
8/25/2014

1

Vai trò của cộng đồng và các tổ chức xã hội 
trong quản lý bảo vệ môi trường ở Việt Nam

BÀI HỌC KINH NGHIỆM  

VỀ SỰ THAM GIA CỦA CỘNG ĐỒNG TRONG  QUÁ 
TRÌNH PHẢN BiỆN 2 DỰ ÁN THỦY ĐIỆN ĐỒNG NAI 6 

VÀ 6-A LƯU VỰC SÔNG ĐỒNG NAI. 

TS. Vũ Ngọc Long

Viện Sinh thái học Miền Nam 

Hội thảo quản lý rừng đầu nguồn lưu vực
sông Đồng Nai ngày 24/5/2011. 

1) Việc xây dựng đập thủy điện trên dòng Đồng Nai đã làm
mất đi một diện tích rất lớn rừng và đất nông nghiệp. 

2) Việc vận hành cách đập thuỷ điện đã làm thay đổi dòng
chảy, nhiệt độ nước làm suy giảm ĐDSH.

3) Trong những năm vừa qua, đã có một sự suy giảm đáng
kể chất lượng nước của hệ thống sông Đồng Nai, mức độ
ô nhiễm cao hơn từ 1-5 lần tiêu chuẩn quốc gia. 

4) Một loạt các vấn đề về sức khoẻ của con người , về ĐDSH 
trong tự nhiên. 

5) Tầm quan trọng của sự minh bạch trong việc thu thập và
phân tích số liệu đảm bảo mọi người có thể tin được vào
chất lượng của một nghiên cứu và từ đó ra quyết định.

Các vấn đề về thể chế/chính sách

• Các nhà máy thuỷ điện có thể đã được
quyết định bởi những chính sách không
liên quan một cách rõ ràng đến các chính
sách quy định về việc tiếp cận tài nguyên
nước.

• Quá trình xây dựng dự án thủy điện trên
dòng sông Đồng Nai không có liên kết chặt
chẽ đến các chính sách quy định việc bảo
vệ môi trường, cũng như bảo vệ đa dạng
sinh học. 

Đồng Nai 6 

• ĐN6 có công suất 135MW
• Bờ trái – trong VQG Cát Tiên

(xã Đồng Nai Thượng, huyện
Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng) có
diện tích là 77,36 ha và thuộc
rừng phòng hộ Lộc Bắc, huyện
Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng có
diện tích là 0,09 ha. 

• Bờ phải thuộc rừng phòng hộ
Nam Cát Tiên (xã Hưng Bình và
xã Đăk Sin, huyện Đăk R’Lấp, 
tỉnh Đăk Nông) có diện tích là
77.9 ha.

Đồng Nai 6-A 

• ĐN6-A có công suất 106 MW .
• Bờ phải – xã Đồng Nai, H. Bù
Đăng, tỉnh Bình Phước; 
• Bờ trái – xã Phước Cát 2 H. Cát
Tiên, tỉnh Lâm Đồng; vùng lõi của
VQG Cattien. 
Lòng hồ chiếm 50,55 ha Vườn
Quốc Gia Cát Tiên; 32,644 ha 
thuộc rừng phòng hộ Nam Cát
Tiên tỉnh Đắk Nông; 91,42 ha 
Nông lâm trường Cao su Đồng
Nai xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng, 
tỉnh Bình Phước.
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Xem xét Tính pháp lý của 02 Dự
án Thủy điện DN-6 và DN-6A

Xem xét tính pháp lý của 02 Dự án Thủy điện DN-6 và
DN-6A. Dự án vi phạm những điều luật như sau: 

1. Dự án chưa được Quốc hội Việt Nam thông qua chủ trương đầu tư. Theo Điều
3, mục b/ Nghị quyết Quốc Hội số 49/2010/QH12 ngày 19/6/2010. 

2. Điều 7 Luật ĐDSH (2008) “…Những hành vi bị nghiêm cấm về đa dạng sinh học
(ĐDSH), và Điều 11, mục 2 (d):  “..Trong quá trình tổ chức thực hiện quy hoạch.

3. Luật di sản văn hóa (2001) , Khoản 3, điều 32 Quy định:  khu vực bảo vệ I

4. Theo các quy định của Quyết định số 186/QĐ-TTg, ngày 14/8/2006 của Thủ
tướng Chính Phủ về quy chế quản lý rừng. Và Khoản 1, điều 9, luật Bảo Vệ & PTR 
(2004): quy định nguyên tắc bảo vệ và phát triển rừng. 

5. Mục 12, điều 7 Luật Bảo vệ môi trường (2005) nghiêm cấm những hành vi:
“Xâm hại di sản thiên nhiên, khu bảo tồn thiên nhiên”

6. Nghị định 109/2003/NĐ-CP ngày 23/9/2003, khoản 1, điều 7. Về bảo tồn và phát
triển bền vững các vùng đất ngập nước . 

7. Công ước quốc tế về Đa dạng sinh học 1992. Việt Nam đã tham gia ký kết ngày
16/11/1994. Mục c, điều 8.

8. Khung chiến lược của Khu dự trữ sinh quyển của MAB / UNESCO. Mục 5, điều 4

ĐI TÌM SỰ THẬT – CHUYẾN ĐI KHẢO SÁT THỰC ĐỊA VÙNG 
DỰ ÁN ĐN6 và ĐN6-A 08-13/7/2011.   

• Trung tâm đa dạng sinh học và phát triển
(CBD) tiến hành khảo sát vùng dự án ĐN6 và
ĐN6-A . 

• Cùng tham gia khảo sát là Hạt Kiểm lâm VQG 
Cát Tiên và 2 phóng viên báo Tuổi trẻ. 

• Đoàn khảo sát đã tập trung nghiên cứu: 
–tính đa dạng sinh học những nhóm thực

vật, 
–nhóm thú, chim, bò sát lưỡng cư, nhóm cá
–và các hình thức sinh kế sử dụng tài

nguyên của người dân. 

Đoàn khảo sát tại khu vực Đồng Nai 6
Ngày 8/7/2011  
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Khảo sát khu vực dự án Đồng Nai 6-A. 
Ngày 11/7/2011 Nghiên cứu về đa dạng sinh học Cá

Vượt sông đến khu vực DN-6A Những người bị ảnh
hưởng xã Đồng Nai
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Một số loài chim đã ghi nhận được tại khu vực
dự án Đồng Nai 6 và 6-A.

• Thành phần loài

• Khu vực nghiên cứu có khá nhiều các loài chim thường thấy và
quý hiếm.  Đoàn khảo sát đã ghi nhận được sự xuất hiện của
98 loài chim thuộc 25 họ, 13 bộ trên cả hai khu vực Đồng Nai
6 và 6A.

•STT TÊN KHOA HỌC TÊN TIẾNG VIỆT SĐVN
2007

SĐ IUCN
2010

1 Arborophila davidi Gà so cổ hung EN

2 Lophura diardi Gà lôi hông tía VU

3 Polyplectron germaini Gà tiền mặt đỏ VU

4 Buceros bicornis Hồng hoang VU

5 Ichthyophaga ichthyaetus Diều cá đầu xám VU

Một số loài chim quý hiếm
cần quan tâm bảo tồn . 

Hồng hoàng Loài Gà so cổ hung

NHÓM THÚ 

� Nhóm khảo sát đã ghi nhận được tổng cộng 22 loài thú thuộc 9 
họ, 4 bộ quanh khu vực dự án. 

� 12 loài - Đồng Nai 6, 8 loài - Đồng Nai 6A 

� Khỉ đuôi lợn Macaca leonina: VU (SĐVN, 2007), VU (IUCN, 2011). 

� Chà vá chân đen Pygathrix nigripes : EN (SĐVN, 2007), EN (IUCN, 
2011).

� Vượn đen má vàng Nomacus gabriellae : EN (SĐVN, 2007), EN 
(IUCN, 2011).

� SÓC ĐEN LỚN Ratufa bicolor : NT (IUCN, 2009), VU (SĐVN, 2007)

� Cu li nhỏ Nycticebus pygmaeus: VU (SĐVN 2007), VU (IUCN, 2011)

Chà vá chân đen Pygathrix
nigripes : EN (SĐVN, 2007), 
EN (IUCN, 2011)
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Bản đồ phân bố loài Vượn đen má vàng (Nomascus
gabriellae) trong rừng Cát Lộc. (Nguồn: Nguyễn Xuân 

Đặng và cộng sự 2005) 
NHÓM CÁ 

• Trong lần khảo sát nhanh trên thực tế đã ghi nhận 
được 22 loài Cá nước ngọt thuộc 9 họ và 5 bộ. 

• Trong đó có 21 loài được thu mẫu và có hình 
ảnh. Riêng về loài Cá rồng Scleropages 
formosus (Cấp bậc đe dọa EN theo IUCN, 
Redlist 2011) ghi nhận được qua phỏng vấn.

• Trên dòng sông đồng Nai đoạn sau dự án thủy điện
6-A thường có khỏang 30 hộ chuyên làm nghề đánh
bắt cá quanh năm. 

KHU HỆ THỰC VẬT 
• Đây là hệ thực vật Cổ nhiệt đới, dưới xứ Ấn Độ - Mã Lai, 

miền Mã Lai, có mối quan hệ gần gũi với hệ thực vật của
hệ thực vật Nam Lào, Campuchia, Thái Lan hay Malezi ở 
phía Nam. 

Các kiểu quần xã đặc trưng của khu vực là: 

• Quần xã thường xanh cây lá rộng trên đỉnh và các
đường đỉnh; 

• Quần xã rừng cây gỗ lá rộng hỗn giao với Tre nứa.

• Trong khu vực khảo sát đã quan sát được những loài
thực vật đặc hữu hẹp đặc trưng ở hệ thực vật Cát Lộc

• Loài Hùng Lan Việt - Orchidantha vietnamica. 

Loài Hùng Lan Việt - Orchidantha vietnamica
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Theaceae / Camellia sp  
� Trong vùng Cát Lộc được mô tả có loài hoa trà pike 

(Camellia piquetiana) một loài cây gỗ nhỏ đặc hữu và
phân bố rất hẹp trong khu vực Cao nguyên Bảo Lộc –
Lâm Đồng. 

� Đã thu được mẫu hoa trà mới (TS. Lưu Hồng Trường
cùng với các nhà thực vật của Vườn thực vật Hoàng Gia
Úc nghiên cứu và mô tả)  những khác biệt về hình thái
của bộ nhị nhụy và kiểu di truyền. 

� 1 loài hoa trà mới cho khoa học dự kiến tên mới
Camellia longii.. 

� Hiện nay đang mùa hoa nở rất đẹp đang sinh trưởng và
phát triển tốt dưới kiểu rừng lồ ô hỗn giao với 1 số cây
gỗ quý của vùng dự án Đồng Nai 6-A. 

Theaceae / Camellia longii

Vấn đề sinh kế và đời sống phụ thuộc vào rừng

• 100% người dân được phỏng vấn cho biết có
phụ thuộc vào lâm sản ngoài gỗ, bao gồm cả
người dân tộc bản địa và người Kinh. 

• Sau khi mùa điều kết thúc vào tháng 6 là
khoảng thời gian người dân tộc vào rừng
thường xuyên hơn - “mùa rừng”. 

• Rau rừng : rau nhip, đọt mây đắng, mây nước, 
măng, nấm đỏ, nấm mối, củ mài… và một số
loài DV nhỏ như nòng nọc, ếch, dế, dúi, chuột
rừng…

Lâm sản ngoài gỗ là tài nguyên không thể thay thế
được trong cuộc sống của người Đồng bào. 

Bù Sa Bi Nao Bê Đê Bù Gia Rá Tổng

Rau nhiếp 8 15 8 9 40

Đọt mây 6 14 9 7 36

Măng 8 9 4 3 24

Nấm 0 2 0 0 2

Động vật

nhỏ
1 7 5 2 15

Tổng 23 47 26 21 117
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Sinh kế  - Đánh bắt cá
Số lần bắt cá trong tháng và hình thức thức bắt cá của 

người dân xã Đồng Nai thượng 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
câu 1 3 9 8 8 7 4 8 11 12 4 1

lưới 2 7 28 30 26 14 6 5 2 2 3 3

chài 3 9 10 9 4 1 1 1 1 1 1

kích điện 2 4 10 9 8 3 2 1 1

Xúc 1 2 5 4 4 3 1 1

Tổng 
6 19 61 61 55 31 14 15 14 16 9 5

Loài tê giác một sừng Việt Nam ở Cát Lộc
(Rhinoceros sondaicus annamiticus)

WWF cho rằng mất sinh cảnh
sống là yếu tố then chốt dẫn

đến sự tuyệt chủng của tê giác
Java tại Việt Nam, đồng thời
cảnh báo rằng việc thực thi 
pháp luật không thỏa đáng, 

quản lý thiếu hiệu quả, xâm lấn
đất và xây dựng cơ sở hạ tầng
bên trong và gần các khu vực

được bảo vệ chỉ làm tăng thêm
áp lực cho các quần thể loài

vốn đã dễ bị tổn thương trong
các khu vực này.

Vấn đề bảo tồn
đa dạng văn hóa

bản địa

15/07/2011 10:50 (GMT + 7) http://tuoitre.vn/chinh-tri-xa-
hoi/446657/lat-tay-bao-cao-tac-dong-moi-truong.html#ad-

image-0

• Sau gần một tuần đi thực địa dự án 
ĐN6 và ĐN6A, p/v Tuổi Trẻ cùng các 
thành viên trong đoàn cán bộ Trung 
tâm CBD (Viện Hàn Lâm KHCNVN) đều 
nhận thấy báo cáo DTM của hai dự án 
này có quá nhiều sai sót, trái ngược với 
thực tế, khiên cưỡng.

• Thủy điện Đồng Nai có lợi cho... 
Quảng Nam: Nhiều nhà khoa học khi 
đọc bản báo cáo này do Viện Quy 
hoạch thủy lợi miền Nam lập cho dự án 
thủy điện ĐN6, và 6A đều dễ dàng 
nhận ra không ít chi tiết được sao chép 
từ một số tài liệu hoặc bản báo cáo tác 
động môi trường ở những vùng miền 
khác. p/v Đức Tuyên, báo Tuổi trẻ
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Hội thảo tham vấn cộng đồng
ngày 6-7/8/2011 – tại VQG Cattien Đồng Nai

GS,TSKH Đặng Vũ Minh Khai mạc hội thảo

Hội thảo tham vấn cộng đồng
ngày 6-7/8/2011 – tại VQG Cattien Đồng Nai

Nhóm phóng viên báo chí Khảo sát thực địa
ĐN6 và ĐN6-A ngày 6/8/2011 

Giải Báo chí TP HCM và dự án thủy
điện ĐN6 và ĐN6-A 

• 2012: Giải báo chí TP.HCM lần thứ 30 –
giải nhì nhóm chính luận, phóng sự của
p/v Đức Tuyên (báo tuổi trẻ): Lật tẩy báo
cáo đánh giá tác động môi trường.   

• 2013: Giải nhất ở nhóm chính luận được 
trao cho tác giả Thu Sương – Minh Khanh 
(báo Người Lao Động) với loạt bài “Hai dự 
án thủy điện kỳ lạ”.
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Các chuyên gia của VRN trong ngày khảo sát
thực địa ĐN6 và ĐN6-A – 6/8/2011 

Tính “đa phương” của sự tham gia và
tiếng nói cộng đồng trong phản biện dự

án thủy điện ĐN6 và ĐN6-A 
Đâu là

“Tiếng nói của lý trí và lương tâm” 
với

“ Tiếng nói của chính nghĩa” 

Hội thảo khoa học về các vấn đề môi trường “dự án
thủy điện ĐN6 và ĐN6-A”  30/9/2011 tại Hà Nội

HỘI BẢO VỆ THIÊN NHIÊN VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM. 

Số: 215/HMTg . Hà Nội, ngày 21 tháng 9 năm 2011

GIẤY MỜI HỘI THẢO

Thực hiện chức năng tư vấn phản biện xã hội về các vấn đề bảo vệ thiên nhiên và môi
trường, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam trân trọng kính mời Quý Đại

biểu tham dự Hội thảo khoa học về các vấn đề môi trường “Dự án Thủy điện Đồng Nai
6 và 6A”.

Thời gian: Buổi sáng, bắt đầu từ 7h30, thứ sáu ngày 30/9/2010

Địa điểm: Hội trường lớn, Khách sạn Công đoàn, số 14 Trần Bình Trọng, Quận Hoàn Kiếm, 
Hà Nội.

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam. Địa chỉ: Tầng 9, Khách sạn Công đoàn, số
14 Trần Bình Trọng, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại/Fax: 04.39420279, 0983. 

761714 (C.Thủy). Email: thuyvacne@gmail.com.

Chủ tịch. TS. Nguyễn Ngọc Sinh

“Những tiếng nói của lý trí và lương tâm”
(Cập nhật ngày: 09/10/2011 20:33:00)

http://phienbancu.vacne.org.vn/default.aspx?newsid=6990

• Hội BVTN&MT Việt 
Nam (VACNE) tổ 
chức tại Hà Nội, 
ngày 30/9/2011.

Đó là đánh giá của dư luận xã hội về Hội 
thảo khoa học môi trường liên quan đến Dự 
án xây dựng thủy điện 6 và 6A trên sông 
Đồng Nai, 
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• Đây là diễn đàn mở, nhằm làm sáng tỏ những thông tin 
đang gần đây về những tác động xấu tới môi trường, 
nếu triển khai Dự án xây dựng Thủy điện 6 và 6A trên
sông Đồng Nai.

• Mặc dù mưa lớn, do bão số 5 đang đổ bộ vào miền
Bắc nước ta, nhưng vẫn có 128 đại biểu tham dự hội
thảo này, trong đó có các vị lãnh đạo VUSTA, VACNE và
phó Chủ tịch UBND các tỉnh Bình Phước, Đắc Nông, 
vườn quốc Gia Cát Tiên cùng đại diện nhiều cơ quan 
Thông tấn, báo chí của Việt Nam

“Những tiếng nói của lý trí và lương tâm”
(Cập nhật ngày: 09/10/2011 20:33:00)

http://phienbancu.vacne.org.vn/default.aspx?newsid=6990

• Ngoài các nhà nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh
vực môi trường, còn có đông đảo các nhà
quản lý, đại diện các Bộ: Tài Nguyên & Môi
trường, Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, 
Công Thương, Bộ Công An và một số tổ
chức đoàn thể và địa phương khu vực sông
Đồng Nai.

“Những tiếng nói của lý trí và lương tâm”
(Cập nhật ngày: 09/10/2011 20:33:00)

http://phienbancu.vacne.org.vn/default.aspx?newsid=6990

• Phát biểu khai mạc Hội thảo, TS. Nguyễn Ngọc Sinh, Chủ tịch
VACNE đã thẳng thắn thừa nhận: Mọi việc đều có giá của nó
và việc định giá cho môi trường liên quan đến phát triển bền
vững là không hề đơn giản. 

• Ông bày tỏ sự cảm ơn và đánh giá rất cao sự đóng góp tích
cực và ý kiến khách quan của các cơ quan và cá nhân đối với
sự kiện quan trọng này. Chủ tịch cho rằng: nhiệm vụ tư vấn, 
phản biện xã hội, nhất là các vấn đề liên quan đến môi
trường xây dựng thủy điện, trong đó có Dự án thủy điện 6 và
6A trên sông Đồng Nai không chỉ là chức năng của VACNE, mà
nó còn là những bức xúc của toàn xã hội, cần phải giải quyết
trong thời gian hiện nay.

“Những tiếng nói của lý trí và lương tâm”
(Cập nhật ngày: 09/10/2011 20:33:00)

http://phienbancu.vacne.org.vn/default.aspx?newsid=6990

• Với thái độ thẳng thắn và tinh thần trách nhiệm cao đổi với
với đất nước, gần 20 báo cáo, tham luận tại Hội thảo đều thể
hiện tâm huyết của các nhà khoa học, cán bộ quản lý đối với
sự phát triển bền vững của đất nước. Hầu hết các báo cáo
đều có những dẫn liệu khoa học, với những lý lẽ phân tích và
đánh giá đúng mức về các vấn đề môi trường liên quan đến
xây dựng các công trình.

• Cụ thể là: các công trình thủy điện 6 và 6A có khả năng gây ra
những tác động tiêu cực đến môi trường vườn quốc gia Cát
Tiên và cần được giảm thiểu. Nhưng hệ lụy của nó không tới
mức nghiêm trọng và gay gắt như một số kết luận nóng vội, 
mà các phương tiện thông tin đã đăng tải trong thời gian gần
đây.

“Những tiếng nói của lý trí và lương tâm”
(Cập nhật ngày: 09/10/2011 20:33:00)

http://phienbancu.vacne.org.vn/default.aspx?newsid=6990
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• Theo phân tích của nhiều chuyên gia: nếu thủy điện
6 và 6A được xây dựng như thiết kế, thì sẽ có khoảng
1/20 diện tích rừng khu Cát Lộc bị mất do ngập nước
và không có khả năng tác động lớn như những
thông tin đã nêu.

• Nó chỉ gây ảnh hưởng một phần, tới nơi kiếm ăn của
động vật hoang dã và nơi cư trú của chúng, cũng như
sinh thái của vườn quốc gia Cát Tiên

“Những tiếng nói của lý trí và lương tâm”
(Cập nhật ngày: 09/10/2011 20:33:00)

http://phienbancu.vacne.org.vn/default.aspx?newsid=6990

Những tiếng nói của lý trí và
lương tâm

• Nó có thể làm giảm số lượng cá thể (động, thực vật trên cạn) 
nhưng không thể làm giảm số lượng loài động thực vật đặc
hữu của vườn quốc gia như một số thông tin đã nêu ra. Ông
Nguyễn Đức Luyện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắc Nông - nơi
chịu ảnh hưởng trực tiếp của Dự án thủy điện này khẳng định: 
Phần lớn diện tích rừng bị ngập nước (gần 137 ha) khi xây
dựng các đập thủy điện 6 và 6 A đều là rừng lồ ô, cây bụi và
chỉ có 5 ha rừng giàu.

• Tổng số thiệt hại về tài nguyên rừng (chủ yếu là gỗ) nếu xây
dựng các công trình này sẽ lên tới khoảng 2-3 tỉ đồng

“Những tiếng nói của lý trí và lương tâm”
(Cập nhật ngày: 09/10/2011 20:33:00)

http://phienbancu.vacne.org.vn/default.aspx?newsid=6990

Những tiếng nói của lý trí và
lương tâm

• Hai bậc thủy điện này hoàn toàn biệt lập
với Nam Cát Tiên (khu Bảo tồn Đa dạng
sinh học cốt lõi của vườn quốc gia) 

• Cách khu bảo tồn đất ngập nước Bầu Sấu
khá xa (hơn 25 Km theo đường chim
bay), nên tác động của nó không đáng
kể (nếu có)

“Những tiếng nói của lý trí và lương tâm”
(Cập nhật ngày: 09/10/2011 20:33:00)

http://phienbancu.vacne.org.vn/default.aspx?newsid=6990

• Kết thúc Hội thảo này, các đại biểu đã yêu cầu Hội BVTN&MT 
Việt Nam cần kiến nghị với các cơ quan chức năng: có thể cho
phép triển khai Dự án Thủy điện Đồng Nai 6 và 6A, với những
yêu cầu rất cụ thể mà các chuyên gia đã đóng góp tại hội thảo
này, nhằm thực hiện tốt mục tiêu: bảo vệ tài nguyên môi
trường đi đôi với phát triển bền vững.

• Báo cáo kết quả của hội thảo: đã bỏ qua tính pháp lý của 2 
dự án và “kiến nghị VACNE nghiên cứu gửi công văn đến các
địa chỉ cần thiết thuộc Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành, 
các địa phương và tổ chức liên quan về việc cho phép triển
khai Dự án Thủy điện Đồng Nai 6 và 6A theo quan điểm phát
triển bền vững. 
(http://phienbancu.vacne.org.vn/default.aspx?newsid=6988)

“Những tiếng nói của lý trí và lương tâm”
(Cập nhật ngày: 09/10/2011 20:33:00)

http://phienbancu.vacne.org.vn/default.aspx?newsid=6990
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Cái kết có hậu cho tiếng nói của cộng đồng. 

• Thứ Sáu, 27/09/2013 21:35:  Phó Thủ tướng Hoàng Trung 
Hải chỉ đạo Bộ Công Thương rà soát để đưa 2 dự án thủy
điện Đồng Nai 6 và 6A ra khỏi các quy hoạch đã được
duyệt. 

• Văn bản của Văn phòng Chính phủ nêu rõ xét đề 
nghị của Bộ TN-MT (công văn số 142 ngày 
30/8/2013) về việc thẩm định Báo cáo đánh giá tác 
động môi trường các dự án thủy điện Đồng Nai 6 và 
Đồng Nai 6A, 

• Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến: Đồng ý 
với kiến nghị của Bộ TN-MT tại công văn số 142, giao 
Bộ Công Thương rà soát để đưa các dự án thủy điện 
Đồng Nai 6 và Đồng Nai 6A ra khỏi các quy hoạch 
được duyệt, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Sự thật đã lên tiếng – Tiếng nói chính nghĩa
(TRƯƠNG VĂN VỞ , Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai)

• http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/su-that-da-len-tieng-
2013091011213270.htm

• Sau thời gian dài thực hiện chức năng của cơ quan dân cử, chúng
tôi nhận thấy đến giờ phút này, Bộ TNMT đã chính thức kiến nghị
với Chính phủ, trả lời những nội dung quan tâm của Đoàn Đại biểu
Quốc hội tỉnh Đồng Nai, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Đồng
Nai những điểm mấu chốt về sự thiếu cơ sở pháp lý và các tác
động bất lợi đến môi trường từ hai dự án thủy điện ĐN6, 6A.

• “Hoan nghênh Bộ Tài nguyên và Môi trường đã nói lên sự thật! 
Động thái này đã khiến không chỉ người dân Đồng Nai mà người
dân cả nước vui mừng vì không chỉ cứu Vườn Quốc gia Cát Tiên
khỏi rơi vào thảm họa mà còn chứng minh được sự thắng thế của
những tiếng nói chính nghĩa, xuất phát từ tình yêu thiên nhiên, 
yêu quê hương, đất nước và trách nhiệm cho thế hệ mai sau. 

Nhìn lại thời gian 3 năm
quá trình tham vấn và sự tham

gia của cộng đồng trong việc loại
bỏ 2 dự án thủy điện ĐN6 và

ĐN6-A,  bảo vệ tài nguyên thiên
nhiên lưu vực sông Đồng Nai

3 năm hồi hộp, lo lắng
3 năm tranh luận và đồng tâm

• 2009 - Hai dự án thủy điện ĐN6 và 6A được đưa
vào diện quy hoạch trên sông Đồng Nai. Vị trí dự
kiến có thể nằm trong Vườn Quốc gia (VQG) Cát
Tiên. 

• 20-6-2011, Bộ NN&PTNT báo cáo Thủ tướng diện
tích chiếm đất của 2 dự án chỉ là dải hẹp dọc sông
Đồng Nai, là ranh giới ngoài VQG Cát Tiên, ít ảnh
hưởng trực tiếp đến vườn. Do đó, Bộ NN-PTNT 
thống nhất việc thực hiện 2 dự án.

• VQG Cát Tiên đứng trước nguy cơ mất 137 ha 
trong vùng lõi.
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Quá trình tham vấn sự tham gia
cộng đồng

• 24/5/2011: Hội thảo quản lý tổng hợp rừng đầu nguồn và lưu vực sông
Đồng Nai. (VQG Bidoup Nui Ba. Lâm Đồng

• 27-6-2011, Báo Người Lao Động bắt đầu thông tin về 2 dự án thủy điện
Đồng Nai 6 và 6A có một phần nằm trong VQG Cát Tiên đến bạn đọc. 

• 08-13/7/2011: khảo sát vùng dự án đi tìm ra sự thật

• 06-07/8/2011: Hội thảo đầu tiên về vấn đề DN-6 và DN6A. Tại VQG 
Cattien. Chính thức công bố sự thật và gian lận trong b/c DTM lần 1 cho
công chúng và báo chí. 

• Thực sự thu hút sự quan tâm của cộng đồng. 

• Ban đầu là những chuyên gia, lãnh đạo các VQG khácw, dần dần, làn
sóng phản đối 2 dự án này ngày càng dâng cao trong dư luận xã hội. 

• Có thể nói chưa dự án thủy điện nào lại tốn quá nhiều giấy mực và công
sức của các bộ, ngành, đoàn thể, tổ chức như thủy điện Đồng Nai 6 và
6A.

Quá trình tham vấn sự tham gia cộng đồng: 
mâu thuẫn và các giải quyết

• 30/9/2011: Hội thảo phản biện tại Hà Nội do VACNE tổ chức. 

• VACNE gửi công văn đến các địa chỉ cần thiết thuộc Quốc
hội, Chính phủ, các Bộ, ngành, các địa phương và tổ chức
liên quan về việc cho phép triển khai Dự án Thủy điện Đồng
Nai 6 và 6A theo quan điểm phát triển bền vững cùng với báo
cáo kết quả của hội thảo được thông báo rộng rãi. 

Bắt đầu của giai đoạn tranh luận gay gắt giữa các bên. 

Ủng hộ và không ủng hộ. Sự thật và không sự thật.

Các bên có liên quan:

Khoa học – khoa học. Địa phương – Địa phương

Báo chí – Báo chí Trung ương – Địa phương

Cộng đồng – Chủ đầu tư. Truyền hình – Truyền hình

Vấn đề : Được gì, mất gì? 
Báo Đồng Nai trích đăng ý kiến người dân vùng bị ảnh hưởng

tại các huyện Tân Phú, Định Quán, Vĩnh cửu và Biên Hòa ... 
Những người đã gắn bó lâu đời với dòng sông Đồng Nai... 

15/05/2013 (GMT+7)

• Bà Lê Thị Trừ, cán bộ lão thành cách mạng ở Vĩnh
Cửu: Xây dựng thủy điện Đồng Nai 6 và 6A sẽ gây
tác hại cả vùng sinh thái rộng lớn

• ……Tôi là người sống, tham gia kháng chiến trong hai
thời kỳ chống Pháp và Mỹ ở Chiến khu Đ, rừng Nam 
Cát Tiên nên hiểu khá rõ về vùng đất mà thiên nhiên
đã ưu ái ban tặng cho chúng ta, bởi đó là tài sản
không gì đánh đổi được. Tôi nay đã 89 tuổi nhưng
vẫn còn đủ minh mẫn để nhận thức rằng, nếu cứ
tiến hành xây dựng hai dự án thủy điện Đồng Nai 6 
và 6A thì “mất” sẽ nhiều hơn “được”.

“Nông dân đang hoang mang, lo lắng”

• Anh Lê Đình Xuân, ngụ ấp 6B, xã Núi Tượng (huyện Tân 
Phú):

• …….Để thực hiện được dự án này, chủ đầu tư luôn đưa
ra những viễn cảnh rất tốt đẹp, như: sẽ có hướng cải tạo
dòng chảy, môi trường đảm bảo, đặc biệt không ảnh
hưởng tới đời sống an sinh xã hội trong khu vực. Thế
nhưng thời gian qua, chúng ta đã có quá nhiều bài học
liên quan đến thủy điện, chẳng hạn như: “chặn” nguồn
sống của người dân, hủy hoại môi trường, “giết chết” 
dòng sông… Đây là điều mà người dân chúng tôi rất
hoang mang, lo lắng. Vì một khi hai dự án này được
triển khai thì đời sống của nông dân sẽ bị ảnh hưởng
không nhỏ, nhất là về nguồn nước sản xuất, sinh hoạt.



8/25/2014

14

“Sông Đồng Nai bị chặn thì nông dân đói!”

• Anh K’Lâm (dân tộc S’Tiêng) ngụ tại ấp 4, xã Tà Lài
(huyện Tân Phú):

• Gia đình tôi có 5 nhân khẩu, thời gian qua, chúng tôi
sống nhờ vào 4 sào ruộng lúa. Nếu đầu nguồn sông bị
chặn lại để làm thủy điện thì nước sông Đồng Nai sẽ
cạn và không còn phù sa bồi đắp cho cánh đồng của
chúng tôi. Thời gian qua, vào mùa nắng hàng năm
chúng tôi không canh tác được vì thiếu nước, phải bỏ
ruộng khô. Nhà nước đã tạo điều kiện để chúng tôi
sinh sống, phát triển ổn định ở khu tái định cư này
trên 30 năm. Chính vì vậy, không thể vì làm thủy điện
mà để người dân trở lại cuộc sống bấp bênh như
trước.

Sông “chết” thì dân cũng… khó sống

• Ông Quảng Trọng Khen, ngụ khu B, ấp Thới Sơn, xã
Bình Hòa (huyện Vĩnh Cửu):

• ….Gia đình tôi bao đời nay đều làm nông. Nguồn
nước chính phục vụ cho tưới tiêu là dòng sông Đồng
Nai. Nhờ có nước từ con sông này mà những năm
qua, sản lượng nông sản của gia đình tôi cũng như
bà con vùng này khá ổn định. Bởi thế, nếu hai dự án
thủy điện Đồng Nai 6 và 6A được thực hiện, sẽ ảnh
hưởng nghiêm trọng đến nguồn nước sông Đồng
Nai. Bà con chúng tôi đang rất lo, bởi sông Đồng Nai
“chết” thì người dân chúng tôi cũng… khó sống vì
chắc chắn sẽ gặp muôn vàn khó khăn trong sản xuất
nông nghiệp, phát triển đời sống.

Chất lượng nước sông giảm sẽ ảnh hưởng đến
bưởi Tân Triều

• Ông Ngô Văn Nghi, ấp Vĩnh Hiệp, xã Tân Bình
(huyện Vĩnh Cửu):

• Ấp Vĩnh Hiệp là một cù lao nhỏ được bao bọc bởi
một nhánh của sông Đồng Nai. Nhờ đặc thù này mà
bao năm qua, người dân trong ấp đa phần đều dùng
nước sông để tưới cho cây trồng, nhất là cây bưởi. 
Bưởi Tân Triều là một thương hiệu không chỉ của
riêng chúng tôi mà còn là của tỉnh Đồng Nai. Do đó, 
nếu nguồn nước sông Đồng Nai bị giảm, thậm chí
cạn kiệt vì phải chặn dòng trên thượng nguồn thì
nguy cơ nước biển xâm lấn cũng tăng cao; từ đó
loại bưởi Tân Triều nổi tiếng sẽ có nguy cơ bị xóa sổ.

• Trong 3 năm, Mạng lưới Sông ngòi Việt Nam 
(VRN) 3 lần tổ chức hội thảo liên quan đến 2 
dự án này, 

• 2 lần gửi phản biện báo cáo đánh giá tác động
môi trường 2 dự án lên Ủy ban Khoa học -
Công nghệ - Môi trường của Quốc hội, Văn
phòng Chính phủ và các bộ, ngành.

• Nhiều lần tham vấn và hỗ trợ cho các bên có
liên quan. 

Mạng lưới sông ngòi Việt Nam - VRN
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• UBND tỉnh Đồng Nai trong 03 năm. 
• tổ chức hội thảo, lấy ý kiến các cơ quan chuyên

môn và chuyên gia trong nhiều lĩnh vực: thủy văn, 
thủy điện, môi trường, đa dạng sinh học…; 

• 4 lần “cầu cứu” Chính phủ và các bộ, ngành loại
bỏ 2 dự án ra khỏi quy hoạch thủy điện trên sông
Đồng Nai. 

• Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai cũng liên
tục chất vấn Chính phủ và các bộ, ngành về việc
có triển khai 2 dự án hay không? 

• Tỉnh Đồng Nai còn tự dừng một số thủy điện trên
sông Đồng Nai để nêu gương!

Quá trình tham vấn sự tham gia cộng đồng: mâu
thuẫn và các giải quyết Sự tham gia của cơ quan trung ương

• Trong 03 năm, 

• Bộ NN-PTNT, Tài nguyên và Môi trường (TN-
MT) cũng đã 02 lần trực tiếp tổ chức đi khảo
sát vị trí dự kiến xây dựng thủy điện Đồng Nai
6 và 6A.

Sự ra đời các nhóm xã hội cùng
mối quan tâm

• 03 năm trôi qua. 
• Một nhóm tình nguyện Bảo vệ Cát Tiên (SCT) được thành lập

với nhiều chuyên gia trong các lĩnh vực khác nhau cùng chia sẻ
thông tin, kêu gọi mọi người chung tay bảo vệ VQG này nói
riêng và môi trường nói chung. 

• Họ không ngại lặn lội rừng sâu chụp ảnh, triển lãm ảnh, quảng
bá cảnh đẹp VQG Cát Tiên nguyên vẹn đến mọi người; 

• bỏ thời gian đi thực địa khu vực dự án, nghiên cứu, chỉ ra
những bất cập trong các báo cáo của chủ đầu tư dự án…, chỉ
mong cứu được Cát Tiên khỏi sự xâm lấn của các dự án thủy
điện. 

• Hơn 5.000 chữ ký phản đối 2 dự án thủy điện này là sự đồng
tình của dư luận xã hội đối với nhóm, cũng như tình cảm
người Việt Nam và bạn bè nước ngoài dành cho Cát Tiên.

Tiếng nói và nhận thức của cộng đồng

• Báo tuổi trẻ: 03/12/2012
• “Chúng ta phải có một động

tác nào đó để thúc đẩy việc
dừng hai thủy điện Đồng Nai 6 
và 6A. Nếu không thì sẽ mắc
sai lầm lớn: đa dạng sinh học
của khu vực sẽ nằm trong cấp
nguy hiểm.”

Nếu phải đánh đổi thì phải chọn lấy cái lợi hơn. Nếu được điện
mà mất đa dạng sinh học thì cái nào thiệt hại hơn? Thủy điện
không làm ở đó còn có thể chuyển đi nơi khác, còn khu bảo

tồn thì không thể chuyển chỗ được..

GS.TS Nguyễn Hoàng Trí, tổng thư ký Ủy
ban quốc gia chương trình Con người và

sinh quyển (thuộc UNESCO)
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Biết mà lờ điY.đó là bài học đáng lo ngại
làm mất nhận thức của cộng đồng.  

• “Câu chuyện giữa đập thủy điện và khu dự trữ sinh
quyển chỉ là một hoạt động thể hiện bối cảnh chung
của đất nước. 

• Xu hướng không biết tác động, hậu quả ngày càng ít
đi. 

• Xu thế thứ hai là biết mà làm như không biết mới là
đáng lo ngại. 

• Điều đó khiến nhiều người dân bị lẫn lộn đúng sai. 
• Với những người làm khoa học có lương tri, chúng ta

không chỉ tranh đấu cho thế hệ chúng ta mà cả thế hệ
mai sau”.

• (GS.TS NGUYỄN HOÀNG TRÍ)

Cái kết có hậu và
Bài học huy động được sự đồng lòng của cộng đồng .
http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/571664/cai-ket-co-hau-cho-dong-nai-6-va-6a.html

1. Việc tham vấn cộng đồng thực hiện một cách khoa học và 
cẩn thận ngay tại nơi bị ảnh hưởng và các vùng lân cận. 

2. Các bên có liên quan lắng nghe ý kiến của cộng đồng. 

3. Huy động được sức mạnh của quần chúng, tiếng nói của 
nhân dân, sự đồng lòng của cộng đồng. 

4. Cần phải công khai thông tin dự án và thông qua báo chí để 
chuyển tải thông tin đến công chúng theo cách nào đó 
nhanh, đầy đủ và chính xác nhất. 

5. Tiếng nói và sự đồng thuận của các nhà khoa học là rất 
quan trọng. 

6. Sự ủng hộ của chính quyền địa phương.

7. Giám sát của quần chúng. 

XinXin chânchân thànhthành cámcám ơnơn sựsự quan quan 
tâmtâm lắnglắng nghenghe củacủa cáccác quýquý vịvị

Xin hãy gìn giữ sự trong lành của dòng 
sông Đồng Nai và môi trường thiên nhiên 

cho con em chúng ta 


