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Phát triển thủy điện trên

sông Mê Công

Trung tâm Con người và Thiên nhiên
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Nội dung

 Sơ lược về phát triển thủy điện trên sông Mê

Công

 Các khuôn khổ hợp tác Mê Công và Ủy hội sông

Mê Công

 Hiệp định Mê Công và sự thất bại của PNPCA

 Các nghiên cứu đánh giá tác động phát triển thủy

điện Mê Công
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Tiềm năng phát triển thủy điện trên sông Mê Công

Khu vực Công suất (MW)

Trung Quốc: 23.000

Hạ lưu vực: 30.900

Trên dòng chính: 13.000

Trên các dòng nhánh: 17.900

Dòng nhánh ở Lào: 13.000

Dòng nhánh ở Campuchia: 2.200

Dòng nhánh ở Thái Lan: 700

Dòng nhánh ở Việt Nam: 2.000
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Thủy điện dòng chính thượng nguồn

TT

Dự án thủy điện Công suất lắp đặt

(MW)

Năm xây dựng Năm hoàn thành

1 Mạn Loan (Manwan) 1500 1984 1993

2 Đại Chiếu Sơn (Dachaosan) 1350 1996 2003

3 Cảnh Hồng (Jinghong) 1500 2003 2009

4 Tiểu Loan (Xiaowan) 4200 2001 2010

5 Công Quả Kiều (Gongguoqiao) 900 2008 2011

6 Noạ Trác Độ (Nuozhadu) 5850 2006 2014
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Thủy điện dòng chính hạ nguồn

Dự án Nhà đầu tư Quốc gia Vị trí
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(NGUỒN: BÁO CÁO MÔI TRƯỜNG QUỐC GIA NĂM 2010.)

“Việt Nam nằm ở hạ nguồn nên 60% lưu lượng nước phụ thuộc vào thượng

nguồn nằm ngoài biên giới Việt Nam. Những năm gần đây, các nước vùng

thượng nguồn xây dựng các công trình khai thác, phát triển thủy năng với

quy mô lớn khiến nguồn nước chảy vào Việt Nam ngày càng cạn kiệt, ảnh

hưởng nghiêm trọng đến các khu vực phụ thuộc mạnh vào nguồn nước

trên. Cụ thể, sông Cửu Long phụ thuộc 95% nguồn nước quốc tế, trong khi

đây là vùng sử dụng nhiều nước nhất, tỷ lệ lưu trữ nhỏ nhất, mật độ dân số

cao nhất và có số hộ nghèo cao thứ hai trong cả nước”
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Các khuôn khổ hợp tác tiểu vùng Mê Công

 Hợp tác tiểu vùng Mê Công mở rộng (GMS) 

 Hợp tác ACMECS

 Tam giác phát triển CLV

 Hợp tác Mê Công – Hàn Quốc

 Hợp tác sông Mê Công – sông Hằng (MGC)

 Hợp tác bốn nước Campuchia, Lào, Mianma và Việt Nam 
(CLMV)

 Hợp tác Mê Công – Nhật Bản

 Hợp tác Mê Công – Mỹ (LMI) - (FLM)

 Hợp tác trong Uỷ hội sông Mê Công

 Cơ chế hợp tác Mê Công – Lan Thương (dự kiến khởi
động ngày 12/11/2015)
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MRC & Nghị định Mê Kông 1995

 Năm 1995: Ủy hội sông Mê Kông được thành lập gồm 4 nước và

ký Hiệp định hợp tác phát triển bền vững lưu vực sông Mê Kông

 Vai trò chủ yếu: “Thúc đẩy và điều phối sự quản lý và phát triển

bền vững các nguồn nước và các tài nguyên liên quan khác…”

 Uỷ hội sông Mê Kông quốc tế gồm có 3 cấp là Hội đồng, Uỷ ban 

Liên hợp và Ban Thư ký
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PNPCA theo Hiệp định MK 1995

 “PNPCA - Thông báo, tham vấn và thỏa thuận trước - là một yêu

cầu bắt buộc của Thỏa thuận MK 1995 đối với các nước để cùng

thẩm định bất kỳ dự án phát triển nào đề xuất cho dòng chính, nhằm

đi đến nhất trí về việc có triển khai dự án hay không và nếu

triển khai thì có những điều kiện gì.”

 Các bước: Trình đề xuất – đánh giá – đi đến thỏa thuận - 6 tháng

tính từ khi các thành viên nhận hồ sơ từ Ban thư ký MRC

 Không nhất thiết phải tham vấn người dân trong PNPCA

 Nếu không đạt thỏa thuận, ý kiến phản đối được ghi nhận để bên

thực hiện dự án cân nhắc
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PNPCA với Xayaburi và Don Sahong

 Quá trình PNPCN nhận được nhiều tiếng nói quan ngại và
phản đối của NGOs, cộng đồng người dân, chính phủ các quốc
gia thành viên MRC

 Sau 6 tháng các nước không thể đi đến thống nhất

 Quyết định được chuyển lên cấp bộ trưởng các nước

 MRC không đưa ra quyết định cuối cùng về quy trình PNPCA

 Lào đơn phương tuyên bố PNPCA hoàn tất

 Lào đã xây dựng Xayabury và dự kiến xây dựng Don Sahong
vào cuối năm nay
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Các nghiên cứu chính về tác động phát

triển thủy điện

 Nghiên cứu đánh giá Môi trường chiến lược phát triển thủy điện

(Strategic environmental assessment - SEA), 2010

 Nghiên cứu đánh giá tác động của Việt Nam (Mekong Delta Study -

MDS), 2015

 Nghiên cứu đánh giá tác động của Ủy hội sông Mê Công (The 

Study on Sustainable Management and Development of the Mekong 

River including Impacts of Mainstream Hydropower Projects -

Council Study), 2016
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Chân thành cảm ơn!


