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Pleiku, 22/7/2016

TS. Đào Trọng Tứ

Cố vấn Mạng lưới Sông ngòi Việt Nam (VRN)

Nội dung

Hiện trạng phát triển thủy điện ở 
Tây Nguyên.

Thủy điện: Thách thức đối với
phát triển bền vững ở Tây
Nguyên

Kiến nghị

Tây Nguyên 

• Kon Tum, Gia Lai, Đắk 

Lắk, Đắk Nông và Lâm 

Đồng

• Diện tích tự nhiên: 54.474 

km2 (16,8% DT cả nước). 

• Dân số:  5.525.800 người

(6% cả nước) 

• Dự báo: 7,1 triệu người

(2020).

Tài nguyên đất & nước tại Tây Nguyên

• Đất đai mầu mỡ, thích nghi với nhiều loại cây trồng, cây

công nghiệp dài ngày giá trị kinh tế cao: cà phê, điều, hồ

tiêu, cao su. 

• Độ che phủ rừng cao nhất cả nước - mức độ đa dạng

sinh học cao.

• Tài nguyên nước dồi dào: tổng lượng nước trung bình

năm: 50 tỷ m3. Nước ngầm tương đối phong phú nhưng

nằm ở tầng sâu

• 4 hệ thống sông chính: Sê San, Sêrêpk, sông Ba và

sông Đồng Nai. 

1. Hiện trạng phát triển thủy điện ở Tây Nguyên

Theo số liệu của Ban Chỉ đạo Tây Nguyên:

• Toàn vùng đến 2015 đã có gần 190 công trình thủy

điện lớn, nhỏ đã và đang được xây dựng.

• Tổng công suất thiết kế 7.923 MW

• Đóng góp khoảng 20% tổng công suất cho hệ thống

điện quốc gia.

• Nộp ngân sách Nhà nước khoảng 6.500 tỷ đồng.

Phát triển thủy điện trên 4 lưu vực sông Tây Nguyên

- sông Srêpốk
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Sông Sêrêpốk

• 7 nhà máy thủy điện lớn, gồm Buôn Tushra, Buôn Koup, Hòa

Phú, Dray Hlinh, Sêrêpốk 3, Sêrêpốk 4 và Sêrêpốk 4A và hàng

chục thủy điện nhỏ trên các dòng nhánh

• Sêrêpốk là nguồn nước mặt quan trọng đối với Đắk Nông và Đắk

Lắk

• Dòng sông hiện có nhiều thay đổi theo chiều hướng tiêu cực,

hung dữ hơn về mùa mưa và cạn kiệt hơn về mùa khô

→ Hậu quả tất yếu của tình trạng phá rừng và xây dựng dày đặc

các công trình thủy điện
Thủy điện Sêrêpốk 4A ngăn dòng, chuyển nước qua kênh đào lớn

xuống đoạn sông 20 km hạ lưu Sêrêpốk 4, làm khúc sông Sêrêpốk từ

sau đập thủy điện Sêrêpốk 4 và Sêrêpốk 4A, chảy qua khu du lịch văn 

hóa, sinh thái Buôn Đôn, huyện Buôn Đôn khoảng bị cạn kiệt, và nhiều

thời gian trở thành đoạn sông “chết”

Sông Sê San 

• Trên dòng chính Sê San ở Việt Nam hiện có 7 công trình

thủy điện lớn được xây dựng và vận hành: Thượng Kon

Tum (trên nhánh Đăk Bla); Plei Krông (trên nhánh Krông

PôKô); Yaly; Sê San 3; Sê San 3A; Sê San 4 và Sê San

4A.

• Ít nhất 238 “công trình thủy”, như các đập dâng và các

hồ chứa nhỏ và vừa cũng sẽ được xây dựng trên phần

thượng lưu vực Sê San.

Bản đồ các công trình thủy điện trên sông Sê San ở Việt Nam

• Các dự án thủy điện lớn nhở đã làm thay đổi hoàn toàn

sinh thái và môi trường dòng sông, đặc biệt đoạn hạ lưu

sau thủy điệnYaly. 

• Thủy điện Thượng Kon Tum trên sông Sê San. Theo 

thiết kế, lượng nước sau khi qua nhà máy chuyển sang 

lưu vực sông Trà Khúc, cung cấp cho vùng hạ lưu ở 

Quảng Ngãi mà chỉ trả lại lượng nước rất nhỏ cho dòng

sông chính nó.

• Việc chuyển nước lưu vực, không được xem xét kỹ

càng, sẽ dẫn đến nguy cơ khô hạn và thay đổi lớn đến

sinh thái, môi trường vùng hạ lưu sông Sê San và tác

động đến nguồn nước đến hàng loạt nhà máy thủy điện

ở hạ lưu như Yaly, Sê San 3, Sê San 3A, Sê San 4 và

4A.

• Trên dòng chính sông Đồng Nai và 2 chi lưu lớn là sông La Ngà

và sông Bé, đã xây dựng hàng loạt thủy điện lớn gồm: thủy

điện Đa Nhim, Đại Ninh, Đồng Nai 2, Đồng Nai 3, Đồng Nai 4,

Đồng Nai 5 và Trị An

• Trên Sông Bé có thủy điện Thác Mơ, Cần Đơn; Trên sông La

Ngà có thủy điện Hàm Thuận – Đa Mi.

• Sự phát triển dày đặ thủy điện trên lưu vực sông Đồng Nai

trong những năm qua đã và đang đặt tài nguyên nước nói

riêng và đa dạng sinh học của các vùng đầu nguồn sông Đồng

Nai trong tình trạng báo động về cạn kiệt và suy thoái khó hồi

phục.

• Bài học về việc dừng xây dựng thủy điện Đồng Nai 6 và 6A  là

thí dụ tương đổi điển hình về thay đổi nhận thức trong đánh đổi

lợi ích kinh tế và bảo vệ môi trường, sinh thái của các dòng

sông.   

Sông Đồng Nai

http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2016/04/12/13/20160412113504-1.jpg
http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2016/04/12/13/20160412113504-1.jpg
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Hệ thống thủy điện dày đặc trên sông Đồng Nai
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Sông Ba

• Sông Ba chảy qua 3 tỉnh TN: Kon Tum, Gia Lai, Đắc Lắk và 1 tỉnh MT: 

Phú Yên. Diện tích lưu vực: 13.508 km2, tổng lượng nước năm 23,1 tỷ

m3.  

• Người dân Tây Nguyên ví con sông Ba và sông Sê San là những con 

sông cha, sông mẹ của các con sông ở Tây Nguyên và mang theo sức

mạnh tâm linh huyền bí với buôn làng. Là sông cha, sông mẹ thì phải bảo

vệ, tôn trọng quy luật tự nhiên của dòng sông để giữ cho buôn làng sinh

sống, phát triển. 

• Trên dòng chính sông Ba có các thủy điện lớn, gồm An Khê-Ka Nak, Ia

Yun Hạ (thủy lợi kết hợp), Sông Hinh, Sông Ba Hạ và Krông H’năng.

• Thủy điện bậc thang An Khê –Kanak đã gây nên tác động rất lớn ở hạ

lưu đập ở tỉnh Gia Lai do việc quy hoạch và quá trình vận hành đã không

tuân thủ việc xả dòng chảy môi trường xuống hạ du đập.

• Việc xây dựng hồ thủy điện Krong Kma trên nhánh sông Krong Hnang

công suất 12MW khi xây dựng cũng xâm lấn vào vùng lõi của vườn quốc

gia Chư Yang Sin.

Bậc thang thủy điện trên sông Ba 2. Thủy điện: Thách thức đối với phát

triển bền vững Tây Nguyên

TT Lưu vực sông và Nhà 

máy

Địa điểm Năm xây dựng Công suất lắp 

máy (MW)Sông Tỉnh

Sông  Srêpốk

1 Buôn Tua Srah Krông Nô Đắk  Nông-Đắk Lắk 2004- 2011 86

2 Buôn Kuôp Srêpok Đắk Lắk  - Đắk Nông 2003- 2011 280

3 Hòa Phú Srêpốk Đắk Lắk 2014 28

4 Dray Hling Srêpốk Đắk Lắk 2009 12

5 Srêpốk 3 Srêpok Đắk Nông 2005 220

6 Srêpốk 4 Srepok Đak Lắk - Đắc Nông 2008 80

7 Sêpốk 4A Srepok Đắk Lăc 2010 64

Tổng công suất lắp 770

Sông  Sê San

1 Plei Krông Krông Pôkô Kon Tum 2003 110

2 Thượng  Kon Tum Đắk Bla Kon Tum 2009 250

3 Yaly Sê San, Gia Lai 1993 720

4 Sê San  3A Sê San Gia Lai 2003 108

5 Sê San 3 Sê San Gia Lai 2001-2006 260

6 Sê San 4 Sê San Gia Lai 2005 330

7 Sê San 4A Sê San Gia Lai 2005 63

Tổng công suất lắp 1941

Sông Đồng Nai

1 Đa Nhim Đa Nhim Lâm Đồng 1962 160

2 Đại Ninh Đa Nhim Lâm Đồng 2003 300

3 Hàm Thuận –Đa Mi Đồng Nai Lâm Đồng – Bình Thuận 1997-2001 300

4 Đồng Nai 3 Đồng Nai Lâm Đồng 2004 180

5 Đồng Nai  4 Đồng Nai Lâm Đồng 2004 340

6 Trị An Đồng Nai Đồng nai 1984 400

7 Cần Đơn Sông Bé Bình phước 2000 77,6

8 Thác Mơ Sông Bé Bình phước 1991 150

9 Srok Phu Miêng Sông Bé Bình Phước 2003 51

Tổng công suất lắp 1958,6

Sông Ba

1 An Khê – Kanak Sông Ba Gia Lai 2005 173

2 Krông Hnăng Sông  Hinh Phú Yên 2005 65

3 Sông Hinh Sông Hinh Phú Yên 1993 70

4 Sông Ba Hạ Sông Ba Phú  Yên 2004 220

Tổng công suất lắp 528

Tác động tích cực

• Góp phần phát triển kinh tế - xã hội, tăng thu ngân sách 

cho các địa phương, giải quyết việc làm, tăng thu nhập 

cho một bộ phận nhân dân. 

• Thủy điện cũng có tác động trong chuyển đổi cơ cấu 

kinh tế ngành, lĩnh vực, thúc đẩy quá trình phân công lao 

động xã hội, góp phần cải tạo môi trường xung quanh 

các hồ chứa, 

• Góp phần chủ động bảo đảm nguồn nước phục vụ sản 

xuất và đời sống trong mùa khô ở vùng hạ lưu và khu 

vực xung quanh hồ chứa. một số công trình còn có tác 

dụng tham gia cắt lũ trong mùa mưa tại một số địa 

phương
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Tác động tiêu cực

Thay đổi đổi dòng chảy, hệ sinh thái sông

 Các dòng sông ở Tây Nguyên gần như không còn là các dòng
sông mà trở thành hệ sinh thái hồ

 Trên cả 4 hệ thống sông các thủy điện đã được xây dựng đã chia
cắt và làm vỡ vụn các dòng sông.

 Việc vận hành thủy điện không theo quy trình làm tăng thêm
lượng lũ gây nguy hiểm cho hạ lưu

 Dòng chảy mùa kiệt cũng vẫn giữ lại trong hồ, hạ lưu hồ trở nên
khô cạn

 Hoạt động khai thác cát cùng với việc trữ lại trong hồ một phần
bùn cát, phù sa được cho là nguyên nhân chính gây xói lở bờ và
khoét sâu lòng sông

Mất đất nông nghiệp, đất rừng suy giảm khả năng giữ nước

các vùng rừng đầu nguồn

• 25 công trình thủy điện lớn đã và đang thi công tại Tây

Nguyên đã chiếm dụng 68.195 ha đất, ảnh hưởng đến

25.712 hộ dân

• Tây Nguyên đã chuyển đổi trên 80.000 ha đất cho thủy điện

• 1 MW thủy điện lớn đã chiếm dụng 14,5 ha đất các loại, làm

ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của 5,5 hộ dân trong

đó 1,5 hộ phải di dời

• 1 MW thủy điện nhỏ chiếm dụng 8,7 ha đất, ảnh hưởng đến

1,3 hộ dân

• Mới chỉ có 757,3 ha rừng được trồng so với khoảng 22.770

ha đất rừng các loại đã chuyển đổi mục đích sử dụng cho

các dự án thủy điện, đạt khoảng 3,3%.

Thay đổi các tập quán và văn hóa của

người dân bản địa

Các lễ hội gắn với sông của đồng bào dân tộc ở
một số địa phương Tây Nguyên gặp khó khăn do
thay đổi dòng chảy

Giám sát Quốc hội 2013

Những hệ lụy do thủy điện gây ra đã dẫn đến việc rà soát

và giám sát của Quốc hội Việt Nam 2013 và đã ra quyết

định dừng hơn 400 thủy điện các loại trên phạm vi cả nước

vì tính hiệu quả và đặc biệt tác động đến môi trường

• Lâm Đồng đã rà soát và đưa ra khỏi quy hoạch 28 dự án thủy điện

nhỏ

• Kon Tum đã loại bỏ 21 dự án thủy điện vì hiệu quả thấp

• Gia Lai chấm dứt hoạt động của 8 dự án thủy điện vừa và nhỏ,

đồng thời loại 11 dự án thủy điện khác ra khỏi quy hoạch

• Đắk Lắk cũng vừa thu hồi chủ trương đầu tư, loại bỏ khỏi quy hoạch

20 dự án thủy điện vừa và nhỏ

• Các dự án thủy điện đang vận hành: Ban chỉ đạo Tây Nguyên đã đề

nghị các bộ ngành, địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát việc

bố trí đất ở, đất sản xuất và các điều kiện cần thiết cho các hộ dân

tái định canh, định cư; thực hiện cam kết của nhà đầu tư về bảo vệ

môi trường, nhất là cam kết trồng lại rừng; kiểm soát chặt chẽ quy

trình vận hành hồ chứa đảm bảo thực hiện chức năng cắt lũ mùa

mưa và chức năng điều tiết nước cho vùng hạ du; quản lý chất lượng,

an toàn hồ đập.

Đối với các tỉnh Tây Nguyên 3. Kiến nghị

• Tây Nguyên là vùng đất có vị trí cực kỳ nhạy cảm cả địa

chiến lược và tài nguyên trong đó có nguồn nước, cảnh

quan, môi trường, đời sống và bản sắc văn hóa các dân

tộc trong vùng.

• Việc phát triển thủy điện mạnh mẽ trên các dòng sông

Tây Nguyên, một mặt đã làm thay đổi bộ mặt kinh tế, xã

hội cho Tây Nguyên, nhưng sự phát triển không bền

vững, dày đặc đã làm thay đổi mạnh mẽ môi trường, 

sinh thái các dòng sông, biến mất đi nhiều phong cảnh

thiên nhiên đẹp của Tây Nguyên, nhiều khu rừng và đất

đai nông nghiệp, các loài thủy sản quý.
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3. Kiến nghị (tiếp)

Hãy dừng xây dựng các đập thủy điện mới, vì

hiệu quả kinh tế rất nhỏ so với mất mát môi

trường, sinh thái và sinh kế con người

Nguồn điện từ năng lượng tái tạo (gió, mặt trời,

sinh khối…) là một hướng phát triển đầy triển

vọng ở vùng cao nguyên nhiều nắng và gió- đây

chính là con đường phát triển bền vững.

LOGO

Xin cám ơn!


