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Rủi ro tiềm ẩn từ các dự án chuyển nước sông Mê Kông tới ĐBSCL 
 
Giới thiệu chung 
 
Đầu năm 2016, Thái Lan khởi động việc bơm nước tại các tỉnh Nong Khai và Loei. Tuy nhiên, 
đây mới chỉ là các trạm bơm nhỏ trong các kế hoạch chuyển nước quy mô lớn dự kiến được 
triển khai trong thời gian tới. Có nhiều dấu hiệu cho thấy Thái Lan đang khởi động lại việc 
xem xét các dự án quy mô lớn chuyển nước sông Mê Kông sang lưu vực khác. Trong khi đó, 
quốc gia láng giềng Campuchia cũng đang ráo riết đầu tư vào các dự án tưới tiêu theo hướng 
lấy nước hoặc giữ nước từ sông Mê Kông nhằm phục vụ sản xuất nông nghiệp. Nằm ở cuối 
nguồn lưu vực sông Mê Kông, Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) của Việt Nam trong mùa 
khô 2015 - 2016 đã phải đối mặt với tình trạng khô hạn và xâm nhập mặn nghiêm trọng nhất 
trong một thế kỷ qua. Ngoài tác động của El Nino cực đoan, những tác động tích lũy ban đầu 
của các dự án phát triển (thủy điện, chuyển nước, lấy nước) ở vùng thượng lưu sông Mê Kông 
cũng ảnh hưởng không nhỏ đến toàn bộ khu vực ĐBSCL.  
 
Trong bối cảnh đó, từ ngày 5/5 đến 14/5/2016, Trung tâm Con người và Thiên nhiên 
(PanNature) tổ chức chuyến khảo sát thực tế tại Campuchia và một số tỉnh đông bắc Thái Lan 
với sự tham gia của 01 chuyên gia và 03 nhà báo. Chuyến đi đặt mục tiêu tìm hiểu về nhu cầu 
mở rộng tưới tiêu phát triển nông nghiệp tại một số quốc gia hạ lưu vực Mê Kông trong mối 
liên hệ với vấn đề chuyển nước dòng chính sông Mê Kông và khả năng góp phần làm gia tăng 
hạn hán, xâm nhập mặn tại ĐBSCL.  
 
Nhằm chia sẻ một số kết quả từ chuyến khảo sát, đồng thời thu thập thêm ý kiến gợi mở của 
chuyên gia, PanNature tổ chức Tọa đàm “Rủi ro tiềm ẩn từ các dự án chuyển nước sông Mê 
Kông tới ĐBSCL”  vào sáng 20/7/2016 tại Hà Nội.  
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NỘI DUNG TỌA ĐÀM 
 
 
Phần 1: Chia sẻ nội dung báo cáo “Áp lực lên tài nguyên nước ĐBSCL do mở rộng nông 
nghiệp tại Campuchia và vùng đông bắc Thái Lan” 
 
Phần trình bày là tóm lược nội dung của bản báo cáo cùng tên, do tác giả Nguyễn Nhân Quảng, 
đại diện nhóm khảo sát thực hiện, dự kiến phát hành trong tháng 8/2016. Do giới hạn về thời 
gian và phạm vi chuyến đi, báo cáo không đề cập vấn đề chuyển nước ngoài lưu vực Mê Kông 
cũng như các hoạt động phát triển thủy điện và hoạt động phát triển kinh tế khác có sử dụng 
tài nguyên nước. Báo cáo gồm bốn nội dung chính: 
 
Nhu cầu và tham vọng mở rộng diện tích tưới của các nước hạ lưu vực 
 
Lưu vực sông Mê Kông có tổng diện tích khoảng 795.000 km2 với tổng lượng nước hàng năm 
khoảng 475 tỉ m3. Trong đó, Trung Quốc chiếm 16%, Myanmar 2%, Lào 35%, Thái Lan 18%, 
Campuchia 18% và Việt Nam 11%. Đáng lưu ý, lượng nước không rải trong năm mà tập trung 
vào 5 tháng mùa mưa, vì vậy lượng nước chênh lệch giữa hai mùa rất lớn.  
 
Ghi nhận từ chuyến khảo sát cho thấy xu hướng sử dụng nước cho tưới tiêu của các nước hạ 
lưu vực Mê Kông ngày một gia tăng. Tại Thái Lan, vùng đông bắc là trung tâm sản xuất và chế 
biến lương thực, thực phẩm, nhiên liệu sinh học, do đó, vấn đề thủy lợi luôn được chú trọng. 
Trong bốn nước hạ lưu sông Mê Kông, Thái Lan có số lượng công trình tưới tiêu nhiều hơn 
cả với 6.388 công trình. Tổng diện tích nông nghiệp có tưới chỉ đứng sau Việt Nam. Các công 
trình tưới này chủ yếu nằm dọc hành lang các sông và cánh đồng ngập lũ vùng đông bắc, 
quanh các hồ chứa dung tích lớn và các đập dâng nhỏ. Dự kiến Thái Lan sẽ có thêm 990 dự 
án tưới nữa trong thời gian tới. 
 
Đối với Campuchia - quốc gia có tới 75% trong tổng số 3,7 triệu ha diện tích canh tác là trồng 
lúa nhưng hệ thống tưới tiêu vẫn chủ yếu dựa vào nước mưa hay còn gọi là tưới nhờ trời. 
Mặc dù vậy, quốc gia này rất quan tâm tới vấn đề phát triển nông nghiệp và hiện Campuchia 
đang là nước xuất khẩu gạo trên thế giới. Đặc biệt, quốc gia được mệnh danh là “đất nước 
chùa tháp” này đang hợp tác với nước ngoài, nhất là Trung Quốc để xây dựng các hệ thống 
kênh mương thủy lợi, chủ yếu dọc theo sông Mê Kông. Tổng diện tích tưới hiện nay của 
Campuchia là 504.245 ha, dự kiến tăng lên 772.499 ha vào năm 2030. 
 
Khiêm tốn hơn hai quốc gia láng giềng, Lào sở hữu tổng diện tích tưới khoảng 170.000 ha, 
nằm dọc theo các dòng nhánh và cánh đồng ngập lũ ven dòng chính Mê Kông, đặc biệt, Lào 
cũng chủ yếu tưới nhờ trời. Dự kiến đến năm 2030, Lào sẽ mở rộng diện tích tưới lên hơn 
230.000 ha.  
 
Với Việt Nam, chuyên gia Nguyễn Nhân Quảng cho hay hiện Việt Nam có tổng diện tích tưới 
hàng năm gần 1,92 triệu ha, chiếm 48% tổng diện tích đất được tưới ở hạ lưu vực Mê Kông. 
Theo kịch bản phát triển đến năm 2030, Việt Nam có thêm 339 dự án tưới quy mô nhỏ ở Tây 
Nguyên cho lưu vực các sông Sê San và Sêrêpốk, còn ở ĐBSCL hầu như khó có thể mở rộng 



diện tích canh tác do hạn chế quỹ đất. Đó là chưa kể tình hình xâm nhập mặn ngày càng gia 
tăng khiến diện tích canh tác và số lượng mùa vụ có thể giảm.   
 
Thông tin về một số dự án chuyển nước trong lưu vực Mê Kông của Thái Lan 
 
Tại Thái Lan có hai nhóm dự án chuyển nước, gồm chuyển nước trong lưu vực sông Mê Kông 
và chuyển nước từ sông Mê Kông ra ngoài lưu vực (tuyến dự án Kok-Ing-Nan, Ing Yom…). 
Thông tin chính thức về các dự án chuyển nước ngoài lưu vực tuy không có nhưng khảo sát 
thực tế cho thấy Thái Lan vẫn âm thầm làm, do đó cần lưu ý để có đối sách thích hợp. Do 
phạm vi của chuyến thực tế ngắn ngày, nhóm khảo sát chỉ tập trung tìm hiểu một số dự án 
chuyển nước trong lưu vực Mê Kông ở vùng đông bắc Thái Lan.  
 
Vùng đông bắc nằm trong lưu vực sông Mê Kông, có tổng diện tích khoảng 169.000 km2. Đây 
là vùng canh tác nông nghiệp lớn với cây trồng chính là lúa. Tuy nhiên, năng suất canh tác so 
với bình quân thấp, chủ yếu phụ thuộc tưới nhờ trời. Diện tích canh tác có hệ thống tưới tiêu 
hỗ trợ chỉ chiếm khoảng 10,6 %, còn lại phụ thuộc nước mưa và các nguồn nước mặt tự nhiên. 
Thu nhập trung bình người dân vùng đông bắc thấp so với thu nhập bình quân cả nước, kinh 
tế vùng chủ yếu vẫn là tự túc. Vì vậy, phát triển vùng đông bắc luôn được các chính trị gia 
quan tâm và đưa vào chương trình tranh cử.  
 
Trong các Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội quốc gia Thái Lan lần thứ X (2005-2010) và XI 
(2011-2016), tầm nhìn đến năm 2027, vùng đông bắc được định hướng trở thành trung tâm 
sản xuất và chế biến lương thực, thực phẩm, nhiên liệu sinh học và phát triển du lịch. Do đó, 
Thái Lan dự kiến xây mới và cải tạo hệ thống tưới tiêu, dẫn nước, chuyển nước trên quy mô 
lớn. Thời gian qua, Thái Lan có một số dự án chuyển nước trong lưu vực đã triển khai, song 
bị tạm dừng, như: Dự án chuyển nước từ Huai Luang sang Song Khran (do bị người dân phản 
đối), Dự án mua nước từ hồ Nậm Ngừm ở Lào về hồ chứa Huai Luang (JICA nghiên cứu từ 
năm 2007, hiện đã dừng. Tổ chức KOICA của Hàn Quốc được cho là đã kế thừa triển khai Dự 
án nhưng về sau cũng tạm dừng).  
 
Hiện Thái Lan đang chuyển sang nghiên cứu xây dựng các dự án lấy nước dòng nhánh Mê 
Kông về trữ tại các hồ má khỉ, trong đó có một số tuyến chuyển nước trong lưu vực Mê Kông 
có thể kể tới như sau: 
 
Tuyến Mê Kông - Huai Luang – Nong Han – Lam Pao: Tuyến này dự kiến xây 30 hồ chứa gần 
hợp lưu của các sông nhánh với sông Mê Kông để chuyển nước sông Mê Kông vào trữ tại các 
hồ chứa nhằm tưới cho các vùng canh tác. Dự án được Ủy ban Nước quốc gia Thái Lan thông 
qua tháng 1/2016 và đang chờ thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Tuy nhiên, 
trên thực tế đã hoàn tất giai đoạn 1 bằng việc xây hồ chứa Nong Han với diện tích khoảng 
3.600ha , đồng thời tôn cao đê bao để trữ nước mùa mưa phục vụ tưới cho các diện tích canh 
tác quanh hồ thông qua 12 trạm bơm điện. Giai đoạn 2 tạm thời chưa thể triển khai đang do 
người dân không đồng tình với việc tích quá nhiều nước trong hồ Nong Han. Riêng ở Huai 
Luang, hiện Thái Lan cũng đã xây đập tạm đặt 4 máy bơm hút nước từ sông Huai Luang (thực 
chất là hút nước từ sông Mê Kông vì điểm hút nước chỉ cách sông Mê Kông chừng 70 m tức 
là ngay cả trong mùa cạn, họ vẫn có thể bơm nước sông Mê Kông lên). Đây có thể là sự lợi 
dụng lỗ hổng trong quy định pháp lý, cần được Ủy hội sông Mê Kông (MRC) xem xét. 



 
Dự án Kong - Loei – Chi – Mun do Cục Tưới Hoàng gia Thái Lan (RID) làm chủ đầu tư. Theo tài 
liệu nghiên cứu khả thi của RID, dự án được chia làm 9 giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 sẽ được 
triển khai từ tháng 10/2015 tới tháng 12/2016. Mục đích của dự án là chuyển nước từ sông 
Mê Kông về lưu vực các sông Chi, Mun thuộc vùng đông bắc. Đoạn sông từ cửa sông Loei (một 
nhánh của sông Mê Kông) được đào sâu, mở rộng để dẫn nước vào đập có cửa điều tiết trên 
sông Loei, cách ngã ba sông Mê Kông khoảng 2,3 km, lấy nước vào kênh hở rồi chia thành hai 
tuyến về Huai Luang và Ubolratana, sau đó dẫn tiếp xuống lưu vực sông Chi và sông Mun. 
Quy mô công trình rất đáng quan ngại bởi dự án có tổng chiều dài hơn 2.200 km, xuyên qua 
17 tỉnh và 113 huyện vùng đông bắc Thái Lan. Người dân địa phương khu vực cửa sông Loei 
(người Thai Puan) hiện đang phản đối dữ dội công trình, do đó, chủ đầu tư là Cục tưới hoàng 
gia Thái Lan chưa vận hành việc tưới. 
 
Thông tin về Dự án tưới Vaico của Campuchia 
 
Dự án Vaico được chia làm hai giai đoạn với tổng kinh phí 200 triệu USD do Trung Quốc tài 
trợ vốn ưu đãi. Mục đích của dự án nhằm chuyển nước lũ sông Mê Kông chảy tràn qua bờ tả 
và qua sông Samdei (một nhánh của sông Mê Kông) vào trữ tại hồ Krapik (dung tích trữ 
khoảng từ 800 – 100 triệu m3), sau đó dẫn nước (tưới tự chảy) cho các vùng trồng lúa ở phía 
hạ lưu thuộc các tỉnh Kampong Cham, Prey Veng và Svey Rieng với tổng diện tích tưới 
108.300 ha trong mùa mưa và 27.100 ha trong mùa khô. Giai đoạn 1 (2012 -2017) của dự án 
sẽ xây cống/đập lấy nước mùa lũ từ sông Samdei (tại vị trí gần làng Dom Nak Prean), sau đó 
xây kênh dẫn nước từ cống/đập vào hồ Krapik (dung tích khoảng 100 triệu m3) rồi xây tuyến 
kênh chính dẫn nước từ hồ đi các tỉnh Kongpong Cham, Preyveng, Sveyreng và xây các cống 
ngầm hai bên bờ kênh để lấy nước tới. Kết quả khảo sát thực tế cho thấy kênh hiện chưa có 
nước. 
 
Đề xuất  
 
Trước những động thái rõ rệt của Thái Lan và Campuchia trong việc triển khai các dự án 
chuyển/lấy nước sông Mê Kông, báo cáo đưa ra một số đề xuất đối với VNMC và các cơ quan 
chức năng: 
 

 Cần làm rõ việc lấy nước chỉ diễn ra trong mùa mưa hay cả mùa khô, hay cả trong 
thời kỳ chuyển tiếp vì điều này liên quan đến tính pháp lý trong tuân thủ Hiệp 
định Mê Kông. Các cơ quan hữu quan trong các thể chế hợp tác Mê Kông khu 
vực, nhất là MRC cần chủ động nắm bắt thông tin, yêu cầu các nước thành viên 
tuân thủ các quy định của Hiệp định Mê Kông về thông báo, tham vấn đối với các 
dự án lấy/chuyển nước.  
 

 Tích cực thu thập thông tin qua nhiều nguồn khác nhau nhằm theo dõi/giám sát 
các hoạt động phát triển thủy điện cũng như các dự án chuyển nước/lấy nước 
ngoài lưu vực sông Mê Kông, từ đó phân tích vấn đề và đề xuất kiến nghị phù 
hợp. 

 



 Nghiên cứu các giải pháp hợp tác thích hợp khác như thay đổi cơ cấu cây trồng, 
thời vụ hoặc thành lập các thể chế liên kết trong khu vực, chẳng hạn Tổ chức các 
nước xuất khẩu gạo (OREC = “Organization of Rice Export Countries”). 
 

 Tăng cường chia sẻ thông tin đầy đủ, minh bạch và kịp thời tới người dân sống 
tại các vùng bị ảnh hưởng, bao gồm cả việc tổ chức các khóa tập huấn nâng cao 
nhận thức cũng như hướng dẫn cách tiếp nhận, xử lý thông tin. 

 
Phần 2: Trao đổi – Thảo luận của chuyên gia và báo chí 

Các chuyên gia khách mời đều có chung nhận xét cho rằng việc khởi động những thảo luận 
về vấn đề chuyển nước trong lưu vực Mê Kông là cần thiết đối với Việt Nam, nhất là ở thời 
điểm này. Đây là vấn đề không mới, Việt Nam cũng nhận định chuyển nước là một thách thức 
lớn, tuy nhiên, sự quan tâm và thảo luận về Mê Kông trong suốt nhiều năm qua dường như 
chỉ tập trung vào câu chuyện phát triển thủy điện. Đã đến lúc cần có sự điều chỉnh trong cách 
nhìn nhận và đánh giá về việc hợp tác tài nguyên nước xuyên biên giới theo hướng toàn diện, 
tổng thể hơn, trong đó vấn đề chuyển nước cần được đề cập ở mức độ phù hợp.  
 
Kết quả chuyến khảo sát do PanNature tổ chức cũng như nội dung báo cáo chyến đi (dự thảo) 
được TS. Nguyễn Nhân Quảng chia sẻ tại Tọa đàm đã đóng góp một góc nhìn đa chiều cho câu 
chuyện tài nguyên nước, phát đi một thông điệp cảnh báo quan trọng đối với các cơ quan 
quản lý nhà nước và xã hội nói chung. Các chuyên gia đều cho rằng nhóm khảo sát cần sớm 
hoàn thiện báo cáo và công bố rộng rãi, trong đó cần lưu ý mở rộng tham khảo dữ liệu từ 
nghiên cứu tác động của các công trình thủy điện trên dòng chính sông Mê Kông (MDS) mới 
đây của Ủy ban sông Mê Kông Việt Nam (VNMC), đồng thời làm rõ các phân tích và kiến nghị.  
 
Bên cạnh việc góp ý trực tiếp cho nội dung báo cáo, các chuyên gia cũng chia sẻ một số thông 
tin mang tính gợi mở về câu chuyện chuyển nước trong lưu vực hiện nay: 
 
Ông Nguyễn Hồng Toàn, Chuyên gia Ủy ban sông Mê Kông Việt Nam 

 
 So với các quốc gia Mê Kông, Việt Nam ở thế yếu vì ở cuối nguồn và chỉ chiếm 11% 

tổng lượng nước toàn lưu vực, trong khi các quốc gia khác chiếm tỉ lệ nhiều hơn (trừ 
Myanmar). Cần lưu ý Trung Quốc chiếm 16-17% tổng lượng nước sông Mê Kông 
nhưng thực tế chiếm gần 50% dòng chảy mùa khô. 
 

 Đối với tài nguyên nước Mê Kông, việc phát triển thủy điện đã là một thách thức, thủy 
điện kết hợp với chuyển nước lại càng nguy hiểm. Chuyển nước nghĩa là mất đi, dùng 
nước cho tưới tiêu nghĩa là có tiêu hao.  Vì vậy, bài toán về tài nguyên nước là bài toán 
tổng hợp, cần tính đến cả hai yếu tố này. Trong báo cáo MDS, Ủy ban sông Mê Kông 
Việt Nam cũng đã tính phương án kết hợp thủy điện và chuyển nước (cả trong và ngoài 
lưu vực). Kịch bản thiệt hại năng nhất là Việt Nam có thể mất 120-140m3/s. Nước về 
Châu Đốc sẽ giảm từ 100 – 300m3/s. Như vậy rủi ro rất lớn. 
 

 Chuyển nước sông Mê Kông chắc chắn sẽ xảy ra. Nhìn vào thực tế sẽ thấy vùng đông 
bắc Thái Lan có diện tích 16 triệu ha (trong khi ĐBSCL của Việt Nam chưa bằng một 



phần tư). Đây là vùng khô hạn, chưa phát triển hệ thống tưới. Chưa kể, Thái Lan có cả 
vùng đồng bằng Chao Phraya rộng lớn cũng cần được cung cấp nước tưới. Campuchia 
và Lào cũng đều đang phát triển mạnh mẽ về nông nghiệp. Việt Nam đã “chạm đến 
trần” diện tích trồng lúa, trong khi 3 nước còn lại vẫn còn tiềm năng tăng lớn.  

 
 Về các dự án chuyển nước ở vùng đông bắc Thái Lan, trước đây, Cơ quan Hợp tác Quốc 

tế Nhật Bản JICA có hỗ trợ nghiên cứu dự án Kok – Ing – Nan chuyển nước ra ngoài 
lưu vực nhưng cũng từng tuyên bố nếu dự án có tác động lớn họ sẽ không tài trợ. 
Trong bối cảnh mọi sự quan tâm đều quá đồ dồn vào thủy điện vừa qua, có thể đó đã 
là một thời điểm tốt để Thái Lan âm thầm triển khai các ý định về chuyển nước.  
 

 Chia sẻ của TS.Quảng từ chuyến khảo sát cho thấy khi phân tích tác động của hệ thống 
thủy điện và tưới tiêu không nên chỉ tập trung vào các hệ thống lớn, bởi những hệ 
thống tưới tiêu nhỏ cũng rất quan trọng. Chúng kết nối vào những hệ thống trạm bơm 
và tưới tiêu quy mô lớn.  
 

 Hợp tác Mê Kông là win – win (nghĩa là cùng có lợi cho các bên). Vì thế trong câu 
chuyện tài nguyên nước, không nên phản đối mà cần tính đến chia sẻ lợi ích. Gợi ý về 
một hiệp hội về xuất khẩu lúa khu vực “OREC”, tương tự như “OPEC” là ý tưởng hay, 
nhưng giữa các quốc gia hạ Mê Kông, để thúc đẩy hợp tác nước thì không thể chỉ là 
lúa mà còn nhiều khía cạnh khác cần hợp tác. Nếu Việt Nam phản đối việc khai thác 
tài nguyên nước, quốc gia láng giềng họ cũng sẽ phản ứng rằng Việt Nam cũng chuyển 
nước, khai thác nước cho tưới tiêu, tại sao phản đối nước khác.  
 

 Để hợp tác tốt, cần chia sẻ cởi mở. Việc chia sẻ thông tin giữa các nước trong Ủy hội 
rất quan trọng. Mặc dù vậy, không thể chỉ dùng kênh Ủy hội sông Mê Kông quốc tế 
(MRC) mà cần phải qua nhiều kênh hỗ trợ khác như ASEAN, chương trình hợp tác 
VLC, sự tham gia của các tổ chức ngoài nhà nước… Hợp tác về nước phải được lồng 
ghép trong hợp tác tổng hợp nhiều lĩnh vực khác, trong đó có cả chính trị, kinh tế. 
 

 Việt Nam cần quan tâm đến vai trò cực kì quan trọng của biển hồ Tonle Sap vì Tonle 
Sap ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn nước về ĐBSCL.  
 

 Chính phủ Việt Nam đã nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề chuyển nước sông 
Mê Kông. Theo kế hoạch, sắp tới sẽ triển khai dự án lớn nghiên cứu riêng về chủ đề 
này. Nên thiết lập cơ chế hợp tác giữa các tổ chức ngoài nhà nước như PanNature và 
VNMC để chia sẻ thông tin.  
 

Bà Đặng Thị Hà Giang, Chuyên gia Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường  
 

 Xung đột sử dụng tài nguyên nước là khó tránh. Nếu không giải quyết tốt sẽ khó 
tránh khỏi thiệt hại lớn cho hạ lưu. Rủi ro với ĐBSCL tiềm ẩn lớn, vì nằm trọn trong 
hạ du. Từ kết quả nghiên cứu các lưu vực sông Hồng, sông Mã.. chúng tôi nhận thấy 
để giải quyết hài hòa chia sẻ lợi ích, cần xem xét vấn đề chi trả môi trường giữa 
thượng lưu và hạ lưu. Tuy nhiên, có thể khó khăn do chưa có chính sách chung  



 
Ông Đào Trọng Tứ, Chuyên gia Mạng lưới sông ngòi Việt Nam  
 

 Gần đây, Trung Quốc khởi xướng Sáng kiến hợp tác Lan Thương – Mê Kông. Hiện 
còn sớm để nhận xét về sáng kiến này, tuy nhiên, diễn đàn đầu tiên vừa qua cho 
thấy đây là một bức tranh rất phức tạp. Chưa nói đến các phiên họp chính thức của 
các nhà ra quyết định, ngay giữa những người làm nghiên cứu đã có sự bất đồng 
về quan điểm. Phía khoa học Trung Quốc nói quốc gia này chỉ dùng 4% lượng nước 
vì đa phần lượng nước vẫn được lưu giữ trong các hồ chứa thủy điện. Song, theo 
các nhà khoa học Việt Nam, Trung Quốc đã dùng đến 40% lượng nước. Việc giữ 
nước trong các hồ chứa lớn đã góp phần làm thay đổi dòng chảy sông, gia tăng hạn 
hán hạ lưu.  

 
 Việc giám sát Thái Lan “nói một đằng làm một nẻo” là rất khó. Cũng không thể đơn 

giản cho rằng Thái Lan “lách luật” chuyển từ khai thác nước dòng chính sang dòng 
nhánh như trong báo cáo khảo sát nhận xét. Hợp tác xuyên quốc gia là không thể 
né tránh nếu muốn phát triển. Trong câu chuyện hợp tác tài nguyên nước, cần 
củng cố tiếng nói từ VNMC mạnh mẽ hơn nữa, nhất là trong bối cảnh Trung Quốc 
đang tìm cách kiểm soát và chi phối thông qua Sáng kiến hợp tác Mê Kông – Lan 
Thương (được biết Trung Quốc dự định thành lập một Ban thư ký điều hành đặt 
văn phòng tại Trung Quốc, vốn Trung Quốc cấp ngân sách hoạt động). Bên cạnh 
đó, cần tích cực hợp tác với các nước trong khu vực – đây là con đường duy nhất 
để cải thiện câu chuyện chuyển nước. Hợp tác giữa Trung Quốc với các quốc gia 
cũng cần nghiên cứu, bởi đây là vấn đề an ninh chung, không chỉ là vấn đề tài 
nguyên nước.  

 
Bà Đỗ Hồng Phấn - Chuyên gia độc lập, Cố vấn trưởng Mạng lưới Vì nước 

 

 Sông Mê Kông lâu nay được bàn nhiều về vấn đề phát triển thủy điện mà lơ là vấn 
đề chuyển nước, vốn là câu chuyện đã được nói đến từ vài chục năm trước.  Xưa 
nay, các nước đều không muốn thông báo về vấn đề này. Đầu năm 2016, Việt Nam 
hỏi Thái Lan về việc chuyển nước, thực ra nguồn tin này xuất phát từ báo chí và 
các tổ chức ngoài nhà nước NGO. 
 

 Nói về vấn đề chuyển nước, cần phân định rõ giữa việc dùng nước ven sông và 
chuyển nước. Điều này liên quan đến quyền sử dụng nước ven sông của cộng đồng. 
Hiệp định 1995 nói họ có quyền sử dụng nước nhưng không được chuyển nước 
trong mùa khô. Nếu đã là quyền của người ta, mình nên tham gia theo dạng chia 
sẻ thông tin và đối thoại, không nên phản ứng theo kiểu “hễ ai làm gì cũng phản 
đối”.  Với Thái Lan, cần làm rõ mức độ can thiệp của họ. Nếu chỉ trữ nước ven sông 
thì không có gì đáng nói, nhưng nếu họ bơm nước vượt qua dãy núi phân thủy giữa 
sông Mê Kông và sông Chi, Mun thì đó là chuyển nước. Với Campuchia, dự án sông 
Vaico là một sự nhập nhằng. Sông Vaico nằm ngoài sông Mê Kông. Nếu dùng thuật 
ngữ sông Vaico, rõ ràng đó là sự chuyển nước ra ngoài lưu vực.  
 



Vừa rồi Trung Quốc xả nước, Thái Lan có bơm nhưng cũng không rõ họ bơm bao 
nhiêu. Đây là lỗ hổng kỹ thuật mà cơ quan chuyên môn cần lưu ý. Cần khẳng định 
Thái Lan không phải đến vừa rồi mới bơm mà họ đã bơm từ nhiều năm nay, đáng 
tiếc là Việt Nam không làm rõ được con số ấy. Giai đoạn đầu, họ chỉ bơm vào mùa 
lũ và trữ lại để sử dụng quanh ven sông – đây không phải vấn đề lớn nhưng nếu ở 
giai đoạn sau họ chuyển nước liên lưu vực thì rất đáng lưu ý.  

 

Ông Trần Xuân Thái, Viện Khoa học Thủy lợi  

 Báo cáo chuyến khảo sát đã đưa ra một số phát hiện, tuy nhiên, đây mới chỉ là 
những tìm hiểu ban đầu. Nên có những nghiên cứu sâu hơn. 
 

 Trong Báo cáo Nghiên cứu tác động của các công trình thủy điện trên dòng chính 
sông Mê Kông (MDS) của VNMC, kịch bản số 9 đưa ra con số dự báo chuyển nước 
của Thái Lan với khoảng 300 m3/s. Đây là kịch bản tính toán mức thiệt hại nặng 
nề nhất, cho thấy hậu quả vô cùng nghiêm trọng do tác động tổng hợp của cả thủy 
điện và chuyển nước. ĐBSCL có thể sẽ mất đến 60% lượng phù sa, đó là chưa kể 
tới các tác động về bồi lắng, sạt lở.  
 

 Bàn về vấn đề thủy điện làm tăng hay giảm giảm lượng nước, có thể nói về lâu dài, 
thủy điện không làm giảm tổng lượng nước hoặc làm thất thoát không nhiều, song 
về ngắn hạn rõ ràng thủy điện gây mất cân bằng về nước. Trong khi nhu cầu ngắn 
hạn về nước mới thực sự là nhu cầu thực tế, là vấn đề phải ưu tiên giải quyết. Do 
đó, tác động của thủy điện đối với tài nguyên nước cũng rất đáng quan tâm.    

 
Nhà báo Lê Thành Ý 

 Với các nhà báo, thuật ngữ chuyển nước cũng như việc khai thác sử dụng nước của 
các quốc gia láng giềng vẫn còn khá mới mẻ, vì vậy các nhà báo có nhu cầu tìm hiểu 
và lắng nghe từ chuyên gia.  
 

 Bên cạnh tổ chức chia sẻ với báo chí, Trung tâm Con người và Thiên nhiên và các 
chuyên gia nên tiếp cận thêm với các đại biểu quốc hội.   

 
Ông Trịnh Lê Nguyên, Giám đốc Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) khẳng định 
khảo sát của PanNature mang tính ghi nhận thực tế, do đó, cần tham khảo thêm nhiều nguồn 
thông tin khác, trong đó báo cáo MDS của VNMC. Bản báo cáo này đã qua các vòng tham vấn 
và hoàn thiện, tiếc rằng chưa được công bố rộng rãi để các tổ chức và chuyên gia có thể tiếp 
cận một cách chính thống.  Trong thời gian tới, PanNature sẽ tiếp tục tổ chức các chuyến khảo 
sát thực tế trong khu vực, vì vậy PanNature mong muốn có cơ hội được hợp tác với các 
chuyên gia và cơ quan nhà nước nhằm tiếp tục làm rõ vấn đề chuyển nước sông Mê Kông và 
hợp tác chia sẻ tài nguyên nước trong khu vực./.  

 


