Xây dựng các biện pháp 

khằc phục thêm sẽ cho thấy các tác động có thể giảm thiểu hoặc đƣợc xem là sự hy sinh đánh đổi. 

(iv) Xây dựng các chiến lƣợc và các biện pháp để đảm bảo sinh kế thay thế và giảm tính dễ bị tổn 

thƣơng đối với các cộng đồng ven sông, dựa vào kinh nghiệm của các đập chi lƣu. 

(v) Xây dựng các cơ chế chia sẻ lợi ích hữu hiệu ở cả trong nƣớc và xuyên biên giới, dựa vào kinh 

nghiệm ở chi lƣu. 

(vi) Củng cố và xây dựng các thể chế quản lý và theo dõi ở cấp quốc gi và khu vực. 

(vii) Thiết lập các cơ chế cung cấp tài chính (Quỹ Mekong) để cho phép tiếp tục quản lý hiệu quả 

sông Meong và tất cả các sự phát triển của nó (không chỉ là thủy điện). 

 

23 HỆ QUẢ CỦA VIỆC CHỌN PHƢƠNG ÁN CHIẾN LƢỢC 1—KHÔNG CÓ 

ĐẬP DÕNG CHÍNH 
Rất có thể là nhu cầu khai thác tiềm năng năng lƣợng đối với dòng chính Mekong sẽ vẫn còn.  Vì 

vậy cần phải có một quá trình chủ động lập kế hoạch, xem xét các phƣơng án thay thế và ra quyết 

định dựa trên thông tin và kỹ thuật tốt nhất có đƣợc, nhƣ tóm tắt trong Phƣơng án chiến lƣợc 2.  Nếu 

các quốc gia trong vùng HLV chọn Phƣơng án 1, nhiều hành động cần thiết đối với Phƣơng án 2 vẫn 

là cần thiết, bao gồm: 

• Lấp đầy khoảng trống năng lượng.  Trong trƣờng hợp này việc quy hoạch năng lƣợng thay thế 

trong dài hạn cần phải đƣợc tiến hành. 

• Lấp đầy lổ hổng kinh tế:  Sự đóng góp của doanh thu xuất khẩu điện từ thủy điện dòng chính đối 

với các nền kinh tế quốc gia của Lào và Campuchia sẽ bị bỏ qua và cấn có các cách khác để phát 

triển kinh tế. 

Phát triển các thiết kế thay thế để khai thác năng lượng dòng chính Mekong mà không phải đắp 

chắn ngang toàn bộ dòng sông.  Cần có các nghiên cứu khả thi sử dụng các phƣơng án thay thế 

không làm gián đoạn tính kết nối của Mekong. 

• Tăng cường năng lực của các đập thủy điện trên các chi lưu tính đến những thay đổi về chế độ 

thủy văn, biến đổi khí hậu, cải thiện thiết kế thủy điện bền vững. 

• Xây dựng một kế hoạch cho dòng chính Mekong.  Kế hoạch này cũng sẽ cần thiết để quản lý nƣớc 

và tài nguyên thiên nhiên một cách bền vững. 

o Cải thiện sự hiểu biết về các tài nguyên văn hóa, xã hội và các giới hạn phát triển bền vững của 

chúng. 

o Cải thiện hiệu quả của việc quản lý nước, tài nguyên thiên nhiên, và các dịch vụ hệ sinh thái. 

o Quản lý và sử dụng những thay đổi về dòng chảy và phù sa do các đập Trung Quốc và chi lưu. 

Những thay đổi thủy văn đang diễn ra đòi hỏi phải có những biện pháp quản lý phù hợp. 



Cần có các nghiên cứu và các biện pháp quản lý để cung cấp thông tin vào kế hoạch này. 

• Xây dựng các cơ chế thể chế cấp khu vực và xây dựng năng lực các cơ quan cấp quốc gia, sẽ cũng 

cần thiết cho việc quản lý bền vững dòng chính Mekong, 

• Xây dựng sinh kế và duy trì an ninh lương thực, thực phẩm cho các cộng đồng ven sông Mekong.  

Nhấn mạnh vào đảm bảo các cộng đồng ven sông tiếp tục phát triển và sử dụng nƣớc và tài nguyên 

tự nhiên của sông Mekong một cách bền vững. 

 

24  NHỮNG HỆ QUẢ CỦA VIỆC CHỌN PHƢONG ÁN CHIẾN LƢỢC 3 VÀ 

4—XÂY DỰNG DẦN VÀ XÂY DỰNG THEO THỊ TRƢỜNG 
 

Sự khác biệt chính giữa Phƣơng án chiến lƣợc 3 và Phƣơng án chiến lƣợc 4 là tốc độ, thời gian, và 

tầm cỡ của sự phát triển thủy điện dòng chính Mekong.  Tất cả các kiến nghị hành động là phù hợp 

cho Phương án 2, ngoại trừ “lấp đầy lổ hổng năng lượng và kinh tế” do việc không xây dựng hay 

hoãn quyết định về các đập trên dòng chính Mekong. 

 

Sự khác biệt chính giữa Phƣơng án 2 và Phƣơng án 3 là quyết định cam kết ít nhất một hoặc vài đập 

đề xuất trên dòng chính Mekong, chấp nhận những thay đổi đi theo phƣơng án này, trƣớc khi có thể 

hiểu và chuẩn bị cho những thay đổi này.  Việc thực hiện tất cả các biện pháp đề nghị cho phuơng án 

2 nên đƣợc tiến hành để đảm bảo tính bền vững của kế hoạch này, nhung trong một khoảng thời gian 

ngắn hơn nhiều và có nhiều áp lực từ nhà đầu tƣ.  Đặc biệt đối với phƣơng án 3, cần có phƣơng pháp 

tiếp cận để điều phối và quản lý trƣớc khi bắt đầu bất cứ dự án nào. 

 

Nếu Phương án chiến lược 3—xây dựng dần thủy điện trên dòng chính--được chọn, một kế hoạch 

chia sẻ lợi ích theo giai đoạn đối với các đập thủy điện dòng chính Mekong nên được thỏa thuận 

bởi 4 quốc gia ở vùng HLV trước khi tiến hành bất cứ đập nào, lồng ghép: 

 

(i) Một sự cam kết chính sách rõ ràng để đảm bảo rằng những ngƣời bị tác động tiêu cực sẽ nhận 

đuợc lợi ích từ sự phát triển thủy điện dòng chính. 

(ii) Một sự rà soát về tính bền vững của tất cả các dự án đề xuất với sự phân loại ƣu tiên theo thời 

gian. 

(iii)  Một chƣơng trình có điều phối để theo dõi việc xây dựng và vận hành các đập 

(iv)  Thực hiện việc tuân thủ 

(v)   Chia sẻ thông tin và rút kinh nghiệm một cách có hệ thống và kịp thời. 

(vi)  Sự uyển chuyển trong việc thực hiện và cho phép sự thay đổi kế hoạch, hủy bỏ một số dự án 

nào đó, hoặc xây dựng các phƣơng án thay thế. 

(vii)  Xem xét các hệ thống thủy điện thay thế chỉ chắn một phần dòng chính. 

 

Nếu phƣơng án 4—Phƣơng án xây dựng các đập dòng chính theo nhu cầu thị trƣờng---đƣợc họn, thì 

các dự án do các nhà đầu tƣ đề xuất sẽ đƣợc xây dựng nhanh theo tiến độ hoàn tất các thiết kế, thỏa 

thuận các kế hoạch quản lý xã hội và môi trƣờng và các thỏa thuận về giá.  Các nhà đầu tƣ sẽ quản lý 

mỗi dự án một cách độc lập không có khung điều phối chung.  Các nhà vận hành sẽ đóng vai trò 

quan trọng trong việc đảm bảo sự tuân thủ và khuyến khích các dự án thực hiện các kế hoạch quản lý 

xã hội và môi trƣờng.  Phƣơng án này là cam kết vùng Hạ lƣu vực với những đề xuất hiện tại và có ít 

sự thay đổi về thiết kế và các biện pháp khắc phục, và ít cơ hội để tìm các phƣơng án thay thế. 

 



Phƣơng án này cũng không có kế hoạch có hệ thống để hƣớng dẫn sự phát triển thủy điện dòng 

chính và không có điều tiết xuyên biên giới.  Tuy nhiên, các thể chế cấp khu vực và cấp quốc gia nên 

đảm bào rằng có: 

a) Một chƣơng trình có điều phối để theo dõi việc xây dựng và vận hành các đập. 

b) Thực thi việc tuân thủ 

c) Chia sẻ thông tin và rút kinh nghiệm một cách kịp thời và có hệ thống. 

 

Khi nào có thể, thì các kiến nghị cho Phƣơng án 2 cũng nên đƣợc thực hiện, nhƣng sẽ không có đủ 

thời gian và năng lực để thực hiện, và hiệu năng của các biện pháp đó cũng sẽ hạn hế. 

 

25 ƢU TIÊN TRONG VIỆC THỰC HIỆN CÁC KIẾN NGHỊ 
Các kiến nghị rút ra từ sự phân tích mỗi chủ đề trong SEA (điện và năng lƣợng, kinh tế, các hệ xã 

hội, thủy văn, phù sa, và các hệ thủy sinh, thủy sản, các hệ trên cạn, và biến đổi khí hậu) đã đƣợc 

chia theo nhóm.  Các kiến nghị này bao gồm những nghiên cứu cần thiết để đƣa ra quyết định dựa 

trên thông tin đầy đủ hoặc để cải thiện hiệu năng và tính bền vững của các đập dòng chính, những 

thay đổi chính sách cầ nthiết, những sắp xếp thể chế và xây dựng năng lực, sự cải thiện thiết kế thủy 

điện và các biện pháp khắc phục và các tiêu chí bảo vệ an toàn xã hội và môi trƣờng cần thiết.  Ƣu 

tiên của mỗi nhóm kiến nghị này là tập trung vào hỗ trợ cho việc ra quyết định xây hay không xây 

các đập trên dòng chính Mekong. 

 

25.1 CÁC NGHIÊN CỨU CẦN THIẾT 
Danh sách đầy đủ các nghiên cứu cần thiết đƣợc trình bày trong Phụ lục 2, đƣợc sắp xếp theo chủ đề.  

Các nghiên cứu ưu tiên là các nghiên cứu cần có để đưa ra quyết định có đủ thông tin về các đập 

dòng chính Mekong. Các nghiên cứu này cần đƣợc tiến hành trong giai đoạn hoãn 10 năm, bao gồm: 

 

� Động thái phù sa/dinh dƣỡng:  Các nghiên cứu toàn diện về động thái phù sa/dinh dƣỡng ở 

Mekong để bổ sung vào các chi tiết hiện tại về động thái thủy văn của hệ thống.  Các nghiên cứu này 

nên đƣợc mở rộng bao hàm vùng biển nhận phù sa Mekong và sạt lở bờ biển, và việc vận chuyển 

phù sa và dinh dƣỡng đến đồng bằng. 

� Sinh cảnh thủy sinh:  Khảo sát các sinh cảnh thủy sinh của sông Mekong để đƣa vào kế hoạch bảo 

vệ đặc biệt các vùng có sinh cảnh quan trọng và các điểm nóng về đa dạng sinh học trong kế hoạch 

dòng chính Mekong. 

� Đường cá đi: Nghiên cứu và phát triển các hệ thống đƣờng cá đi phù hợp cho sự di cƣ cá Mekong 

sử dụng các cơ hội thử nghiệm trên các dự án chi lƣu. 

� Các cộng đồng ven sông:  Các nghiên cứu xã hội để làm rõ sự phụ thuộc của các cộng đồng ven 

sông (đặc biệt là các cộng đồng có thể bị tác động bởi các đập dòng chính) vào tài nguyên thiên 

nhiên Mekong, bao gồm thủy sản, tài nguyên nƣớc, đất trồng trọt ven sông, vv. Và xây dựng các 

chiến lƣợc giảm nghèo và sinh kế thay thế. 

� Biến đổi khí hậu:  Các nghiên cứu biến đổi khí hậu toàn diện cho các tiểu lƣu vực để xác định các 

khuynh hƣớng và khoảng biến đổi khí hậu và các sự kiện cực đoan cần đƣa vào các kế hoạch thích 

ứng của các ngành, kể cả ngành thủy điện. 

� Thủy điện thay thế:  Rà soát các dự án thủy điện có tiềm năng thay thế, không ảnh hƣởng đến tính 

liên tục của dòng chính, tiếp sau đó là các nghiên cứu khả thi đối với các hệ thống này trong toàn 

vùng HLV, bao gồm các đánh giá ban đầu về các tác động môi trƣờng và xã hội. 

� Năng lượng thay thế:  Các nghiên cứu về các nguồn năng lƣợng thay thế để ―lấp đầy khoảng 

trống‖ nếu các đập dòng chính đƣợc hoãn. 



� Kinh tế vĩ mô:  Các nghiên cứu về các hệ quả đối với kinh tế vĩ mô đối với các lợi ích từ các đập 

đã bị bỏ qua. 

� Quỹ Mekong: nghiên cứu khả thi đối với việc thiết lập một Quỹ Mekong 

� Thiết kế thủy điện:  Các nghiên cứu để cải thiện hiệu năng của các dự án dòng chính đề xuất hiện 

tại, đặc biệt để đảm bảo dòng chảy phù sa và chế độ thủy văn, và các tiêu chuẩn bảo vệ an toàn môi 

trƣờng và xã hội. 

 

25.2 CÁC CHÍNH SÁCH VÀ HƢỚNG DẪN CẦN THIẾT  
Danh sách đầy đủ các kiến nghị về chính sách và hƣớng dẫn đƣợc trình bày trong Phụ lục 3, sắp xếp 

theo chủ đề chính.  Các chính sách ưu tiên là các chính sách cần thiết cho Phương án Hoãn.  Nhiều 

sự thay đổi chính sách và hƣớng dẫn này sẽ phụ thuộc vào các kết quả của các nghiên cứu, bao gồm: 

� Cân bằng năng lượng:  Sự cân bằng các nguồn năng lƣợng thay thế trong các kế hoạch điện quốc 

gia nếu các đập dòng chính không đƣợc xây dựng, bao gồm các nguồn năng lƣợng truyền thống và 

năng lƣợng tái tậo, và quản lý tiết kiệm điện. 

� Điều chỉnh cấu trúc: Các gói phát triển kinh tế sẽ hỗ trợ cho các nguồn năng lƣợng khác, và khắc 

phục các cơ hội kinh tế bị bỏ qua nếu các đập dòng chính không đƣợc xây dựng, bao gồm: 

o Hỗ trợ kinh tế cho nông nghiệp 

o Hỗ trợ kinh tế cho phát triển thủy sản 

� Chia sẻ lợi ích:  Xây dựng các cơ chế chia sẻ lợi ích xuyên biên giới và từ cấp quốc gia tới cấp địa 

phƣơng, sử dụng những kinh nghiệm của các dự án thí điểm ở các chi lƣu Mekong. 

� Các thỏa thuận xuyên biên giới:  Xác định và giải quyết những lổ hổng về chính sách và luật pháp 

đối với các tác động xuyên biên giới và sự bình đẳng trong việc áp dụng các chính sách bảo vệ an 

toàn, các quy trình theo dõi và đánh giá đối với các dự án thủy điện, và các quy trình khiếu nại 

xuyên biên giới, minh bạch. 

� Biến đổi khí hậu:  Xác định và phổ biến các khuynh hƣớng biến đổi khí hậu và các rủi ro cho từng 

tiểu lƣu vực trong Lƣu vực Mekong có thể ảnh hƣởng đến các ngành, nhƣ thủy điện, thủy sản, nông 

nghiệp, và giao thông thủy. 

 

25.3 CÁC SẮP XẾP THỂ CHẾ VÀ XÂY DỰNG NĂNG LỰC CẦN THIẾT 
Danh sách đầy đủ các kiến nghị về thể chế và xây dựng năng lực đƣợc trình bày trong Phụ lục 4, sắp 

xếp theo chủ đề chính.  Các hành động ƣu tiên cần đƣợc tiến hành bao gồm: 

� Cơ quan quản lý cấp khu vực:  Thiết lập một cơ quan quản lý phát triển sông Mekong cấp khu vực 

quản lý tất cả các dạng phát triển và đƣa ra những tiêu chí hƣớng dẫn cho việc thiết kế và vận hành 

các đập dòng chính, điều phối vận hành, an toàn đập, và các quy trình quản lý khẩn cấp, dòng chảy 

môi trƣờng, các biện pháp bảo vệ an toàn, và có thẩm quyền và trách nhiệm thực thi. 

� Quỹ Mekong:  Thành lập một Quỹ Mekong, dựa trên kết quả nghiên cứu khả thi đề cập ở trên. 

� Quản lý xuyên biên giới: Củng cố năng lực quản lý các rủi ro xuyên biên giới liên quan đến các dự 

án dòng chính. 

� Đánh giá môi trƣờng chiến lƣợc (SEA), Đánh giá tác động xã hội, môi trƣờng (ESIA), và Kế 

hoạch quản lý môi trƣờng (EMP):  Củng cố năng lực của các cơ quan cấp tỉnh và cấp quốc gia trong 

việc thực hiện SEA, và thẩm định ESIA và EMP, và thực thi các biện pháp bảo vệ an toàn xã hội và 

môi trƣờng. 

� Theo dõi môi trường:  Củng cố năng lực của các cơ quan quốc gia để theo dõi và đánh giá dòng 

chảy, chất lƣợng môi trƣờng dòng chính và việc thực hiện của các nhà đấu tƣ trong việc giải quyết 

các tác động môi trƣờng và xã hội. 



� Chia sẻ thông tin: Củng cố việc chia sẻ thông tin, cả trong nƣớc và trong lƣu vực, về sự phát triển 

thủy điện Mekong, bao gồm các kinh nghiệm về theo dõi và đánh giá các tác động xã hội và môi 

trƣờng và các biện pháp khắc phục, để tạo điều kiện rút kinh nghiệm và quản lý thích nghi. 

 

25.4 CẢI THIỆN THIẾT KẾ THỦY ĐIỆN VÀ CÁC BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC 

TÁC ĐỘNG 
Danh sách các kiến nghị cải thiện thiết kế thủy điện và các biện pháp khắc phục tác động đƣợc trình 

bày trong Phụ lục 5.  Các kiến nghị này cần đƣợc xem xét, thử, và kiểm tra trong giai đoạn hoãn đối 

với các chi lƣu, để có đủ thời gian chứng minh các dự án thủy điện là phù hợp và bền vững cho dòng 

chính Mekong.  Những bằng chứng nhƣ thế có thể sau đó đƣợc sử dụng để đƣa ra quyết định xây 

hay không xây các dự án dòng chính vào cuối giai đoạn hoãn 10 năm.  Các hành động này bao gồm: 

 

� Áp dụng các hướng dẫn cách làm tốt nhất:  Đảm bảo rằng tất cả các dự án đề xuất tuân thủ với 

cách làm tốt nhất quốc tế và Hƣớng dẫn thiết kế ban đầu của MRC và các quy định về xây dựng và 

vận hành. 

� Loại bỏ các hành động tác động cao:  Xem xét lại và cấm các dự án tác động cao, kể cả về vị trì, 

về cách vận hành liên tục, giảm giao động mực nƣớc vận hành. 

� Kiểm tra các phương án thay thế đập chắn toàn bộ dòng sông:  Rà soát và tiến hành các nghiên 

cứu khả thi đối với các phƣơng án chỉ chắn một phần dòng sông, chuyển dòng, và các thiết kết sáng 

tạo khác đối với thủy điện. 

Kiểm tra đường cá đi ở các chi lưu:  Phát triển ý tƣởng, xây dựng và cải thiện đƣờng cá đi ở các đập 

chi lƣu để cho phép tỉ lệ lớn cá di cƣ lên thƣợng lƣu và di chuyển xuống hạ lƣu đập. 

� Giảm rủi ro: Rà soát các dự án để giảm rủi ro ngập và tác động lên đất tƣớc và giảm số ngƣời phải 

tái định cƣ. 

� Áp dụng việc sử dụng đa mục tiêu: Xây dựng các quy trình và cơ chế cho phép sử dụng đa mục 

tiêu các hồ chứa trên dòng chính Mekong. 

� Cải thiện các âu thuyền:  Thiết kế tất cả các đập dòng chính có âu thuyền theo Hƣớng dẫn thiết kế 

ban đầu của MRC. 

� Điều chỉnh để thích nghi với biến đổi khí hậu: Đảm bảo rằng tất cả các đập đƣợc đề xuất giải 

quyết một cách đầy đủ rủi ro những sự kiện cực đoan do biến đổi khí hậu gây ra, theo hƣớng dẫn về 

biến đổi khí hậu của MRC. 

 

25.5 CÁC BIỆN PHÁP BẢO VỆ AN TOÀN XÃ HỘI VÀ MÔI TRƢỜNG 
Danh sách các kiến nghị biện pháp bảo vệ an toàn xã hội và môi trƣờng sắp xếp theo các chủ đề 

chính đƣợc trình bày trong Phụ lục 6. 

Hầu hết là những hợp phần thiết yếu của bất cứ dự án thủy điện này trên dòng chính Mekong hay 

trên chi lƣu.  Chúng rất quan trọng đối với các đề xuất đối với dòng chính.  Ý nghĩa thực tiễn của 

một số kiến nghị này sẽ phải cần đƣợc xây dựng trong quá trình hoãn, để chúng có thể đƣợc áp dụng 

một các hiệu quả trong trƣờng hợp một quyết định đƣợc đƣa ra là các đập dòng chính sẽ đƣợc tiến 

hành.  Điều quan trọng là các kiến nghị này đƣợc thử và kiểm tra đối với các đập chi lƣu trƣớc khi 

đƣợc áp dụng cho dòng chính Mekong.  Một số kiến nghị ƣu tiên bao gồm: 

 

� Các biện pháp bảo vệ an toàn xuyên biên giới:  Xây dựng các cơ chế áp dụng các biện pháp bảo 

vệ an toàn xuyên biên giới. 

� Bảo vệ các tài sản xã hội và tự nhiên:  Đảm bảo rằng các dự án đề xuất này tôn trọng các đoạn 

sông đƣợc bảo vệ, xác định trong kế hoạch dòng chính Mekong. 



� Đưa ra các sắp xếp chia sẻ lợi ích cả giữa các quốc gia và từ cấp quốc gia đến địa phƣơng để 

khuyến khích sự phân bố bình đẳng hơn các lợi ích giữa những ngƣời bị rủi ro (Hộp 1). 

 

Hộp 1: Hƣớng dẫn về các cơ chế chia sẻ lợi ích 

Hƣớng dẫn các cơ chế chia sẻ lợi ích 

So sánh đền bù và chia sẻ lợi ích 

• Đền bù thì tập trung vào các tác động đƣợc xác định rõ, trực tiếp, và thƣờng là ở địa phƣơng; 

thƣờng là đền bù tài sản vật chất; thƣờng là trong ngắn hạn trong giai đoạn xây dựng, tức là chi trả 

đền bù đất, nhà cửa. 

• Chia sẻ lợi ích là tập trung vào sự tăng cƣờng và khắc phục: cung cấp một dòng chảy nguồn lực 

trong suốt thời gian dự án (dài hạn); có thể giải quyết các tác động rộng hơn, ví dụ một chƣơng trình 

hỗ trợ sinh kế. 

Nguồn quỹ để chia sẻ lợi ích 

Nguồn quỹ cho các hoạt động chia sẻ lợi ích của các dự án dòng chính từ: 

• Trực tiếp từ các doanh thu (hoặc từ thuế điện hay phí nƣớc) 

• Trực tiếp từ việc chia cổ tức (sử dụng tiền lời của cổ tức dự án nhƣ dòng thu nhập) 

• Chuyển kinh phí từ quốc gia chủ nhà sang các quốc gia/ngành/lĩnh vực bị tác động. 

• Đánh thuế tài sản cố định về đất và các phƣơng tiện về điện và hồ chứa. 

• Lợi ích khác (điện, nƣớc) đối với các cộng đồng bị ảnh hƣởng (khó áp dụng cho toàn lƣu vực và 

các tác động xuyên biên giới). 

Sự dụng nguồn quỹ nhƣ là một phần của phƣơng pháp lập kế hoạch phát triển. 

• Các chƣơng trình điều chỉnh cấu trúc ngành. 

• Tập trung hỗ trợ hco các vùng có các cộng đồng bị ảnh hƣởng. 

• Các chƣơng trình phát triển xã hội rộng lớn hơn. 

• Chuyển kinh phí xuyên biên giới. 

Các sắp xếp chia sẻ lợ ich 

• Quỹ hia sẽ lợi ích toàn lƣu vực 

• Các nguyên tắc thoả thuận về sử dụng quỷ ở tất cả các quốc gia HVL. 

• Hỗ trợ theo từng dự án hay theo kinh phí chung (nhắm tới cấp quốc gia và địa phƣơng) 

• Hệ thống theo dõi việc phân bổ và sử dụng kinh phí. 

• Lập một cơ quan lƣu vực có đủ năng lực kỹ thuật để quản lý quỹ. 

 

26   KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI CÁC QUỐC GIA 
Hầu hết các kiến nghị đƣa ra nên đƣợc áp dụng ở cấp khu vực hoặc ở mỗi quốc gia.  Tuy nhiên, một 

số kiến nghị là cụ thể cho mỗi quốc gia, và đƣợc liệt kê trong các phục lục.  Một số kiến nghị là 

đƣợc rút ra từ các cuộc tham vấn các nhóm quốc gia ở hôi thảo SEA cuối cùng.  Hộp 2 trình bày tóm 

tắt kiến nghị chính đối với các phƣơng án chiến lƣợc của các nhóm thảo luận quốc gia và quốc tế.  

Các kiến nghị chi tiết của mỗi nhóm thảo luận đƣợc trình bày bên dƣới: 

 

Hộp 2: Các phƣơng án chiến lƣợc do các nhóm thảo luận tại hội thảo SEA chọn 

Các phƣơng án chiến lƣợc do các nhóm thảo luận tại hội thảo SEA về Tránh, 

Khắc phục, và Tăng cƣờng lợi ích, tổ chức tại TP. HCM vào 29 tháng 6, 2010 
Trong cả ngày thứ hai của hội thảo tham vấn SEA cuối cùng, các nhóm quốc gia của 4 nƣớc ở vùng 

HLV và một nhóm quốc tế đã đƣợc yêu cầu đƣa ra các kiến nghị cho mỗi phƣơng án chiến lƣợc cho 

mỗi nƣớc và cho biết họ chọn phƣơng án chiến lƣợc nào.  Có khoảng 120 đại biểu tại cuộc họp và 20 

ngƣời của mỗi nhóm với đại diện các cơ quan chính phủ, các nhà đầu tƣ, các viện trƣờng, các tổ 



chức phi chính phủ, và các tổ chức tài trợ và quốc tế.  Tất cả các nhóm đều kêu gọi tiếp tục tham vấn 

và thảo luận trên bản dịch của báo cáo trƣớc khi đƣa ra quyết định các dự án dòng chính.  Các 

phƣơng án chiến lƣợc chọn bao gồm: 

� Nhóm Campuchia:  Không chọn phƣơng án chiến lƣợc nào, nhƣng mạnh mẽ yêu cầu cần thời 

gian thêm để xem thêm báo cáo SEA. 

� Nhóm Lào: chọn Phƣơng án 3, và yêu cầu thảo luận rộng hơn về các vấn đề và xem thêm báo cáo 

SEA. 

� Nhóm Thái Lan: Chọn phƣơng án 1 và 2, nhƣng không phản đối nếu các quốc gia HVL muốn 

chọn Phƣơng án 3. 

� Nhóm Việt Nam: Chọn phƣơng án 1 và 2. 

� Nhóm quốc tế Chọn phƣơng án 2 và cho rằng Phƣơng án 3 có thể là một phần của phƣơng án 2, 

đòi hỏi hoãn trong khi tiến hành lập kế hoạch tích cực hơn. 
 

 

26.1 CAMPUCHIA 
Những kiến nghị cụ thể cho Campuchia bao gồm: 

� Đánh giá lại cung/cầu trong 5/10 năm tới. 

� Xây dựng các gói hỗ trợ cho các nguồn năng lựong khác bao gồm thăm dò các mỏ nhiên liệu hóa 

thạch, hỗ trợ cho các nhà máy nhiệt điện và việc kết nối với sự phát điện ở các thủy điện chi lƣu ở 

Lao. 

� Cung cấp các gói hỗ trợ của nhà tài trợ để khuyến khích việc tìm kiếm các phƣơng án năng lƣợng 

thay thế. 

� Các gói điều chỉnh cấu trúc cho toàn nền kinh tế để khắc phục tác động của việ bỏ qua hay hoãn 

các dự án dòng chính ở Campuchia. 

� Hỗ trợ cho việc mở rộng mạng điện quốc gia và sản xuất năng lƣợng tái tạo ở cấp địa phƣơng để 

giải quyết vấn đề nghèo năng lƣợng ở nông thôn. 

� Cân nhắc thật cẩn trọng những điều đƣợc và mất giữa phƣơng án 460MW và phƣơng án 2600MW 

đối với Sambor và sửa đổi các kê hoạch cho mỗi dự án để bao hàm các xem xét về môi trƣờng, đặc 

biệt là các phƣơng án chỉ chắn một phần dòng chảy. 

� Đánh giá tác động của các đập chi lƣu lên đập Sambor. 

�  Tiền hành thêm các nghiên cứu: 

o Xác định dòng chảy môi trƣờng đối với sông Mekong ở Campuchia (lƣợng phù sa/sự tổn thất 

sinh cảnh đồng bằng). 

o Đánh giá lại sản lƣợng và tiềm năng nông nghiệp và thủy sản hồ chứa 

o Đánh giá lại sự tổn thất sinh cảnh đồng bằng và sản lƣợng cá ở vùng hạ lƣu vực. 

o Tính kế nối và bổ sung nƣớc ngầm:  Nghiên cứu những thay đổi về tính kết nối nƣớc ngầm ở 

đồng bằng Campuchia với trọng tâm về: (i) những thay đổi mực nƣớc ngầm theo mùa, (ii) tác động 

đối với mức arsenic, (ii) sự muối hóa nƣớc ngầm do sự tăng mực nƣớc ngầm. 

o Hệ thống Tonle Sap:  Tìm hiểu những thay đổi về diện tích ngập theo mùa ở Tonle Sap (và tác 

động đối với rừng ngập nƣớc), sự thay đổi về gradient thủy lực đối với dòng chảy vào hồ và sự thay 

đổi cân bằng phù sa trong hệ thống. 

o Năng suất của đồng bằng:  Thiết lập chƣơng trình quan trắc dài hạn để đánh giá tổn thất tiềm 

tàng của sự bồi lắng phù sa lên đồng bằng, dẫn đến sự tổn thất dinh dƣỡng đất. 

� Công ƣớc Ramsar nên đƣợc thông báo càng sớm càng tốt về những mối đe dọa tiềm tàng đối với 

Stung Treng, yêu cầu họ đựa vào danh sách Montreux Record những vùng đất ngập nƣớc quốc tế bị 

đe dọa.  Trong trƣờng hợp một quyết định đƣợc đƣa ra là tiến hành đắp đập Stung Treng, danh hiệu 



Ramsar của Stung Treng cần phải đƣợc đánh giá lại hay rút lại.  Các biện pháp bù trừ đối với sự tổn 

thất sinh cảnh và đa dạng sinh học thủy sinh ở Strung Treng cần phải đƣợc tiến hành. 

 

26.2 LÀO 
Các kiến nghị cụ thể đối với Lào, đƣợc đƣa ra trong hội thảo tham vấn bao gồm: 

� Định hƣớng lại các kế hoạch năng lƣợng ra khỏi sự phụ thuộc vào thủy điện dòng chính. 

� Tăng tốc và tăng cƣờng sản lƣợng điện từ thủy điện chi lƣu. 

� Xây dựng các gói hỗ trợ kinh tế cho các nguồn năng lƣợng khác, bao gồm hỗ trợ cho việc mở 

rộng mạng điện quốc gia và sản xuất năng lƣợng tái tạo để giải quyết vấn đề nghèo năng lƣợng nông 

thôn. 

� Các gói điều chỉnh cấu trúc toàn nền kinh tế để khắc phục các tác động kinh tế của các dự án thủy 

điện dòng chính bị bỏ qua hay hoãn ở Lào. 

� Nhấn mạnh các nghiên cứu về sử dụng đa mục tiêu các hồ chứa, dòng chảy môi trƣờng, các tài 

sản văn hóa, và đánh giá tính bền vững của mỗi đập. 

Nếu quyết định đƣợc đƣa ra là xây dần các đập dòng chính: 

� Tối đa hóa đầu tƣ địa phƣơng: đảm bảo việc sử dụng lao động và hàng hóa địa phƣơng bằng việc 

thực hiện các chƣơng trình tập huấn và trợ giá. 

� Duy trì tăng trƣởng kinh tế và sinh kế cho ngƣời dân bị ảnh hƣởng, ở thƣợng và hạ lƣu đập. 

� Đảm bảo thực hiện việc chi trả bình đẳng cho các cộng đồng bị ảnh hƣởng. 

� Xây dựng Quỹ chia sẻ lợi ích để thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trƣờng và phát triển cho các 

dự án dòng chính và chi lƣu. 

� Xây dựng các cơ chế cho việc quản lý lƣu vực và hồ chứa 

� Trong trƣờng hờp đập Ban Koum đƣợc quyết định xây, các biện pháp bù trừ cụ thể cho sự tổn thất 

cảnh quan và sự đa dạng sinh học thủy sinh của Khu bảo tồn quốc gia Phou Xiang Thong là cần 

thiết. 

26.3 THÁI LAN 
Trong hội thảo tham vấn, nhóm Thái Lan đã ủng hộ các kiến nghị liên quan đến Phƣơng án Chiến 

lƣợc 1 và 2 trong tài liệu phát ra tại hội thảo.  Ngoài ra, nhóm còn đƣa ra những kiến nghị sau: 

� Hoãn quyết định các đập dòng chính Mekong.  Kế hoạch năng lƣợng của Thái phải loại bỏ một 

cách rỏ ràng việc sản xuất điện trên dòng chính, để không có sự phụ thuộc hoặc kỳ vọng nào đối với 

nguồn điện này. 

�  Thái Lan có thể cần sử dụng nhiều hơn các biện pháp truyền thống, bên cạnh nguồn năng lƣợng 

tái tạo và quản lý tiết kiệm điện để đáp ứng nhu cầu tăng. 

� Tiến hành nghiên cứu tài nguyên thiên nhiên và tác động môi trƣờng của sự phát triển thủy điện ở 

Thái Lan để làm thông tin nền, kể cả việc tập họp các kinh nghiệm quá khứ, để các kết quả có thẻ 

đƣợc sử dung để xem xét tính bền vững của các đề xuất dự án. 

� Hai chính phủ Thái Lan và Lào nên giải quyết vấn đề mất ranh giới quốc gia giữa hai nƣớc do các 

dự án dòng chính gây ra và đạt đƣợc sự thỏa thuận. 

� Trong trƣờng hợp quyết định đƣợc đƣa ra là tiến hành xây đập Ban Koum, các biện pháp bù trừ cụ 

thể cho sự tổn thất sinh cảnh và đa dạng sinh học thủy sinh liên quan đến Vƣờn Quốc Gia Pha Taem 

là cần thiết. 

 

26.4 VIỆT NAM 
Trong hội thảo tham vấn, nhóm Việt Nam kiến nghị: 

� Các nghiên cứu và phân tích để lấp đầy lổ hổng thông tin và giảm những điều chƣa chắc chắn đối 

với các vấn đề chiến lƣợc là rất cần thiết, bao gồm: 



o Vùng biển nhận phù sa (gọi là vùng Mekong Plume): (i) lập bản đồ theo dõi những thay đổi 

phạm vi và sự di chuyển của vùng biển nhận phù sa, và (ii) lập mô hình thủy lực chi ếit các quá 

trìnnh biển, tập trung vào sinh-địa-hóa học của sự tƣơng tác giữa nƣớc ngọt và nƣớc lợ và sự vận 

chuyển phù sa. 

o Sạt lở bờ biển: Định lƣợng các điểm và tốc độ sạt lở trong bối cảnh giảm lƣợng phù sa dự báo cho 

loạt đập dự kiến đối với đoạn Lang Thƣơng và Sông Mekong và vùng Tây Nguyên. 

o Tính kết nối và bổ sung nƣớc ngầm:  nghiên cứu những thay đổi về tính kết nối nƣớc ngầm ở 

đồng bằng Campuchia và ĐBSCL ở Việt Nam, với trọng tâm nghiên cứu: (i) những thay đổi mực 

nƣớc theo mùa, (ii) sự muối hóa nƣớc ngầm do sự tăng mực nƣớc ngầm. 

o Những thay đổi về diện tích ĐBSCL, do sự thiếu cung cấp phù sa từ dòng sông.  Sự mất ổn định 

bờ sông và bờ biển.  Mất các vùng rừng ngập mặn và ao nuôi. 

� Quan trắc 

o Các cơ quan quốc gia ở Việt Nam nên thiết lập một chƣơng trình quan trắc dài hạn để đánh giá 

những thay đổi về phù sa ở ĐBSCL. 

o Theo dõi sự vận chuyển phù sa mịn và dinh dƣỡng đi kèm xuống hệ thống, bao gồm trong vùng 

biển Mekong Plume. 

o Theo dõi sản lƣợng đánh bắt trong vùng biển ĐBSCL (vùng Mekong Plume) 

o Theo dõi lƣợng phù sa xuống hạ lƣu và năng suất nông nghiệp ở ĐBSCL. 

� Những cải thiện đổi mới thể chế ở cấp đồng bằng và cấp quốc gia để có thể lập kế hoạch hiệu quả 

hơn đối với sự bền vững về thủy điện. 

� Các luật, quy định, và quy trình, kể cả phạm vi tác động và trách nhiệm thực hiện và theo dõi các 

biện pháp tránh và khắc phục tác động. 

Nếu quyết định đƣợc đƣa ra là xây dần các đập thủy điện dòng chính, Việt Nam sẽ phải: 

� Quan trắc các tác động một cách cẩn thận. 

� Thiết lập các thể chế để tiến hành các biện pháp khắc phục. 

� Đảm bảo có sự chi trả đền bù từ các nhà đầu tƣ cho các biện pháp khắc phục. 

� Chuyển nền kinh tế của ĐBSCL ra khỏi nông nghiệp và thủy sản 

� Xây dựng các nguồn lƣơng thực ở nơi khác trong nƣớc để đảm bảo an ninh lƣơng thực. 

� Cần có kế hoạch đối phó với các tác động xã hội nếu việc di cƣ đi khỏi ĐBSCL diễn ra. 

� Đảm bảo hợp đồng mua điện là lâu dài và an toàn với giá thấp hơn giá của các phƣơng án sản xuất 

điện trong nƣớc nhƣ sản xuất bằng dầu (với giá 70USD/MWh). 

� Đảm bảo rằng không có sự đơn phƣơng ngƣng ấp điện từ sự thiếu điện trong nƣớc của quốc gia 

xuất khẩu điện
67

 

 

27 CÁC KIẾN NGHỊ CHO ỦY HỘI MEKONG QUỐC TẾ (MRC) 
Có một số kiến nghị trong quá trình SEA đối với MRC.  Các kiến nghị này đƣợc chia thành 4 nhóm: 

i) đối với quy trình PNPCA, ii) quy trình lập kế hoạch phát triển lƣu vực, iii) các tiêu chuẩn và 

hƣớng dẫn, và iv) Quỹ Mekong. 

 

27.1 QUY TRÌNH PNPCA (Thông báo trƣớc, Tham vấn, và Đồng thuận) 
Một lý do quan trọng cho việc tiến hành SEA là đƣa ra một khung chiến lƣợc chung cho việc đánh 

giá các dự án dòng chính riêng lẻ khi các dự án này đƣợc xét trong quy trình PNPCA của MRC.  
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 Vào năm 2001, Argentina đã ngưng cấp khí đốt cho Chila để giảm sự phản đối của công chúng trong tình huống khủng hoảng 

năng lượng. Chile, phụ thuộc cao vào khí đốt củ Argentina, vẫn đang phục hồi từ cú số và mối quan hệ giữa hai nước đã bị tổn hại 
nghiêm trọng. 

 



Đến nay chƣa có sự phát triển lớn nào trên dòng chính Mekong ở vùng HVL, ví dụ các đập thủy điện 

dòng chinh, các dự án thủy nông lớn hay sự chuyển nƣớc lƣu vực, vì vậy quy trình PNPCA chƣa 

đƣợc kích hoạt.  Quy trình PNPCA bắt đầu khi một quốc gia cho rằng họ có đủ chi tiết và thông tin 

cho một quá trình tham vấn và đồng thuận đầy đủ để tiến hành với 4 quốc gia thành viên.  MRC đã 

xây dựng các quy trình và hƣớng dẫn cho quy trình Thông báo trƣớc, Tham vấn, và Đồng thuận 

(đƣợc đăng trên trang web của MRC). 

 

Các kết quả SEA và tất cả thông tin và phân tích liên quan nên đƣợc tính đến khi các đề xuất đƣợc 

đƣa ra.  Các nguồn chính khác của việc hƣớng dẫn cho quy trình PNPCA bao gồm: 

 

� Các tài liệu do chính phủ cung cấp—các nghiên cứu khả thi và các báo cáo ESIA đối với dự án đề 

xuất đang xem xét. 

� Hƣớng dẫn Thiết kế ban đầu đối với thủy điện dòng chính Mekong của MRC. 

� Các báo cáo BDP và các đánh giá tác động của các kịch bản phát triển khác nhau, có và không có 

các đập thủy điện dòng chính. 

� Bất cứ tài liệu nào của Ban thƣ ký MRC và các tài liệu kỹ thuật đƣợc xem là liên quan và hữu 

dụng. 

 

Tất cả các bản báo cáo trong SEA cung cấp bối cảnh chiến lƣợc chung cho việc đánh giá từng dự 

án.  SEA nên đƣợc sử dụng để so sánh một cách có hệ thống xem các dự án liên quan đến các vấn đề 

quan tâm chiến luợc nhƣ thêếnào, và các nhà thiết kế dự án đã giải quyết và khắc phục những điều 

quan tâm này nhƣ thế nào.  SEA không phải là một đánh giá tác động tích lũy toàn diện.  ESIA của 

dự án đề xuất nên bao gồm một đánh giá chi tiết của các tác động tích lũy và sự đóng góp của đập 

đang xét vào tác động tích lũy này. 

 

Quy trình PNPCA xác định rõ quy trình tham vấn trong các Ủy ban Mekong quốc gia và MRC 

nhƣng không xác định rõ sự tham vấn trong các quốc gia, ví dụ ở cấp quốc gia, cấp tỉnh, huyện.  

Mặc dù điều này sẽ đƣợc thực hiện trong giai đoạn ESIA bởi các nhà đầu tƣ, một số dạng quy trình 

tham vấn độc lập sẽ là phù hợp để lấy ý kiến của các cơ quan nhà nƣớc, các tổ chức phi chính phủ.  

SEA là một mô hình cho sự tham vấn nhƣ thế.  Kiến nghị rằng MRC áp dụng quy trình tham vấn 

như thế trong việc áp dụng PNPCA trong tương lai. 

 

Một công cụ nữa có thể đƣợc sử dụng để đánh giá tính bền vững của dự án so với cách làm tốt nhất 

quốc tế là Quy trình đánh giá bền vững (SAP) (Phần II) do Hiệp hội thủy điện quốc tế xây dựng.  

Sự rà soát này có thể đƣợc tiến hành bởi nhóm đánh giá độc lập hợp tác với các nhà đầu tƣ và các cơ 

quan quản lý. Kiến nghị rằng MRC xem xét áp dụng SAP để bổ sung cho quy trình PNPCA. 

 

Cũng kiến nghị rằng một Rà soát sự siêng năng đúng mực (due diligence review) được tiến hành 

để xem xét thành tích quá khứ của nhà đầu tư như là một phần của quy trình PNPCA hoặc cho tiếp 

cận các báo cáo của chính phủ về vấn đề này.  Sự rà soát này sẽ đánh giá đƣợc thành tích của nhà 

đầu tƣ trong việc áp dụng các biện pháp bảo vệ an toàn môi trƣờng, kinh tế, và xã hội của quốc gia 

và trong việc chuẩn bị và soạn thảo những quy trình bảo vệ an toàn đập hiệu quả, bao gồm hệ thống 

cảnh báo sớm đối với vùng hạ lƣu. 

 

Các đập thủy điện dòng chính Mekong sẽ có tuổi thọ hơn 50 năm, đến lúc đó thì các tác động của 

biến đổi khí hậu sẽ rõ ràng.  Quá trình PNPCA nên: 



(iii) bao gồm yêu cầu tuyên bố chi tiết từ các nhà đầu tư về việc sự thiết kế đã thích nghi với rủi ro 

biến đổi khí hậu. 

(iv) đưa ra (trong chương trình CCAI của MRC) một bộ các dự báo khuyh hướng về BĐKH như là 

những tiêu chuẩn cơ bản mà các nhà đầu tư phải tuân thủ trong các thiết kế của họ. 

 

27.2 QUY TRÌNH LẬP KẾ HOẠCH LƢU VỰC 

27.2.1 MỘT KẾ HOẠCH DÕNG CHÍNH MEKONG 
MRC nên soạn thảo một Kế hoạch dòng chính Mekong với sự tham vấn rộng rãi các quốc gia ở vùng 

HLV: Trong quá trình SEA, một lổ hổng lớn đã trở nên rõ ràng đó là sự thiếu một kế hoạch cho dòng 

chính Mekong (chỉ có Kế hoạch Phát triển lƣu vực).  Hiện không có khung phân tích để xác định các 

đoạn sông nào rất quan trọng về sinh thái, xã hội, văn hóa đòi hỏi phải có những biện pháp quản lý 

đặc biệt để đánh giá các sự phát triển--thủy điện, thủy nông, chuyển nƣớc, và vị trí đặt các cơ sở 

công nghiệp. 

 

Một Kế hoạch Mekong sẽ xác định những tài sản quan trọng và nhạy cảm của sông Mekong, thiết 

lập một khung cho các vùng và các tiêu chuẩn và các biện pháp quản lý.  Kế hoạch sẽ thiết lập các 

biện pháp đƣợc chấp nhận về mặt sinh thái đối với sự biến đổi dòng chảy, lƣu giữ phù sa, và lƣu 

lƣợng nƣớc. 

 

Kế hoạch dòng chính Mekong khác với Kế hoạch phát triển lƣu vực ở chỗ nó tạo khung để đánh giá 

các dự án phát triển.  Kế hoạch phát triển lƣu vực (BDP) là dựa vào một loạt các tình huống để đánh 

giá mức phát triển nào là chấp nhận đƣợc.  Kế hoạch dòng chính Meokong là khung đánh giá các dự 

án phát triêển và quản lý tài nguyên, trong khi BDP thì là công cụ phát triển. 

 

27.2.2 ĐỘNG THÁI PHÙ SA CỦA SÔNG MEKONG 
Việc hiểu động thái phù sa và vận chuyển dinh dƣỡng xuống hạ lƣu Mekong đang bị chậm so với 

việc hiểu về thủy văn.  Động thái phù sa và dinh dƣỡng đã xuất hiện nhƣ là một mối quan tâm chiến 

lƣợc lớn trong SEA, với các tác động đến đáy sông, sạt lở, độ màu mỡ của đồng bằng và sự duy trì 

đồng bằng và vùng biển.  Chương trình IKMP của MRC đã bắt đầu một chương trình xây dựng năng 

lực và tìm hiểu về sự vận chuyển phù sa/dinh dưỡng và điều này nên được tiếp tục và mở rộng khẩn 

cấp. 

 

27.2.3 NGHIÊN CỨU THỦY SẢN TỰ NHIÊN 
Một lổ hổng nữa trong quá trình lập kế hoạch lƣu vực là mức độ thông tin về thủy sản Mekong.  Lƣu 

vực Mekong đƣợc công nhận là có sản lƣợng thủy sản nƣớc ngọt nội địa lớn nhất thế giới, nhƣng sự 

thiếu thông tin chi tiết về thủy sản, phân bố loài, và kiểu di cƣ, và sản lƣợng cá đã dẫn đến nhiều con 

số ƣớc lƣợng thủy sản khác nhau bởi các chuyên gia khác nhau, và sự không chắc chắn rất lớn về tác 

động của thủy điện dòng chính.  Một chương trình nghiên cứu tập trung vào thủy sản là cần thiết để 

giảm sự không chắc chắn và đưa ra bức tranh rõ ràng hơn về các loài cá và sản lượng thủy sản bị 

rủi ro. 

 

27.2.4  PHÂN TÍCH VÀ KIẾN THỨC VỀ VĂN HÓA, XÃ HỘI 
Một lổ hổng nghiêm trọng nữa trong quá trình SEA là sự thiếu kiến thức và phân tích về văn hóa, xã 

hội đối với các cộng đồng sống dọc theo và sử dụng tài nugyên sông Mekong.  Một số liệu thống kê 

cho thấy gần 60% ngƣời dân trong lƣu vực là sống trong phạm vi hành lang 15km đến bờ sông.  



Điều này cho thấy nhu cầu cần có một phân tích nhƣ thế.  Nếu không có phân tích toàn diện về xã 

hội, thì việc quy hoạch phát triển và các biện pháp khắc phục không thể đƣợc thực hiện hoặc quyết 

định chiến lƣợc không thể đƣợc đƣa ra. 

MRC và các quốc gia ở HLV nên củng cố năng lực của họ trong việc phân tích văn hóa, xã hội như 

là một phần của quy trình lập kế hoạch phát triển lưu vực, bao gồm các hệ quả xã hội xuyên biên 

giới đối với sự phát triển dòng chính. 

 

27.2.5 MỐI ĐE DỌA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU & ĐÁNH GIÁ TÍNH DỄ BỊ TỔN 

THƢƠNG 
MRC nên chủ trì việc xác định các khuynh hướng và các dự báo biến đổi khí hậu cho từng tiểu lưu 

vực và đánh giá những tác động đối với sinh kế và đối với các ngành, kể cả ngành thủy điện. 

 

MRC đang trong giai đoạn đầu của việc thực hiện Sáng kiến thích nghi với biến đổi khí hậu Mekong 

bao gồm việc thành lập một Ban Biến đổi khí hậu Mekong và soạn thảo Kế hoạch hành động biến 

đổi khí hậu Mekong.  Cần phải có sự tham gia của nhiều đối tác kỹ thuật và chuyên gia trong nhiều 

lĩnh vực trong Sáng kiến thich nghi BĐKH này để thiết lập độ tin cậy đối với các dự báo và đánh giá 

của MRC về biến đổi khí hậu. 

 

27.2.6 SEA (ĐÁNH GIÁ MÔI TRƢỜNG CHIẾN LƢỢC) 
MRC nên soạn thảo một hướng dẫn quy trình để tiến hành các SEAmột cách thường xuyên để hỗ trợ 

và tư vấn cho các quốc gia ở vùng HVL khi phải đưa ra những quyết định lớn có hệ quả quốc tế và 

xuyên biên giới.   

 

SEA này đối với thủy điện dòng chính là lần đầu tiên công cụ này đƣợc sử dụng bởi MRC và một 

trong những SEA đầu tiên của khu vực đƣợc tiến hành ở vùng HLV.  SEA có thể đƣợc sử dụng để 

đánh giá các đề án cỡ lớn có kế hoạch sử dụng sông Mekong và tài nguyên dòng sông, nhƣ các dự án 

thủy nông, chuyển nƣớc, bảo vệ lũ, sử dụng nƣớc cho công nghiệp, và phát thải khí, phát triển đô thị 

và thủy điện. 

 

Thông qua quá trình tham vấn, sự phân tích chiến lƣợc có trọng tâm và các kiến nghị có thể đƣợc 

đƣa ra một cách rõ ràng hơn là thông qua các quá trình lập quy hoạch phát triển lƣu vực.  Quá trình 

SEA là đặc biệt phù hợp cho việc phân tích tác động xuyên biên giới. 

 

27.3 HƢỚNG DẪN VÀ TIÊU CHUẨN 
Sáng kiến về Thủy điện bền vững của MRC đã thực hiện một số bƣớc quan trọng trong việc xây 

dựng Hƣớng dẫn kỹ thuật ban đầu đối với các đập thủy điện dòng chính, một tài liệu hữu ích để bắt 

đầu đƣa ra những bộ tiêu chuẩn cần thiết cho các dự án dòng chính và chi lƣu.  Tài liệu hƣớng dẫn 

này bao gồm các tiêu chuẩn về giao thông thủy, đƣờng cá đi, quản lý phù sa hình thái dòng sông, 

chất lƣợng nƣớc, sinh thái thủy sinh, và an toàn đập.  MRC nên mở rộng hướng dẫn này để bao gồm 

thêm các vấn đề được đuư ra trong SEA như dòng chảy môi trường, rủi ro biến đổi khí hậu, quản lý 

hồ chứa, chia sẻ lợi ích, đền bù xuyên biên giới, và các quy trình khiếu nại. 

 

27.4 QUỸ MEKONG 
Khái niệm về Quỹ Mekong đƣợc xem xét nhƣ là một cơ chế để gây quỹ và quản lý quỹ từ nhiều 

nguồn bao gồm doanh thu bán điện, đóng góp từ các nhà đầu tƣ, đóng góp từ các đối tác phát triển 



(các thể chế song phƣơng và đa phƣơng) và các đối tác đối thoại, và các nguồn tài chính mới nhƣ 

buôn bán carbon quốc tế. 

 

Việc sử dụng các quỹ này nên bao gồm nhiều hoạt động nhƣ chia sẻ lợi ích, khắc phục tác động 

xuyên biên giới, và bảo vệ di sản, sự vận hành của Ban thƣ ký MRC, xây dựng năng lực thể chế 

trong MRC và các cơ quan khác để điều phối quản lý các công trình hạ tầng nƣớc. MRC nên xây 

dựng khái niệm về Quỹ Meong và đề xuất để bốn quốc gia trong vùng HLV thỏa thuận. 

 

28.  KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI BÁO CÁO SEA VÀ CÁC HÀNH ĐỘNG TIẾP 

THEO 
LTATION 

Trong suốt quá trình SEA, các cuộc họp tham vấn và các báo cáo tiến độ SEA ở mỗi giai đoạn của 

đánh giá đã nâng cao hiểu biết và nhận thức về các vấn đề chiến lựoc quan tâm liên quan đến các 

quyết định về các dự án dòng chính Mekong.  Tuy nhiên, quá trình SEA đã bị giới hạn về thời gian 

và nguồn lực để có thể có sự tham gia nhiều hơn của các bên có liên quan và những ngƣời ra quyết 

định cấp cao.  Trong hội thảo tham vấn khu vực cuối cùng đƣợc tổ chức tại TP.HCM vào tháng 6, 

2010, các chuyên gia từ tất cả 4 quốc gia đã đƣa ra những kiến nghị mạnh mẽ cho việc tiếp tục quá 

trình tham vấn dƣự trên báo cáo cuối cùng của SEA.  Các kiến nghị từ các nhóm thảo luận quốc gia 

có thể tóm tắt nhƣ sau: 

 

Quá trình tham vấn SEA cuối cùng nên đƣợc kéo dài để bao gồm những ngƣời ra quyết định ở 

cấp cao ở mỗi quốc gia bao gồm: 

� Ủy ban liên hợp MRC 

� Các ủy ban Mekong quốc gia 

� Các cơ quan chính phủ 

� Các bộ trƣởng 

� Các ủy ban của quốc hội về môi trƣờng và tài nguyên 

Kiến nghị rằng MRC: 

� Soạn thảo kế hoạch truyền thông và tham vấn đối với báo cáo SEA và đảm bảo kinh phí ở cấp 

quốc gia và khu vực thông qua các Ủy ban Mekong quốc gia để thực hiện. 

� Dịch báo cáo SEA ra mỗi thứ tiếng trong 4 thứ tiếng trong khu vực và phổ biến rộng rãi. 

� Cụ thể hóa thời gian để phổ biến bản báo cáo SEA. 

� Nộp báo cáo SEA cho Ủy ban liên hợp để thông qua và hƣớng dẫn. 

� Nộp báo cáo cho các Ủy ban Mekong quốc gia để thảo luận và hành động ở cấp quốc gia. 

� Phổ biến báo cáo SEA đến các nhà tài trợ và các bên liên quan ở cấp khu vực để thảo luận và hành 

động. 

� Tổ chức hội nghị các bên có liên quan để thảo luận báo cáo. 

� Thíêt lập nhóm công tác kỹ thuật đối với mỗi vấn đề chiến lƣợc khi có những vấn đề chƣa rõ. 

� Lồng báo cáo SEA vào quá trình lập kế hoạch phát triển lƣu vực (BDP), bổ sung cho BDP, và các 

chƣơng trình của MRC. 

Kiến nghị rằng các Ủy ban Mekong quốc gia: 

� Phổ biến bản dịch tài liệu báo cáo SEA và bản tóm tắt cho các cơ quan chính phủ. 

� Thông tin các phát hiện chính của SEA đến những ngƣời ra quyết định cấp cao bằng ngôn ngữ 

quốc gia. 

� Tao điều kiện tham vấn và tham gia thảo luận với các cộng đồng sẽ bị ảnh hƣởng. 
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Pak Beng Lào Datang International Power 

Generation (Trung Quốc) 

2016 MOU, NCKT* Đã nộp 

IEE 

31 7,250 1,230 1230 5,517  4,073  340  334  442  87  943  76 

Luang 

Prabang 

Lào Petro Vietnam (Việt Nam) 2016 MOU, NCKT NCKT 40 3,812 1,410  1,412  5,437  4,205  310  308  734  90  1,10 6 
68 

Xayaburi Lào SEAN & Ch. Karnchang 

Public Co Ltd (Thailand) 

2016 MOU, NCKT NCKT, 

ESIA 

24 6,018 1,260  1,260  6,035  5,139  275  270  225  49  810  32 

Pak Lay Lào CEIEC and Sino‐Hydro 

(Trung Quốc) 

2016 MOU, NCKT Đã nộp 

IEE 

26 4,500  1,320  1,320  6,460  4,252  240  237  384  108  630  35 

Sanakham Lào Datang International Power 

Generation (Trung Quốc) 

2016 MOU, NCKT Chƣa 25 5,918  700  1,200  5,015  3,978  220  215  106  81  1,144  38 

Pakchom Lào-

Thái 

 2017 Kế hoạch tổng 

thể 

Chƣa 22 5,720  1,079  1,079  5,318  5,052  192  190  12  
 

74  1,2000 55 

Bankoum Lào-

Thái 

Italian Thai Asia Corp. 

Holdings (Thailand) 

2017 MOU, NCKT Chƣa 19 11,700  1,872  1,872 8,434  8,012  115  115 0 133 780 53 

Lat Sua Lào Charoen Energy and Water 

Asia Co Ltd (Thailand) 

2018 MOU, tiền khả 

thi 

Tiền khả 

thi 

10.6 10,000  686  686  2,668  1,524  97.5  95.5 0 13 1300 27 

Don Sa 

Hong 

Lào Mega First 

(Malaysia) 

2016 PDA, quy hoạch 

chi tiết 

Đã nộp 

EIA 

17 2,400  240  240  2,375  1,989  75  72  115 290ha 1820‐720‐ 
2730 

10.
6‐ 
8.2‐
8.3 

Thakho Lào CNR & EDL (France/Lao) 2016 MOU, tiền khả 

thi 

IEE 16 380 50 50 360  71.7  68.7  Dòng 

1.800 

m 

  

Stung Treng Cam Tổng công ty Sông Đà, Việt 

Nam 

 MOU, tiền khả 

thi 

Chƣa  15 18,49 3 980  591 4,870 2,937 55  50  70 211 10,884 22 

Sambor Cam Trung Quốc Southern Power 

Grid 

(Trung Quốc) 

2020 MOU, tiền khả 

thi 

Tiền khả 

thi 

33 17,668 2,600 2,030 11,74
0 

9,150 40  39  465  620 18002 56 

* Ngày vận hành dựa theo các MOU ký từ 2006 đền 2010. Dự án đầu tiên được thông báo theo thủ tục PNPCA (là Xayaburi vào tháng 9 2010) đã sửa ngày vận hành lại vào 2019 
* NCKT: Nghiên cứu khả thi



PHỤ LỤC II: DANH SÁCH CÁC BÊN LIÊN QUAN ĐÃ THAM VẤN 
(không dịch) 

 

PHỤ LỤC III:  CÁC PHƢƠNG ÁN THAY THẾ CHO THỦY ĐIỆN DÕNG CHÍNH-

-CHẮN MỘT PHẦN SÔNG, CÁC HỆ THỐNG CHUYỂN DÕNG VÀ CÁC HỆ 

THỐNG SÁNG TẠO KHÁC ĐỂ PHÁT ĐIỆN 
 

Các dự án đề xuất nhƣ hiện nay đối với dòng chính Mekong đe dọa tính kết nối liên tục của dòng 

sông.  Có những phƣơng án thay thế khác, ít gây thiệt hại hơn, cần đƣợc xem xét.  Các phƣơng án 

này là: 

 

� Đập chắn một phần dòng sông.  Trong số các đập đề xuất, một ví dụ nhƣ thế là đập Don Sa 

Hong, chỉ đắp một dòng giữa một đảo và một bờ để phát điện và duy trì các dòng khác để duy trì 

tính kết nối về sinh thái và giao thông thủy.  Có một số vị trí trên dòng sông có thể thực hiện việc 

đắp đập chắn một phần dòng đến các đảo.  Mô hình này có thể áp dụng cho Sambor.  Điều lo ngại 

đối với Don Sahong là, mặc dù đây là đập chắn một phần, nó vẫn đe dọa tính kết nối quanh năm của 

dòng chính để cá đi qua và sẽ đƣa một phần lớn dòng chảy ra khỏi Thác Khone. 

 

� Các mô hình thủy điện chuyển dòng.  Trong số cá đập đề xuất, dự án Thakho là một dự án 

không có đập.  Mô hình này đƣa nƣớc vòng qua Thác Khone và phát điện mà không đe dọa tính kết 

nối của dòng chính.  Có thể có những vị trí khác để áp dụng mô hình tƣơng tự, mặc dù sự chênh lệch 

cao trình ở Thác Khone là cơ hội tốt nhất.  Hiện nay chƣa có khảo sát đầy đủ những vị trí nhƣ thế và 

vì vậy cần phải khảo sát đầy đủ. 

 

� Cắt thẳng đoạn cong.  Mô hình này sử dụng tính uốn khúc của dòng sông để lợi dụng sự chênh 

lệch cao trình trong một khoảng cách ngắn.  Khi một đoạn sông chảy vòng quanh uốn khúc hoặc một 

loạt các đoạn cong gần nhau thì có thể lắp một đƣờng ống để phát điện và trả nƣớc về dòng sông vài 

km bên dƣới.  Nhà máy phát điện đƣợc đặt ở cuối đƣờng ống, và điện đƣợc tạo ra từ sự chênh lệch 

cao trình và tốc độ dòng chảy chuyển vào ống.  Turbines khoảng 50-100 MW có thể đƣợc lắp đặt 

kiểu này, chỉ sử dụng một phần nhỏ của dòng chảy Mekong.  Lợi thế của hệ thống này là không có 

đập, không có hồ chứa, chỉ sử dụng một phần nhỏ dòng chảy, còn phần còn lại vẫn chảy trong dòng 

sông và phù sa vẫn đi về hạ lƣu.  Nhƣợc điểm là chi phí làm đƣờng ống, nhƣng có thể bù lại bằng chi 

phí tiết kiệm đƣợc vì không phải xây đập.  Kỹ thuật này đã đƣợc sử dụng ở đập A Vƣơng ở Quãng 

Nam, Đà Nẵng, dòng chảy đã đƣợc chuyển từ Sông A Vƣơng sang Sông Bung qua một ống 7km 

(trong trƣờng hợp này vẫn có đập trên sông A Vƣơng để nâng cao trình để tối đa hóa đầu nƣớc). 

Các vị trí phù hợp cho mô hình cắt thẳng đoạn cong nhƣ thế này cần phải đƣợc khảo sát và tính toán 

hiệu quả chi phí nhƣ là một phần của nghiên cứu khả thi.  Các khả năng trên dòng chính Mekong 

bên dƣới Trung Quốc là: 

1. Đoạn Xieng Kok, theo hƣớng bắc-nam, ống dài 5km (với Myanmar), khoảng 10m đầu nƣớc chênh 

lệch. 

2. Đoạn Chiang Saen, theo hƣớng đông-tây, 14 km đƣờng ống (với Lào), khoảng 10 mét đầu nƣớc. 

3. Luang Prabang, theo hƣớng bắc nam, nam-đông, đƣờng ống 21km (trong Lào), chênh lệch đầu 

nƣớc 20m. 

� Các hệ thống sáng tạo khác để phát điện.  Một số mô hình khác đang đƣợc áp dụng ở nhiều nơi 

trên thế giới để phát điện, ví dụ các hệ thống thủy động lực (hydrokinetic).  Các hệ thống này chƣa 

đƣợc chứng minh, nhƣng có lợi thế là cho phép phát triển thủy điện mà không ảnh hƣởng tính kết 



nối liên tục của dòng sông.  Ủy ban quản lý điều tiết năng lƣợng liên bang Hoa Kỳ (USA Federal 

Energy Regulatory Commissions đã cấp một số giấy phép ban đầu cho các hệ thống hydrokinetic nội 

địa trên các sông nhƣ ở Columbia, Tennesses và St Clairs đến khoảng 20MW.  Tất cả các đơn vị 

hydrokinetic này có công suất nhỏ trên mỗi đơn vị; nhƣng có tiềm năng lắp đặt số lƣợng nhiều đơn 

vị để đạt một mức phát điện cao cho một đoạn sông.  Các hệ thống kiểu này bao gồm: 

 

(i) Hệ thống Anaconda đƣợc thiết kế để thu năng lƣợng sóng ven biển, sử dụng ống cao su có thể 

phồng lên, neo xuống đáy sông và nổi dƣới mặt nƣớc, và sóng đƣợc ―ép‖ khi đi qua ống.  Đối với 

Sông Mekong thì hệ thống này có thể chỉ tạo năng lƣợng ít vì năng lƣợng sóng ít so với sóng biển. 

(ii) Hệ thống Schauberger vortex, dựa vào vận tốc dòng chảy của nƣớc và một hệ thống có thể 

hình dung là dòng chảy nhanh đƣợc chuyển vào một ống tròn hoặc một phễu để tập trung năng 

lƣợng và đƣợc thiết kế để tạo ra xoáy (vortex) trong phễu. 

 

Turbines trong dòng chảy:  Có một số các hệ thống phát điện kinetic hoạt động bằng cách làm 

ngập trục và turbines chảy xéo vào trong cột nƣớc.  Mô hình này ban đầu đƣợc thiết kế cho các môi 

trƣờng biển nhƣng có thể áp dụng ho các dòng sông với dòng chảy mạnh.  Hiệu suất có thể đƣợc 

tăng cuờng bằng cách thêm các ống bao bên ngoài để tăng tiết diện dƣa vào trong các turbines gắn ở 

đáy sông.  Công ty của Bỉ,  Rutten Electromecanique, đang làm một số dự án này ở RDC (Congo) 

với các máy phát điện nổi.  Họ đã liên hệ với MRCS.  Mô hình này có thể phù hợp với dòng chính 

Mekong, nhƣng tạo sản lƣợng điện thấp vì khích thƣớc của rotor nhỏ, và tốc độ dòng chảy của sông 

thấp.  Sẽ có những vấn đề nan giải về neo và phá hỏng ở dòng Mekong vì có quá nhiều rác nổi (cây 

chết).  Sản lƣợng đỉnh sẽ ít hơn khoảng 10-100-1000 lần so với các dự án đề xuất hiện nay. 

 

PHỤ LỤC IV:  ĐỀ XUẤT CÁC NGHIÊN CỨU 
 

NĂNG LƢỢNG VÀ ĐIỆN 
Phương án chiến lược 1 và 2 

 Đánh giá phƣơng án ―không có đập‖ hoặc ―hoãn‖ có tác động gì đối với các ngành điện ở mỗi 

quốc gia và tác động đói với đầu tƣ FID về phát triển điện ở vùng HLV.  

 Nghiên cứu để khẳng định tác động của việc vận hành các đập thƣợng lƣu Mekong ở Lan 

Thƣơng lên việc phát điện ở vùng HLV và sự vận hành của các đập và mức rủi ro và lợi ích—ví 

dụ hiểu các cơ hội tạo doanh thu và kết hợp với giảm thiểu/tăng lợi ích trong các ngành khác 

trong mùa khô. 

 Rà soát các phƣơng án thay thế để thu năng lƣợng dòng chính Mekong và các nghiên cứu khả thi 

để áp dụng các biện pháp thay thế này. 

Phương án chiến lược 3 và 4 

 Xay dựng mô hình thủy điện để vận hành các đập dòng chính với chi tiết giờ với các cấu 

hình khác nhau của các đập. 

 Tất cả các nhà đầu tƣ và vận hành nên áp dụng mô hình theo hƣớng dẫn về biến đổi dòng 

chảy để xác định công suất của các dự án của họ với các dòng chảy và tình trạng phát triển 

khác nhau. 
 

KINH TẾ 
Phương án chiến lược 1 và 2 

� Nghiên cứu tác động kinh tế vĩ mô của việc không tiến hành phát triển thủy điện dòng chính, bao 

gồm mất chi phí cơ hội ở cấp quốc gia và khu vực. 



� Nghiên cứu khả thi của việc thiết lập Quỹ Mekong. 

Phương án chiến lược 3 và 4 

� Các nghiên cứu kinh tế về phát triển thủy điện dòng chính phải: 

o Lồng ghép việc hạch toán một cách thực tiễn các chi phí và lợi ích gián tiếp và trực tiếp 

o Tùy thuộc vào các nghiên cứu chi tiết đƣợc tiến hành ở các ngành khác (đặc biệt là thủy sản và 

thủy văn) 

o Giải quyết vấn đề chƣa chắc chắn thông qua phân tích độ nhạy (sensitivity test)  một cách toàn 

diện 

THỦY VĂN VÀ PHÙ SA 
Thủy văn là một trong các đặc tính đƣợc nghiên cứu kỹ của sông Mekong.  Phù sa và dinh dƣỡng là 

những hợp phần ít đƣợc hiểu nhất.  Kiến nghị cho các nghiên cứu thêm bao gồm: 

� Quan trắc thực địa 

� Quản lý dữ liệu 

� Chia sẻ thông tin (trong các chƣơng trình quan trắc quốc gia ở HVL và với Trung Quốc) 

MRC là đứng ở vị trí tốt để điều phối nhiều hoạt động này và đã đang thiết lập chuơng trình phù sa 

trong khuôn khổ IKMP. 

Quan trắc thủy văn 

Phương án chiến lược 1 và 2:  Tiếp tục xây dựng và duy trì việc quan trắc và phân tích phù sa và 

thủy văn. 

Phương án chiến lược 3 và 4  Cung cấp tài chính và kỹ thuật cho MRCS để điều chỉnh, di dời, và 

xây dựng lại các trạm đo bị ảnh hƣởng nghiêm trọng bởi các dự án dự kiến, do bị ngập hoặc do bị 

phù sa bồi lấp, hoặc do sạt lở bờ sông/đáy sông. 

Các nghiên cứu kỹ thuật bao gồm: 

Phương án 2,3, và 4 

� Các nghiên cứu toàn diện về động thái phù sa bao gồm: 

o Lập hồ sô phân bố kích thƣớc phù sa: (i) chƣơng trình quan trắc tiếp diễn và toàn diện về phù sa lơ 

lửng, và (ii) đánh giá vật liệu thô đáy nên ƣu tiên thành phần đáy, phân bố kích thƣớc phù sa và vận 

chuyển vật liệu thô đáy, trong dòng chính, đặc biệt là đoạn ở Vùng 3, và ở các chi lƣu. 

(iii)  Ngoài ra, xác định về khoảng thời gian của các dự án gây ra các vấn đề sạt lở đáy nghiêm trọng 

gần Vientiane. 

o Tổng hợp dự liệu phù sa: tìm hiểu tại sao có sự giảm đột ngột phù lƣợng phù sa ở Nong Kai (giữa 

Lào và Thái Lan). 

o Vai trò của phù sa kết dính: (i) phân loại các loại phù sa kết dính ở tất cả các vùng trên sông 

Mekong (ii) đánh giá tầm quan trọng về mặt hình thái học của các quá trình bồi tụ, cung cấp dinh 

dƣỡng, vận chuyển phù sa, và năng suất sinh học. 

o Sự bồi lắng ở đồng bằng: các tác động tích lũy của các dự án dòng chính đối với sự bồi lắng đồng 

bằng dựa vào mô hình động lực thủy văn 3 chiều (3D) của đồng bằng với lƣợng phù sa giảm. 

o Vận chuyển và bồi lắng phù sa: Mở rộng mô hình phù sa IKMP toàn lƣu vực để định lƣợng tác 

động lên năng suất sinh học sơ cấp và tìm hiểu về tính liên tục theo chiều dọc của chu trình sản xuất 

sinh học từ đầu nguồn đến cửa sông.  Tập trung vào (i) đồng bằng (ii) vùng biển Việt Nam (iii) 

lƣợng dinh dƣỡng thải ra từ các thành phố chính. 

� Những thay đổi về hình thái:  sạt lở bờ và đáy sông, sự di chuyển ngang của luồng và thay đổi 

sự kết nối giữa đồng bằng và dòng chính.  Ở đáy sông và các đoạn hẹp, cần tập trung nghiên cứu các 

giồng cát và các hố sâu và sự vận chuyển của phù sa, vật liệu đáy và phù sa không kết dính. 

� Vùng phù sa ở vùng Biển ĐBSCL (i) Lập bản đồ những sự thay đổi phạm vi và sự di chuyển của 

phù sa trong vùng biển ĐBSCL, và (ii) Lập mô hình động lực thủy văn chi tiết của các quá trình biển 



với trọng tâm về sự tƣơng tác sinh-địa-hóa học của nƣớc ngọt và măn và sự vận chuyển phù sa (Việt 

Nam). 

� Sạt lở bờ biển  Định lƣợng các điểm sạt lở và tốc độ sạt lở trong bối cảnh giảm lƣợng phù sa do 

một loạt các đập Mekong/Lan Thƣơng gây ra và các đập ở Tây nguyên (Việt Nam). 

� Bổ sung nƣớc ngầm/kết nối  Nghiên cứu những thay đổi về sự kết nối nƣớc ngầm ở vùng đồng 

bằng ở Campuchia và ĐBSCL tập trung vào: (i) những thay đổi mực nƣớc ngầm theo mùa, (ii) tác 

động lên mức arsenic, (iii) khả năng muối hóa nƣớc ngầm do sự dâng mực nƣớc ngầm (Campuchia 

và Việt Nam). 

� Hệ Tonle Sap:  tìm hiểu những thay đổi về diện tích ngập của hồ Tonle Sap theo mùa (và tác 

động lên rừng ngập nƣớc), sự thay đổi về gradient thủy lực đẩy nƣớc vào Tonle Sap và sự thay đổi 

cân bằng phù sa trong hệ theo kịch bản 20 năm với sự giảm nƣớc và phù sa vào (Campuchia). 

� Thủy động năng cho sự di cƣ của cá: phân tích khả năng của các loài cá di chuyển lên thƣợng 

nguồn ngƣợc dòng chảy, kể cả tốc độ dòng chảy cao nhất mà cá có thể duy trì bơi.  Kiểm tra thủy lực 

và thiết kế nhƣ một mô hình cầu thang cá thích hợp cho cá di cƣ của Mekong, lắp đặt một cầu thang 

cá kích thƣớc thật để kiểm tra mô hình (ví dụ ở một đập nào đó trong hệ thống đập chi lƣu), và quan 

sát để xem tính hiệu quả của cầu thang cá và các giới hạn của nó. 

 

Phương án chiến lược 3 và 4 

Các nghiên cứu cải thiện vận hành đập dòng chính: 

� Động thái phù sa hồ và hiệu năng xả rửa hồ:  Sự bồi lắng và sạt lở phù sa trong các hồ chứa 

điển hình. 

� Tác động đến hạ lƣu của việc vận hành đỉnh và liên tục và tốc độ khởi động máy: Các chiến 

lƣợc vận hành, tốc độ khởi động máy và chiều dài sóng đến hạ lƣu. 

� Mô phỏng hồ theo mùa thời gian của cột nƣớc xả và thời gian đến của lũ và các tác động lên thời 

gian và chu kỳ chế độ thủy văn ở hạ lƣu. 

� Phân tích độ nhảy của mực nƣớc đối với việc phát điện tìm hiểu độ nhạy của tổng sản lƣợng 

điện hàng năm (GWh/năm) ở mỗi điểm với sự giảm mực nƣớc của các hồ. 

� Vùng nhiệt: Tìm hiểu những thay đổi về nhiệt độ nƣớc có thể do chuỗi đập Vân Nam gây ra 

� Các đồ thị quy luật hiệu quả tích lũy đối với các đập dòng chính: phân tích độ nhạy để đánh 

giá tác động của các nhóm khác nhau của các đập dòng chính: (i) chuỗi Bắc Lào 

(i) Northern Lao cascade (Chiang Saen-Vientiane), (ii) chuỗi Lào-Thái (Vientiane đến thác Khone), 

(iii) các dự án ở đồng bằng Campuchia. 

� Quản lý tình trạng khẩn cấp:  Nghiên cứu về thời gian và chuyển động để mô phỏng sự vận 

hành của turbines và các cổng xả nƣớc trong trƣờng hợp hệ thống điện bị hỏng, ví dụ đƣờng tải điện 

hoặc trạm biến áp.  Phân tích tốc độ xả nƣớc và khả năng của đƣờng tràn có thể mở đủ nhanh để giữ 

cho mực nƣớc hồ ở mức hoặc dƣới mức hồ đầy theo thiết kế.  Phân tích các tình huống hệ quả, và sự 

kéo dài của sóng dòng chảy xuống hạ lƣu do sự hỏng hóc. 

� Mực nƣớc ngày của vùng Thƣợng lƣu vực: mực nƣớc đo trong lịch sử trƣớc và sau khi đập 

Tiểu Loan đƣợc xây dựng để phân tích thống kê sự giao động mực nƣớc theo giờ và ngày. 

 

HỆ SINH THÁI TRÊN CẠN VÀ NÔNG NGHIỆP 
Đối với Phương án 2,3, và 4 

� Nghiên cứu cập nhật sự hiểu biết về tình trạng và sự phân bố đa dạng sin học, bao gồm các 

yêu cầu về sinh cảnh cho loài bị đe dọa tuyệt chủng và các giống truyền thống và sự đa dạng sinh 

học nông nghiệp. 



� Nghiên cứu về giá trị dinh dƣỡng kèm với phù sa và sự tăng chi phí sản xuất nông nghiệp do 

mất dinh dƣỡng (xem phần vận chuyển dinh dƣỡng ở trên) 

 

CÁC HỆ SINH THÁI THỦY SINH 
Phương án chiến lược 1 và 2, 3 and 4 

� Rà soát, khảo sát, và phân loại sinh cảnh cả ở toàn vùng HLV (đa dạng sinh học và tầm quan 

trọng sinh thái). 

o Xác định các điểm nóng đa dạng sinh học ở dòng chính Mekong. 

o Ƣu tiên các chi lƣu chính đảm bảo tính toàn vẹn và sức khỏe của dòng Mekong, nhấn mạnh các 

điểm bị ảnh hƣởng bởi các đập dự kiến. 

o Xác định một hệ thống bảo vệ các đoạn sông chính và các chi lƣu. 

 

� Đánh giá tầm quan trọng sinh thái và năng suất của các vùng đất ngập nƣớc theo mùa trong 

dòng chính Mekong. 

Phương án chiến lược 3 và 4 

� Nghiên cứu tăng cƣờng lợi ích của việc sử dụng đa mục đích các hồ chứa, bao gồm tƣới, giao 

thông thủy, thủy sản, và các hệ quả xuống hạ lƣu của việc chuyển nƣớc. 

� Các dịch vụ văn hóa của hệ sinh thái  Rà soát một cách hệ thống tất cả các tài sản văn hóa liên 

quan đến sông Mekong và với các điểm cụ thể của các đập. 

� Du lịch dựa vào sông:  Tiến hành đánh giá thị trƣờng và các nghiên cứu khả thi để tăng cƣờng sự 

đa dạng của các điểm thu hút du lịch và các phƣơng tiện du lịch của các đập và hồ khi xây dựng. 

 

THỦY SẢN 
Phương án chiến lược 2,3, và 4 

� Nghiên cứu và xây dựng các hệ thống đƣờng cá đi, phù hợp cho điều kiện Mekong, để cải thiện 

tính hiệu quả. 

� Đánh giá một cách hệ thống các loài cá Mekong có thể sống sót trong điều kiện hồ thủy điện và 

những loài nào không thể sống sót. 

� Đánh giá những cải thiện sinh cảnh trong hồ để khuyến khích sản xuất cá đa dạng. 

 

CÁC HỆ XÃ HỘI 
Phương án chiến lược 2,3, và 4 

� Các nghiên cứu về phân bố tác động lên sự phụ thuộc của sinh kế và đời sống hàng ngày lên 

thủy sản ở các đoạn dòng chính Mekong. 

� Đánh giá về tổn thất nhà bè ở Tonle Sap do sự biến đổi mực nƣớc nhanh chóng. 

� Đánh giá các tác động tích lũy đối với Việt Nam do sự thay đổi dòng chảy sông và sự giảm 

phù sa dẫn đến sự giảm năng suất nông nghiệp ngày càng tăng, tăng chi phí nông nghiệp, và giảm 

sản lƣợng cá nƣớc ngọt và cá biển. 

 

GIAO THÔNG THỦY 
Phương án chiến lược 2,3, và 4 

 

� Nghiên cứu về những ngƣời sử dụng nhỏ:  Các nghiên cứu xác định số ngƣời sử dụng nhỏ trong 

phạm vi 15 km của các đập thủy điện dự kiến trên dòng chính Mekong và việc vận hành và xây dựng 

các đập sẽ tác động lên hoạt động của họ nhƣ thế nào. 

 



BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 
Phương án chiến lược 2,3, và 4 

� Rủi ro về an ninh lƣơng thực:  Nghiên cứu hợp tác toàn diện (MRC, CSIRO, và các đối tác quốc 

tế khác) về rủi ro biến đổi khí hậu đối với nông nghiệp và thủy sản theo tiểu lƣu vực và an ninh 

lƣơng thực chung. 

� Tăng tiềm năng thủy điện chi lƣu  Tiềm năng tăng sản lƣợng điện từ các chi lƣu từ việc sửa 

chữa và nâng năng lực các dự án mới và hiện có. 

� Thiết kế cho các sự kiện cực đoan: Đánh giá tác động của thiết kế các đập dòng chính về rủi ro 

tăng dòng chảy và rủi ro các sự kiện cực đoan. 

� Tiềm năng giảm phát thải thông qua các đập thủy điện ở Lào và Campuchia. 

 

PHỤ LỤC V: CÁC KIẾN NGHỊ VỀ CHÍNH SÁCH VÀ HƢỚNG DẪN 
Các kiến nghị sau đây bao gồm chính sách, hƣớng dẫn, và hỗ trợ kinh tế cần thiết theo các phƣơng 

án chiến lƣợc khác nhau.  Các kiến nghị đƣợc sắp xếp theo chủ đề, mặc dù có những sự trùng lắp.  

Chúng bao gồm việc lấp đầy các lổ hổng phát triển kinh tế và năng lƣợng nếu các đập dòng chính 

đƣợc hủy bỏ hay trì hoãn, và các chính sách và cách làm cần đƣợc thỏa thuận giữa các quốc gia ở 

vùng HLV nếu Phƣơng án 3 và 4 đƣợc chọn. 

 

NĂNG LƢỢNG VÀ ĐIỆN 
Phương án chiến lược 1 và 2 

� Các phƣơng án thay thế cho việc cung cấp số lƣợng lớn:  Làm rõ các chính sách và chiến lƣợc 

quốc gia ở vùng HLV liên quan đến các phƣơng án thay thế cho việc cung cấp số lƣợng lớn từ các 

đập dòng chính. 

� Các nguồn năng lƣợng thay thế phải đƣợc đƣa vào trong quy hoạch điện quốc gia để cung cấp 

65.000 GWh/năm thay cho lƣợng điện bị bỏ qua do không tiến hành các đập dòng chính (65.000 

GWh= 10 đập Nam Theun 2) 

� Sử dụng nhiều phƣơng án truyền thống để đáp ứng nhu cầu tăng (ví dụ nhập khẩu than đối với 

Thái Lan, Việt Nam, và Campuchia; Campuchia cũng có thể chọn nhập khẩu điện từ thủy điện từ 

Lào). 

� Tăng cƣờng xem xét nguồn cung năng lƣợng tái tạo + quản lý tiết kiệm điện ở tất cả các quốc 

gia (xem hộp). 

 

Phương án 3 và 4 

� Xây dựng các chính sách để giải quyết các vấn đề về trao đổi năng lƣợng quốc tế đặc biệt là 

trong trƣờng hợp điện xuất khẩu từ một quốc gia bị tình trạng thiếu điện. 

� Thiết lập các qui định và quy tắc đối với việc xây dựng và vận hành các đập, bao gồm lịch vận 

hành.  Điều này nên bao gồm việc áp dụng các mô hình vận hành (xem phần nghiên cứu) 

� Tăng cƣờng các khía cạnh của sự hợp tác xuyên biên giới liên quan đến tác động của việc 

phát điện lên các ngành khác (ví dụ theo Hiệp định 1995 và các thỏa thuận PNPCA xuyên biên 

giới cụ thể từng dự án) bao gồm hợp tác giữa HLV với Trung Quốc, ví dụ về phạm vi tối ƣu hóa vận 

hành xét đến các tác động ngoài ngành điện. 

 

KINH TẾ 
Phương án 1 và 2 



� Xây dựng các phƣơng án thay thế để thay thế cho nguồn doanh thu bị mất (khoảng 1.2 tỉ 

USD cho Campuchia và 4.6 tỉ USD/năm đối với Lào tính đến 2030--trừ đi tiền trả nợ và các chi phí 

khác trong giai đoạn cho thuê đất). 

� Xây dựng các gói kinh tế hỗ trợ cho các nguồn năng lƣợng khác. 

� Campuchia ‐    Thăm dò các mỏ năng lƣợng hóa thạch, hỗ trợ các nhà máy nhiệt điện 

� Lào‐  Tiềm năng phát triển thủy điện chi lƣu 

� Các gói hỗ trợ của nhà tài trợ để khuyến khích tìm kiếm các phƣơng án năng lƣợng thay thế 

� Trong cả hai trƣờng hợp, sự hỗ trợ cho mạng lƣới và sản xuất điện phân cấp để giải qyết vấn đề 

năng lƣợng nông thôn. 

� Lồng ghép các vấn đề này vào các chuơng trình khu vực hiện tại và trong kế hoạch. 

� Xây dựng các gói điều chỉnh cấu trú cho cả nền kinh tế để khắc phục chi phí cơ hội của việc bỏ 

qua các đập hoặc trì hoãn các đập ở Campuchia và Lào. 

� Tái định hƣớng các Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội ra khỏi hƣớng phát triển thủy điện dòng 

chính Mekong. 

� Hỗ trợ của nhà tài trợ cho việc phát triển các ngành chính ở Campuchia và Lào 

� Hỗ trợ ngành (cho nông nghiệp, khai khoáng, và ngành sản xuất hàng hóa) 

� Phát triển xã hội (y tế và giáo dục) 

� Xây dựng Quỹ Mekong dựa vào nghiên cứu khả thi. 

 

Phương án chiến lược 3 và 4 

� Tăng cƣờng kích thích đầu tƣ từ các nhà máy thủy điện dòng chính, mỗi quốc gia nên nhắm 

đến: 

� Tối đa hóa các yêu cầu đầu vào (lao động và các đầu vào khác) trong các dự án 

� Cung cấp hỗ trợ cho việc xây dựng các ngành công nghiệp phụ trợ nhƣ trang thiết bị thủy lực (trợ 

giá, các chƣơng trình tập huấn v.v). 

� Hỗ trợ cho các ngành hàng hóa buôn bán đƣợc 

� Hỗ trợ cải thiện năng suất nông nghiệp và sản xuất hàng hóa 

� Hỗ trợ cải thiện năng suất và giải quyết các nút thắt trong ngành dịch vụ 

� Tập huấn và kỹ năng, cơ sở hạ tầng, trợ giá. 

� Các can thiệp rộng nhắm đến cải thiện năng suất cấp quốc gia (sứ khỏe, giáo dục, nhập 

khẩu hàng hóa chính). 

� Các chƣơng trình phát triển xã hội rộng hơn (giáo dục, y tế, cơ sở hạ tầng nông thôn)--lồng ghép 

với các chƣơng trình mục tiêu quốc gia. 

� Tập trung hỗ trợ cho các vùng bị ảnh hƣởng trầm trọng (Tonle Sap). 

�  Có thể đòi hỏi những sự tái phân bổ nguồn lực lớn xuyên biên giới. 

� Cung cấp tài chính bình đẳng cho các biện pháp khắc phục và tăng cƣờng lợi ích 

Sự phát triển thủy điện sẽ có nghĩa là tạo ra những lợi ích kinh tế đáng kể, bao gồm những lợi ích 

cho ngƣời tiêu thụ điện, lợi nhuận của nhà đầu tƣ, và doanh thu của các chính phủ chủ nhà.  Các 

dòng lợi ích này sẽ kéo dài trong thời gian tuổi thọ của các dự án.  Về nguyên tắc, tất cả các biện 

pháp khắc phục hay tăng cƣờng lợi ích nên đƣợc cung cấp tài chính thông qua các dòng lợi ích này.  

Chia sẻ lợi ích có thể đƣợc sử dụng để tái phân phối một số lợi ích của thủy điện để thực hiện các 

biện pháp khắc phục và tăng cƣờng lợi ích (xem hộp về chia sẻ lợi ích). 

 

� Chia sẻ lợi ích—Phân phối chi phí và lợi ích: Các cơ chế chia sẻ lợi ích nên đƣợc xây dựng cho 

tất cả các dự án thủy điện dòng chính, bao gồm các đập dòng chính và chi lƣu.  Rủi ro chi phí và cơ 



hội lợi ích liên quan đến sự phát triển thủy điện trong vùng HLV là có khả năng cao sẽ phân bố 

không đồng đều. 

• Cơ hội 

o Ngƣời dùng điện (dân thành thị, công nghiệp) 

o Các quốc gia chủ nhà (Campuchia, Lào) 

o Các nhà đầu tƣ và cấp tài chính 

• Rủi ro 

o Các cộng đồng nghèo dễ bị tổn thƣơng (các vùng ven sông và trên toàn lƣu vực) 

o Các vùng địa phƣơng (tỉnh, huyện), đặc biệt là gần các vị trí đập. 

o Các nền kinh tế quốc gia phụ thuộc vào các hệ tự nhiên (Campuchia, Việt Nam) 

Hỗ trợ kinh tế cho nông nghiệp 

Phương án chiến lược 1 và 2 

� Tăng cƣờng hỗ trợ cho các hệ nông nghiệp dọc theo sông Mekong, lợi dụng sự tăng dòng chảy 

mùa khô do các đập Trung Quốc và các đập chi lƣu tạo ra. 

Phương án chiến lược 3 và 4 

� Tăng các vùng tƣới (Tăng cƣờng lợi ích) 

o Các trạm bơm/máy móc tƣới và hỗ trợ vận hành và quản lý 

o Các dịch vụ khuyến nông hỗ trợ cho việc sử dụng hiệu quả và bền vững các cơ sở hạ tầng tƣới 

phối hợp với thủy điện. 

� Tổn thất đất địa phƣơng (Khắc phục) 

o Cung cấp đất thay thế phù hợp (bao gồm đất trồng trọt ven sông) 

o Cung cấp dịch vụ khuyến nông 

o Hỗ trợ đa dạng hóa sinh kế (tập huấn, cấp vốn cho các doanh nghiệp nhỏ, cơ sở hạ tầng nhỏ) 

o Các gói hỗ trợ thu nhập chuyển tiếp 

 

� Gói điều chỉnh cấu trúc hỗ trợ cho nông nghiệp 

o Sự tổn thất lớn về phù sa và dinh dƣỡng đi kèm có thể đòi hỏi sự khắc phục trong trung hạn. 

o Theo dõi lƣợng dinh dƣỡng (kiểm tra đất, nƣớc) và mức sản xuất của các vùng bị ảnh hƣởng. 

o Nếu và khi có yêu cầu mua phân bón thay thế. 

o Hỗ trợ khuyến nông sử dụng phân bón. 

o Các gói hỗ trợ điều chỉnh cấu trúc (cho tất cả các ngành) cần phải đƣợc lồng ghép đầy đủ với quy 

hoạch phát triể ngành và các Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội. 

Ngành kinh tế thủy sản: Khắc phục và tăng cƣờng lợi ích 

Phương án chiến lược 1 và 2 

� Tăng cƣờng hỗ trợ để tăng cƣờng quản lý hiệu quả hơn tài nguyên thủy sản ở dòng chính Mekong. 

Phương án chiến lược 3 và 4 

� Hỗ trợ sản xuất thủy sản thay thế, nơi nào có thể. 

�  Dịch vụ khuyến nông-ngƣ cho nuôi thủy sản hồ chứa, cá giống, trang thiết bị. 

� Hỗ trợ cho các sinh kế thay thế 

� Chƣơng trình đa dạng sinh kế, bao gồm tập huấn kỹ năng, dịch vụ khuyến nông, cung cấp tài 

chính vi mô, cho vay, hỗ trợ các doanh nghiệp nông thôn. 

� Nhấn mạnh chăn nuôi 

� Hỗ trợ cho các ngành chế biến và phụ trợ 

� Chi trả cho các trang thiết bị không còn sử dụng đƣợc 

Vì sự thiếu phosphates đá ngày càng tăng trên thế giới, chi phí của sự cung cấp này có thể sẽ tăng 

đáng kể trong tƣơng lai. 



� Các khoản cho vay mềm và tín dụng cho các hộ sản xuất đa dạng hóa. 

� Các chƣơng trình tập huấn lại cho các hộ/ngƣời lao động 

CÁC HỆ XÃ HỘI 
Phương án chiến lược 3 và 4 

� Giám sát độc lập là cần thiết để đảm bảo rằng các biện pháp bảo vệ an toàn đƣợc tuân thủ. 

� Các thỏa thuận xuyên biên giới và liên tỉnh cụ thể cho việc giảm nghèo. 

� Xác định và giải quyết các lổ hổng trong chính sách và pháp luận về các tác động xuyên biên giới 

và tính bình đẳng trong việc áp dụng các biện pháp bảo vệ an toàn bởi các nhà đầu tƣ. 

� Các quốc gia HLV thỏa thuận những tiêu chuẩn chung cho việc giám sát và các quy trình đánh 

giá. 

� Các quốc gia HLV thỏa thuận những quy trình khiếu nại xuyên biên giới minh bạch và toàn diện. 

 

BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 
 

Đối với tất cả các phương án 

 

� Theo một lịch hợp tác nghiên cứu, MRC nên đƣa ra các khuynh hƣớng biến đổi khí hậu rõ ràng và 

các rủi ro liên quan đến (a) các ngành phát triển có tầm quan trọng chiến lƣợc nhƣ thủy sản, nông 

nghiệp, thủy điện, và (b) theo tiểu lƣu vực. 

� Các phát hiện của nghiên cứu và khung rủi ro biến đổi khí hậu và các biện pháp bảo vệ an toàn 

cho vùng HVL của MRC nên đƣợc nộp cho Ủy ban liên hợp MRC để rà soát và thông qua nhƣ là 

một hƣớng dẫn cấp khu vực cho sự phát triển trong lƣu vực. 

� Dự báo rủi ro biến đổi khí hậu và các biện pháp bảo vệ an toàn của MRC nên đƣợc bao hàm trong 

khung PNPCA. 

� Tất cả sự phát triển thủy điện trong vùng Mekong—bao gồm 12 dự án thủy điện hiện tại dự kiến ở 

vùng HLV—nên đƣợc yêu cầu tính đến rủi ro dự báo của MRC vào phân tích khả thi, thiết kế, và 

vận hành. 

� Ban Biến đổi khí hậu Mekong nên đƣợc thành lập nhanh chóng với các ƣu tiên là hƣớng dẫn về 

biến đổi khí hậu đối với thủy điện, nông nghiệp và thủy sản trong vùng HLV. 

 

PHỤC LỤC VI:  CÁC KIẾN NGHỊ VỀ XÂY DỰNG NĂNG LỰC VÀ THỂ CHẾ 
Các kiến nghị sau đây gồm các thể chế mới cần thiết để quản lý thủy điện dòng chính và xây dựng 

năng lực cho các thể chế hiện có ở cấp quồc gia và cấp địa phƣơng. 

Những điều này sẽ cần thiết cho Phƣơng án 3 và 4, và sự chuẩn bị phải đƣợc thực hiện nếu có quyết 

định thực hiện các đập dòng chính ở cuối giai đoạn hoãn theo Phƣơng án 2. 

ĐIỆN VÀ NĂNG LƢỢNG 

Các yêu cầu về thể chế 

o Củng cố thể chế và năng lực cho sự hợp tác trong việc quản lý các rủi ro xuyên biên giới liên quan 

đến các đập dòng chính. 

•  Đảm bảo sự rõ ràng trong việc giao nhiệm vụ/trách nhiệm. 

• Đảm bảo sự tham gia trong việc theo dõi, đánh giá tác động và phản ứng đối với các tác động và 

các cơ hội phát triển. 

o Tăng cƣờng quy hoạch điện khu vực gắn với quy trình BDP (quy hoạch phát triển lƣu vực) bao 

gồm các cơ chế thể chế, điều phối vận hành. 

o Xây dựng các cơ chế chia sẻ lợi ích (khu vực>quốc gia và các hệ thống quốc gia (quốc gia> địa 

phƣơng). 



o Giới thiệu khung hợp tác quan trắc cho các nhà máy thủy điện bao gồm sự tuân thủ+quản lý thích 

nghi và chia sẻ thông tin. 

o Cải thiện các cơ chế cấp phép bao gồm các giấy pháp xây dựng và vận hành. 

o Cải thiện các quy định và hƣớng dẫn giám sát vận hành và quản lý tình huống khẩn cấp. 

o Cho phép các thỏa thuận cho thuê đất và PPAs để cho phép quản lý thích nghi. 

o Thiết lập khung quản lý dự án dòng chính hợp tác công-tƣ ở biên giới giữa hai nƣớc. 

o Thành lập Cơ quan quản lý Sông Mekong đặt ra những tiêu chí hƣớng dẫn cho việc vận hành 

các đập dòng chính. 

• Với các cơ chế thể chế để đƣa ra những quyết định nhanh chóng có tác động quốc tế, ví dụ vận 

hành nhiều đập trong những điều kiện dòng chảy bất thƣờng 

• Một cơ quan liên hợp vận hành đập đƣa ra những quy định cụ thể cho việc thay đổi dòng chảy theo 

giờ và thực hiện vận hành tối ƣu để đƣa ra lợi ích tối đa cho chuỗi đập. 

• Xây dựng thể chế quản lý Quỹ Mekong. 

Xây dựng năng lực 

o Xây dựng năng lực cho các công ty vận hành điện ở địa phƣơng 

o Ở cấp quốc gia, củng cố năng lực và phạm vi ủa các hệ thống quản lý quốc gia (môi trƣờng, xã hội, 

an toàn đập). 

THỦY VĂN VÀ PHÙ SA 
Các yêu cầu về thể chế 

o Thành lập Ban quản lý sông Mekong có trách nhiệm đảm bảo các vấn đề về thiết kế, vận hành 

các dự án thủy điện, giao thông thủy, các vấn đề thủy sản một cách thích đáng. 

o Tiềm năng cho việc nâng cao vai trò của MRC 

o Kinh nghiệm có thể đƣợc rút ra từ, ví dụ Tập đoàn điện lực Trung Phi (vận hành dự án Kariba, 

Zambia/Zimbabwe) và Hiệp ƣớc sông Colombia. 

Ban quản lý phải: 

o Độc lập (chính trị và tài chính) 

o Có trách nhiệm thực thi pháp luật 

o Có năng luật kỹ thuật cao 

Trách nhiệm bao gồm: 

o Hƣớng dẫn Thiết kế: Đảm bảo sự đồng nhất về thiết kế, đặc biệt là liên quan đến an toàn đập và 

các quy trình vận hành. Đảm bảo tính đồng nhất về hƣớng dẫn xây dựng, quản lý xây dựng, và an 

toàn môi trƣờng, thi công trong quá trình xây dựng. 

o Điều phối sự vận hành đập: Đảm bảo sự thông tin liên lạc giữa các đập hoàn tất, vận hành sự cấp 

điện lên mạng quốc gia, và cách xả nƣớc từ dự án này sang dự án kế tiếp ở hạ lƣu. 

o Quy trình quản lý khẩn cấp: tổ chức việc xả nƣớc đƣợc điều phối giữa các dự án trong trƣờng 

hợp khẩn cấp, ví dụ có lũ lớn hoặc từ việc sập đập.  

o Giao thông thủy: Đảm bảo giao thông thủy đƣợc điều phối, phù hợp với thời gian đi qua mỗi đập, 

với thời gian đến của tàu thuyền từ thƣợng và hạ lƣu, và điều phối việc nạo vét luồng giao thông 

thủy để đảm bảo sự xáo trộn nhỏ nhất với giao thông tàu thuyền. 

o Thông báo và tham vấn các bên liên quan thông tin hiệu quả về các hoạt động vận hành đập và 

các sự kiện trực tiếp cho các cộng đồng bị ảnh hƣởng và tiếp tục tham vấn với các cộng đồng này về 

các tác động về sinh kế của sự vận hành đập. 

o Điều phối xả rửa hồ chứa và lịch vận hành:  Điều phối các hoạt động xả rửa hồ chứa để ngƣời 

dân địa phƣơng ít bị xáo trộn nhất, và phù hợp với các hoạt động nạo vét luồng giao thông thủy. 



o Rà soát an toàn và thực hiện an toàn đập: Đảm bảo rằng các rà soát an toàn đập đƣợc tiến hành 

một cách hiệu quả và toàn diện và với những giai đoạn lặp lại đủ để đảm bảo rằng các chủ đập đƣợc 

cung cấp tƣ vấn tốt nhất kịp thời.  Đảm bảo rằng các chủ đập thực hiện các điều khuyến nghị. 

o Kiểm tra hiệu quả Turbine một cách độc lập:  Cung cấp dịch vụ chuẩn để kiểm tra tính hiệu quả 

turbine, đánh giá định kỳ điện năng đối với một mức dòng chảy và so với hiệu năng của nhà sản xuất 

ghi.  Điều này quan trọng vì turbines hoạt động trong môi trƣờng mài mòn cao (với lƣợng cát lớn), 

và sự giảm hiệu năng nên đƣợc tiên đoán. 

o Cấp phép về nƣớc và thực hiện chuẩn:  Xây dựng một cấu trúc chuẩn cho việc cấp phép/thỏa 

thuận về nƣớc, đƣa ra những giới hạn về trữ (mức hồ đầy, mức lũ, thể tích nƣớc trữ), mức chuyển 

dòng tối đa qua turbines, dòng chảy môi trƣờng/thủy sản cần thiết (tính bằng m3/w), và các yêu cầu 

đối với giao thông thủy, nếu phù hợp. 

 

o Kiểm soát và thực hiện dòng chảy môi trƣờng một cách độc lập:  Đánh giá độc lập về độ lớn 

dòng chảy thủy sản và dòng chảy môi trƣờng, kiểm tra thƣờng xuyên để đảm bảo rằng dòng chảy 

không nhỏ hơn các giá trị đã thỏa thuận khi các chính phủ cấp giấy phép cho chuyển dòng và chứa 

nƣớc. 

 

o Hƣớng dẫn kiểm soát turbines:  Cung cấp hƣớng dẫn về tốc độ quay của turbines và cổng xả 

nƣớc cho mỗi dự án, tính toán để đƣa ra tốc độ đủ chậm của sự thay đổi mực nƣớc ở các điểm chính 

ở hạ lƣu.  Đảm bảo rằng có sự tuân thủ trong tƣơng lai đối với các giá trị hƣớng dẫn này. 

 

CÁC HỆ TRÊN CẠN 
Các yêu cầu về thể chế 

o Thành lập các Ban quản lý hồ chứa và lƣu vực hoặc Ban quản lý cho mỗi dự án.  Hồ chứa và 

vùng đất xung quanh chúng nên đƣợc quản lý bền vững hơn và có năng suất hơn.  Điều này không 

nên là trách nhiệm riêng của những ngƣời vận hành đập.  Mỗi đập hay mỗi chuỗi đập nên có một ban 

quản lý lƣu vực hay ban quản lý hồ chứa, đƣợc thành lập trƣớc khi bắt đầu vận hành với chi phí từ 

kinh phí vận hành đập. 

o Thành viên của các ban quản lý này nên bao gồm các nhà vận hành đập, các bộ, các sở về lâm 

nghiệp, nông nghiệp, thủy sản, tài nguyên nƣớc, các cộng đồng ven sông, ngƣ dân, các tổ chức nông 

dân. 

o  Có trách nhiệm quản lý lƣu vực, tái tạo đất ngập nƣớc và cải thiện sinh cảnh và đa dạng sinh học 

cho các hồ chứa. 

 

CÁC HỆ THỦY SINH 
Các yêu cầu về thể chế 

MRC có vai trò chính trong: 

o Tiến hành các nghiên cứu và khảo sát về các hợp phần chính của các hệ sinh thái thủy sinh và trên 

cạn. 

o Xây dựng các khung để bảo vệ các sinh cảnh chính của dòng sông. 

o Hƣơng dẫn về dòng chảy và xả phù sa đối với các đập. 

o Phân tích và công bố kết quả quan trắc tác động của tất cả các đập trên sông Mekong--đặc biệt là 

sức khỏe hệ sinh thái, thủy sản, nông nghiệp, hàng năm. 

o Đánh giá tính bền vững của các đập cho quy trình PNPCA. 

o Bảo vệ du lịch và văn hóa 

Các bộ về nƣớc, môi trƣờng, tài nguyên, nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản có trách nhiệm: 



o Đảm bảo chất lƣợng của các ĐTM và quản lý. 

o  Áp dụng các khung, tiêu chuẩn, và hƣớng dẫn do MRC xây dựng 

o Đảm bảo việc tuân thủ của các nhà đầu tƣ, xây dựng, vận hành theo các quy định, tiêu chuẩn, và 

thỏa thuận. 
 

Xây dựng năng lực 

o Cải thiện chất lƣợng của các DTM để bao gồm các đánh giá về hệ sinh thái, đa dạng sinh học, sinh 

cảnh một cách toàn diện (không chỉ có cá) 

o Cải thiện năng lực của các cơ quan quản lý trong việc thẩm định các đánh giá về hệ sinh thái và đa 

dạng sinh học. 

o Thiết lập các tiêu chuẩn quan trắc hệ sinh thái và đa dạng sinh học để đảm bảo rằng chúng đƣợc 

tiến hành để thiết lập thông tin nền ít nhất 1 năm (hoặc hơn) trƣớc khi bắt đầu xây dựng. 

o  Tập họp và đánh giá tất cả những dữ liệu quan trắc hệ sinh thái và đa dạng sinh học từ các dự án 

thủy điện hàng năm—MRC phân tích và xuất bản các kết quả. 

o Các ĐMT bao gồm đánh giá tài sản, điểm, lễ hội văn hóa. 

o Xây dựng năng lực của các cơ quan quản lý trong việc theo dõi và thực thi chất lƣợng môi trƣờng, 

dòng chảy, và việc vận hành các đập thủy điện. 

CÁC HỆ XÃ HỘI 
Các yêu cầu về thể chế 

o Chính quyền địa phƣơng và tỉnh phải tham gia trong việc phát triển các đập dòng chính để lồng 

ghép các chiến lƣợc giảm nghèo. 

o Tất cả các chƣơng trình sức khoẻ phải có sự tham gia của cơ quan y tế cấp huyện và tỉnh và hỗ trợ 

xây dựng năng lực. 

o Theo dõi các tác động xã hội và giảm nghèo phải đƣợc thực hiện gắn với các mục tiêu thiên niên 

kỷ. 

o Sự lo sợ về đòi hỏi đền bù sẽ làm chính quyền địa phƣơng ngại thực hiện chƣơng trình tuyên 

truyền giáo dục với cộng đồng địa phƣơng; những thay đổi thƣờng xuyên của các bộ quản lý có 

nghĩa là những quy trình thông báo sẽ không đƣợc chuyển giao cho cán bộ mới. 

o Các chƣơng trình hàng năm để chuẩn bị cho tình huống khẩn cấp 

o Xây dựng các nhóm sử dụng nƣớc 

Xây dựng năng lực 

o Củng cố năng lực của chính quyền địa phƣơng và cấp tỉnh để giải quyết những tác động sức khỏe, 

sinh kế, xã hội từ các tác động trực tiếp và gián tiếp và gắn với các chiến lƣợc giảm nghèo quốc gia 

với việc đảm bảo an ninh sinh kế của các cộng đồng bị ảnh hƣởng trực tiếp. 

o Năng lực của chính quyền cấp tỉnh và huyện để thực hiện việc bảo vệ lƣu vực (thí dụ liên quan đến 

phá rừng, khai khoáng, du canh) cần phải đƣợc củng cố. 

o Năng lực của chính quyền địa phƣơng trong việc ngăn chặn ngƣời ngoài tiếp cận cơ hội thủy sản 

cần phải đƣợc tăng cƣờng. 

o Nâng cao nhận thức của chính quyền địa phƣơng về các lổ hổng giữa cách làm quốc gia và các tiêu 

chuẩn quốc tế về bảo đảm an toàn. 

o Tập huấn cho chính quyền tỉnh, huyện về các tiêu chuẩn bảo đảm an toàn môi trƣờng và xã hội. 

 

PHỤC LỤC VII:  CÁC KIẾN NHGỊ VỀ THIẾT KẾ THỦY ĐIỆN VÀ GIẢM THIỂU 

TÁC ĐỘNG 



Tất cả các kiến nghị này nên đƣợc xem xét trong thiết kế của các dự án thủy điện đề xuất trên dòng 

chính Mekong nếu Phƣơng án 3 và 4 đƣợc chọn.  Một số có thể cần phải đƣợc xem xét và phát triển 

trong giai đoạn hoãn của Phƣơng án 2. 

 

NĂNG LƢỢNG VÀ ĐIỆN 
o Đảm bảo rằng tất cả các dự án đề xuất tuân thủ Hƣớng dẫn thiết kế ban đầu của MRC 

o Xây dựng các quy định và quy tắc bao gồm: 

o Quy tắc vận hành 

o Tác động nƣớc dâng ngƣợc 

o Quản lý dòng chảy đồng nhất 

o Quy trình khẩn cấp 

THỦY VĂN VÀ PHÙ SA 

Tránh—xem xét lại các dự án đề xuất 

o Loại bỏ các dự án tác động cao.  Không phải tất cả các dự án đều có mức tác động nhƣ nhau lên 

chế độ thủy văn-phù sa và việc loại bỏ một số dự án này có thể tránh đƣợc một số tác động ở những 

địa phƣơng trong lƣu vực. 

o Những sự giảm đƣợc dự báo về vận chuyển và bồi lắng phù sa cỡ trung và thô ở Vùng 5 có thể 

đƣợc trì hoãn vài thập kỷ nếu các dự án ở Vùng 3 và Vùng 4 (Ban Koum, Lat Sua, Strung Treng, 

Sambor) không tiến hành. 

o Thực hiện chiến lƣợc vận hành liên tục cho tất cả các dự án dòng chính để tránh sự giao động 

nhanh của mực nƣớc mặt (tức là theo giờ, ngày, tuần) 

o Điều này cực kỳ quan trọng cho các dự án với (i) những cộng đồng lớn ở phía hạ lƣu, và (ii) Có 

những công trình thủy nông tƣới lớn (Luang Prabang, Pak Lay, Pak Chom, Ban Koum, Lat Sua, 

Strung Treng, Kratie). 

o Giảm các mức nƣớc vận hành  hiện nay các dự án dòng chính ở HLV duy trì mực nƣớc hồ chứa 

5-10 mét trên mức Q1000 cho các đoạn dài của hồ (10-100km). 

o Nghiên cứu tối ƣu hoá của CNR đã giảm các mức nƣớc vận hành và tránh (i) tranh cãi xuyên bien 

giới ở Pak Beng, (ii) tranh cãi giữa các nhà vận hành trong chuỗi đập ở Lào. 

o Thiết kế lại một số dự án để giảm các mức nƣớc trong hồ để duy trì dƣới mực một sự kiện cực 

đoan (thí dụ sự kiện lũ Q20) sẽ tránh đƣợc ngập một số đất ngập nƣớc, đồng bằng, và cộng đồng ở 

Vùng 2 và Vùng 3. 

Khắc phục 

1. Tác động:  Giảm năng lƣợng dòng chảy trong các hồ sẽ gây ra bồi lắng phù sa. 

Khắc phục: 

o Xả cống để tháo phù sa sẽ đƣợc tiến hành ở các đập, nhƣng tác động của việc xả cống sẽ ảnh 

hƣởng đến đáy hồ trong khoảng ngắn (100-200mét) phía trên của các đập.  Phần lớn đáy hồ sẽ tích 

tụ phù sa. 

Kiến nghị:  Các nhà đầu tƣ và vận hành phải tuân thủ yêu cầu xả đối với các đập dòng chính 

(Hƣớng dẫn kỹ thuật của MRC) 

2. Tác động:  Các vùng ven sông bị ngập vĩnh viễn do mực nƣớc cao trong các hồ chứa 

Giảm thiểu: 

o Kiếm soát các mức vận hành dự án:  Thiết kế lại các dự án để các mứ hồ chứa tối đa thấp hơn mức 

nƣớd cao mà ngƣời dân địa phƣơng đã quen, ví dụ từ <tần suất mức lũ nhỏ hơn 20 năm. Có thể áp 

dụng xử phạt phát điện.  Điều này có thể tránh đƣợc một số tác động ngập. 

o Bảo vệ các cộng đồng bị ảnh hƣởng trực tiếp:  Các đê địa phƣơng với các phƣơng tiện bơm từ 

trong đê ra ngoài để bảo vệ các làng mạc, các điểm du lịch, văn hóa khỏi bị ngập. 



o Những sự sắp xếp rõ ràng về trách nhiệm và tài chính để duy trì và vận hành đập/bơm là cần thiết. 

Kiến nghị  Các nhà đầu tƣ nên xem xét rủi ro và tác động và tiến hành các biện pháp phù hợp.  Các 

cơ quan quản lý phải đánh giá kỹ lƣợng các biện pháp khác phục đƣợc đƣa ra. 

3. Tác động  Những sự thay đổi lớn theo giờ của mực nƣớc, liên quan đến vận hành Turbine 

Khắc phục: 

o  Kiểm soát cách vận hành:  Các dự án nên đƣợc vận hành theo phƣơnp pháp lƣu lƣợng ổn định 

hoặc giảm vận hành đỉnh và chỉ đƣợc tạo giao động nhỏ hàng giờ.  Cần phải đặt ra quy định độ lớn 

giao động và thực hiện bởi một cơ quan độc lập. 

o Đập tái điều tiết không đƣợc khuyến cáo cho việc tái điều tiết các thay đổi thủy văn (ví dụ cho 

chuỗi ở sông Lan Thƣơng).  Đối với vùng HLV, các đập tái điều tiết là không phù hợp vì thể tích 

nƣớc hàng ngày rất lớn đối với các dự án dòng chính.  Các hồ tái điều tiết phải dài khoảng ½ chiều 

dài hồ chứa (50km) và cần phải đặt ở hạ lƣu của dự án hay chuỗi đập.  Các đập tái điều tiết sẽ làm 

nhân đôi tác động tiêu cực của các đập. 

Kiến nghị:  Các chính phủ phải quy định trƣớc khi bắt đầu dự án, để đảm bảo rằng các quy 

định/hƣớng dẫn vận hành đƣợc thiết lập, sau đó thành lập cơ quan kỹ thuật độc lập giám sát thực 

hiện các hƣớng dẫn và theo dõi vận hành. 

4. Tác động  Những sự thay đổi lớn ngoài dự kiến của dòng chảy Turbine, phát sinh từ sự hỏng hóc 

của nhà máy phát điện, các trạm, và các phƣơng tiện dẫn truyền.  Sự giảm tải đột ngột làm dòng 

chảy qua turbine ngƣng và sự tái vận hành đột ngột. 

Giảm thiểu:  Hệ thống cảnh báo sớm cho ngƣời dân sống ven sông, khi có sự đóng hay khởi động 

của các turbine của nhà máy phát điện. 

Kiến nghị--Các chính phủ phải quyết định về các hƣớng dẫn về tốc độ thay đổi mực nƣớc và đƣa ra 

quy định về cảnh báo sớm. 

5. Tác động:  Việc xả lũ và những thiệt hại thảm họa đối với đập, từ những hỏng hóc về điện/cơ của 

cơ chế cổng tràn. 

Giảm thiểu: 

o  Thiết kế của các thiết bị đƣờng tràn với nhiều cơ chế kiểm soát điện/cơ để đảm bảo vận hành 

không bị hỏng hóc. 

o Rà soát an toàn đập một cách toàn diện, tiến hành thƣờng xuyên, bởi các chuyên gia địa phƣơng và 

quốc tế độc lập, với việc thực hiện nhanh chóng các kiến nghị. 

o Cảnh báo sớm thông qua thông tin liên lạc nhanh, giữa những ngƣời vận hành đập trong loạt đập. 

o Cảnh báo sớm các vấn đề cho cộng đồng sống ven sông bên dƣới đập. 

Kiến nghị: MRC và các cơ quan quản lý nên thiết lập các hƣớng dẫn chung về an toàn đập, bao gồm 

điều khoản cho việc rà soát độc lập tất cả các đập, và các hệ thống cảnh báo sớm. 

6. Tác động: Các trạm bơm không còn hoạt động đƣợc.  Khi các mực nƣớc lên rất cao trong dòng 

sông cùng với các mức vận hành tối đa và những sự thay đổi do tác động bồi lắng/nạo vét phù sa 

diễn ra. 

Khắc phục: 

o Các trạm bơm nên đƣợc nâng lên để tránh ngập, hặoc các trạm đƣợc dời đi trong trƣờng hợp liên 

tục bị phù sa bồi lấp ống vào. 

o Có thể cần xây trạm mới và các hồ tái điều tiết 

o Thay các trạm bơm nếu cần thiết và thay bơm bằng các bơm có đặc tính dòng chảy/cột nƣớc phù 

hợp hơn với mức nƣớ trong các hồ. 

o Một số bơm nổi sẽ cần có các công trình bảo về bờ sông hoặc di dời để tránh bị ngƣng hoạt động. 

Kiến nghị: Các nhà đầu tƣ nên đánh giá rủi ro đối với công trình tƣới (ở thƣợng và hạ lƣu) và đƣa ra 

các biện pháp khắc phục phù hợp. 



7. Tác động: Mất vật liệu đáy ở các đoạn sông bên dƣới của đập và sạt lở bờ và đáy sông. 

Khắc phục: Ổn định bờ sông và các cù lao giữa sông ở các vùng địa phƣơng bằng việc bảo vệ bờ 

sông, nhƣ làm kè.  Không khả thi cho việc bảo vệ sạt lở của những đoạn sông dài vì chi phí cao. 

Kiến nghị: Các chủ đầu tƣ nên đánh giá rủi ro của việc sạt lở bờ và đáy sông nhƣ là một phần của 

các Đánh giá Môi trƣờng, Xã hội chiến lƣợc với các biện pháp khắc phục phù hợp.  Các cơ quan 

quản lý phải đánh giá sự đầy đủ và phê duyệt các điều khoản. 

8. Tác động: Bồi lắng (tất cả các kích thƣớc vật liệu) ở những đoạn trên của hồ, do sự mất năng 

lƣợng dòng chảy.  Khó cho giao thông thủy và gây bất ổn định bờ sông. 

Khắc phục: Nạo vét và dùng xe tải chở đi phù sa bồi lắng, cụ thể là để đảm bảo duy trì luồng giao 

thông thủy. 

Kiến nghị:  Các nhà đầu tƣ nên quan trắc và báo cáo về sự bồi lắng lòng hồ, và nạo vét đến độ sâu 

phù hợp nếu cần để duy trì giao thông thủy. 

9. Tác động: Tổn thất bồi lắng phù sa trên đồng ruộng, tạo ra sự tổn thất dinh dƣỡng của đất 

Khắc phục: Tăng cƣờng sử dụng phân bón, đặc biệt là ở những vùng có mức bồi lắng phù sa cao 

hiện nay, ví dụ trong phạm vi 1km đến kênh chính, khoảng 25,000 km2 ở Campuchia và Việt Nam. 

Kiến nghị: Không đủ đền bù trực tiếp.  Các cơ quan quốc gia ở Việt Nam và Campuchia nên thiết 

lập các chƣơng trình quan trắc dài hạn để đánh giá tổn thất về độ dinh dƣỡng đất. 

10. Tác động: Những thay đổi về phạm vi ngập ở ĐBSCL, vì giảm cung cấp phù sa từ sông.  Sự tổn 

thất dự kiến về ổn định bờ sông và luồng chảy ở đồng bằng và bờ biển.  Mất các ao thủy sản và các 

vùng rừng ngập mặn. 

Khắc phục: Bảo vệ có hoặc không có đê, nhƣng chỉ áp dụng cho những vùng nhỏ địa phƣơng vì chi 

phí cao và khó duy tu. 

Kiến nghị: Không đủ sự đền bù trực tiếp.  Các cơ quan quốc gia ở Việt Nam nên thiết lập chƣơng 

trình quan trắc dài hạn đế đánh giá những sự thay đổi về phù sa ĐBSCL. 

11. Tác động: Đƣờng biên giới quốc tế sẽ dịch chuyển ở một số nơi.  Sự mất đặc điểm dòng sông 

ranh giới quốc tế giữa Thái Lan và Lào. 

Khắc phục: Thƣơng lƣợng, nếu cần, để đạt thỏa thuận và khẳng định kinh độ/vĩ độ của các điểm 

biên giới. 

Kiến nghị: Nơi nào có rủi rot hay đổi biên giới quốc tế do hồ và dòng chảy ở hạ lƣu đập, cần tiến 

hành các nghiên cứu dự báo những thay đổi, tiếp theo là những thỏa thuận giữa hai quốc gia. 

Tăng cường lợi ích 

o Các hồ nên đƣợc xây dựng và quản lý nhƣ các dự án đa mục tiêu để cải thiện sự cân bằng chung 

giữa cơ hội và rủi ro. 

o Tăng cƣờng lợi ích của việc phát điện thông qua vận hành đỉnh (peaking operation) 

� Các dự án dòng chính ở HVL có thể, về mặt lý thuyết, đƣợc tắt & mở trong thời gian vài phút. 

� Lợi nhuận của các dự án có thể tăng lên đáng kể nếu việc phát điện đƣợc định giờ trùng với giờ 

cao điểm nhu cầu điện. 

o Tăng cƣờng lợi ích của việc sử dụng nƣớc thông qua: 

� Lắp đặt các công trình tƣới 

� Cấp phép nƣớc và phân bổ lƣợng nƣớc cho tƣới và/hoặc sử dụng sinh hoạt 

o Đánh đổi giữa sản xuất điện và sử dụng đa mục tiêu 

� Tránh/khắc phục các tác động lên hệ tự nhiên 

o Nếu phƣơng pháp vận hành đỉnh (peaking operation) đƣợc chọn thì các tác động tiêu cực nhất sẽ 

gia tăng và các lợi ích tiềm năng đối với tƣới sẽ giảm đáng kể. 

 

CÁC HỆ SINH THÁI THỦY SINH 



Xây dựng 

o Thiết lập hƣớng dẫn rõ ràng cho việc quản lý môi trƣờng của các hoạt động xây dựng, 

o Theo dõi hoạt động của các nhà thầu và các nhà đầu tƣ để đảm bảo sự tuân thủ 

o Đảm bảo rằng các nhà thầu và các nhà đầu tƣ có kế hoạch khẩn cấp đƣợc thiết lập, có trang thiết bị 

và nhân viên cho các kế hoạch khẩn cấp này. 

o Theo dõi lƣợng cá đán bắt và sức khỏe các hệ sinh thái thủy sinh ở thƣợng và hạ lƣu của các đập 

trƣớv và trong quá trình xây dựng, tập họp và phổ biến kết quả đối với tất cả các đập. 

o Các hoạt động trong giai đoạn xây dựng giảm thiểu sự xáo trộn các hoạt động du lịch sông. 

o Cung cấp các phƣơng tiện giao thông thay thế xung quanh các điểm đập 

o Đánh giá và xây dựng các biện pháp đền bù cho thu nhập du lịch bị mất trong giai đoạn xây dựng, 

bao gồm dịch vụ du lịch nhỏ. 

Vận hành 

o Theo dõi hoạt động của các nhà vận hành đập để đảm bảo sự tuân thủ với các thỏa thậun và quy 

định về dòng chảy và xả phù sa. 

o Theo dõi sự vận chuyển phù sa mịnh và dinh dƣỡng đi xuống hạ lƣu, bao gồm trong vùng biển ở 

ĐBSCL ở Việt Nam. 

o Theo dõi lƣợng cá đánh bắt và sức khỏe các hệ sinh thái thủy sinh ở thƣợng và hạ lƣu của các đập 

và trong hồ, tập họp và công bố kết quả cho tất cả các đập. 

o Theo dõi lƣợng cá đánh bắt trong vùng Mekong Plume ở vùng biển Việt Nam. 

o Tăng cƣờng sự đa dạng sinh thái của sinh cảnh trong hồ; 

o Đánh giá lƣợng ô nhiễm ảnh hƣởng chất lƣợng nƣớc hồ và xây dựng phƣơng pháp xử lý. 

o Thiết lập và duy trì các biện pháp bảo vệ các tài sản văn hóa, các điểm, lễ hội. 

THỦY SẢN 
Cải thiện Thiết kế  

o Đánh giá lại vị trí đập  ‐  Các đập ở thƣợng lƣu thì ít thiệt hại về sinh học hơn đập ở hạ lƣu.  

Nhƣng để đảm bảo năng suất của hồ chứa, các nhánh sông ở thƣợng lƣu của các đập hiện có không 

nên bị đắp đập.  Cần phải duy trì ít nhất một hệ di cƣ nguyên vẹn cho cá, từ biển vào các điểm đẻ ở 

các nhánh sông phía thƣợng lƣu.  Một hệ tổng hợp bao gồm việc xem xét thủy sản trong việc lựa 

chọn vị trí đập là hoàn toàn có thể đƣợc, và nên tính đến khoảng di cƣ của các loài cá, vị trí đập, sự 

tổn thất sinh cảnh, và các nghiên cứu thủy sản địa phƣơng. 

o Các dự án chuyển dòng và tổng hợp. Các kênh chuyển dòng có thể sử dụng chỉ một phần thể 

tích cho phát điện – để cho dòng sông tự nhiên nguyên vẹn cho cá di cƣ, thí dụ 18 nhà máy  trên 

sông Rhone giữa Thụy Điển và Pháp, tạo ra khoảng 3000 MW mà không chắn dòng; các dự án tổng 

hợp có thể kết hợp thủy điện với một số công dụng khác. 

o Quản lý kênh nhánh: Sử dụeng nhiều mức kênh nhánh tháo nƣớc từ hồ có thể giảm sự thiếu oxy 

của nƣớc ở hạ lƣu, va tăng chất lƣợng nƣớc. 

o Thiết kế đƣờng tràn và tăng oxy hạ lƣu ‐  Đƣờng tràn có thể cải thiện chất lƣợng nƣớc ở hạ lƣu 

(tăng oxy và giảm methane) 

 

o Dọn thực vật ‐  Dọn một phần thực vật là phƣơng án tốt nhất đối với thủy sản hồ chứa và chất 

lƣợng nƣớc-- 

o Lấy đi vật liệu ―mềm‖ làm giảm phân hủy và cải thiện chất lƣợng nƣớc 

o Để lại vật liệu ―cứng‖ làm sinh cảnh cho cá trong hồ 

o Lịch tích nƣớc ‐  Các lịch tích nƣớc làm cản trở quá nhiều dòng chảy tự nhiên sẽ hủy hoại sinh 

thái dòng sông.  Tốt nhất là bắt chƣớc dòng chảy trƣớc khi có đập và không giảm dòng chảy hạ lƣu 

hơn 10%. 



o Các đƣờng cá đi có khả năng phù hợp với sự di cƣ cá: 

~khoảng 50 loài cá di cƣ đƣờng dài; 8 đợt/năm ở thác Khone; 30 tấn/giờ ở Tonle Sap. 

1. Các luồng di chuyển tự nhiên đƣợc thực hiện bằng cách đào một trong các bờ sông; có thể bắt 

chƣớc một dòng ―thật‖; phổ biến ở Châu Âu và Bắc Mỹ; Chỉ khả thi ở một số nơi và đối với các đập 

rất thấp.  Đối với đập dòng chính Mekong: chỉ phù hợp cho Don Sa Hong. 

2. Đƣờng di chuyển kiểu hồ  Chia chiều cao của đập ra thành một loạt các hồ (các bƣớc khoảng 15-

40cm); phổ biến ở Bắc Mỹ và Châu Âu; phù hợp cho nhiều loài cá đi qua; tốt nhất cho các đập thấp 

dƣới 10m. 

Đối với đập dòng chính Mekong: không phù hợp với sự đa dạng và phong phú loài cá Mekong. 

3. Đƣờng cá di chuyển kiểu khe đứng:  Các khe đứng trong các van đổi hƣớng cho phép cá bơi ở 

độ sâu phù hợp qua mỗi khe; Tốt cho di cƣ nhiều loài; Chƣa có chứng minh hiệu quả ở độ cao hơn 

30m. 

Đối với đập dòng chính Mekong: không phù hợp với độ phong phú và đa dạng của cá Mekong. 

4. Đƣờng cá đi kiểu đập tràn  dòng chảy điều chỉnh theo các khe hay lổ và các loại khác nhau cho 

cá đi qua; kích thƣớc nhỏ, và thừong dùng cho cá hồi ở Bắc Mỹ. 

Đối với đập dòng chính Mekong: không phù hợp cho độ phong phú và đa dạng của sự di cƣ cá 

Mekong. 

5. Đƣờng cá đi kiểu Denil ‐  Sử dụng van đổi hƣớng trên vách bên và đáy để dòng chảy không vƣợt 

khả năng bơi của loài mục tiêu; hữu ích cho các loài cá lớn; chủ yếu sử dụng ở Bắc Mỹ, Tây Âu; Sử 

dụng tốt nhất cho đập cao tối đa 30m; Có thể chịu đƣợc sự giao động trung bình của mực nƣớc 

thƣợng lƣu. 

Đối với đập dòng chính Mekong: quá cụ thể, không phù hợp với cá đa dạng và phong phú của 

Mekong và sự giao động mực nƣớc trong hồ. 

6. Âu cá ‐  Khi cá vào âu cá, các cổng dƣới đƣợc mở ra và cổng trên đóng lại; có thể sử dụng cho 

các đập cao đến 60m; các âu cá có công suất thấp và tùy thuộc vào khả năng thu hút cá.  Các đập 

dòng chính không thể phù hợp với lƣợng cá di cƣ của sông Mekong. 

7. Thang máy cho cá Nhấc cá lên từ nƣớc hạ lƣu đƣa vào lòng hồ; có thể sử dụng cho các đập rất 

cao; chỉ phù hợp cho các loài cá rất lớn; cần phải thu hút cá; chỉ một vài chục con đƣợc nhấc lên một 

lần.  Hoàn toàn không phù hợp cho kích thƣớc và sự đa dạng cá di cƣ của Mekong. 

Sau khi xây dựng đập 

o Tăng dƣỡng khí cho hồ chứa cải thiện dƣỡng khí tức là cải thiện điều kiện cho cá (giảm ô nhiễm, 

tăng thức ăn) trong các hồ và hạ lƣu; việc tăng dƣỡng khí cho hồ có thể rất đắt tiền cho các hồ chứa 

lớn. 

o Khắc phục tác động hạ lƣu  Khái niệm:  bắt chƣớc các điều kiện dòng chảy ―tự nhiên‖ trƣớc khi 

có đập. Duy trì dòng chảy môi trƣờng (ít nhất) 20-50% trƣớc khi có dự án.  Rất phức tạp, đòi hỏi 

phải có nghiên cứu từng trƣờng hợp cụ thể để xác định chƣơng trình quản lý phù hợp. 

 

CÁC HỆ XÃ HỘI 
Thiết kế 

o Rà sáot thiết kế kỹ thuật để làm bờ kè hay đƣa ra thiết kế ít rủi ro, tránh di dời thêm; cung cấp đất 

có tƣới nếu đất bị mất là lớn hơn 10% đất canh tác. 

o Tiến hành các chƣơng trình quản lý lƣu vực toàn diện phù hợp với các hoạt động của dự án. 

Vận hành 

o Duy trì việc theo dõi mức nƣớc thƣờng xuyên, ngƣng vận hành đập khi mức nƣớc thỏa thuận đa 

đạt; các quy trình vận hành và duy tu phải bao gồm việc cảnh báo cho hạ lƣu trong truờng hợp xả 

nƣớc bất ngờ, đặc biệt là ở những vùng đông dân cƣ; ví dụ Pakse. 



GIAO THÔNG THỦY 
Cải thiện thiết kế 

o Các âu thuyền phải phù hợp về kích thƣớc và vận hành.  MRC đã đƣa ra hƣớng dẫn ban đầu về các 

âu thuyền cho giao thông thủy Mekong. 

o Các yêu cầu tối thiểu, tiêu chuẩn, và các hƣớng dẫn nên đƣợc áp dụng cho thiết kế, xây dựng, vận 

hành các â utàu trƣớc khi xây dựng các đập thủy điện dòng chính. 

Tăng cường lợi ích 

o Các khoản đầu tƣ về thƣơng mại, dịch vụ cảng, và duy tu cải thiện dòng giao thông thủy sẽ cần 

thiết đối với các quốc gia thành viên và các đối tác phát triển. 

o Các chuyến tàu quốc tế sẽ đòi hỏi đầu tƣ thêm về tàu, cảng, dịch vụ hải quan, để đảm bảo giao 

thông thủy an toàn và bền vững trên sông Mekong. 

 

BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 
o Tất cả các dự án đề xuất nên lồng ghép các phát hiện từ các rà soát thiết kế tính đến sự tăng rủi ro 

các sự kiện cực đoan--hạn hán, lũ lụt--dựa vào Hƣớng dẫn Biến đổi khí hậu của MRC. 

 

PHỤ LỤC VIII:  CÁC KIẾN NGHỊ VỀ CÁC BIỆN PHÁP BẢO VỆ AN TOÀN XÃ 

HỘI VÀ MÔI TRƢỜNG 
Các biện pháp sau đây sẽ áp dụng cho Phƣơng án 3 và 4, nhƣng có thể đòi hỏi đƣợc xây dựng trong 

quá trình Phƣơng án 2.  Nói chung, có nhu cầu cần củng cố và cải thiện các tiêu chuẩn bảo đảm an 

toàn xã hội và môi trƣờng, và xây dựng năng lực cấp tỉnh quốc gia để thực hiện. 

 

CÁC BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM AN TOÀN MÔI TRƢỜNG 
Điện và năng lượng 

o Xây dựng các cơ chế trong MRC để áp dụng cho các biện pháp an toàn xuyên biên giới hỗ trợ cho 

các hệ thống quốc gia. 

Ví dụ:  Mở rộng Hƣớng dẫn Thiết kế ban đầu đối với các dự án dòng chính. 

Trên cạn 

o Bù cho đất rừng bị tổn thất bằng trồng thay thế trên đất bị xuống cấp gần đất bị mất. 

o Rà soát các loại đất ngập nƣớc bị mất và tái tạo đất ngập nuớc bị mất gần các hồ chứa. 

o Các biện pháp bù cụthể cho các cảnh quan bị mất và đa dạng sinh học thủy sinh (Pha Taem và 

Phou Xiang Thong ở Ban Koum (Thái Lan Và Lào). 

o Các biện pháp bù cụ thể cho các cảnh quan và đa dạng sinh học bị mất ở Stung Treng.  Công ƣớc 

Ramsar nên đƣợc thông báo càng sớm càng tốt về các mối đe dọa tiềm tàng đối với Strung Treng, 

yêu cầu đƣa vào Montreux Record (Campuchia). 

o Quan trắc lƣợng phù sa và năng suất nông nghiệp ở ĐBSCL. 

Thủy sinh 

o Các chính phủ thiết lập các đoạn bảo tồn trên hệ thống Sông Mekong. 

o Xem xét sử dụng các hồ chứa đa mục đích, sau khi xem xét đầy đủ những tác động của việc 

chuyển nƣớc đối với các vùng ở hạ lƣu (xâm nhập mặn, phèn trong mùa khô). 

Thủy sản 

o Các hệ thống đƣờng cá đi nên luôn đƣợc lắp đặt, thậm chí là hiện nay không hiệu quả 

o Tập huấn các kỹ thuật thủy sản mới, thả cá giống hàng năm vào hồ chứa và chi lƣu. 

CÁC BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM AN TOÀN XÃ HỘI 
Năng lượng và điện 



o Đƣa ra các cơ chế chia sẻ lợi ích (xem hộp về chia sẻ lợi ích), giữa các quốc gia theo Hiệp định 

1995 và từ cấp Khu vực>Quốc gia>địa phƣong.  Điều này nên đƣợc thực hiện nhƣ là một phần trong 

cơ chế giá với khách hàng theo nguyên lý ngƣời dùng chi trả. 

Hệ trên cạn 

o Đền bù đầy đủ cho đất nông nghiệp bị tổn thất (các vị trí đập, ngập, đƣờng xá dẫn vào công trình, 

đƣờng tải điện). 

o Xây dựng các tiêu chuẩn đền bù thỏa đáng và các biện pháp thay thế cho đất canh tác ven sông 

trong toàn vùng HLV. 

o Đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn đền bù đối với đất canh tác ven sông. 

o Xây dựng các biện pháp đền bụ cho tổn thất đất nông nghiệp và thủy sản ở Đồng bằng Sông Cửu 

Long. 

Các hệ xã hội 

o Đất thay thế cho các hộ bị ảnh hƣởng trực tiếp bao gồm các phƣơng án tƣới. 

o Đảm bảo các cộng đồng tái định cƣ đƣợc định cƣ ở các làng riêng biệt đêể duy trì mối quan hệ xã 

hội-văn hóa. 

o Đảm bảo các cộng đồng tái định cƣ đƣợc định cƣ ở những nơi không có rủi ro sạt lở. Đảm bảo các 

cơ sở hạ tầng liên quan đến dự án (đƣờng xá, v.v) đƣợc bảo vệ tốt từ sự thay đổi dòng chảy. 

o Các chƣơng trình sức khỏe, nƣớc sạch, vệ sinh thực hiện tốt trƣớc khi có tác động.  Các rủi ro đƣợc 

giảm thiểu bởi các chƣơng trình sức khỏe kịp thời. 

o  Nhà thầu thực hiện các chƣơng trình an toàn và sức khỏe hiệu quả cho lực lƣợng lao động. 

o Sự chuẩn bị ứng phó tốt với lũ và thảm họa, dựa trên nền kiến thức toàn diện (bản đồ ngập GIS, 

thống kê tài sản rủi ro, vị trí làng, ngƣời liên hệ, các vùng an toàn, phƣơng pháp liên lạc.) 

o Các gói riêng và toàn diện đối với các biện pháp giảm thiểu tác động đối với những ngƣời bị ảnh 

hƣởng trực tiếp và gián tiếp, cới các biện pháp đặc biệt cho các nhóm nghèo và dễ bị tổn thƣơng, đặc 

biệt là các nhóm thiểu số và các hộ phụ thuộc vào thủy sản. 

o Thực hiện các biện pháp giảm thiểu trƣớc khi xây dựng và trƣớc khi có tác động. 

o Chƣơng trình nâng cao nhận thức cộng đồng về nuớc an toàn và vệ sinh.  Áp dụng biện pháp khử 

nhiễm ký sinh đối với ngƣời lớn và trẻ em. 

o Chƣơng trình đăng ký và theo dõi sức khỏe đối với gái mại dâm và lực lƣợng lao động khi trở lại 

công việc sau khi nghỉ phép. 

o Thực hiện chƣơng trình xóa nhiễm ký sinh đối với ngƣời lớn và trẻ em.  Thực hiện các chƣơng 

trình nâng cao nhận thức dinh dƣỡng cho những ngƣời bị ảnh hƣởng. 

o Các chƣơng trình truyền thông, giáo dục thực hiện với các cộng đồng ở các vùng bị ảnh hƣởng, 

các kế hoạch chuẩn bị khẩn cấp đƣợc lập ra và những ngƣời vận hành đập và chính quyền địa 

phƣơng biết và thực hiện. 

o Chia sẻ lợi ích bởi các nhà đầu tƣ với các tỉnh và các quốc gia bị ảnh hƣởng để thực hiện các biện 

pháp giảm nghèo, đặc biệt là cho các hộ bị ảnh hƣởng gián tiếp, bị mất nguồn lợi thủy sản. 

o Giành riêng các công việc với các nhà thầu, đầu tƣ; các cầu thang cá, tập huấn về các kỹ thuật thủy 

sản; thả các giống hàng năm vào hồ và chi lƣu. 

o Biện pháp đặc biệt để phục hồi sinh kế của ngƣời bị ảnh hƣởng và cung cấp phƣơng tiện cần thiết 

để giúp các huyện, tỉnh đáp ứng mục tiêu thiên niên kỷ (nƣớc sạch, vệ sinh, nhà ở chất lƣợng). 

o Cấp thay thế thuyền nhỏ phù hợp với dòng chảy xiết và hồ ở những nơi phù hợp. 

o Đảm bảo rằng ngƣời bị ảnh hƣởng và cộng đồng ven sông có độc quyền về thủy sản hồ. 

o Ngăn cấm việc cho thuê đất cấp cho ngƣời bị ảnh hƣởng. Đảm bảo quyền sử dụng đất cố định. 

o Đảm bảo rằng các nhóm lợi ích nhỏ nhƣng nhiều quyền lực không có cơ hội thu lợi ích cho họ, và 

lợi íhc đƣợc phân bố cho những ngƣời bị ảnh hƣởng trực tiếp và gián tiếp. 



o Phân bổ đất và quyền sử dụng đất an toàn cho các hộ bị ảnh hƣởng, đặc biệt là các hộ phụ thuộc 

vào thủy sản. 

Giao thông thủy 

o Cải thiện dòng, đầu tƣ thêm cách dịch vụ cảng và tàu để cải thiện giao thông nội địa và tạo cơ hội 

kinh tế cho các cộng đồng ven sông. 

 

PHƢƠNG 

ÁN 

CHIẾN 

LƢỢC 


