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Những thỏa hiệp bi kịch:
NGHIÊN CỨU CỦA HỘI ĐỒNG ỦY HỘI SÔNG MÊ CÔNG VÀ CÁC TÁC
ĐỘNG CỦA VIỆC PHÁT TRIỂN THỦY ĐIỆN TRÊN SÔNG MÊ CÔNG
THÔNG TIN NHANH VỀ NGHIÊN CỨU CỦA HỘI ĐỒNG ỦY HỘI SÔNG MÊ CÔNG QUỐC TẾ (MRC):
■

■

■

■

1

Hội đồng Ủy hội sông Mê Công quốc tế (MRC) hoàn thành Nghiên cứu sau 6 năm thực hiện (từ 2012 tới
2017).
Nghiên cứu chỉ ra là 11 đập thủy điện lớn trên dòng chính ở hạ lưu vực sông Mê Công và 120 đập trên
các dòng nhánh đã quy hoạch đến năm 2040 đe dọa nghiêm trọng các hệ sinh thái, các nền kinh tế và
an ninh lương thực trong khu vực.
Những đập thủy điện đó có thể làm giảm tới 97% lượng phù sa đổ về Châu thổ sông Mê Công.1 Phù sa
làm mầu mỡ, bổ sung dinh dưỡng cho toàn lưu vực và giúp ích cho nông nghiệp, thuỷ sản và chất lượng
nước. Những lợi ích đó sẽ hỗ trợ phát triển kinh tế trong lưu vực.
Các hồ chứa trên dòng chính, các công trình chống lũ và các rào cản cho đường cá di cư sẽ gây hại cho
các hệ sinh thái trong khu vực theo nhiều cách khác nhau.

Ủy hội sông Mê Công quốc tế (MRC), Báo cáo chuyên đề về các tác động tích cực và tiêu cực của việc phát triển thủy điện tới các
điều kiện xã hội, môi trường và kinh tế của hạ lưu vực Mê Công, MRC, 2017, trang 10.
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Phát triển thủy điện đến năm 2040 sẽ làm suy giảm đáng kể quần thể các loài cá. Tổng sinh khối thủy sản
sẽ giảm 35–40% vào năm 2020, và giảm tới 40–80% vào năm 2040. Lượng cá đánh bắt bị mất đi tính
theo phần trăm (%) tại từng nước trong khu vực sẽ là: 55% ở Thái Lan; 50% ở Lào; 35% ở Campuchia;
và 30% ở Việt Nam.2
Phát triển thủy điện tới năm 2040 sẽ làm cá không còn khả năng di cư trên phần lớn sông Mê Công.3
Không có loài cá di cư nào trên sông Mê Công có thể sống sót được trên các hồ chứa được quy hoạch
vào năm 2020 và 2040.4
Biến đổi khí hậu cùng với sự mất đi các loài cá có thể gây ra “sự bất an gay gắt về lương thực trong các
cộng đồng ở Lào và Campuchia.”5

NGHIÊN CỨU HỘI ĐỒNG LÀ GÌ?
Nghiên cứu Hội đồng là Nghiên cứu sự quản lý và phát
triển bền vững lưu vực sông Mê Công, kể cả tác động của
các dự án thủy điện trên dòng chính Mê Công. Nghiên
cứu được Ủy hội sông Mê Công quốc tế (MRC) tiến hành
trong 6 năm (từ 2012 tới 2017).
Mục tiêu chung của Nghiên cứu là giúp MRC tư vấn cho
các nước thành viên (bao gồm Campuchia, Lào, Thái Lan,
và Việt Nam) về các tác động tích cực và tiêu cực của việc
phát triển tài nguyên nước trong lưu vực sông Mê Công.
Nghiên cứu nhằm đưa ra các bằng chứng khoa học tin cậy
về tác động đối với môi trường, kinh tế, xã hội của việc
phát triển trên sông Mê Công. Các bằng chứng đó sẽ giúp
nâng cao tiến trình lập quy hoạch, tăng cường năng lực
cho các nước thành viên và đưa ra các cách ngăn ngừa,
giảm thiểu hoặc đền bù đối với các tác động tiêu cực.
NGHIÊN CỨU HỘI ĐỒNG ĐƯỢC KHỞI XƯỚNG
NHƯ THẾ NÀO?
Trong quá trình tham vấn của MRC về dự án thủy điện
Xayaburi, Chính phủ Việt Nam kêu gọi dừng việc xây đập
10 năm để chờ nghiên cứu thêm về các tác động tiềm tàng.
Việc đó xảy ra sau khi có các kiến nghị của bản Đánh giá
Môi trường Chiến lược do MRC tiến hành để đánh giá
tổng hợp các cơ hội và rủi ro của các dự án thủy điện theo
dự kiến.
Năm 2011, MRC nhất trí tiến hành Nghiên cứu Hội đồng
để đánh giá các tác động lũy tích trên quy mô lưu vực do
các đập dự kiến xây dựng gây ra nhằm bổ sung vào việc
ra quyết định đối với từng dự án theo Thủ tục Thông báo,
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Tham vấn trước và Thỏa thuận của Ủy hội sông Mê Công
quốc tế. Nghiên cứu được kỳ vọng sẽ bổ sung các thiếu
hụt về kiến thức, thông tin trong việc ra quyết định và hỗ
trợ lập quy hoạch theo cách tiếp cận toàn lưu vực.
Các đối tác phát triển của MRC đã tài trợ 4,7 triệu Đô la
Mỹ cho Nghiên cứu bao gồm: Ôxtrây-lia, Bỉ, Phần Lan,
Đức, Nhật Bản, Lúc-xăm-bua, Hà Lan, Thụy Điển, Thụy
Sỹ, Mỹ, Cộng đồng Châu Âu, và Ngân hàng Thế giới. Các
quốc gia thành viên MRC cũng đóng góp kinh phí.
NGHIÊN CỨU HỘI ĐỒNG XEM XÉT CÁC NỘI
DUNG GÌ?
Nghiên cứu Hội đồng phân tích các dự án phát triển thủy
điện trong lưu vực sông Mê Công và các lĩnh vực phát
triển tài nguyên nước quan trọng khác bao gồm tưới, nông
nghiệp và sử dụng đất, giao thông thủy, sử dụng nước cho
sinh hoạt và công nghiệp, phòng chống lũ và biến đổi khí
hậu. Bản tóm tắt này tập trung vào các kết quả của Nghiên
cứu về phát triển thủy điện.
Trong khi Nghiên cứu Hội đồng xem xét toàn bộ lưu vực
sông Mê Công, phạm vi đánh giá các tác động của việc
phát triển tài nguyên nước chủ yếu thực hiện cho khu vực
hành lang dòng chính sông Mê Công kể cả vùng ven biển,
và bao gồm 4 khu vực:
1. Hành lang rộng 15 km hai bên bờ dòng chính sông Mê
Công tính từ biên giới với Trung Quốc tới Kratie
(Campuchia);
2. Vùng đồng bằng ngập lũ của Campuchia gồm cả sông
Tonle Sap và Biển Hồ;

Ủy hội sông Mê Công quốc tế (MRC), Nghiên cứu Hội đồng: Các phát hiện quan trọng từ Nghiên cứu quản lý và phát triển bền vững
lưu vực sông Mê Công, gốm tác động của các dự án thủy điện trên dòng chính, MRC, 2017.
Ủy hội sông Mê Công quốc tế (MRC), Nghiên cứu Hội đồng: Đánh giá tác động lũy tích của các kịch bản phát triển tài nguyên nước,
MRC, 2017, trang iii.
Báo cáo chuyên đề, 2017, trang 63.
Nghiên cứu Hội đồng: Đánh giá tác động lũy tích, 2017, trang v.
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Riverbank garden at Pak Beng
Ảnh: International Rivers

3. Vùng châu thổ sông Mê Công ở Campuchia và Việt
Nam;

NGHIÊN CỨU HỘI ĐỒNG: CÁC KẾT LUẬN QUAN
TRỌNG

4. Vùng ven biển chịu ảnh hưởng trực tiếp từ sông Mê
Công.

Nghiên cứu cho thấy là 11 dự án thủy điện lớn trên
phần hạ lưu dòng chính sông Mê Công và 120 đập trên
các dòng nhánh đã được quy hoạch tới năm 2040 sẽ
đe dọa nghiêm trọng tới hệ sinh thái và kinh tế khu
vực cũng như tới khả năng con người tiếp cận đầy đủ
tới nguồn thực phẩm dinh dưỡng.

Nghiên cứu Hội đồng đối với việc phát triển tài nguyên
nước trong lưu vực đánh giá theo 3 kịch bản sau:
1. Kịch bản phát triển sớm (M1) gồm các dự án phát triển
đã thực hiện tới năm 2007.
2. Kịch bản tương lai xác định (M2) gồm các dự án phát
triển đã có, đang xây dựng và đã được cam kết chắc
chắn thực hiện tới năm 2020.
3. Kịch bản phát triển đã được quy hoạch (M3) gồm tất
cả các dự án phát triển tài nguyên nước đã có, đang
xây dựng và đã được đưa vào kế hoạch thực hiện tới
năm 2040 (nếu thực hiện đầy đủ). Kịch bản này bao
gồm mọi đập dự kiến xây dựng trên dòng chính.
Khi MRC thẩm định các dự án phát triển đã đưa vào kế
hoạch từ năm 2020 đến năm 2040, Ủy hội đã tính đến khả
năng khí hậu sẽ ấm hơn và nước sẽ nhiều hơn, và khu vực
định cư của người dân sẽ mở rộng trong các vùng đồng
bằng ngập lũ.

Sự phát triển tài nguyên nước tới năm 2040 được kỳ vọng
sẽ “tạo ra cơ hội quan trọng để đánh đổi giữa nước, lương
thực và năng lượng.”6 Nếu sản lượng đánh bắt cá và nông
nghiệp giảm sút, thực phẩm sẽ trở nên khan hiếm và giá
cả sẽ tăng cao. Từ đó, nhiều người dân sinh sống trong
khu vực sẽ bị đẩy tới đói nghèo và nhiều vùng tại hạ lưu
vực sông Mê Công sẽ nhanh chóng trở nên dễ bị tổn thương
trước các điều kiện khí hậu.
Tiềm năng phát triển trong tương lai của các quốc gia
thành viên MRC phụ thuộc vào khả năng sẵn có của vốn
tự nhiên, nhất là đất đai, lâm nghiệp và thuỷ sản. Sự suy
giảm vốn tự nhiên dự tính trong các kế hoạch phát triển
trung hạn (tới năm 2020) chiếm khoảng gần 40 % tổng
sản phẩm quốc nội (GDP) ở hạ lưu vực sông Mê Công
năm 2017.7
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Nghiên cứu Hội đồng: Các kết luận chính, 2017, trang 1.
như trên.
3

Nói chung, “các kế hoạch phát triển năm 2020 và 2040
dường như sẽ khởi đầu cho sự suy giảm về khả năng
chống chịu, tính bền vững và làm gia tăng tính dễ bị
tổn thương của các cộng đồng trong Hạ lưu vực sông
Mê Công ...Các hộ nghèo dường như yếu thế nhất.”8
Dưới đây là các điểm chính về các tác động tiềm tàng của
sự phát triển tài nguyên nước sông Mê Công nêu trong
Nghiên cứu Hội đồng:
PHÙ SA BÙN CÁT
Các kế hoạch xây dựng thủy điện hiện nay sẽ làm giảm
tới 97% lượng phù sa đáy về châu thổ Mê Công.9
Phù sa bùn cát làm mầu mỡ và bổ sung dinh dưỡng cho
toàn lưu vực và giúp ích cho nông nghiệp, nghề cá và chất
lượng nước và tạo ra các hệ sinh thái quan trọng phục vụ
nông nghiệp, thủy sản, các loài thực và động vật sống nhờ
nước và chất lượng nước, từ đó hỗ trợ cho kinh tế các
quốc gia trong lưu vực.
Sự suy giảm phù sa bùn cát và vận chuyển chất dinh dưỡng
do các đập thượng lưu gây ra sẽ làm giảm đáng kể độ phì
nhiêu của đất, sản lượng lúa và thủy sản.10 Nghiên cứu
trình bày: “Sự suy giảm kết hợp giữa sản lượng lúa và cá
dẫn đến khả năng tăng cao số lượng các hộ thiếu dinh
dưỡng.”11
Đối với người dân nông thôn trên toàn lưu vực Mê Công,
những người mà sinh kế của họ phụ thuộc vào nước sông
để tưới, làm đất phì nhiêu, đánh bắt cá hoặc làm các sản
phẩm tự nhiên liên quan tới nước, sẽ đặc biệt khó khăn vì
mất phù sa do các đập thượng lưu gây ra. Các vùng dễ bị
tổn thương nhất là vùng đồng bằng ngập lũ ở Campuchia,
hệ sinh thái sông Tonle Sap và Đồng bằng sông Cửu Long
ở Việt Nam.12
Xói lở bờ và xói lòng sông sẽ tăng mạnh do suy giảm bùn
cát và dao động mực nước ở hạ lưu vực đặc biệt ở Đồng
bằng sông Cửu Long Việt Nam và vài khu vực dọc sông
Mê Công từ Viêng-Chăn tới Stung Treng.13
CÁC TÁC ĐỘNG TỚI HỆ SINH THÁI
Các tác động xuyên biên giới của sự phát triển tài
nguyên nước tới năm 2040 được dự báo sẽ gây ra “sự
hủy hoại tính toàn vẹn của toàn bộ hệ sinh thái trên
phạm vi rộng.”14
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Nghiên cứu Hội đồng: Đánh giá tác động lũy tích, 2017, trang
iv–v.
Báo cáo chuyên đề, 2017, trang 10.
Nghiên cứu Hội đồng: Các kết luận chính, 2017, trang 2.
như trên, trang. 1.
như trên, trang. 2.
như trên.
Nghiên cứu Hội đồng: Đánh giá tác động lũy tích, 2017, trang
iii.

Các tác động mang tính gắn kết do các đập thủy điện trên
dòng chính gây ra như giữ phù sa lại trên hồ, cản trở đường
cá di cư và làm thay đổi dòng chảy là rất đáng kể, gây
nhiều ảnh hưởng, và làm các phát triển khác về tài nguyên
nước đã được quy hoạch ở hạ lưu vực Mê Công trở nên
khó khả thi.”15
Các dự án thủy điện trong lưu vực sông Mê Công sẽ làm
giảm dòng chảy trong mùa mưa và tăng dòng chảy trong
mùa khô trong điều kiện vận hành bình thường (trừ trường
hợp điều kiện khí hậu cực đoan). Điều đó sẽ làm giảm
thiệt hại do lũ gây ra nhưng lại gây ra các ảnh hưởng tiêu
cực tới các hệ sinh thái ven sông, tính bền vững và khả
năng người dân địa phương tiếp cận nguồn cá đủ dùng
cho bản thân và gia đình họ.
Các tác động tiêu cực tới hệ sinh thái được cho là gây ra
bởi nhiều loại dự án: từ hồ chứa của các dự án thủy điện
dòng chính đến việc xây dựng các công trình chống lũ và
các rào cản đối với sự di cư của cá. Các hồ chứa được cho
là sẽ làm thay đổi đáng kể đoạn sông Mê Công từ Chiang
Saen ở Thái Lan tới Kratie ở Campuchia, làm đoạn sông
này trở thành môi trường sống giống như một hồ nước
với độ sâu sâu hơn, trừ khu vực từ Viêng-Chăn tới Pakse
thuộc Lào là không tích nước. Những môi trường sống
như thế không thích hợp với nhiều loài cá đã quen với
môi trường sống sông Mê Công, mặc dù có thể phù hợp
với một số loài khác như động vật hai mảnh vỏ (động vật
thân mềm), ếch nhái, và ốc.16
Xói lở xuyên biên giới sẽ tăng nhanh một khi các đập ở
hạ lưu vực Mê Công đã hoàn thành. Xói lở dường như
xảy ra tại khắp các vùng hạ lưu vực Mê Công, đặc biệt ở
vùng Châu thổ sông Mê Công.17
Sẽ phải cần đầu tư tới 6 tỷ Đô la Mỹ để bảo vệ bờ các
đoạn sông bị xói lở đe dọa. Rủi ro và thiệt hại do lũ gây
ra sẽ tăng từ 5 tới 10 lần do giá trị tài sản tăng lên theo
phát triển kinh tế, nhất là ở các vùng đô thị.18
Trong khi việc phát triển các đập vận hành có điều tiết có
thể làm tăng sản xuất nông nghiệp nhờ giảm rủi ro do lũ
và hạn thường xuyên xuất hiện, việc suy giảm dòng chảy
sông Mê Công và mực nước biển dâng cao sẽ gia tăng
xâm nhập mặn và làm giảm đáng kể sản xuất lúa gạo ở
vùng châu thổ sông Mê Công.19
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Nghiên cứu Hội đồng: Các kết luận chính, 2017, trang 2.
như trên.
Nghiên cứu Hội đồng: Đánh giá tác động lũy tích, 2017, trang
iii.
Nghiên cứu Hội đồng: Các kết luận chính, 2017, trang 3.
như trên.
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Mekong Delta, Vietnam
Ảnh: International Rivers

CÁC TÁC ĐỘNG ĐỐI VỚI NGHỀ CÁ VÀ AN NINH
LƯƠNG THỰC
Phát triển thủy điện đến năm 2040 sẽ dẫn tới sự suy
giảm nghiêm trọng nguồn cung cấp cá. Tổng sinh khối
thủy sản sẽ giảm từ 35 đến 40% vào năm 2020, và
40–80% vào năm 2040.
Phần trăm sản lượng đánh bắt cả hiện tại bị mất đi
của từng quốc gia tương ứng như sau: Thái Lan 55%;
Lào 50%; Campuchia 35%; và Việt Nam 30%.20
Phát triển thủy điện đến năm 2040 sẽ triệt tiêu cá di
cư trên phần lớn sông Mê Công.21 Không một loài cá
di cư nào trên sông Mê Công có thể sống trên các hồ
chứa do các đập tạo thành được quy hoạch xây dựng
từ năm 2020 tới 2040.22

Các phương án quy hoạch về khí hậu kết hợp với sự
mất nguồn protein có từ cá dường như sẽ tạo ra “sự
bất an ở mức độ nghiêm trọng đối với các cộng đồng
ở Lào và ở Campuchia.”24
CÁC TÁC ĐỘNG KINH TẾ
Theo Nghiên cứu Hội đồng, “Các kế hoạch phát triển hiện
có với sự đầu tư quá mức vào nông nghiệp và thủy điện
sẽ làm ảnh hưởng đến an ninh lương thực hiện nay. Các
dự định đầu tư dường như đã gây ảnh hưởng tiêu cực tới
tăng trưởng GDP tại các quốc gia hạ lưu vực sông Mê
Công.”25
Lợi ích và sự đánh đổi của việc phát triển thủy điện không
được phân bổ đồng đều trên toàn hạ lưu vực sông Mê
Công, và không hạn chế đối với quốc gia có nguồn lực.26
Các công ty và ngân hàng nước ngoài được hưởng hầu
hết lợi ích thu được.

Khi các hồ chứa được tạo ra, chúng sẽ ngăn cản trứng cá
và ấu trùng trôi dạt xuống hạ lưu, gây ảnh hưởng nghiêm
trọng tới chu kỳ sinh sản của các loài cá di cư. Tỷ lệ thương
vong của cá trưởng thành di cư xuống hạ lưu qua tuốc bin
thường cao. Nghiên cứu nêu rõ: “Nhiều loài cá di cư có
thể bị tuyệt chủng và có thể xảy ra hiện tượng khoảng
60% sinh khối trong đoạn sông có bậc thang thủy điện bị
suy giảm.”23

Các đập thủy điện mang lại các lợi ích khác nhau cho 4
quốc gia thành viên MRC. Thái Lan nổi lên là người hưởng
lợi chính từ các đập trên dòng chính thuộc Lào trong khi
Việt Nam là người hưởng lợi chính từ các đập trên dòng
chính thuộc Campuchia nhờ nhập khẩu điện năng như đã
được hoạch định.27
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như trên,
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Từ quan điểm kinh tế vĩ mô, nhiều lợi ích kinh tế liên quan
tới thủy điện dòng chính sẽ chuyển vào các nước đầu tư
ngoài hạ lưu vực sông Mê Công như Trung Quốc,
Malaysia, và Hàn Quốc.28 Còn các cộng đồng ngư dân và
nông dân canh tác dọc hành lang sông Mê Công lại chủ
yếu phải gánh chịu các phí tổn.
BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
Các tác động do biến đổi khí hậu và phát triển tài nguyên
nước gây ra có mối quan hệ chặt chẽ. Mối quan hệ này
cực kỳ phức tạp và cần được phân tích theo quan điểm đa
ngành. Biến đổi khí hậu được nêu bật trong Nghiên cứu
Hội đồng bao gồm cả tốc độ tăng nhanh của nước biển
dâng, xu hướng ngập lũ và xâm nhập mặn ở Đồng bằng
sông Cửu Long của Việt Nam, và tăng tính dễ bị tổn thương
của một số cộng đồng ven sông.29
Biến đổi khí hậu dường như làm tăng thêm các tác động
có hại do phát triển thủy điện gây ra. Biến đổi khí hậu
mang đến rủi ro đáng kể cho an ninh lương thực và tăng
trưởng kinh tế, đặc biệt nếu các điều kiện khô hạn như dự
báo xảy ra.30
Theo Nghiên cứu Hội đồng, điều kiện khí hậu khô hạn sẽ
làm giảm tới 2,2 triệu USĐ lợi ích từ thủy điện tính theo
giá trị ròng hiện tại và làm tổn thất về thủy sản tăng tới
15%.31 Các tác động kết hợp do việc đầu tư quá mức vào
nông nghiệp và thủy điện và biến đổi khí hậu nghiêm trọng
hơn sẽ làm các quốc gia trong hạ lưu vực Mê Công phải
chấp nhận triển vọng chỉ đạt được hoặc duy trì tình trạng
thu nhập trung bình hoặc thấp hơn.
Ý KIẾN NHẬN XÉT: CÁC THIẾU HỤT TRONG PHÂN
TÍCH VÀ SỬ DỤNG CÁC KẾT QUẢ NHẬN ĐỊNH
Nối tiếp kiến nghị từ bản Đánh giá Môi trường Chiến lược
năm 2010 là cần đánh giá chi tiết hơn các tác động, Nghiên
cứu Hội đồng cho thấy rõ là các tác động do các đập trên
dòng chính gây ra sẽ rất khủng khiếp đối với sự phát triển
bền vững và kinh tế của các nước trong lưu vực Mê Công.
Các câu hỏi quan trọng vẫn liên quan tới phương pháp
luận của Nghiên cứu và cách thức chính phủ các quốc gia
thành viên MRC xem xét và thực hiện các kiến nghị nêu
trong Nghiên cứu. Ví dụ, còn nhiều điểm không thống
nhất giữa các kết luận quan trọng của Nghiên cứu Hội
đồng và các báo cáo chuyên đề của MRC; và không có
đánh giá tài chính đối với tổn thất phù sa như dự báo. Do
các hạn chế đó, Nghiên cứu chưa trình bày đủ các tác động
nói chung của các dự án thủy điện trên sông Mê Công đối
với người dân và các nền kinh tế hạ lưu vực Mê Công.
28
29
30
31
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như trên.
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như trên.
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THIẾU SỐ LIỆU VỀ CÁC TÁC ĐỘNG ĐỐI VỚI PHỤ
NỮ
Lưu vực sông Mê Công cung cấp tới 80 % nhu cầu protein
cho nhân dân trong khu vực. Phụ nữ có trách nhiệm chính
cho việc cấp dưỡng cho gia đình và tìm kiếm nguồn nước
sạch để sử dụng. Ngoài ra, Nghiên cứu Hội đồng ghi nhận
là “các vấn đề về giới phù hợp với các phát triển tài nguyên
nước vì phụ nữ dễ bị tổn thương hơn nam giới khi lũ và
hạn xảy ra vì họ phụ thuộc nhiều hơn vào tài nguyên thiên
nhiên và các rào cản xã hội làm hạn chế khả năng thích
ứng của họ.”32 Mặc dù vậy, Nghiên cứu Hội đồng không
đưa ra được số liệu về mức độ tác động của việc phát triển
thủy điện và các phát triển tài nguyên nước khác đối với
phụ nữ, nhất là khả năng họ có thể tiếp cận nguồn thực
phẩm dinh dưỡng đủ dùng cho gia đình họ. Nghiên cứu
kiến nghị là MRC sẽ điều tra các vấn đề về giới để khắc
phục các thiếu sót quan trọng đó.
MỘT VÀI CHỈ DẪN ĐỂ LÀM GIẢM TÁC ĐỘNG ĐỐI
VỚI CÁC DÂN TỘC BẢN ĐỊA VÀ THIỂU SỐ
Nghiên cứu Hội đồng đưa ra một vài chỉ dẫn về cách thức
đánh giá, xem xét và giảm thiểu các tác động cụ thể đối
với các dân tộc thiểu số và bản địa, những người đặc biệt
dễ bị tổn thương đối với các phát triển thủy điện trong lưu
vực sông Mê Công. Các nhóm người dân bản địa và thiểu
số đã phải nếm trải các điều kiện bất lợi đáng kể, bao gồm
mức đói nghèo cao, thiếu thốn cơ sở hạ tầng, giáo dục,
chăm sóc y tế, các cơ hội làm kinh tế và được tham gia
vào chính trị.33 Hơn nữa, các nhóm người này còn phụ
thuộc nhiều vào khả năng tiếp cận tài nguyên thiên nhiên
để sinh tồn, cơ hội có công ăn việc làm và thu nhập thấp.34
Hệ quả là các dân tộc bản địa và thiểu số bị ảnh hưởng
một cách không tương xứng với các tổn thất về nghề cá
và do đó không còn cá để ăn.35
KHÔNG CÓ QUY TRÌNH THỰC HIỆN CÁC KIẾN
NGHỊ CỦA NGHIÊN CỨU
Tuyên bố của cuộc họp cấp cao các nhà lãnh đạo MRC
năm 2018 có nội dung là phải ưu tiên xem xét các kết luận
của Nghiên cứu Hội đồng và lấy đó làm “nguồn tham khảo
cho việc lập quy hoạch và thực hiện các kế hoạch và các
dự án quốc gia và các công việc liên quan của MRC.”36
32
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Dẫu vậy, chính phủ các quốc gia Mê Công vẫn chưa giải
thích là bằng cách nào Nghiên cứu sẽ đưa các kiến nghị
đó vào tiến trình Tham vấn và hỗ trợ việc ra quyết định
nói chung đối với các đập trên sông Mê Công.
Việc đạt được các Mục tiêu Phát triển Bền vững trong hạ
lưu vực sông Mê Công phụ thuộc vào khả năng sẵn có
của vốn tự nhiên và đa dạng sinh học đang được bảo tồn.
Điều đặc biệt quan trọng là phải có đất, rừng đầu nguồn
và ven sông, các dòng sông có dòng chảy theo mùa để hỗ
trợ cho nguồn thủy sản nội địa phong phú vào loại nhất
thế giới này. Các kế hoạch xây dựng các đập thủy điện
lớn hiện nay chắc chắn sẽ làm giảm khả năng chống chịu,
làm tăng tính dễ bị tổn thương và làm giảm tính bền vững
ở từng quốc gia thành viên hạ lưu vực Mê Công.
V ẫn có các phương án đáp ứng nhu cầu về năng lượng
trong khu vực. Ví dụ như các nghiên cứu gần đây cho
thấy năng lượng mặt trời và mạng lưới truyền tải điện
(để bán lượng điện thừa từ vùng Tây Nam Trung Quốc
cho Thái Lan và Việt Nam) có thể rẻ hơn nhiều dự án
thủy điện trên dòng chính.37
Dù Nghiên cứu Hội đồng nêu ra các tác động cực kỳ tiêu
cực như bất an lương thực, các hệ sinh thái bị suy giảm
và mất đi tính bền vững, điều ngạc nhiên là Nghiên cứu
dường như lại chấp nhận có thêm nhiều dự án thủy điện
sẽ được xây dựng trên dòng chính và kiến nghị đánh thuế
đối với các lợi ích phát điện, điều mà các nhà đầu tư phát
triển không chấp nhận.
Vì sao các dự án thủy điện lớn trên dòng chính sông
Mê Công vẫn được tiến triển? Vì sao vài tháng sau khi
có kết quả Nghiên cứu Hội đồng, mới đây Chính phủ
Lào lại công bố sẽ xây dựng dự án thủy điện Pak Lay?
Nghiên cứu Hội đồng ghi nhận rằng, tổng sản xuất trong
lưu vực Mê Công có thể cung cấp đủ và bảo đảm 100 %
an ninh lương thực trong lưu vực sông Mê Công. Tuy
nhiên, các quốc gia thành viên MRC cần hợp tác và tạo
nên mạng lưới phân phối có hiệu quả để tránh nhiều người
dân bị thiếu dinh dưỡng do hậu quả của sự thay đổi các
hệ sinh thái trong lưu vực sông Mê Công.38 Tuy nhiên
chính phủ các quốc gia Mê Công không chỉ rõ làm cách
nào để đạt được điều đó.
Với tính khốc liệt của các tác động và sự đánh đổi, Nghiên
cứu Hội đồng kiến nghị là các chính phủ sẽ nghiêm túc
xem xét các phương án năng lượng tái tạo để thay thế việc
xây dựng các đập trên sông Mê Công. Nghiên cứu cũng
chưa cung cấp thông tin làm thế nào để có thể có các
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International Renewable Energy Agency (IRENA), Renewable
Power Generation Costs in 2017, IRENA, Abu Dhabi, 2018,
<http://www.irena.org/publications/2018/Jan/Renewablepower-generation-costs-in-2017>.
Nghiên cứu Hội đồng, 2017, trang 4.

phương án thay thế hoặc làm thế nào các kết luận và kiến
nghị quan trọng khác có thể được chính phủ các quốc gia
hạ lưu vực Mê Công chấp nhận để ra quyết định.
THIẾU SỰ THAM GIA CỦA CÔNG CHÚNG, THIẾU
MINH BẠCH VÀ TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH
Mặc dù có các tác động đáng kể đến an ninh lương thực
khu vực và sinh kế của người dân, quá trình lập quy hoạch
và ra quyết định về các dự án thủy điện tới nay vẫn thiếu
sự tham gia của công chúng, thiếu minh bạch và trách
nhiệm giải trình. Các thông tin toàn diện về các dự án xây
đập trên dòng chính Mê Công vẫn chưa công khai rộng
rãi mặc dù nhiều cộng đồng, các nhóm xã hội dân sự, các
đối tác phát triển và các quốc gia hạ lưu nhiều lần yêu
cầu. Những lời hứa hẹn sẽ công khai thông tin không được
tôn trọng. Thông tin đó bao gồm các thiết kế chi tiết dự
án và các đánh giá thể hiện các biện pháp sẽ giảm thiểu
tác động như thế nào, ví dụ như làm đường cá đi để ngăn
cá trong lưu vực Mê Công bị tiêu diệt và các tác động
khác đối với các hệ sinh thái dòng sông.
TƯƠNG LAI SÔNG MÊ CÔNG CÓ BỀN VỮNG?
Tới nay, chính phủ các quốc gia thành viên MRC đã ra
quyết định đối với các dự án thủy điện trên cơ sở xem xét
từng dự án cụ thể và xem xét một cách hạn chế các tác
động mang tính lưu vực. Chính phủ các quốc gia hạ lưu
vực Mê Công cần đảm bảo là các kết luận của Nghiên cứu
Hội đồng về đánh giá tổn thất lũy tích trên quy mô lưu
vực và những phương án đánh đổi gắn với các dự án đó
sẽ được xem xét, và phải cung cấp những thông tin có ý
nghĩa để có thể ra quyết định đối với các dự án sau này.
Một kiến nghị chính của Nghiên cứu Hội đồng là các quốc
gia thành viên MRC cần xem xét các công nghệ năng
lượng mới như điện mặt trời và điện gió làm các phương
án thay thế cho thủy điện. Việc đánh giá các công nghệ
này, cùng với việc quản lý theo nhu cầu và các biện pháp
năng lượng hiệu quả “sẽ đưa ra cái nhìn nội tại quan trọng
đối với công tác quản lý quan hệ giữa an ninh về nước,
năng lượng và lương thực tại hạ lưu vực Mê Công.”39
Các bên liên quan phái được thực sự tham gia trong tiến
trình ra quyết định để tiếp tục thương lượng và để đạt được
các giải pháp bảo vệ môi trường lưu vực Mê Công, trong
khi vẫn hỗ trợ sinh kế của các cộng đồng ven sông và các
nền kinh tế quốc gia.
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BIỂU CÁC MỐC THỜI GIAN: TIẾN ĐỘ CÁC ĐẬP TRÊN SÔNG MÊ CÔNG
Dưới đây là biểu thời gian về tiến độ xây dựng các dự án trên dòng chính sông Mê Công để thông báo cho
các nhà hoạch định nhằm đưa ra các đánh giá quan trọng và các yêu cầu cung cấp thêm thông tin và tiến
hành nghiên cứu bổ sung trước khi xây dựng dự án. Thời gian biểu cho thấy các dự án trên dòng chính
được tiến hành một cách riêng lẻ mà ít xem xét tới các quan ngại mang tính chất khu vực và các tác động
lũy tích trên quy mô lưu vực.

2010

2011

Ngày 20/10/ 2010: Ủy hội sông Mê Công (MRC)
bắt đầu tiến trình tham vấn về dự án thủy điện
Xayaburi.
Cuối năm 2010: Bắt đầu xây dựng dự án
Xayaburi – dự án đầu tiên trên dòng chính.
Ngày 22/4/2011: Lào kết thúc tiến trình tham vấn
dự án Xayaburi.

Ngày 15/10/2010: MRC công bố bản SEA đối với các
dự án trên dòng chính, kiến nghị hoãn xây dựng 10 năm
để chờ nghiên cứu thêm. Ngân hàng Thế giới tán thành
bản SEA và khẳng định sẽ không tài trợ cho các dự án
dòng chính.
Tháng 4/2011: Một nghiên cứu độc lập của các chuyên
gia về EIA của dự án Xayaburi phát hiện là bản EIA có
nhiều thiếu sót và dưới mức quy chuẩn.
Ngày 8/12/2011: Các chính phủ thành viên MRC đồng
ý tiến hành Nghiên cứu Hội đồng để nghiên cứu các tác
động lũy tích trên quy mô toàn lưu vực.

2012

2014

Ngày 17/7/ 2012: Lào công bố dự án Xayaburi
được thiết kế lại.

Ngày 6/7/2012: Việt Nam và Campuchia đề nghị dừng
xây dựng dự án Xayaburi để chờ nghiên cứu thêm.

Ngày 7/12/2012: Quốc hội Lào phê duyệt dự án
Xayaburi.

Ngày 7/8/2012: Dân làng Thái Lan nộp đơn kiện vi
phạm quyền hiến định đối với việc chấp thuận mua điện
của dự án Xayaburi. Đơn kiện yêu cầu phải tiến hành
EIA xuyên biên giới.

Ngày 25/12/2014: MRC bắt đầu tiến trình tham
vấn dự án Đôn Sahong – dự án thứ hai trên dòng
chính.

Ngày 24/6/2014: Tòa Hành chính Tối cao Thái Lan
chấp thuận đơn kháng án về dự án Xayaburi.

2015

Ngày 24/01/2015: Kết thúc quá trình tham vấn
dự án Đôn Sahong. Mặc dù có yêu cầu cần
nghiên cứu thêm nhưng các bên không đạt được
thỏa thuận.

2016

Tháng 1/ 2016: Bắt đầu xây dựng dự án Đôn
Sahong.
Ngày 20/12/2016: MRC bắt đầu tiến trình tham
vấn dự án Pak Beng – dự án thứ ba trên dòng
chính.

2017

2018

Ngày 19/6/2017: MRC kết thúc quá trình tham
vấn dự án Pak Beng mặc dù có phát hiện nhiều
sai sót trong các nghiên cứu. Kế hoạch về thỏa
thuận chung để giải quyết các quan ngại được
công bố.

Tháng 2/2018: MRC công bố kết quả Nghiên cứu Hội
đồng, chỉ ra là các dự án đã hoạch định đe dọa nghiêm
trọng tới hệ sinh thái và kinh tế khu vực, và an ninh
lương thực cho nhân dân địa phương.
Ngày 8/8/2018: MRC bắt đầu tiến trình tham vấn
dự án Pak Lay – dự án thứ tư trên dòng chính.
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Ngày 8/6/2017: Dân làng Thái Lan nộp đơn kiện là
việc tham vấn về các tác động xuyên biến giới của dự
án Pak Beng tiến hành không thỏa đáng.

Ngày 23/7/2018: Vỡ đập phụ Xe-Pian Xe-Namnoy làm
chết 40 người và hàng nghìn người phải di dời. Lào
tuyên bố sẽ điều tra toàn quốc các dự án đập và dừng
đầu tư các dự án thủy điện mới.

