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Kế hoạch phát triển thủy điện trên dòng
chính sông Mê Công

Thuỷ điện dòng chính

 Kế hoạch phát triển thuỷ điện 8 
đập - 2 hồ (Giai đoạn I trên 
dòng chính sông Lan 
Thương/Mê Công trong tỉnh 
Vân Nam) của Trung Quốc

 9 công trình thuỷ điện trên 
dòng chính của Lào và trên biên
giới Lào-Thái Lan

 2 công trình thuỷ điện trên 
dòng chính của Campuchia

Các dự án thuỷ điện Trung Quốc Thuỷ điện Vân Nam

 Kế hoạch 8 đập - 2 hồ của Giai đoạn I trên dòng chính 

sông Lan Thương/ Mê Công trong tỉnh Vân Nam đã và

đang được thực hiện; 

 Các công trình thuỷ điện Manwan, Daichaoshan, Xiaowan

và Nuozhadu đã đi vào vận hành. Công trình Jinghong bắt 

đầu vận hành từ năm 2008;

 Các công trình thuỷ điện còn lại cũng sẽ được hoàn thành 

trước năm 2017;
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Các bậc thang thủy điện
dòng chính phía hạ du

TT Thuỷ điện Công suất lắp
máy (MW)

Sản lượng bình
quân năm (GWh) Quốc gia

1 Pak Beng 1.230 5.670 Lào

2 Luang Praqbang 1.410 7.380 Lào

3 Xayabury 1.260 5.900 Lào

4 Pak Lay 1.320 6.460 Lào

5 Sanakham 570 6.824 Lào

6 Pak Chom 1.079 3.210 Lào – Thái Lan

7 Ban Koum 2.330 15.770 Lào – Thái Lan

8 Lat Sua 800 4.100 Lào

9 Don Sahong 260 2.000 Lào

10 Stung Treng 980 2.940 Cămpuchia

11 Sambor 2.800 12.870 Cămpuchia

Tổng cộng 14.139 72.764

Thủy điện Đôn Sa - hông

Thủy điện Đôn Sa-hông là một trong 11 công 

trình thuỷ điện được đề xuất trong Báo cáo quy 

hoạch thủy điện đập dâng trên dòng chính sông 

Mê Công do Ban Thư ký Ủy hội sông Mê Công 

quốc tế thực hiện năm 1994 và là một trong 9 

công trình thủy điện trên dòng chính sông Mê 

Công mà Lào dự kiến xây dựng 

 Tháng 4/2004 : Công trình thủy điện Đôn Sa-hông được đưa vào trong Quy 
hoạch phát triển thủy điện của Lào

 Tháng 3/2006 : Lào ký kết với Công ty Mega First Corporation Berhad –
MFCB (Ma-lai-xi-a) và Công ty AECOM (New Zealand) tiến hành nghiên cứu 
tiền khả thi. 

 2006 – 2007 : Nghiên cứu khả thi ban đầu

 Tháng 7/2007 đánh giá tác động môi trường của MFCB

 Tháng 02/2008, Ký Thỏa thuận phát triển dự án (PDA) với công ty MFCB 
(chủ đầu tư DA).

 2008 – 2009 : Nghiên cứu khả thi cuối cùng và thiết kế sơ bộ

 Tháng 9/2011 : hoàn thành Báo cáo kỹ thuật do Công ty AECOM và MFCB 
thực hiện

 2012 – 2013 : Lào phê chuẩn Báo cáo ĐTM và KT-XH

 Tháng 9/2013 : Lào thông báo với Ủy hội sông Mê Công quốc tế về đề xuất
xây dựng công trình

1. Công trình Đôn Sa-hông nằm trên dòng nhánh, không phải trên 

dòng chính sông Mê Công (kích thước nhỏ, lưu lượng chỉ chiếm 

15%, phù sa chiếm 8% sông Mê Công).

2. Công trình Đôn Sa-hông không gây tác động nhiều về phía hạ du 

(chỉ làm trên một nhánh nhỏ không chắn hết sông, thiết kế kiểu 

đập dâng…). Các kênh tự nhiên khác được giữ nguyên để bảo đảm

sự lưu thông tự nhiên của dòng chảy, di cư của cá và vận chuyển phù

sa bùn cát xuống hạ du

3. Công trình sẽ đóng góp thực hiện Kế hoạch 5-năm lần thứ 7, Nghị 

quyết Đại hội IX Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và phát triển 

KTXH vùng Nam Lào và tỉnh Chăm-pa-sắc.

Lào cố gắng thuyết phục: Thủy điện ĐSH không phải
trên dòng chính sông Mê Công
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Quá trình Tham vấn trước thủy điện
Đôn Sa Hông

Thông báo kịp thời kế hoạch đề xuất sử dụng nước
(SDN) cùng với các số liệu và thông tin bổ sung liên
quan đến đề xuất SDN cho Uỷ ban Liên hợp (nêu trong 
Quy chế sử dụng nước và chuyển nước ra ngoài lưu 
vực tại Điều 26 của Hiệp định Mê Công 1995) để các 
quốc gia ven sông khác có thể nghiên cứu, xem xét, và 
đánh giá tác động của đề xuất SDN đó đối với việc sử 
dụng nước của họ, từ đó đi tới thoả thuận. 

Tham vấn trước

 Tham vấn trước: Theo Điều 
5 Hiệp định Mê Công và nhằm 
đạt được thoả thuận, các đề 
xuất sử dụng nước sau phải 
được Tham vấn trước: 

a. Chuyển nước từ dòng chính ra 
ngoài lưu vực trong mùa mưa; 

b. Sử dụng nước trong lưu vực 
từ dòng chính trong mùa khô; 
và 

c. Chuyển nước từ dòng chính ra 
ngoài lưu vực trong mùa khô 

Diễn biến quá trình tiến đến tham vấn
trước cho Đôn Sa - hông

1. Tháng 8/2013 : Campuchia quan ngại thông tin trên báo chí về

ĐSH

2. Đầu tháng 9/2013 : Lào thông báo tình hình hiện trạng ĐSH

3. Cuối 9/2013 : Lào thực hiện Thông báo về ĐSH trong Ủy hội

4. Từ tháng 10/2013 – 1/2014 : các nước thành viên Ủy hội, các tổ 

chức quốc tế, cộng đồng nêu quan ngại về tác động của công

trình

5. Họp JC bất thường ngày 16/1/2014: Thống nhất đưa ĐSH lên

cấp Hội đồng

6. Tháng 6/2014: Kết luận của Hội đồng: thực hiện Tham vấn trước

với ĐSH. Lào chấp thuận thực hiện.

7. Ngày 25/7/2014: là ngày bắt đầu chính thức của quá trình Tham

vấn trước ĐSH

Lộ trình tham vấn Đôn Sa - hông và

Kế hoạch của Việt Nam

8 9 10 11 12 1 2

Họp nhóm KT 1

Họp nhóm KT 2

BC đánh giá KT

TV Vòng 1

Báo cáo HĐ 21

TV vòng 2

Dự thảo BC TV

KQ TV các nước

JC đánh giá KQ 

Tham vấn trước
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1. Trong tháng 9/2014: Tổ chức hội thảo tham vấn vòng 1với các bộ 

ngành, cơ quan quản lý, sở ban ngành địa phương 13 tỉnh thành

Đồng bằng sông Cửu Long về đề xuất công trình Đôn Sa-hông

2. Trong tháng 10 - 11/2014: Xin ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, cơ

quan kỹ thuật, viện nghiên cứu, trường đại học về tài liệu kỹ thuật

của công trình và Dự thảo Báo cáo Đánh giá Kỹ thuật về công trình

Đôn Sa Hong do MRCS hỗ trợ thực hiện

3. Trong tháng 12/2014: Tiếp tục tổ chức hội thảo tham vấn vòng 2 

với các cơ quan quản lý, sở ngành địa phương, các tổ chức đoàn

thể quần chúng, các tổ chức phi chính phủ về công trình Đôn Sa-

hông

Phối hợp trong các hoạt động tham vấn độc lập của các tổ chức

phi chính phủ với cộng đồng


