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Những thông điệp và nội dung chính
1. Khởi đầu
Dòng chảy môi trường đem lại lợi ích cho con người và thiên nhiên
Dòng chảy môi trường là chế độ nước được cung cấp trong một dòng sông, vùng đất ngập
nước hoặc vùng ven bờ để duy trì các hệ sinh thái và những lợi ích của chúng ở những nơi
dòng chảy bị điều tiết và có sự cạnh tranh trong sử dụng nước. Dòng chảy môi trường góp
phần vô cùng quan trọng đối với sức khỏe của dòng sông, sự phát triển kinh tế và giảm đói
nghèo. Chúng đảm bảo tính sẵn có liên tục của nhiều lợi ích mà dòng sông khỏe mạnh và các
hệ thống nước dưới đất mang lại cho xã hội.
Không nên đánh giá thấp cái giá phải trả do việc không thiết lập dòng chảy môi trường
Có một thực tế ngày càng trở nên rõ ràng rằng, trong giai đoạn trung hạn và dài hạn, việc
không đáp ứng các yêu cầu về dòng chảy môi trường sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng
đối với nhiều đối tượng sử dụng dòng sông. Giải quyết nhu cầu nước cho các hệ sinh thái
thủy sinh thường đồng nghĩa với hạn chế sử dụng nước của một hoặc nhiều ngành. Đó là sự
lựa chọn khó khăn nhưng buộc phải tiến hành để bảo đảm cho sức sống lâu dài của lưu vực
và các hoạt động có liên quan.
Sông và hệ thống trao đổi nước cần phải được xem xét trong bối cảnh tổng thể
Khi bắt đầu nghiên cứu thực hiện dòng chảy môi trường, trước tiên cần xem xét tất cả các
khía cạnh của sông và hệ thống trao đổi nước trong bối cảnh tổng thể của chúng. Có nghĩa là
phải xem xét lưu vực từ thượng nguồn đến cửa sông và vùng bờ, bao gồm các vùng đất ngập
nước, đồng bằng ngập lũ và các hệ thống nước dưới đất có liên quan. Điều này còn có nghĩa
là xem xét các giá trị môi trường, kinh tế, xã hội và văn hóa trong mối liên hệ với toàn bộ hệ
thống. Khi thiết lập dòng chảy môi trường cần xem xét một loạt các kết quả và tác động, từ
bảo vệ môi trường đến phục vụ các nhu cầu của sản xuất và con người.
Cần xác định rõ các mục tiêu và kịch bản khai thác tài nguyên nước
Để thiết lập dòng chảy môi trường, cần xác định rõ các mục tiêu cũng như kịch bản khai thác
và sử dụng tài nguyên nước. Các mục tiêu cần có những chỉ số có thể đo lường được để làm
cơ sở cho việc phân bổ tài nguyên nước. Các mục tiêu và kịch bản phù hợp nhất cần được xây
dựng bởi đội ngũ chuyên gia liên ngành cùng đại diện của các bên liên quan.

2. Xác định nhu cầu nước
Tạo lập sự lựa chọn của xã hội đối với phân bổ nước
Không có một giá trị đơn thuần về nhu cầu dòng chảy môi trường của các sông, đất ngập
nước và vùng bờ. Điều này phụ thuộc rất nhiều vào quyết định của các bên liên quan về đặc
tính và tình trạng sức khỏe của các hệ sinh thái này trong tương lai. Các nhà khoa học và các
chuyên gia có thể giúp đưa ra những quyết định đó bằng cách cung cấp thông tin và kiến
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thức về diễn biến của hệ sinh thái của một con sông, vùng đất ngập nước hoặc vùng bờ trong
các điều kiện dòng chảy khác nhau.
Tiến hành đánh giá dòng chảy môi trường như một phần của quy hoạch lưu vực sông
Việc thiết lập dòng chảy môi trường có thể được tiến hành tốt nhất trong bối cảnh của các
khung đánh giá rộng hơn khi thực hiện quy hoạch lưu vực sông. Những khung này là bộ phận
của quản lý tổng hợp tài nguyên nước và đánh giá một cách bao quát hơn cả về tình trạng
và các mục tiêu sức khỏe của dòng sông. Chúng được xây dựng dựa trên sự tham gia của các
bên liên quan để giải quyết những vấn đề đang tồn tại và bao gồm cả các đánh giá dựa trên
kịch bản về các chế độ dòng chảy khác nhau.
Không có một phương pháp, cách tiếp cận hay khung xác định dòng chảy môi trường đơn lẻ nào
được coi là tốt nhất
Hiện có một số phương pháp xác định dòng chảy môi trường. Các phương pháp bảng tra cứu
và phân tích nội nghiệp để đánh giá dòng chảy môi trường được sử dụng trong các nghiên
cứu phạm vi, kiểm kê quốc gia hoặc quy hoạch lưu vực sông. Phân tích chức năng và mô hình
hóa sinh cảnh là các phương pháp ứng dụng phổ biến nhất trong đánh giá tác động hoặc
quy hoạch phục hồi một hay nhiều đoạn sông. Những phương pháp đánh giá này có thể góp
phần vào việc thiết lập các quy tắc quản lý và giám sát tác động của chúng tới sức khỏe của
con sông.
Thực hiện dòng chảy môi trường thông qua quản lý chủ động hoặc hạn định dòng chảy
Thực hiện dòng chảy môi trường đòi hỏi phải quản lý cơ sở hạ tầng (như các đập) một cách
chủ động hoặc quản lý hạn định dòng chảy như giảm lấy nước tưới. Khi áp dụng biện pháp
quản lý chủ động có thể tạo ra toàn bộ chế độ dòng chảy, bao gồm cả dòng chảy kiệt và dòng
chảy lũ. Việc quản lý hạn định dòng chảy bao gồm các chính sách phân bổ nước nhằm bảo
đảm có đủ lượng nước còn lại trong sông, đặc biệt trong các thời kỳ khô hạn, bằng cách kiểm
soát việc lấy nước và dẫn nước. Cả hai dạng can thiệp này phụ thuộc vào sự thay đổi hành vi
của con người, phải được dựa trên quyết định công khai, với sự ủng hộ rộng rãi của xã hội.

3. Sửa đổi cơ sở hạ tầng tài nguyên nước

Dòng chảy môi trường có thể được thực hiện với các cơ sở hạ tầng hiện có cũng như mới xây dựng
Các đập chắn nước thường là yếu tố làm thay đổi trực tiếp và đáng kể nhất đến dòng chảy
tự nhiên của sông. Vì vậy, chúng là xuất phát điểm quan trọng để thực hiện dòng chảy môi
trường. Lượng nước xả qua đập xuống dưới hạ lưu được xác định bởi kiểu thiết kế hoặc cho
chảy qua thân, chảy tràn phía trên hoặc thóat bên cạnh đập. Các chính sách và quy trình vận
hành đập quyết định lưu lượng và thời gian xả nước cho dòng chảy môi trường. Việc thiết kế
và vận hành các công trình khác như kênh dẫn, cống phân phối nước cũng có thể góp phần
thiết lập dòng chảy môi trường.
Các đập chắn nước mới tạo cơ hội để thực hiện dòng chảy môi trường
Trong giai đoạn lập quy hoạch, điều quan trọng là phải bảo đảm các chiến lược vận hành
đập và hồ chứa phù hợp với các yêu cầu về dòng chảy môi trường. Việc xây dựng linh hoạt
nhằm đáp ứng không chỉ các tiêu chuẩn hiện tại mà còn thích ứng với những biến đổi về
điều tiết, sử dụng và khí hậu trong tương lai là đặc biệt quan trọng. Trong những năm xây
dựng và tích nước vào hồ chứa, cần phải có dự phòng đầy đủ cho dòng chảy môi trường.
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Việc xả thử nghiệm trong những năm đầu vận hành là cần thiết để kiểm tra chế độ dòng
chảy và giảm thiểu những bất định vốn có trong dự báo đáp ứng của sông đối với dòng
chảy môi trường.
Điều chỉnh cơ sở hạ tầng hiện có có thể nhanh chóng đem lại những hiệu quả tích cực
Nhiều quốc gia hiện có rất nhiều đập. Các phương án thay đổi lượng xả từ các đập này phụ
thuộc vào dạng đập, lượng trữ dùng cho xả nước và tình trạng của các cửa xả và công trình
kiểm soát nước chủ yếu. Việc định kỳ cấp phép lại cho các đập hiện có sẽ tạo cơ hội để thiết
lập dòng chảy môi trường hoặc thay đổi chế độ dòng chảy đã có. Việc chú trọng nhiều hơn
vào hiện đại hóa và hiệu suất của công trình sẽ giúp tối ưu hóa công tác quản lý đập hiện có
và thực hiện dòng chảy môi trường.
Chấm dứt hoạt động của cơ sở hạ tầng có thể là một phương án để khôi phục dòng chảy môi trường
Xem xét thay mới hay dỡ bỏ cơ sở hạ tầng không còn lợi ích kinh tế là việc làm bình thường
và các đập cũng không phải là trường hợp ngoại lệ. Việc chấm dứt hoạt động của đập để khôi
phục dòng chảy môi trường có thể là mở thường xuyên, cố định các cửa đập hoặc thậm chí dỡ
bỏ một phần hoặc toàn bộ đập. Tuy nhiên, trong khi những phương án này được coi là thích
hợp đối với một số trường hợp, thì chúng lại không thích hợp đối với tất cả các đập còn lại, và
không thể thực hiện mà không tiến hành đánh giá tác động môi trường một cách đầy đủ.

4. Trang trải chi phí
Đánh giá các nhu cầu về tài chính và nguồn lực
Phân tích chi phí và lợi ích – bao gồm cả các chủ thể hưởng lợi và chủ thể chịu thiệt hại – là
một điều kiện tiên quyết quan trọng đối với bất kỳ quyết định nào về dòng chảy môi trường.
Phân tích này giúp xác định các bên liên quan thích hợp và dẫn tới sự hiểu biết về động cơ
tham gia của các bên, cũng như xác định được cách thức để người nghèo có thể hưởng lợi từ
sự thay đổi. Phân tích chi phí và lợi ích cũng giúp cho việc thiết lập phương thức chuyển tiền
theo qui định, các nguồn tài trợ tiềm năng và các cơ chế tài chính cần thiết.
Cung cấp tài chính cho dòng chảy môi trường phụ thuộc vào sự chấp nhận những biến đổi so với
nguyên trạng
Đầu tư vào dòng chảy môi trường cần phải được minh chứng bằng những cải thiện về các
điều kiện kinh tế, xã hội và môi trường trong phạm vi xã hội mở rộng hơn là đơn thuần dựa
vào những tác động được cảm nhận bởi các chủ thể nhất định. Nếu như không có các lợi ích
xã hội sẽ có ít cơ sở hợp lý về tài chính và kinh tế cho việc đầu tư và thực hiện dòng chảy môi
trường. Cần ưu tiên cao cho những trường hợp ở đó có những lợi ích trực tiếp rõ ràng, đặc
biệt là đối với người nghèo và trong trường hợp các phương pháp áp dụng mang tính phổ
biến và có hiệu quả về mặt chi phí.
Cần sửa đổi các biện pháp khuyến khích hiện có để thúc đẩy sự thay đổi của các bên tham gia
Nhiều biện pháp khuyến khích hiện có thiên về ưu tiên các hoạt động kinh tế và phần lớn dựa
vào đó để xác định hệ thống phân bổ nước. Hiểu được điều này là bước vô cùng quan trọng
trong việc thiết lập dòng chảy môi trường. Gây ảnh hưởng dần dần đến cơ cấu kinh tế và tạo
ra sự chấp thuận cần thiết của xã hội đối với dòng chảy môi trường có thể sẽ thích hợp hơn
so với việc thay đổi ngay cơ chế phân bổ nước hiện có.
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5. Xây dựng khung chính sách và pháp lý
Hệ thống lập pháp và hành pháp quốc gia đóng vai trò vô cùng quan trọng
Chỉ có một số ít các quốc gia nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề sử dụng nước không
tiêu hao và đã xây dựng luật pháp quốc gia cho vấn đề này. Cần có định hướng về mặt pháp lý
và hành chính rõ ràng để bảo vệ dòng chảy sông trước khi các bên liên quan sẵn sàng cam kết và
các cơ quan hữu quan chuẩn bị tài trợ cho các dự án về dòng chảy môi trường. Mọi nỗ lực quản
lý dòng chảy môi trường sẽ không thực hiện được nếu không có những quyết sách rõ ràng ở các
cấp thích hợp của chính phủ.
Các điều ước quốc tế tạo cơ sở cho hệ thống luật pháp và chính sách quốc gia
Dòng chảy môi trường là một phần của phương pháp tiếp cận hệ sinh thái đối với quản lý
tổng hợp tài nguyên nước. Các công cụ quốc tế có liên quan bao gồm các công cụ trực tiếp
giải quyết vấn đề tài nguyên nước và những công cụ tập trung vào việc bảo vệ thiên nhiên và
môi trường. Các điều ước và nghĩa vụ quốc tế là cơ sở quan trọng từ đó có thể xây dựng các
luật và chính sách quốc gia về dòng chảy môi trường.
Không tồn tại “giải pháp phù hợp tức thời”: luật pháp trong nước cần được xây dựng phù hợp với thực tiễn
Các nguyên tắc hoặc hướng dẫn cơ bản có thể giúp cho việc xây dựng các khung chính sách,
thể chế và pháp lý cần thiết. Tuy nhiên, thu hút sự tham gia của cộng đồng địa phương và
tận dụng kiến thức, kinh nghiệm của các công chức dân cử ở địa phương là điều hết sức cần
thiết trong việc điều chỉnh cơ cấu luật pháp và thể chế phù hợp với thực tiễn của địa phương.
Bất kỳ khi nào có thể, cách tiếp cận tốt nhất là thực hiện dòng chảy môi trường trước khi tài
nguyên nước đã bị phân bổ quá mức.
Cần thiết lập một hệ thống mạnh và rõ ràng để hỗ trợ một cách hiệu quả việc thực thi, tuân thủ
và cưỡng chế thi hành
Để xây dựng hệ thống văn bản qui phạm pháp luật của nhà nước và dòng chảy môi trường,
điều quan trọng là xác định được quy mô mà dòng chảy môi trường sẽ được thiết lập. Giải
quyết vấn đề này ở các cấp thích hợp thấp nhất là điều cần thiết để thực hiện thành công
chế độ dòng chảy trong sông. Các quyền tiếp cận và sử dụng nước sẽ cần được bổ sung hoặc
điều chỉnh. Điều này có thể sẽ dẫn đến những vấn đề không thể tránh khỏi như có đền bù hay
không, đền bù như thế nào, ai phải đền bù khi các quyền về nước bị thay đổi, và sẽ đòi hỏi phải
có quyết định về việc ai có thể “giữ” nước dành cho môi trường “một cách tin cậy”. Cần có cách
quản lý thích ứng và các vấn đề về trách nhiệm pháp lý cần được giải quyết trước.

6. Tạo đà chính trị
Thu hút sự tham gia của nhiều bên liên quan là điều hiển nhiên và cần thiết
Việc tạo động lực cần thiết để thiết lập chế độ dòng chảy môi trường sẽ cần có sự tham gia
của rất nhiều chủ thể khác nhau, từ các cấp chính phủ cao nhất tới các cộng đồng địa phương
và các doanh nghiệp. Trong điều kiện như vậy, một chiến lược thành công đòi hỏi phải huy
động được sự tham gia của một số lượng phong phú và đông đảo nhất của các chủ thể và
nhóm có lợi ích liên quan, có tính linh hoạt và khả năng thích ứng theo lộ trình.
Không có một cách tiếp cận “đơn giản và duy nhất” nào thích hợp được với tất cả các chủ thể và
bên liên quan
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Cần phải có các phương pháp tiếp cận khác nhau khi làm việc với các chủ thể và bên liên
quan khác nhau. Các nghị sĩ, cán bộ, công chức nhà nước trong các bộ ngành liên quan và các
nhà cố vấn chính sách thường quan tâm tới các lý lẽ khác với những người nông dân, những
nhà môi trường và những người điều hành du lịch. Cần thu hút sự tham gia của những bộ
ngành không trực tiếp chịu trách nhiệm về môi trường nhưng chịu trách nhiệm về phát triển
kinh tế và các chương trình xã hội. Điều đặc biệt quan trọng là hiểu được các nhóm có lợi ích
liên quan nào có ảnh hưởng tới nhiều chủ thể thuộc chính phủ và khối tư nhân khác nhau.
Truyền thông và thông tin đại chúng là những yếu tố hết sức cần thiết để đạt được tiến bộ
Truyền thông tốt được bắt đầu bằng việc nhận biết được vấn đề và hiểu được bối cảnh, lợi ích
và các mối quan tâm của những đối tượng chủ yếu. Một điều rất quan trọng nữa là có ý tưởng
rõ ràng về những gì đang được yêu cầu từ các chủ thể ở các cấp khác nhau và hiểu được về
chủ thể hưởng lợi và chủ thể chịu thiệt hại. Truyền đạt lại đúng thông điệp sẽ vô cùng quan
trọng vì có thể chỉ có một cơ hội duy nhất để chuyển thông điệp tới một đối tượng nhất định.
Tuy vậy, sẽ cần một thời gian để các bên tham gia hiểu được rằng sự cần thiết của dòng chảy
môi trường đối với con người và thiên nhiên là như nhau.
Liên minh vì dòng chảy môi trường nhằm hợp tác và cân bằng các lợi ích
Thúc đẩy sự hợp tác và cân bằng các lợi ích cạnh tranh là điều đặc biệt quan trọng. Điều đó
đặt ra thách thức lớn và đòi hỏi một quá trình phù hợp để tập hợp các chủ thể vào trong một
hoặc nhiều liên minh. Đảm bảo được sự ủng hộ của các chủ thể ở địa phương là điều tối cần
thiết. Điều này có thể dựa trên cơ sở quan niệm rằng việc thiết lập được chế độ dòng chảy
môi trường tốt sẽ giúp đảm bảo an ninh tài nguyên dài hạn cho tất cả các đối tượng sử dụng
nước. Cách tốt nhất để thuyết phục các bên liên quan về quan niệm này là giữ cho quá trình
phù hợp và bảo đảm việc thực hiện là tối ưu và có tính thực tế.

7. Xây dựng năng lực thiết kế và thực hiện
Nhận thức là bước đầu tiên để tăng cường năng lực
Dòng chảy môi trường là vấn đề tương đối mới mẻ đối với ngành nước. Nhìn chung, trong
toàn ngành và trong công chúng nói chung còn thiếu hiểu biết về khái niệm dòng chảy môi
trường và ứng dụng của nó. Thành công của việc ứng dụng dòng chảy môi trường phụ thuộc
nhiều vào quyết tâm ban đầu. Vì vậy, nâng cao nhận thức về các điều kiện sông ngòi và các
lợi ích tốt nhất mà chúng mang lại cho cộng đồng là vấn đề hết sức quan trọng.
Cần xác định và giải quyết những thiếu hụt về năng lực ngay từ giai đoạn đầu tiên
Cần tăng cường năng lực cho các chủ thể và bên liên quan trong việc thiết kế và thực hiện
dòng chảy môi trường. Do đó, cần tổ chức tập huấn cho các luật sư, đội ngũ cán bộ kỹ thuật,
các thành viên tổ chức phi chính phủ và những nhà hoạch định chính sách. Một điều quan
trọng nữa là trao quyền và đào tạo các chính trị gia để họ hiểu rõ hơn về chi phí xã hội phải
trả cho việc không thiết lập dòng chảy môi trường. Điều này có nghĩa là việc không đầu tư
cho tăng cường năng lực sẽ dẫn đến những sai lầm tiếp diễn trong quản lý tài nguyên nước.
Cần có chiến lược xây dựng năng lực để thúc đẩy hành động
Một chiến lược tăng cường năng lực hiệu quả cần kết hợp được một số yếu tố, bao gồm: các
khóa tập huấn, khung đánh giá, thử nghiệm các phương pháp, thăm quan địa bàn các nghiên
cứu điển hình, và các hội thảo kỹ thuật. Một khi đã đạt được mức độ nhận thức và hiểu biết
tối thiểu, sẽ cần phải có sự hỗ trợ tiếp theo dưới hình thức hỗ trợ kỹ thuật, nghiên cứu, cơ sở
dữ liệu quốc gia, thiết lập mạng lưới và truyền thông.
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Lời nói đầu
“Dòng chảy môi trường” là một khái niệm dễ hiểu. Đó là có đủ nước trong các dòng sông
của chúng ta và chế độ nước này được quản lý nhằm bảo đảm các lợi ích về kinh tế, xã hội
và môi trường. Tuy vậy, những nỗ lực tiên phong trong lĩnh vực này ở Nam Phi, Ôxtrâylia và
Mỹ đã cho thấy rằng quá trình thiết lập dòng chảy môi trường đặt ra những thách thức to
lớn, đặc biệt khi quá trình này là một phần của phương pháp tiếp cận quản lý tổng hợp tài
nguyên nước.
Dòng chảy môi trường đòi hỏi sự kết hợp của nhiều ngành khác nhau bao gồm kỹ thuật,
luật, sinh thái, kinh tế, thủy văn, khoa học chính trị và truyền thông. Dòng chảy môi trường
cũng cần có sự đàm phán giữa các bên liên quan để kết nối những lợi ích khác nhau về sử
dụng nước, đặc biệt ở những lưu vực mà cạnh tranh về sử dụng nước vốn đã rất gay gắt
Lợi ích của việc thiết lập dòng chảy môi trường là cơ chế quản lý được cải thiện, đảm bảo
sự tồn tại lâu dài của hệ sinh thái và đạt được sự cân bằng tối ưu giữa các nhu cầu sử dụng
nước khác nhau. Trong bối cảnh việc sử dụng tài nguyên nước quá mức trên khắp thế giới
cùng sự suy thóai của các hệ sinh thái và các dịch vụ của chúng, dòng chảy môi trường không
phải là một sự xa xỉ mà là một phần thiết yếu của mô hình quản lý tài nguyên nước hiện đại.
Đó là một hướng tiếp cận xứng đáng được thực hiện rộng rãi.
Tài liệu hướng dẫn này là cuốn sách thứ hai trong loạt sách của Chương trình Sáng kiến
Nước và Thiên nhiên, dựa trên rất nhiều kinh nghiệm ở các nước nhằm tư vấn thực hành đối
với vấn đề cấp thiết này trong chương trình nghị sự về tài nguyên nước. Đi xa hơn những tài
liệu hiện có, cuốn sách này đưa ra những hướng dẫn thực hành các vấn đề kỹ thuật như các
phương pháp đánh giá dòng chảy môi trường và thích nghi cơ sở hạ tầng, công cụ kinh tế,
chính trị và pháp lý của việc thiết lập dòng chảy môi trường.
Việc xuất bản cuốn sách này không phải là một hoạt động độc lập mà là một phần của
cả một quá trình lâu dài trong đó bao gồm hỗ trợ các sáng kiến của địa phương và quốc gia
trong việc thiết lập dòng chảy môi trường, chẳng hạn như ở Tanzania, Costa Rica, Việt Nam
và Thái Lan. Tại các nước này, những hướng dẫn trong cuốn sách sẽ được thử nghiệm với sự
cộng tác của các bên liên quan ở cấp quốc gia, các chuyên gia, các nhà hoạch định chính sách
và các cán bộ, công chức.
Các hướng dẫn trong cuốn sách này cùng với những kinh nghiệm thực tế sẽ giúp cho các
cơ quan, tổ chức và bên liên quan khác, rộng lớn hơn xây dựng những phương thức thích hợp
nhất để thực hiện dòng chảy môi trường. Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế luôn sẵn sàng
chia sẻ những kinh nghiệm của mình và giúp tác động tới quá trình ra quyết định ở cấp quốc
gia hoặc quốc tế nhằm phân bổ đủ nước cho các hệ sinh thái và con người.
Trên thực tế việc thực hiện dòng chảy môi trường có thể không dễ dàng. Nhưng đó là một
thành phần quan trọng của bất kỳ nỗ lực nào nhằm giải quyết những vấn đề liên quan đến
sự suy thóai các dòng sông của chúng ta, làm mất đi tính đa dạng sinh học và các lợi ích xã
hội của chúng. Tôi hy vọng cuốn sách này sẽ là một tài liệu hữu ích với các nhà hoạch định
chính sách và các nhà thực hành trong quá trình lâu dài – và đôi khi khó khăn – nhằm thực
hiện dòng chảy môi trường.
Achim Steiner
Tổng Giám đốc
Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN)
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Lời tựa
Việt Nam là quốc gia có tài nguyên nước thuộc loại trung bình trên thế giới song phân bố rất
không đều giữa các mùa trong năm và giữa các vùng, các lưu vực sông trong cả nước, gây ra lũ
lụt vào mùa mưa và hạn hán, thiếu nước về mùa khô. Để tăng cường điều hòa dòng chảy, nhiều
công trình cơ sở hạ tầng tài nguyên nước đã được xây dựng nhằm phục vụ đời sống và sản xuất
cũng như phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai. Các công trình này đã góp phần quan trọng trong
việc đạt được những thành tựu về phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trong thời gian qua. Tuy
nhiên, việc xây dựng và vận hành các công trình này cũng đã tạo nên kiểu chế độ dòng chảy mới,
khác hẳn với chế độ dòng chảy trong tự nhiên ở nhiều lưu vực sông tại nhiều giai đoạn khác nhau
trong năm, làm ảnh hưởng bất lợi tới tài nguyên nước, các giá trị và chức năng của môi trường nói
chung và các hệ sinh thái thủy sinh nói riêng, ảnh hưởng tới khả năng cung cấp các loại hàng hóa
và dịch vụ phục vụ nhu cầu của con người, đặc biệt là các cộng đồng dân cư nghèo.
Để khắc phục tồn tại đó, việc duy trì một chế độ dòng chảy trên sông vừa đảm bảo được
tính bền vững về mặt môi trường, sinh thái, vừa đáp ứng được các nhu cầu sử dụng nước
khác nhau để mang lại lợi ích tổng hợp cao nhất về kinh tế - xã hội - môi trường là một trong
những vấn đề hết sức cấp bách hiện nay.
Những năm qua, Cục Quản lý Tài nguyên Nước cùng với các đối tác trong và ngoài nước đã nỗ
lực nâng cao nhận thức về dòng chảy môi trường của các bên liên quan cũng như lồng ghép các
khái niệm và nhu cầu nước của môi trường vào trong các chính sách và văn bản quy phạm pháp
luật có liên quan, phù hợp với điều kiện cụ thể và định hướng phát triển bền vững của Việt Nam.
Tiếp tục nỗ lực đó, Cục Quản lý Tài nguyên Nước và Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế
(IUCN) tại Việt Nam đã phối hợp xuất bản phiên bản tiếng Việt của tài liệu “DÒNG CHẢY - Cẩm
nang Dòng chảy Môi trường” bằng tiếng Anh do IUCN xuất bản. Tập thể dịch giả và hội đồng
biên tập đã làm việc nghiêm túc và có nhiều cố gắng để chuyển ngữ tài liệu này sang tiếng Việt.
Tài liệu đã đề cập đến vấn đề dòng chảy môi trường một cách khá toàn diện, từ những khái
niệm cơ bản về dòng chảy môi trường, các phương pháp đánh giá dòng chảy môi trường đến
những đề xuất nhằm xây dựng và điều chỉnh chính sách và thể chế để thực hiện dòng chảy môi
trường cho các lưu vực sông cùng các ví dụ thực tiễn ở nhiều nước trên thế giới. Dòng chảy môi
trường là một khái niệm còn mới ở Việt Nam, nhiều thuật ngữ, khái niệm còn chưa được thống
nhất giữa các nhà chuyên môn, vì vậy rất mong nhận được ý kiến đóng góp của độc giả.
Hy vọng đây sẽ là một tài liệu tham khảo có giá trị cho các nhà quản lý, các nhà khoa học, sinh
viên các trường đại học và những độc giả quan tâm đến lĩnh vực tài nguyên nước - môi trường,
giúp nâng cao hơn nữa công tác quản lý tổng hợp tài nguyên nước ở Việt Nam, góp phần giảm
đói nghèo, bảo đảm sự lành mạnh, bền vững của các dòng sông và chia sẻ, phân bổ nguồn nước
một cách công bằng, hợp lý.
Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.
TS. Nguyễn Thái Lai
Cục trưởng
Cục Quản lý Tài nguyên Nước

TS. Vũ Văn Triệu
Trưởng đại diện
Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) tại Việt Nam
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B i ê n t ậ p v à Tá c g i ả
Biên tập: Megan Dyson, Ger Bergkamp và John Scanlon
Chương 1 	Megan Dyson, Chuyên gia tư vấn Luật và Chính sách Môi trường, Ôxtrâylia,
với sự trợ giúp của TS. Ger Bergkamp, IUCN, và John Scanlon, IUCN
Chương 2 	TS. Mike Acreman, Trung tâm Sinh thái và Thủy văn, Crowmarsh Gifford, Vương
quốc Anh, cùng với TS. Jackie King
Chương 3

Lawrence Haas, Chuyên gia tư vấn Tài nguyên nước, Vương quốc Anh

Chương 4 	TS. Bruce Aylward, Deschutes: Trao đổi nước và Bảo tồn tài nguyên, Hoa Kỳ,
cùng với Lucy Emerton, IUCN
Chương 5 	TS. Alejandro Iza, IUCN, và John Scanlon, IUCN, với sự trợ giúp của Angela
Cassar, Thực tập sinh, Đại học Melbourne, Ôxtrâylia, tại Ủy ban Hệ sinh thái
và sinh kế, IUCN
Chương 6

John Scanlon, IUCN, với sự trợ giúp của Elroy Bos, IUCN, và Angela Cassar

Chương 7	TS. Jackie King, Nghiên cứu và tư vấn sinh thái nước, Đại học Cape Town, Nam
Phi, cùng với TS. Mike Acreman
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Chịu trách nhiệm bản dịch tiếng Việt
Bản dịch tiếng Việt được Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) tại Việt Nam và Cục
Quản lý Tài nguyên Nước (Bộ Tài nguyên và Môi trường) phối hợp thực hiện với hỗ trợ kinh
phí của Chương trình Sáng kiến Nước và Thiên nhiên.
Tập thể dịch giả:
PGS.TS. Lê Đình Thành,
Trường Đại học Thủy lợi
PGS.TS. Nguyễn Văn Thắng,
Trường Đại học Thủy lợi
TS.
Hoàng My Lan,
Tổ chức VECO tại Việt Nam
ThS.
Đặng Thị Lan Hương, Cục Quản lý Tài nguyên Nước, Bộ TN&MT
ThS.
Phạm Hồng Nga,
Trường Đại học Thủy lợi
KS.
Nguyễn Thanh Tân,
Chuyên gia dịch thuật độc lập
Hội đồng biên tập và hiệu đính:
GS.TS. Ngô Đình Tuấn,
TS.
Nguyễn Thái Lai,
TS.
Trần Hồng Hà,
TS.
Nguyễn Lê Tuấn,
Bà
Đỗ Hồng Phấn,
Ông
Nguyễn Hồng Toàn,
ThS.
Nguyễn Văn Sơn,
ThS.
Lý Minh Đăng,

Trường Đại học Thủy lợi
Cục Quản lý Tài nguyên Nước, Bộ TN&MT
Cục Bảo vệ Môi trường, Bộ TN&MT
Cục Quản lý Tài nguyên Nước, Bộ TN&MT
Mạng lưới Cộng tác vì Nước của Việt Nam
Ủy ban Mê-kông Việt Nam
Văn phòng Quỹ Nhi đồng Liên hiệp quốc (UNICEF) tại Hà Nội
Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) tại Việt Nam

Hỗ trợ xuất bản và truyền thông:
ThS.
Đinh Thị Minh Thu, 	Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) tại Việt Nam
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Lời cảm ơn

Sáng kiến nhằm thúc đẩy việc thực hiện dòng chảy môi trường này là nỗ lực chung của
Chương trình Sáng kiến Nước và Thiên nhiên của IUCN và Chương trình Luật Môi trường
của IUCN, thông qua Trung tâm Luật Môi trường tại Bonn và Ủy ban Luật Môi Trường của
IUCN, Nhóm Chuyên gia về Tài nguyên nước và Đất ngập nước, với sự tham gia của Ủy ban
Quản lý Hệ sinh thái của IUCN.
Rất nhiều người đã cung cấp cho các tác giả và ban biên tập những ý tưởng và nhận xét
trong quá trình biên soạn và tổng hợp kiến thức từ rất nhiều chuyên ngành. Với lòng biết ơn,
chúng tôi xin ghi nhận sự đóng góp quí báu về thời gian và công sức này.
IUCN đã tổ chức một hội thảo về Dòng chảy môi trường trong thời gian Hội nghị Thượng
đỉnh Thế giới về Phát triển bền vững (Johannesburg, 9/2002) tại Trung tâm Môi trường của
IUCN. Kết quả từ phiên họp sôi động đó đã góp phần vào việc xây dựng cuốn sách này. Trong
thời gian Diễn đàn Nước Thế giới lần thứ 3 (Kyoto, 3/2003), chúng tôi đã có cơ hội trình bày
những điểm cơ bản của cuốn sách trước rất nhiều nhà chuyên môn thuộc lĩnh vực tài nguyên
nước. Chúng tôi xin cảm ơn tất cả các đại biểu tham dự hai hội thảo trên đã có những nhận
xét và đề xuất quý báu giúp chúng tôi hoàn thiện và nâng cao tính hữu ích của cuốn sách
hướng dẫn này.
Đặc biệt, chúng tôi xin chân thành cảm ơn Giáo sư Angela Arthington (Đại học Griffith, Ôxtrâylia), Washington Mutayoba (Bộ Nước và Phát triển chăn nuôi, Tanzania), Leith Boully (Chủ
tịch Ủy ban Tư vấn Cộng đồng của Hội đồng Lưu vực sông Murray Darling, Ôxtrâylia) và Tira
Foran (Khoa Khoa học, Chính sách và Quản lý Môi trường của Đại học California, Berkeley) đã
hiệu đính toàn bộ hoặc một phần của tài liệu hướng dẫn này.
Cuối cùng, chúng tôi rất biết ơn ghi nhận những đóng góp tài chính của Chính phủ Hà Lan
và của Cục Phát triển Quốc tế (Vương quốc Anh) cho hoạt động này thông qua Chương trình
Sáng kiến Nước và Thiên nhiên.
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Chương 1
Khởi đầu
1.1. Giới thiệu
Một cánh đồng bông tươi tốt phát triển mạnh nhờ được tưới nước lấy từ con sông gần đó. Chủ
của cánh đồng thắc mắc vì sao anh ta lại không thể duy trì việc sản suất đầy lợi nhuận này. Suy
cho cùng, con sông này chảy qua đất của anh ta và câu châm ngôn của cả gia đình anh luôn là
“mỗi giọt nước chảy ra biển là một giọt nước bị lãng phí”.
Nhưng, ở hạ lưu, sự thiếu quan tâm đến nhu cầu nước của dòng sông đã làm cho điều kiện
của sông bị suy thóai nghiêm trọng. Các loài cá bản địa đã từng là nguồn cung cấp thực phẩm
và phục vụ đánh bắt thương mại nay đang đứng trên bờ vực của sự tuyệt chủng. Những loài cá
ngoại lai không thể dùng làm thực phẩm được đưa vào đã khuấy động lòng sông và làm cho chất
lượng nước tiếp tục suy giảm. Những cánh đồng hoa màu từng phát triển mạnh nhờ được tưới
nước sạch giờ đây phải đối mặt với việc thiếu nước. Nước tưới thường bị nhiễm mặn nặng gây suy
giảm năng suất cây trồng. Thường xuyên xảy ra sự bùng phát của các loài tảo với những hậu quả
nghiêm trọng và cây cối hoa màu đã từng một thời phát triển khỏe mạnh giờ đây đang chết dần
trên vùng đồng bằng khô cạn, nơi đã từng là vùng đất ngập nước theo mùa.
Ở hạ lưu sông, những ngư dân, nông dân, những nhà hoạt động môi trường và những người
sử dụng dòng sông cho mục đích giải trí đã tập hợp lại và kiến nghị lên chính phủ. Họ cho rằng
các nhà chức trách có trách nhiệm phân bổ nguồn nước sông và yêu cầu phải thiết lập chế độ
dòng chảy môi trường theo đó lượng nước cần thiết sẽ được cung cấp để giúp phục hồi dòng sông
mà cuộc sống của họ đang phụ thuộc vào.
Kịch bản này minh hoạ một thực tế đang ngày càng trở thành vấn đề cần được quan tâm.
Các hệ thống sông ngòi và nước dưới đất cần nước để duy trì bản thân chúng cùng với các
chức năng, giá trị sử dụng và lợi ích đối với con người. Lượng nước cần thiết cho những nhu
cầu này được gọi là “Dòng chảy môi trường”. Những hậu quả của việc bỏ qua các nhu cầu này
ngày càng trở nên nhãn tiền và tốn kém về kinh tế. Ở hạ lưu, các hệ sinh thái cùng với các
ngành sản xuất và cộng đồng dân cư lệ thuộc đang phải trả giá.
Mặc dù vậy, việc đánh giá đúng mức nhu cầu nước của các hệ thống sông và nước dưới
đất cùng các chi phí phải trả do việc bỏ qua các nhu cầu này lại chưa phải là một thực tế phổ
biến. Trong khi ngày càng có nhiều người nhận thức được lợi ích của dòng chảy môi trường
thì vấn đề này chỉ mới được giới thiệu trong các khóa đào tạo chính quy của các nhà khoa học
và các kỹ sư. Trong nhiều trường hợp, việc cung cấp nước cho các hệ sinh thái và các loại hình
sử dụng nước ở hạ lưu vẫn còn chưa nằm trong chương trình nghị sự của các chính trị gia và
các nhà hoạch định chính sách. Đây là vấn đề vô cùng cần thiết đối với sự phát triển bền vững
và sự phồn thịnh lâu dài của cộng đồng. Dòng chảy môi trường không phải là một sự xa xỉ để
duy trì tự nhiên, hay cũng không đơn thuần chỉ là một chủ đề thú vị để nghiên cứu mà hơn
thế - đó là trung tâm của cuộc tranh luận về quản lý bền vững tài nguyên nước.
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“CÁC HỆ THỐNG SÔNG NGÒI VÀ NƯỚC DƯỚI ĐẤT CẦN NƯỚC ĐỂ DUY TRÌ
HỆ THỐNG VÀ CÁC CHỨC NĂNG CỦA CHÚNG.”
Trong lịch sử, nước đã được quản lý trên cơ sở đáp ứng nhu cầu cung cấp với ưu tiên là tối
đa hóa tăng trưởng kinh tế ngắn hạn từ việc sử dụng nước. Ít mối quan tâm được dành cho
sức khỏe của bản thân nguồn tài nguyên và ít có sự hiểu biết về hậu quả của việc sử dụng
quá mức và sự giảm sút sức khỏe của dòng sông. Các nhà quản lý nước giờ đây đang cố gắng
nhất thể hóa việc cần có một quan điểm chính thống và toàn diện về hệ thống sông thông
qua mô hình quản lý tổng hợp tài nguyên nước (QLTHTNN). Họ ngày càng hiểu rằng cần phải
quan tâm đến các hệ sinh thái nước và nguồn tài nguyên mà chúng cung cấp cho sự tồn tại
và phát triển lâu dài của nền kinh tế.
Dòng chảy môi trường cần được nhìn nhận trong bối cảnh thực hiện QLTHTNN trên các
lưu vực sông. Dòng chảy môi trường sẽ chỉ bảo đảm được sức khỏe của dòng sông nếu như
chúng là một phần trong một tập hợp các biện pháp tổng thể như bảo vệ đất, phòng ngừa ô
nhiễm, bảo vệ và phục hồi các sinh cảnh.
Việc tiến hành các bước quản lý dòng chảy Môi trường tập trung vào các vấn đề quyền
tiếp cận, sở hữu nước và các quyền về nước. Trong các hệ thống mà nước đã được phân bổ
quá mức, thách thức về dòng chảy môi trường có thể bao gồm cả việc tái phân bổ hoặc giữ lại
nước từ các đối tượng sử dụng nước thuộc lĩnh vực tư nhân và trả lại cho sông. Do vậy, trước
khi bắt đầu công việc về dòng chảy môi trường cần nhận thức được rằng sẽ phải thu hút được
sự tham gia rộng rãi của các bên liên quan.
Cuốn sách “DÒNG CHẢY - Cẩm nang Dòng chảy Môi trường” được viết cho đối tượng là
những người tham gia tiến hành các hoạt động nhằm thực hiện dòng chảy môi trường. Đó
là các nhà chính trị, hoạch định chính sách, quy hoạch, kinh tế và môi trường, các nhóm vận
động sử dụng nước có tiêu hao và các tổ chức phi chính phủ khác, các cộng đồng lưu vực
sông, các kỹ sư, nhà thủy văn và luật sư.
Cuốn sách này đưa ra các hướng dẫn về những điều cần làm để xác định và thiết lập dòng
chảy môi trường. Hướng tiếp cận “thực hành” được sử dụng để giải thích bản chất dòng chảy
môi trường “là gì”; và “khi nào”, “ở đâu” và “làm thế nào” để thực hiện dòng chảy môi trường.
Cuốn sách trình bày rõ các khía cạnh lý thuyết và thực hành khi giải quyết những vấn đề về
dòng chảy môi trường. Những ví dụ từ các nước đã có các chương trình về dòng chảy môi
trường như Ôxtrâylia, Nam Phi và Mỹ được sử dụng để minh họa cho các luận điểm được đưa
ra. Sách cũng giải đáp các vấn đề thực tế như: làm thế nào để tìm được nguồn tài chính, đào
tạo nhân lực về các lĩnh vực cần thiết như thế nào và làm sao để nâng cao hiểu biết và đạt
được sự cam kết từ phía cộng đồng và các nhà lãnh đạo chính trị? Danh sách tài liệu tham
khảo với các thông tin chi tiết giúp độc giả tìm hiểu sâu hơn vấn đề.
Cuốn sách gồm 7 chương, mỗi chương đề cập đến những khía cạnh khác nhau của dòng
chảy môi trường, từ định nghĩa, tầm quan trọng đến những chỉ dẫn kỹ thuật, chính sách và
thực hành rõ ràng về vấn đề làm thế nào để đánh giá và thực hiện dòng chảy môi trường trên
thực tế.
Sau khi giới thiệu khái niệm về dòng chảy môi trường và khái quát về khuôn khổ để đạt
được chế độ dòng chảy cần thiết trong Chương 1, cuốn sách thảo luận về các khía cạnh khoa
học và kỹ thuật của những đánh giá cần thiết đối với dòng chảy môi trường trong Chương 2.
Sau đó Chương 3 nêu chi tiết yêu cầu kỹ thuật và các phương án xây dựng cơ sở hạ tầng mới
và sửa đổi cơ sở hạ tầng hiện có nhằm đảm bảo dòng chảy môi trường. Chương 4 thảo luận
sâu hơn về chi phí và lợi ích kinh tế của dòng chảy môi trường và các phương pháp hiện có
để đầu tư tài chính để cải thiện dòng chảy.
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Chương 5 tiếp tục đề cập đến các khung luật pháp, chính sách và thể chế cần thiết để
thiết lập dòng chảy môi trường. Chương 6 cung cấp thêm các thông tin về cách thức tạo lập
động lực chính trị và cho cộng đồng đối với sự thay đổi và cam kết và cách thức xây dựng liên
minh cần thiết giữa các đối tác. Cuối cùng, Chương 7 đề cập đến các yêu cầu về tăng cường
năng lực.

1.2 Định nghĩa
Ở lưu vực sông Murray-Darling, Ôxtrâylia, việc xả lũ từ một hồ chứa lớn đã khiến trận lũ với
tần suất xuất hiện 5 năm một lần ở Barmah-Millewa Forest được tăng cường. Sau khi có đợt xả lũ
tăng cường này, loài bạch diệp lớn đã sinh sản lần đầu tiên kể từ năm 1979, chín loài ếch đã sinh
sản và các loài cá bản địa cũng vậy.
Cống dẫn nước Mowamba thuộc hệ thống thủy điện Snowy Mountains, Ôxtrâylia khi chấm
dứt vận hành sau hàng hàng trăm năm, đã làm tăng gấp đôi dòng chảy trong sông từ 3% dòng
chảy tự nhiên lên 6% và đánh dấu sự bắt đầu của một quá trình cam kết lâu lâu dài nhằm tăng
dòng chảy của sông Snowy River lên mức 28% dòng chảy tự nhiên.
Ở Nam Phi, quyền về nước của những người dùng nước tưới có thể phải hạn chế để cung cấp
nước “dự trữ” - lượng nước được giữ và quản lý vì lợi ích công để duy trì các nhu cầu cơ bản của
con người và hệ sinh thái.
Tại các vùng núi của Lesotho, đập Mohale được thiết kế - cùng với các mục đích khác - để xả
nước với các mức khác nhau về lượng và chất nhằm bảo đảm có lũ từng thời kỳ ở hạ lưu.
Tất cả những hành động này được tiến hành nhằm bảo đảm dòng chảy môi trường. Cuốn
sách hướng dẫn này định nghĩa dòng chảy môi trường là chế độ nước được cung cấp trong
một dòng sông, vùng đất ngập nước hoặc vùng ven bờ để duy trì các hệ sinh thái và những lợi
ích của chúng ở những nơi dòng chảy bị điều tiết và có sự cạnh tranh trong sử dụng nước.
Sau quá trình đánh giá môi trường, xã hội và kinh tế có thể xác định được lượng nước cần
để duy trì hệ sinh thái ở trạng thái gần như nguyên sơ với lượng nước cuối cùng có thể phân
bổ được cho hệ sinh thái. Lượng nước có thể phân bổ được cho hệ sinh thái như vậy được coi
là ”dòng chảy môi trường”, và đó sẽ là dòng chảy để duy trì hệ sinh thái ở một trạng thái dưới
mức nguyên sơ. Một cách trực giác, có thể thấy rằng toàn bộ dòng chảy tự nhiên, trong hình
thái tự nhiên của nó gồm cả dòng chảy lũ và dòng chảy kiệt, đều cần thiết để duy trì một hệ
sinh thái ở trạng thái gần với nguyên sơ. Tuy nhiên, nhiều nhà sinh thái cho rằng có thể bớt
đi một phần nhỏ của dòng chảy mà không làm suy giảm đáng kể hệ sinh thái. Có thể giảm
đi bao nhiêu là điều rất khó đánh giá, theo ước tính thì cần duy trì khoảng từ 65% đến 95%
dòng chảy tự nhiên mới đảm bảo được hình thái phân bố tự nhiên của dòng chảy. Một khi
sự điều tiết dòng chảy vượt ra khỏi giới hạn này, các nhà sinh thái sông ngòi có thể tư vấn
về hình thái và lưu lượng dòng chảy sẽ gây nên một loạt các điều kiện khác nhau của sông.
Những thông tin này sau đó có thể được sử dụng để lựa chọn chế độ nước theo đó có được
sự cân bằng ở mức chấp nhận được giữa điều kiện mong muốn của hệ sinh thái và các nhu
cầu nước cho xã hội và kinh tế khác. Dòng chảy được phân bổ để đạt được điều kiện đã lựa
chọn chính là dòng chảy môi trường.
Tài nguyên nước cần phải được quản lý để bảo đảm được dòng chảy môi trường. Dòng
chảy có thể được điều tiết bởi các cơ sở hạ tầng như đập hoặc các biện pháp dẫn nước, ví dụ
như bơm nước đi khỏi hệ thống. Do đó, có nhiều cách khác nhau để có thể cung cấp dòng
chảy môi trường như sửa đổi cơ sở hạ tầng hoặc thay đổi chính sách phân bổ nước và các
quyền về nước.
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Người dân mang những chiếc bình rỗng đi trên một lòng sông khô cạn để tìm kiếm nước gần Hyderabad, cách
Karachi khoảng 160 km.

1.3 Các lợi ích
Các hệ sinh thái thủy sinh như sông ngòi, vùng đất ngập nước, cửa sông và các hệ sinh
thái ven biển cung cấp nhiều lợi ích khác nhau cho con người. Những lợi ích này bao gồm
“hàng hóa” như nước uống sạch, cá và bông sợi và các “dịch vụ” như làm sạch nước, giảm nhẹ
lũ lụt và các dịch vụ giải trí. Những dòng sông khỏe mạnh và các hệ sinh thái đi kèm còn
mang những giá trị nội tại đối với con người, đó là những giá trị có ý nghĩa văn hóa, đặc biệt
đối với các nền văn hóa bản địa. Giá trị nội tại này thường bị bỏ qua vì khó nhận biết và định
lượng.

“THIẾU DÒNG CHẢY MÔI TRƯỜNG SẼ ĐẶT SỰ TỒN TẠI CỦA CÁC HỆ
SINH THÁI, CON NGƯỜI VÀ NỀN KINH TẾ TRƯỚC RỦI RO.”
Các dòng sông và hệ sinh thái thủy sinh cần nước và các nguồn cung cấp khác như đất đá
và bùn cát để tồn tại khỏe mạnh và mang lại lợi ích cho con người. Dòng chảy môi trường là
thành phần đóng góp vô cùng quan trọng cho sức khỏe của những hệ sinh thái này. Việc lấy
đi dòng chảy này của sông hoặc hệ thống nước dưới đất không chỉ làm tổn hại toàn bộ hệ
sinh thái thủy sinh mà còn đe doạ tới con người cùng những cộng đồng dân cư đang sống
phụ thuộc vào hệ sinh thái này. Thiếu dòng chảy môi trường lâu dài sẽ đặt sự sống còn của
các hệ sinh thái phụ thuộc cùng với cuộc sống, sinh kế và sự an toàn của cộng đồng và các
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ngành sản suất ở hạ lưu trước rủi ro. Do đó, vấn đề không phải là liệu có thể thiết lập được
dòng chảy môi trường hay không mà là liệu xã hội còn có thể tiếp tục chấp nhận việc không
bảo đảm dòng chảy môi trường trong thời gian bao lâu nữa.
Các tác động của việc điều tiết lâu dài đến hệ sinh thủy sinh ngày càng trở nên rõ ràng. 1
Mối lo ngại về những tác động này đang tăng lên cùng với sự nâng cao nhận thức chính trị
và hành động. Trong tài liệu hướng dẫn này có nhiều ví dụ của các nước và khu vực đã đạt
được những tiến bộ trong việc bảo đảm dòng chảy môi trường. Cộng đồng thường là một
động lực quan trọng. Ví dụ, trong trường hợp quản lý hồ Mono (California, Mỹ), một loạt hành
động từ các nhóm vận động nghề cá và quyết định của Toà án đã buộc chính phủ phải cho
xả dòng chảy môi trường. Thái độ và hành động của cộng đồng đóng vai trò chủ chốt để tạo
nên những thay đổi này.
Kêu gọi hành động không chỉ là tâm điểm ở cấp địa phương. Các văn kiện và tuyên bố
quốc tế về tài nguyên nước, với mức độ ngày càng nhiều, đã nhận thấy rằng việc quản lý nước
cần bảo đảm nhu cầu của môi trường. Ví dụ, Báo cáo của Ủy ban Thế giới về Đập 2 đã xác định
việc duy trì các dòng sông cùng với các sinh kế và việc công nhận các quyền và chia sẻ lợi ích
là những vấn đề cần được ưu tiên. Điều đó đòi hỏi các đập phải bảo đảm lượng xả cho dòng
chảy môi trường và phải được thiết kế, sửa đổi và vận hành một cách phù hợp. Tương tự như
vậy, Tầm nhìn về Nước và Thiên nhiên 3 (IUCN) đã kêu gọi “để lại nước trong hệ thống để bảo
đảm cung cấp các dịch vụ môi trường như giảm nhẹ lũ lụt và làm sạch nước”. Đó là một phần
trong khung hành động gồm 6 phần nhằm bảo vệ và quản lý tài nguyên nước, bao gồm “quan
tâm đến quản lý tài nguyên nước ngọt ở trong sông hay các lưu vực sông”.
Dòng chảy môi trường có thể được xem xét tại mọi giai đoạn trong lịch sử phát triển của
một dòng sông hay lưu vực sông, dù là trong giai đoạn phân bổ nước ban đầu cho các loại
hình sử dụng nước có tiêu hao, hay trong quá trình tiến hành các Đánh giá Tác động Môi
trường để cấp phép lại cho các công trình trữ nước. Bắt đầu đề cập đến dòng chảy môi trường
vẫn còn là kịp thời khi các kế hoạch phân bổ nước hoặc các chương trình phục hồi sông còn
đang trong quá trình xây dựng. Tốt nhất nên đề cập đến dòng chảy môi trường ngay từ giai
đoạn sớm nhất có thể, mặc dù thiếu sự quan tâm về chính trị và thiếu thông tin liên quan có
thể sẽ là những trở ngại. Tuy nhiên, nếu trì hoãn việc xem xét dòng chảy môi trường lâu hơn
nữa thì các vấn đề thường sẽ trở nên nghiêm trọng hơn và việc giải quyết sẽ tốn kém hơn về
mặt chi phí kinh tế và xã hội.

1.4 Thực tiễn
Mục đích của dòng chảy môi trường là cung cấp một chế độ dòng chảy thích hợp cả về
số lượng, chất lượng và thời gian để duy trì sức khỏe của các dòng sông và các hệ sinh thái
thủy sinh khác. Tuy nhiên, mức độ “sức khỏe” của dòng sông sẽ được duy trì sẽ tùy thuộc vào
sự đánh giá của xã hội, và sự đánh giá này sẽ khác nhau giữa các quốc gia và vùng miền. Vì
vậy, thế nào là dòng chảy môi trường thích hợp cho một dòng sông cụ thể sẽ phụ thuộc vào
những giá trị mà việc quản lý hệ thống sông nhằm đạt được. Những giá trị đó sẽ là cơ sở để
đưa ra các quyết định nhằm hài hòa các mục tiêu kinh tế, xã hội và môi trường và việc sử
dụng nguồn nước của dòng sông.
Điều này có nghĩa là các kết quả đạt được về mặt sinh thái không nhất thiết phải là kết
quả duy nhất hoặc thậm chí không phải là kết quả chính của một chương trình dòng chảy
môi trường. Một chương trình như vậy sẽ cần tập trung giải quyết sự cân bằng giữa phân bổ
nước để thoả mãn nhu cầu nước sinh thái với các nhu cầu sử dụng nước khác như thủy điện,
tưới, sinh hoạt hoặc giải trí. Vì vậy, xây dựng chương trình dòng chảy môi trường có nghĩa là
kết hợp các giá trị cơ bản trên cơ sở đó sẽ đưa ra các quyết định, xác định những kết quả cần
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đạt tới và những thoả hiệp cần tiến hành. Khi bắt đầu công việc về dòng chảy môi trường cần
xem xét cân nhắc nhiều vấn đề.

“XEM XÉT DÒNG SÔNG VÀ HỆ THỐNG TRAO ĐỔI NƯỚC TRONG BỐI CẢNH
TỔNG THỂ CỦA CHÚNG.“
Trước hết, dòng sông và hệ thống trao đổi nước cần được xem xét trong bối cảnh tổng thể
của chúng. Về ý nghĩa vật lý điều đó có nghĩa là xem xét hệ thống từ thượng nguồn đến cửa
sông và các môi trường ven bờ, bao gồm vùng đất ngập nước, đồng bằng ngập lũ và các hệ
thống nước dưới đất đi kèm. Về mặt giá trị, điều đó có nghĩa là xem xét các giá trị môi trường,
kinh tế, xã hội và văn hóa đối với toàn bộ hệ thống. Cần xem xét các kết quả trong một phạm
vi rộng, từ việc bảo vệ đến việc phục vụ các nhu cầu của sản xuất và con người, để đưa vào
chương trình dòng chảy môi trường.
Trong một hệ thống sông khi nước đã bị phân bổ quá mức cho việc sử dụng nước có tiêu
hao, dòng chảy môi trường có thể chỉ được cung cấp sao cho các hệ sinh thái hoạt động đủ
để bảo đảm một cơ sở bền vững cho việc sử dụng nước tiêu hao và sử dụng nước trong sông
trong hiện tại và tương lai. Tại những nơi hệ thống bị khai thác một cách nghiêm trọng và
các giá trị không cho phép phân bổ lại tài nguyên ở mức cần thiết để khôi phục lại “toàn bộ
hệ thống”, thì một số đoạn sông hoặc khu vực đất ngập nước có thể sẽ là mục tiêu bảo vệ và
phân bổ lại nguồn nước trong những trường hợp cụ thể. Ví dụ, đối với những sông có giá trị
đa dạng sinh học cao, dòng chảy môi trường có thể được cấp để bảo tồn trạng thái tự nhiên
của hệ thống sông đó. Trong trường hợp này, việc sử dụng nước tiêu hao có thể bị giới hạn ở
mức tối thiểu, nghĩa là chỉ có thể lấy nước trong thời gian có dòng chảy lớn và việc trữ nước
trong hồ chứa là không được phép.

“CẦN XÁC ĐỊNH RÕ CÁC MỤC TIÊU CỦA DÒNG SÔNG VÀ CÁC KỊCH
BẢN KHAI tHÁC.“
Để thiết lập dòng chảy môi trường, cần xác định rõ các mục tiêu của dòng sông và các
kịch bản khai thác và sử dụng nước. Các mục tiêu cần có các chỉ số có thể đo lường được để
có thể tạo cơ sở cho việc phân bổ nước. Ví dụ, các mục tiêu thích hợp có thể là “duy trì loài cá
hồi nâu ở mức năm 1995”, ”bảo tồn được ít nhất 75% rừng ngập mặn ở hạ lưu” hoặc ”duy trì
hàm lượng nitrat ở mức thấp hơn một tiêu chuẩn cụ thể.”

“Các dòng sông hoạt động lành mạnh“
Mục tiêu tổng quát về dòng chảy môi trường đặt ra đối với sông Murray của Ôxtrâylia là “một dòng
sông hoạt động, lành mạnh – dòng sông bảo đảm cho chúng ta sự phồn thịnh lâu bền, nguồn nước
sạch và môi trường phát triển”. Thuật ngữ “hoạt động” được sử dụng để thừa nhận một thực tế là
sông Murray sẽ không thể được khôi phục về trạng thái nguyên sơ như trước khi có sự du nhập
của người Châu Âu và trước khi nó bị điều tiết. Để biết thêm thông tin hãy xem “Sông Murray sống
động”, Hội đồng Bộ trưởng Lưu vực sông Murray-Darling, 7/2002, tại địa chỉ www.mdbc.gov.au/
naturalresources/e-flows/thelivingmurray.html.

22

Các mục tiêu xã hội và chính trị thoạt nhìn có vẻ kém hiệu quả hơn so với các mục tiêu
dòng chảy môi trường. Tuy nhiên, “đảm bảo ít nhất 85% số nông dân có sự hài lòng” hoặc
“đảm bảo để những người vận động bảo tồn thiên nhiên chủ chốt giữ thái độ yên lặng” có
thể lại là những mục tiêu vô cùng thực tế và hiệu quả. Thiết lập dòng chảy môi trường là vấn
đề về các giá trị, vì vậy việc thiết lập các mục tiêu của dòng sông chủ yếu là một quá trình
chính trị - xã hội. Do vậy, một quá trình thành công cần có sự tham gia của đại diện của các
nhóm lợi ích khác nhau cũng như các nhà khoa học và các chuyên gia. Tất cả những người
tham gia cần có những hiểu biết cơ bản về yêu cầu đối với việc thiết lập và quản lý dòng chảy
môi trường.

“ĐIỀU QUAN TRỌNG LÀ NHẬN BIẾT ĐƯỢC CÁC CHI PHÍ SẼ PHẢI CHI TRẢ,
BAO GỒM CẢ CÁC CHI PHÍ DO KHÔNG CUNG CẤP DÒNG CHẢY .“
Khi có các loại hình sử dụng tài nguyên sông mang tính cạnh tranh thì các hệ sinh thái
thủy sinh và các loại hình sử dụng nước khác ở hạ lưu là những đối tượng phải trả giá. Do đó,
việc hài hoà nhu cầu nước của các hệ sinh thái thủy sinh và các loại hình sử dụng nước khác
thường có nghĩa là quyết định xem những đối tượng sử dụng nào sẽ cần phải nhường nước
cho nhu cầu của các hệ sinh thái này. Các chi phí đi kèm theo những lựa chọn này nhằm phục
vụ cả các hệ sinh thái thủy sinh ở hạ lưu và các đối tượng sử dụng nước. Môi trường có thể
không nhận được tất cả các “nhu cầu nước sinh thái” của mình và các đối tượng sử dụng nước
có thể phải thực hiện những thay đổi đắt giá đối với thực tiễn hoạt động, chẳng hạn như để
cải thiện hiệu quả sử dụng nước.
Mặc dù vậy, không thể đánh giá thấp cái giá phải trả cho việc không cung cấp dòng chảy
môi trường. Trong bối cảnh trung hạn và lâu dài thì ngày càng trở nên rõ ràng rằng việc
không đáp ứng các yêu cầu về dòng chảy môi trường có thể gây ra những hậu quả nghiêm
trọng cho rất nhiều đối tượng sử dụng dòng sông.
Ngoài các khía cạnh về chi phí, điều quan trọng là cần nhận thức được những bất định
chủ yếu liên quan đến dòng chảy môi trường. Sẽ có những bất định về mặt khoa học, ví dụ
cần bao nhiêu nước, khi nào cần và bằng cách nào. Nhưng phạm vi bất định sâu sắc nhất sẽ
là các tác động xã hội và kinh tế. Các chi phí và lợi ích thường là chủ đề được xem xét một
cách kỹ lưỡng nhất. Bất định liên quan đến các tác động là một hiểm họa đối với nhiều thành
viên của cộng đồng, và thường được sử dụng làm lý do biện minh cho việc không hành động.
Vì vậy, điều hết sức quan trọng là công khai hóa những bất định tiềm ẩn trong việc đạt được
dòng chảy môi trường và bảo đảm rằng các bên liên quan bước đầu chấp nhận những bất
định này.

1.5 Các thỏa hiệp
Việc cung cấp dòng chảy môi trường không nhằm mục đích để có lại được một dòng sông
nguyên sơ. Một hệ thống được điều tiết, theo đúng nghĩa của nó, không thể tái tạo được tất
cả những đặc điểm của dòng chảy tự nhiên trong khi vẫn bảo đảm các nhu cầu sử dụng nước
cạnh tranh. Ví dụ, một dòng sông với đặc điểm tự nhiên hay chịu khô hạn không thể luôn
cung cấp đủ nước cho hoạt động giao thông đường thủy.
Một phần của thách thức trong việc cung cấp dòng chảy môi trường sẽ là việc xác định
xem những thành phần nào của chế độ dòng chảy tự nhiên là quan trọng nhất để đạt được
mục tiêu dòng chảy đã định. Ví dụ, có thể thấy rằng các đồng bằng ngập lũ cần được ngập
nước trong một thời gian tối thiểu nhất định đủ để kích thích sự sinh trưởng của cá. Có thể
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vận dụng kiến thức này để bảo đảm lượng nước sẵn có được sử dụng để kéo dài con lũ tự
nhiên qua giai đoạn tới hạn đó hơn là để tăng đỉnh lũ.

“DÒNG CHẢY MÔI TRƯỜNG THƯỜNG KHÁC VỚI DÒNG CHẢY TỰ NHIÊN VÀ
HIẾM KHI LÀ ‘DÒNG CHẢY TỐI THIỂU’ HOẶC ‘DÒNG CHẢY TRUNG BÌNH.”
Tuỳ thuộc vào điều kiện khí hậu của khu vực hệ thống sông, lưu lượng dòng chảy trung
bình của sông có thể là một trong những thành phần thứ yếu nhất của dòng chảy tự nhiên.
Sự biến động về lưu lượng, chất lượng, thời điểm và thời gian duy trì dòng chảy thường mang
tính quyết định đối với việc duy trì các hệ sinh thái của sông. Dòng chảy tạo lũ nhằm duy trì
các khu vực cá đẻ trứng, dòng chảy cần thiết cho sự di cư của cá hoặc đẩy trôi các mảnh vụn,
bùn cát hoặc đẩy mặn là những ví dụ cho nhu cầu về tính biến động. Điều này đặc biệt đúng
đối với trường hợp của các nước có khí hậu khô đặc trưng bởi các trận lũ theo mùa, tiếp theo
là các thời kỳ khô hạn. Việc phân bổ dòng chảy tối thiểu hoặc trung bình trong những trường
hợp đó sẽ không có nhiều tác dụng.
Xác định và tiến hành các thỏa hiệp là vấn đề trọng tâm của việc thiết lập và thực hiện
dòng chảy môi trường. Khi dòng chảy điều tiết được điều chỉnh để cung cấp dòng chảy môi
trường, sẽ không tránh khỏi việc các đối tượng hoặc loại hình sử dụng nước khác phải trả giá.
Sẽ xuất hiện lợi ích cạnh tranh giữa các đối tượng sử dụng nước có tiêu hao và giữa lợi ích
của các đối tượng sử dụng và môi trường thượng lưu và hạ lưu. Sự cạnh tranh cũng sẽ phát
sinh giữa các thành phần khác nhau của môi trường sông với những yêu cầu về chế độ dòng
chảy tự nhiên khác nhau. Ví dụ, trong khi có thể không cần làm ngập thường xuyên các vùng
đồng bằng ngập lũ thì vùng cửa sông lại cần có dòng chảy thường xuyên ở mức cao để duy
trì nguồn cung cấp nước ngọt.
Vậy liệu việc cung cấp dòng chảy môi trường có dẫn đến kết quả là sẽ có người được
hưởng lợi và người chịu thiệt hại? Nhiều lợi ích cạnh tranh và phức tạp cần phải được xác
định và đánh giá khi quyết định loại hình dòng chảy môi trường phù hợp và cách thức thực
hiện. Nhưng có một điều chắc chắn là - tất cả mọi người đều chịu thiệt hại nếu chúng ta
không tìm cách thực hiện dòng chảy môi trường.
Dòng chảy môi trường thích hợp không phải là đặc trưng duy nhất của một hệ thống sông
khỏe mạnh. Còn có những yêu cầu khác đối với sức khỏe của dòng sông như giảm ô nhiễm
và kiểm soát các hoạt động trên sông như đánh bắt thủy sản và giải trí. Nếu chỉ tập trung vào
dòng chảy môi trường mà không chú ý tới bối cảnh của nó sẽ khó có thể đạt được két quả tốt
và thậm chí có thể làm cho các cộng đồng xa lánh. Dòng chảy môi trường vì vậy cần được xem
xét như một bộ phận cấu thành tổng thể của quản lý lưu vực sông hiện đại.

“DÒNG CHẢY MÔI TRƯỜNG LÀ MỘT BỘ PHẬN CẤU THÀNH TỔNG
THỂ CỦA QUẢN LÝ LƯU VỰC SÔNG HIỆN ĐẠI.“
Việc cung cấp dòng chảy môi trường cần được sự hỗ trợ thực hiện của một gói tổng thể
các biện pháp thực hành và quy định quản lý toàn diện của lưu vực, ví dụ liên quan đến sử
dụng đất, các quyền về nước và các loại hình sử dụng trên sông. Với một con sông đã bị suy
thóai nghiêm trọng, nếu chỉ quan tâm đến cung cấp dòng chảy môi trường có thể sẽ không
có tác dụng hoặc thậm chí còn gây thiệt hại. Ví dụ, bờ sông vốn đã bị mất ổn định do lớp
phủ thực vật bị phá hủy có thể sẽ bị xói lở nghiêm trọng nếu cung cấp các dòng chảy biến
đổi. Tương tự như vậy, việc làm ngập các vùng đất ngập nước và đồng bằng ngập lũ đã bị
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Con voi đơn độc đang tìm kiếm một nguồn nước uống khác trong Vườn Quốc gia Kruger trong đợt hạn hán năm 1992,
khi lần đầu tiên trong lịch sử quan trắc thấy sông Sabie ngừng chảy.

suy thóai và ô nhiễm nghiêm trọng có thể tạo thuận lợi cho các loài cỏ dại phát triển tràn lan
và làm cho các chất ô nhiễm lan rộng khắp lưu vực. Do vậy, tiến hành dòng chảy môi trường
một cách hoàn toàn độc lập và tách rời khỏi các biện pháp quản lý khác không phải là một
phương án được ưu tiên.
Khi những thông tin mới được cập nhật thường xuyên và các điều kiện của sông biến
đổi, các nhà khoa học và các nhà quản lý nước sẽ phải định kỳ điều chỉnh các thực tiễn dòng
chảy môi trường sao cho phù hợp. Vì vậy, cần thường xuyên đánh giá tính phù hợp của dòng
chảy môi trường trên cơ sở các thông tin tốt nhất có được. Khi những đáp ứng của hệ động
thực vật, các nguồn tài nguyên và con người đối với dòng chảy được quan trắc và đánh giá,
dòng chảy môi trường có thể cần phải điều chỉnh. Quá trình này được gọi là quản lý thích
nghi và là một phần thiết yếu khi tiến hành các thỏa hiệp trong thiết lập và quản lý dòng
chảy môi trường.

25

26

Chương 2
Xác định nhu cầu nước
2.1 Giới thiệu chung
Không có một con số hoặc giá trị giản đơn có thể được quy định cho các nhu cầu dòng
chảy môi trường của sông và các vùng đất ngập nước liên quan. Trên thực tế, nhu cầu nước
này phụ thuộc rất nhiều vào tình trạng mong muốn trong tương lai của hệ sinh thái sông. Tất
cả các yếu tố của chế độ dòng chảy đều sẽ ảnh hưởng tới điều kiện sinh thái của dòng sông
ở các mức độ khác nhau, và do đó muốn có một hệ sinh thái hoàn toàn tự nhiên thì cần phải
duy trì một chế độ dòng chảy tự nhiên. Tuy nhiên, phần lớn các hệ sinh thái sông ngòi đều
đang bị can thiệp ở các mức độ khác nhau và việc khai thác nước sông cho các nhu cầu sử
dụng của con người, như sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp và công nghiệp được chấp nhận
vì điều này rất cần thiết cho sự tồn tại và phát triển của con người. Do vậy, dòng chảy môi
trường được quy định cho một con sông trước hết phải là sự lựa chọn của xã hội, với sự hỗ
trợ của khoa học kỹ thuật nhằm giúp nhìn trước được những diễn biến của hệ sinh thái sông
với các điều kiện dòng chảy khác nhau trong tương lai. Như vậy, tình trạng mong muốn của
con sông có thể được quy định bằng luật pháp hoặc các thỏa thuận thông qua thương lượng
giữa các đối tượng sử dụng nước.
Trong một số trường hợp, nước sau khi qua sử dụng được đưa trở lại sông, như trường
hợp của nhà máy thủy điện 4 hoặc nước của hệ thống làm mát tại các nhà máy sản xuất công
nghiệp. Tuy nhiên, thời điểm của dòng chảy ở hạ lưu tại vị trí xả nước thường bị thay đổi. Ở
đoạn sông chịu sự chuyển nước (đoạn sông giữa vị trí lấy nước và xả nước) như vậy, dòng
chảy thực tế sẽ thấp hơn dòng chảy tự nhiên. Trong các trường hợp khác như khai thác nước
tưới chẳng hạn, do lượng nước hoàn trả lại sông rất ít hoặc được xả tại một vị trí quá xa so với
vị trí khai thác nên nước thường được coi là đã được sử dụng và tiêu hao hết. Cũng cần nhận
thức rằng dòng chảy không phải là yếu tố duy nhất ảnh hưởng tới sức khỏe dòng sông. Chất
lượng nước, đánh bắt thủy sản quá mức và các công trình trên sông cản trở sự di cư của các
loài sinh vật cũng là những yếu tố gây ảnh hưởng lớn tới các hệ sinh thái thủy sinh.

“KHÔNG CÓ MỘT PHƯƠNG PHÁP, CÁCH TIẾP CẬN HOẶC KHUÔN
KHỔ ĐƠN LẺ NÀO ĐƯỢC COI LÀ TỐT NHẤT ĐỂ XÁC ĐỊNH DÒNG CHẢY
MÔI TRƯỜNG.”
Trong vòng 20 năm qua, hàng loạt các phương pháp, cách tiếp cận và khuôn khổ đã được
xây dựng nhằm giúp thiết lập dòng chảy môi trường. Các “phương pháp” chủ yếu được dùng
cho các đánh giá cụ thể về nhu cầu sinh thái. Các “cách tiếp cận” là cách thức để thực hiện
đánh giá, ví dụ như thông qua các nhóm chuyên gia. Các “khuôn khổ” (hay “khung” hoặc
“khung giải pháp”) quản lý dòng chảy cung cấp chiến lược bao quát hơn cho công tác đánh
giá dòng chảy môi trường và thường sử dụng một hoặc nhiều phương pháp cụ thể và áp
dụng một cách tiếp cận nào đó. Tất cả các phương pháp, cách tiếp cận cũng như các khuôn
khổ này đều có các ưu và nhược điểm riêng.
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Không có một cách thức đơn lẻ nào được coi là tốt nhất để đánh giá dòng chảy môi
trường. Vì vậy, mỗi phương pháp, cách tiếp cận hay khuôn khổ chỉ thích hợp cho một nhóm
hoàn cảnh cụ thể. Các tiêu chí để lựa chọn một phương pháp, cách tiếp cận hay khuôn khổ cụ
thể bao gồm kiểu vấn đề đang được xem xét (ví dụ: công trình khai thác nước, đập, hệ thống
dòng chảy sông), trình độ chuyên môn, quỹ thời gian và kinh phí hiện có cũng như khuôn khổ
pháp lý theo đó các chế độ dòng chảy phải tuân thủ. Trong những năm gần đây, sự phân biệt
giữa các phương pháp (tập trung vào nhu cầu sinh thái) và các khung giải pháp (tập trung
vào dòng chảy môi trường) đã trở nên phổ biến. Phần lớn chúng ngày càng chuyển sang
hướng tổng hợp và toàn diện, sử dụng đa nhóm lợi ích và các nhóm chuyên gia đa ngành để
xác định lượng nước cần duy trì trong sông. Để cho rõ ràng, cuốn sách sẽ trình bày hai vấn đề
này như hai phạm trù riêng biệt.

2.2 Xác định mục tiêu hoặc kịch bản thương lượng
Đối với một số hệ thống sông, các mục tiêu cụ thể được xác định dựa trên các lý do sinh thái,
kinh tế hay xã hội. Trong các trường hợp như vậy, dòng chảy môi trường cần được xác định để thỏa
mãn những mục tiêu này. Mục tiêu đối với thung lũng trung tâm của lưu vực sông Senegal là duy trì
một vùng rộng 50.000ha cho canh tác nông nghiệp sau lũ. Vì khoảng một nửa vùng lũ là để trồng
trọt, tương đương với một vùng ngập lũ rộng khoảng 100.000ha, điều này đòi hỏi phải có khoảng
7.500 triệu m3 nước được xả từ đập Manantali ở vùng thượng nguồn.
Nghị định khung về nước của Cộng đồng Châu Âu yêu cầu các nước thành viên phải đạt được
“tình trạng tốt” (GS - Good Status) đối với tất cả các nguồn nước ngầm và nước mặt5. “Tình trạng tốt”
ở đây là sự kết hợp giữa tình trạng tốt về mặt hóa học (GCS - Good Chemical Status) và tình trạng
tốt về mặt sinh thái (GES - Good Ecological Status). Tình trạng tốt về mặt sinh thái được định nghĩa
một cách định tính, bao gồm các quần thể và khu hệ cá, động vật không xương sống kích thước
lớn, thực vật vĩ mô, thực vật đáy và thực vật phù du. Tình trạng tốt về mặt sinh thái cũng bao gồm
các nhân tố phụ trợ có ảnh hưởng tới các yếu tố sinh học, như hình thái lòng sông, độ sâu nước và
dòng chảy. Thiết lập dòng chảy môi trường là một bước quan trọng để đạt được “trạng thái tốt”. Ở
Nam Phi cũng sử dụng một cách phân loại tương tự, tuy nhiên, thay vì hướng tới trạng thái tốt cho
tất cả các trường hợp, Cục Tài nguyên Nước và Lâm nghiệp lại xây dựng các mục tiêu theo các tiêu
chí quản lý sinh thái khác nhau. Có 4 cấp phân loại từ A đến D (xem bảng). Hai cấp phụ là E và F có
thể dùng để mô tả hiện trạng sinh thái chứ không phải là tiêu chí. Các nguồn nước hiện đang thuộc
cấp E hoặc F cần được cải thiện để đạt được tiêu chí ở cấp D hoặc cao hơn nữa.
Phân cấp theo tiêu chí quản lý sinh thái6
Cấp

Mô tả

A	Thay đổi không đáng kể so với điều kiện tự nhiên. Hầu như không có rủi ro cho
các loài nhạy cảm.
B	Thay đổi nhỏ so với điều kiện tự nhiên. Mức độ rủi ro thấp đối với khu hệ sinh vật
có khả năng chịu đựng kém.
C	Thay đổi trung bình so với điều kiện tự nhiên. Khu hệ sinh vật có khả năng chịu đựng kém
có thể bị suy giảm đáng kể cả về số lượng phạm vi phân bố.
D	Thay đổi ở mức cao so với điều kiện tự nhiên. Khu hệ sinh thực vật có khả năng chịu đựng
kém rất khó tồn tại.
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Việc áp dụng cách tiếp cận dựa trên mục tiêu đòi hỏi trước hết phải định ra tình trạng
mong muốn của con sông. Sau đó, cần xác định ngưỡng dòng chảy - khi dòng chảy thực tế ở
mức lớn hơn hay nhỏ hơn ngưỡng này thì trạng thái của sông sẽ có những thay đổi rõ ràng.
Ở Ôxtrâylia, đã có đề xuất rằng 7 xác suất để có một dòng sông khỏe mạnh sẽ giảm từ mức
cao xuống mức trung bình khi chế độ thủy văn ở mức thấp hơn 2/3 điều kiện tự nhiên. Mặc
dù đề xuất này có vẻ hợp lý nhưng lại chưa được chứng minh rõ ràng về mặt khoa học. Thực
vậy, trên quan điểm lý thuyết, rất khó xác định được chế độ dòng chảy nào đảm bảo duy trì
các điều kiện tốt cho sông ngòi. 8 Trên quan điểm thực tế, đánh giá dòng chảy môi trường vẫn
là công cụ quản lý sông ngòi đang được sử dụng. Tuy nhiên, cũng cần chú ý rằng, chừng nào
kiến thức về môi trường thủy sinh còn hạn chế thì rõ ràng là việc thiết lập ngưỡng dòng chảy
môi trường sẽ vẫn là một phán quyết mang tính chuyên môn hoặc chính trị.

Ví dụ về mục tiêu
Mục tiêu quản lý
chung

M ục tiêu dòng chảy/
m ực nướ c

Phương pháp tiếp cận

Sông
Babingley

Duy trì quần thể cá hồi
nâu tự nhiên

Đồ thị duy trì dòng chảy (hay
đường cong thời khoảng) có
thể chấp nhận được về mặt
sinh thái

Mô hình hóa sinh cảnh
(PHABSIM) và đường duy
trì dòng chảy có hiệu
chỉnh từ mô hình mưadòng chảy

Sông Kennet

Duy trì quần thể cá hồi
nâu tự nhiên

Dòng chảy không được giảm
xuống dưới mức mà kết quả
sẽ làm giảm hơn 10% sinh
cảnh của cá hồi nâu

Mô hình hóa sinh cảnh
(PHABSIM)

Sông Avon

Bảo vệ việc di cư của cá
hồi

Dòng chảy tối thiểu tại các
thời điểm quan trọng trong
năm

Theo dõi cá hồi bằng
sóng radio

Vùng đất
ngập nước
Pevensey
Levels

Phục hồi và duy trì hệ
sinh thái ở mức như của
thập kỷ 70

Duy trì mực nước trong các
kênh mương không thấp
hơn quá 300mm so với mặt
đất trong thời gian từ tháng
3 đến tháng 9 và 600mm
trong thời gian từ tháng 10
đến tháng 2

Ý kiến chuyên gia về nhu
cầu nước sinh thái của các
loài sống ở đất ngập nước

Vùng đồng
hoang
Somerset

Phục hồi sự sinh sản của
các loài chim nước như
mức năm 1970

Nâng cao mực nước vào mùa
đông để tạo lũ tiểu mãn và
duy trì mực nước trong mùa
xuân trong khoảng 200mm
so với mặt đất

Ý kiến chuyên gia về sinh
thái của các loài chim
nước

Vùng
đầm lầy
hippenham,
Wicken và
Fulbourn

Duy trù quần xã thực
vật ở mức như của năm
1970

Xác định được mục tiêu
dòng chảy cho sông Granta
và Lodes

Mô hình nước ngầm LodesGranta, bơm kiểm tra và các
nghiên cứu thủy văn
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“VỚI PHẦN LỚN HỆ THỐNG SÔNG TRÊN THẾ GIỚI, CHƯA CÓ CÁC
MỤC TIÊU SINH THÁI CỤ THỂ NÀO ĐƯỢC XÁC ĐỊNH.”
Với phần lớn hệ thống sông trên thế giới, chưa có các mục tiêu sinh thái cụ thể nào được
xác định. Hơn nữa, nhiều cơ quan quản lý và lập pháp phải cân bằng giữa nhu cầu của các
đối tượng sử dụng nước và các nhu cầu nước của môi trường. Trong những trường như vậy,
một lựa chọn cho phương pháp tiếp cận dựa trên mục tiêu là kiểm tra các phương án hoặc
kịch bản phân bổ nước khác nhau. Ví dụ, trên lưu vực sông Wylye ở Vương quốc Anh có 4
nguồn nước ngầm chính có thể được bơm khai thác. Cục Môi trường của Anh và xứ Wales
đã quy định mức khai thác bằng cách xem xét một loạt các kịch bản khai thác khác nhau, từ
mức không khai thác tới mức khai thác tối đa cả 4 nguồn với các tổ hợp lưu lượng bơm khác
nhau. 9 Đối với mỗi kịch bản, đã xác định được tác động tới sinh cảnh của các loài cá quan
trọng cũng như những ảnh hưởng tới việc cấp nước phục vụ sinh hoạt và các hoạt động sản
xuất. Mối liên hệ giữa sinh cảnh và chế độ dòng chảy được nghiên cứu và ảnh hưởng của sự
thay đổi dòng chảy tới các đoạn sông khác nhau được đối sánh, trong đó có tính đến sự thay
đổi hình thái và kích thước lòng sông. Những kịch bản này tạo cơ sở cho các cuộc thảo luận
với các bên liên quan - như ngư dân và đại diện các công ty cấp nước - về các chiến lược khai
thác nước hợp lý có thể chấp nhận được.
Tương tự như vậy, trong Dự án nước vùng cao nguyên Lesotho, các kịch bản khác nhau về
dòng chảy môi trường xả từ các đập đã được xem xét. Đối với mỗi kịch bản, các tác động tới
hệ sinh thái hạ lưu và sinh kế của các cộng đồng phụ thuộc đều được xác định, cũng như
các khía cạnh kinh tế về tính sẵn có của nguồn nước bán sang Nam Phi. Những kịch bản này
giúp Chính phủ Lesotho đánh giá được các thỏa hiệp đối với các phương án dòng chảy môi
trường khác nhau.

2.3 Các phương pháp xác định nhu cầu dòng chảy
Để xác định nhu cầu dòng chảy sinh thái, có thể sử dụng nhiều phương pháp đã được phát
triển ở các quốc gia khác nhau. 10 Nhìn chung, những phương pháp này có thể được phân
thành 4 nhóm:
1.
2.
3.
4.

Bảng tra cứu
Phân tích nội nghiệp
Phân tích chức năng
Mô hình hóa sinh cảnh

Mỗi phương pháp này - ở các mức độ khác nhau - đều cần đến thông tin đầu vào từ các
chuyên gia và có thể được dùng cho một phần hoặc cả hệ thống sông. Vì vậy, việc tham khảo
ý kiến chuyên gia và mức độ toàn diện mà các phương pháp bao quát được tất cả các phần
của hệ thống sông được coi là đặc điểm của từng phương pháp. Ngoài ra, còn có các cách
phân loại phương pháp khác 11 trong đó bao gồm nhiều nhóm nhỏ. Mục đích của tài liệu này
là đề xuất một cách phân loại đơn giản, dễ hiểu, dễ sử dụng cho những đối tượng khác nhau
chứ không chỉ các nhà chuyên môn.
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2.3.1 Bảng tra cứu
Trên thế giới, phương pháp được ứng dụng phổ biến nhất để xác định dòng chảy sông
là phương pháp sơ bộ dựa trên kinh nghiệm, sử dụng các chỉ số đơn giản được cung cấp
trong các bảng tra cứu. Những chỉ số được dùng nhiều nhất là các chỉ số thuần túy thủy văn,
nhưng từ những năm 70, một số phương pháp có sử dụng số liệu sinh thái cũng đã được phát
triển.
Các nhà quản lý nước sử dụng các chỉ số thủy văn để xác định các quy tắc quản lý nước và
thiết lập dòng chảy bù cho vùng hạ lưu của hồ chứa và đập dâng. Có thể liệt kê một số ví dụ
về các chỉ số thủy văn như: tỉ lệ phần trăm của dòng chảy trung bình hoặc các phân vị nhất
định trên đường cong duy trì dòng chảy. 12 Phương pháp này được dùng trong thiết lập dòng
chảy môi trường để xác định các quy tắc vận hành đơn giản cho đập hoặc các công trình khai
thác nước nơi có rất ít hoặc hoàn toàn không có số liệu sinh thái. Những chỉ số này có thể
được xây dựng bằng cách sử dụng các kỹ thuật hoặc giả thiết khác nhau. Các kỹ thuật hoặc
giả thiết này có thể là thuần túy thủy văn, từ những quan sát đã được khái quát hóa về các
mối quan hệ thủy văn - sinh thái, hoặc qua quá trình phân tích các dữ liệu thủy văn và sinh
thái.
Bản chất của các chỉ số này là chúng dựa trên các đặc tính xác suất thống kê của chế độ
dòng chảy tự nhiên. Ví dụ, chỉ số thủy văn được dùng ở Pháp. Luật Đánh bắt thủy sản nước
ngọt của Pháp năm 1984 quy định dòng chảy còn lại trong sông ở những đoạn sông chịu sự
chuyển nước ít nhất phải bằng 1/40 dòng chảy trung bình đối với hệ thống hiện tại và bằng
1/10 dòng chảy trung bình đối với hệ thống mới. 13 Đối với các đập dùng cho cấp nước sinh
hoạt, nước có thể quay trở lại sông sau khi đã qua sử dụng, chẳng hạn như sau khi đã được
xử lý tại các nhà máy xử lý nước thải. Tuy nhiên, nước đã qua sử dụng có thể được đưa trở lại
sông ở những khoảng cách khá xa so với điểm lấy nước và thậm chí là ở một lưu vực khác. Đối
với các đập thủy điện, do nước được xả để phát điện nên lượng dòng chảy năm ở hạ lưu đập
có thể không thấp hơn nhiều so với dòng chảy tự nhiên, nhưng thời điểm của dòng chảy thì
lại phụ thuộc vào nhu cầu điện, mà thường là vào những giờ cao điểm.
Ở Anh, chỉ số dòng chảy kiệt tự nhiên đã được sử dụng để xác định dòng chảy môi trường
trong quá trình điều tiết khai thác nước. Chỉ số thường được dùng nhất là Q 95, là dòng chảy
có thời gian duy trì bằng hoặc lớn hơn 95%. Trong các trường hợp khác, chỉ số về những đợt
hạn hán ít xảy ra cũng được sử dụng như dòng chảy kiệt trung bình năm. Chỉ số Q 95 được lựa
chọn hoàn toàn dựa trên cơ sở thủy văn. Tuy nhiên, khi áp dụng phương pháp này thường
yêu cầu phải sử dụng các thông tin sinh thái.
Một phương pháp chỉ số khác cũng được sử dụng là phương pháp Tenant 15. Phương pháp
này được xây dựng sử dụng các số liệu cân chỉnh thu thập từ hàng trăm con sông ở các bang
vùng trung-Tây nước Mỹ để quy định dòng chảy tối thiểu cần thiết để bảo vệ môi trường
mạnh khỏe cho sông ngòi. Phần trăm của dòng chảy trung bình năm được xác định cho các
mức khác nhau về chất lượng sinh cảnh của loài cá, ví dụ nếu trong sông chỉ còn 10% lượng
dòng chảy trung bình năm thì chất lượng sinh cảnh thuộc loại thấp (chỉ đủ cho cá tồn tại),
30% tương ứng với sinh cảnh có chất lượng trung bình (thoả mãn các nhu cầu của cá) và
60% sẽ đảm bảo sinh cảnh tốt nhất. Phương pháp này có thể áp dụng được cho các vùng
khác nhưng cần tính toán lại các chỉ số cụ thể cho phù hợp với từng vùng. Ở các bang vùng
trung-Tây nước Mỹ, các chỉ số được sử dụng rất phổ biến trong lập quy hoạch ở quy mô lưu
vực sông. Tuy nhiên, không nên sử dụng những chỉ số này cho các nghiên cứu cụ thể và khi
cần phải đàm phán.
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“BảNG TRA CứU RấT PHÙ HợP CHO NHữNG TRƯờNG HợP ÍT TRANH CÃI.”
Một số tác giả đã kết luận rằng phương pháp dựa trên tỉ lệ dòng chảy trung bình không phù
hợp cho chế độ dòng chảy của các sông ở Texas vì chúng thường cho kết quả với dòng chảy lớn
một cách phi thực tế.16 Thay vào đó các chuyên gia đề xuất phương pháp sử dụng các phần trăm
biến đổi của dòng chảy trung bình tháng. Các phần trăm của dòng chảy trung bình tháng được
xác định dựa trên các điều tra thống kê về cá, các yêu cầu về môi trường sống tự nhiên trong suốt
vòng đời của chúng, phân bố tần suất dòng chảy và nhu cầu nước cho các giai đoạn đặc biệt như
thời kỳ đẻ trứng hoặc di cư.
Ưu điểm của các phương pháp bảng tra cứu là một khi quy trình chung đã được xây dựng thì
việc ứng dụng không đòi hỏi nhiều nguồn lực. Tuy nhiên, không có bằng chứng cho thấy có thể
chuyển các chỉ số thủy văn đơn giản giữa các vùng và như vậy chỉ có thể áp dụng những chỉ số để
“tra cứu nhanh” khi chúng được hiệu chỉnh lại cho một vùng mới. Ngay cả như vậy, các chỉ số này
cũng không mang tính đặc thù cho những điều kiện của từng vị trí cụ thể. Các chỉ số chỉ dựa trên
các số liệu thủy văn có thể dễ dàng được hiệu chỉnh lại cho bất kỳ vùng nào nhưng không chúng
có giá trị về mặt sinh thái và vì thế, để có được các kết quả tốt thì tính bất định là rất cao. Những
chỉ số được xây dựng dựa trên các số liệu sinh thái thì rõ ràng có giá trị về mặt sinh thái hơn, nhưng
việc thu thập các số liệu sinh thái thường tốn kém và mất thời gian. Do vậy, nhìn chung, các bảng
tra cứu đặc biệt phù hợp cho các trường hợp không phức tạp và có ít sự tranh cãi. Hơn nữa, chúng
có khuynh hướng phòng ngừa.

2.3.2 Phân tích nội nghiệp
Các phương pháp thuộc nhóm này tập trung vào phân tích số liệu. Phương pháp phân tích nội
nghiệp sử dụng các số liệu hiện có, như dòng chảy sông ngòi tại các trạm đo và/hoặc số liệu về cá
thu thập được từ các khảo sát định kỳ. Nếu cần thiết, có thể thu thập một số dữ liệu tại một hoặc
một vài vị trí cụ thể trên sông để bổ sung thêm cho thông tin hiện có. Các phương pháp phân tích
nội nghiệp có thể được chia thành các nhóm nhỏ hơn - hoặc thuần túy sử dụng số liệu thủy văn,
hoặc sử dụng thông tin thủy lực (hình thái lòng dẫn) hoặc sử dụng số liệu sinh thái.
Các phương pháp phân tích nội nghiệp thủy văn xem xét toàn bộ chế độ dòng chảy sông ngòi
chứ không chỉ các số liệu thống kê đã nhận được từ trước. Một nguyên tắc cơ bản là duy trì tính
toàn vẹn, đặc trưng mùa và sự biến đổi tự nhiên của dòng chảy, bao gồm cả dòng chảy lũ và dòng
chảy kiệt. Ví dụ, cần chú ý vào việc xác định các điều kiện thủy văn cho trạng thái cạn khô khi các
con sông già thóai hóa hoặc xả bùn cát. Với trạng thái khô cạn như vậy thì các trận lũ có vai trò
quan trọng trong việc duy trì cấu trúc vật lý của lòng sông.17
Một trong những phương pháp phân tích nội nghiệp thủy văn là phương pháp Richter.18
Phương pháp này xác định các mức chuẩn của dòng chảy với mục tiêu chủ yếu là bảo vệ hệ sinh
thái tự nhiên. Phương pháp này xác định các bộ phận của chế độ dòng chảy tự nhiên, gắn cho
chúng các chỉ số về biên độ (cả dòng chảy lũ và dòng chảy kiệt), thời điểm (theo số liệu thống kê
hàng tháng), tần suất (số lượng các sự kiện) và thời khoảng (giữa các giá trị nhỏ nhất trung bình và
lớn nhất trung bình). Phương pháp này sử dụng dòng chảy ngày đo tại trạm hoặc từ các mô hình
và bộ 32 chỉ số. Mỗi chỉ số được tính toán trên cơ sở hàng năm cho từng năm trong chuỗi số liệu
thủy văn, vì vậy tập trung vào sự dao động trong năm của các chỉ số này. Khi đó, các chỉ số có biên
độ dao động cho phép với sai số chuẩn là +1 hoặc -1 so với giá trị trung bình hoặc giữa phân vị 25
và 75. Phương pháp này thường có khuynh hướng được dùng để xác định các tiêu chuẩn tạm thời,
có thể giám sát và điều chỉnh được. Tuy nhiên, cho đến nay chưa có đủ các nghiên cứu về mối liên
hệ giữa các đặc trưng thống kê của dòng chảy và các thành phần cụ thể của hệ sinh thái.
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“KINH NGHIệM CHO THấY CÁC SÔNG RộNG VÀ NÔNG
THƯờNG CÓ TÍNH NHẠY CảM CAO.”
Các phương pháp đặc trưng thủy lực 19 hình thành một nhóm kỹ thuật phân tích nội nghiệp
quan trọng khác. Những phương pháp này sử dụng sự thay đổi của các thông số thủy lực, như
“chu vi ướt” – là diện tích đáy sông bị ngập nước – để xác định dòng chảy môi trường. Các
phương pháp này cung cấp các chỉ số đơn giản của sinh cảnh sẵn có trong sông ứng với một
lưu lượng nhất định. 20 Theo kinh nghiệm, đối với các sông rộng và nông thì chu vi ướt thường
nhạy cảm hơn với những thay đổi về dòng chảy, so với các sông sâu và hẹp. Trong một số
trường hợp có thể tiến hành khảo sát hạn chế ngoài thực địa, trong một số trường hợp khác
có thể sử dụng đường lưu lượng-mực nước có sẵn của các trạm thủy văn. Đây là phương pháp
được dùng tương đối phổ biến ở Mỹ 21 và Ôxtrâylia 22 và một số nhà nghiên cứu 23 đã chỉ rõ một
số vấn đề nảy sinh khi xác định lưu lượng tới hạn mà dưới mức đó, chu vi ướt giảm nhanh
chóng. Với hạn chế trên, phương pháp này dùng để hỗ trợ việc ra quyết định dựa vào các kịch
bản và thương thảo về phân bổ nước phù hợp hơn là để xác định ngưỡng sinh thái.
Ví dụ về chuỗi số liệu Lưu lượng dòng chảy sông (tỷ lệ lôgarít) và Điểm số LIFE theo thời gian

Điểm số LIFE

Lưu lượng m3/s

Dòng chảy
Điểm số LIFE

Năm
Các phương pháp phân tích nội nghiệp có sử dụng số liệu sinh thái thường dựa vào các
kỹ thuật thống kê để xây dựng mối quan hệ của biến số độc lập như dòng chảy với các biến
số sinh học phụ thuộc, như số lượng quần thể hoặc các chỉ số về cấu trúc quần xã sinh vật
tính được từ danh sách các loài. Ưu điểm của loại phương pháp này là đã trực tiếp đề cập tới
hai khía cạnh được quan tâm (dòng chảy và sinh thái) và trực tiếp tính tới điều kiện tự nhiên
của dòng sông đang xem xét. Tuy nhiên, các phương pháp này cũng có một số nhược điểm
như sau:
( a)R ất khó hoặc thậm chí không thể có được các chỉ số sinh học chỉ nhạy cảm với dòng
chảy mà không nhạy cảm với các yếu tố khác như cấu trúc sinh cảnh và chất lượng
nước. Chí ít thì các chỉ số sinh học được thiết kế để giám sát chất lượng nước cần phải
được sử dụng một cách vô cùng thận trọng. 24
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(b)Việc thiếu cả số liệu thủy văn và sinh thái thường là một yếu tố hạn chế. Đôi khi có các số
liệu được thu thập định kỳ nhưng lại cho các mục đích khác do vậy cũng không phù hợp.
(c)C huỗi số liệu dòng chảy theo thời gian và các chỉ số sinh thái có thể không hoàn toàn
độc lập. Điều này có thể vi phạm tới các giả thiết của các phương pháp thống kê cổ điển
nên cần hết sức thận trọng.
Một phương pháp thuộc nhóm này mới được xây dựng ở Vương quốc Anh có tên là “Chỉ số
động vật không xương sống trong nước chảy dùng cho đánh giá dòng chảy”, gọi tắt là LIFE
(Lotic Invertebrate Index for Flow Evaluation) 25. Phương pháp này được thiết kế dựa trên các
số liệu giám sát định kỳ động vật không xương sống kích thước lớn. Một chỉ số về tính nhạy
cảm nhận thấy được đối với vận tốc dòng chảy đã được xây dựng bằng cách gán cho tất cả
các nhóm số liệu đã được thu thập ở Anh một điểm số từ 1 đến 6. Đối với một mẫu nào đó,
điểm số cho mỗi nhóm quan trắc được điều chỉnh dựa trên mức độ phong phú của nhóm,
rồi tính được một điểm số chung. Hệ thống này dùng số liệu loài hoặc họ. Đối với các vị trí
quan trắc gần các trạm thủy văn, có thể phân tích được mối quan hệ giữa điểm số tính theo
phương pháp LIFE và dòng chảy vốn có trong sông. Sự thay đổi giá trị trung bình của dòng
chảy vốn có có mối tương quan chặt chẽ với điểm số LIFE ở các vị trí (xem hình vẽ). Quy trình
sử dụng thông tin này trong quản lý dòng chảy sông ngòi vẫn đang trong quá trình xây dựng.
Tuy nhiên, nguyên tắc này được coi là khá hoàn chỉnh và phương pháp LIFE có một ưu điểm
rất lớn trong việc sử dụng các số liệu thu thập được từ các chương trình quan trắc sinh học
hiện có.

2.3.3 Phân tích chức năng
Nhóm phương pháp thứ 3 bao gồm các phương pháp để xây dựng sự hiểu biết về các
mối liên kết chức năng giữa tất cả các yếu tố thủy văn và sinh thái của hệ thống sông. Các
phương pháp này đều có một quan điểm khá toàn diện và bao quát nhiều yếu tố của hệ sinh
thái sông, sử dụng các phân tích thủy văn, thông tin đánh giá thủy lực và số liệu sinh học.
Các phương pháp này cũng sử dụng nhiều kiến thức chuyên gia. Phương pháp được biết đến
nhiều nhất trong nhóm này là Phương pháp luận khối dựng (Building Block Methodology, gọi
tắt là BBM) được phát triển ở Nam Phi. 26 Tiền đề cơ sở của BBM là các loài sinh vật sống trong
sông phụ thuộc rất nhiều vào các yếu tố cơ bản (các khối dựng) của chế độ dòng chảy, bao
gồm dòng chảy kiệt và lũ, là những yếu tố ảnh hưởng tới việc duy trì động lực học bùn cát và
cấu trúc địa mạo của sông. Vì vậy, có thể thiết lập một chế độ dòng chảy thuận lợi cho việc
duy trì hệ sinh thái bằng cách kết hợp các khối dựng này.
Phương pháp BBM coi nhóm chuyên gia là nòng cốt, thường bao gồm các nhà khoa học
tự nhiên như thủy văn, địa chất thủy văn và địa mạo cũng như các nhà sinh vật học như côn
trùng học thủy sinh, thực vật học và sinh học cá… Họ tiến hành một loạt các bước nghiên
cứu, đánh giá các số liệu đã có, sử dụng kết quả mô hình và kết hợp với kinh nghiệm chuyên
môn để đạt được sự nhất trí về các khối dựng của chế độ dòng chảy. Phương pháp BBM có
tài liệu hướng dẫn thực hiện chi tiết. 27 Tài liệu này hiện đang được sử dụng ở Nam Mỹ như
một phần của Luật Nước được ban hành năm 1998. Phương pháp này cũng được áp dụng ở
Ôxtrâylia 28 và đang được thử nghiệm ở Mỹ.
Tại Ôxtrâylia, một số phương pháp phân tích chức năng đã được xây dựng, 29 bao gồm
Phương pháp đánh giá qua kênh chuyên gia, 30 Phương pháp tiếp cận qua kênh khoa học 31 và
Phương pháp luận điểm chuẩn 32. Cũng như với phương pháp BBM, tất cả các yếu tố của chế
độ thủy văn và hệ thống sinh thái được nghiên cứu bởi một nhóm chuyên gia trong lĩnh vực
khoa học tự nhiên và sinh thái. Họ sử dụng các số liệu sẵn có và số liệu mới thu thập để đưa
ra ý kiến đánh giá về các hậu quả sinh thái do sự biến đổi về lưu lượng và thời điểm của dòng
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Giới thiệu Phương pháp Tăng cường dòng chảy trong sông áp dụng ở Nam Phi do TS. Bob Milhous (thứ
2 bên phải dãy đằng sau) trình bày tại Phòng họp Ban quản lý Công viên Quốc gia Kruger, năm 1992.

Quan trắc mực nước là một hoạt động thiết yếu của công tác quản lý dòng chảy môi trường.
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chảy gây ra. Ở lưu vực sông Murray-Darling 33, là sông có dòng chảy bị kiểm soát bởi các đập,
nhóm chuyên gia đã xem xét con sông một cách trực tiếp ở các dòng chảy khác nhau tương
ứng với những lượng xả khác nhau. Trong các trường hợp khác, các chuyến công tác thực địa
được đi kèm với phân tích số liệu thủy văn. Phương pháp tổng hợp này cũng bao gồm các
cuộc họp, gặp gỡ công khai với các bên liên quan chính trên lưu vực sông.

2.3.4 Mô hình hóa sinh cảnh
Như đã phân tích ở trên, rất khó để xác định mối liên hệ trực tiếp giữa những biến đổi về
chế độ dòng chảy với đáp ứng của các loài và quần xã sinh vật. Vì vậy, các phương pháp đã
được xây dựng trong đó sử dụng số liệu về sinh cảnh của các loài sinh vật cần quan tâm để
xác định các nhu cầu dòng chảy sinh thái. Trong điều kiện môi trường cần cho một loài sinh
vật nước ngọt cụ thể nào đó, thì các yếu tố tự nhiên sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi sự thay
đổi của chế độ dòng chảy. Mối quan hệ giữa dòng chảy, sinh cảnh và các loài có thể được mô
tả bằng cách liên kết các đặc tính vật lý của đoạn sông, như độ sâu, vận tốc dòng chảy đo đạc
hoặc mô hình hóa ở các chế độ dòng chảy khác với các điều kiện tự nhiên mà các loài động
thực vật chính yêu cầu. Khi các mối quan hệ chức năng giữa sinh cảnh tự nhiên và dòng chảy
đã được xác định, thì chúng có thể được liên kết với các kịch bản dòng chảy sông khác nhau.

“MÔ HÌNH Hóa SINH CảNH Tự NHIÊN ĐÃ ĐƯợC ĐIềU CHỉNH Để Sử
DụNG ở NHIềU QUỐC GIA”.
Bước đầu tiên trong quá trình hình thành phương pháp này cho các sông đã được công bố
vào năm 1976. 34 Trên cơ sở đó, một mô hình tính toán có tên PHASIM (Physical Habitat Simulation – Mô phỏng sinh cảnh tự nhiên) đã được xây dựng bởi Cục cá và động vật hoang dã
của Mỹ. 35 Sau nhiều năm, một số mô hình khác đã được xây dựng dựa trên cơ sở của mô hình
này. 36 Như đã được thực hiện trong một số chương trình phần mềm, phương pháp PHASIM
truyền thống sử dụng mô hình thủy lực một chiều đã được hiệu chỉnh để có thể xử lý được
các điều kiện của dòng chảy kiệt và mô phỏng vận tốc mặt cắt ngang. Những yếu tố này được
kết hợp với các yếu tố về tính phù hợp của sinh cảnh để xác định xem sinh cảnh sẽ thay đổi
như thế nào khi có sự thay đổi về dòng chảy. Mức độ thay đổi sẽ mang tính đặc thù đối với
các loài sinh vật cần quan tâm và thường là khác nhau đối với các giai đoạn phát triển khác
nhau của từng loài riêng biệt.
Phương pháp mô hình hóa sinh cảnh tự nhiên hiện nay đã được điều chỉnh để sử dụng
ở nhiều nước, như Pháp, 37 Nauy 38 và New Zealand 39, trong khi nhiều nước khác tiếp tục xây
dựng các phương pháp tương tự. 40
Mô hình hóa sinh cảnh tự nhiên đã được dùng để đánh giá các tác động của những biến
đổi dòng chảy trước đây hoặc trong tương lai do việc khai thác nước hoặc xây dựng đập tới
sinh cảnh tự nhiên. Phương pháp này đã tiến hóa từ chỗ phân tích dòng chảy ở trạng thái ổn
định đối với các mức độ sinh cảnh nhất định đến việc phân tích các chuỗi số liệu thời gian
cho toàn bộ chế độ dòng chảy trong sông. Tương ứng, các kỹ thuật phân tích cũng tiến triển
từ việc xem xét các đường cong thời khoảng đơn giản của dòng chảy và sinh cảnh tới việc
phân tích sâu hơn sự suy giảm sinh cảnh ứng với các kịch bản khác nhau. Khi đó, các kịch bản
được xem xét đối chiếu với điều kiện nền, thường là chế độ dòng chảy tự nhiên. Điều này cho
phép so sánh các kịch bản một cách định lượng.
Vào thập kỷ 80, những phương pháp này - cả thủy lực và mô hình hóa sinh cảnh - đã bị
phê phán do tính chất đơn giản của chúng. Nhất là đặc trưng sinh thái chỉ tập trung vào các
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mô tả thực nghiệm cho các sinh cảnh thuận lợi chứ không mô phỏng được tính phức tạp của
các quá trình diễn ra trong một hệ sinh thái sông. 41 Từ đó, rất nhiều ứng dụng mô hình hóa cụ
thể đã được nghiên cứu và được cải thiện ở những mức độ nhất định. Quá trình thủy lực được
thể hiện ở mức cao hơn trong các mô hình tính toán động lực học chất lỏng 2 và 3 chiều 42 và
các phương pháp mới để định lượng hóa sinh cảnh thủy lực đã được công bố. 43 Tương tự, các
mô hình sinh cảnh mới đã đưa vào thêm các biến phụ và được mở rộng tới mức quần xã sinh
vật. 44 Có một số phương pháp khác đã cải tiến từ chỗ chỉ ở mức mô hình thực nghiệm lên một
mức cao hơn là có sự thể hiện các quá trình. 45 Tuy nhiên, tất cả các nỗ lực này đều chưa tạo
ra một bước tiến vượt bậc để có được một phần mềm hoàn chỉnh duy nhất thay thế PHASIM.
Tất cả những cải tiến mô hình như hiện nay lại phải trả giá bằng sự gia tăng tính phức tạp.
Tuy nhiên, có thể hy vọng rằng những mô hình mới sẽ giúp tạo ra các nguyên tắc chung cho
phương pháp bảng tra cứu cải tiến và có thể sẽ giúp xác định các tác động của sự điều tiết
dòng chảy sông ngòi tới các quần thể sinh vật hơn là tới các sinh cảnh. 46
Một ưu điểm của phương pháp mô hình hóa sinh cảnh là có các tài liệu hướng dẫn rõ ràng
về quy trình thực hiện một cách cụ thể, theo từng bước. Điều này cho phép các nhà nghiên
cứu khác nhau có thể nhân rộng kết quả mô hình. Nhược điểm của phương pháp này là khó
ứng dụng nếu người thực hiện có ít kinh nghiệm. Như vậy, phương pháp sẽ cho kết quả tốt
nhất nếu như nhóm chuyên gia bao gồm các kỹ sư thủy lực, thủy văn, sinh thái cùng hợp tác
và sử dụng mô hình hóa sinh cảnh làm nền tảng cho các nghiên cứu cụ thể về sông ngòi.

2.4 Phương pháp tiếp cận tổng thể và sử dụng chuyên gia
Rất nhiều các ứng dụng trước đây về thiết lập dòng chảy môi trường chỉ tập trung vào
các loài đơn lẻ hoặc từng vấn đề riêng rẽ. Ví dụ, phần lớn nhu cầu về dòng chảy môi trường
ở vùng Bắc Mỹ và Bắc Âu là để cho câu cá giải trí nên chỉ quan tâm tới nguy cơ suy giảm số
lượng cá hồi do hoạt động khai thác nước và vận hành đập. Kết quả là, dòng chảy môi trường
được thiết lập là để duy trì các cấp độ sinh cảnh tới hạn cho các loài này, bao gồm các yếu tố
như lưu lượng bùn cát, vận tốc dòng chảy và độ sâu của sông. Điều này được giải thích một
phần là do các loài này rất nhạy cảm với dòng chảy, và nếu dòng chảy thích hợp cho chúng
và cho sinh cảnh của chúng thì cũng sẽ phù hợp cho các thành phần khác của hệ sinh thái.
Với một số mức độ nào đó, thậm chí các phương pháp thuần tuý thủy văn cũng có thể được
coi là phương pháp tổng thể. Khái niệm cho rằng tất cả các thành phân của hệ sinh thái sẽ
được hỗ trợ khi chế độ dòng chảy là hoàn toàn tự nhiên là một khái niệm tổng thể ẩn chứ
không tường minh.
Hiện nay, ngày càng nhiều các phương pháp sử dụng cách tiếp cận tổng thể, bao gồm
đánh giá toàn bộ hệ sinh thái như các vùng đất ngập nước liên quan, nước ngầm và vùng cửa
sông. Những phương pháp này cũng tính đến tất cả các loài nhạy cảm với chế độ dòng chảy,
như động vật không xương sống, thực vật và động vật và xem xét tất cả các khía cạnh của
chế độ thủy văn, như lũ, hạn hán và chất lượng nước. Một nguyên tắc cơ bản là phải duy trì
những biến đổi tự nhiên của dòng chảy. Các phương pháp phân tích chức năng trình bày ở
trên là những ví dụ điển hình về một cách tiếp cận tổng thể hơn. Tuy nhiên, các nghiên cứu
về mô hình hóa sinh cảnh cũng có thể bao gồm đánh giá một loạt các loài sinh vật, động lực
dòng chảy và sự tham gia của các bên liên quan. 47 Tóm lại, một cách tiệp cận tổng thể hơn
ngày càng được sử dụng nhiều trong tât cả các phương pháp dòng chảy môi trường.

“NGÀY CÀNG NHIềU CÁC PHƯƠNG PHÁP Sử DụNG CÁCH TIếP CậN TổNG THể.”
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Nhìn chung, các cách tiếp cận tổng thể giúp đạt được hiệu quả cao nhất từ các nhóm chuyên
gia và tăng cường sự tham gia của các bên liên quan, và vì vậy, quy trình cũng mang tính tổng
thể cả về phương diện các bên quan tâm cũng như các vấn đề khoa học. Khi các phương pháp
mang tính tổng thể thì chúng sẽ có ưu điểm rõ ràng là bao quát được toàn bộ hệ thống thủy
văn - sinh thái - bên liên quan. Nhược điểm là việc thu thập các số liệu phù hợp cho phương
pháp này khá tốn kém.
Đánh giá dòng chảy môi trường là một vấn đề chuyên môn và vì vậy cần có sự tham gia của
nhiều chuyên gia. Rất ít khi số liệu có sẵn một cách đầy đủ để một người không phải là chuyên
gia có thể hoàn toàn áp dụng phương pháp tổng hợp và khách quan trong bất kỳ trường hợp
cụ thể nào. Trước đây và trong quá trình xây dựng các bảng tra cứu, thường chỉ sử dụng ý kiến
đóng góp của các chuyên gia riêng biệt, đặc biệt là khi thiếu số liệu. Ví dụ, một chuyên gia có
thể phân loại một con sông nào đó vào một nhóm cụ thể trong bảng tra cứu để thiết lập dòng
chảy môi trường. Cách sử dụng ý kiến chuyên gia như vậy vẫn thường bị chỉ trích ở một số nước
như Vương quốc Anh, vì bị coi là mang tính chủ quan, không thống nhất, thiếu minh bạch và
không chính xác.
Một cách lựa chọn khác là thành lập một nhóm chuyên gia đa ngành, những người có thể
đưa ra một quan điểm thống nhất. Cách tiếp cận này được cho là có sức thuyết phục hơn và dễ
được các bên liên quan chấp thuận. Cách tiếp cận theo nhóm cũng phù hợp hơn với sự nhận
biết rằng đánh giá dòng chảy môi trường là một vấn đề đa ngành nên yêu cầu phải có sự tham
gia đóng góp của nhiều chuyên gia từ các lĩnh vực khác nhau.
Phương pháp phân tích chức năng của Ôxtrâylia 48 và Phương pháp luận khối dựng của Nam
Phi đều tìm cách sử dụng hiệu quả nhất các nhóm chuyên gia. Mỗi nhóm thường bao gồm
chuyên gia thủy văn, địa chất thủy văn, côn trùng và thực vật thủy sinh, địa mạo và sinh học cá.
Nhóm chuyên gia đưa ra đánh giá về các hậu quả sinh thái do những biến đổi về lưu lượng và
thời điểm dòng chảy trong sông gây ra. Tại những nơi con sông bị khống chế bởi các công trình
chặn dòng ở thượng lưu, các chuyên gia có thể xem xét dòng sông một cách trực tiếp ở các mức
lưu lượng khác nhau tương ứng với các chế độ xả nước. Trong các trường hợp khác, các khảo
sát thực địa sẽ được tiến hành cùng với các phân tích số liệu thủy văn. Rất nhiều nghiên cứu về
mô hình hóa sinh cảnh đã sử dụng ý kiến chuyên gia, ví dụ để mô tả các chỉ số biểu thị mức độ
thích hợp của sinh cảnh cho cá trong trường hợp không có số liệu thực địa cụ thể. Tuy nhiên,
việc sử dụng kết quả của các cuộc thảo luận bàn tròn thường không hiệu quả và các phương
pháp khác 49 cũng đã được xây dựng.
Ưu điểm của “phương pháp tiếp cận theo nhóm chuyên gia” là tính linh hoạt và xây dựng sự
đồng thuận giữa các chuyên gia, là những người đưa ra giải pháp tốt nhất dựa trên số liệu và kết
quả mô hình. Nhược điểm của phương pháp là nó thường bị lặp lại một cách không cần thiết
và các nhóm chuyên gia khác nhau có thể đi đến những kết luận khác nhau. Thêm vào đó, các
chuyên gia sinh học không những cần hiểu biết tốt về lĩnh vực của mình và hoạt động chức năng
của con sông đang được nghiên cứu mà còn cần phải nắm được các kiến thức cơ bản về thủy văn.
Hơn nữa, tất cả các chuyên gia đều phải được tập huấn về quy trình thực hiện phương pháp.
Trong những năm gần đây, đã xuất hiện xu hướng tăng cường sự tham gia của các bên liên
quan trong phân tích đánh giá. Các bên liên quan có thể là các chuyên gia về hoạt động chức
năng của sông ngòi như các tổ chức bảo tồn hoặc các công ty khai thác nước, cũng như những
người không phải chuyên gia đại diện cho các ngành sản xuất hoặc cộng đồng. Nếu các bên
liên quan được mời để tham gia xác định dòng chảy môi trường, thì việc lựa chọn các phương
pháp được họ chấp thuận là vô cùng quan trọng. Mặc dù một số bên liên quan có những hạn
chế về kiến thức chuyên môn để có thể thực sự hiểu các phương pháp dòng chảy môi trường,
nhưng kiến thức của họ về sông có thể sẽ rất quý giá. Một số bên liên quan có thể đã được đào
tạo trong các lĩnh vực thích hợp như cấp nước, quy trình sản xuất nông nghiệp và công nghiệp
và sẽ có ảnh hưởng lớn khi tiến hành thảo luận.

38

2.5 Các khung đánh giá dòng chảy
Các phương pháp và các cách tiếp cận như miêu tả ở trên thường được kết hợp trong một
khung đánh giá bao quát hơn giúp xác định vấn đề, sử dụng phương pháp kỹ thuật tốt nhất
và trình bày kết quả thu được cho các nhà ra quyết định. Phần dưới đây sẽ trình bày về 3
khung đánh giá hiện đang được sử dụng rộng rãi nhất.

2.5.1 Phương pháp gia tăng dòng chảy trong sông (In-stream Flow Incremental Methodology, IFIM)
Phương pháp gia tăng dòng chảy trong sông (IFIM) là một khung giúp xem xét các tác
động của sự thay đổi chế độ dòng chảy tới hệ sinh thái sông. Cục Cá và Động vật hoang dã
của Mỹ đã xây dựng khung IFIM và khung này đã trở thành yêu cầu pháp lý ở một số bang của
Mỹ, đặc biệt là để đánh giá tác động của các đập và hoạt động khai thác nước. Khung này có 5
giai đoạn để thiết lập đầu vào cho các cuộc thương lượng dòng chảy môi trường (xem Hộp).
5 giai đoạn của Phương pháp gia tăng dòng chảy trong sông (IFIM) bao gồm:
Giai đoạn 1: Xác định vấn đề 								
Xác định vấn đề và gắn các nội dung và mục tiêu chính với việc xác định các quyền hợp pháp.
Giai đoạn 2: Lập kế hoạch dự án và đặc tính hóa lưu vực					
Lập kế hoạch cho hợp phần kỹ thuật của dự án, bao gồm các vấn đề như đặc tính hóa các quá trình chủ
yếu diễn ra trên phạm vi lưu vực, các loài sinh vật hiện có và các đặc điểm về bản năng sống của chúng;
xác định các yếu tố hạn chế có thể, thu thập các số liệu nền về thủy văn, điều kiện tự nhiên và sinh học.
Giai đoạn 3: Xây dựng mô hình								
Các mô hình sông ngòi được xây dựng và kiểm định. Phương pháp IFIM phân biệt các sinh cảnh vi
mô (thường được mô phỏng sử dụng cách tiếp cận như PHASIM), sinh cảnh vĩ mô (bao gồm các yếu
tố thủy hóa/chất lượng nước), và các yếu tố hóa lý khác như nhiệt độ nước. Một cấu trúc để xác định
các yếu tố duy trì dòng chảy như lòng dẫn và đồng bằng ngập lũ được đề xuất, nhưng vẫn còn thiếu
hướng dẫn cho các phương pháp cụ thể. Những mô hình thủy văn cho các kịch bản, bao gồm điều
kiện nền tự nhiên hoặc trong quá khứ, chi phối các mô hình sinh cảnh. Các mô hình được tích hợp
lại và cùng sử dụng sinh cảnh như là yếu tố chung.
Giai đoạn 4: Xây dựng và thử nghiệm các kịch bản						
Các kịch bản xả nước từ đập hoặc hạn chế khai thác nước được xây dựng và thử nghiệm bằng cách
sử dụng các mô hình để xác định tác động của các mức độ thay đổi dòng chảy đối với từng loài sinh
vật, quần xã hoặc toàn bộ hệ sinh thái.
Giai đoạn 5: Cung cấp thông tin đầu vào cho các cuộc thương lượng
Các kết quả tính toán kỹ thuật được sử dụng trong các cuộc thương lượng, đàm phán giữa các bên
liên quan để giải quyết các vấn đề đã xác định trong giai đoạn 1.

IFIM có nhiều ưu điểm là vì đây là một khung toàn diện để xem xét các vấn đề về chính
sách cũng như kỹ thuật, được cấu trúc để giải quyết các vấn đề cụ thể. Bản chất hàm chứa
tính định lượng, có sự lồng ghép sinh cảnh vi mô và vĩ mô cũng được coi là một ưu điểm. Hơn
nữa, cách tiếp cận dựa trên kịch bản rất phù hợp cho các cuộc thương lượng giữa các đối
tượng sử dụng nước nhưng có thể sẽ kém phù hợp cho việc thiết lập chế độ dòng chảy đáp
ứng các mục tiêu sinh thái.
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Nhược điểm của IFIM một phần nảy sinh từ chính bản chất toàn diện của nó. Một nghiên
cứu đầy đủ cần phải mất khá nhiều thời gian và bởi vì có hàng loạt vấn đề được xem xét nên
đã tạo nhiều lối cho các nhà phê bình. Hơn nữa, điều quan trọng là phải hiểu được những
hạn chế của các mô hình được sử dụng – chúng tính đến, bỏ qua hay đơn giản hóa những
vấn đề gì và những vấn gì sẽ phát sinh khi liên kết các mô hình. Định lượng hóa sự bất định
cũng là một yếu tố thường bị bỏ qua. Nhiều nghiên cứu “IFIM” bị phê bình, nhưng những phê
bình này thường nảy sinh do khung phương pháp không được áp dụng một cách hoàn chỉnh.
Thông thường, chỉ có Bước 3 - Mô hình hóa là được chú ý nhất trong khi các bước khác cũng
rất quan trọng nhưng lại bị xem nhẹ. Một điều nghịch lý nữa là các nghiên cứu IFIM còn bị
phê bình là được thể chế hóa quá mức và việc áp dụng phương pháp này kém linh hoạt. Cuối
cùng, IFIM trên thực tế là một quy trình gia tăng mà không đưa ra được “câu trả lời” – điều này
coi vừa là ưu điểm vừa là nhược điểm.

2.5.2 Đáp ứng hạ lưu đối với biến đổi dòng chảy bắt buộc (Downstream
Response to Imposed Flow Transformation, DRIFT )
Khung phương pháp Đáp ứng hạ lưu đối với biến đổi dòng chảy bắt buộc (DRIFT ) 50 được
phát triển ở Nam Phi và lần đầu tiên được áp dụng chính thức ở Lesotho. Tương tự như
Phương pháp luận khối dựng, phương pháp này hình thành một hướng nghiên cứu tổng hợp
hơn vì nó đề cập đến tất cả các khía cạnh của hệ sinh thái sông. Đây là khung đánh giá dựa
trên kịch bản, nó cung cấp cho các nhà ra quyết định nhiều phương án lựa chọn chế độ dòng
chảy trong tương lai của con sông được quan tâm, cũng như các hệ quả đối với điều kiện
sông. DRIFT có 4 hợp phần giúp xác định các kịch bản và các ảnh hưởng của chúng tới sinh
thái, xã hội và kinh tế (xem Hộp). Có lẽ đặc điểm quan trọng và sáng tạo nhất của phương
pháp này là hợp phần về kinh tế - xã hội mô tả các tác động dự báo của từng kịch bản tới các
đối tượng phụ thuộc vào nguồn tài nguyên của sông.

Khung phương pháp Đáp ứng hạ lưu đối với biến đổi dòng chảy bắt buộc (DRIFT) sử dụng 4 hợp phần:
Hợp phần 1: Vật lý - sinh học. Trong khuôn khổ của dự án, tiến hành các nghiên cứu khoa học đối
với tất cả các khía cạnh của hệ sinh thái sông: thủy văn, thủy lực, địa mạo, chất lượng nước, cây cối
và thực vật dưới nước và trên cạn dọc hai bờ sông, thực vật trôi nổi, các động vật thủy sinh không
xương sống, cá, các loài động vật có vú lưỡng cư, bò sát, thực vật vi mô. Tất cả các nghiên cứu đều
được gắn kết với dòng chảy với mục tiêu là để có thể dự báo sự thay đổi của bất kỳ bộ phận nào của
hệ sinh thái khi có những thay đổi nhất định về dòng chảy.
Hợp phần 2: Kinh tế - xã hội. Tiến hành các nghiên cứu xã hội đối với tất cả các nguồn tài nguyên của
sông hiện đang được các đối tượng sử dụng như tài sản chung phục vụ sinh kế và nghiên cứu các vấn
đề về sức khỏe của con người và vật nuôi có liên quan tới tài nguyên sông. Những tài nguyên này đều
được lượng giá. Tất cả các nghiên cứu đều được gắn kết với dòng chảy với mục đích là để có thể dự báo
được những tác động tới con người khi sông có những thay đổi nhất định (hợp phần cuối cùng).
Hợp phần 3: Xây dựng kịch bản. Khi muốn xem xét bất kỳ chế độ dòng chảy nào trong tương lai có
thể sử dụng cơ sở dữ liệu đã được xây dựng trong Hợp phần 1 và 2 để mô tả sự biến đổi đã được dự
báo về điều kiện của hệ sinh thái sông. Tác động dự báo tới các đối tượng sử dụng tài nguyên chung
trong mỗi kịch bản cũng sẽ được mô tả.
Hợp phần 4: Kinh tế học. Tính toán các khoản chi phí đền bù cho các đối tượng sử dụng nguồn tài
nguyên chung đối với mỗi kịch bản.
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Trường hợp không có các đối tượng sử dụng nguồn tài nguyên chung phục vụ sinh kế thì
có thể bỏ qua Hợp phần 2 và 4. Mặc dù DRIFT thường được dùng để xây dựng các kịch bản,
vẫn có thể sử dụng cơ sở dữ liệu của phương pháp này cho việc thiết lập dòng chảy nhằm đạt
được những mục tiêu cụ thể khác.
Ngoài phạm vi của DRIFT, còn có hai hoạt động nữa giúp có thêm thông tin cho các nhà
ra quyết định:
(a)Đ ánh giá kinh tế vĩ mô cho mỗi kịch bản để mô tả ảnh hưởng của nó đối với phát triển công
nghiệp, nông nghiệp và chi phí nước cho các đô thị, v.v…trên quy mô vùng rộng hơn.
(b)Q uá trình tham gia của cộng đồng, trong đó nhiều bên liên quan có thể lên tiếng về
mức độ chấp thuận của họ đối với mỗi kịch bản.
DRIFT cũng đã được áp dụng cho các sông Breede và Palmiet ở Nam Phi và ở dạng đánh
giá nhanh cho các sông ở Zimbabwe. Quá trình triển khai các kịch bản được lựa chọn đã bắt
đầu được thực hiện ở hệ thống sông Palmiet và các sông ở Lesotho. Do bản chất đa ngành,
việc ứng dụng đầy đủ khung DRIFT cần chi phí lên tới 1 triệu USD hoặc hơn cho một hệ thống
sông lớn. Vì vậy, vấn đề là cần phải có sự dung hoà: đầu tư càng lớn cho công tác đánh giá
và nghiên cứu, thì các kịch bản sẽ có độ tin cậy càng cao. Quan trọng là phải đặt chi phí vào
trong bối cảnh. Phần lớn các đánh giá dòng chảy môi trường được thực hiện như là một phần
của quá trình lập kế hoạch dự án cho một đập mới. Đối với nhiều đập, một nghiên cứu DRIFT
toàn diện có thể chỉ cần kinh phí ít hơn 1% tổng kinh phí công trình.

2.5.3 Các chiến lược quản lý khai thác lưu vực (CAMS)
Cục Môi trường Vương quốc Anh có trách nhiệm đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu nước cho bên
khai thác ở Anh và xứ Wale đồng thời vẫn đảm bảo các yêu cầu về môi trường. Để thực hiện
trách nhiệm này một cách nhất quán, Cục đã xây dựng các Chiến lược quản lý khai thác lưu
vực, gọi tắt là CAMS (Catchment Abstraction Management Strategies). Quy trình của CAMS có
sự tham gia của các bên có lợi ích liên quan thông qua các nhóm bên liên quan trên lưu vực và
một khung phương pháp Đánh giá và Quản lý Tài nguyên, gọi tắt là RAM (Resource Assessment
and Management). RAM là một phương pháp mặc định được sử dụng khi không có các kỹ thuật
tính toán tinh vi hơn.
Bước đầu tiên là tính toán trọng số môi trường, trọng số này xác định mức độ nhạy cảm của
một con sông đối với sự suy giảm dòng chảy. Có 4 yếu tố của hệ sinh thái được đánh giá: 1. Đặc
điểm tự nhiên; 2. Thủy sản; 3. Thực vật lớn; và 4. Động vật không xương sống kích thước lớn.
Mỗi yếu tố được gắn một điểm số RAM trong khoảng từ 1 đến 5 (1 là ít nhạy cảm nhất với sự suy
giảm dòng chảy và 5 là rất nhạy cảm). Về đặc điểm tự nhiên, các sông có độ dốc lớn và/ hoặc có
mặt cắt ngang rộng và nông thì có điểm số là 5, vì dòng chảy suy giảm ít cũng làm chu vi ướt
giảm đi nhiều. Ngược lại, các đoạn sông hẹp và sâu ở vùng đồng bằng lại không nhạy cảm lắm
với sự suy giảm dòng chảy và có điểm số là 1. Ảnh của các đoạn sông điển hình cho mỗi nhóm
được cung cấp để giúp xác định điểm số cho đặc điểm tự nhiên. Việc cho điểm nguồn thủy sản
được thực hiện bằng cách xây dựng mô hình có sử dụng cách tiếp cận như PHASIM, hoặc sử
dụng ý kiến chuyên gia thủy sản của Cục Môi trường để phân loại sông theo mô tả của từng
nhóm điểm số RAM. Bảng dưới đây là ví dụ về mô tả và cho điểm RAM cho từng nhóm.
Khi điểm số của cả 4 yếu tố đã được xác định, chúng được kết hợp lại để phân loại con sông vào 1
trong 5 bậc trọng số môi trường, trong đó Bậc A (5) có mức nhạy cảm cao nhất (điểm trung bình là 5)
và E là bậc có mức nhạy cảm thấp nhất (điểm trung bình là 1). Đường cong thời khoảng dòng chảy tự
nhiên được xây dựng trong một phần riêng biệt khác của khung RAM. Sau đó khung RAM đưa ra lượng
nước khai thác chấp nhận được tại các điểm khác nhau của đường cong thời khoảng cho mỗi dải trọng
số. Bảng dưới đây liệt kê phần trăm của lưu lượng dòng chảy tự nhiên Q95 được phép khai thác.
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Hệ thống tính điểm số cho nguồn thủy sản như là một phần của trọng số môi trường
trong khuôn khổ Khung phương pháp Đánh giá và Quản lý Tài nguyên RAM

Điểm số RAM

Mô tả

5

Cá hồi – vùng đẻ trứng/bãi giống

4

Vùng cư trú của cá hồi trưởng thành (tự nhiên) và/hoặc các loài cá lớn khác
(barbell, graling)

3

Đường di cư của cá hồi (cả cá hồi non và trưởng thành) và/hoặc các loài thuộc
họ chép sống trong môi trường nước chảy, như cá chép, cá bống, cá đục, cá
bống biển, và/hoặc bãi đẻ/bãi giống/đường di cư của cá trích

2

Các loài cá thuộc họ chép sống trong môi trường nước tĩnh – cá rutilut, cá vền/
cá tráp, cá tinca, cá chép

1

Các loài cá nhỏ, như chỉ có lươn hoặc cá gai hoặc hoàn toàn không có cá

Các giá trị phần trăm ở trong bảng trên chưa được khẳng định chắc chắn bởi các nghiên
cứu thủy văn sinh thái và chỉ nhằm mục đích sử dụng như một phương pháp mặc định. Trong
trường hợp dòng chảy môi trường cần được xác định với độ chính xác cao hơn thì nên sử
dụng các phương pháp chi tiết hơn, như phương pháp mô hình hóa sinh cảnh chẳng hạn.
Khung RAM tập trung vào việc đưa ra một đường cong thời khoảng dòng chảy có thể chấp
nhận được về mặt sinh thái. Đường cong thời khoảng dòng chảy duy trì được nhiều đặc trưng
cho chế độ dòng chảy, như mức độ cơ bản của các đợt hạn hán, dòng chảy kiệt và các trận lũ.
Tuy nhiên, nó không duy trì được các đặc trưng khác, như trình tự thời gian, thời khoảng và
thời điểm của dòng chảy, là những đặc trưng có thể rất quan trọng đối với hệ sinh thái sông. 51
Một đường cong thời khoảng dòng chảy chấp nhận được về mặt sinh thái là thích hợp nhất
khi hệ sinh thái sông bị chi phối bởi các đặc trưng chung của mùa khô/ mùa mưa hoặc dòng
chảy mùa đông/ mùa hè.
Phần trăm của dòng chảy tự nhiên Q95 có thể được khai thác
đối với các dải trọng số môi trường

Dải trọng số môi trường
A

0 – 5%

B

5 – 10%

C

10 – 15%

D

15 – 25%

E

25 – 30%

Các dải khác
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% Q 95 có thể khai thác

Xử lý đặc biệt

2.6 Lựa chọn phương pháp phù hợp
Như vậy, có rất nhiều phương pháp, cách tiếp cận và khung để xác định dòng chảy môi
trường. Vậy phương pháp nào là thích hợp nhất cho một trường hợp cụ thể? Đối với một quốc
gia mà đến nay vẫn chưa có một phương pháp nào thì quá trình xây dựng các phương pháp
này sẽ ra sao? Rất tiếc là không có câu trả lời đơn giản cho những câu hỏi này bởi vì việc lựa
chọn phương pháp tốt nhất hay thích hợp nhất là không đơn giản chút nào. Một số ưu điểm
và nhược điểm của các phương pháp khác nhau được tổng hợp lại trong bảng dưới đây.
Việc lựa chọn một phương pháp cụ thể chủ yếu được xác định theo số liệu hiện có và bản
chất vấn đề cần giải quyết. Có thể có nhiều cách phân loại. Phương pháp lựa chọn được tóm
tắt trong bảng ở cuối phần này.
Mức 1. Kiểm toán cấp quốc gia
Đánh giá phạm vi bao gồm các đánh giá cấp quốc gia để xác định những lĩnh vực tiềm ẩn
bất đồng trong việc phân phối nước và việc kiểm toán quốc gia nhằm xác định mức độ chung
về sức khỏe dòng sông. Trong những trường hợp khi cần đánh giá nhiều lưu vực sông thì sử
dụng phương pháp đánh giá nhanh như bảng tra cứu sẽ là thích hợp nhất.
Mức 2. Quy hoạch lưu vực sông
Quy hoạch ở cấp lưu vực sông bao gồm đánh giá dòng chảy môi trường trên toàn bộ lưu
vực sông. Trong trường hợp này, công tác đánh giá có thể bắt đầu bằng việc sử dụng bảng tra
cứu để chỉ ra các vị trí quan trọng nhất. Sau đó phương pháp phân tích nội nghiệp sẽ là phù
hợp nhất. Tiếp theo sẽ là điều tra chi tiết hơn dưới dạng “đánh giá tác động” và có thể bao gồm
cả các nghiên cứu mô hình hóa sinh cảnh.
Một số ưu nhược điểm của các phương pháp khác nhau và đặc thù của
việc thiết lập dòng chảy môi trường.
Dạng phương
pháp

Dạng phụ

Ưu điểm

Nhược điểm

Bảng tra cứu

Thủy văn
Sinh thái

Chi phí thấp, sử dụng nhanh
chóng sau khi đã hoàn tất
tính toán

Không cụ thể cho từng vị trí. Các chỉ
số thủy văn không có giá trị về sinh
thái. Các chỉ số sinh thái đòi hỏi tính
toán cho các số liệu vùng cụ thể.

Nội nghiệp

Thủy văn
Thủy lực
Sinh thái

Cụ thể cho từng vị trí. Hạn
chế thu thập số liệu mới

Yêu cầu chuỗi số liệu thời gian đủ dài.
Không trực tiếp sử dụng các số liệu
sinh thái. Mất nhiều thời gian thu thập
số liệu sinh thái.

Phân tích
chức năng

Linh hoạt, mạnh và bao
quát cả hệ sinh thái

Rất tốn kém để thu thập đủ các số liệu
cần thiết và mời nhiều chuyên gia từ
các ngành khác nhau. Khó đạt được sự
đồng thuận giữa các chuyên gia.

Mô hình hóa
sinh cảnh

Sử dụng được nhiều lần,
đưa ra được các dự báo

Rất tốn kém để thu thập các số liệu
thủy lực và sinh thái.
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Mức 3. Đánh giá tác động của cơ sở hạ tầng
Trong nhiều trường hợp, đánh giá dòng chảy môi trường bao gồm đánh giá tác động và
giảm thiểu các biến đổi dòng chảy cụ thể như đập hoặc các công trình khai thác nước lớn.
Khi chỉ có một khu vực bị tác động, thường phải sử dụng phương pháp mô hình hóa chi tiết
và các nhà chức trách có xu hướng sẵn sàng đầu tư các khoản kinh phí lớn. Điều này đặc biệt
đúng khi có sự bất đồng sâu sắc trong việc phân phối nước và yêu cầu phải có điều tra phỏng
vấn cộng đồng. Khi tác động xảy ra trên phạm vi một số khu vực thì có thể sẽ phù hợp nếu sử
dụng phương pháp phân tích nội nghiệp để tiến hành đánh giá sơ bộ tác động trên toàn lưu
vực trước khi tiến hành mô hình hóa sinh cảnh chi tiết như một phần của phương pháp tiếp
cận tổng thể. Phương pháp tiếp cận dùng bảng tra cứu là không phù hợp.
Mức 4. Phục hồi sông
Nếu nói một cách chặt chẽ thì phục hồi là sự thiết lập lại cấu trúc và chức năng của một hệ
sinh thái 52 về trạng thái gần như tự nhiên. Trên thực tế, phục hồi hoàn toàn là điều không thể
do sự phát triển các công trình khai thác nước, đập hay đồng bằng ngập lũ. Kết quả là quá trình
phục hồi thường như là một cách trả lại cho con sông hoặc đoạn sông trạng thái ngay trước khi
nó bị chi phối, thường là bằng cách giảm lượng nước khai thác, xả nước từ hồ chứa và các biện
pháp công trình, can thiệp vật lý như phục hồi các khúc uốn. Cách tiếp cận tổng thể để phục hồi
sông sẽ cho phép đánh giá được lợi ích của một hoạt động bất kỳ trên phương diện cải thiện hoạt
động chức năng của toàn bộ hoặc một phần của hệ sinh thái sông.
Mức độ đóng góp cần thiết từ phía chuyên gia lại phụ thuộc vào việc các quyết định sẽ gây
sự bất đồng như thế nào. Nhìn chung, sự tham gia của một nhóm chuyên gia sẽ giúp có được các
kết quả có độ tin cậy cao hơn so với chỉ tham khảo các chuyên gia riêng lẻ. Hơn nữa, việc sử dụng
chuyên gia có sự cơ cấu tốt như trong Phương pháp luận khối dựng sẽ đem lại kết quả tốt hơn
nhiều so với các cuộc gặp mà không được bố trí sắp đặt trước.
Mỗi quốc gia có những kinh nghiệm khác nhau trong đánh giá dòng chảy môi trường. Ở một
số nước như Nam Phi, Ôxtrâylia, Anh và Mỹ, các phương pháp cụ thể đã được xây dựng, có đội
ngũ chuyên gia trong các trường đại học, công ty tư vấn và cơ quan nhà nước và các chương trình
quan trắc đang được tiến hành ở quy mô quốc gia. Trong khi nhiều quốc gia khác không có kinh
nghiệm trong lĩnh vực này, thiếu kiến thức chuyên gia và rất ít số liệu. Các nước này có thể mong
muốn thiết lập chương trình dòng chảy môi trường quốc gia để xây dựng những phương pháp
phù hợp nhất, thu thập các số liệu cần thiết và đào tạo nhân lực thích hợp cho công việc. Một
chương trình như vậy có thể tiến hành theo một số bước đề xuất sau đây:
Lựa chọn phương pháp
Bảng tra cứu
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1. Xác định phạm vi nghiên cứu
hoặc kiểm toán cấp quốc gia

X

2. Quy hoạch ở cấp lưu vực

X

Phân tích
nội nghiệp

Phân tích
chức năng

Mô hình hóa
sinh cảnh

X
X

X

mức 2

X

X

mức 1

X

X

mức 2

X

X

3. Đánh giá
tác động

mức 1

4. P
 hục hồi
sông

X

Bước 1: Thu thập số liệu
Thiết lập một chương trình thu thập số liệu quốc gia. Chương trình này bao gồm các đo
đạc thủy văn (dòng chảy sông ngòi), thủy lực (mực nước, mặt cắt ngang của sông) và sinh
thái (các loài hiện có, vị trí phân bố và mối liên hệ với dòng chảy) ở rất nhiều khu vực để có
thể bao trùm các đặc trưng của quốc gia.
Bước 2: Xây dựng mạng lưới chuyên gia
Xây dựng mạng lưới chuyên gia từ các trường đại học, công ty tư vấn, cơ quan nhà nước
và các tổ chức phi chính phủ trong các lĩnh vực chuyên môn phù hợp, bao gồm thủy văn,
thủy lực, thủy hóa, thực vật, động vật thủy sinh không và có xương sống, địa mạo và kỹ thuật.
Chuyên môn của họ cần được đúc kết thành kiến thức súc tích về sinh thái thủy văn của các
con sông của quốc gia. Họ cũng cần được tập huấn thêm để làm việc trong các nhóm công
tác đa ngành và cần có sự hiểu biết về lĩnh vực chuyên môn của các thành viên khác trong
nhóm.
Bước 3. Thiết lập trung tâm dữ liệu
Thiết lập một trung tâm dữ liệu và thư viện để mọi người đều có thể sử dụng và quảng bá
về sự tồn tại và hoạt động của chúng.
Bước 4. Tổ chức các khóa đào tạo
Tiến hành các khóa đào tạo để xây dựng cơ cấu thể chế địa phương cho việc thực hiện
công tác đánh giá.
Bước 5. Xây dựng và triển khai chương trình nghiên cứu
Thiết lập một chương trình nghiên cứu để xây dựng các phương pháp và kiến thức phù
hợp với điều kiện địa phương. Các phương pháp cần được tiếp tục ứng dụng và thử nghiệm
trong các điều kiện cụ thể trước khi tiến hành các đánh giá cuối cùng. Một lưu ý quan trọng
là cần đảm bảo rằng các phương pháp này có tính tương hợp và nhờ đó các kết quả đạt được
là thống nhất cho dù sử dụng bất kỳ phương pháp nào.
Bước 6. Tiến hành các nghiên cứu thí điểm
Triển khai các nghiên cứu thí điểm bằng cách sử dụng các chuyên gia địa phương cùng các
phương pháp và số liệu sẵn có để so sánh kết quả và kiểm tra tính phù hợp.

2.7 Áp dụng phương pháp và giám sát tác động
Đánh giá dòng chảy môi trường bao gồm việc xác định một dòng chảy phù hợp để đáp
ứng được mục tiêu môi trường cụ thể hoặc đạt được sự cân bằng giữa các điều kiện môi
trường, xã hội và kinh tế. Việc lựa chọn một chế độ dòng chảy môi trường để thiết lập trên
thực tế có thể sẽ là một quyết định chính trị trong đó có tính đến sự thỏa hiệp với những nhu
cầu bắt buộc khác. Ví dụ, nhiều luật có các điều khoản cho phép trong những điều kiện cụ
thể, như “ở những vùng mà mối quan tâm về kinh tế, xã hội, sức khỏe hay an toàn của cộng
đồng là quan trọng hơn tất cả”, hoặc vùng không thuộc “ưu tiên quốc gia” hoặc phải “dung
hoà với an ninh quốc gia”.
Khi áp dụng các phương pháp dòng chảy môi trường, cần phân biệt giữa quản lý dòng
chảy chủ động và quản lý dòng chảy hạn chế:
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Quản lý dòng chảy chủ động áp dụng trong trường hợp cần tiến hành một hành động nào
đó như mở cửa xả nước để thực hiện dòng chảy môi trường cho vùng hạ lưu. Trong tình
huống này, người vận hành đập có thể kiểm soát hoàn toàn dòng chảy ở hạ lưu, mặc dù trong
thời gian có lũ, nước có thể được xả qua đập tràn. Khi đó, có thể thiết kế và tạo ra toàn bộ chế
độ dòng chảy, cả dòng chảy kiệt và dòng chảy lũ. Trong trường hợp đó, Phương pháp luận
khối dựng và Khung DRIFT có thể phù hợp hơn cả vì các phương pháp này nhằm mục đích cụ
thể là xây dựng một chế độ dòng chảy. Cũng có thể sử dụng DRIFT để xây dựng các kịch bản
khác nhau với những ảnh hưởng sinh thái khác nhau tới dòng sông.
Khi dòng chảy môi trường buộc phải lấy bằng một tỉ lệ nhất định của dòng chảy tự nhiên
được giữ lại trong sông dưới tuyến đập, thì cần sử dụng một số phương pháp để xác định
dòng chảy tự nhiên này. Điều này thường được thực hiện bằng cách quan trắc dòng chảy
đến hồ chứa hoặc ở lưu vực tương tự gần đó nơi có chế độ dòng chảy tự nhiên hoặc bán tự
nhiên. Trong nhiều trường hợp, nước xả từ hồ chứa thường có chất lượng khác với nước tự
nhiên trong sông. Nước xả này có thể có lượng ôxy hòa tan thấp hoặc nhiệt độ thấp và trong
trường hợp hồ chứa có hiện tượng phân tầng thì thành phần hóa học tự nhiên của nước có
thể cũng bị thay đổi. Trong những tình huống như vậy, có thể phải xả nước qua các cửa khác
nhau tuỳ thuộc vào mực nước trong hồ. Đôi khi, vị trí yêu cầu duy trì dòng chảy môi trường
nhất định nào đó lại ở một khoảng cách nào đó phía hạ lưu đập, ví dụ như vùng đồng bằng
ngập lũ hoặc cửa sông. Khi đó có thể phải thay đổi dòng xả tùy theo các nhánh đổ vào sông
đoạn phía dưới đập.
Quản lý dòng chảy hạn chế áp dụng trong trường hợp khi hoạt động khai thác nước hoặc
chuyển nước được kiểm soát để đạt được dòng chảy môi trường. Các hoạt động khai thác
nước có thể là lấy nước trực tiếp từ sông hoặc khai thác nước ngầm trong tầng bổ cập. Tác
động của hoạt động khai thác nước có thể khác nhau tuỳ thuộc vào dòng chảy sông ngòi.
Tác động này có thể rất nghiêm trọng trong thời kỳ dòng chảy kiệt nhưng lại không đáng kể
trong thời kỳ dòng chảy lũ. Trong những trường hợp như vậy, các kịch bản thường bị chi phối
bởi các tuyến khai thác tiềm năng như thời điểm và lượng nước khai thác.
Trong những điều kiện như vậy, có thể thực hiện dòng chảy môi trường bằng cách giảm
lượng nước khai thác khi dòng chảy trong sông giảm. Có thể thiết lập một ngưỡng dòng chảy
cho con sông và khi dòng chảy thấp hơn ngưỡng này thì không được phép khai thác. Ở Anh
dòng chảy đó được gọi là dòng chảy “không được xâm phạm”. Trong những trường hợp như
vậy, các hoạt động quan trắc, giám sát dòng chảy trong sông là hết sức cần thiết để thực hiện
các chính sách quản lý. Một số vấn đề có thể phát sinh nếu quá trình kiểm soát mang tính
quan liêu. Ở Anh, đối tượng khai thác nước cần phải được thông báo trước bằng văn bản về
thời điểm dòng chảy giảm xuống mức tới hạn và khi đó họ nhất thiết phải giảm cường độ
khai thác nước. Nhưng đến khi đối tượng khai thác nhận được văn bản thông báo và thực
hiện theo yêu cầu thì dòng chảy trong sông có thể đã tăng trở lại. Đây không phải là vấn đề
lớn nếu chế độ dòng chảy của sông có đặc tính mùa rõ ràng. Đạt được dòng chảy môi trường
cho các lưu vực sông nơi nước ngầm chiếm ưu thế là vấn đề rất khó khăn. Mối quan hệ giữa
các hoạt động khai thác nước, mực nước ngầm và dòng chảy trong sông thường rất phức tạp.
Do thời gian giữ nước trong các hệ thống nước ngầm rất lâu nên việc giảm lượng nước khai
thác khi dòng chảy trong sông giảm xuống mức tới hạn có thể là quá muộn, bởi vì tác động
của hoạt động khai thác nước có thể kéo dài nhiều tháng. Công tác dự báo dòng chảy dựa
trên các điều kiện của tầng chứa nước thường yêu cầu phải có các quy trình vận hành hợp lý
giúp kiểm soát các hoạt động khai thác nước.
Như trình bày ở trên, các phương pháp đánh giá dòng chảy môi trường chỉ ra một cách
rõ nhất dòng chảy cần để thoả mãn các nhu cầu của môi trường. Vì vậy, cần phải giám sát ba
yếu tố sau đây:
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1.D òng chảy sông: nhằm đảm bảo rằng các bước triển khai đang đạt được mục tiêu dòng
chảy môi trường như đã định. Dòng chảy cần được đánh giá và liên hệ với điều kiện nền,
cả trong ngắn hạn để đánh giá xem có đạt được những biến đổi tự nhiên của dòng chảy
trong ngày và theo mùa hay không, cũng như trong dài hạn để xác định sự thay đổi dòng
chảy từ năm này qua năm khác.
2.Đ áp ứng của hệ sinh thái: nhằm đánh giá xem có đang đạt được các mục tiêu sinh thái
hay không. Điều này thường yêu cầu phải có chương trình quan trắc, giám sát dài hạn vì
hệ sinh thái có thể chậm thích nghi với các biến đổi dòng chảy. Mặc dù việc quan trắc,
giám sát thường chỉ tập trung vào một số loài chỉ thị chủ yếu, chương trình quan trắc,
giám sát nên cố gắng bao trùm càng nhiều yếu tố của hệ sinh thái càng tốt để nắm bắt
được bất kỳ thay đổi bất ngờ nào.
3.C ác đáp ứng xã hội đối với biến đổi sinh thái: nhằm xác định vị trí và mức độ phụ thuộc
của các cộng đồng vào nguồn thủy sản và các tài nguyên sông nước khác cho mục đích
sinh kế.
Nếu kết quả công tác quan trắc - giám sát, đánh giá dòng chảy môi trường cũng như các
bước triển khai thực hiện cho thấy đáp ứng của cộng đồng khác với các dự đoán ban đầu thì
cần điều chỉnh lại các quy trình quản lý cho phù hợp.
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Chương 3
Sửa đổi cơ sở hạ tầng tài nguyên nước
3.1 Tác động của các cơ sở hạ tầng và phương án giải quyết
Cho tới gần đây, công tác quản lý tài nguyên nước vẫn được coi là đồng nghĩa với việc xây
dựng các công trình đập, hệ thống chuyển nước và cơ sở hạ tầng nước khác của quốc gia
để trữ và điều tiết dòng chảy sông. Mục đích chính là làm giảm sự thay đổi chế độ thủy văn
tự nhiên. Tương tự như vậy, các phương pháp tiếp cận theo hướng “dự báo và cung cấp” chi
phối các quyết định về việc cung cấp các dịch vụ liên quan tới nước ở các ngành khác nhau.
Thông thường, không có giới hạn đối với việc khai thác nước từ các sông, hồ, hồ chứa nhân
tạo cũng như các tầng nước ngầm. Cũng như vậy, khi nguồn tài nguyên đã ra khỏi hệ thống
đường ống và kênh cấp nước thì công tác quản lý và sử dụng nguồn nước này một cách hiệu
quả cũng không được chú ý thỏa đáng.

“CầN PHảI CÓ CÁCH tư duy MớI Để QUảN LÝ TÀI NGUYÊN NƯớC
MộT CÁCH BềN VữNG VÀ CÔNG BằNG.”
Xu hướng hiện nay đã chấp nhận cần có cách tư duy mới về cơ sở hạ tầng nước trong
phạm vi rộng hơn của quản lý tổng hợp tài nguyên nước, để quản lý tài nguyên nước một
cách bền vững và công bằng. Nhiều quốc gia trên thế giới hiện đang trong quá trình thích
ứng các phương pháp quản lý tổng hợp tài nguyên nước vào hoàn cảnh cụ thể của mình.
Chương trình Nghị sự 21 53 và Nguyên tắc Dublin 54 là những mốc quan trọng đã giúp đưa ra
hướng dẫn cho công tác này. Nhìn chung, quản lý tổng hợp tài nguyên nước xem xét một
cách hệ thống hơn mối quan hệ tương tác đất - nước - môi trường trên toàn bộ lưu vực sông
cùng với dòng chảy mặt và dòng chảy nước dưới đất. 55 Hoạt động điều phối giữa quyền hạn
pháp lý và các ngành được chú trọng hơn để cải thiện toàn bộ nguồn nước mặt và nước ngầm
cả về số lượng cũng như chất lượng. Một điều nữa cũng rất quan trọng là các hoạt động cung
cấp dịch vụ về nước được đặt trong bối cảnh quả lý cung-cầu. Các đối tượng sử dụng nước
và nhà cung cấp dịch vụ phải cùng có trách nhiệm sử dụng nước một cách hiệu quả và công
bằng nhất trong ngành mình.
Ở những lưu vực sông đang phải đối mặt với tình trạng khan hiếm nước, việc chú trọng
hơn nữa đến hạn chế nhu cầu nước sẽ làm giảm bớt áp lực đối với nguồn cung cấp nước vốn
đã hạn chế và “phóng thích” nước để sử dụng cho các mục đích quan trọng hơn. Điều này
ngày càng tạo ra sự linh hoạt và hỗ trợ các thương lượng trong trường hợp phân bổ nước gặp
khó khăn. Cuối cùng, điều này còn giúp các cộng đồng ứng phó tốt hơn với các rủi ro và bất
định, giúp tránh được những tổn thất đáng tiếc về kinh tế cũng như môi trường do sự thay
đổ về số lượng và chất lượng nước gây nên.
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3.1.1 Các tác động của cơ sở hạ tầng tới dòng chảy môi trường
Bảng dưới đây tổng hợp các dạng cơ sở hạ tầng “cứng” và “mềm” được sử dụng trong quản lý
nước, cùng với những chiến lược và giải pháp liên quan nhằm cải thiện dòng chảy môi trường. Về
phương diện công trình, khả năng thay đổi lượng xả từ các đập hiện có phụ thuộc vào dạng đập,
cách xả nước qua đập và tình trạng của các cửa xả và hạng mục khác.
Một số biện pháp có thể được thực hiện tương đối nhanh chóng và đạt được các kết quả tức
thời về dòng chảy môi trường. Ví dụ, cán bộ vận hành hồ chứa có thể cho mở cửa xả để tăng
lượng xả cho hạ lưu. Các biện pháp khác đòi hỏi nhiều thời gian hơn mới thấy được kết quả chẳng
hạn như các biện pháp đòi hỏi trang thiết bị mới, hoặc những biện pháp khuyến khích thay đổi cơ
cấu nhu cầu nước lâu dài giúp làm giảm áp lực đối với việc khai thác nước mặt và nước ngầm.
Tất cả các phương án cơ sở hạ tầng và biện pháp giải quyết đều cần phải được xem xét trong
từng bối cảnh cụ thể, bổ sung lẫn nhau và có hiệu quả với những khung thời gian khác nhau.
Khung quản lý tổng hợp tài nguyên nước và phương pháp tiếp cận có sự tham gia trong việc ra
quyết định giúp cộng đồng xác định được những bước đầu quan trọng và thực tiễn nhất trong
phương pháp tiếp cận chặt chẽ và có tính phối hợp cao.
Các chiến lược “cứng” và “mềm” điển hình trong phát triển và quản lý cơ sở hạ tầng
nhằm cải thiện dòng chảy môi trường
Quản lý nước
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Các chiến lược và biện pháp điển hình
(nhằm cải thiện dòng chảy môi trường)

Nhiệm vụ

Cơ sở hạ tầng/
Hoạt động

Chiến lược/Mục tiêu

Các biện pháp có thể

Trữ nước sông,
khai thác nước
và điều tiết dòng
chảy

Đập, đập dâng và hệ
thống chuyển nước
với các quy mô khác
nhau.

•C
 ải thiện số lượng, chất
lượng và thời điểm xả
nước xuống hạ lưu
• G iảm lượng nước khai thác
/chuyển qua hệ thống
khác (thông qua quản lý
nhu cầu nước)

• T hay đổi các chuẩn thiết kế
cho các hệ thống mới
• Điều chỉnh các chiến lược vận
hành hồ chứa hiện có
Nếu có thể thì:
• Trang bị thêm các công trình
xả nước mới cho hệ thống đập
hiện có
• Chấm dứt hoạt động một số
đập để phục hồi dòng chảy

Khai thác và bổ
sung nước ngầm

Giếng ống, hệ thống
bổ sung nước ngầm,
lưu vực giữ nước / bổ
cập nước, hệ thống
thu gom nước mưa
gia đình v.v...

•G
 iảm các hoạt động khai
thác không bền vững làm
hạ thấp mực nước ngầm
• C ải thiện dòng chảy cho
các hệ sinh thái phụ thuộc
vào nước ngầm
• Tăng khả năng ngấm thấm
mưa lũ tới các nguồn nước
ngầm
• C ải thiện chất lượng nước
ngầm

• Điều chỉnh mức khai thác
(thông qua định giá, phí và các
biện pháp khác đối với bên sử
dụng nước)
• Đưa vào sử dụng các công trình
giữ nước mưa lũ và bổ sung
nước ngầm với quy mô khác
nhau
• Áp dụng các biện pháp quản
lý bền vững nước ngầm/tầng
nước ngầm
• Áp dụng/ sửa đổi cơ sở hạ tầng
để các sử dụng nước liên hợp

Các chiến lược và biện pháp điển hình

Quản lý nước

(nhằm cải thiện dòng chảy môi trường)

Nhiệm vụ

Cơ sở hạ tầng/
Hoạt động

Chiến lược/Mục tiêu

Giao thông, vận
chuyển và phân
phối với khối lượng
lớn cho các đối
tượng sử dụng ở
cách xa sông

Kênh, cống dẫn nước,
hệ thống kênh chính
và thứ cấp, ống dẫn
v.v...

• G iảm

Quản lý nhu cầu
nước đầu cuối

Các thiết bị đầu cuối
sử dụng nước hiệu
quả, bảo tồn và quản
lý nước

• G iảm

Quản lý chất
lượng nước

Các hệ thống xử lý
nước, thóat nước, sử
dụng đất, hóa chất
nông nghiệp

• Cải thiện việc xử lý nước • M
 ở rộng
• K iểm soát/ hạn chế xả các cơ sở hạ

•

•

•

Quản lý lưu vực

Cấp nước không
theo thông lệ

tổn thất không cần
thiết trong hệ thống phân
phối giúp giảm áp lực cấp
nước
T ăng cường hiệu quả của hệ
thống vận chuyển
khai thác nước mặt
và nước ngầm
Q
 uay vòng và tái sử dụng
nước nếu phù hợp

chất ô nhiễm đô thị, nông
nghiệp và công nghiệp
vào các thủy vực
P
 hục hồi các vùng đất
ngập nước, dòng chảy
môi trường để làm sạch tự
nhiên

Các biện pháp có thể

• S ửa chữa các rò rỉ ở hệ thống
•

cấp nước đô thị và các công
trình cơ sở hạ tầng
C
 ủng cố/ hợp lý hóa hệ
thống kênh mương tưới tiêu

• Dùng
 các thiết bị sử dụng nước
đầu cuối có hiệu quả sử dụng
nước cao
• T ăng cường lắp đặt đồng hồ
đo và kiểm tra (nước trong
ống dẫn, nước ngầm)
• T riển khai các biện pháp
chính sách khuyến khích tiết
kiệm nước (ví dụ: biểu giá bậc
thang)
• S ử dụng các công nghệ và hệ
thống tái sử dụng nước
và khôi phục các
tầng và hệ thống
xử lý nước
• T hiết kế các hệ thống xử lý
nước theo các tiêu chuẩn
chất lượng nước mới
• S ửa đổi/xóa bỏ cơ sở hạ tầng
(như các hồ chứa hoặc hồ
lắng) và các nguyên nhân
thực tế gây ô nhiễm nước
ngầm

Hệ thống quản lý đất
đai và thực tiễn hoạt
động nông nghiệp,
kiểm soát xói lở,
quản lý rừng, thảm
phủ thực vật v.v…

• T ăng cường khả năng lưu • T riển

Quay vòng, khử
mặn đối với nước lợ
và nước biển, quản
lý nước liên kết, hệ
thống thu gom nước
truyền thống v.v...

• B ổ

giữ nước của lưu vực và
giảm lượng dòng chảy
không kiểm soát
• H ạn chế xói lở và dòng
bùn cát chảy vào sông
• T ăng cường độ ổn định
của đất
xung cách cấp nước
không theo thông lệ để
tập trung hóa hệ thống và
mạng cấp nước
• B ổ xung các phương án
cấp nước địa phương
• Tăng

cường quản lý tổng
hợp các nguồn nước

•
•

khai/tăng cường các
biện pháp quản lý lưu vực
có thể, chẳng hạn:
q
 uản lý rừng và lớp phủ
thực vật;
t hực tiễn sử dụng đất nông
nghiệp và các công nghệ
thu gom nước tại chỗ

• Đ ưa
•
•
•

vào sử dụng/củng cố
các cơ sở hạ tầng khi phù
hợp, chẳng hạn như:
K hử mặn;
Q
 uản lý liên kết nước mặt nước ngầm; và
S ử dụng tại chỗ nước mưa
thu gom ở đô thị/nông thôn
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3.1.2 Các lựa chọn để thay đổi việc xả nước từ đập và hồ chứa
Dòng chảy môi trường không hẳn là các vần đề cụ thể về đập. Tuy nhiên, đập thường là nguyên
nhân chính và trực tiếp làm biến đổi dòng chảy tự nhiên của sông ngòi và cũng là điểm bắt đầu
cho quá trình cải thiện dòng chảy môi trường. Việc xả nước xuống hạ lưu chủ yếu phụ thuộc vào
công trình xả - qua thân đập, chảy tràn hoặc chảy vòng qua đập - và chính sách vận hành.
Về phương diện công trình, thay đổi dòng chảy qua đập phụ thuộc vào tập hợp của nhiều yếu
tố, như dạng và kích thước đập, đặc điểm thiết kế và tình trạng của các công trình xả nước. Các
công trình xả nước có vai trò giúp nước chảy qua đập, như cống, đập tràn và đường ống dẫn. Nếu
như phía trước đập có hồ chứa thì chính sách vận hành hồ chứa sẽ quyết định chế độ xả nước từ
hồ xuống hạ lưu theo ngày và theo mùa. Những chế độ xả nước này thường phản ánh lưu lượng
dòng chảy đến hồ chứa, chính sách trữ nước, kế hoạch cấp nước cho các hoạt động sản xuất chủ
yếu, như tưới tiêu, thủy điện hoặc dòng chảy môi trường. Bảng dưới đây cho thấy các mức xả điển
hình qua các dạng đập khác nhau. Trong bảng cũng nêu lên những hạn chế tiềm tàng về mặt
công trình trong việc thay đổi số lượng, chất lượng và thời điểm xả nước xuống hạ lưu.
Đôi khi, các đập dâng giúp tái điều tiết dòng chảy được xây dựng ở phía hạ lưu của đập chính
khi lượng nước xả trong ngày có biên độ thay đổi lớn do quy trình vận hành các thiết bị thủy năng
là theo chế độ phủ đỉnh. Các đập dâng này thường ở xuôi về phía hạ lưu từ vài trăm mét đến vài
kilômét. Chúng thường được thiết kế để trữ nước trong thời kỳ phủ đỉnh để tránh nước dâng và
sau đó sẽ xả dần xuống hạ lưu.
Cải thiện việc xả nước xuống hạ lưu có thể thực hiện đơn giản bằng cách mở của cống, mở van
của các cống xả đáy hoặc tăng dòng chảy qua tuốc-bin. Các đập mới có thể được thiết kế với các
hạng mục giúp điều chỉnh việc xả và thích ứng với các thay đổi về giá trị sử dụng trong tương lai
để có thể quản lý sông với kinh phí thấp nhất. Khi việc điều chỉnh chế độ xả đối với các đập cũ
hiện có là không khả thi về mặt công trình thì cần có sự thay mới.
Các biện pháp chung giúp điều chỉnh lượng nước xả
từ các loại công trình đập khác nhau.
Các loại đập chính

Cung cấp dòng chảy và các hạn chế tự nhiên có thể

Các đập dâng đơn giản,
đập ngăn mặn và đập
dâng chuyển nước

Các công trình có mục đích chính là dâng cao mực nước sông phía trước
đập, thường tới vài mét, để khai thác một phần nước sông tại các vị trí lấy
nước như đưa vào hệ thống kênh tưới hoặc tuốc-bin thủy năng. Các cửa
cống lớn cùng với công trình đầu mối của đập được mở để xả dòng chảy
lũ. Mùa khô là thời kỳ nghiêm trọng nhất (cho dòng chảy môi trường),
đặc biệt là trong trường hợp các đập dâng thủy điện chắn ngang sông
“trữ” nước để phát điện vào các giờ cao điểm trong ngày, hoặc các đập
dâng chuyển nước gây “đứt dòng” trên một số đoạn sông, mặc dù lượng
nước này có thể xả trở lại sông tại vị trí nào đó ở phía hạ lưu.

Khoảng 40% trong tổng
số 45000 đập lớn trên
thế giới có chiều cao
dưới 20m.
Phần lớn các đập này có
cửa xả thẳng đứng.
Sự thay đổi dòng chảy
môi trường và xả nước
định kỳ hoàn toàn có
thể thực hiện được bằng
cách thay đổi vận hành
mà không cần đầu tư
lớn hay thay đổi thiết bị
đáng kể.
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Nhìn chung, không có hạn chế tự nhiên nào đối với việc tăng dòng chảy
qua các đập và công trình liên quan dạng này. Nước có thể được xả rất
dễ dàng qua:
•  c ống xả (có thể mở một phần vào bất kỳ thời điểm nào);
•  đường di cư cho cá (ví dụ như, công trình bậc thang); và
• các cống xả áp thấp, ống dẫn hoặc van khi các cửa cống đóng.
Thông thường, chất lượng nước không bị ảnh hưởng bởi đièu kiện áp
lực thấp và thời gian lưu trữ ngẵn, và bởi vì các cống xả được mở trong
suốt thời kỳ dọng chảy lũ.

Các loại đập chính
Các đập giữ nước
(có chiều cao từ 20m
đến 60m)
Khoảng 50% trong
tổng số 45000 đập
lớn trên thế giới có
chiều cao từ 20-60m.
Rất nhiều đập có thể
giúp cải thiện dòng
chảy môi trường
thông qua quy trình
vận hành; trong các
trường hợp khác
thì có thể phải khôi
phục hoặc thay đổi
thiết bị cho các công
trình xả.

Các đập cao và đập lớn

Cung cấp dòng chảy và các hạn chế tự nhiên có thể
Phần lớn các đập giữ nước có chiều cao 20-60m kết hợp các công trình xả dạng
đập tràn và cống xả áp thấp có cửa. Một số đập cũng có cửa xả thẳng đứng
tương tự như với các đập chắn ngang sông. Các đập dạng này (thi công bằng đất
hoặc đá) được áp dụng phổ biến nhất cho cấp nước tưới và sinh hoạt.
Các công trình xả nước qua các dạng đập này bao gồm:

• C ống xả đáy (có cửa) thường được thiết kế ở trụ đập hoặc đôi khi ở dưới đập;
•Đ ường hầm và tuốc-bin thủy năng (trong thân đập, cùng các thiết bị thủy
năng);

• Đ ường hầm chuyển nước (dùng chủ yếu trong giai đoạn thi công);
• C ác công trình di cư cho cá (công trình bậc thang)
• D ưới các cửa cống thẳng đứng (nếu có); và
•T rong điều kiện lũ - các đập tràn được thiết kế ở vị trí cùng với đập chính hoặc
tách biệt.

Một số hạn chế có thể có gây ra bởi các điều kiện tự nhiên đối với việc cải thiện dòng
chảy môi trường:
• C ác cống xả đáy hoặc các cống van có mực nước thấp có thể quá nhỏ để có
thể xả lượng dòng chảy lớn, hoặc không vận hành được do các thiết bị trở nên
quá cũ kỹ, không được bảo dưỡng thường xuyên và bị bùn cát làm tắc nghẽn;
• V iệc tăng dòng chảy kiệt là có thể nhưng để mô phỏng hoàn chỉnh các trận lũ
sẽ gặp khó khăn;
• Đ ường hầm chuyển nước có thể gặp khó khăn khi vận hành hoặc đã được thiết
kế không phải để sử dụng thường xuyên (như không được kiên cố hóa).

Khoảng 10% các đập
lớn trên toàn thế giới
có chiều cao 60m trở
lên.

Nhìn chung, các đập cao có chiều cao từ 60m lên tới 300m hoặc hơn nữa.
Các đập này có kèm theo các đập tràn để xả các trận lũ lớn và các cống cao
áp được bố trí ở các độ cao khác nhau và các vị trí khác nhau. Một số đập tạo
ra các hồ chứa lớn và sâu và khi đó thì chất lượng nước của dòng xả từ hồ rất
cần được quan tâm (ví dụ như, do hiện tượng phân tầng nhiệt hoặc do nồng
độ oxy hoà tan quá thấp xảy ra ở các tầng nước sâu trong hồ).

Nhìn chung, các đập
này đều có các cửa xả
cao áp.

• Q ua các cống cao áp và cửa van;
• Đ ường hầm năng lượng và tuốc bin (là những hạng mục thường có của

Các quá trình xả nước qua các đập dạng này bao gồm:
các công trình đập);

Việc điều chỉnh dòng
chảy môi trường tùy
thuộc từng trường hợp
cụ thể.

• C ống xả đáy (có cửa) được bố trí ở trụ đập hoặc ở dưới đập;
• Đ ường hầm chuyển nước được bố trí ở trụ đập hoặc tách biệt khỏi khu
vực đập chính; và

• T rong điều kiện lũ – dòng lũ chảy tràn qua các đập tràn được thiết kế cùng
với đập hoặc tách biệt khỏi khu vực đập chính.

Một số hạn chế có thể đối với việc cải thiện dòng chảy môi trường:
• C ác cống xả đáy có thể có thể quá nhỏ so với lượng xả hoặc bị bùn cát lắng
đọng làm tác nghẽn hoặc không vận hành được;
• C ác cống van cao áp có thể bị tắc nghẽn hoặc không vận hành được; và
• Đ ộ sâu của công trình thu nước có thể bị cố định trong hồ chứa.
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3.1.3 Chu trình dự án - thực hiện và cải thiện dòng chảy môi trường
Chu trình dự án và chu trình tuổi thọ công trình56

Dự án cơ sở hạ tầng nước cấp “D” và Chu trình dự án

Quy hoạch
Đánh giá/lựa chọn
phương án
Vận hành
Duy tu bảo dưỡng /
Trang bị thêm
Mở rộng / Thay thế hoặc
Lựa chọn phương án

Thiết kế chi tiết

Xây dựng /
Đưa vào hoạt động

Kéo dài hoặc
Chấm dứt hoạt động

Chu trình dự án là một cách để xem xét thời điểm và cách thức đưa vấn đề dòng chảy môi
trường vào trong quá trình lựa chọn, xây dựng và quản lý cơ sở hạ tầng nước. Hình vẽ trên
đưa ra mô tả chung về chu trình các dự án trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng nước.
Chu trình dự án cũng liên quan tới khái niệm quản lý tuổi thọ của các công trình. Hầu hết
các công trình có tuổi thọ cao sẽ phải trải qua rất nhiều thay đổi theo thời gian trong suốt
quá trình hoạt động. Đập, một loại công trình điển hình có tuổi thọ thiết kế cao, khoảng 50–
100 năm, có thể trải qua một vài chu trình, bao gồm duy tu cải tạo, nâng cấp, mở rộng hoặc
có thể bị dỡ bỏ. Điều này phụ thuộc vào sự thay đổi theo thời gian của điều kiện tự nhiên và
thực trạng kinh tế xã hội ở lưu vực sông.

3.2 Cải thiện dòng chảy môi trường với các cơ sở hạ tầng nước mới
3.2.1 Các tiêu chí ảnh hưởng tới quy hoạch và lựa chọn cơ sở hạ tầng mới
Trong giai đoạn xây dựng dự án, cần phải có các quyết định chiến lược về việc lựa chọn cơ
sở hạ tầng nước mới sẽ được phát triển và quyết định áp dụng biện pháp công trình hay phi
công trình. Khi công trình đập được lựa chọn, bước tiếp theo là thiết kế chi tiết, xây dựng và
vận hành thử. Tuy nhiên, trước khi lựa chọn, điều hết sức quan trọng là tiến hành phải đánh
giá các phương án khác nhau.
Các nguyên tắc quản lý tổng hợp tài nguyên nước giúp đưa ra các tiêu chí xác định và
đánh giá tất cả các phương án. Trên cơ sở đó, Ủy ban Thế giới về Đập 57 đã xác định nhu cầu
cần phải tiến hành đánh giá tổng hợp các phương án ngay trong giai đoạn đầu của dự án
nhằm đảm bảo các yếu tố môi trường và xã hội được đưa vào trong quá trình ra quyết định.
Để nhất quán với cách tiếp cận này, các bên liên quan tham gia trong các cuộc đối thoại
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chính sách lập quy hoạch sẽ đưa ra những câu hỏi như:
•
Tất cả các phương án cung cầu đối với công tác quản lý và cung cấp dịch vụ về nước
có được đánh giá không?
•
C ó một số lượng đa dạng các phương án ở những quy mô lớn nhỏ khác nhau được
xem xét khi kiểm kê phương án không? và chúng là kết quả của quy trình “từ trên
xuống” hay “từ dưới lên”?
•
C ác cơ hội để quản lý hiệu quả hơn các nguồn cung cấp và cơ sở hạ tầng nước hiện
có đã được tận dụng tối đa trước khi khai thác các nguồn mới chưa?
•
C ác phương án lựa chọn có được xem xét trong bối cảnh của lưu vực sông không và
các tiêu chí đánh giá và lựa chọn phương án có cân đối, rõ ràng và được áp dụng một
cách minh bạch không?
•
C ác tiêu chí đáp ứng và cải thiện dòng chảy môi trường có thực sự rõ ràng khi tiến
hành so sánh và lựa chọn các phương án một cách chiến lược không?
Nếu có đề xuất xây đập mới, cần xác định rõ các thiết kế và chiến lược vận hành sơ bộ để
có thể đối sánh với các phương án lựa chọn khác. Để đánh giá tính đầy đủ khi đề cập đến
dòng chảy môi trường trong các nghiên cứu chuẩn bị liên quan tới công trình đập, cần thực
hiện các bước kiểm tra dưới đây:
•

 ác nghiên cứu về tác động môi trường, xã hội và sức khỏe gây ra bới sự biến đổi chế
C
độ dòng chảy dự kiến có thực sự toàn diện không?
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•

•
•

•

C ác thiết kế sơ bộ có đưa nhiệm vụ cấp nước nhằm thỏa mãn tất cả các chế độ dòng
chảy môi trường không? Ví dụ, lượng xả tối thiểu theo mùa, lượng xả định kỳ để đẩy
bùn cát, tái tạo lũ nhiều năm và các biện pháp công trình hoặc vận hành cụ thể giúp
cải thiện chất lượng nước xả xuống hạ du có được tính đến không?
V iệc cấp nước cho dòng chảy môi trường có được tính đến như là những lợi ích của
dự án không? Ví dụ, trong các đánh giá chi phí - lợi ích tổng thể?
C ó tiến hành phân tích tính nhạy cảm đối với các tiêu chí đánh giá kinh tế và tài chính
cho các kịch bản khác nhau không? Ví dụ, liên quan tới điều kiện thủy văn là các kịch
bản về ảnh hưởng tiềm tàng của biến đổi khí hậu tới dòng chảy trên lưu vực và các
chế độ xả dòng chảy môi trường khác nhau?
H iện tại có chương trình quan trắc thu thập thông tin về điều kiện nền nào đang
được tiến hành không?

3.2.2 Các nghiên cứu cần thiết để triển khai dự án đập
Trong giai đoạn thiết kế, điều quan trọng là phải đảm bảo thiết kế đập và các chiến lược
vận hành hồ chứa dự kiến tuân thủ các quy định về dòng chảy môi trường. Do đây là những
công trình có tuổi thọ cao, nên không thể chỉ đặt mục tiêu là đáp ứng các tiêu chuẩn hiện tại,
mà còn cần phải có tính linh hoạt để có thể đáp ứng các thay đổi về quy định trong tương lai
và tạo điều kiện cho công tác quản lý thích ứng nói chung. Ví dụ, khả năng điều chỉnh theo
những ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đã được dự đoán.
Giai đoạn 1: Thiết kế chi tiết
Các nghiên cứu về yêu cầu dòng chảy môi trường được thực hiện bằng cách sử dụng một
trong số các khung đánh giá trong Chương 2 (như IFIM, DRIFT hoặc CAMS). Trong giai đoạn
này, các thông số dòng chảy môi trường cần phải được thiết lập một cách rõ rãng và được coi
như là các tiêu chí thiết kế bắt buộc. Những nghiên cứu này cùng với các nghiên cứu về quản
lý môi trường và giảm thiểu tác động phải được kết hợp chặt chẽ với công tác tối ưu hóa kỹ
thuật và thiết kế.

“THIếT Kế KHÔNG PHảI LÀ MộT NGÀNH KHOA HọC CHÍNH XÁC CầN PHảI ĐảM BảO CÓ Sự THAM GIA CủA CÁC BÊN LIÊN QUAN.”
Thông thường, các nghiên cứu được tiến hành trong giai đoạn chuẩn bị dự án giúp cho
việc lựa chọn đập (như nghiên cứu khả thi và đánh giá tác động môi trường) cần được bổ
sung bằng chương trình quan trắc chi tiết và đánh giá thực địa. Những nghiên cứu này
thường bao gồm nghiên cứu mô hình hóa hồ chứa để đánh giá các tác động về chất lượng
nước có thể xảy ra, ví dụ, vấn đề phân tầng nhiệt, phát tán chất ô nhiễm, lắng đọng trầm tích
và ảnh hưởng của việc lấy nước từ hồ chứa ở các cấp độ khác nhau. Ngoài ra, có thể có các
nghiên cứu về lắng đọng trầm tích và hình thái để xác định ảnh hưởng của dòng chảy đến và
dòng chảy đi khỏi hồ chứa tới hình thái sông và các quá trình xói lở. Các nghiên cứu về cân
bằng nước cũng có thể được tiến hành để đánh giá sự tương tác qua lại giữa dòng chảy mặt
và dòng chảy ngầm khu vực hạ lưu, mực nước ngầm và các vấn đề như xâm nhập mặn vùng
cửa sông.
Ngoài ra, có thể phải sử dụng các mô hình mô phỏng vi tính và thí nghiệm mô hình thủy
lực để hoàn tất thiết kế các hạng mục phụ trợ và chiến lược vận hành xả nước qua đập. Những
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công trình phụ trợ này có thể bao gồm đường di cư cho cá và cửa lấy nước ở các mực nước
khác nhau. Mô hình mô phỏng vi tính và các thí nghiệm cũng giúp hỗ trợ việc lựa chọn tuốc
bin và các thiết bị liên quan cho những công trình đập có các tổ máy phát điện, như phải có
các thiết kế mới cho rô-to quay của tuốc bin phát điện sao cho có thể ít làm chết cá, và các
hệ thống sục khí giúp làm tăng lượng oxy hòa tan của nước xả ra từ tuốc-bin. Cuối cùng, cần
phải có các nghiên cứu về giảm thiểu ảnh hưởng tới môi trường và xây dựng các chương trình
quan trắc, bao gồm cả các yếu tố liên quan tới việc đáp ứng dòng chảy môi trường trong
quá trình thi công và vận hành công trình. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng thiết kế dòng chảy môi
trường cũng như quá trình thực hiện không phải là một ngành khoa học chính xác và vì vậy,
phải thường xuyên duy trì sự tham gia của tất cả các bên liên quan!

“PHẢI MẤT NHIỀU NĂM ĐỂ XÂY DỰNG MỘT CON ĐẬP.”
Giai đoạn 2: Thi công
Việc thi công các công trình đập có thể cần vài năm. Vì vậy, rất cần phải có các biện pháp
phù hợp để duy trì dòng chảy môi trường trong suốt giai đoạn thi công. Ví dụ, các đê quai
tạm thời và các đường hầm chuyển nước thường được xây dựng và vận hành trong khi đập
chính đang được thi công ngang sông. Các công trình điều tiết tạm thời này cũng phải có khả
năng xả nước đáp ứng yêu cầu dòng chảy môi trường. Để đạt được điều này, cần phải xem
xét đáp ứng dòng chảy môi trường trong quá trình lập kế hoạch cho các hoạt động thi công.
Những vấn đề này mang tích chất đặc trưng cho từng trường hợp cụ thể và cần được đề cập
đến trong các nghiên cứu quản lý môi trường trong giai đoạn thiết kế chi tiết. Công tác giám
sát trong giai đoạn thi công nên xem xét các yếu tố dòng chảy cũng như các vấn đề về chất
lượng nước, như việc xả các chất hóa học và rác thải xuống thủy vực.
Giai đoạn 3: Vận hành thử nghiệm
Mọi giả thiết trong giai đoạn quy hoạch và thiết kế sẽ được kiểm nghiệm trong giai đoạn
này. Do những bất định vốn có trong dự báo diễn biến của các hệ thống thủy văn và lý sinh
phức tạp nên giai đoạn thử nghiệm cần đủ dài và dòng chảy môi trường có thể được điều
chỉnh trong giai đoạn này. Vận hành thử nghiệm công trình rất quan trọng khi mà các quy
định về dòng chảy môi trường chưa thật cụ thể, rõ ràng. Lý tưởng nhất là dòng chảy sẽ được
điều chỉnh ngay trong năm vận hành đầu tiên, hoặc trong suốt 2 -3 năm của giai đoạn vận
hành thử nghiệm, đặc biệt khi hồ chứa cần vài năm để tích đầy nước.

“CầN ĐảM BảO GIAI ĐOạN THử NGHIệM PHảI Đủ DÀI Để CÓ THể
THựC HIệN NHữNG ĐIềU CHỉNH CầN THIếT.”
Giai đoạn thử nghiệm dài thường khó được chấp thuận khi giấy phép không cho phép sự
linh hoạt đó. Để tránh sự lẫn lộn và mâu thuẫn không cần thiết, điều quan trọng là phải thiết
lập được các đặc tính cụ thể của việc xả thử nghiệm dòng chảy môi trường, các tiêu chí để
đưa ra các điều chỉnh cần thiết cũng như chủ thể ra quyết định. Việc này cần được tiến hành
ngay khi bắt đầu giai đoạn thiết kế chi tiết, hoặc tốt nhất là ngay khi dự án vừa được lựa chọn.
Tuy nhiên, các quy định về dòng chảy môi trường và giấy phép vận hành đập sẽ ảnh hưởng
lớn tới cách tiếp cận trong từng hoàn cảnh cụ thể.
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3.2.3 Một số ví dụ về dòng chảy môi trường với cơ sở hạ tầng mới
Có rất nhiều ví dụ về việc đưa nhiệm vụ cung cấp dòng chảy môi trường vào trong các cơ sở hạ
tầng “cứng” và “mềm”. Một ví dụ điển hình là giải thưởng mà Nam Phi đạt được cho Chương trình
Hành động vì Nước triển khai năm 1995, trong đó mục tiêu dòng chảy môi trường được đưa vào
công tác quản lý lưu vực. Vấn đề khan hiếm nước trong các lưu vực nhỏ ngày càng nghiêm trọng
do nhiều tác động tiêu cực phức tạp gây ra bởi các loài cây và thực vật ngoại lai đòi hỏi nhiều
nước. Do thiếu sự kiểm soát, mức độ sụt giảm dòng chảy trong sông được dự báo ở mức 38% sau
khoảng thời gian 10-20 năm và con số này sẽ tăng lên 74% sau 30-40 năm. Chương trình Hành
động vì Nước đã giải quyết các vấn đề thủy văn bằng cách tạo ra các cơ hội việc làm và phát triển
cho những người nghèo và ít được quan tâm trên phạm vi lưu vực. Các nghiên cứu ban đầu về
hiệu quả của chương trình này đã chỉ ra rằng loại bỏ các loài ngoại lai xâm hại đã giúp làm tăng
lượng dòng chảy trung bình trong sông từ 8.000 lên 12.000 lít/ha/ngày trong mùa mưa (mùa
đông), và lên tới 34.000 lít/ha/ngày trong giai đoạn mùa khô (mùa hè).58
Một ví dụ khác: Cơ quan phát triển cao nguyên của Lesotho đã đưa ra những thủ tục yêu
cầu duy trì dòng chảy môi trường cho các đập mới xây dựng. Chính sách mới về dòng chảy môi
trường này được xây dựng dựa trên các nghiên cứu của một nhóm chuyên gia đa ngành vào năm
1997 trong đó sử dụng phương pháp DRIFT (xem Chương 2). Đây là cách tiếp cận mang tính đột
phá vì có sự tham gia của các cộng động có liên quan ở hạ lưu bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi của
chế độ dòng chảy. Theo Hiệp ước năm 1987 giữa Lesotho và Nam Phi, lượng nước xả từ đập Katse
và đập Mohale tương ứng là 0.5 và 0,3 m 3/giây. Dựa trên kết quả nghiên cứu theo phương pháp
DRIFT, thiết kế của đập Mohale đã được điều chỉnh để lắp đặt thêm công trình lấy nước từ các
mực nước khác nhau để có thể xả được lượng nước là 3-4 m3/giây. Nhờ có biện pháp này, chất
lượng nước, đặc biệt là nhiệt độ và nồng độ oxy hòa tan của nước xả xuống cho hệ sinh thái hạ
du có thể được cải thiện. Đường kính của các cống xả ở cao độ thấp cũng được tăng lên để có thể
cho phép tăng lưu lượng xả lên đến 57 m 3/giây và nhờ đó sẽ giúp thỉnh thoảng xả những lượng
nước lớn để mô phỏng lũ.59

3.3 Thực hiện dòng chảy môi trường sử dụng cơ sở hạ tầng nước hiện có
3.3.1 Những nghiên cứu cần thiết và sự tham gia của các bên liên quan
Các đập hiện có thường là những đối tượng được lựa chọn đầu tiên để triển khai các chính
sách mới về dòng chảy môi trường. Nhiều nước trên thế giới có rất nhiều đập đang hoạt
động, đập dâng và đập ngăn mặn với hiệu quả có thể thấy ngay trước mắt. Nếu các quy định
mới về dòng chảy môi trường đặt ra yêu cầu cho mỗi đập thì cần tiến hành những nghiên
cứu cần thiết tập trung vào cách thức thực hiện những quy định này một các tốt nhất và nếu
cần phải lắp đặt thêm các thiết bị mới thì nên tiến hành quan trắc như thế nào hoặc đảm bảo
tuân thủ ra sao.
Cũng cần phải tiến hành thêm các nghiên cứu chuyên sâu khi chế độ dòng chảy môi
trường đòi hỏi phải có một số thay đổi và điều chỉnh dòng xả định kỳ và trong từng trường
hợp cụ thể dựa trên các thông số chỉ thị chất lượng môi trường, như trong trường hợp ở vùng
Cao nguyên Lesotho. Tuy nhiên, các thông số chỉ thị chất lượng môi trường phải được chuyển
hóa thành các thông số vật lý để những người vận hành đập có thể hiểu và thực hiện được.
Các thông số này thường bao gồm dòng xả lớn nhất và nhỏ nhất theo giờ, tính chất nhiệt và
hóa học của nước xả và lưu lượng xả định kỳ để đẩy bùn cát hoặc lượng và thời điểm dòng
xả mô phỏng lũ theo mùa.
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Trong những trường hợp khi quy định dòng chảy môi trường bị bỏ ngỏ và yêu cầu phải có một
số thay đổi thiết bị đáng kể, các cuộc điều tra khi đó có thể sẽ bao gồm một loạt các nghiên cứu
có liên quan đến nhau về các vấn đề như:
•
•
•
•
•

Yêu cầu dòng chảy môi trường và chỉ thị chất lượng môi trường;
M ột số biện pháp khác nhau giúp làm giảm lượng nước khai thác để tăng dòng chảy môi
trường;
Tối ưu hóa mặt kỹ thuật trong việc lựa chọn các biện pháp thay thế thiết bị;
Chiến lược vận hành nhằm tối ưu hóa tác động của dòng chảy môi trường tới các dịch vụ
hiện có; và
Triển khai thử nghiệm vận hành/ tái vận hành và quan trắc để xác định xem lượng xả
mới có đảm bảo chất lượng dòng chảy môi trường như mong muốn hay không và đưa ra
những quyết định điều chỉnh dòng chảy cho phù hợp.

Giấy phép vận hành và gần đây hơn là kế hoạch sử dụng nước cho đập, là những cơ chế hiện
có để huy động các bên liên quan cùng tham gia vào quá trình ra quyết định về dòng chảy môi
trường. Dòng chảy môi trường chỉ là một trong số nhiều quy định về vận hành đập và một số vấn
đề khác có liên quan như an toàn đập, quản lý lũ và kiểm soát mực nước. Thay vì sử dụng cách
tiếp cận cục bộ, kế hoạch sử dụng nước sẽ giúp lồng ghép các khía cạnh khác nhau và tăng cường
sự tham gia của cộng đồng địa phương trong việc ra quyết định.
Việc lựa chọn quy trình cần thiết phụ thuộc vào quy định của từng quốc gia và cách thức
những quy định này được áp dụng trong thực tế. Liên quan tới vấn đề này, Ủy ban Thế giới về
Đập60 yêu cầu tất cả các quốc gia chính thức cấp giấy phép cho các đập đang vận hành với những
điều khoản rõ ràng nhằm đảm bảo sự tham gia thích hợp của các bên liên quan trong các quyết
định quản lý đập có ảnh hưởng tới họ. Điều đó có nghĩa cần xây dựng chiến lược vận hành và
thiết lập dòng chảy môi trường. Ủy ban Thế giới về Đập cũng khuyến nghị thêm về việc phải xuất
bản báo cáo quan trắc hàng năm và phải có báo cáo đánh giá toàn diện và định kỳ 5-10 năm
về công tác quản lý đập với sự tham gia đầy đủ của các cộng đồng địa phương và các bên liên
quan.

3.3.2 Một số hạn chế đối với việc điều chỉnh các đập hiện có
Yếu tố hạn chế chủ yếu đối với việc cải thiện dòng chảy môi trường của các đập đang vận
hành là vấn đề chi phí và người phải trả chi phí này. Nhìn chung, có hai khoản chi phí lớn cần xem
xét. Thứ nhất là kinh phí trả trước để thay thế các thiết bị giúp điều chỉnh dòng xả. Nếu vấn đề
đơn giản chỉ là mở một cửa xả nào đó của đập dâng, thì chi phí cũng không nhiều. Tuy nhiên, nếu
cần phải thay đổi nhiều thiết bị cho một đập trữ nước lớn thì kinh phí sẽ khá lớn.

“DÒNG CHảY MÔI TRƯờNG CHỉ LÀ MộT TRONG Số RấT NHIềU QUY
ĐịNH Về VậN HÀNH ĐậP.”
Khoản chi phí thứ hai là kinh phí để trang trải dần cho việc thay thế các dịch vụ cấp nước bị
thiệt hại do phải xả nước cho dòng chảy môi trường. Những thiệt hại này có thể là giảm sản lượng
điện hoặc giảm đáng kể lượng nước cấp cho hệ thống tưới. Về mặt kinh tế, chi phí cần được xem
xét trong phần giá trị gia tăng khi các lợi ích về mặt môi trường được duy trì và phục hồi. Tóm lại,
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nhận xét chung là giá trị xã hội của việc duy trì hoặc phục hồi các dịch vụ hệ sinh thái sẽ cao hơn
giá trị của những dịch vụ mà chúng ta phải từ bỏ cho dù thị trường nhiều khi không thể tính hết
các chi phí này. Vấn đề này sẽ được tìm hiểu kỹ hơn trong Chương 4, cùng với vấn đề then chốt là
ai sẽ phải chi trả các chi phí cho dòng chảy môi trường và những thiệt hại tiềm tàng đối với một
số ngành dịch vụ liên quan tới nước.
Trên quan điểm của công ty tư nhân hay thậm chí công ty nhà nước, việc tiếp tục vận hành
đập có thể không khả thi nếu việc thực hiện dòng chảy môi trường làm giảm lợi nhuận của các
ngành dịch vụ và sản xuất khác. Khi không được miễn trừ trách nhiệm phải đáp ứng các tiêu
chuẩn dòng chảy môi trường mới, thì đối với một số công ty kinh doanh việc ngừng vận hành
công trình có thể là sự lựa chọn duy nhất. Trong trường hợp này, sẽ phải giải quyết vấn đề ai sẽ là
người phải chi trả cho việc ngừng vận hành đập này. Trong một số trường hợp nhất định, cơ quan
quản lý đập có thể có thời gian để điều chỉnh theo các quy định mới khi có yêu cầu phải thay đổi
thiết bị. Ví dụ, luật pháp có thể cho phép các cơ quan vận hành nhà nước hoặc tư nhân tạm hoãn
các hoạt động công trình lớn cho đến kỳ thay thế hoặc lắp đặt những thiết bị mới, hoặc cho đến
khi đập được cấp phép hoạt động trở lại. Nhìn chung, Chính phủ sẽ xem xét những yếu tố này khi
xây dựng dự thảo luật / quy định về dòng chảy môi trường và sẽ giải thích cách thức áp dụng các
quy định này cho các đập mới và đập đang vận hành.

3.3.3 Một số ví dụ về thay đổi thiết bị và thay đổi chế độ vận hành
Tại các nước phương Tây có rất nhiều ví dụ về việc thay đổi chế độ vận hành của hồ chứa hoặc
thay đổi thiết bị xả của đập để cải thiện dòng chảy môi trường. Ví dụ, ở Mỹ đã có sự thay đổi hàng
loạt trong ngành công nghiệp năng lượng vì các các đập thủy điện tư nhân và nhà nước phải lấy
lại giấy phép vận hành công trình và phải đáp ứng những tiêu chuẩn mới cao hơn về dòng chảy
môi trường.
Trừ một số trường hợp, các chương trình dòng chảy môi trường ở các nước đang phát triển từ
trước tới nay thường chỉ tập trung vào xây dựng cơ sở hạ tầng mới. Tuy nhiên, công tác quản lý
các đập đang vận hành có xu hướng sẽ được quan tâm hơn nhiều trong vài thập kỷ tới. Các công
trình đập đều đang được khảo sát kỹ lưỡng chuẩn bị cho hiện đại hóa và cải thiện hiệu suất công
trình. Quản lý bồi lắng hồ chứa, an toàn đập, thích ứng với biến đổi khí hậu và các vấn đề môi
trường khác đang ngày càng được coi là những điểm chính trong chương trình nghị sự của các
nhà quản lý và vận hành đập.

“CÔNG TÁC QUảN LÝ CÁC ĐậP ĐANG VậN HÀNH
CầN ĐƯợC QUAN TÂM NHIềU HƠN.”
Đánh giá toàn diện các chính sách dòng chảy môi trường cho dự án Snowy Mountains (Núi
Tuyết) tiến hành năm 1997 ở Ôxtrâylia là một ví dụ về loại hình công việc đang được tiến hành
trong lĩnh vực này. Đây là dự án tổng hợp cấp nước và thủy điện có quy mô lớn với 6 đập lớn,
45km đường hầm kết nối và 80km đường ống dẫn nước. Công trình này chuyển nước từ phía
đông là lưu vực sông Snowy sang phía tây cho các sông Murray và Murrumbidgee nhằm cung cấp
nước tưới và phục vụ phát điện. Chính quyền Liên bang coi Dự án Điều tra Tài nguyên Nước sông
Snowy như là một phần của công cuộc cải tổ ngành năng lượng. Đây là một chương trình điều tra
được chuẩn bị tốt về mặt tài chính và con người với sự tham vấn đầy đủ các bên liên quan và lấy ý
kiến công chúng. Dự án xem xét chế độ dòng chảy môi trường, các hoạt động quản lý lưu vực và
các công trình cải tạo sông cho tất cả các sông bị ảnh hưởng. Dựa trên cơ sở dự án điều tra, chính
quyền của hai tỉnh liên quan đồng ý phục hồi dòng chảy cho sông Snowy tới mức bằng 21% dòng
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Kênh bậc thang giúp cá di cư qua đập lấy nước tưới ở Burkina Faso. Kênh bậc thang cho cá là một cải
tiến quan trọng về cơ sở hạ tầng đi kèm với việc xả dòng chảy môi trường.

chảy trung bình năm khi chưa có đập và về lâu dài sẽ đạt 27%. Điều này được coi là rất phù hợp
cho việc phục hồi các dịch vụ môi trường tại các sông bị ảnh hưởng và đảm bảo hoạt động kinh
doanh thủy điện. Chi phí thoả thuận trong giai đoạn 10 năm tới khoảng 170 triệu USD, bao gồm
kinh phí đầu tư cho xây dựng và công tác quan trắc.61
Các biện pháp tăng cường dòng chảy môi trường từ các đập đang vận hành. 62

Tên dự án
Đập Norris, Mỹ

Biện pháp /đặc điểm
Đây là đập thủy điện cao 81 mét trên một nhánh của sông Tennessee. Năm 1995, các
nhà chức trách ở Tennessee Valley (thung lũng Tennessee) đã hoàn tất nghiên cứu cải
thiện dòng xả xuống vùng hạ lưu.
Các biện pháp được lựa chọn bao gồm:
• lắp đặt hai tuốc bin phát điện thông gió tự động để tăng lượng ô-xy hoà tan (DO)
trong nước khi đi qua tuốc bin, ước tính sẽ tăng nồng độ DO lên tới 91%; chi phí
cho mỗi thiết bị là 2,5 triệu USD; và
• x ây dựng một đập dâng điều tiết lại dòng chảy ở vị trí cách đập chính 3km về phía
hạ lưu (kinh phí là 3,5 triệu USD) để tăng hơn nữa lượng ô-xy hoà tan và đóng vai
trò như một khu trữ nước để xả trong khoảng thời gian đập không phát điện. Công
trình đập dâng này duy trì dòng chảy theo chế độ xả cho dòng chảy môi trường
không tính đến chế độ xả nước gián đoạn của nhà máy thủy điện phía thượng lưu.
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Tên dự án
Đập Priest
Rapids và đập
Wanapum, Mỹ

Biện pháp /đặc điểm
Có hai dự án thủy điện trên hệ thống sông Columbia (công suất 2.000MW ). Cơ quan
dịch vụ công của hạt Grant đã làm việc với các tổ chức phi chính phủ trong vùng và
hội xây dựng để xây dựng một kế hoạch quản lý thích ứng nhằm cải thiện dòng xả
xuống hạ lưu.
Các thỏa thuận bao gồm:
• thay đổi quy trình vận hành hồ chứa để có thể “xả tràn” trong thời gian cá di cư mùa
hè và mùa thu ở mức ½ dòng chảy trung bình của sông trong thời kỳ đó, hơn là xả
nước qua tuốc-bin phát điện (thời kỳ có công suất phát điện tối đa);
• g iảm 20% sản lượng điện hàng năm;
• y êu cầu một khoản vốn đầu tư là 200 triệu USD cho các biện pháp bảo vệ tài
nguyên cá.

Đập Arrow
Rock, Mỹ

Đập Arrow Rock được xây dựng vào đầu những năm 1900 với các cửa van ở 3 cao trình
để kiểm soát lượng nước xả từ đập. Tất cả các hạng mục công trình đều đã vượt quá
tuổi thọ thiết kế. 3 cửa van để kiểm soát dòng chảy qua các đường ống dẫn ở cao
trình thấp đều không còn làm việc nên không thể xả lũ và đáp ứng dòng xả tối thiểu
khi mực nước trong hồ chứa hạ thấp.
Năm 2000, một đánh giá đa ngành về các phương án cải tạo hồ chứa và những tác
động môi trường kèm theo đã đưa ra một số kiến nghị như sau:
• thay thế hàng cửa van ở cao trình thấp của đập (cửa van cắm cờ hiệu) bằng cửa van
dạng vỏ sò, và mở rộng các cửa van ở các công trình trung bình và cao; và
• c ải tạo đập với vốn đầu tư khoảng 14,6 triệu USD .

Dự án thay
thế Stave Falls
(hệ thống
thác nước bậc
thang), Canada

Vào giữa thập kỷ 90, bang British Columbia đã đưa ra yêu cầu đối với các Kế hoạch sử
dụng nước để xác định chiến lược vận hành cho các đập đang có giấy phép. Các quy
định yêu cầu ban quản lý công trình đập phải mời các cộng đồng địa phương cùng
tham gia vào các cuộc đối thoại về phương án lựa chọn, thương lượng và các ưu tiên.
Một Hội đồng tư vấn đã được thành lập cho Dự án thay thế đập và nhà máy phát điện
Stave Falls. Hội đồng tư vấn đã xác định 8 mục tiêu giúp cân bằng lượng nước xả từ hồ
chứa xuống hạ lưu, bao gồm: sử dụng hồ chứa cho các ngành xuất công nghiệp; bảo
vệ lũ ở hạ lưu; sản xuất thủy điện; các hoạt động giải trí ở vùng hồ chứa; bảo vệ khu di
sản văn hóa; bảo vệ các loài hoang dã, cá và sự đa dạng sinh học thủy sinh; và sự linh
hoạt tối đa để ứng phó với các thay đổi trong chính sách vận hành trong tương lai.
Một số điểm nổi bật khác của dự án:
• thỏa thuận về chiến lược xả nước mới nhằm duy trì mực nước ổn định ở vùng hạ
lưu (giúp làm tăng khả năng tồn tại và phát triển của nguồn cá, tăng khả năng đẻ
trứng và sự phát triển của cá con và giảm tình trạng mắc cạn) và đảm bảo các vùng
ven sông vẫn có ngập lụt định kỳ;
• c ác biện pháp khác giúp làm giảm mức độ rủi ro trước tình trạng tổng áp suất khí
cao;
• H ội đồng tư vấn khuyến nghị cần có ngay một chiến lược vận hành. Chiến lược này
sẽ được đánh giá sơ bộ sau khoảng thời gian 5 năm và đánh giá toàn diện sau 10
năm; và
• C hi phí triển khai dự kiến cho kế hoạch này khoảng 200.000 USD/năm trừ khoản thu
nhập từ năng lượng.

62

3.4 Chấm dứt vận hành công trình để phục hồi dòng chảy môi trường
Giai đoạn cuối cùng của chu trình dự án là phải lựa chọn giữa việc chấm dứt vận hành hay
gia hạn công trình. Nhiều quốc gia có những đập gần đến những năm cuối cùng của tuổi thọ
kinh tế. Đối với những công trình này, cần phải quyết định hoặc là gia hạn công trình hoặc
chấm dứt vận hành. Thông thường, trong nhận thức của công chúng thì chấm dứt vận hành
là cách triệt để nhất. Điều này đương nhiên là bị một số bên liên quan phản đối. Tuy nhiên,
loại bỏ các công trình cơ sở hạ tầng một khi chúng đã vượt quá tuổi thọ kinh tế là một việc
cần phải làm và công trình đập không phải là ngoại lệ.

“Dỡ Bỏ MộT CON ĐậP CÓ THể ÍT TốN KÉM HƠN VIỆC SỬA CHữA.”
Khi một con đập không còn có khả năng phục vụ công ích xã hội hoặc không còn có vai
trò đáng kể về mặt kinh tế cũng như tài chính thì việc loại bỏ nó là một giải pháp khi điều
kiện công trình khả thi. Kinh nghiệm cho thấy loại bỏ một con đập có thể còn ít tốn kém hơn
là sửa chữa nó, nhất là khi những dịch vụ mà đập này cung cấp đã bị hạn chế đáng kể. Thay
đổi các giá trị xã hội đòi hỏi phải phục hồi dòng chảy và các dịch vụ sinh thái, an toàn cộng
đồng, giảm thiểu trách nhiệm pháp lý đối với những thiệt hại mà việc sửa chữa sẽ là không
kinh tế, tất cả những yếu tố này trong quá khứ đều đã từng ảnh hưởng tới quyết định dỡ bỏ
một công trình đập.
Có khoảng 500 công trình đập bị chấm dứt họat động một phần hoặc hoàn toàn ở Bắc Mỹ
và Châu Âu. Các đập bị loại bỏ này có các mục tiêu khác nhau, như thủy điện, kiểm soát lũ và
cấp nước. Các công trình này rất đa dạng, bao gồm đập đất, bê tông hoặc đập xây. Cho tới
nay, độ cao trung bình của những đập bị dỡ bỏ ở Mỹ khoảng 6.5m. Khoảng 10% tổng số đập
bị loại bỏ có chiều cao hơn 12m và đặc biệt có bốn công trình có chiều cao hơn 36m. 63 Hộp
dưới đây liệt kê ví dụ về việc chấm dứt hoạt động của đập và các nghiên cứu phục hồi dòng
chảy môi trường.

3.4.1 Các phương án chấm dứt hoạt động công trình đập
Các phương án chấm dứt hoạt động công trình đập phụ thuộc vào dạng đập và bối cảnh
lưu vực. Nhìn chung, có 3 phương pháp chủ yếu:
•
•
•

Mở vĩnh viễn các cửa xả kết hợp với lắp đặt các công trình phụ trợ nhỏ khác;
Loại bỏ một phần đập hoặc một số hạng mục công trình điều tiết dòng chảy; hoặc
Loại bỏ hoàn toàn đập.

Mở các cửa xả là phương án có chi phí thấp. Phương án này khả thi đối với các công trình
đập dâng hoặc các đập giữ nước với các cửa xả được bố trí dọc theo suốt chiều dài đập. Ví
dụ, sau khi có quyết định của Chính phủ, năm 2000, các cửa xả của đập Pak Mun ở Thái Lan
đã được mở để khôi phục sự di cư của cá trên sông Mun, một nhánh của sông Mê-Kông. Biện
pháp này được sử dụng trong khi chờ đợi một đánh giá đầy đủ về tác động của vận hành đập
tới quá trình di cư của các loài cá khác nhau. 64
Loại bỏ một phần có thể phù hợp khi đập được xây dựng với các hạng mục khác nhau, ví
dụ, phần là đập đất, phần là bê-tông. Trong những trường hợp này, chỉ dỡ bỏ một đoạn đập
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có thể sẽ kinh tế và an toàn hơn.Nhìn chung, dỡ bỏ hoàn toàn công trình đập sẽ tốn kém hơn
và thường bao gồm các bước ngược lại với những bước được tiến hành trong quá trình xây
dựng đập.
Nhìn chung, các chi phí chủ yếu liên quan tới chấm dứt vận hành công trình đập bao gồm:
•
•
•
•

Các chi phí máy móc thiết bị và nhân công để dỡ bỏ công trình;
C ác chi phí phụ cho một số công việc đặc biệt, như xây dựng công trình bảo vệ phía
hạ lưu, hoặc loại bỏ, xử lý và thải bỏ lượng bùn đất bị ô nhiễm;
C hi phí cho các biện pháp giảm thiểu tác động do biến đổi động lực sông, giúp đưa
sông trở lại điều kiện bình thường; và
C hi phí cho các dịch vụ thay thế khi cần thiết (ví dụ, phát điện hoặc tiến hành quản
lý theo yêu cầu, hoặc các biện pháp cấp nước thay thế).

Về mặt kinh tế, các lợi ích có được từ các dịch vụ hệ sinh thái được phục hồi sẽ phải trừ đi
phần chi phí cho công việc chấm dứt vận hành đập. Trên thực tế, bản thân việc chấm dứt vận
hành đập là một công việc không phức tạp và có thể hoàn thành nhanh chóng. Ngoài ra, cũng
có thể lựa chọn phương án là thực hiện công việc này trong vài năm, nhất là khi cần quan tâm
đặc biệt tới công tác quản lý lớp bùn đất tích tụ trong hồ sau nhiều năm khai thác.
Dỡ bỏ đập trên sông Léguer, Pháp 65
Con đập bê tông cao 15m này trên sông Léguer được xây dựng từ năm 1920 nhằm cung cấp điện
cho một nhà máy giấy. Một hồ chứa với dung tích 400.000m 3 ở phía hạ lưu của các khu vực canh
tác nông nghiệp đã bị phú dưỡng nghiêm trọng và đến năm 1990 50% dung tích hồ chứa đã bị bồi
lắng. Đến năm 1993, giấy phép khai thác hết hạn và công trình được bàn giao lại cho Nhà nước. Một
số lo ngại về sự an toàn của đập và khả năng xả lũ của đập tràn cũng đã được đề cập đến. Để chấm
dứt hoạt động của con đập này, khó khăn lớn nhất là giải quyết lớp trầm tích bồi lắng trong lòng
hồ. Nếu nước cùng với bùn đất trong hồ được xả không qua xử lý và kiểm soát sẽ đe dọa tới ngành
thủy sản và cộng đồng dân cư sử dụng nước sinh hoạt của công trình ở phía hạ lưu. Giải pháp được
đề xuất là xả 95.000m 3 bùn đất dọc theo đường trục của lòng dẫn và xử lý trong các hồ lắng. Việc
chấm dứt hoạt động của công trình này đã được hoàn tất vào năm 1996 mà không có vấn đề gì lớn
xảy ra và một chương trình khôi phục và phát triển lưu vực và các vùng phụ cận đã được thiết lập.
Tổng kinh phí là 1 triệu USD và Nhà nước, với sự hỗ trợ của Cục nước Loire-Brittany đã chi trả kinh
phí để loại bỏ con đập này.

3.4.2 Các trở ngại, cách ứng phó và rủi ro
Phần lớn những người ủng hộ việc chấm dứt vận hành đập đều nhận thấy rằng cách làm
này không phù hợp đối với các đập lớn. Nhìn chung, đập và hồ chứa càng lớn thì việc chấm
dứt vận hành càng khó khả thi. Ở một giai đoạn nào đó, chi phí và các hạn chế về điều kiện tự
nhiên sẽ là các trở ngại chủ yếu. Ví dụ, việc chấm dứt vận hành một đập trữ nước lớn trên một
lưu vực thiếu nước sẽ không phải là một phương án lựa chọn có thể thực hiện được trong một
tương lai gần. Tuy nhiên, trong một số hoàn cảnh, bùn cát cuối cùng sẽ ảnh hưởng đến dung
tích hồ chứa và thậm chí làm cho một công trình đập lớn cũng không thể vận hành được. Khi
đó, sẽ cần phải triển khai các bước để phục hồi cả hệ thống trở lại trạng thái dòng chảy tự
nhiên, không bị điều tiết, tương tự như dự án đập dâng.
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Những trở ngại chính trong việc cải thiện dòng chảy môi trường bằng cách chấm dứt vận
hành công trình bao gồm:
Thay đổi mục đích sử dụng đất: Việc sử dụng đất ở các đồng bằng ngập lũ phía hạ lưu hay
xung quanh hồ chứa đã được điều chỉnh để phù hợp với sự có mặt của công trình đập và sự
thay đổi dòng chảy trong sông. Ví dụ, có thể có sự phản đối của địa phương đối với việc thay
đổi mực nước hồ chứa hoặc tháo nước hoàn toàn do sẽ ảnh hưởng tới các hoạt động vui chơi
giải trí, du lịch và các công trình khai thác nước đã được xây dựng. Ở khu vực hạ lưu, có thể
có sự lấn chiếm đất và sử dụng đất trên các vùng đồng bằng ngập lũ làm cho việc di dời hoặc
là không thể chấp nhận được về mặt chính trị hoặc là quá tốn kém.
Tính sẵn có và giá thành của các dịch vụ thay thế: Khi chi phí cho các việc thay thế các dịch
vụ do đập hiện tại cung cấp lớn (như cấp nước, kiểm soát lũ, giao thông thủy, tưới, vui chơi
giải trí) hoặc khi không có giải pháp nào khả thi.
Loại bỏ đập Edwards ở Mỹ 66
Đập Edward cao 7,5m và dài 280m được xây dựng từ năm 1837 nhằm phục vụ cho một nhà máy
nước. Sau đó, công trình được nâng cấp để phát điện. Năm 1997, nó trở thành con đập đầu tiên
trong lịch sử nước Mỹ bị từ chối gia hạn giấy phép hoạt động. Ủy ban Năng lượng Liên bang cho
rằng năng lượng điện thu được từ công trình này không đủ để bù đắp cho những tác động tiêu cực
đến môi trường. Liên minh các nhà quản lý đập khu vực phía thượng lưu đã tài trợ kinh phí cho việc
loại bỏ đập và các tiến hành các chương trình khôi phục nghề cá mà không phải dùng tới ngân sách
nhà nước. Công việc loại bỏ đập bao gồm:
• Loại bỏ một đoạn đập dài 30m sau khi đã xây một đập đê quai bằng đá sỏi;
• P há bỏ đập đê quai này và dỡ bỏ đập theo các giai đoạn trong khoảng thời gian 4 tháng giúp giảm
bớt lượng bùn cát xả xuống hạ lưu;
• Lập kế hoạch cho một chương trình10 năm về khôi phục và theo dõi nghề cá.

Đánh giá phương án lựa chọn liên quan tới đập Wloclawek ở Ba Lan 67
Quỹ Thế giới về Động vật hoang dã ( WWF) ở Ba Lan đã chuẩn bị một nghiên cứu đánh giá các
phương án lựa chọn để có kiến nghị về việc loại bỏ đập Wloclawek ở đoạn giữa của sông Vistula ở
Ba Lan. Đánh giá này được coi như một đề xuất phản bác việc xây dựng một con đập mới ngay phía
hạ lưu nhằm giải quyết vấn đề an toàn cho đập Wloclawek. Mục đích của WWF cũng nhằm thúc đẩy
vấn đề phục hồi sông. Đập Wloclawek có hai phần: phần đập đất ở phía bờ phải của sông và đập bê
tông với các cửa xả, tổ máy phát điện và âu thuyền cho giao thông thủy ở bên bờ trái của sông.
Nghiên cứu này đã xác định một quy trình gồm:
• Xây dựng một đê quai tạm thời phía thượng lưu và dỡ bở đoạn đập đất dài 300m;
• H ạ thấp chiều cao đập này bằng với đáy sông để sử dụng nền móng cho một chiếc cầu mới nối
đường bộ với đường sắt hiện đang chạy ngang qua đập;
• G iữ nguyên đoạn bê tông dài 300m, gồm cửa xả, tổ máy phát điện và âu thuyền, nhưng các cửa xả
sẽ bị loại bỏ;
• Tổng chi phí cho việc dỡ bỏ công trình này ước tính khoảng 48 triệu USD;
• C ó thể so sánh con số này với khoản vốn đầu tư 83 triệu USD cho phương án sửa chữa và hiện đại hóa
công trình đập hiện tại (với công suất phát điện 60MW và âu thuyền sẽ không được sử dụng) và một
khoản chi phí 800 triệu USD nữa để xây đập thứ 2 phía hạ lưu với các thiết bị phát điện bổ sung.
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Xả bùn cát xuống hạ lưu: Khi các loại thuốc trừ sâu dùng trong nông nghiệp, các chất ô
nhiễm công nghiệp độc hại, kim loại nặng thải ra từ các khu vực khai khóang mỏ ở thượng
lưu v.v… tích lũy trong hồ chứa và do đó, nước xả từ hồ có chứa những chất ô nhiễm này sẽ
đe dọa các hoạt động sử dụng nước của con người cũng như các giá trị sinh thái ở khu vực
hạ lưu.
Chi phí và các vấn đề tài chính: Khi chi phí chấm dứt hoạt động của công trình đập là quá
cao trong khi nguồn tài chính của Chính phủ lại hạn chế, hoặc trong trường hợp các vấn đề
như ai sẽ phải chi trả cho việc dỡ bỏ công trình hoặc các dịch vụ thay thế không được giải
quyết.
Để giải quyết một số vấn đề nêu trên, khi xem xét phương án chấm dứt hoạt động công
trình đập cần phải tiến hành đánh giá tác động môi trường đầy đủ, như là đối với trường hợp
xây dựng đập.

3.4.3 Các quy trình để huy động sự tham gia của các bên liên quan
Một số quốc gia có những quy trình quy định đánh giá các công trình đập đang vận hành
và giúp quyết định phương án thích hợp nhằm thay thế, đổi mới thiết bị, cải tạo nâng cấp
hay chấm dứt hoạt động của công trình. Một số nước khác không có những quy định này. Ở
Mỹ, các đánh giá phần lớn được tiến hành phục vụ cho quá trình cấp mới giấy phép vận hành
các đập hiện tại. Ở châu Âu, quá trình chấm dứt hoạt động công trình đập chủ yếu liên quan
tới việc đánh giá sự an toàn và những thay đổi lớn trong công tác quản lý lũ. Chấm dứt hoạt
động công trình đập là một lựa chọn trong bối cảnh của các chỉ thị của Liên minh Châu Âu,
như Chỉ thị Khung về Nước của EU. 68
Chấm dứt hoạt động công trình đập được thực hiện theo một quy trình chung, bao gồm
các giai đoạn như sau:
Giai đoạn 1: Nghiên cứu khả thi và đánh giá tác động
•
R à soát đánh giá các phương án lựa chọn (có đập và không có đập) so với những dịch
vụ mà công trình đập hiện tại mang lại;
•
T iến hành nghiên cứu khả thi việc loại bỏ công trình và đồng thời thực hiện các đánh
giá tác động môi trường và xã hội. Những đánh giá này sẽ do một nhóm điều hành
bao gồm đại diện các bên liên quan thực hiện hoặc do tư vấn độc lập tiến hành;
•
Đề xuất các kiến nghị cho (các) phương án loại bỏ đập.    
Giai đoạn 2. Thảo luận trong cộng đồng về các phương án lựa chọn
•
Tuyên truyền rộng rãi trong công chúng các thông tin về dự án và để công chúng
được thảo luận;
•
Tạo điều kiện xây dựng sự đồng thuận với các bên liên quan;
•
Tìm nguồn kinh phí để thực hiện công việc.
Giai đoạn 3: Thiết kế chi tiết và phê duyệt phương án
•
Xây dựng thiết kế kỹ thuật chi tiết cùng với đề xuất các biện pháp giảm thiểu và quản lý;
•
Chuẩn bị kế hoạch Đánh giá Tác động Môi trường/ Đánh giá Môi trường;
•
Tổ chức cho công chúng rà soát, đánh giá, chấp thuận các ý kiến phản đối theo thủ
tục pháp lý, và rà soát lại việc cấp phép.
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Giai đoạn 4: Thi công, dỡ bỏ và giám sát
•
Thay đổi quy trình vận hành, nếu khả thi;
•
Thi công và/ hoặc dỡ bỏ công trình cơ sở hạ tầng;
•
Giám sát vận hành và tiến hành duy tu bảo dưỡng;
•
Đánh giá các hoạt động sửa chữa nếu cần thiết.
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Chương 4
Tr a n g t r ả i c h i p h í
Để thiết lập dòng chảy môi trường, điều quan trọng là phải xác định được các chi phí, lợi
ích và động lực cần thiết để thực hiện. Xét đến công tác phục hồi dòng chảy có thể bao gồm
việc tái phân bổ nguồn nước từ hoạt động và các đối tượng sử dụng hiện tại cho việc sử dụng
nước trong sông, ví dụ, cho cá và các loài sinh vật tự nhiên, thì các tác động kinh tế và xã hội
hoàn toàn không đáng kể. Tuy nhiên, kết quả của sự tái điều tiết như vậy sẽ rất khác nhau, tùy
thuộc vào tình hình cụ thể. Kết quả thu được sẽ phụ thuộc việc liệu dòng chảy môi trường có
tạo ra được lợi nhuận kinh tế ròng lớn hơn, và lớn đến mức nào, so với các hoạt động “phát
triển” tài nguyên nước ban đầu ở lưu vực sông.
Hiểu biết và nắm vững được các chi phí và lợi nhuận của quá trình phục hồi dòng chảy
cả bằng nhận thức cũng như kinh nghiệm thực tế là yếu tố rất quan trọng trong đề xuất chế
độ dòng chảy môi trường. Đó có thể là cơ sở quan trọng khi đề xuất kế hoạch hành động và
yêu cầu hỗ trợ tài chính. Ngoài ra, cần có sự hiểu biết không chỉ về chi phí và lợi ích, mà còn
cả vấn đề là ai sẽ được lợi và chịu thiệt hại từ dòng chảy môi trường. Có thể sử dụng những
hiểu biết này để xác định các bên liên quan và giúp hiểu được động cơ tham gia của các bên
khác nhau. Phân tích kinh tế dòng chảy môi trường cũng sẽ giúp xác định cơ chế phân bổ
chi phí, các nguồn tài chính tiềm năng và cơ chế tài chính cần thiết để triển khai thành công
dòng chảy môi trường.

4.1 Đánh giá nhu cầu tài chính
Đánh giá chính xác nhu cầu tài chính và các nhu cầu nguồn lực khác là một bộ phận cấu
thành của quá trình xây dựng dòng chảy môi trường ở bất kỳ cấp nào. Tất nhiên, xác định
nhu cầu tài chính không thể tách rời khỏi quá trình này. Các mục đích, mục tiêu và khung
thời gian cần được quyết định cùng với việc lựa chọn các cơ cấu thể chế chính sách, động cơ
và các giải pháp kỹ thuật. Một vấn đề nữa cũng rất xác đáng là nguồn tài chính có thể đóng
vai trò quan trọng trong việc xác định thể chế và phương pháp sẽ được sử dụng. Ví dụ, nếu
các tổ chức từ thiện là nguồn tài chính quan trọng và chủ yếu thì phương pháp tiếp cận theo
phương thức hoạt động của các tổ chức phi chính phủ có thể được ưu tiên hơn so với cách
tiếp cận chính phủ điều hành.
Chúng ta thay đổi chế độ dòng chảy tự nhiên với hy vọng là điều này sẽ mang lại những
lợi ích đáng kể. Trong trường hợp có sử dụng quỹ công và các nguồn lực thì lợi ích kinh tế xã
hội thu được từ hoạt động này được dự tính là sẽ lớn hơn so với chi phí tài nguyên. Ví dụ, con
người tin tưởng rằng xây dựng đập trữ nước phục vụ tưới tiêu nông nghiệp sẽ mang lại các
lợi ích, như tăng sản lượng lương thực – “lợi ích trực tiếp” - sẽ lớn hơn các chi phí xây dựng và
duy tu bảo dưỡng đập và hệ thống thủy nông.
Trước đây, các “chi phí trực tiếp” được tính đến chỉ giới hạn trong phạm vi chi phí xây dựng
và đầu tư do các chủ dự án gánh chịu. Tuy nhiên, hiện nay, khái niệm về “chi phí trực tiếp” đã
được mở rộng và điển hình là bao gồm các nỗ lực nhằm giảm thiểu các tác động môi trường
và xã hội gây ra bởi sự biến đổi chế độ dòng chảy tự nhiên của sông. Ngoài ra, còn có những
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Các chi phí, lợi ích và tác động ngoại vi dự tính khi xây dựng đập 69
Chi phí trực tiếp

• C hi phí đầu tư xây dựng
• C hi phí tái định cư
• G iảm thiểu tác động môi trường
• C hi phí vận hành và bảo dưỡng
• C hi phí dỡ bỏ đập trong tương lai

Lợi ích trực tiếp

• N ăng lượng điện
• Tưới nông nghiệp
• C ấp nước đô thị và công nghiệp
• K iểm soát lũ
• G iao thông thủy
• V ui chơi giải trí và nghề cá
• L ưu giữ cặn khóang sản

Các ảnh hưởng ngoại vi:
Chi phí môi trường, xã hội và
sức khỏe,
Lợi ích và tác động
(tích cực hoặc tiêu cực)

• Tác động tới chất lượng nước
• Tác động tới sản xuất nông nghiệp thương mại và phi thương
mại (sinh kế), khai thác gỗ, sinh vật tự nhiên và đánh bắt cá.
• Tác động tới hệ sinh thái và đa dạng sinh học
• Tác động tới việc phát thải các chất ô nhiễm
• Tác động tới các bệnh liên quan tới nước
• Tác động xã hội, bao gồm tác động tới các khu di tích văn hóa/
lịch sử, đặc trưng văn hóa, tính cộng đồng truyền thống và khả
năng tiếp cận các dịch vụ xã hội…

tác động “ngoại vi” không được các bên xây dựng dự án biết tới hoặc bị bỏ qua trong các giai
đoạn quy hoạch, thiết kế, xây dựng và vận hành công trình. Rõ ràng là các yếu tố này không được
tính vào chi phí của dự án. Các chi phí, lợi ích và tác động ngoại vi có thể đi kèm với một dự án
xây đập lớn được tổng hợp trong bảng dưới đây.
Khuynh hướng thiết lập và duy trì dòng chảy môi trường phản ánh quan điểm của nhiều
người cho rằng tài nguyên nước đã bị “phát triển quá mức”. Quan niệm này hàm ý rằng những lợi
ích quan trọng do các hệ thống thủy văn tự nhiên mang lại đã bị suy giảm hoặc mất hẳn và quay
trở lại trạng thái gần với tự nhiên sẽ tốt hơn nhiều so với tình trạng hiện nay.
Có rất nhiều nguyên nhân sâu xa khiến con người không chú ý đến nhiều lợi ích của dòng
chảy tự nhiên và điều này rất khó đánh giá. Những nguyên nhân này thường hoặc là mang tính
công chúng hoặc liên quan đến các nhóm người với điều kiện văn hóa, địa lý đặc thù hoặc có mức
sống thấp. Những đặc tính này nhấn mạnh không chỉ sự khó khăn trong việc xác định và lượng
hóa các lợi ích trực tiếp của dòng chảy môi trường, mà còn chỉ ra sự khác biệt quan trọng về nhận
thức giữa chi phí và lợi ích của dòng chảy môi trường.

“RấT KHÓ LƯợNG Hóa CÁC LợI ÍCH CủA VIệC KHÔI PHụC
MÔI TRƯờNG.”
Những chi phí chính cho việc thiết lập dòng chảy môi trường chủ yếu liên quan tới việc cân
bằng giữa lợi ích do các công trình thủy lợi hiện tại mang lại và chi phí để xây dựng lại các công
trình này. Những chi phí này thường được thể hiện về mặt tài chính, ví dụ, lợi ích thực của thủy
điện hoặc nông nghiệp, hoặc chi phí để tân trang lại một nhà máy phát điện. Giá của các hàng
hóa và dịch vụ liên quan có thể dễ dàng thấy được trên thị trường. Tuy nhiên, các lợi ích của việc
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phục hồi môi trường thường rất khó xác định một cách định lượng. Trong nhiều trường hợp,
những lợi ích này không xuất hiện trên thị trường và vì thế, không có giá cả trị trường cũng như
không xác định được số lượng cụ thể. Kiểu sản xuất phục vụ đời sống của nhiều hộ gia đình bằng
nghề đánh bắt cá, sử dụng nước sinh hoạt, giao thông thủy và các bãi bồi sau lũ cho sản xuất
nông nghiệp là rất khó khăn và tốn kém để có thể lượng giá được. Tương tự như vậy, sự thoả mãn
của những người đi nghỉ và câu cá giải trí không thể phản ánh đầy đủ trên thị trường giá trị về
cảnh quan, ghềnh thác hay tôm cá. Sự thoả mãn về mặt tinh thần của những người không có mối
Các chi phí và lợi ích của việc thực hiện dòng chảy môi trường
Chi phí nợ đọng
(chỉ bao gồm các khoản
tài chính)

• Các khoản chi phí còn lại từ khoản nợ đọng hoặc khoản tài chính nhận được để
xây dựng công trình điều tiết sông lúc ban đầu

Chi phí trực tiếp
(tài chính và kinh tế)

• Vốn đầu tư cho việc thay đổi các công trình, hệ thống chuyển nước v.v...
• Chi phí vận hành và bảo dưỡng hệ thống công trình đã được thay đổi để đáp ứng
dòng chảy môi trường
• Chi phí đầu tư hoặc các khoản chi phí vận hành và bảo dưỡng nhằm giảm thiểu
tác động môi trường (tại những nơi môi trường được cải thiện sau khi phát triển
tài nguyên nước)
• Chi phí tái định cư (cho những nơi yêu cầu phải tiến hành tái định cư cho những
vùng sẽ bị ngập nước)

Chi phí cơ hội
(tài chính và kinh tế)

•C
 ác khoản lợi nhuận ròng được dự tính từ các hoạt động sản xuất điện, cấp nước
tưới nông nghiệp, cấp nước sinh hoạt, kiểm soát lũ, giải trí và các hoạt động sử
dụng nước khác

Chi phí giao dịch
(tài chính và kinh tế)

• Chi phí nghiên cứu xây dựng chế độ dòng chảy môi trường và thiết lập các mục
tiêu cho các sông và công trình cụ thể
• Chi phí cho các vấn đề liên quan đến pháp luật và tranh chấp
• Chi phí nghiên cứu xây dựng các cơ chế và thể chế mới cần thiết cho việc thực
hiện chế độ dòng chảy môi trường

Tiết kiệm chi phí
(tài chính và kinh tế)

• Từ giảm các chi phí vận hành và bảo dưỡng
• Từ giảm các khoản chi trả cho các biện pháp giảm thiểu

Lợi ích trực tiếp
(tài chính nhưng chủ
yếu là kinh tế)

• Lợi ích ròng thu được từ các hoạt động sản xuất nông nghiệp thương mại và phi
thương mại (phục vụ đời sống), khai thác gỗ, giải trí và đánh bắt cá
• Cải thiện chất lượng nước
• Cải thiện môi trường sống thủy sinh và đa dạng sinh học
• Giảm các rủi ro về các dịch bệnh liên quan đến nước
• Giảm các tác động xã hội đã xảy ra trước đây

Các ảnh hưởng ngoại vi:
(Tích cực hoặc tiêu cực)
(tài chính nhưng chủ
yếu là kinh tế)

• Tác động tới bên thứ 3 (những người không trực tiếp sử dụng nước hoặc tài
nguyên từ đập nước hoặc các công trình khác)
• Tác động tới hệ sinh thái và đa dạng sinh học (do phải điều chỉnh theo cơ sở hạ
tầng như hiện tại)

Lưu ý: Một tác động tài chính có một hậu quả về mặt tiền tệ tới cá nhân hoặc nhóm liên quan. Các tác động
kinh tế bao trùm cả các tác động tài chính và tác động phi tiền tệ có nguồn lực thực sự hoặc các chi phí cơ
hội đối với các đối tượng liên quan. Ví dụ về tác động kinh tế là việc đánh bắt và tiêu thụ tôm cá và các loại
lương thực phục vụ đời sống, cũng như các mục đích câu cá, giải trí, thể thao và thẩm mỹ khác.
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liên hệ trực tiếp với sông, nhưng vẫn lo ngại về sự tồn tại của môi trường sống dưới nước, chức
năng và các loài cũng không được giao dịch trên thị trường
Do các lợi ích của dòng chảy môi trường không được thể hiện trên thị trường, nên vai trò
của dòng chảy môi trường không được thể hiện trong những phân tích chỉ phản ánh các giao
dịch bằng tiền mặt trên thị trường. Tuy nhiên, lợi ích của dòng chảy môi trường có thể được
xác định thông qua phân tích kinh tế trong đó nêu lên được những đối tượng nào sẽ sẵn sàng
trả tiền cho các lợi ích này. Phân tích này giúp đánh giá tác động của dòng chảy môi trường
tới sự phồn thịnh về kinh tế nói chung của toàn xã hội, và có thể đưa ra một bức tranh rất
khác về các chi phí và lợi ích.
Không thể tiến hành điều chỉnh các hệ thống hiện tại để cung cấp dòng chảy môi trường
mà không tham khảo hiện trạng: đó là tập hợp các lợi ích và chi phí do hoạt động phát triển
tài nguyên nước tạo ra và do những thay đổi xã hội, sinh thái và kinh tế mang lại. Để đánh giá
các nhu cầu tài chính, điều quan trọng là phải hiểu được những “yếu tố kinh tế nền tảng” này.
Những lợi ích vốn có của việc xây đập trữ nước nay có thể trở thành chi phí nếu như quy trình
vận hành đập bị thay đổi. Tương tự như vậy, chuyển sang chế độ dòng chảy môi trường có
thể biến các chi phí hiện nay của dự án thành các lợi ích cho xã hội nói chung do dòng chảy
được phục hồi hoàn toàn về trạng thái tự nhiên hoặc bán tự nhiên. Hiểu biết được sự chuyển
đổi giữa các chi phí và lợi ích là rất quan trọng giúp xác định các nguồn lực và tài chính cần
thiết để thực hiện chế độ dòng chảy môi trường. Bảng dưới đây liệt kê các chi phí và lợi ích
thu được từ việc thực hiện dòng chảy môi trường.

4.2 Tác động tới các nhóm bên liên quan
Nghiên cứu xem xét những tác động tới các nhóm bên liên quan có lẽ là cách tốt nhất để
hiểu được sự chuyển đổi sang dòng chảy môi trường và các nhu cầu tài chính liên quan. Các
chủ thể liên quan sẽ bao gồm những bên quan tâm đến vấn đề kinh tế hoặc tài chính trong
quá trình chuyển đổi này như:
•

•

•

•

•
•
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B ên cung cấp dịch vụ công trình thủy lợi bên ngoài dòng chảy, đơn vị cung cấp hàng
hóa hoặc dịch vụ tới người sử dụng cuối (các đơn vị chuyên xây dựng nhà máy thủy
điện, cơ quan/công ty thủy nông, công ty cấp nước và các cơ quan quản lý lũ);
N gười sử dụng cuối nước ngoài dòng chảy là người chịu các chi phí khi lấy nước và
chi phí bổ xung khác khi nước được chuyển tới hộ gia đình hoặc người tiêu thụ đơn
lẻ (hộ gia đình dùng nước hoặc thủy điện, người đi thuyền trên hồ chứa) hoặc tới các
sản phẩm thương mại (VD: nông dân dùng nước tưới cho các cây trồng);
N gười sử dụng cuối nước trong dòng chảy (ngư dân, nông dân, doanh nghiệp, người
sử dụng dịch vụ giải trí, khách du lịch hoặc những người được hưởng lợi về kinh tế
hoặc tài chính từ dòng chảy môi trường);
C ác bên thứ ba không trực tiếp tham gia quản lý nước hoặc cung cấp hay nhận dịch
vụ có hoặc không có dòng chảy môi trường, tuy nhiên những đối tượng này vẫn bị
ảnh hưởng do những thay đổi trong quá trình phân phối nước (VD: các công ty ở địa
phương cung cấp hàng hóa và dịch vụ không liên quan đến nước lại là những người
chịu thiệt (hoặc hưởng lợi) do nhu cầu của các đối tượng dùng nước bị ảnh hưởng
giảm (hoặc tăng);
C ác cơ quan chính phủ, tổ chức phi chính phủ, hoặc công ty tư nhân là đơn vị quan
trắc, điều tiết hoặc quản lý tài nguyên thiên nhiên trong đó có nước; và
Những người đóng thuế và các nhà tài trợ nhân đạo ủng hộ các hoạt động phục hồi môi trường.

Để minh hoạ thêm, chương này tập trung vào các hoạt động sử dụng nước “trong dòng
chảy” và “ngoài dòng chảy”. Trong nhiều trường hợp, khi dòng chảy môi trường được áp dụng,
vấn đề sẽ không đơn giản chỉ là nước ở trong hay ngoài sông mà có thể là vấn đề chất lượng
hay thời điểm của dòng chảy. Ví dụ, dòng chảy sạch hay bẩn, nước ngọt hay nhiễm mặn, mùa
đông hay mùa hè, nhanh hay chậm, liên tục hay không liên tục. Các nguyên tắc chung được
xây dựng ở đây có thể áp dụng cho các trường hợp khác.

“CÁC NHÓM Bị ảNH HƯởNG TIÊU CựC CầN ĐƯợC ĐềN BÙ
HOặC KHEN THƯởNG THOả ĐÁNG.”
Các nguồn lực cần có để thực hiện dòng chảy môi trường bao gồm những nguồn lực cần
thiết để thích ứng hệ thống môi trường và kỹ thuật hiện có và những nguồn lực cần thiết để
đảm bảo rằng sự thay đổi có thể được chấp nhận về mặt kinh tế và xã hội. Trước đây, việc phát
triển tài nguyên nước thường không quan tâm đến nửa sau của phương trình này. Bài học
ở đây là sự thay đổi phải mang tính tích cực đối với tất cả các bên liên quan, hoặc ít nhất là
cũng không được đặt các nhóm bên liên quan trước rủi ro. Nếu không, sự thù địch và đối lập
có thể làm ảnh hưởng đến tính bền vững của cả một nỗ lực tổng thể. Vấn đề là các nhóm bị
thiệt hại về tài chính hoặc kinh tế cần được đền bù hoặc khen thưởng thỏa đáng. Bảng dưới
đây xem xét từng nhóm chi phí và lợi ích từ bảng ở phần trên và nghiên cứu xem bên liên
quan nào sẽ phải chịu chi phí hoặc được hưởng lợi nếu không có nguồn tài chính để trang
trải các chi phí của việc chuyển đổi sang dòng chảy môi trường.
Tác động tới các bên liên quan khi chuyển sang dòng chảy môi trường
Chi phí/Lợi ích

Chi phí nợ đọng

Chi phí trực tiếp

Tác động tới các nhóm bên liên quan
• Lợi nhuận giảm đối với các chủ sở hữu và vận hành đập, công trình chuyển nước
và hệ thống cung cấp nước như các công ty xây lắp thủy điện và doanh nghiệp
nhà nước khác, chính phủ và các tổ chức / công ty thủy lợi tư nhân, các cơ quan /
công ty cấp nước đô thị
• Các chi phí đối với chủ sở hữu và vận hành, trừ khi quyền sở hữu / vận hành thay đổi,
trong đó các chi phí có thể do cơ quan chính phủ, tổ chức phi chính phủ hoặc các cơ
quan quản lý khác chịu trách nhiệm trực tiếp

Chi phí cơ hội

• Tổn thất điện năng đối với các nhà máy thủy điện/doanh nghiệp nhà nước / dự án và có
thể ảnh hưởng tới khách hàng trong khu vực phục vụ
• Tổn thất doanh thu nông nghiệp đối với nông dân
• Tổn thất cấp nước đối với các cơ quan / công ty cấp nước đô thị, cũng như khách hàng
trong khu vực phục vụ
• Sự suy giảm kiểm soát lũ ảnh hưởng tới dân cư hạ lưu và các chủ sở hữu tài sản
• Mất các cơ hội giải trí ảnh hưởng tới các cơ quan / công ty cung cấp hàng hóa và dịch vụ
giải trí, cũng như người sử dụng dịch vụ

Chi phí giao dịch

• T iền trả cho các chi phí giao dịch thường từ các nguồn công cộng, do vậy những
người đóng thuế, nhà tài trợ và các công dân / hoạt động kinh doanh liên quan
cũng bị ảnh hưởng.

Tiết kiệm chi phí

• Người sở hữu và vận hành sẽ nhận thấy được các chi phí tiết kiệm.
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Chi phí/Lợi ích

Tác động tới các nhóm bên liên quan

Lợi ích trực tiếp

• Những lợi ích cho các hộ gia đình và các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh, là những
đối tượng phụ thuộc vào việc sử dụng thương mại dòng sông cho mục đích đánh bắt cá,
giải trí, du lịch, cấp nước và nông nghiệp, giao thông để tạo thu nhập và sinh kế.
• Lợi ích đem lại cho các gia đình nghèo bằng việc thoả mãn các nhu cầu cơ bản của con
người về thức ăn, nước uống, giao thông, v.v...
• Lợi ích đem lại cho các cá nhân dưới dạng sử dụng mang tính tiêu hao hoặc không tiêu
hao đối với dịch vụ giải trí, du lịch và thể thao câu cá, v.v…
• Lợi ích đem lại cho các cá nhân, những người nhận thức được giá trị sự tồn tại của các
dòng sông, môi trường sống thủy sinh và đa dạng sinh học vì lợi ích của chính họ.
• Lợi ích đem lại cho các cá nhân, các hộ gia đình và các nhóm xã hội, là những đối tượng
đã chịu rủi ro do các hoạt động điều tiết sông trước đó gây ra, trong đó có nguy cơ về các
bệnh tật liên quan tới nước, khả năng tiếp cận tới các nguồn tài nguyên thiên nhiên hoặc
tổn thất về văn hóa.

Các ảnh hưởng
ngoại vi
(Tích cực hoặc
tiêu cực)

• Tác động tới bên thứ 3 (là những người không trực tiếp sử dụng nước hoặc tài nguyên
từ đập nước hoặc các công trình khác nhưng lại bị ảnh hưởng về kinh tế hoặc xã hội bởi
dòng chảy môi trường)
• Tác động tới hệ sinh thái và đa dạng sinh học (liên quan tới sự điều chỉnh của các hệ sinh
thái cho thích nghi với cơ sở hạ tầng hiện tại)

4.3 Các nguồn tài chính
Để xác định nhu cầu tài chính, cần phải đảm bảo các bên tham gia không bị ảnh hưởng
xấu hơn bởi dòng chảy môi trường so với tình trạng hiện nay. Bảng dưới đây xem xét tình
hình chung của từng nhóm bên liên quan đã được xác định trong điều kiện hiện tại và dưới
chế độ dòng chảy môi trường. Ở đâu nguồn phúc lợi giảm, ở đó cần có nguồn tài chính tiềm
năng. Ở đâu phúc lợi tăng, ở đó có nguồn tài chính tiềm năng. Có thể dễ dàng xác định được
một số nhu cầu tài chính, bao gồm:
•
•
•
•
•

Các chi phí nợ đọng để tái trang trải các khoản nợ;
Các chi phí trực tiếp cho các hạng mục kỹ thuật của dòng chảy môi trường;
C ác khoản thanh toán hoặc bồi thường cho người sử dụng cuối cùng ngoài dòng
chảy do họ phải cắt giảm nhu cầu sử dụng nước của mình;
Các chi phí để giảm thiểu những tác động tiêu cực tới các bên thứ ba; và
C ác chi phí giao dịch phải được các cơ quan, NGOs hoặc công ty thực hiện dòng chảy
môi trường thanh toán.

Đặc điểm chính của các lợi ích trực tiếp từ dòng chảy môi trường là những lợi ích đem lại
cho nhiều nhóm người khác nhau và khó có thể thấy được trên thị trường. Như với bất kỳ
hàng hóa công cộng nào, các nguồn tài trợ chính thường là nguồn công cộng. Do vậy, bảng
trên đã xác định người trả thuế và nhà trài trợ nhân đạo là một nguồn tài chính để khôi phục
lại các lợi ích công cộng. Theo quan điểm của chính phủ, việc cung cấp tài chính phải được
đối chiếu với giải pháp thay đổi quyền hạn và trách nhiệm đơn giản. Tại một số nước, phương
pháp tiếp cận thứ hai có thể khả thi hơn, nhưng ở nhiều nước, bất kỳ hành động nào nhằm
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Nhu cầu tài chính của quá trình chuyển đổi sang dòng chảy môi trường
Các tác động trong điều kiện
“hiện tại”
(có công trình cơ sở hạ tầng)

Các tác động trong điều kiện
dòng chảy môi trường

Nguồn tài chính cần thiết

Ngoài dòng chảy
Hoàn trả nợ

Hoàn trả nợ

Chi phí nợ đọng

Chi phí vận hành bảo dưỡng

Chi phí cắt giảm

Chi phí giảm thiểu tác động

Chi phí cắt giảm

CÁC NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ

Tiết kiệm chi phí vận hành và
bảo dưỡng
Tiết kiệm chi phí giảm thiểu tác
động

Vốn và chi phí vận hành – bảo
dưỡng mới

Chi phí trực tiếp của dòng
chảy môi trường

Ngoài dòng chảy
Lợi ích ròng từ hoạt động sản xuất

Chi phí cơ hội của sản lượng bị
mất

Mua quyền sản xuất hoặc bồi
thường

Trong dòng chảy
Tổn thất lợi ích ròng do tác động
bên ngoài

Phục hồi một phần lợi ích trực
tiếp của dòng chảy môi trường

Phí sử dụng và chi phí phục hồi
dòng chảy môi trường

Tác động ngoại vi
(tích cực hoặc tiêu cực)

Chi phí giảm thiểu tác động

Chi phí giao dịch

Chi phí giao dịch

CÁC ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG CUỐI

BÊN THỨ BA

Chi phí cho cơ quan chính phủ,
NGOs, khối tư nhân
Người nộp thuế và nhà tài trợ

Đầu tư phục hồi các lợi ích công
cộng

nắm “lấy đi” quyền sở hữu tài sản hiện có đều bị phản đối trực tiếp hoặc gián tiếp. Sự phản đối
này tất yếu dẫn đến việc kiện tụng, đòi hỏi một khoản chi phí công cộng đáng kể nếu chính
phủ muốn thắng kiện. Do đó, có sự cuốn hút rõ ràng rằng nguồn tài trợ trực tiếp và phương
pháp tiếp cận trên cơ sở thị trường là một giải pháp thay thế cho phương pháp tiếp cận mạnh
tay theo qui định pháp luật.
Ngoài ra, vẫn có thể sử dụng các quy định để tạo ra nguồn tài chính nhằm đưa nước trở lại
sông thông qua hệ thống thương mại. Ví dụ, những hệ thống này đang được sử dụng ở Mỹ,
tại đó nước ngầm và nước mặt được điều tiết tổng hợp. Trong các lưu vực khi nước sông suối
phần lớn được cung cấp bởi nước dưới đất, việc khai thác nước ngầm có thể ảnh hưởng xấu
đến dòng chảy khi nước mặt đã được phân bổ hết. Trong những trường hợp như vậy, sẽ có
những nỗ lực nhằm đảm bảo việc phát triển, khai thác nước dưới đất không làm tổn hại hoặc
chệch hướng dòng chảy môi trường. Một phương pháp đã được sử dụng là xây dựng một hệ
thống tín dụng thúc đẩy, phân bổ khoản tín dụng này và thúc đẩy các hoạt động thương mại
đối với các khoản tín dụng đó. Phương pháp này đã được áp dụng đối với Tầng chứa nước
Edwards của bang Texas và đã tạo ra một thị trường tín dụng năng động. 70
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Một phương pháp tiếp cận khác là thiết lập một cơ cấu quản lý tổng hợp nước mặt và nước
dưới đất. Sự phát triển hơn nữa các nguồn nước dưới đất sau đó có thể được bù lại không chỉ
bằng cách giảm các hoạt động khai thác các nguồn nước ngầm khác, mà còn bằng cách phục
hồi dòng chảy sông hoặc bổ cập nước dưới đất. Trong một chương trình sáng kiến, năm 2002
bang Oregon đã xây dựng qui chế giảm thiểu phát triển nguồn nước dưới đất trong lưu vực
sông Deschutes. Có thể sử dụng các dự án giảm thiểu tác động lên nguồn nước mặt để phát
triển nguồn tín dụng hỗ trợ giảm thiểu, sau đó có thể sử dụng nguồn tín dụng này để bù
lại cho những giấy phép khai thác nước ngầm mới đề xuất. Có thể tạo nguồn tín dụng bằng
cách tránh sử dụng nước mặt có tiêu hao, có nghĩa thông qua các dự án bảo tồn nguồn nước,
chuyển giao quyền nước trong sông vĩnh viễn hoặc tạm thời, phân bổ nước dự trữ, hoặc bổ
cập nước ngầm. Tín dụng hỗ trợ có thể do tư nhân nắm giữ và kinh doanh. Các ngân hàng
hỗ trợ cũng có thể mua các khoản tín dụng và được phép sử dụng các tài sản thuê cũng như
chuyển giao vĩnh viễn để tạo ra tín dụng mới. Văn phòng Trao đổi Nước Deschutes, một tổ
chức môi giới nước phi lợi nhuận, là ngân hàng đầu tiên hỗ trợ thực hiện hoạt động này. 71

“MộT Số CHI PHÍ CủA DÒNG CHảY MÔI TRƯờNG CÓ THể ĐƯợC
TRANG TRảI BởI NHữNG ĐỐI TƯỢNG HƯởNG LợI TRựC TIếP.”
Việc phân tích nhu cầu tài chính cũng cho thấy có thể có cơ hội thu hồi một số chi phí của
dòng chảy môi trường từ những đối tượng hưởng lợi trực tiếp. Có thể áp dụng lệ phí cho hoạt
động đánh bắt cá hoặc giải trí và tất cả hay một phần doanh thu đó có thể được tái đầu tư
cho dòng chảy môi trường. Phương án này có thể áp dụng được tại các nước phát triển, nơi
các đơn vị và cá nhân tham gia vào những hoạt động như vậy thường có khả năng chi trả lệ
phí. Vấn đề khó khăn là tại những nước đó, mức độ phát triển chung đã cho thấy những hoạt
động loại này thường đã được miễn phí trong quá khứ. Ví dụ, khi mới chỉ có một số ý kiến
muốn áp dụng lệ phí cho các hoạt động giải trí “công cộng” trong công viên, những ý kiến
này đã gặp phải sự phản đối đáng kể. Những lệ phí liên quan đến việc đánh bắt cá và săn bắn
thường phổ biến hơn, nhưng nếu muốn thu thì phải có điều kiện là những khoản doanh thu
này sẽ được phân bổ. Tại những nước đang phát triển, có thể không công bằng nếu yêu cầu
các nhóm dân cư ven sông trả phí cho các dịch vụ mà trước đó đã bị lấy đi khi xây dựng các
công trình thủy lợi như đập nước mà không được đền bù thoả đáng. Do vậy, không có triển
vọng thành công trong việc thu phí người sử dụng và thu hồi kinh phí.
Nguồn tài chính cuối cùng được xác định là khả năng có một số khoản chi phí tiết kiệm
được do bên cung cấp dịch vụ giảm chi phí vận hành và bảo dưỡng và chi phí giảm thiểu tác
động. Những tổ chức này có thể đóng góp tiền mặt hoặc hiện vật để thực hiện dòng chảy
môi trường. Ví dụ, tại Mỹ, các khoản đầu tư giảm thiểu tác động môi trường và an toàn đập đã
không đánh giá được liệu chúng có đồng thời giúp cải thiện dòng chảy hay không.
Một động lực khác để bên cung cấp dịch vụ tham gia đóng góp đó là sự không ổn định
của thị trường đối với phương pháp tiếp cận “ra lệnh và kiểm soát”. Ở trên, chúng ta đã giả
định rằng mục tiêu của dòng chảy môi trường là đảm bảo không có nhóm đối tượng nào sẽ
bị ảnh hưởng xấu hơn. Tuy nhiên, trong thực tế, những hoạt động “lấy đi” môi trường có thể
xảy ra. Một số nhà cung cấp dịch vụ và khách hàng của họ thường thận trọng với khả năng
hoạt động điều tiết trong tương lai sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của họ. Đóng góp cho dòng
chảy môi trường sẽ là một cách để các nhà cung cấp dịch vụ thể hiện rằng họ đang hành
động đúng theo cam kết cải thiện điều kiện của dòng sông.
Các nhu cầu tài chính liên quan tới sự thay đổi qui định vận hành xả nước thủy điện để đáp
ứng nhu cầu dòng chảy sông thường liên quan tới các chi phí mua sắm mới thiết bị và tổn thất
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doanh thu điện. Trong trường hợp Dự án Thủy điện Priest Rapids trên sông Columbia, Mỹ, Cơ
quan dịch vụ công cộng hạt Grant đã đầu tư trên 200 triệu USD để bảo vệ cá hồi và cam kết
hàng năm dành hơn 40 triệu USD cho mục đích này. 72 Ngoài việc đầu tư trực tiếp, bao gồm lắp
đặt hệ thống kênh bậc thang phức tạp giúp cá di cư và một chương trình nuôi cá giống, cơ
quan này đã thống nhất “xả tràn” nước vào những đợt di cư mùa xuân và hè của loài cá biển
đẻ trứng trên sông. Dự tính hoạt động này sẽ làm giảm 20% tổng sản lượng điện 2.000 MW
của đập. Đây là một phần trong những nỗ lực của cơ quan này nhằm tìm ra giải pháp cho một
vấn đề lớn hơn trong việc xây dựng thủy điện và đánh bắt cá trên sông Columbia.
Một hướng giải quyết khác cho vấn đề này là khả năng nhà cung cấp dịch vụ sẽ dành
một phần doanh thu để thể hiện rằng họ đang tích cực tham gia vào công tác phục hồi môi
trường. Ví dụ, năm 2003, Cục Điện lực Bonneville (BPA) đã khởi xướng Chương trình Giao dịch
nước trong lưu vực sông Columbia để nghiên cứu các chiến lược đổi mới, bao gồm giao dịch
quyền nước đối với dòng chảy môi trường, đây là một phần trong chương trình lớn hơn bảo
vệ cá và động vật hoang dã. Năm 2003, chương trình đã được cấp 2.2 triệu USD trong khi đó
cả chương trình 5 năm bắt đầu từ năm thứ hai sẽ cấp kinh phí hàng năm là 5 triệu USD. Đây
là một phần đáng kể trong chương trình lớn hơn về bảo vệ cá và động vật hoang dã của Cục
Điện lực Bonneville với khoản chi 140 triệu USD hàng năm. Dưới sự quản lý của Quỹ cá và
động vật hoang dã quốc gia, 11 tổ chức địa phương ở các bang Oregon, Washington, Montana và Idaho đã đủ điều kiện để tham gia vào chương trình. Mặc dù các quỹ này về nguyên
tắc là của liên bang, nhưng chính quyền địa phương có nguồn thu từ các đối tượng dùng
điện vì Cục Điện lực Bonneville có doanh thu từ sản xuất và tiêu thụ điện tại các bang Tây Bắc
Thái Bình Dương. 73
Trong các trường hợp khác, nếu không có các biện pháp cụ thể thì liên bang sẽ có hoặc có
thể có hành động làm động lực thúc đẩy cung cấp tài chính. Trong một số trường hợp khác,
đó có thể là những hoạt động tự nguyện. Trong trường hợp đổi mới ở Costa Rica và Ecuador,
các công ty cấp nước đô thị đã thu phí cho các hoạt động phục hồi lưu vực từ người sử dụng
nước. Tại Costa Rica, một số trường hợp cho thấy có nhiều cách tài trợ khác nhau cho các
chương trình tình nguyện để tối ưu hóa việc sử dụng đất nhằm bảo vệ lưu vực và dòng chảy. 74
Từ giữa thập kỷ 90, chính quyền Costa Rica đã dùng doanh thu từ thuế xăng dầu để tài trợ
cho một chương trình thanh toán các dịch vụ môi trường. Nguồn tài chính này được ký gửi
tại Quỹ đầu tư lâm nghiệp, là nơi thanh toán cho các chủ đất tiền bảo vệ hoặc trồng mới cây
rừng. Trong nhiều trường hợp, quỹ của bang đã kết hợp với quỹ của các nhà máy thủy điện
nhỏ, là những đơn vị đã trả một phần nào đó (1/4) trong tổng chi phí. Công ty cấp nước đô
thị cũng đóng góp cho chương trình của bang. Công ty đã tính thêm cho khách hàng phí phụ
trội về sinh thái, khoản lệ phí này sau đó được tái đầu tư. Do đó, quỹ thu từ “người mua” được
dùng làm đòn bẩy cho quỹ liên bang để trả cho nông dân trong lưu vực để họ tham gia vào
các hoạt động phục hồi và bảo tồn. Trong một trường hợp khác ở Costa Rica, một công trình
thủy điện nhỏ đã trực tiếp liên kết với một tổ chức NGO về bảo tồn là tổ chức sở hữu khu vực
thượng lưu, đầu tư vốn cho NGO này để đảm bảo NGO này quản lý lưu vực với mục đích duy
trì dòng chảy tới nhà máy điện ở hạ lưu.

Lưu vực sông Deschutes – các phương án cung cấp tài chính cho dòng chảy môi trường
Có thể thấy ví dụ về việc sử dụng tài chính trong canh tác nông nghiệp sử dụng nước tưới và phục
hồi dòng chảy tại Lưu vực sông Deschutes, bang Oregon, Mỹ. Một nghiên cứu gần đây đã xem xét các
chi phí và lợi ích tiềm năng của việc phục hồi dòng chảy tại đoạn giữa của sông Deschutes bằng một số
giải pháp bao gồm cả việc thuê quyền nước trong dòng chảy bằng hình thức tài trợ và chi trả hàng năm
và lắp đặt đường ống dẫn nước cho những kênh có mức độ thất thóat nước 50 – 65%. Trên cơ sở các
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mục tiêu dòng chảy trong sông do Cơ quan cá và động vật hoang dã bang Oregon đặt ra, nghiên cứu
đã tính toán xem cần chi phí bao nhiêu để tăng lưu lượng dòng chảy mùa hè từ 0,8 m 3/s lên 7.1 m 3/s.
Theo một nghiên cứu của Cục khai hoang Mỹ, các tác giả đã tính được rằng để đạt được mục tiêu dòng
chảy chỉ qua đường ống dẫn nước thì hàng năm sẽ tốn khoảng 4 triệu USD. Kết quả nghiên cứu sự gia
tăng chi phí cơ hội của đất nhàn rỗi cho thấy nếu chỉ sử dụng phương pháp cho thuê, thì chi phí sẽ tốn
5.6 triệu USD. Các tác giả đề xuất chọn cách tốn ít chi phí nhất – bao gồm những khoản cho thuê tài
trợ, một số lượng hạn chế những khoản thuê với chi phí thấp hơn và sau đó là giải pháp đường ống ít
chi phí nhất – sẽ tốn khoảng 2 triệu USD mỗi năm. Những con số chi phí này phản ánh các chi phí trực
tiếp cho dòng chảy môi trường trong trường hợp kênh dẫn nước bằng đường ống và các chi phí bồi
hoàn chi phí cơ hội cho nông dân, những người đã rời bỏ nguồn nước trong sông để cho thuê.
Các chi phí giao dịch không được xem xét đến trong công trình nghiên cứu sông Deschutes. Kinh
nghiệm của Cơ quan Bảo tồn Tài nguyên Deschutes (DRC), một tổ chức với nhiều bên tham gia được Hạ
nghị viện Ủy quyền tài trợ cho hoạt động phục hồi dòng chảy trên sông tại Deschutes với kinh phí của
liên bang và các nguồn khác, cho thấy những chi phí này là khá lớn. Kinh nghiệm 100 năm lịch sử nông
nghiệp sử dụng nước tưới cho thấy cần có những nguồn kinh phí như nghiên cứu đã đề xuất để giải
quyết những trở ngại lớn về xã hội, kỹ thuật, pháp lý, qui định và hành chính và để thấy được những kết
quả này trên chế độ dòng chảy. Đặc biệt, những thách thức trong canh tác nông nghiệp đã làm chậm
quá trình phân phối nước sử dụng trong dòng chảy. Cũng đã gia tăng các nhóm phản đối việc lắp đặt
đường ống dẫn nước thay cho các kênh tưới vì những kênh này tăng thêm giá trị tài sản địa phương.
Có trường hợp các nhóm này đoạt quyền kiểm soát cơ quan quản lý thủy nông khi cơ quan này dự
định tham gia vào một dự án đường ống tưới lớn. Các qui định phức tạp và đôi khi cổ xưa trong quản
lý quyền nước cũng như sự thiếu hụt nhân viên trong cơ quan điều hành đã làm tăng thêm những khó
khăn và chậm chễ trong việc xử lý văn bản giấy tờ. Tất cả những quan ngại thực tế này đã làm tăng chi
phí giao dịch và ảnh hưởng tới việc thực hiện dòng chảy môi trường đúng thời hạn.
Nếu giải pháp chuyển giao vĩnh viễn quyền nước trong dòng chảy được áp dụng song song với
phương án cho thuê và lắp đặt đường ống dẫn nước, thì phân tích đầu tư cho Lưu vực sông Deschutes
là một ví dụ phong phú về toàn bộ nhu cầu tài chính. Những ảnh hưởng tích cực, tiêu cực và tác động
thực sự của việc chuyển sang chế độ dòng chảy môi trường đến tình trạng tài chính của các bên liên
quan được tóm tắt dưới đây.
Nhà cung cấp dịch vụ trong trường hợp này là các tổ chức thủy nông. Họ nắm giữ quyền nước
liên quan đến việc lắp đặt đường ống, cho thuê và chuyển giao đưa dòng chảy thành dòng chảy môi
trường. Việc cho thuê nước hàng năm là phương pháp đơn giản nhất để đáp ứng mục tiêu của dòng
chảy môi trường. Các yêu cầu hành chính ít phức tạp hơn nhiều so với việc thay thế kênh bằng hệ
thống đường ống dẫn nuớc hoặc chuyển giao, và nhu cầu nguồn lực hay tài chính duy nhất là dành
cho các chi phí hành chính và trả cho người nắm giữ quyền nước. Trong chương trình cho thuê do DRC
và các tổ chức thủy nông địa phương quản lý, những tổ chức này quản lý văn bản giấy tờ và DRC kết
hợp khoản đóng góp này với một khoản thanh toán nhỏ (7 USD/mẫu) từ quỹ liên bang trả cho người
nắm giữ quyền nước.
Lắp đặt hệ thống đường ống dẫn nước thay cho các kênh cần một khoản đầu tư khá lớn từ các tổ
chức thủy nông vì phần lớn tài trợ công cộng ở Mỹ cần sự đóng góp phối hợp giữa các nguồn kinh phí
địa phương và người hưởng lợi. Theo luật pháp Oregon, các tổ chức thủy nông có thể giữ lại một phần
lượng nước tiết kiệm được khi sử dụng đường ống dẫn nước và dùng cho các khu đất khác. Luật Bảo
tồn nước của Oregon rất nhất quán, tạo điều kiện cho các cơ quan tổ chức thực hiện chương trình bảo
tồn được hưởng lợi bằng cách tăng quyền nước của họ đối với một phần trong lượng nước tiết kiệm
được. Tuy nhiên, để đạt yêu cầu được hưởng lợi, ít nhất 25% lượng nước phải được chuyển giao vĩnh
viễn trong dòng chảy. Cách này sẽ giúp tạo cơ hội cho cả hai bên nông dân và môi trường đều có lợi,
giúp thu hút nguồn tài trợ cho các nỗ lực phục hồi.
Lượng nước (”nước được bảo tồn”) được pháp luật bảo vệ trong sông phải tỷ lệ với khoản kinh phí
đầu tư công cộng, do vậy các nhu cầu tài chính có thể thay đổi. Tuy nhiên, qui định đóng góp tối thiểu
25% lượng nước được bảo tồn cho việc sử dụng nước trong dòng chảy có nghĩa là nếu cơ quan thủy
nông không yêu cầu ít nhất 25% nguồn tài chính do các quỹ phục hồi đóng góp, họ sẽ ”mất” nước do
phải thực hiện quy trình bảo vệ nước. Thông thường, nguồn tài chính do DRC hoặc các quỹ của bang
cung cấp được sử dụng để trả cho phần vật tư (ví dụ: đường ống), trong khi đó các cơquan thủy nông
đóng góp bằng hiện vật như nhân công và máy móc để lắp đặt đường ống. Xét đến việc nước được
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phân bổ quá mức trên lưu vực, các cơ quan thủy nông thường không mở rộng diện tích cấp nước
mà sẽ để dành phần nước được bảo tồn, do đó việc cấp nước cho khách hàng sẽ ổn định hơn.
Phương án đường ống ít có tác động kinh tế đối với khách hàng của các cơ quan thủy nông
(người sử dụng cuối cùng dòng chảy ngoài sông) vì họ thường xuyên được phân bổ nước. Do vậy,
nhu cầu tài chính cơ bản trong trường hợp lắp đặt đường ống là chi phí trực tiếp cho đường ống –
có nghĩa là chi phí cho dòng chảy môi trường. Trong một số trường hợp, cần giảm thiểu tác động
tiêu cực của việc che các kênh tưới hở đến những cộng đồng dân cư sống dọc theo kênh. Ví dụ, cơ
quan thủy nông có thể xây dựng một hồ nước tạo cảnh quan nhằm giảm bớt sự phản đối đối với
dự án đường ống. Như trên đã nêu, các chi phí giao dịch liên quan đến việc đặt đường ống trong
khu dân cư hay khu vực canh tác cũng có thể khá lớn.
Chuyển giao vĩnh viễn nước trên sông hiện tại không được các cơ quan thủy nông thực hiện
nhưng có thể là một giải pháp vì đô thị hóa và gia tăng dân số làm giảm nhu cầu nước tưới. Với
việc chuyển giao không có yếu tố công nghệ liên quan, thì từng giao dịch sẽ không có chi phí trực
tiếp. Tuy nhiên, những người nắm giữ quyền nước trong cơ quan thủy nông sẽ trả lệ phí ”đánh giá”
cho quyền nước của họ để trang trải các chi phí vận hành và bảo dưỡng hàng năm, cũng như một
phần chi phí đầu tư vốn trước đây. Do đó, ngoài việc chi trả trực tiếp khách hang cho quyền nước
của họ, ví dụ, trả chi phí cơ hội của việc sử dụng nước tưới, bất kỳ hoạt động chuyển giao nước trên
sông nào cũng cần một phần ”nợ đọng” tối thiểu trong chi phí đánh giá (ví dụ: cho các khoản nợ đã
có) sẽ trả cho cơ quan thủy nông để giúp cơ quan thống nhất với giao dịch đó. Bản thân hội sẽ có
khoản tiết kiệm từ chi phí vận hành và bảo dưỡng vì sẽ không phải cung cấp nhiều nước như vậy
nữa. Giả sử không có tác động thực sự nào vì các cơ quan thủy nông hoạt động như các tổ chức
phi lợi nhuận: họ sẽ chỉ điều chỉnh phần vận hành và bảo dưỡng trong chi phí đánh giá để phản
ánh khoản tiền thu ít hơn.
Tác động của hoạt động chuyển giao tới các bên thứ ba liên quan đến tác động xã hội, kinh
tế và môi trường của việc “khô hóa” đất tưới. Việc cỏ hoang xâm lấn các khu đất nhàn rỗi đang là
vấn đề đặc biệt lo ngại và cần có kinh phí giải quyết. Để giảm thiểu tác động tiêu cực này, có thể
trồng lại thảm thực vật hoang mạc bản địa. Chủ sỡ hữu đất có thể chịu trách nhiệm việc này, hoặc
có thể giao cho một tổ chức như DRC. Cũng cần xem xét những tác động lớn hơn về kinh tế của
việc chuyển đổi nền kinh tế nông nghiệp sang kinh doanh giải trí và du lịch trên lưu vực sông
Deschutes. Nghiên cứu sông Deschutes đã nêu rõ việc chuyển sang dòng chảy môi trường có thể
làm tăng lợi ích từ việc câu cá hồi tới 700.000 USD/ năm nhưng cũng chỉ ra khả năng mất nguồn
thu nhập hộ gia đình do mất đi hoạt động nông nghiệp. Tác động xã hội có thể còn nghiêm trọng
hơn nữa do cơ cấu sử dụng đất trong lưu vực có từ lâu đời bị thay đổi.
Các chi phí giao dịch liên quan đến hoạt động chuyển giao cũng cần có nguồn tài chính. Một
dự án của DRC, Dự án Trao đổi nước Deschutes (DWE), đang xây dựng các thị trường nước và hỗ
trợ các hoạt động chuyển giao giữa các bên sử dụng khác nhau, bao gồm cả người dùng nước trên
sông. DWE dựa vào nguồn tài chính công cộng và tài trợ để xây dựng cơ sở hạ tầng thị trường và
tham gia vào việc xây dựng chương trình cần thiết cho việc tiến hành các giao dịch phục hồi dòng
chảy trên sông.
Lợi ích phục hồi dòng chảy phần lớn là những lợi ích công cộng do việc sử dụng dòng sông
không bị điều tiết và có lợi cho những người đánh bắt cá, giải trí và du lịch. Về lý thuyết, có các cơ
hội thu hồi chi phí thông qua lệ phí đánh cá; tuy nhiên, những khoản phí này đã được phân bổ. Do
đó, trong trường hợp sông Deschutes, ngoài phần đóng góp bằng hiện vật của các cơ quan thủy
nông và người nắm quyền nước đã đóng góp toàn bộ hoặc một phần lượng nước của họ vào việc
cho thuê hoặc chuyển giao dòng chảy, thì cần tìm nguồn tiền mặt trong khu vực công cộng hoặc
lĩnh vực tài trợ. Bản thân DRC hàng năm đã nhận được ngân sách do hạ viện phân bổ từ nguồn tài
chính liên bang, lượng tiền không cố định nhưng khoảng 750.000 USD. DRC cũng đã xin được các
nguồn tài chính khác của bang và liên bang từ các tổ chức tài trợ cho lưu vực và phục hồi sông, ví
dụ, Ban Phát triển lưu vực sông Oregon và Cục Cá và Động vật hoang dã quốc gia. Các quỹ ở địa
phương và tiểu bang, như Quỹ Bend, Quỹ ủy thác Meyer và Quỹ cộng đồng Oregon đã cấp viện
trợ cho các hoạt động hỗ trợ và phát triển trọng tâm trong nhiệm vụ của DRC. Hơn nữa, bằng các
chương trình phát triển doanh nghiệp như Trao đổi nước, DRC cũng hy vọng có thêm doanh thu từ các
dịch vụ cung cấp cho khách hàng tư nhân và công cộng để tài trợ cho hoạt động phục hồi tiếp theo.
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Ô nhiễm nặng trên sông Vishnumati ở Kathmandu (Nepal) do không có dòng chảy tối thiểu.

Tóm lại, các nguồn tài chính công cộng và tư nhân có được từ thuế, tài trợ và đóng góp
vì mục đích cá nhân của các nhà cung cấp dịch vụ nước sẽ được dùng để đầu tư tài chính
và nguồn lực cho dòng chảy môi trường. Nói chung, trong bối cảnh có tiềm ẩn rủi ro từ môi
trường hoặc sự chấp thuận của công chúng về nhu cầu đối với dòng chảy môi trường, có khả
năng hình thành mối quan hệ đối tác để kết hợp ba nguồn tài chính này.
Thị trường nước có thể đóng góp cho dòng chảy môi trường. Kinh doanh nước không
phải là hiện tượng toàn cầu, nhưng các thị trường chính thức và không chính thức đã tồn tại
ở nhiều nước, trong đó có Mê-hi-cô, Ấn Độ, Chi-lê, Mỹ và Ôxtrâylia. Những thị trường này đã
phát triển để chuyển giao nước và quyền nước từ người sử dụng ngoài dòng chảy cho người
khác, ví dụ: từ một nông dân tới một nông dân khác trong cùng một cơ quan thủy nông. Khi
quá trình đô thị hóa, gia tăng dân số và phát triển kinh tế diễn ra, những thị trường này cũng
có thể giúp phân bổ lại nước từ một hoạt động xã hội như nông nghiệp, sang hoạt động khác
như cấp nước đô thị. Khả năng sử dụng thị trường nước để chuyển giao dòng chảy tạm thời
hoặc vĩnh viễn chỉ mới bắt đầu được khai thác trong thập kỷ gần đây.
Nhiều quốc gia và bang quản lý nước theo quan điểm “sử dụng có lợi” trong đó nước được
sử dụng không có lợi là nước tổn thất do người dùng hoặc người nắm quyền. Trong bối cảnh
đó, yếu tố cơ bản tạo điều kiện cho việc sử dụng các thị trường để phát triển dòng chảy môi
trường là qui định pháp lý cho các hoạt động sử dụng nước trên sông là “có lợi”, cho phép
chuyển giao sử dụng trong dòng chảy từ các đối tượng khác như nông nghiệp và một cơ
quan được phép nắm giữ các quyền này. Mặc dù, ở Miền Tây nước Mỹ, người ta quan tâm
nhiều tới việc thành lập các “ủy thác” tư nhân để nắm giữ các quyền nước, nhưng các bang
cho phép hoạt động sử dụng có lợi trên sông lại muốn áp dụng dạng thức ủy thác công, theo
đó những quyền này do cơ quan hữu quan của bang độc quyền nắm giữ. Do vậy, người mua
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muốn tạo dòng chảy môi trường thì phải mua quyền nước và chuyển giao vào dòng chảy, có
nghĩa là trả lại cho bang. Có một số khó khăn trong phương pháp tiếp cận này vì có thể xảy
ra xung đột giữa vai trò của bang vừa là cơ quan quản lý vừa là người nắm giữ quyền sở hữu,
và những trở ngại về ngân sách bang có thể ảnh hưởng xấu tới những hoạt động nhằm bảo
đảm rằng các quyền của dòng chảy trên sông được giám sát và thi hành.
Áp dụng phương pháp tiếp cận như vậy trong một hệ thống có các quyền do tư nhân nắm
giữ có thể hỗ trợ mục tiêu chuyển giao nước vào dòng chảy theo những lợi ích kinh tế tương
đối của nước trong sông và ngoài sông. Tuy nhiên, khi có nhiều động cơ kinh tế và xã hội
khiến sân chơi nghiêng về phía có lợi cho người sử dụng ngoài dòng chảy thì một thị trường
nước ”tự do” chưa đủ để đạt được mục tiêu dòng chảy môi trường. Thay vào đó,77 điều quan
trọng là phải có một khung pháp lý có thể quy định việc tái phân bổ nước giữa người sử dụng
trong và ngoài dòng chảy theo hướng mong muốn của xã hội.

“MộT ‘THị TRƯờNG NƯớC Tự DO’ LÀ CHƯA Đủ
Để ĐạT ĐƯợC MụC TIÊU DÒNG CHảY MÔI TRƯờNG.”

4.4 Cơ sở kinh tế
Do việc thực hiện dòng chảy môi trường cần có các nguồn lực xã hội đáng kể và sự tập hợp lại các
quyền sở hữu, nên cần có một cơ sở kinh tế rõ ràng cho dòng chảy môi trường. Nói một cách đơn giản,
nếu việc đầu tư các nguồn lực để thay đổi chế độ dòng chảy không dẫn đến những cải tiến về điều
kiện xã hội, môi trường và kinh tế, hoặc làm trầm trọng thêm những bất công hiện tại trong xã hội, thì
sẽ không có nhiều lý do để thực hiện và tài trợ cho những thay đổi này. Vấn đề cung cấp tài chính cho
dòng chảy môi trường do vậy lại xoay quanh việc chứng minh hoặc chấp nhận sự cần thiết phải thay
đổi hiện trạng.
Quan điểm đưa ra là một lý do và cơ sở rõ ràng như vậy đã không được sử dụng vào việc phát triển
cơ sở hạ tầng tài nguyên nước, thậm chí khi quyết định được phân tích trên cơ sở kinh tế hẹp hòi. Tuy
nhiên, vẫn cần phải chứng minh cho các quyết định về chính sách, nguồn đầu tư từ ngân sách thuế và
đưa ra một cơ sở rõ ràng cho dòng chảy môi trường. Điều này là hợp lý, thậm chí khi một phương pháp
tiếp cận với nhiều tiêu chí đã tính kỹ toàn bộ các tác động kinh tế, xã hội và môi trường được sử dụng
để bổ sung cho phân tích chi phí - lợi ích kinh tế thuần tuý. Tuy nhiên, giả sử tất cả những ảnh hưởng xã
hội và môi trường có thể qui đổi ra các yếu tố kinh tế, thì phương pháp tiếp cận kinh tế vẫn là chiến lược
đơn giản để kiểm tra sự hợp lý của việc tài trợ cho dòng chảy môi trường.

“CầN CÓ MộT CƠ Sở KINH Tế RÕ RÀNG
CHO DÒNG CHảY MÔI TRƯờNG.”
Nếu quyết định thực hiện dòng chảy môi trường được xem xét trên phương diện nền kinh tế tổng
thể hơn là theo quan điểm hẹp hòi về các tác động tài chính theo cảm nhận của các bên liên quan, cần
điều chỉnh lại những tổn thất và kết quả đã được xem xét ở trên. Những điều chỉnh này thực sự sẽ đơn
giản hóa việc đánh giá các chi phí và lợi ích (xem bảng). Khi phân tích chi phí - lợi ích kinh tế của sự thay
đổi chính sách, yếu tố quan trọng nhất là các chi phí nguồn lực thực sự và giá trị kinh tế của kết quả đạt
được. Tất cả những yếu tố này được định giá theo quan điểm kinh tế cạnh tranh thực sự.
Trong phần phân tích kinh tế này không xem xét đến các chuyển giao nội bộ và sản phẩm trung
gian. Do vậy, những chuyển giao từ người nộp thuế cho chính phủ và NGOs không có tác động kinh tế
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Các ảnh hưởng thực tế đến các bên liên quan khi chuyển sang sử dụng dòng chảy môi trường
Bên liên quan

Ảnh hưởng tài chính

Ảnh hưởng kinh tế

Nhà cung cấp dịch vụ
ngoài dòng chảy

Tổn thất thực (phụ thuộc vào việc đền
bù các chi phí nợ đọng)

Tổn thất thực (nhưng ít hơn tổn thất
tài chính do bỏ các chi phí nợ đọng)

Người sử dụng cuối
cùng ngoài dòng chảy

Tổn thất thực (phụ thuộc vào tiền cứu
trợ và bồi thường được trả)

Tổn thất thực (nhưng ít hơn tổn
thất tài chính do tiết kiệm tiền thuế
và bỏ các chi phí nợ đọng)

Người sử dụng cuối
cùng trong dòng chảy

Lợi ích thực (nếu không tính lệ phí cho
người sử dụng)

Lợi ích thực (lớn hơn nhiều so với lợi
ích tài chính thực do có lợi ích phi
thị trường)

Cơ quan chính phủ và
NGOs

Chuyển đổi nội tại và khả năng tăng
doanh thu

Tổn thất thực chỉ liên quan tới chi
phí giao dịch

Người nộp thuế

Tăng chi trả

Không ảnh hưởng

Các bên thứ ba

Cải tiến nhỏ

Cải tiến đáng kể

Có thể có lợi nhuận thực nhưng có khả
năng có tổn thất tài chính thực

Việc thay đổi dòng chảy tự nhiên
càng nhiều thì càng có khả năng có
được lợi nhuận kinh tế thực

Sự cân bằng

thực. Tương tự, ở đây cũng không phân tích những chuyển giao từ chính phủ và NGOs tới người cung
cấp dịch vụ ngoài dòng chảy để sửa đổi hệ thống và tới người sử dụng cuối cùng ngoài dòng chảy để
đền bù tài chính. Đó chỉ là những sản phẩm và chuyển giao trung gian, không phải sản phẩm kinh tế
thực chất. Trong phân tích kinh tế này cũng không xem xét đến “chi phí đầu tư không thể phục hồi”,
được thể hiện trong những chi phí cơ sở hạ tầng không được thanh toán.
Phân tích kinh tế cho thấy nhà cung cấp dịch vụ và người sử dụng cuối cùng ngoài dòng
chảy sẽ phải chịu những chi phí thực. Phân tích này cũng chỉ ra rằng các cơ quan chính phủ và
tổ chức NGOs sẽ phải chịu các chi phí giao dịch, trong khi đó người sử dụng cuối cùng trong
dòng chảy sẽ được hưởng lợi ích thực. Khi biến đổi tác động tài chính thành tác động kinh tế,
lợi ích của người sử dụng cuối cùng trong dòng chảy sẽ tăng lên do dòng chảy trong sông được
sử dụng rộng rãi và phi thị trường. Đồng thời, có nhiều khoản chi phí đã không được xét tới. Ví
dụ, các chi phí nợ đọng sẽ là những chi phí sụt giảm về mặt kinh tế, lợi ích của thuế và trợ cấp
cho nhà sản xuất sẽ là những khoản chuyển giao không thực sự là lợi ích hay chi phí nguồn lực.
Nếu các chi phí giao dịch là hợp lý và có ảnh hưởng tới bên thứ ba, thì có thể mang lại kết quả
kinh tế tích cực. Nói chung, với một hệ thống (sông) càng khác biệt so với điều kiện tự nhiên
của nó, thì kết quả của việc áp dụng dòng chảy môi trường càng có khả năng đem lại lợi ích
kinh tế. Nếu chỉ có sự thay đổi nhỏ trong hệ thống thì có nhiều khả năng chi phí phục hồi sẽ
lớn hơn lợi ích.
Phân tích kinh tế sẽ cho thấy một dự án cụ thể có đem lại lợi ích hay không sau khi đã tính
đến tất cả các chi phí và lợi ích. Khả năng bị tổn thất hoặc có lợi ích được xem xét trong cả
phân tích kinh tế và tài chính dòng chảy môi trường cho thấy nên sử dụng ma trận 2x2 phần
tử để phân loại các kết quả có thể xảy ra trong những tình huống cụ thể. Như đã nêu trong
bảng, thiếu đầu tư tài chính có nghĩa là những động cơ hiện tại chưa đủ để thay đổi dòng
chảy môi trường và do vậy cần có thêm những động cơ tài chính và đầu tư khác.
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Cơ sở tài chính và kinh tế cho việc đầu tư vào dòng chảy môi trường
Phân tích kinh tế dòng chảy môi trường

Phân tích tài chính

Không sinh lợi
(toàn bộ chi phí phục hồi cao hơn
tổng lợi ích)

Sinh lợi
(toàn bộ lợi ích của việc phục hồi
dòng chảy cao hơn tổng chi phí)

Có thiếu
hụt tài
chính
( VD: các
chi phí
cho dòng
chảy môi
trường
cao hơn
doanh
thu)

Kịch bản “HOẠT ĐỘNG NHƯ CŨ”
Dòng chảy môi trường không phải là
vấn đề khó khăn.

Kịch bản “ THỎA HIỆP“
Cần thiết phải đầu tư , cung cấp tài
chính

Công tác phát triển tài nguyên nước
hiện tại có vẻ cân đối, có lợi, do đó
không có gì lạ khi không có đủ động
cơ tài chính để thúc đẩy dòng chảy
môi trường. Cần tập trung vào những
vấn đề bất cập chưa được giải quyết
trong giai đoạn phát triển tài nguyên
nước ban đầu.

Lợi ích không chắc chắn, nhưng các
phương pháp đã được chứng minh
và tương đối ít tốn kém, do vậy rủi
ro thấp.

Không
có thiếu
hụt về tài
chính
( VD:
doanh
thu đủ để
trang trải
các chi phí
chuyển
giao và
giao dịch
cần thiết)

Kịch bản “KHÓ KHĂN”:

Kịch bản “CÁC BÊN ĐỀU CÓ LỢI”:
Không cần thiết phải đầu tư, cung cấp
tài chính

Công tác phát triển tài nguyên nước
hiện tại có vẻ cân đối, có lợi nhưng
các động cơ tài chính để thúc đẩy
dòng chảy môi trường. Cần tập trung
vào việc loại trừ những động cơ sai
lệch hoặc những thất bại về chính
sách/thị trường nếu dòng chảy môi
trường xảy ra đồng thời. Nếu những
vấn đề này được giải quyết thì cần
xem lại phần phân tích kinh tế vì có
thể có nhầm lẫn và đây là một kịch
bản ”các bên đều có lợi.”

Các động cơ tài chính là phù hợp với
kết quả kinh tế dự kiến. Nếu dòng
chảy môi trường không xảy ra đồng
thời, khi đó có thể tồn tại những
động cơ không đúng đắn, thất bại
về chính sách, thất bại về thị trường
không liên quan đến tài nguyên
nước, hoặc có thể có những chi phí
giao dịch không được giải quyết.

Theo ma trận này, khi phép phân tích chi phí và lợi ích toàn phần cho thấy dòng chảy môi
trường là có lợi, khi đó các động lực tài chính có thể là đủ hoặc không đủ. Khi dòng chảy môi
trường tạo ra các nguồn tài chính đủ và phù hợp với các kết quả kinh tế mong đợi, khi đó
chúng ta có kịch bản “các bên cùng có lợi”. Trong trường hợp đó, không cần đến các nguồn tài
chính bổ sung. Tuy nhiên, như đã nêu ở trên, nói chung sẽ có sự thiếu hụt tài chính và trong
những trường hợp như vậy lợi ích thực cho nền kinh tế sẽ là cơ sở cho việc tập trung nguồn
lực bổ sung để thực hiện dòng chảy môi trường. Trường hợp này được gọi là kịch bản “thỏa
hiệp” hay “dung hoà” vì sự thay đổi chế độ dòng chảy môi trường là một cuộc chơi trong đó
một chủ thể sẽ bị thiệt hại về mặt tài chính.

“MộT KịCH BảN CÁC BÊN CÙNG CÓ LợI: CÓ CÁC NGUồN TÀI CHÍNH
Đủ VÀ PHÙ HợP VớI CÁC KếT QUả KINH Tế MONG ĐợI.”
Ma trận này đương nhiên cũng đưa ra những trường hợp trong đó dòng chảy môi trường
không mang ý nghĩa kinh tế. Cần nhắc lại rằng trong phần trình bày khái niệm này, tẩt cả các
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hình thức và thể loại tác động đều mang yếu tố ”kinh tế”. Điều này đơn giản khẳng định quan
điểm đã được đề cập đến trong các phần trước của tài liệu hướng dẫn này đó là việc thiết
lập dòng chảy môi trường không phải là một phương pháp tiếp cận bao trùm, thích hợp với
mọi trường hợp. Nói cách khác, nhiều công trình phát triển tài nguyên nước hiện nay đã có ý
nghĩa kinh tế, đặc biệt khi đã tính đến các chi phí giao dịch có thể phát sinh trong trường hợp
có những điều chỉnh vừa phải. Cũng cần nhấn mạnh rằng động thái nhằm giải quyết các vấn
đề về dòng chảy môi trường cần giải quyết cả những bất công mang tính xã hội, chính trị và
kinh tế tồn tại ngay từ giai đoạn phát triển cơ sở hạ tầng thủy lợi và đó không chỉ là biện pháp
công trình để giải quyết các tác động môi trường bằng cách đưa nước trở lại các dòng sông.
Việc đơn giản hóa các tác động của dòng chảy môi trường thành những chi phí và lợi ích
kinh tế giúp có được sự chỉ dẫn hữu ích. Tuy nhiên, việc xem xét cách áp dụng trong những
hoàn cảnh cụ thể cũng rất quan trọng. Rõ ràng có khá nhiều loại chi phí và lợi ích. Có thể dễ
dàng tính toán được một số chi phí như chi phí kỹ thuật để sửa chữa hoặc điều chỉnh lại nhà
máy thủy điện hoặc phân tích doanh số trồng trọt để xác định chi phí cơ hội của nước tưới.
Đối với những tính toán chi phí khác như những chi phí liên quan đến việc ngừng hoạt động
đập nước hoặc xây dựng một chương trình tiết kiệm chi phí cho việc chuyển giao tự nguyện
trên sông sẽ cần đến sự suy luận nhiều hơn.
Xét cụ thể việc loại bỏ các đập nước, rõ ràng là kinh nghiệm loại bỏ đập, đặc biệt là các
đập lớn (cao trên 15m), rất hạn chế nhưng đang ngày càng phát triển. Một ấn phẩm của một
tổ chức phi chính phủ về bảo tồn - Các dòng sông nước Mỹ - đã nêu tổng quan về việc tài trợ
cho mục đích này trong bối cảnh nước Mỹ. Bài báo cũng đưa ra ví dụ về việc một số con đập
đã được loại bỏ và tái thiết hiện đại thêm trên sông Naugatuck ở Connecticut như thế nào.
Khoản tiền phạt 300.000 USD thu được từ các vụ vi phạm Luật Nước tại các bang và liên bang
đã được sử dụng để tài trợ cho việc lập kế hoạch và thiết kế dự án loại bỏ đập. Việc loại bỏ
đập đã thực hiện được nhờ nhiều nguồn tài trợ khác nhau, bao gồm cả tiền phạt của Thành
phố Waterbury cho các phiếu vi phạm và đóng góp từ các đối tác tư nhân. Cuối cùng, việc loại
bỏ và tái thiết 7 con đập có chi phí là 8 triệu USD.
Cơ sở cho việc sử dụng phương pháp lượng giá kinh tế để xây dựng chính sách phụ thuộc
vào mức độ tin cậy trong tính toán lợi ích trực tiếp của dòng chảy môi trường. Trong khi việc
ước tính lợi ích liên quan đến các tài nguyên thiên nhiên và môi trường đã được nâng cao
rất nhiều và năng lực trong lĩnh vực này đang được mở rộng trên toàn thế giới, thì sẽ không
đúng khi cho rằng phân tích chi phí - lợi ích đang, hoặc sẽ là yếu tố đầu vào hợp pháp và kỹ
thuật cuối cùng cho những quyết định quan trọng liên quan đến dòng chảy môi trường. Tùy
theo từng trường hợp, phép phân tích này có thể cung cấp những thông tin quan trọng và
hữu ích về chi phí và lợi ích. Tuy nhiên, trên phương diện kinh tế khó có thể đưa ra hướng dẫn
chính xác hay thậm chí gần đúng về mức tối ưu của dòng chảy.
Trong thực tế, vai trò của lượng giá kinh tế hạn chế hơn nhiều. Các phương pháp lượng
giá chắc chắn sẽ được sử dụng để đánh giá các lợi ích cụ thể của dòng chảy môi trường. Nếu
đã biết được các chi phí, chắc chắn phải có sự so sánh. Tuy nhiên, do bản chất cục bộ của
việc lượng giá lợi ích, việc sử dụng những ước tính về chi phí - lợi ích đó như thế nào sẽ rất
quan trọng. Ví dụ, trên Lưu vực sông Deschutes, lợi ích hàng năm của dòng chảy môi trường
tại vùng Trung Deschutes đối với những người câu cá thể thao được ước tính là 1 triệu USD,
trong khi đó, phương pháp tiếp cận với chi phí thấp nhất để đạt được dòng chảy như vậy ước
tính là khoảng 2 triệu USD. 79 Thay vì tóm tắt kết quả là sự thiếu hụt, với những bất định trong
ước tính lợi ích và thiếu số liệu về tập hợp toàn bộ các lợi ích, cần trình bày các kết quả như
sau: “tại lưu vực sông Deschutes, chỉ với 1 triệu USD trong 1 năm, có thể đạt được tất cả các
lợi ích từ dòng chảy môi trường, ngoại trừ việc câu cá”.
Việc lượng giá lợi ích theo đúng bản chất với những yếu tố liên quan đến dòng chảy môi
trường có thể hữu ích hơn nếu được sử dụng như là một phương tiện để ghi nhận lại những
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trường hợp trong đó cán cân sử dụng nước hiện tại nghiêng quá mức về phía sử dụng nước
ngoài dòng chảy. Nói cách khác, khi các chi phí biên do không thiết lập được dòng chảy môi
trường lớn hơn lợi ích biên của việc sử dụng nước ngoài dòng chảy hiện tại, thì việc lượng giá
có thể minh hoạ một cách thuyết phục cho vấn đề này.
Tuy nhiên, những hạn chế trong lượng giá lợi ích sẽ không cản trở việc sử dụng phép phân
tích kinh tế để ước tính chi phí thiết lập dòng chảy môi trường. Về việc đánh giá các chi phí
trực tiếp và chi phí cơ hội, kinh tế học rất có ích trong việc lập kế hoạch và thực hiện. Đánh
giá chi phí giao dịch trong các phương pháp tiếp cận và cơ chế khác nhau để đạt được dòng
chảy môi trường cũng là một nỗ lực quý báu. Rõ ràng, khó khăn mà những người thực hiện
dòng chảy môi trường có thể gặp phải là, ví dụ, có nhiều nhà kinh tế, đặc biệt là những nhà
kinh tế lý thuyết, thích những thách thức cố hữu trong ước tính lợi ích và thường ít quan tâm
hơn tới những khía cạnh được coi là “tầm thường” trong việc lượng giá chi phí cơ hội của các
hoạt động có đầu ra. Đối với lượng giá lợi ích, luôn luôn có cơ hội cải tiến các biện pháp và
nâng cao kiến thức. Tuy nhiên, vấn đề quan trọng là phải đảm bảo được nguồn tài chính và
năng lực được dành cho hoạt động phân tích để đưa ra những chỉ dẫn hữu ích cho người
thực hiện.

“TRÁCH NHIệM LÝ GIảI VIệC KHÔNG THỰC HIỆN DÒNG CHẢY MÔI
TRƯỜNG THUộC Về NHữNG NGƯờI ủNG Hộ TÌNH TRạNG HIệN TạI.”
Trong thực tế, hiếm khi có sẵn các đánh giá kinh tế đầy đủ về tác động của dòng chảy
môi trường. Đồng thời, xu hướng đánh giá thấp các lợi ích công cộng của chế độ thủy văn
tự nhiên đã dẫn đến quá nhiều trường hợp xuống cấp môi trường, mất cân bằng xã hội và
Xác định các ưu tiên cho dòng chảy môi trường

Tính chắc chắn của các lợi ích trực tiếp
của dòng chảy môi trường

Hiệu quả chi phí và tính hiệu lực của các phương pháp thực hiện dòng chảy môi trường
Thấp
(các biện pháp phục hồi dòng
chảy không được chứng minh
hoặc không phổ biến và có chi
phí tương đối cao

Cao
(các phương pháp phục hồi
dòng chảy được chứng minh và
có chi phí tương đối thấp)

Thấp: Phạm vi của
các lợi ích trực tiếp
không chắc chắn
( VD: thiếu hỗ trợ
cộng đồng hoặc
minh chứng kỹ
thuật)

ƯU TIÊN THỨ TƯ
Các lợi ích là không chắc chắn,
các phương pháp và chi phí
không được chứng minh hoặc
không phổ biến. Phục hồi dòng
chảy môi trường sẽ là ưu tiên
cuối cùng.

ƯU TIÊN THỨ HAI
Các lợi ích là không chắc chắn,
nhưng các phương pháp đã
được chứng minh và tương đối
ít tốn kém, do đó mức độ rủi ro
thấp.

Cao: Phạm vi của
các lợi ích trực tiếp
đã được thiết lập
hoặc đảm bảo
( VD: hiện có sự
hỗ trợ cộng đồng
hoặc minh chứng kỹ
thuật)

ƯU TIÊN THỨ BA
Các lợi ích là chắc chắn nhưng
các phương pháp không được
chứng minh, chi phí cao hoặc
không phổ biến, do đó mức độ
rủi ro cao.

ƯU TIÊN THỨ NHẤT
Các lợi ích trực tiếp là rõ ràng,
các phương pháp là phổ biến và
hiệu quả về mặt chi phí. Phục
hồi dòng chảy môi trường trong
trường hợp này sẽ là ưu tiên cao
nhất.
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những quyết định kinh tế không phù hợp. Nói cách khác, khi xem xét tham gia và đầu tư cho
dòng chảy môi trường, nhiều người sẽ nghi ngờ tầm quan trọng của chế độ dòng chảy này.
Trách nhiệm minh chứng cho việc vì sao không tiến hành sự thay đổi quan trọng này thuộc về
những người ủng hộ tình trạng hiện tại, chứ không phải các chủ thể khác. Đây là hệ quả tất
yếu trong việc tuân theo nguyên tắc cẩn trọng đối với các dự án phát triển tài nguyên nước
mới. Đáng tiếc đây không phải một mục tiêu luôn luôn hiện thực trên cơ sở những lợi ích kinh
tế liên quan đến phát triển tài nguyên nước, và liệu những lợi ích này có thực sự được cải tiến
tốt lên (hoặc ít nhất, không bị làm xấu đi) khi chuyển sang dòng chảy môi trường là điều chưa
được chắc chắn. Vì vấn đề này chưa được mở rộng tới những bên liên quan bị tổn thất trong
quá trình phát triển tài nguyên nước, nên có lý do khi lo ngại rằng có thể xảy ra những “mất
mát” môi trường khi quá trình này bắt đầu.
Tuy nhiên, trong tương lai gần, những chủ thể đề xuất dòng chảy môi trường sẽ có
trách nhiệm minh chứng cho đề xuất của mình. Với phương pháp tiếp cận như vậy, qua quá
trình chính trị, các chủ thể xã hội sẽ xác định thứ tự ưu tiên cho các dự án phục hồi và quyết
định phân bổ tài chính và các nguồn lực khác để thực hiện các dự án này. Bảng trên cho thấy
có thể kết hợp độ tin cậy về lợi ích trực tiếp của dòng chảy môi trường với hiệu quả chi phí
và tính hiệu lực của việc phục hồi dòng chảy như thế nào. Điều này có thể hỗ trợ xác định
các ưu tiên phân bổ nguồn tài chính hiện có. Rõ rang, các nguồn tài chính thường được dành
cho các vùng khó khăn, nơi các lợi ích trực tiếp là tương đối chắc chắn và các phương pháp
đã được chứng minh và hiệu quả về mặt chi phí. Tuy nhiên, trường hợp này dường như là một
ngoại lệ, chứ không phải là thông lệ.
Vấn đề còn lại là làm thế nào để sắp xếp thứ tự ưu tiên các tình huống khi cả hiệu quả
chi phí và tính hiệu lực đều thấp, hoặc khi các lợi ích trong dòng chảy là thấp. Cần ưu tiên
cho các trường hợp có kết quả chắc chắn. Điều này có nghĩa là trong trường hợp đã có các
phương pháp thực hiện dòng chảy môi trường và những phương pháp đó có chi phí thấp,

Một phụ nữ Ấn Độ đi bộ ngang qua lòng hồ đã khô cạn, đội những chiếc bình trên đầu để đi lấy nước tại khu vực
quận Rajkot ở Gujarat

86

thì không nên dựa vào tính bất định về chi phí và lợi ích để có sự “kỳ thị” với dòng chảy môi
trường. Những trường hợp như vậy cần được ưu tiên hơn những trường hợp trong đó mức độ
lợi ích đã rõ ràng, nhưng biện pháp thực hiện và chi phí để đạt được dòng chảy môi trường lại
không chắc chắn. Khi việc thực hiện chế độ dòng chảy môi trường vẫn còn đang ở giai đoạn
ban đầu, việc giảm thiểu các rủi ro sai lầm/nhầm lẫn sẽ đảm bảo tránh được những thất bại
thảm khốc trong các trường hợp có nguy cơ cao. Kết quả là thành công sẽ làm gia tăng mối
quan tâm theo đuổi dự án tiếp theo trong danh sách ưu tiên.

“CầN ƯU TIÊN CHO CÁC TRƯờNG HợP CÓ KếT QUả CHắC CHắN.”
Trong khi các công cụ kinh tế có thể đóng góp vào việc chứng minh cho nhu cầu đầu tư
cho dòng chảy môi trường, nhưng đó sẽ chỉ là một trong rất nhiều yếu tố để xác định chương
trình nghị sự của xã hội. Điều đó nói lên rằng cần phải có hiểu biết về các chi phí và lợi ích
của dòng chảy môi trường, phân phối các lợi ích và tổn thất để xác định các nguồn lực và biện
pháp cần thiết. Điều này đặc biệt đúng khi cần có những động cơ liên quan đến việc phân
bổ nước giữa các mục đích sử dụng cạnh tranh, hoặc khi cơ chế thị trường có thể hỗ trợ việc
phân bổ lại một cách tự nguyện. Với thời gian và kinh nghiệm ngày một nhiều, những thông
tin về hiệu quả chi phí có thể đóng vai trò quan trọng trong việc lập kế hoạch, sắp xếp thứ
tự ưu tiên và thực hiện dòng chảy môi trường. Một khi đã có các thứ tự ưu tiên, thông tin sẽ
là một phần không thể tách rời trong quá trình lựa chọn phương pháp tiếp cận và cơ chế để
đạt được mục tiêu dòng chảy môi trường.
Việc chứng minh rằng các mục tiêu dòng chảy môi trường có thể đạt được một cách hiệu
quả về mặt chi phí sẽ là một tín hiệu quan trọng cho tất cả các bên thấy rằng quá trình này là
minh bạch và hợp lý. Điều này cũng chỉ ra rằng dòng chảy môi trường sẽ không đơn giản là
“bữa trưa miễn phí” cho những người quan tâm tới môi trường, mà là một nỗ lực nghiêm túc
nhằm khôi phục lại tình trạng của dòng sông theo đó nó sẽ được điều tiết với mục tiêu lâu
dài tối ưu cho tất cả các bên liên quan.

4.5 Tìm kiếm những động cơ đúng đắn
Trước khi chuyển sang thực hiện dòng chảy môi trường, cần nhìn lại và đánh giá các vấn đề
thể chế, chính sách và động cơ liên quan tới nước và các tài nguyên khác. Trong một số trường
hợp, bằng cách loại bỏ các động cơ chống lại dòng chảy môi trường, giải quyết các vấn đề nêu
trên có thể giúp tránh không cần đến phương pháp tiếp cận theo từng dự án hoặc từng dòng
sông. Tương tự như vậy, có thể cần phải điều chỉnh các động cơ hiện tại để đảm bảo sự thành
công của phương pháp tiếp cận theo từng dự án.
Sự hiểu biết về thuật ngữ “động cơ” rất khác nhau và các nhà kinh tế đã đưa ra nhiều khái niệm
cho thuật ngữ này. Do vậy định nghĩa tóm tắt các động cơ là rất cấn thiết. Trước hết, theo các nhà
kinh tế, thuật ngữ này bao gồm cả khía cạnh tích cực và tiêu cực, ví dụ, một khoản thuế có thể làm
cho người tiêu dùng từ bỏ một hoạt động nào đó được coi là một yếu tố khích lệ, chứ không phải
là yếu tố gây cản trở hoặc động cơ tiêu cực. Thứ hai, mặc dù các động cơ cũng được hiểu thuần
túy trong lĩnh vực kinh tế, nhưng nó không chỉ nói về những khoản khen thưởng và tiền phạt. Đó
là những “thay đổi tích cực và tiêu cực trong kết quả mà các cá nhân ý thức được là do kết quả từ
các hành động cụ thể được thực hiện trong khuôn khổ qui chế trong một bối cảnh tự nhiên và xã
hội cụ thể”.80 Thứ ba, có thể phân biệt giữa động cơ trực tiếp và gián tiếp. Các động cơ trực tiếp
liên quan tới tài chính và các yếu tố khích lệ khác. Các động cơ gián tiếp liên quan tới cả động
cơ thay đổi và động cơ tạo điều kiện.81 Cuối cùng, bất kỳ loại động cơ nào đều có thể được gọi là
“động cơ sai trái” khi nó chống lại mục đích đã đề ra hoặc có những tác động phụ tiêu cực.
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Các động cơ tiết kiệm nươc sinh hoạt
Đối với các công ty cấp nước đô thị, các nỗ lực được tập trung vào quản lý nhu cầu
và các công nghệ cấp nước hiệu quả để hạn chế việc sử dụng nước trong và bên ngoài
hộ gia đình. Các hệ thống tính tiền nước theo mét khối và đơn vị sử dụng tại hộ gia đình
(đơn giá nước tăng lũy tiến theo lượng nước sử dụng) là hai cách rất tốt để tạo động cơ
cho khách hàng giảm lượng nước sử dụng. Năm 1990, Sở Điện Nước Los Angeles (LADWP)
đã khởi xướng một chương trình khuyến khích tiết kiệm nước xả bồn vệ sinh bằng cách
sử dụng loại bồn chuẩn 1.6 ga-lông thay vì loại bồn 5 đến 7 ga-lông. 82 Khách hàng được
mua bồn vệ sinh mới với giá rẻ, hoặc tại những vùng thu nhập thấp, được cung cấp miễn
phí bồn vệ sinh mới. Trong chương trình này, số tiền thu được từ việc bán bồn vệ sinh
được cấp cho một tổ chức cộng đồng tham gia để trang trải các chi phí thực hiện chương
trình. Về phần mình, LADWP chia sẻ chi phí của chương trình ở vùng thu nhập thấp thông
qua Chương trình Tín dụng Bảo tồn của Công ty Nước Đô thị Nam California, nơi LADWP
vẫn tới mua nước.

Các động cơ trực tiếp dẫn dắt người dân, các tổ chức và nhóm xã hội hoặc tiến hành những
hành động cụ thể hoặc không hành động. Trong trường hợp dòng chảy môi trường, những động
cơ này tương tự như các lợi ích và tổn thất thực tế mà các bên tham gia khác nhau có được hoặc
phải chịu. Thách thức chính là đảm bảo các động cơ phải nhất quán với việc đạt được dòng chảy
môi trường. Điều này có nghĩa là cần đền bù thích đáng theo các hình thức khác nhau cho những
người phải chịu những khoản chi phí bổ sung. Do vậy, những người nông dân được yêu cầu
không sử dụng nước tưới - là hoạt động mà họ đã có quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng - sẽ có thể
đòi hỏi được chi trả cho việc từ bỏ quyền này. Tất nhiên, vấn đề là làm thế nào để có được nguồn
tài chính cần thiết để trang trải cho các chi phí giao dịch và bản thân hoạt động giao dịch này.
Các động cơ biến đổi là những công cụ chính sách tác động tới chi phí và lợi ích tương đối
của các hoạt động kinh tế khác nhau. Có thể vận dụng các công cụ này để tác động tới hành
vi của nhà sản xuất hoặc người tiêu dùng. Ví dụ, một khoản hỗ trợ của chính phủ cho đầu vào
nông nghiệp sẽ làm tăng lợi nhuận tương đối của các sản phẩm nông nghiệp, do đó có thể
làm tăng nhu cầu nước tưới. Các động cơ thay đổi do vậy có khả năng làm tăng hoặc giảm
nhu cầu sử dụng nước ở trong cũng như ngoài dòng chảy. Số lượng các công cụ này trong
lĩnh vực chính sách kinh tế và tài chính gần như không có giới hạn.
Do đó, thách thức ở đây là nhu cầu để đảm bảo một sân chơi công bằng giữa các đối tượng
sử dụng nước trong và ngoài dòng chảy ở những cấp độ chính sách kinh tế khác nhau. Sau
đây là một số ví dụ về các động cơ thay đổi:
•

•
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 hính sách tín dụng: Khi có các khoản tín dụng hoặc tín dụng được trợ cấp cho nông
C
nghiệp chứ không phải cho bảo vệ động vật hoang dã hoặc các hoạt động sử dụng
đất tự nhiên khác. Điều này có thể dẫn đến những động cơ không đúng đắn khuyến
khích các chủ sở hữu đất sử dụng nước bên ngoài dòng chảy một cách không hiệu
quả hoặc tổ chức hoạt động nông nghiệp với lợi nhuận kinh tế thấp để có thể được
hưởng chính sách tín dụng này.
Đ ộng cơ tài chính theo ngành: Các chính sách sản xuất, đầu vào và xuất khẩu hỗ trợ
cho nông nghiệp và ủng hộ ngành thủy điện cạnh tranh với các nguồn năng lượng
khác là chỗ dựa cho các hoạt động này. Thất bại trong việc định giá nước hoặc định
giá không hợp lý (ví dụ: định giá nước trong nông nghiệp theo diện tích, không theo
khối lượng) sẽ không đưa ra được những tín hiệu đúng đắn cho đầu tư vào công tác
tiết kiệm nước.

•

 hính sách đầu tư công cộng: Tiêu chí lựa chọn dự án có thể phân biệt đối xử khi
C
ủng hộ các dự án lớn đầu tư tập trung cơ sở hạ tầng nước mà không hỗ trợ các chi phí
phục hồi sinh cảnh. Ví dụ, vào giữa những năm 90, Chính phủ Mỹ đã giảm giá 2% cho
việc thẩm định các dự án thủy lợi như xây dựng đập lớn và công trình điều tiết lũ. Với
tỷ lệ giảm giá thấp như thế, hầu như toàn bộ các dự án như vậy được coi là hiệu quả
về phương diện chi phí - lợi ích, do đó rất nhiều dự án đã được phê duyệt, gấp nhiều
lần lượng kinh phí sẵn có.

“CẦN CÓ MỘT HÀNH LANG PHÁP LÝ VÀ HÀNH CHÍNH RÕ RÀNG
TRƯỚC KHI CÁC CƠ QUAN CAM KẾT VỀ NGUỒN LỰC.”
“Các động cơ tạo điều kiện” là những yếu tố chính sách và thể chế tạo ra môi trường thuận
lợi cho sản xuất và tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ. Ví dụ, trong trường hợp dòng chảy môi trường,
cần có các thủ tục pháp lý và hành chính rõ ràng để bảo vệ nước trong dòng chảy trước khi
các cơ quan cam kết nguồn lực để thực hiện dòng chảy môi trường. Một số yếu tố tạo dựng
khác giúp quản lý thành công tài nguyên nước và dòng chảy môi trường bao gồm:
•
•
•
•
•
•
•

 hung chính sách, pháp lý và thể chế rõ ràng về phân bổ nước, sử dụng nước và/hoặc
K
quyền nước.
Các qui chế hành chính rõ ràng về chuyển giao nước từ sử dụng ngoài dòng chảy tới sử
dụng trong dòng chảy và phân bổ nguồn lực thỏa đáng của cơ quan cho nhiệm vụ này.
C ác điều khoản cho phương pháp tiếp cận bằng qui định đối với việc cấp phép có ràng
buộc thời gian cho cơ sở hạ tầng tài nguyên nước, ví dụ đối với đập nước.
N ăng lực và ý chí chính trị để tăng cường các qui chế và qui định hiện có đối với những
hoạt động sử dụng nước đã được phê duyệt, trong đó có các dòng chảy trên sông.
Cơ chế linh hoạt để giải quyết các xung đột về quyền nước giữa hệ thống bản địa và hệ
thống nhà nước và giữa các đối tượng sử dụng trong và ngoài dòng chảy.
C ác hệ thống giáo dục, đào tạo và nghiên cứu tạo điều kiện phát triển năng lực chuyên
môn trong các lĩnh vực và các ngành khác nhau liên quan tới dòng chảy môi trường.
H ỗ trợ các tổ chức và cơ quan truyền thông xây dựng nhận thức văn hóa và nguyên tắc
quản lý tôn trọng các giá trị sinh thái và đa dạng sinh học của dòng chảy môi trường.

Tóm lại, thách thức chính để đạt được dòng chảy môi trường là sẽ phải làm thế nào để
tránh rơi vào ba loại thất bại sau:
T hất bại thị trường, ví dụ, không có quyền sở hữu và/hoặc có những thiếu hụt về hỗ
trợ tài chính đối với dòng chảy môi trường.
•
T hất bại chính sách, ví dụ, tránh những động cơ không đúng đắn hoặc thiên vị trên
”sân chơi” bất lợi cho các mục đích sử dụng nước trong dòng chảy; và
•
T hất bại thể chế, ví dụ, đảm bảo rằng khung thể chế và năng lực góp phần thiết lập
hơn là chống lại dòng chảy môi trường.
Tuy nhiên, các dạng thức biến đổi và những vấn đề liên quan đến động cơ tạo dựng nêu
trên cần được xem xét kỹ lưỡng trước khi đi đến kết luận rằng đơn giản chỉ cần có đủ nguồn
tài chính và một số phương pháp hữu ích là có thể đưa nước trở lại với dòng sông.
•
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4.6 Các phương pháp tiếp cận tự nguyện
Xét trên phương diện rộng hơn, những nỗ lực nhằm thiết lập dòng chảy môi trường hoặc
sẽ dựa vào phương pháp tiếp cận bằng qui định hoặc trên cơ sở tự nguyện. Phân biệt giữa
hai phương pháp này tương đối đơn giản, trong nhiều trường hợp các phương pháp tiếp cận
tự nguyện xuất hiện từ một khung qui định hoặc được những qui định bổ sung hỗ trợ. Tuy
nhiên, sự khác biệt quan trọng là phương pháp tiếp cận tự nguyện cung cấp một khoản tài
chính cho dòng chảy môi trường và tạo điều kiện thị trường hỗ trợ cho các hoạt động trao đổi
tự nguyện trong khi phương pháp tiếp cận mệnh lệnh đòi hỏi phải có những dòng chảy này
mà không quan tâm tới vấn đề chi phí. Trong trường hợp thứ hai, có thể có đền bù cho các
bên tham gia hoặc họ có thể đơn giản là mất quyền được tiếp cận hoặc quyền sử dụng nước.
Điều này sẽ phụ thuộc cách thức phân bổ và quản lý nước và các vấn đề lớn hơn liên quan
đến thể chế chính trị, qui định của luật pháp và tính bất khả xâm phạm của quyền sở hữu.
Các phương pháp đầu tư tài chính trực tiếp, tự nguyện và cách tiếp cận trên cơ sở thị
trường đi theo quy trình khác nhau. Các mục tiêu đã được xây dựng và môi trường thuận lợi
đã được tạo dựng để thiết lập dòng chảy môi trường. Mức độ đạt được các mục tiêu đề ra
phụ thuộc vào nhiều yếu tố, về cơ bản bao gồm mức độ sẵn có của nguồn tài chính để trang
trải các chi phí phục hồi lưu lượng dòng chảy tự nhiên và phát triển các thị trường và cơ chế
thị trường cho phép giảm bớt chi phí giao dịch trong các hoạt động chuyển giao đó. Chương
này đưa ra nhiều giải pháp và kinh nghiệm về đầu tư tài chính cho dòng chảy môi trường và
phát triển các phương pháp tiếp cận thị trường.
Những nỗ lực nhằm khuyến khích phương pháp tiếp cận tự nguyện dựa trên lý luận cho
rằng đây là phương pháp có hiệu quả kinh tế hơn để phân bổ lại nước giữa các đối tượng sử
dụng trong và ngoài dòng chảy. Có thể đạt được điều này bằng cách kết hợp tốt hơn giữa
cung và cầu và có thể thông qua các động cơ khích lệ cải tiến kỹ thuật nếu công cụ đã được
thiết kế phù hợp. Nâng cao hiệu quả chi phí của phương pháp tiếp cận trên cơ sở thị trường
thường là một yếu tố hết sức quan trọng trong việc làm cho những phương pháp này trở nên
hiệu quả. Ví dụ, năm 2001, việc xả nước tưới của liên bang tại thượng nguồn lưu vực sông
Klamath ở Oregon của Mỹ đã được cắt giảm đáng kể để bảo vệ dòng chảy cho loài cá chép vây
ngắn và cá hồi bạc đang bị đe doạ. Hoạt động cắt giảm này đã làm cho các tổ chức tưới tiêu
bị thiệt hại kinh tế 33 triệu USD. Những nỗ lực của bang và liên bang hỗ trợ nông dân, ví dụ
thông qua thanh toán trực tiếp và khoan giếng lên tới gần 50 triệu USD. Nước của liên bang
được sử dụng để tưới cho khoảng 40% diện tích canh tác tại Lưu vực sông Klamath. Đáng tiếc
là diện tích canh tác này lại có giá trị sản xuất tốt hơn nhiều so với những diện tích được tưới
khác trong Lưu vực. Nếu các diện tích đất nhàn rỗi được sử dụng, trên cơ sở phương pháp
tiếp cận thị trường là sử dụng tối đa những diện tích sản xuất hiệu quả trước, thì chi phí tổn
thất sản lượng có thể chỉ còn 6.3 triệu USD. 83
Hệ thống thể chế, sở hữu và điều hành tài nguyên đất và nước trong bối cảnh cụ thể sẽ
ảnh hưởng lớn tới sự phù hợp của một phương pháp tiếp cận cụ thể tương tự như phương
pháp tiếp cận mệnh lệnh và kiểm soát. Ví dụ, các phương pháp tiếp cận thị trường có thể
không phù hợp tại những nơi nước được sở hữu và quản lý công cộng ở cấp địa phương, như
trường hợp ở Pháp. Thậm chí khi những phương pháp tiếp cận này được áp dụng, vẫn có thể
lựa chọn phương pháp để thực hiện theo hoặc làm thế nào để kết hợp các phương pháp này.
Các phương pháp chuẩn sử dụng thông tin về một số tiêu chí ra quyết định tốt nhất nên được
áp dụng để lựa chọn kết hợp các phương pháp tiếp cận thích hợp. Phương pháp tiếp cận đa
tiêu chí như vậy cần xác định được các tiêu chí phù hợp nhất với bối cảnh và thường là: chi
phí, tính bền vững về môi trường, sự công bằng, tính khả thi và các chi phí giao dịch.
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4.7 Các vấn đề chính cần giải quyết
Một số vấn đề quan trọng về kinh tế và tài chính cần phải được giải quyết để xây dựng
thành công một chương trình hoặc dự án dòng chảy môi trường.
Chi phí sẽ là bao nhiêu? Theo suy luận lôgíc thì các chi phí cho dòng chảy môi trường sẽ
thay đổi đáng kể. Các chi phí tài chính cơ bản của dòng chảy môi trường là những chi phí kỹ
thuật và/hoặc các khoản chi trả cho những đối tượng phải từ bỏ quyền sử dụng nước trước
đó của họ. Tuy nhiên, không nên đánh giá thấp những chi phí giao dịch này về khía cạnh tài
chính, kinh tế hay xã hội.

“NGUỒN TÀI CHÍNH CHỦ YẾU SẼ DO CÁC NGÂN QUỸ CÔNG CỘNG
VÀ NHÀ TÀI TRỢ CUNG CẤP.”
Ai sẽ chi trả? Phần lớn các nguồn tiền mặt đầu tư cho dòng chảy môi trường xuất phát từ
ngân quỹ công cộng hoặc tài trợ từ lĩnh vực tư nhân. Tại những nơi nước được bảo tồn, thay
vì từ bỏ quyền sử dụng, các đối tượng dùng nước hiện tại có thể đóng góp một phần đáng
kể bằng hiện vật hoặc tiền mặt. Có thể có cơ hội thu phí đối với những đối tượng hưởng lợi
mới, nhưng tồn tại những trở ngại quan trọng đối với vấn đề này tại cả các nước đã và đang
phát triển.
Tại sao phải tài trợ cho dòng chảy môi trường? Trong nhiều trường hợp, việc phát triển tài
nguyên nước đã bỏ qua các thời điểm tại đó sự phát triển này có giá trị kinh tế, xã hội và môi
trường. Nhiều qui định và điều chỉnh hệ sinh thái ven sông đã được thực hiện chủ yếu vì lợi
ích do các hệ thống này đem lại là những lợi ích công cộng, trong khi lợi ích của việc phát
triển tài nguyên nước thường được hiểu dễ dàng hơn như là các lợi ích tư nhân. Xu hướng này
hiện nay đã thay đổi theo hướng ngược lại vì mọi người giờ đây ngày càng thiên về các hệ
thống gần với tự nhiên hơn và sự hiểu biết về tác hại đối với sức khỏe và phúc lợi của những
nhóm người có mức sống thấp đang đần được cải thiện.
Làm thế nào để có được động cơ đúng đắn? Có nhiều động cơ ủng hộ các hoạt động kinh
tế có liên quan tới hiện trạng của dòng sông. Xoá bỏ hoàn toàn những trở ngại này rất khó,
nhưng ít nhất cần phải hiểu rõ - vì tìm cách ngăn chặn những trở ngại đó có thể còn khó khăn
hơn là trực tiếp đương đầu với chúng. Tạo điều kiện giúp tìm gia các biện pháp nhằm đạt được
dòng chảy môi trường có lẽ là cách tốt hơn và khả thi hơn để thay đổi ngay hiện trạng.
Đâu là những giải pháp lựa chọn? Hiện tại có nhiều phương pháp tiếp cận tự nguyện và
trên cơ sở thị trường làm giải pháp thay thế cho phương pháp ra lệnh và kiểm soát truyền
thống. Việc áp dụng những phương pháp này cuối cùng sẽ phải dựa vào một khuôn khổ luật
lệ thuận lợi cho việc thiết lập dòng chảy môi trường. Ưu điểm chính của việc sử dụng phương
pháp bảo tồn, thị trường nước, chi trả cho các dịch vụ lưu vực sông và các phương pháp khác
là chúng có khả năng biến nguồn tài chính sẵn có thành các giải pháp hiệu quả về mặt chi
phí. Vì những cơ chế này đã phát triển và có nhiều ưu điểm trong việc giảm chi phí giao dịch
và tránh được các biện pháp sử dụng qui định độc đoán khi tái phân bổ nước cho các mục
đích môi trường, nên chúng ta cần thấy rằng các phương pháp tiếp cận tự nguyện có vị trí
quan trọng trong việc thúc đẩy dòng chảy môi trường.
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Chương 5
Xây dựng k hung chính sách và pháp lý
5.1 Xác định bối cảnh
Một phương thức để quản lý hiệu quả dòng chảy môi trường cần được thiết kế sao cho
phù hợp với bối cảnh cụ thể của từng quốc gia. Thành công trong việc thiết lập và thực hiện
chế độ dòng chảy môi trường đòi hỏi sự hiểu biết đầy đủ về các bước trong quá trình xây
dựng chính sách, quy định và thể chế cần thiết. Đồng thời cần hiểu rõ rằng sẽ phải điều chỉnh
và áp dụng các bước chung cho phù hợp với điều kiện của địa phương. Việc áp dụng các bước
chung là khác nhau đối với các quốc gia và thường ngay với một quốc gia thì những bước này
cũng được áp dụng khác nhau ở cấp địa phương.
Để hiểu được bối cảnh trong nước và quốc tế khi đề cập đến dòng chảy môi trường, phải
xem xét cả hệ thống thể chế, chính sách và luật pháp trong nước và quốc tế. Tuy nhiên, yêu
cầu mức độ hiểu biết về bối cảnh quốc tế sẽ khác nhau tuỳ theo mức độ và vị trí của từng
người trong quá trình tham gia. Đối với một số người, hiểu biết đầy đủ về luật quốc tế và các
công cụ không ràng buộc khác là điều thiết yếu. Đối với một số khác, kiến thức này có thể ít
liên quan trực tiếp.
Bước đầu tiên là phải xác định những công cụ luật pháp và ràng buộc pháp lý hiện tại có
thể có ảnh hưởng đến các quyết sách và hành động được thực hiện ở cấp trung ương. Có thể
thực hiện được việc này bằng cách nghiên cứu các điều ước mà quốc gia đó là một thành
viên, cũng như các công cụ luật pháp được quốc gia đó hỗ trợ. 84 Mục đích của bước này là
nhằm xem xét những nghĩa vụ đối với khu vực và toàn cầu cần được tuân thủ và nghiên cứu
cách thức thực hiện những nghĩa vụ này một cách tốt nhất thông qua hệ thống chính sách
và luật pháp trong nước. Có nhiều hướng dẫn và tuyên bố mặc dù không ràng buộc về mặt
pháp lý nhưng vẫn có thể cung cấp những chỉ dẫn rất hữu ích cho một quốc gia trong việc
xây dựng chiến lược dòng chảy môi trường của mình. 85
Bước thứ hai là xác định xem Hiến pháp quốc gia đề cập gì về tài nguyên nước và môi
trường, 86 có những chính sách và quy định nào ở cấp trung ương và địa phương và những cơ
quan nào chịu trách nhiệm thi hành những chính sách và quy định này. Quá trình này có thể
mất nhiều thời gian vì nó liên quan đến việc rà soát lại các chính sách và quy định có thể có
ảnh hưởng đến dòng chảy môi trường về phương diện kinh tế, xã hội và môi trường.
Ví dụ, có thể có chính sách xã hội về việc cho phép các cộng đồng dân cư tiếp cận tài
nguyên nước hoặc một chính sách kinh tế đưa nước tưới đến các khu vực mới. Những chính
sách này có thể chưa nằm trong quy định hay chính sách môi trường, hay là chủ đề thảo luận
giữa các bộ, ngành trong chính phủ. Hơn nữa, một số chức năng quản lý tài nguyên nước có
thể được phân cấp cho chính quyền địa phương hoặc các cơ quan do hoặc không do luật
pháp quy định. Tương tự như vậy, việc quản lý cơ sở hạ tầng có thể thuộc trách nhiệm của
chính quyền vùng hoặc liên bang hoặc thậm chí là người quản lý thuộc khu vực tư nhân.
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5.2 Luật quốc tế và các công cụ khác
Hiếm khi các điều ước hoặc các công cụ luật pháp đề cập trực tiếp đến dòng chảy môi
trường trong một điều khoản duy nhất. Vì vậy cần khai thác các điều khoản khác chẳng hạn
như những điều khoản về bảo vệ môi trường hoặc các mục đích sử dụng dòng sông ngoài
giao thông vận tải thủy, xem liệu chúng có đề cập đến vấn đề một cách đầy đủ và bao quát
hơn không.
Khái niệm dòng chảy môi trường là một phần của ý tưởng lớn hơn trong việc áp dụng
phương pháp tiếp cận hệ sinh thái vào công tác quản lý tổng hợp tài nguyên nước. Như vậy,
các công cụ luật pháp quốc tế liên quan sẽ không chỉ là những văn kiện điều chỉnh trực tiếp
đến tài nguyên nước, mà còn là những văn kiện tập trung vào việc bảo vệ thiên nhiên và các
hệ sinh thái. Nói cách khác, cần phải xem xét bao quát một loạt các văn kiện quốc tế: từ các
công ước về “sông” đến các hiệp định đa quốc gia về môi trường như Công ước Đa dạng Sinh
học (CBD).

“HIỂU BIẾT VỀ CÁC LUẬT QUỐC TẾ CÓ HIỆU LỰC
VÀ CÁC VĂN KIỆN KHÔNG RÀNG BUỘC KHÁC.”

5.2.1 Các điều ước về Sông
Có ba ví dụ về các hiệp định khung quốc tế về sông 87 có liên quan trong bối cảnh này:
(1) Công ước Barcelona và Đạo luật về chế độ dòng chảy của các công trình giao thông
thủy có tầm quan trọng quốc tế; 88
(2) Công ước về phát triển thủy điện ảnh hưởng tới nhiều quốc gia; 89 và
(3) C ông ước của Liên hiệp quốc về Luật sử dụng các thủy vực quốc tế ngoài mục đích giao
thông thủy. 90
Hai điều ước đầu được thông qua vào những năm 1920 và cả hai hiện đều đang có hiệu
lực. Điều ước thứ hai quy định trong trường hợp một bên tham gia Công ước mong muốn tiến
hành những hoạt động phát triển thủy điện sẽ buộc phải đàm phán với các quốc gia ở ven
sông bị ảnh hưởng nhằm đạt được sự đồng thuận trước khi thực hiện những hoạt động này.
Năm 1970, Đại hội đồng Liên hiệp quốc khuyến nghị Ủy ban Luật pháp quốc tế (ILC) 91 tiến
hành một nghiên cứu về Luật sử dụng các thủy vực quốc tế ngoài mục đích giao thông thủy
nhằm soạn thảo bộ luật. Sau hơn 20 năm làm việc cật lực, ILC đã trình Liên hiệp quốc các Điều
khoản Dự thảo của Luật sử dụng các thủy vực quốc tế ngoài mục đích giao thông thủy . Dựa
vào bản dự thảo này, cuối cùng một điều ước đa phương đã được Đại hội đồng Liên hiệp quốc
thông qua vào ngày 21 tháng 5 năm 1997.
Công ước Liên hiệp quốc về Luật sử dụng các thủy vực quốc tế ngoài mục đích giao thông
thủy là điều ước khung toàn cầu duy nhất đề cập đến việc sử dụng sông cho các mục đích
khác ngoài mục đích giao thông thủy. Công ước đặt ra các trách nhiệm và quyền lợi cơ bản
của các nước thành viên, quy định khuôn khổ hợp tác giữa các bên tham gia và có thể được
điều chỉnh khi được sự đồng ý của các quốc gia thành viên có chung thủy vực. Công ước này
yêu cầu các quốc gia thành viên bảo vệ và bảo tồn các hệ sinh thái thuộc các thủy vực quốc
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Hiệp định Mêkông
Hiệp định Mê-kông được ký kết năm 1995 giữa Campuchia, Lào, Thái Lan và Việt Nam để
thành lập Ủy hội Mê-kông và thay thế một Hiệp ước trước đó về việc thành lập Ủy ban Mêkông lâm thời. Hiệp định Mê-kông tạo nên một khuôn khổ hợp tác giữa các Quốc gia có
chung lưu vực sông trong tất cả các lĩnh vực phát triển bền vững lưu vực sông. Các thành
viên có trách nhiệm bảo vệ môi trường lưu vực sông khỏi bị ô nhiễm và những tác động có
hại khác do các kế hoạch phát triển và sử dụng tài nguyên nước và các tài nguyên liên quan
gây ra. Hiệp định này đặc biệt yêu cầu duy trì dòng chảy tối thiểu để bảo vệ các hệ sinh thái
và chỉ ra rằng các quốc gia sẽ hợp tác trong việc duy trì dòng chảy “ở mức không thấp hơn
mức dòng chảy tháng tự nhiên tối thiểu có thể chấp nhận được trong các tháng mùa khô”.
Ủy ban phối hợp, một bộ phận thực thi của Ủy hội Mê-kông, chịu trách nhiệm thông qua
các hướng dẫn cần thiết về khu vực và các mức lưu lượng dòng chảy được áp dụng.

tế, kiểm soát nguồn ô nhiễm và tiến hành các biện pháp phòng ngừa đối với các loài ngoại
lai. Các quốc gia nằm trong cùng một thủy vực quốc tế có nghĩa vụ hợp tác trong việc điều
tiết thủy vực. Các nước này cũng có trách nhiệm làm việc với nhau về bất kỳ công trình hạ
tầng hoặc biện pháp tiếp theo nào đó nhằm thay đổi hoặc kiểm soát dòng chảy của các thủy
vực quốc tế. Các quốc gia cũng phải có các biện pháp, độc lập hoặc phối hợp, ở các thủy vực
quốc tế nhằm bảo tồn môi trường biển, bao gồm cả các cửa sông.
Có một số hiệp định liên quan đến các thủy vực cụ thể với những nguyên tắc chung của luật
nước quốc tế áp dụng cho dòng chảy môi trường. Các hiệp định khác cũng có những nguyên
tắc tương tự nhưng đi xa hơn một chút bằng việc đưa thêm vào các điều khoản cụ thể về điều
tiết dòng chảy sông ngòi . Dưới đây là một số ví dụ điển hình về những hiệp định này.
•
•
•
•

 ông ước về bảo vệ và sử dụng các thủy vực liên quốc gia và hồ quốc tế (Công ước
C
Helsinki); 92
Hiệp định Mê-kông; 93
Nghị định thư về các hệ thống thủy vực chung trong cộng đồng phát triển Nam Phi;94 và
C ông ước về hợp tác để bảo vệ và sử dụng bền vững nguồn nước của các lưu vực
Sông Tây Ban Nha - Bồ Đào Nha.

Công ước Helsinki đặc biệt có liên quan đến dòng chảy môi trường. Công ước này do Ủy
ban kinh tế châu Âu của Liên hiệp quốc đàm phán, phê duyệt và có 33 bên tham gia, kể cả
Cộng đồng châu Âu. Công ước này có những mục tiêu sau:
•
•

•

•

P hòng ngừa, giảm thiểu và kiểm soát ô nhiễm nước gây ra hoặc có thể gây ra những
tác động liên quốc gia;
Đ ảm bảo rằng các nguồn nước liên quốc gia được sử dụng hợp lý và bình đẳng, đặc
biệt chú ý đến đặc tính liên quốc gia trong trường hợp những hoạt động gây ra hoặc
có thể gây ra tác động liên quốc gia;
Đ ảm bảo rằng các nguồn nước liên quốc gia được sử dụng nhằm mục đích quản lý
nước hợp lý và đúng đắn về mặt sinh thái, bảo tồn tài nguyên nước và bảo vệ môi
trường; và
Đảm bảo tính chất bảo tồn và khi cần thiết, phục hồi các hệ sinh thái.
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Khái niệm về tác động xuyên quốc gia bao gồm một loạt các hoạt động có thể ảnh hưởng
đến hệ sinh thái thủy vực và do đó liên quan đến việc cung cấp dòng chảy môi trường. Tác
động liên quốc gia được định nghĩa “là bất kỳ tác động có hại nào đối với môi trường do thay
đổi các điều kiện của các nguồn nước liên quốc gia gây ra bởi hoạt động của con người được
tiến hành hoàn toàn hoặc một phần trong vùng lãnh thổ thuộc thẩm quyền của một thành
viên, hoặc một khu vực thuộc thẩm quyền của một thành viên khác. Những ảnh hưởng như
vậy tới môi trường bao gồm những ảnh hưởng về sự an toàn và sức khỏe con người, hệ động
thực vật, đất, nước, không khí, khí hậu, cảnh quan và các di tích lịch sử hoặc các công trình
tự nhiên khác hoặc sự tương tác giữa các yếu tố này; chúng cũng bao gồm các ảnh hưởng tới
di sản văn hóa hoặc các điều kiện kinh tế - xã hội gây ra bởi những biến đổi của những nhân
tố này” (Điều 12).
Khuyến khích các bên tham gia đàm phán về các phương pháp quản lý thống nhất đối
với các sông chung và điều chỉnh các hiệp định sẵn có cho phù hợp với các điều khoản của
Công ước. Các Hiệp định được đàm phán trong khuôn khổ Công ước Helsinki đã phản ánh
xu hướng này, cũng như phương pháp tiếp cận tổng hợp về sử dụng và bảo tồn toàn bộ lưu
vực; ví dụ Công ước 1994 về bảo vệ và sử dụng bền vững sông Danube, và Công ước 1999 về
bảo vệ sông Rhine.

5.2.2 Các điều ước ngoài sông
Một số điều ước quốc tế “ngoài sông” nhằm bảo tồn và sử dụng bền vững các lưu vực sông
như một phần của một phương pháp / nhiệm vụ rộng hơn và vì vậy được xem là có liên quan
tới quản lý dòng chảy môi trường.
Công ước về các vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế, đặc biệt như là nơi cư trú
của các loài chim nước (Công ước Ramsar) 95 là công ước đầu tiên trong số các hiệp ước loại
này. Công ước này nhằm đảm bảo việc sử dụng khôn khéo tất cả các vùng đất ngập nước và
tạo cơ sở pháp lý cho việc bảo tồn nghiêm ngặt hơn đối với các vùng đất ngập nước được liệt
kê trong Danh mục các vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế. Trọng tâm ban đầu
của Công ước về các loài chim nước đã được mở rộng trong Hội nghị các bên tham gia (COP)
được thành lập theo Công ước nhằm mở rộng tới các loài khác và xem xét tầm quan trọng
của các vùng đất ngập nước đối với – trong số các mục tiêu khác nhau – việc cải thiện công
tác quản lý nguồn nước.
Công ước đã thông qua một số hướng dẫn về bản chất là không ràng buộc nhưng khuyến
khích các bên tham gia đưa ra các biện pháp quản lý dòng chảy môi trường. Các hướng dẫn
có liên quan nhất là những hướng dẫn về rà soát lại các luật, quy định và thể chế nhằm đẩy
mạnh việc bảo tồn và sử dụng khôn khéo các vùng đất ngập nước. Các hướng dẫn về việc
lồng ghép bảo tồn và sử dụng khôn khéo đất ngập nước trong quản lý lưu vực sông và những
hướng dẫn được thông qua gần đây về phân bổ và quản lý nguồn nước nhằm duy trì các chức
năng sinh thái của đất ngập nước cũng rất hữu ích.
Trong quản lý dòng chảy môi trường, không được xem nhẹ vai trò của đất ngập nước. Các
vùng đất ngập nước là một bộ phận hết sức quan trọng của một hệ thống sông khỏe mạnh.
Đất ngập nước được xem như là các “quả thận” của cảnh quan nhờ các chức năng của chúng
trong chu trình thủy văn và do chúng là những nơi tiếp nhận chất thải ở cuối nguồn. Những
chức năng đó bao gồm: làm sạch nước bị ô nhiễm, hạn chế lũ lụt, bảo vệ bờ biển, và bổ cập
nước cho các tầng nước ngầm.
Trong Hội nghị lần thứ tám của các bên tham gia Công ước Ramsar, (Valencia, Tây Ban Nha,
2002) các bên tham gia đã thông qua hướng dẫn về phân bổ và quản lý nguồn nước để duy trì
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các chức năng sinh thái của đất ngập nước. Nghị quyết công nhận tính đa dạng về dịch vụ mà
các vùng đất ngập nước có thể cung cấp và sự cần thiết phải phân bổ nguồn nước cho việc
duy trì đặc tính sinh thái tự nhiên của chúng. Nghị quyết nhấn mạnh bảy nguyên tắc sau: tính
bền vững, quy trình rõ ràng, tính bình đẳng trong các quá trình tham gia và ra quyết định, uy
tín khoa học, minh bạch trong thực hiện, linh hoạt trong quản lý và trách nhiệm giải trình về
các quyết định. Nghị quyết đồng thời đưa ra năm nhóm hướng dẫn để thực hiện các nguyên
tắc này. Các nguyên tắc này liên quan đến chính sách và pháp lý về phân bổ nguồn nước cho
các hệ sinh thái đất ngập nước, lượng giá các hệ sinh thái đất ngập nước, đánh giá dòng chảy
môi trường ở hạ lưu đập, xác định các kịch bản phân bổ nguồn nước cho một hệ sinh thái đất
ngập nước cụ thể và tiến hành phân bổ nguồn nước cho các vùng đất ngập nước.
Giống như Công ước Ramsar, Công ước về bảo vệ các di sản văn hóa và tự nhiên của thế
giới (Công ước Di sản thế giới) 96 có hiệu lực đối với danh sách các di sản cụ thể. Tuy nhiên, nó
có một chế độ độc lập và nghiêm ngặt đối với việc lựa chọn di sản đồng thời áp đặt các ràng
buộc khắt khe hơn đối với các bên tham gia và bao gồm một số điều khoản về báo cáo và
thanh tra. Giá trị của công ước này đối với dòng chảy môi trường là thông qua việc bảo vệ cho
các di sản đã được liệt kê là những vùng có giá trị toàn cầu đáng chú ý dựa trên các giá trị di
sản thiên nhiên của chúng, khi các di sản có thẻ bao gồm một hồ nước, dòng sông, hoặc vùng
đầu nguồn của một thủy vực. Công ước Ramsar và Công ước Di sản thế giới hoạt động trên cơ
sở các danh mục tự nguyện. 97 Tuy nhiên, một khi một vùng đất ngập nước, dòng sông hoặc
một vùng cụ thể đã được đăng ký vào danh mục, chúng sẽ chịu sự chi phối của quốc tế.
Công ước về Bảo tồn các loài động vật hoang dã di cư (Công ước Bonn) 98 cũng có liên quan
gián tiếp đến việc quản lý dòng chảy môi trường. Công ước này, ngược lại với Công ước Di
sản thế giới và Công ước Ramsar, thông qua một cách tiếp cận tập trung vào các loài và thiết
lập một khuôn khổ trong đó “Các quốc gia ngang hàng” (các quốc gia có thẩm quyền đối với
bất kỳ phần nào trong phạm vi của một loài cụ thể) có thể hợp tác để ngăn ngừa các loài di
trú khỏi bị đe dọa. Trong số các cơ chế bảo tồn được quy định bởi Công ước có sự phát triển
các hiệp định riêng rẽ giữa các bên thuộc “Các quốc gia ngang hàng” đối với một loài cụ thể
hoặc các nhóm loài có trong danh mục, và môi trường sống của chúng, để bảo tồn những loài
này. Công ước Bonn có thể có ích đối với việc bảo tồn dòng chảy môi trường khi các dòng
sông và vùng đất ngập nước tạo thành nơi cư trú của các loài được bảo vệ và việc duy trì
dòng chảy là cần thiết để đảm bảo sự tồn tại của các loài di trú.
Công ước Đa dạng sinh học (CBD) là một hiệp ước khung nhằm đạt được sự bảo tồn đa
dạng sinh học trên trái đất. Các mục tiêu của Công ước rất rộng và những trách nhiệm cụ
thể của các bên tham gia Công ước được diễn tả bằng những thuật ngữ rất bao quát. Công
ước này áp dụng cho đa dạng sinh học thuộc tất cả các nguồn (trên cạn, biển và các nguồn
thủy sinh khác) và do đó có liên quan tới dòng chảy môi trường. Công ước Đa dạng sinh học
thiết lập một chế độ toàn diện cho việc bảo tồn các hệ sinh thái và tài nguyên sinh học. Các
mục tiêu của nó là: (i) bảo tồn đa dạng sinh học; (ii) sử dụng bền vững các thành phần của
đa dạng sinh học; và (iii) chia sẻ một cách công bằng các lợi ích đem lại từ việc sử dụng các
nguồn gen.
Các bên tham gia Công ước có trách nhiệm hợp tác trong việc bảo tồn đa dạng sinh học
ở những khu vực ngoài thẩm quyền quốc gia và xây dựng mới hoặc thay đổi các chiến lược,
kế hoạch và chương trình hiện hành của quốc gia về bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng
sinh học. Yêu cầu các bên tham gia lồng ghép đa dạng sinh học vào kế hoạch, chương trình
và chính sách ngành hoặc liên ngành. Đặc biệt quan trọng đối với dòng chảy môi trường
là các điều khoản của Công ước Đa dạng sinh học liên quan đến bảo tồn tại chỗ và những
điều khoản về đánh giá tác động môi trường và giảm thiểu các tác động xấu. Hội nghị các
bên tham gia (COP) đã thông qua một số nghị quyết đề cập đến đa dạng sinh học thuộc các
nguồn nước lục địa. Những quyết định này đề cập đến các cơ cấu thể chế và pháp lý cho việc
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quản lý các hệ sinh thái nước lục địa, việc thông qua các kế hoạch, chương trình, chiến lược
và việc lồng ghép đa dạng sinh học vào các chính sách có liên quan.
Mặc dù một số cam kết đã đề cập ở trên khá mơ hồ và cho phép các bên quyền tự quyết cao
trong quá trình thực hiện, nhưng dù sao chúng cũng tạo cơ sở tốt cho một cơ chế quốc tế toàn
diện và đang ngày càng phát triển về dòng chảy môi trường. Trong hầu hết các trường hợp, xã hội
dân sự có rất nhiều cơ hội để gây áp lực tới các bên tham gia, yêu cầu họ tuân thủ các điều khoản
của hiệp ước và đồng thời cung cấp sự hỗ trợ về kỹ thuật cũng như chuyên môn cần thiết.

5.2.3 Quyền và nghĩa vụ của các quốc gia tại các lưu vực sông quốc tế
Cộng đồng quốc tế đã không thể đạt được sự nhất trí trong việc thông qua một điều ước
toàn diện ở quy mô toàn cầu về bảo tồn và sử dụng các lưu vực sông. Điều ước của Liên hiệp
quốc năm 1997 đề cập ở trên 99 mới chỉ giới hạn ở việc quy định các nguyên tắc mang tính
toàn cầu và một số khuyến cáo và hướng dẫn nhất định như là kim chỉ nam cho các chính
sách quản lý các sông liên quốc gia. Những nguyên tắc và hướng dẫn chỉ đạo này là rất hữu
ích cho các quốc gia ven sông có chung thủy vực. Để những nguyên tắc này thực sự có ý
nghĩa, chúng cần được đưa vào thực tiễn nhờ việc thông qua những điều lệ cụ thể áp dụng
cho các thủy vực nhất định. Những nguyên tắc nêu ra ở trên có trong Công ước Liên hiệp
quốc năm 1997 và các hiệp định có liên quan khác bao gồm:
•
•
•
•

Sử dụng công bằng thủy vực quốc tế; 100
Trách nhiệm không gây tác hại nghiêm trọng đến các quốc gia ven sông khác; 101
Nghĩa vụ hợp tác có thiện chí; 102 và
Thường xuyên trao đổi thông tin và dữ liệu. 103
Các điều lệ của Hiệp hội Luật quốc tế (ILA)
Hiệp hội Luật quốc tế, một tổ chức học thuật phi chính phủ có uy tín được thành lập
năm 1873, đã thông qua Các điều lệ Helsinki về sử dụng nước ở các sông quốc tế. Các
điều lệ này được thông qua năm 1966, sau đó đã được hoàn thiện thêm với các điều lệ
bổ xung, chẳng hạn như về bảo vệ môi trường hiện trạng nước dưới đất. Hiện các điều lệ
này đang được Ủy ban Tài nguyên nước của ILA chỉnh sửa.
Các Điều lệ Helsinki xác nhận lưu vực sông là nền tảng cho việc quản lý các sông quốc
tế và được định nghĩa là “khu vực địa lý trải rộng trên hai hoặc nhiều quốc gia, được xác
định bởi đường phân thủy của hệ thống các nguồn nước, kể cả nước mặt và nước ngầm,
cùng chảy tới một điểm cuối cùng”. Công ước Liên hiệp quốc năm 1997 không sử dụng
khái niệm này và sử dụng một khái niệm hạn chế hơn về thủy vực quốc tế.
Khoản IV của Điều lệ bao gồm quy tắc về sử dụng công bằng trong đó hạn chế chủ
quyền quốc gia và quy định rằng mỗi quốc gia thuộc lưu vực có quyền được hưởng một
phần công bằng và hợp lý trong việc sử dụng các nguồn nước của một lưu vực sông quốc
tế phục vụ lợi ích quốc gia, sau khi xem xét những yếu tố như khí hậu, dân số, các mục
đích sử dụng ưu tiên và các nguồn nước thay thế. Quy tắc này được bổ sung bởi một số
quy tắc khác như: không phân biệt ưu tiên giữa các loại hình sử dụng; các hoạt động hiện
tại có thể được cho là công bằng và hợp lý, trừ khi quốc gia ven sông khác chỉ ra được sự
không công bằng của chúng; và không có quốc gia nào có thể bảo lưu các mục đích sử
dụng thủy vực trong tương lai cho bản thân quốc gia mình.
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Một đóng góp chính của Điều lệ Helsinki là nhằm bảo vệ việc sử dụng các nguồn
nước một cách “có lợi ích”, nghĩa là những hoạt động sử dụng nước có giá trị về mặt
kinh tế hoặc xã hội. Do đó, người ta có thể lập luận rằng việc sử dụng nguồn nước cho
môi trường là một trong những mục đích sử dụng có giá trị xã hội.
Mặc dù Điều lệ này không phải là một phần của điều ước, nó đã được áp dụng
trong một số trường hợp cho các mục đích xây dựng điều ước, như trong trường hợp
Điều ước Lưu vực sông giữa Argentina, Bolivia, Brazil, Paraguay và Uruguay.

5.2.4 Các văn kiện không ràng buộc
Ngoài những điều ước và hiệp định chỉ ra ở trên, còn có một nhóm văn kiện khó định
nghĩa và không thể được coi là “luật” theo đúng nghĩa nhưng lại có liên quan. Trong hầu hết
các trường hợp, những nguyên tắc đặt ra trong những văn kiện này đã được thảo luận, đàm
phán một cách kỹ lưỡng, và thường nhằm cung cấp hướng dẫn chung; vì vậy những nguyên
tắc này có ý nghĩa và không phải hoàn toàn thiếu hiệu lực
Trong nhóm công cụ được biết đến như là “luật mềm” này, người ta có thể đưa vào những
văn kiện như các bộ quy tắc ứng xử, hướng dẫn, nguyên tắc, khuyến nghị, nghị quyết và tiêu
chuẩn. Chúng đã được công nhận bởi các tổ chức như Chương trình Môi trường Liên hiệp
quốc, Tổ chức Hàng hải Quốc tế và Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế. Ý nghĩa của
những văn kiện này là ở chỗ trên thực tế chúng chứng tỏ có một sự nhất trí chung giữa các
bên tham gia cũng như đóng góp vào việc xây dựng những nguyên tắc mới trong luật quốc
gia và quốc tế.
Các nguyên tắc chỉ đạo chi phối dòng chảy môi trường được thể hiện trong một loạt các
công cụ thuộc “luật mềm” như Chương trình Nghị sự 21. 105 Chương trình Nghị sự 21 bao gồm
khái niệm phát triển bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên. Chương 18 đưa ra một quan
điểm toàn diện về quản lý tài nguyên nước, đặc biệt nêu rõ tầm quan trọng của công tác quản
lý tổng hợp tài nguyên nước ở các lưu vực sông.
Mức độ phù hợp của quản lý tài nguyên nước, bao gồm cả dòng chảy môi trường, được
nêu rõ là ở cấp lưu vực hoặc tiểu lưu vực. Trong khi đây hiển nhiên là một phẩn rất quan trọng
trong công tác quản lý tài nguyên nước phục vụ dòng chảy môi trường thì lại chưa có sự đánh
giá đầy đủ toàn bộ mối quan tâm cần xem xét trong việc quản lý thích hợp dòng chảy môi
trường. Tầm quan trọng của việc quản lý dòng chảy môi trường được đề cập cụ thể trong
Chương 18 và bao gồm việc duy trì sự lành mạnh của sông ngòi để phục vụ sức khỏe và chất
lượng cuộc sống của con người.
Do đó quản lý tổng hợp tài nguyên nước dựa trên cơ sở nhận thức nước là một phần
không thể thiếu của hệ sinh thái, một nguồn tài nguyên thiên nhiên và một tài sản kinh tế
xã hội, mà số lượng và chất lượng nước sẽ quyết định bản chất sử dụng. Bất kỳ một chế độ
dòng chảy môi trường nào cũng cần ít nhất là đảm bảo dòng chảy qua các hệ sinh thái ở mức
duy trì sự toàn vẹn của chúng. Áp dụng phương pháp tiếp cận lưu vực sông để quản lý tài
nguyên nước, coi nước không chỉ là một phần không thể thiếu của hệ sinh thái mà còn là một
loại hàng hóa có giá trị kinh tế và xã hội cần thiết cho cuộc sống, là một mục tiêu rõ ràng của
Chương trình Nghị sự 21.
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Hội nghị Thượng đỉnh Thế giới về Phát triển bền vững (Johannesburg 2002) là một hoạt
động tiếp theo Chương trình Nghị sự 21. Kế hoạch Thực hiện đưa ra hướng dẫn cụ thể cho các
quốc gia thành viên về cách thức áp dụng các chiến lược quản lý phục vụ dòng chảy môi trường.
Kế hoạch Thực hiện khẳng định sự cần thiết phải xây dựng các kế hoạch quản lý tổng hợp tài
nguyên nước và các kế hoạch khai thác sử dụng hiệu quả tài nguyên nước vào năm 2005, hỗ trợ
cho các nước đang phát triển thông qua những hành động ở tất cả các cấp nhằm:
•

•

•

•

X ây dựng và triển khai các chiến lược, kế hoạch và chương trình ở cấp quốc gia / vùng
về quản lý tổng hợp lưu vực sông, quản lý nước ngầm và áp dụng các biện pháp cải
thiện hiệu quả của cơ sở hạ tầng nước nhằm làm giảm tổn thất và tăng cường tái sử
dụng nước;
Á p dụng toàn bộ các công cụ chính sách, bao gồm quy định, giám sát, các biện pháp
tự nguyện, các công cụ dựa trên thông tin và thị trường, quản lý sử dụng đất và thu
hồi chi phí của các dịch vụ nước trong đó các mục tiêu thu hồi chi phí không được là
rào cản đối với việc tiếp cận nước sạch của người nghèo, và sử dụng phương pháp
tiếp cận quản lý tổng hợp lưu vực sông; 106
Tăng cường sử dụng hiệu quả tài nguyên nước và khuyến khích phân bổ nước giữa
các mục đích sử dụng nước cạnh tranh, ưu tiên đáp ứng nhu cầu sử dụng nước cơ
bản của con người và cân bằng giữa yêu cầu bảo tồn hoặc phục hồi các hệ sinh thái
và chức năng của chúng, đặc biệt trong những môi trường dễ bị tổn thương, với các
nhu cầu sử dụng cho sinh hoạt, công nghiệp và nông nghiệp, bao gồm cả việc bảo vệ
an toàn chất lượng nước uống; và
X ây dựng các chương trình nhằm giảm thiểu ảnh hưởng của các sự cố do nước gây ra.

Công tác quản lý dòng chảy môi trường ở các sông liên quốc gia là một vấn đề mang tính
quốc tế và do đó chịu sự chi phối của luật pháp quốc tế. Việc diễn giải và áp dụng một cách
đúng đắn các nguyên tắc liên quan là bước đầu cho việc xây dựng một cơ chế toàn diện hơn
cho quản lý dòng chảy môi trường trong bối cảnh liên quốc gia, cũng như trong giới hạn
thẩm quyền của một quốc gia.

5.3 Chính sách và pháp luật quốc gia
Trong đa số các trường hợp, luật pháp hiện hành của quốc gia chưa thiết lập được các
nguyên tắc rõ ràng và có hệ thống nhằm hợp pháp hóa việc cung cấp nước cho dòng chảy
môi trường. Chỉ có một vài quốc gia nhận thức được tầm quan trọng của các loại hình sử
dụng nước không hao và đã xây dựng luật pháp riêng về vấn đề này. Những ví dụ gần đây
nhất về xây dựng luật pháp phục vụ quản lý dòng chảy môi trường có thể thấy ở Nam Phi và
Ôxtrâylia. 107

“TRONG NHIỀU TRƯỜNG HỢP, LUẬT PHÁP QUỐC GIA
CHO DÒNG CHẢY MÔI TRƯỜNG CHƯA ĐƯỢC THIẾT LẬP.”
Các công cụ luật pháp đã được sử dụng bao gồm yêu cầu pháp lý phải cung cấp một dòng
chảy “môi trường” tối thiểu, việc thông qua luật về các sông ngòi có cảnh quan đẹp và hoang
dã, việc áp dụng học thuyết ủy thác công, và việc quản lý dòng chảy có điều tiết nhằm đảm
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bảo các lợi ích môi trường. Đặc biệt khi giải quyết vấn đề phân bổ quá mức nguồn nước của
các dòng sông, trong một số trường hợp cần có các điều khoản về việc thu hồi bắt buộc hoặc
tự nguyện các quyền sử dụng nước hiện tại. Dưới đây là một số ví dụ về các công cụ này.

Một người nông dân Thái đang bơm nước ở Pathum Thani, Thái lan. Năm 1999, những nông dân trồng lúa và cam ở
đây đã bơm một lượng từ các sông trong mùa khô khắc nghiệt nhất trong các thập kỷ do ảnh hưởng của El Nino.

Nhà nước, là chủ thể Ủy thác công, được yêu cầu phải bảo vệ các nguồn nước:
trường hợp Hồ Mono
Năm 1983, trong vụ kiện giữa Hội Audubon quốc gia và Toà án cấp cao, Toà án tối cao
California đã quyết định bảo vệ các quyền cố hữu của các nguồn nước độc lập khỏi những
mục đích do con người tạo ra. Quyết định này là một thí dụ cho việc ứng dụng tiến bộ của
học thuyết ủy thác công trong việc bảo vệ các nguồn nước. Hồ Mono là hồ lớn thứ hai ở
California, được 5 dòng suối nước ngọt chủ yếu do tan tuyết trên dãy núi Nevada Sierra
cung cấp. Năm 1940, Hội đồng Nước California cho phép Thành phố Los Angeles quyền
sử dụng hầu hết toàn bộ dòng chảy của các suối này. Chính sách này đã làm cho mực
nước trong hồ hạ thấp và diện tích bề mặt hồ giảm một phần ba cũng như làm gia tăng
độ mặn và đe dọa nghiêm trọng các giá trị sinh thái cũng như vẻ đẹp cảnh quan của hồ.
Hội Audubon quốc gia (NAS) đã đệ đơn kiện buộc Thành phố Los Angeles không được đổi
hướng dòng chảy với luận điểm là theo học thuyết Ủy thác công, Hội đồng Nước có bổn
phận phải bảo vệ vùng bờ, vùng lòng hồ và nguồn nước của hồ Mono.
Một phần liên quan và có trọng lượng nhất của quyết định này là việc toà án áp đặt bổn
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phận đối với Hội đồng Nước, như là một chủ thể ủy thác công, trong việc xem xét tác
động môi trường của chính sách phân bổ nước hiện tại và để tái phân bổ nước nếu thấy
cần thiết nhằm bảo vệ hệ sinh thái của hồ Mono.
Hiển nhiên quyết định này đòi hỏi một đạo luật cân bằng giữa hai lợi ích cơ bản:
nhu cầu nước ngọt của người dân thành phố Los Angeles và của các loài và hệ sinh thái
bản địa ở hồ Mono.
Ý nghĩa của quyết định trong vụ việc hồ Mono đối với dòng chảy môi trường là ở
chỗ nó đã phát triển và làm giàu thêm định nghĩa về Ủy thác công. Thêm vào đó, quyết
định này đã áp đặt trách nhiệm thường xuyên đối với các Bang - như là những chủ thể
được Ủy thác - trong xem xét tác động môi trường của việc sử dụng và đổi hướng các
nguồn nước.

Các nhu cầu dòng chảy tối thiểu
Luật pháp của một số quốc gia yêu cầu phải cung cấp một dòng chảy tối thiểu cho từng
loại sông ngòi riêng biệt. Đạo luật về Bảo vệ nguồn nước của Thuỵ Sĩ108 quy định các giá trị
dòng chảy tối thiểu cụ thể ứng với các mức lưu lượng trung bình khác nhau cần phải được
duy trì hoặc tăng cường trong những trường hợp nhất định, tuỳ thuộc vào các yếu tố địa lý
và sinh thái.
Quản lý điều tiết dòng chảy
Quản lý điều tiết dòng chảy nhằm cung cấp các lợi ích môi trường đã được thực hiện đối
với lưu vực sông Murray-Darling ở Ôxtrâylia, chủ yếu là nhờ đạt được những quyết định cụ
thể theo thoả thuận về sáng kiến toàn lưu vực đã được thiết lập.
Luật về sông ngòi có cảnh quan đẹp và hoang dã
Một số nước đã thông qua luật pháp về các sông “có cảnh quan đẹp và hoang dã”, liên
quan đến việc bảo tồn các sông suối độc đáo với trạng thái xuôi chảy tự do không bị bất kỳ
cản trở nào. Một ví dụ là Đạo luật về sông ngòi có cảnh quan đẹp và hoang dã ở Mỹ. 109
Học thuyết “ủy thác công”
Việc sử dụng học thuyết Ủy thác công, được xây dựng theo khái niệm về việc đảm bảo sự
tiếp cận của công chúng tới các nguồn tài nguyên thiên nhiên cụ thể như sông ngòi. Toà án
Hoa Kỳ đã sử dụng học thuyết này để định nghĩa lại các quyền nước để bảo tồn dòng chảy
trong sông và bảo vệ một số vùng đất ngập nước ven sông.
Các kế hoạch quản lý theo luật định
Một số quốc gia yêu cầu xây dựng các kế hoạch quản lý theo luật định, trong đó phải dành
ra lượng nước tối thiểu cần thiết để duy trì thể chất của dòng sông, và phân bổ nước cho
loại hình sử dụng có tiêu hao bị hạn chế ở lượng nước vượt quá nhu cầu này. Đạo luật về tài
nguyên nước Nam Ôxtrâylia 110 đã thông qua phương pháp tiếp cận này.
Sự phối hợp các biện pháp kỹ thuật
Một diễn tiến đáng chú ý, bao gồm sự phối hợp của một số phương pháp đã mô tả ở
trên, đó là về khái niệm “lượng nước dự trữ thiết yếu” được thể hiện trong Đạo luật nước
của Nam Phi. 111
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Đạo luật Nước Quốc gia Nam Phi
Đạo luật Nước quốc gia của Nam Phi được thông qua năm 1998 công nhận tài nguyên
nước là tài sản công, thuộc quyền quản lý của nhà nước và buộc phải có giấy phép để sử
dụng. Theo đạo luật mới này, chính phủ là người trông coi các nguồn nước và quyền lực này
được thực hiện theo Ủy thác công. Chính phủ có trách nhiệm phân bổ và sử dụng công bằng
tài nguyên nước, chuyển giao nước giữa các lưu vực và các vấn đề nước quốc tế.
Đạo luật quy định “lượng nước dự trữ thiết yếu” là phần nước không được phân bổ và
không chịu sự cạnh tranh với các mục đích sử dụng nước khác. Lượng nước này được đề cập
đến cả về số lượng và chất lượng nước và gồm hai phần: dự trữ cho nhu cầu sử dụng cơ bản
của con người và dự trữ sinh thái. Phần thứ nhất đề cập đến lượng nước uống, nấu ăn và vệ
sinh cá nhân và phần thứ hai về lượng nước cần thiết để bảo vệ các hệ sinh thái dưới nước.
Trách nhiệm xác định lượng nước dự trữ thiết yếu thuộc về Bộ trưởng, là người có thể quy định
lượng nước dự trữ thiết yếu cho toàn bộ hoặc một phần của một nguồn nước cụ thể nào đó.
Ngoài ra, theo Đạo luật mới, Bộ trưởng, sau khi tham vấn, có thẩm quyền điều chỉnh lại các
hoạt động gây suy giảm dòng chảy trong sông.

5.4 Các bước thực hiện và những thách thức
Danh sách dưới đây liệt kê những vấn đề cần xem xét khi bắt tay vào quá trình thiết lập
chế độ dòng chảy môi trường. Các bước được đề xuất ở đây sẽ thay đổi theo thời gian và
không gian, đặc biệt khi có sự tiến triển của chương trình nghị sự toàn cầu về nước hoặc
chương trình nghị sự cho một vùng cụ thể. Khi áp dụng các bước này, ECOLEX - “Cửa ngõ đến
với luật môi trường”/ (www.ecolex.org) - có thể là một nguồn tham khảo hữu ích.
Bước 1. Kiểm tra các hiệp định đa phương về môi trường
Xác định xem liệu quốc gia có phải là một bên tham gia trong bất kỳ một điều ước đa
phương về môi trường sau đây không: Công ước Đa dạng sinh học, Công ước Ramsar, Công
ước về các loài di trú, và Công ước Di sản Thế giới.
Bước 2. Kiểm tra các hiệp định sông toàn cầu
Xác định xem liệu quốc gia có là một bên tham gia trong bất kỳ một hiệp định sông toàn
cầu sau đây không: Công ước Barcelona và Đạo luật về chế độ dòng chảy của các công trình
giao thông thủy có tầm quan trọng quốc tế; Công ước liên quan đến phát triển thủy điện
ảnh hưởng đến nhiều quốc gia; và liệu quốc gia có ký kết Công ước Liên hiệp quốc về Luật sử
dụng các thủy vực quốc tế ngoài mục đích giao thông thủy.
Bước 3. Kiểm tra các hiệp định sông khu vực
Xác định xem liệu quốc gia có phải là một bên tham gia trong bất kỳ các hiệp định sông khu
vực sau đây không: Công ước Helsinki về bảo vệ và sử dụng các thủy vực liên quốc gia và hồ
quốc tế, Hiệp định Mê-kông, Nghị định thư về các hệ thống thủy vực chung trong cộng đồng
phát triển Nam Phi (SADC). Nếu quốc gia là một thành viên của Liên minh châu Âu (EU) hoặc
nằm trong nhóm các nước gia nhập EU trong tương lai gần, cần xem xét các điều khoản trong
Chỉ thị khung về Nước, được Hội đồng và Nghị viện thông qua năm 2000.
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Bước 4. Kiểm tra những điều khoản ràng buộc trong các hiệp ước và luật tục
Một số hiệp ước ở trên có thể có các điều khoản ràng buộc liên quan đến việc bảo vệ các hệ
sinh thái thủy sinh. Dành sự chú ý đặc biệt đến những điều khoản này là rất quan trọng. Hơn
nữa, một số trong đó như Công ước Ramsar, đã thông qua những hướng dẫn giúp chuẩn bị các
khung pháp lý cho việc bảo tồn các vùng đất ngập nước và phân bổ đủ nước cho các hệ sinh
thái. Cũng cần nhớ rằng, luật quốc tế không chỉ phản ánh trong các hiệp ước, mà còn trong
luật tục, mặc dù luật tục trong lĩnh vực này ngày càng được phản ánh trong các hiệp ước.
Bước 5. Kiểm tra các văn kiện về chính sách nước quốc tế
Tìm hiểu các điều khoản của các văn kiện toàn cầu như Chương trình Nghị sự 21, Các văn
kiện điểm của Hội nghị quốc tế về nước ngọt tại Bonn và Kế hoạch Thực hiện Hội nghị Thượng
đỉnh Trái đất về Phát triển bền vững (WSSD). Các văn kiện này chỉ ra một số bước hữu ích cho
việc tổ chức các chính sách về nước của quốc gia. Cần tìm hiểu xem liệu quốc gia đã tham gia
hoặc cam kết đề xuất toàn cầu nào chưa, chẳng hạn như Báo cáo của Ủy ban Thế giới về Đập
trong đó cung cấp các chỉ dẫn tiếp theo cho quá trình xây dựng chính sách và luật pháp quốc
gia cho quản lý dòng chảy môi trường.
Bước 6. Kiểm tra các điều khoản trong hiến pháp về môi trường và tài nguyên nước
Xác định xem liệu quốc gia có bất kỳ điều khoản đặc biệt nào trong Hiến pháp có liên quan đến
quyền đối với một môi trường sạch và lành mạnh hoặc quyền tiếp cận nguồn nước không. Đồng thời
tìm hiểu xem Hiến pháp có đề cập gì về việc chia sẻ quyền lập pháp đối với những vấn đề này không.
Bước 7. Kiểm tra các luật và thỏa thuận về tài nguyên nước và tài nguyên thiên nhiên ở cấp quốc
gia và địa phương
Tìm hiểu về các luật hiện hành ở cấp trung ương và địa phương có đề cập chung đến quản
lý tài nguyên nước và tài nguyên thiên nhiên. Cũng cần xem xét những phong tục tập quán
của các cộng đồng địa phương. Những phong tục này có thể bao gồm cả việc sử dụng và/
hoặc các luật tục liên quan đến quản lý và bảo vệ tài nguyên nước mà chưa được bảo hộ một
cách thoả đáng bởi luật pháp hiện hành.

“CÁCH TƯ DUY ‘MỘT MÔ HÌNH CHUNG CHO MỌI TRƯỜNG HỢP’ SẼ
KHÔNG THÀNH CÔNG.”
Sau khi hoàn thành bước phân tích trên, bước tiếp theo sẽ là tìm hiểu chi tiết về chính
sách và khung pháp lý. Khi nói đến luật pháp, cần nhớ rằng không có một phương pháp tiếp
cận duy nhất nào phù hợp cho mọi trường hợp. Ở đây, cách tư duy “một mô hình chung cho
mọi trường hợp” sẽ không thành công. Thay vào đó, các nhà lập pháp trong phạm vi quyền
hạn của mình cần xây dựng các bộ luật để giải quyết các vấn đề mà xã hội quan tâm, xét đến
các bối cảnh cụ thể của quốc gia và trả lời cho cử tri của mình.
Luật pháp kiểu mẫu được xây dựng không phải thông qua sự tham gia của cộng đồng
địa phương, cũng không phải bằng việc thu thập kiến thức của các cán bộ được bầu tại địa
phương. Hơn nữa, nó cũng không phải được soạn thảo trong bối cảnh điều kiện của địa
phương. Luật pháp kiểu mẫu có lẽ là một bài tập thú vị về học thuật, tuy nhiên thực tế chỉ
ra rằng không có “giải pháp phù hợp tức thời”. Để xây dựng một khung pháp lý nhằm kiểm
soát hiệu quả nạn ô nhiễm nước và phân bổ đủ nước cho nhu cầu sinh thái, sự “tinh chỉnh”
là cần thiết. Tuy nhiên khi luật pháp kiểu mẫu không phải là câu trả lời cho vấn đề này thì có
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thể tổng hợp suy luận và học tập từ các thực tiễn đã được triển khai ở quốc tế, cũng như từ
các nghiên cứu điển hình - thành công hoặc thất bại, các chỉ dẫn có liên quan hoặc những
nguyên tắc cơ bản. Tất cả những điều này có thể giúp hướng dẫn xây dựng các khung chính
sách, pháp quy và thể chế.
Tuy nhiên, những vấn đề chính nảy sinh chủ yếu sẽ được xác định bởi phương thức mà
hệ thống sông đã bị thay đổi cũng như phạm vi và bản chất các “quyền” đã được tạo ra, dù là
hợp pháp hay thông qua những mong muốn chính đáng của công chúng dựa trên thực tiễn
trong quá khứ. Những hệ thống sông chưa bị thay đổi đáng kể, hoặc ở những nơi có ít quyền
đang tồn tại là những bối cảnh dễ giải quyết nhất.
Tuy nhiên, kinh nghiệm cũng cho thấy rằng chính những hệ thống này cũng đang chịu sức
ép từ sự phân bổ quá mức và thu hút sự chú ý của cộng đồng, giới truyền thông và các nhà
chính trị nhiều nhất. Rõ ràng là nên giải quyết vấn đề quản lý dòng chảy môi trường cho tốt
trước khi đi tới những thời điểm quan trọng này.
Nỗ lực nghiêm túc nhằm quản lý dòng chảy môi trường sẽ không thực hiện được trừ khi
cấp chính phủ thích hợp đưa ra những quyết sách rõ ràng. Cấp độ ra quyết định sẽ thay đổi
tuỳ theo hoàn cảnh. Trong nhiều trường hợp, các quyết sách này cần được tiến hành bởi một
tổ chức quản lý lưu vực sông, chính quyền trung ương hoặc chính quyền địa phương.
Ở trên, chúng ta đã tìm hiểu thực tế là những công ước quốc tế có thể đề cập đến dòng
chảy môi trường một cách gián tiếp. Tương tự như vậy, những quyết sách có thể “bật đèn
xanh” cho việc thực hiện dòng chảy môi trường trong khi không trực tiếp đề cập đến dòng
chảy môi trường. Ví dụ, một quyết định về chính sách có thể sử dụng ngôn ngữ của Kế hoạch
Thực hiện Hội nghị Thượng đỉnh Trái đất về Phát triển bền vững (WSSD) Johannesburg - “Tăng
cường sử dụng hiệu quả tài nguyên nước và khuyến khích phân bổ nước giữa các mục đích
sử dụng cạnh tranh, ưu tiên đáp ứng các nhu cầu sử dụng nước cơ bản của con người và cân
bằng giữa nhu cầu bảo tồn hoặc phục hồi các hệ sinh thái và các chức năng của chúng, đặc
biệt trong những môi trường dễ bị tổn thương, với các nhu cầu nước cho sinh hoạt, công
nghiệp và nông nghiệp, bao gồm cả việc bảo vệ chất lượng nước uống”. 112
Từ những nguyên tắc đưa ra ở trên, có một số vấn đề cần được giải quyết và cần phải có
động thái về chính sách
Vấn đề 1. Xác định quy mô quản lý dòng chảy môi trường
Các nhà hoạch định chính sách cần quyết định quy mô quản lý dòng chảy môi trường.
Cách tiếp cận đã được quốc tế chấp nhận là quản lý tổng hợp tài nguyên nước ở cấp lưu vực
sông. Nếu tài nguyên nước không được quản lý ở quy mô này thì nhiệm vụ quản lý dòng chảy
môi trường sẽ phải đối mặt với những khó khăn lớn.
Vấn đề 2. Áp dụng nguyên tắc hỗ trợ, bao cấp
Nguyên tắc hỗ trợ / bao cấp, nhằm giải quyết vấn đề ở cấp thích hợp thấp nhất có thể, cần
được áp dụng đối với việc quản lý tài nguyên nước. Việc này thường liên quan đến những lựa
chọn khó khăn cho các nhà lãnh đạo ở cấp ra quyết định và thực thi, cách thức huy động và sử
dụng tài chính từ các nguồn khác nhau. Trong bối cảnh quản lý dòng chảy môi trường, quyết
sách ban đầu và việc xây dựng một khuôn khổ pháp lý cần phải được tiến hành ở cấp cao
nhất có thể. Tuy nhiên, việc thực thi và đưa quyết sách “vào đời sống” thường liên quan đến
những quyết định hàng ngày được đưa ra ở cấp địa phương và cơ sở. Mặc dù vậy thì trong bất
kỳ hoàn cảnh nào cũng cần duy trì sự tham gia của tất cả các cấp trong quá trình xây dựng và
thực hiện thành công một chế độ dòng chảy môi trường.

105

Vấn đề 3. Xác định các quyền tiếp cận nước
Tạo ra một hệ thống phân bổ nước đủ mạnh trong đó xác định rõ các quyền tiếp cận nước
là hết sức quan trọng. Nó bao gồm cả việc giải quyết vấn đề căn bản và gây tranh cãi về xác
định quyền sở hữu nước. Thương mại hóa quyền nước là một công cụ dựa trên thị trường đã
được sử dụng ở một số quốc gia, bao gồm Ôxtrâylia và Chi-lê. Kinh nghiệm ở Ôxtrâylia đã cho
thấy rằng “một điều kiện tiên quyết căn bản đối với việc thương mại hóa các quyền nước là
phải có định nghĩa thỏa đáng về những quyền này như là một dạng tài sản không liên quan
tới quyền về đất đai”. 113
Vấn đề 4. Xác định xem liệu có cần thiết phải có một kế hoạch bồi thường không
Cần phải trả lời các câu hỏi không thể tránh khỏi là liệu có cần thiết không, làm thế nào và
ai có thể thực hiện được việc bồi thường khi các quyền về nước thay đổi. Ở những nơi chính
phủ sở hữu quyền nước và có toàn quyền sử dụng dòng chảy, một bộ phận các đối tượng từ
bỏ quyền nước có thể kỳ vọng rằng nước sẽ được giữ dưới dạng “ủy thác”. Điều này có thể
làm nảy sinh nhu cầu xác định xem ai sẽ chịu trách nhiệm “nắm giữ” và quản lý dòng chảy môi
trường. Dòng chảy có thể được một “nhà quản lý môi trường” nắm giữ, hoặc có thể chỉ đơn
giản là một lượng nước tối thiểu cần phải được duy trì trong sông ngòi.
Vấn đề 5. Tạo dựng một chế độ pháp lý có khả năng thích ứng
Tạo nên một hệ thống có khả năng thích ứng đầy đủ với những điều kiện thay đổi là một
phần không thể thiếu của một chế độ dòng chảy môi trường thành công. Việc này cần dựa
trên quá trình giám sát hệ thống một cách hiệu quả và sẽ đòi hỏi luật pháp phải tạo nên một
hướng đi rõ ràng, không quá chi tiết đến mức làm cho nó không thể điều chỉnh và cải tiến.
Quá trình xây dựng các kế hoạch quản lý chi tiết và mang tính ràng buộc pháp lý hiện đang
diễn ra trong bối cảnh có những đường hướng luật pháp rõ ràng là phương tiện để thiết lập
cơ sở pháp lý cho năng lực thích ứng. Đây là phương pháp tiếp cận đã được sử dụng cả ở Nam
Phi và hầu hết các bang ở Ôxtrâylia.
Vấn đề 6. Thiết lập cơ chế cho sự tham gia thực sự của cộng đồng
Việc thiết lập cơ chế cho sự tham gia thực sự của cộng đồng, cách thức kết hợp các giá trị
cộng đồng và kiến thức truyền thống vào công tác xây dựng các chính sách, quy định và kế
hoạch quản lý không được phép xảy ra một cách ngẫu nhiên. Chúng cần được đưa vào khuôn
khổ pháp lý. “Cộng đồng” ở đây bao gồm cộng đồng các đối tượng sử dụng và tất cả những
nhóm đối tượng khác có quan tâm đến việc quản lý hệ thống một cách bền vững hoặc có mối
quan tâm đến một phần cụ thể của hệ thống.
Vấn đề 7. Tiên liệu các vấn đề trách nhiệm pháp lý
Khả năng giải quyết một cách hiệu quả các vấn đề pháp lý cụ thể mà chắc chắn sẽ xảy ra
là điều rất quan trọng, bao gồm trách nhiệm pháp lý đối với những thiệt hại có thể gây ra
do quản lý dòng chảy môi trường. Ví dụ, thiệt hại có thể xảy ra khi làm ngập úng, giảm thiểu
quyền tiếp cận hoặc hạn chế các hoạt động thương mại như là những tác động lên các công
ty thủy điện. Những vấn đề này cần được tiên liệu và giải quyết trong khuôn khổ luật pháp.
Vấn đề 8. Tạo ra một chế độ có tính khả thi
Tạo ra một hệ thống rõ ràng và mạnh mẽ để tạo điều kiện cho việc thực thi và tuân thủ
một cách hiệu quả là vô cùng quan trọng. “Hệ thống”, bao gồm cả khung pháp lý, chỉ tốt khi
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nó đạt được những kết quả trong thực tiễn cuộc sống. Cần phải xây dựng hệ thống dựa trên
những điều kiện cụ thể tại địa phương. Việc này không những yêu cầu xây dựng mới hoặc
định hướng lại thể chế và luật pháp mà còn cần có nguồn nhân lực được đào tạo và huấn
luyện tốt để thực hiện một loạt các chức năng mới.
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Chương 6
Tạ o đ à c h í n h t r ị
6.1 Các bước chuẩn bị
Việc xây dựng một chế độ dòng chảy môi trường ở mỗi nước sẽ tiến triển theo cách khác
nhau. Không có một “công thức chung” nào để đưa dòng chảy môi trường vào chương trình
nghị sự chính trị, cũng như không có hình mẫu thể chế cho việc thiết lập dòng chảy môi
trường. Ở khắp nơi trên thế giới, xây dựng một chế độ dòng chảy như vậy không bao giờ dễ
dàng. Dòng chảy môi trường là hết sức cần thiết để duy trì sức sống của các hệ thống sông
ngòi, song việc thực hiện đòi hỏi những nỗ lực lâu dài và bền bỉ.
Chương này đưa ra một số đề xuất và những chỉ dẫn hữu ích giúp những người tham gia
quá trình chính trị xây dựng chế độ dòng chảy môi trường, và những người đang ủng hộ quá
trình này. Thành công cuối cùng sẽ phụ thuộc vào sự làm việc hiệu quả với người dân địa
phương, từ các nhà lãnh đạo quản lý của địa phương đó đến những người nông dân và khả
năng truyền thông về nhu cầu dòng chảy môi trường trong bối cảnh cụ thể của địa phương.
Điều quan trọng là phải chuẩn bị thật tốt khi bước vào triển khai thực hiện dòng chảy môi
trường. Năm bước then chốt cần nhớ là:
Bước 1. Hiểu biết thế nào là dòng chảy môi trường. Sử dụng tài liệu hướng dẫn này và các
nguồn thông tin phù hợp khác để có được thông tin càng đầy đủ càng tốt về vấn đề này.
Bước 2. Hiểu biết về lưu vực sông và các tài nguyên trong lưu vực, kể cả tự nhiên và nhân tạo.
Ví dụ, nguồn nước được sử dụng cho tưới tiêu nông nghiệp, công nghiệp, hay câu cá giải trí.
Bước 3. Hiểu biết về những lợi ích mà dòng sông đem lại cho người dân địa phương những người phụ thuộc vào sông. Ví dụ, dòng sông được sử dụng làm nguồn sinh kế, cung
cấp nước uống, các mục đích giải trí hoặc các lý do văn hóa hoặc tinh thần.
Bước 4. Hiểu biết về các nhóm địa phương đã được thành lập có chung một mối quan tâm
đến lưu vực sông. Các ví dụ có thể bao gồm các quỹ Ủy thác thủy lợi, câu lạc bộ câu cá, hội
đồng phát triển kinh tế hoặc nhóm môi trường.
Bước 5. Hiểu biết về các luật, luật tục của địa phương và những luật đó đề cập gì về việc
quản lý tài nguyên nước và các nguồn tài nguyên thiên nhiên khác của lưu vực.
Tốt nhất là bắt đầu bằng việc nhận thức được rằng ở một quốc gia bất kỳ, điều kiện cần
để đạt được chế độ dòng chảy môi trường là một tuyên bố về chính sách công và luật pháp
hỗ trợ để đảm bảo các quyết định về chính sách trở nên có hiệu lực. Sau đó là đến việc thực
thi thành công chính sách và luật pháp. Như sẽ được thảo luận tiếp ở phần sau, điều này có
nghĩa là phải làm việc với các cấp chính quyền khác nhau khi trọng tâm của quá trình chuyển
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từ những quyết định về chính sách công đến các khung pháp lý rồi đến các quy định hỗ trợ
và các kế hoạch quản lý của địa phương.
Một bước then chốt trong việc tạo ảnh hưởng đến việc thiết lập dòng chảy môi trường là
xác định các nhà hoạch định chính sách quan trọng và những người có quyền lực và/hoặc có
ảnh hưởng để thúc đẩy việc đưa dòng chảy môi trường vào các chương trình nghị sự về chính
sách và pháp luật. Đồng thời cũng cần biết ai sẽ có trách nhiệm dẫn dắt quá trình này và ai
sẽ là người cuối cùng chịu trách nhiệm thực thi chế độ dòng chảy môi trường. Điều này thoạt
nghe có vẻ dễ dàng nhưng trên thực tế có thể sẽ không phải như vậy, đặc biệt là đối với các
hệ thống liên bang và khi chính quyền đã được phân cấp đến cấp lưu vực hoặc địa phương.

“MỘT BƯỚC THEN CHỐT LÀ XÁC ĐỊNH
CÁC NHÀ HOẠCH ĐỊNH CHÍNH SÁCH QUAN TRỌNG.”
Quyền quyết định đưa dòng chảy môi trường vào các chương trình nghị sự chính sách và
pháp chế thường thuộc về cơ quan chính phủ có trách nhiệm quản lý tài nguyên nước. Trong
một số trường hợp, quyền này thực tế có thể được chia sẻ, kể cả việc phân cấp và chuyển
giao trách nhiệm.
Những gì được đưa vào “chương trình nghị sự” cũng có thể còn bị ảnh hưởng bởi việc sử
dụng các biện pháp tài chính của một bộ phận của chính phủ để gây ảnh hưởng tới bộ phận
khác, như đã được minh hoạ sinh động bởi tác động của Chính sách Cạnh tranh quốc gia ở
Ôxtrâylia. Chính sách Cạnh tranh quốc gia, tháng 4 năm 1995114 là một hiệp định giữa Khối

Bộ trưởng Tài nguyên nước Nam phi, Ronnie Kasrils, cho mọi người xem thành quả của Chương trình
Thể chất Sông.
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Thịnh vượng chung và Chính quyền các bang và vùng lãnh thổ nhằm thúc đẩy phương pháp
tiếp cận điều phối toàn quốc để đạt được cải cách kinh tế vi mô sau khi tiến hành một loạt
các khoản thanh toán theo giai đoạn và mang tính cạnh tranh quốc gia. Chương trình nghị sự
cải cách bao gồm những cải cách được gọi là “có liên quan”. 115 Thông qua đó các vấn đề sau
đây đã được đưa vào chương trình nghị sự chính sách quốc gia: xác định và quản lý tài sản,
định giá hiệu quả, kinh doanh quyền sử dụng nước, dòng chảy môi trường và sự tham gia của
cộng đồng. Cụ thể hơn, khung chiến lược này bao gồm các điều khoản liên quan đến định giá
ở thành thị và nông thôn, tách rời quyền nước hoặc việc phân bổ nước với quyền về đất, cải
cách thể chế, kinh doanh nước, tiếp cận cơ sở hạ tầng của bên thứ ba, dòng chảy môi trường
và tham vấn cộng đồng. Ví dụ này chứng tỏ sự cần thiết phải tư duy một cách bao quát khi
giải quyết vấn đề “quyền lực”, kể cả ảnh hưởng tích cực về tiếp cận với các nguồn tài chính để
thúc đẩy sự tiến triển của các chương trình nghị sự về chính sách và pháp chế.
Do vậy, trong quá trình xác định các “hạt nhân” tạo ảnh hưởng để đưa dòng chảy môi
trường vào “chương trình nghị sự” cần hiểu rõ ai có thể sẵn sàng cam kết nguồn lực để thấy
vấn đề được giải quyết một cách nghiêm túc. Đây là lúc mà sự hiểu biết sâu sắc về các mối
quan tâm của cộng đồng quốc tế có thể chiếm vị trí chủ chốt, đặc biệt là đối với những quốc
gia có viện trợ phát triển là nguồn tài trợ chính.
Kết quả của tất cả những việc này là các nhà hoạch định chính sách, các nhà lập pháp,
chính phủ, các bộ ngành, các chuyên gia cố vấn về chính sách công, các cán bộ và quan chức
là những đối tượng chính cần được trao đổi, có thể bằng cách trực tiếp hoặc gián tiếp thông
qua các phương tiện truyền thông như chúng ta sẽ tìm hiểu dưới đây.
Với sự cần thiết phải có động lực cho việc thiết lập một chế độ dòng chảy môi trường,
nhiều chủ thể cần phải tham gia, từ các cấp cao nhất của chính phủ cho đến các cộng đồng
địa phương. Áp lực phải thay đổi và xúc tác căn bản cho sự thay đổi có thể ở nhiều dạng khác
nhau. Thay vì làm thử và đoán định về cách làm tốt nhất đối với từng trường hợp cụ thể, tốt
hơn là cứ tiến hành trên càng nhiều “mặt trận” càng tốt và sau đó từng bước điều chỉnh chiến
lược cho phù hợp.

6.2 Thuyết phục cộng đồng
6.2.1 Thu hút sự tham gia của các nhà lập pháp, cơ quan chính phủ và các
bộ ngành
Bản chất và quyền lực của quốc hội, chính phủ, các bộ ngành và bộ máy hành chính thay
đổi theo từng quốc gia, và thông thường - ngay cả trong một quốc gia. Bất kể hệ thống nào,
bất kể sự khác biệt nào, điểm mấu chốt chung là cần phải gây ảnh hưởng đến tất cả các đối
tượng này để có thể đạt được thành công.
Ngoài ra cũng có thể còn phải làm việc trực tiếp với các cấp khác nhau của quốc hội và
chính phủ ở những giai đoạn khác nhau trong quá trình tiến hành, ví dụ:
•
•
•

Quốc hội và chính phủ về các khuôn khổ chính sách và pháp lý;
Các bộ ngành về các quy định hỗ trợ dưới luật;
C hính quyền địa phương, các cơ quan lưu vực sông hoặc hội đồng lưu vực sông về các
kế hoạch quản lý.
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Điều cơ bản là phải có các khuôn khổ chính sách và pháp lý cần thiết, vì nếu thiếu chúng
tất cả những phần khác sẽ thất bại. Vì vậy điều này cần được tập trung chú ý trước tiên. Các
nhóm và cá nhân tại địa phương có thể không thường xuyên được thông tin đầy đủ về những
gì đã được thông qua trong các thỏa thuận, điều ước quốc tế. Trong khi việc quan trọng là
phải hiểu những gì đã được “thống nhất” tại các diễn đàn ở cấp toàn cầu và khu vực, sẽ là
không khôn khéo nếu chỉ dựa vào chúng khi tìm cách thuyết phục các quan chức dân cử ở bất
kỳ cấp nào, từ quốc gia, đến cấp tỉnh hay địa phương. 116 Duy trì quy mô địa phương, nhưng
luôn đặt trong bối cảnh của các mục tiêu bao quát hơn. Kiến thức vững vàng về những cam
kết quốc tế có thể hỗ trợ trong việc thu hút các nguồn tài trợ cho hỗ trợ phát triển.
Ở những quốc gia có các đại biểu quốc hội dân cử, người ta có thể mong đợi rằng họ sẽ
cố gắng phản ánh những quan điểm của địa phương, đặc biệt là của những người nằm trong
khu vực bầu cử của mình.
Nếu một người đại diện cho một nhóm xã hội dân sự và muốn thành công trong việc gây
ảnh hưởng tới các nhà lập pháp, chính phủ và các bộ ngành, việc nghĩ xem ai có ảnh hưởng
đối với họ sẽ là một điểm khởi đầu tốt. Nhóm này rất có thể sẽ bao gồm các quan chức cao
cấp, các cố vấn chính trị, các nhóm công nghiệp, các viện nghiên cứu, các đối tượng sử dụng,
các nhóm cộng đồng và truyền thông. Mỗi trường hợp sẽ mỗi khác. Các nhóm quốc tế, đặc
biệt là các nhóm có thể giúp thu hút nguồn lực, cũng có thể tạo ảnh hưởng, nhưng các nhóm
địa phương sẽ tiếp tục là các nhóm có ảnh hưởng lớn. Không có danh bạ “các nhóm ảnh
hưởng” và cần có nhiều tri thức, hiểu biết về địa phương để thiết lập được danh bạ này.
Nếu có nhiều nhóm khác nhau cùng gửi một đề xuất hay kiến nghị rõ ràng đến các nhà lập
pháp, chính phủ và các bộ ngành thì có thể hy vọng đạt được kết quả tốt nhất. Nếu không thể
đạt được điều này thì cần tỉnh táo và nhận thức được những lĩnh vực chưa thống nhất giữa
các nhóm như các vấn đề về tính hợp pháp và đưa ra các biện pháp thực tiễn để đạt được (và
tài trợ) cho các thỏa hiệp cần thiết giữa các nhóm lợi ích cạnh tranh.

“diễn đạt các kiến nghị một cách ĐƠN GIẢN.”
Để có một quyết sách quan trọng lúc ban đầu, điều quan trọng là cần phải diễn đạt các đề
xuất, kiến nghị một cách đơn giản. Trước tiên hãy cố gắng để đạt được sự chấp nhận chung
về nguyên tắc. Một khi nguyên tắc đạt được sự chấp thuận chung thì các khuôn khổ chính
sách và pháp lý có thể được xây dựng và ban hành. Giai đoạn cuối cùng là xác định cơ chế
quản lý cụ thể cho từng con sông trong lưu vực, và đó là lúc cần có các thoả hiệp. Quá trình
này sẽ khác nhau ở mỗi quốc gia, khi các bộ ngành thường có xu hướng quản lý chương trình
nghị sự mang tính cục bộ trong đó tách riêng các yếu tố kinh tế, xã hội và môi trường trong
quá trình xây dựng chính sách và quy định. Các quá trình như quá trình bàn luận của nội các
chính phủ, nơi tất cả các Bộ trưởng gặp mặt dưới sự chủ toạ của lãnh đạo chính phủ, thường
chủ định thúc đẩy các cách tiếp cận mang tính “toàn thể chính phủ”, nhưng sự thành công
của những quá trình đó khác nhau đáng kể.
Trong nhiều trường hợp, cách hiệu quả nhất để thu hút sự tham gia của các cấp chính
quyền không chỉ là tập trung vào những người chịu trách nhiệm trực tiếp về mảng môi
trường. Vì đây thường là mảng chưa được chú ý đúng mức nên điều quan trọng là phải thu
hút những người có trách nhiệm về các chương trình nghị sự về phát triển kinh tế và xã
hội. Ngoài ra, có những cách tiếp cận hiệu quả khác như làm việc thông qua quá trình quy
hoạch phát triển bền vững, hoặc nếu phù hợp, trong quá trình xây dựng chiến lược xoá đói
giảm nghèo.
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Khi nói chuyện với những nhà hoạch định chính sách công cần nhớ những điểm chính yếu
sau đây:
•
•
•
•
•
•
•
•

Hiểu biết về dòng chảy môi trường;
C ó một số thông tin nhất định về các nhà hoạch định chính sách và lập pháp hay các
khu vực bầu cử chính;
H iểu biết về các luật hiện hành có liên quan đến quản lý tài nguyên nước và những
việc cần làm ở từng cấp để lồng ghép việc thực hiện dòng chảy môi trường;
B iết cần phải yêu cầu điều gì và liệu đối tượng có bất kỳ quyền hạn hoặc ảnh hưởng
nào để giải quyết hay đáp ứng yêu cầu đó không; 117
H iểu biết về quy trình ra quyết định, trong quốc hội và chính phủ và giữa các hệ
thống hành chính ở tất cả các cấp có liên quan;
B iết những vấn đề nào có thể được tất cả các bên liên quan ở địa phương quan tâm
và có câu trả lời cho các vấn đề đó;
N ắm vững những kiến nghị, đề xuất chính vì có thể chỉ có một cơ hội để truyền đạt
những kiến nghị, đề xuất đó;
Theo dõi và đáp ứng kịp thời những yêu cầu về cung cấp thêm thông tin;

6.2.2 Lợi ích của các nhóm sử dụng tài nguyên nước
Vai trò của các nhóm đối tượng sử dụng nước có thể được nhìn nhận từ một vài góc độ.
Các nhóm sử dụng có thể trở thành những đồng minh mạnh nhất trong việc ủng hộ dòng
chảy môi trường. Đây chính là trường hợp các đối tượng sử dụng nhận thức được an ninh tài
nguyên của họ đạng bị đe dọa bởi sự suy giảm về thể chất của dòng sông. Liệu các ngư dân
địa phương có nhận thấy sản lượng đánh bắt của họ đã giảm đáng kể do các tác động đến
bãi đẻ của tôm cá không? Liệu các công ty thủy nông có thấy rằng nước tưới của họ đang bị
nhiễm mặn quá nặng không? Liệu các du khách có bỏ đi khi các điều kiện sông không còn
lành mạnh nữa không? Hoặc các chi phí xử lý nước có đang trở nên quá cao không? Tất cả
những điều đó là triệu chứng của việc thiếu dòng chảy môi trường và có thể được sử dụng để
xây dựng nhận thức và thu hút sự ủng hộ của các đối tượng sử dụng nước.

“CÁC NHÓM SỬ DỤNG NƯỚC CÓ THỂ TRỞ THÀNH NHỮNG ĐỒNG
MINH MẠNH TRONG VIỆC ỦNG HỘ DÒNG CHẢY MÔI TRƯỜNG.”
Các nhóm sử dụng nước cũng có thể bao gồm những nhóm cần bị chi phối một cách hiệu
quả để đảm bảo rằng nguồn tài nguyên không bị sử dụng một cách không bền vững, như đối
với các nhóm công nghiệp. Đây là các nhóm hoạt động chủ yếu dựa trên tiêu chí lợi nhuận
và do vậy với họ tầm quan trọng của dòng chảy môi trường cần được mô tả trong ngữ cảnh
kinh tế. Dòng chảy môi trường không chỉ là vấn đề bảo vệ các loài động vật và cây trồng.
Dòng chảy môi trường là thiết yếu cho một hệ thống sông hoạt động lành mạnh. Ví dụ, cung
cấp đầy đủ dòng chảy môi trường sẽ cải thiện chất lượng nước và do đó đảm bảo tính phù
hợp của nguồn nước cho thủy nông và giảm thiểu được các chi phí xử lý nước cho sinh hoạt
của con người.
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Các chế độ dòng chảy môi trường được thiết lập tốt đồng thời sẽ giúp đảm bảo an ninh
tài nguyên lâu dài cho phần lớn các hộ dùng nước chính, vì vậy dễ thu hút đầu tư vào các dự
án thương mại phụ thuộc vào nước hơn. Đây là một điểm quan trọng cần lưu ý! Nhưng trước
hết cần hiểu rõ ý nghĩa của nó trong điệu kiện cụ thể của địa phương.
Một khi đã đưa ra quyết định thiết lập chế độ dòng chảy môi trường, cần đảm bảo rằng chế
độ này được thực hiện một cách có hiệu quả và có hiệu lực thi hành. 118 Quá trình này đòi hỏi
nhiều nỗ lực để đảm bảo các ngành công nghiệp tuân thủ chế độ dòng chảy môi trường đã
được thiết lập và cần được nghĩ tới từ trước. Các biện pháp tuân thủ này có thể bao gồm một
loạt các yêu cầu quy định cụ thể và các công cụ điều chỉnh bằng kinh tế như thuế, lệ phí.
Khi tư duy về vấn đề này, một điều cần nhớ là các yếu tố thúc đẩy trong khu vực tư nhân
sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa lợi ích và cam kết tuân thủ chế độ dòng chảy
môi trường. Các yếu tố này bao gồm:
•
•
•
•

Duy trì lợi thế cạnh tranh và nắm bắt các cơ hội thị trường;
Tối đa hóa lợi nhuận, kể cả thông qua giảm thiểu chi phí;
Duy trì hình ảnh đối với công chúng và quan hệ với người tiêu dùng; và
Tránh bị tố tụng do không tuân thủ các quy định của luật pháp.

Các lợi ích cạnh tranh của cộng đồng sẽ không thể tránh khỏi việc dẫn tới những thoả
hiệp. Có thể đạt được các thỏa hiệp này bằng cách sử dụng các công cụ như các biện pháp
khuyến khích về tài chính và sự kết hợp hiệu quả các phương pháp tiếp cận kinh tế, quy định
và tự nguyện (tự điều chỉnh). Hiểu biết về các công cụ khác nhau hiện có để đạt được dòng
chảy môi trường là điều quan trọng đối với những người đang tìm cách chứng minh rằng đây
không phải là cách tiếp cận “mệnh lệnh và kiểm soát”.
Ví dụ, các nhóm sử dụng đã thúc đẩy chương trình nghị sự dòng chảy môi trường tại khu
vực sông Columbia. Lưu vực sông Columbia là một hệ thống sông lớn ở Tây bắc Hoa kỳ và Tây
nam Canada, rất tự hào là hệ thống sông cung cấp sản lượng cá hồi lớn nhất thế giới. Việc
xây dựng đập, đặc biệt là suốt những năm 50 và 60 đã làm thay đổi đáng kể chế độ thủy văn
của rất nhiều con sông của hệ thống này và trong một vài trường hợp, không có sự chuẩn bị
đảm bảo nhu cầu nước cho việc đẻ trứng và sự di trú của cá hồi. Sông Snake, một nhánh của
sông Columbia, có 4 con đập: Lowere Granite, Little Goose, Lower Monumental và Ice Harbor,
tất cả đều gây cản trở nghiêm trọng đối với sự di trú của cá hồi. Trong một quyết định lịch sử
vào ngày 16 tháng 2 năm 2001, 119 những đập này đã được xác định là vi phạm Luật nước sạch
(Luật pháp Liên bang)
Vụ kiện này được một liên minh của cả hai nhóm đánh cá và bảo tồn tranh đấu, kể cả Liên
đoàn Động vật hoang dã quốc gia (NWF), Câu lạc bộ Sierra, Liên minh Sông Idaho, Các sông
Hoa kỳ, Liên đoàn Bờ biển Thái bình dương thuộc Hiệp hội người câu cá, Viện Tài nguyên thủy
sản, Liên đoàn Động vật hoang dã Washington và Liên đoàn Động vật hoang dã Idaho cùng
với Bộ tộc Nez Perce. Cơ quan liên bang chịu trách nhiệm được toà yêu cầu xây dựng một kế
hoạch để các đập này tuân thủ Luật nước sạch cũng như những quy định về chất lượng nước
ở Bang Washington. Liên minh thưa kiện thành công lý luận rằng, những đập này đã gây tổn
hại đến loài cá kiếm và cá hồi đang bị đe dọa do làm chậm dòng chảy và gia tăng nhiệt độ
của nước cũng như hàm lượng nitơ hoà tan.

6.2.3 Thu hút sự tham gia của các nhóm cộng đồng
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Các nhóm cộng đồng tại địa phương đóng một vai trò quan trọng trong việc gây ảnh
hưởng đến quan điểm của các nhà chính trị và trong việc nâng cao nhận thức nói chung.
Họ đồng thời có thể là những đối tác thiết yếu trong việc thực thi dòng chảy môi trường. Rõ
ràng, các nhóm cộng đồng sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi những cơ hội và tác động tại chỗ
và vấn đề không tránh khỏi về các thoả hiệp thường sẽ không được quan tâm cho đến khi
nhu cầu và mong đợi của những nhóm này được giải quyết.
Khi thực hiện dòng chảy môi trường thì các nhóm cộng đồng sẽ là quan trọng nhất. Vì vậy
điều quan trọng là họ có cơ hội tham gia đối thoại ngay từ đầu, cụ thể là ngay từ thời điểm
thảo luận các khuôn khổ chính sách và thể chế. Các nhóm cộng đồng địa phương hoặc người
sử dụng cần được biết trước về vệc thiết lập dòng chảy môi trường.

“CÁC NHÓM CỘNG ĐỒNG CÓ THỂ LÀ NHỮNG ĐỐi TÁC THIẾT YẾU.”
Trong việc thu hút sự tham gia có hiệu quả của các nhóm cộng đồng, điều đặc biệt quan
trọng là cần xem xét các vấn đề kinh tế và xã hội cùng với các yêu tố môi trường. Trong nhiều
trường hợp người dân địa phương bao gồm cả người bản địa và những người đã gắn cho
sông hoặc lưu vực sông một giá trị văn hóa hoặc tinh thần. Những giá trị này không được thể
hiện một cách rõ ràng như các giá trị khác nhưng không kém phần quan trọng và do đó cần
được hiểu rõ và đề cập.
Nghiên cứu gần đây cho rằng việc thu hút sự tham gia của các nhóm bên liên quan là vấn
đề “chia sẻ lợi ích hơn là chia sẻ tài nguyên nước”. 120 Điều này có nghĩa là tập trung vào việc
xác định và sự hiểu biết lẫn nhau về tất cả những lợi ich có thể đạt được trong trường hợp
này bởi tất cả các bên bằng cách duy trì dòng chảy môi trường. Trên thực tế, có thể có những
cách nhìn khác nhau về việc chia sẻ tài nguyên nước và phân bổ lợi ích.
Công tác duy trì, quản lý và điều tiết dòng chảy môi trường sẽ liên quan chủ yếu tới các
nhóm cộng đồng nếu các lợi ích tại địa phương được xác định đúng và được chia sẻ công
bằng. Nói về điều này thường dễ hơn làm và không có cách nào khác ngoài làm việc cật lực
để giải quyết những vấn đề này cho từng lưu vực và từng sông. Không có cách làm tắt.
Tại lưu vực sông Murray-Darling ở Ôxtrâylia, các nhóm cộng đồng đóng vai trò quan trọng
trong một quá trình phức tạp liên quan đến việc giải quyết thoả đáng những vấn đề khó khăn
về lợi ích chung trong hệ thống liên bang, chiến thuật chính trị, động lực cải cách kinh tế
vi mô và cơ sở kiến thức đang được cải thiện. Không có yếu tố nào đóng vai trò quyết định
duy nhất, nhưng một động lực chính là bằng chứng rõ ràng về nguồn tài nguyên thiên nhiên
đang bị suy thóai. Điều này dẫn tới sự quyết tâm của cộng đồng và các nhà chính trị, nhằm
đảo ngược sự suy thóai để bảo vệ năng lực sinh lợi và các giá trị của môi trường.

“DÒNG CHẢY MÔI TRƯỜNG SẼ LÀ PHÙ HỢP NHẤT NẾU NHỮNG LỢi
ÍCH TẠi ĐỊA PHƯƠNG ĐƯỢC XÁC ĐỊNH ĐÚNG VÀ CHIA SẺ CÔNG BẰNG.”
Quyết định tự nguyện năm 1995 để giải quyết vấn đề chuyển nước khỏi hệ thống là một
quyết định quan trọng và quyết định áp dụng tầm nhìn cho một hệ thống sông lành mạnh
là một mốc lịch sử quan trọng. Trước mắt vẫn còn những quyết định khó khăn nhất, nhưng
có một điều rõ ràng rằng cộng đồng sẽ là một phần không thể thiếu của bất kỳ sự lựa chọn
nào và không gì có thể ngăn cản mong muốn được thấy nước trở về với hệ thống sông nhiều
hơn. Điều này phản ánh một bước chuyển lớn về các giá trị cộng đồng trong một khoảng thời
gian tương đối ngắn.
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6.3 Truyền đạt thông điệp, kiến nghị đúng
Tạo ra thông điệp, kiến nghị đúng có thể là phần quan trọng nhất của quá trình thúc đẩy
dòng chảy môi trường. Đề xướng một thông điệp sai có thể đẩy quá trình chính trị lùi lại nhiều
năm, đặc biệt nếu thông điệp sai được gieo vào tâm trí của các chính trị gia và những người sử
dụng chính. Do vậy, cần dành thời gian để có được thông điệp, đề xuất và kiến nghị đúng.
Những nhà lập chính sánh công chủ chốt sẽ cố gắng trình bày các mối quan tâm về xã
hội, kinh tế và môi trường và việc xây dựng thông điệp “đúng” sẽ cần phải thể hiện một cách
hiệu quả rằng dòng chảy môi trường là thiết yếu đối với xã hội, kinh tế và môi trường. Mặc dù
thông điệp sẽ thay đổi theo các điều kiện cụ thể của từng quốc gia, nói chung để có được an
ninh nước, những thách thức chủ yếu cần phải đối mặt là phải đảm bảo đáp ứng nhu cầu cơ
bản của con người, bảo vệ chức năng của các hệ sinh thái và đạt được lợi ích tối ưu từ hoạt
động sử dụng nước có tiêu hao. Điều này đòi hỏi phải quản lý thích đáng những rủi ro, chấp
nhận ban cho nước giá trị thực của nó và nguồn tài nguyên nước chung phải được quản lý
một cách khôn khéo. Nhưng làm thể nào để có thể diễn tả tất cả những điều này một cách
hấp dẫn và bằng những thuật ngữ thực tế dễ hiểu?
Thông điệp, kiến nghị “đúng” cần nhấn mạnh dòng chảy môi trường là vô cùng quan trọng
đối với các hệ thống sông đang hoạt động lành mạnh, những hệ thống sông này rất cần thiết
cho việc thu hút đầu tư, đạt được sự thịnh vượng kinh tế dài hạn và bảo tồn đa dạng sinh học.
Dòng chảy môi trường đem lại nhiều lợi ích cho con người cũng như thiên nhiên. Dòng chảy
môi trường đồng thời còn liên quan đến nhu cầu tiến hành các thoả hiệp, đó là một thực tế
không tránh khỏi. Không có gì ngại ngần khi phải nói ra điều này!
Xây dựng một thông điệp, kiến nghị đúng cũng có nghĩa là tất cả các lợi ích của dòng chảy
môi trường cần được trình bày rõ ràng. Cần nhấn mạnh mối liên quan giữa các lợi ích, ví dụ
bằng cách nêu ra những lợi ích về môi trường và kinh tế mà các hệ thống sông lành mạnh
đem lại. Cũng có thể đề cập đến mối liên quan giữa nghèo đói và tài nguyên nước. Tương tự
như vậy, mối đe dọa chung đối với tài nguyên nước do ô nhiễm, khai thác không bền vững,
thay đổi mục đích sử dụng đất và biến đổi khí hậu cũng là cơ sở hữu ích giúp xây dựng các thông
điệp, kiến nghị chính.

“DÒNG CHẢY MÔI TRƯỜNG ĐEM LẠI NHIỀU LỢi ÍCH CHO CON
NGƯỜI CŨNG NHƯ CHO THIÊN NHIÊN.”
Vận động cho dòng chảy môi trường cũng có thể tập trung vào những lợi ích chẳng hạn
như tác động tích cực đến môi trường nước cả về lượng và chất, ví dụ như giảm thiểu tác
động của dòng chảy mang theo chất dinh dưỡng từ hoạt động sản xuất nông nghiệp, xâm
nhập hay xả mặn, xả nước lạnh với hàm lượng ôxy thấp từ các đập. Những lợi ích này còn có
thể mở rộng hơn nữa tùy theo hoàn cảnh cụ thể. Cũng có thể sử dụng cách diễn đạt khác,
đó là chỉ ra những tác động tiêu cực của việc thiếu dòng chảy môi trường, không chỉ đối với
môi trường, mà còn cả về phương diện kinh tế và xã hội. Ví dụ, khi nước trở nên quá mặn sẽ
không phù hợp cho mục đích sinh hoạt, tưới tiêu và những loài bản địa không có đủ khả năng
chịu mặn.
Tuy nhiên, khó có thể cân bằng sự xung đột giữa các giá trị xã hội, kinh tế và môi trường
và một thông điệp thật rõ ràng cần nêu bật được rằng sẽ không tránh khỏi việc phải có các
thoả hiệp và cần có một quá trình tham vấn rộng mở và minh bạch để đưa ra quyết định đối
với những thoả hiệp này.
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Một thông điệp đề xuất, kiến nghị “đúng”, trong đó nêu được tầm quan trọng về xã hội,
kinh tế và môi trường của dòng chảy môi trường đối với các hệ thống sông lành mạnh, có
sức sống tạo ra một vai trò hết sức quan trọng cho truyền thông và các phương tiện thông
tin đại chúng. Cung cấp thông tin cho xã hội, thúc đẩy sự tham gia và hỗ trợ của cộng đồng
cũng như người sử dụng và tạo ra động lực chính trị ở các cấp trung ương và địa phương đều
có thể thực hiện được qua công tác truyền thông.
Do vậy, công tác truyền thông xung quanh việc thực hiện dòng chảy môi trường cần được
cân nhắc kỹ càng. Ngay từ giai đoạn đầu cần phải xây dựng một chiến lược truyền thông trên
cơ sở vấn đề thực tế, các kết quả mong đợi và nhận thức của các bên liên quan khác nhau.
Chiến lược này phải chia chiến dịch truyền thông thành các giai đoạn khác nhau, từ việc nâng
cao nhận thức về các vấn đề cần giải quyết đến việc cung cấp các thông tin về mối quan tâm
và những lựa chọn có liên quan, đến việc khuyến khích sự tham gia và cuối cùng là thông tin
về các kết quả đạt được.
Một khía cạnh cụ thể cần phải xem xét đó là sự thoả hiệp giữa các mục đích sử dụng và
đối tượng sử dụng tài nguyên nước: không phải tất cả mọi người đều hài lòng với những
biện pháp có thể sẽ được thực thi! Chiến lược truyền thông phải chuẩn bị để đối phó với
những mâu thuẫn, tranh cãi cũng như sự tức giận của công chúng. Cách tốt nhất để đối phó
với những vấn đề này là bảo đảm một quá trình rộng mở và minh bạch với kết quả cuối cùng
rõ ràng là giải pháp tốt nhất cho tương lai. Thông điệp truyền thông sẽ được truyền đạt một
cách tốt nhất nếu những luận điểm được lặp đi lặp lại, khi thông điệp đó tạo ra được một viễn
cảnh công bằng và hợp lý giữa tất cả các mối quan tâm và khi nó làm rõ được rằng kết quả
đạt được sẽ tốt hơn tình cảnh hiện tại.

“KHÔNG ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ THẤP VAI TRÒ CỦA
PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG.”
Trong một chiến lược truyền thông như vậy không thể xem nhẹ vai trò của các phương
tiện thông tin. Mặc dù vai trò của chúng có thể thay đổi tuỳ theo bối cảnh chính trị của mỗi
quốc gia, các phương tiện truyền thông sẽ hầu như chắc chắn đại diện cho một diễn đàn
quan trọng mà ở đó những ý kiến “đúng” có thể hoặc được phổ biến rộng rãi một cách thành
công - hoặc không. Thông điệp được các phương tiện truyền thông này đưa ra sẽ tác động
đến quan điểm của công chúng cũng như giải pháp chính trị.
Sức mạnh của phương tiện truyền thông nằm ở khả năng tiếp cận và gây ảnh hưởng
tới con người, kể cả các nhà chính trị. Ở những nơi chiến lược truyền thông nhằm vào các
phương tiện thông tin đại chúng, cần tạo ra được một thông điệp rõ ràng và đơn giản, bắt
đầu bằng việc hiểu cặn kẽ tác động của dòng chảy môi trường tới con người và môi trường.
Nhưng cần chú ý: các phương tiện truyền thông sẽ hiếm khi chỉ đơn giản sao chép nguyên
văn các ý kiến và truyền đạt lại. Họ sẽ tìm ra một số điểm cụ thể đáng quan tâm hoặc đặt
những ý kiến đó vào một viễn cảnh khả quan hoặc tiêu cực.
Khi mục tiêu là nâng cao nhận thức, để thu hút sự chú ý có thể cần thiết phải nhấn mạnh
những hậu quả tiêu cực của việc không cung cấp dòng chảy môi trường. Sau đó những ý kiến
đưa ra cần tạo ra tiếng vang mạnh mẽ trong số những người bị ảnh hưởng nhiều nhất để
công chúng có thể hiểu một cách rõ ràng.
Ví dụ, tại lưu vực sông Murray-Darling đã sử dụng thông điệp nhấn mạnh những tác động
tiêu cực như vậy. Năm 1999, một báo cáo độc lập về Kiểm định Độ mặn do Hội đồng Bộ trưởng
của Lưu vực đưa ra đã chỉ ra rằng trong vòng 20-50 năm tới nếu không có biện pháp nào được
thực hiện thì độ mặn ở cửa thu nước của công trình cấp nước cho thành phố Adelaide trên
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sông Murray sẽ vượt quá tiêu chuẩn chất lượng nước uống của Tổ chức Y tế Thế giới. Hơn nữa,
nhiều phụ lưu sẽ có độ mặn cao hơn rất nhiều so với các mức này, kể cả các mức chấp nhận
được đối với nước tưới và nước để duy trì các sinh cảnh tự nhiên. Kết quả này đã gây lo lắng
thực sự trong cộng đồng, đặc biệt là 1,2 triệu dân của thành phố Adelaide. Động lực chính
trị đã được tập hợp lại, và các phương tiện thông tin đại chúng của quốc gia và bang liên tục
đăng hàng loạt câu chuyện và bài báo về tình trạng của hệ thống sông. Nhận thức của cộng
đồng và chính quyền đã đạt mức cao chưa từng thấy và nhìn chung mọi người đồng ý là nước
của hệ thống sông này đang bị lấy đi quá nhiều. Cần phải làm một điều gì đó và chính phủ
cũng như Nghị viện cần phải hành động.

“DIỄN GIẢI NHỮNG VẤN ĐỀ KỸ THUẬT BẰNG NGÔN NGỮ ĐƠN GIẢN
VÀ SỬ DỤNG NHỮNG VÍ DỤ THỰC TẾ TRONG CUỘC SỐNG.”
Điều quan trọng là phải phản ánh các vấn đề theo nguyên tắc cung cấp đầy đủ thông tin,
cả cho công chúng và các phương tiện truyền thông. Thông tin về dòng chảy môi trường cần
phù hợp với cả những người không có chuyên môn kỹ thuật. Trước kia, các vấn đề như dòng
chảy môi trường thường có xu hướng tập trung cụ thể về môi trường. Lồng ghép các mối
quan tâm về xã hội và kinh tế sẽ giúp nâng cao tầm quan trọng của dòng chảy môi trường.
Điều cốt yếu là phải diễn giải những vấn đề mang tính kỹ thuật bằng ngôn ngữ đơn giản, sử
dụng những ví dụ thực tế từ cuộc sống về các vấn đề này và cân bằng giữa lợi ích và chi phí
của dòng chảy môi trường với những minh họa để chỉ rõ tại sao các mặt tích cực lại lớn hơn
nhiều so với các mặt tiêu cực. Việc trao đổi trực tiếp giữa các chuyên viên kỹ thuật và các nhà
ra quyết định liên quan, người dân địa phương và các nhóm lợi ích có thể là một biện pháp
hữu hiệu để thực hiện việc truyền đạt cũng như xây dựng lòng tin giữa họ.
Để cung cấp thông tin một cách hiệu quả hơn cần phải:
•
•
•
•
•

•

Đ ơn giản hóa các số liệu xã hội, kinh tế và môi trường và sử dụng các phương pháp
trực quan để diễn tả vấn đề.
Đ ưa ra “diện mạo” cho các viễn cảnh bằng cách xác định những bên tham gia phù hợp
và đề nghị họ đưa ra quan điểm cá nhân của mình.
Khuyến khích các phương tiện truyền thông đại chúng đăng tải về các giải pháp cho vấn đề.
N êu rõ những khía cạnh tích cực cũng như tiêu cực, có thể lúc đầu cần phải tập trung
vào những mặt tiêu cực để thu hút sự chú ý.
M ở cửa các kênh truyền thông: cần làm rõ và đảm bảo rằng có nhiều cơ hội trên các
kênh truyền thông khác nhau cho các bên liên quan thể hiện quan điểm của mình,
đưa ra các vấn đề, đặt ra các câu hỏi và đảm bảo những vấn đề này sẽ được xem xét.
Tập trung vào mối quan hệ giữa phát triển và môi trường và giữa môi trường và con người.

Hiểu biết về dòng chảy môi trường là một chuyện, có khả năng truyền đạt vấn đề đó đến
các phương tiện truyền thông đại chúng một cách hiệu quả lại là chuyện khác. Khi làm việc
với các phương tiện thông tin đại chúng, bạn sẽ cần phải tìm những cá nhân có khả năng
biến ngôn ngữ và những khái niệm mang tính kỹ thuật sang dạng thông tin truyền thông đại
chúng mà một người bình thường có thể hiểu được. Việc cơ quan thông tin truyền thông có
quyết định phát đi một vấn đề không, và phát đi như thế nào sẽ thường bị ảnh hưởng bởi sức
mạnh của những mối quan hệ cá nhân. Không thể đánh giá thấp giá trị của việc xây dựng
những mối quan hệ nghiệp vụ tốt với các phóng viên.
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6.4 Thu hút sự tham gia của các nhóm lợi ích
Dòng chảy môi trường liên quan đến cả con người và môi trường. Tầm quan trọng của
việc quản lý dòng chảy môi trường ở cấp hành chính thích hợp thấp nhất và tầm quan trọng
của việc thu hút sự tham gia của cộng đồng, kể cả phụ nữ, các nhóm bản địa và khu vực tư
nhân, hiện nay đã được công nhận rộng rãi. Ở cấp địa phương việc khuyến khích hợp tác và
cân bằng giữa các lợi ích cạnh tranh trở thành vấn đề trọng tâm. Đây là một thách thức đáng
kể. Vấn đề thu hút sự tham gia của người dân đang trở nên cấp bách ở những nước đang
phát triển, nơi quản lý tài nguyên nước đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc giảm đói
nghèo.
Tăng cường sự tham gia của tất cả các nhóm lợi ích, sẽ giúp tăng cường quyền sở hữu, tinh
thần trách nhiệm và sự trao quyền. Nó đồng thời cho phép xem xét các điều kiện và nhu cầu
cụ thể của địa phương và của một vùng khi lập kế hoạch. Các nguyên tắc chung và thường là
đầy “tham vọng” được xây dựng ở cấp quốc tế cần được điều chỉnh cho phù hợp và áp dụng
cho những điều kiện đặc thù của địa phương.

“TẠi CẤP ĐỊA PHƯƠNG, THÚC ĐẨY HỢP TÁC VÀ CÂN BẰNG GIỮA CÁC
LỢI ÍCH CẠNH TRANH TRỞ THÀNH VẤN ĐỀ TRỌNG TÂM.”

Những người phản đối ở Băngladesh tuần hành gây sức ép tới nhà chức trách để dừng việc lấn sông Buriganga, phá
vỡ dòng chảy của sông (Tháng 11, 2002)
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Về cơ bản, đây là vấn đề về quy mô. Tập trung vào các hiệp định quốc tế thường đồng
nghĩa với việc bỏ qua đặc thù của vùng và địa phương. Ngược lại, chỉ tập trung vào thực tế
quản lý tại địa phương thường đồng nghĩa với việc không tính toán đầy đủ đến các mục tiêu
rộng hơn và những mục đích chung, đặc biệt với những bối cảnh liên quốc gia. Điều cần thiết
là phải có kiến thức đầy đủ của cả hai. Đây là lĩnh vực mà các chuyên gia quốc tế có thể làm
việc với chuyên gia địa phương để giúp điều chỉnh và áp dụng những nguyên tắc được chấp
nhận chung vào các điều kiện tại địa phương.
Vì vậy, luôn phải cân bằng và điều phối giữa các quá trình từ trên xuống và từ dưới lên,
để đảm bảo rằng dòng chảy môi trường được quản lý không chỉ tính đến những điều kiện
tại địa phương, mà đồng thời còn đảm bảo đạt được các mục tiêu bao trùm toàn bộ lưu vực
sông. 121
Quản lý dòng chảy môi trường phải cân bằng được các lợi ích về xã hội, kinh tế và môi
trường. Chỉ tập trung vào những lợi ích môi trường sẽ làm cho phần lớn các nhóm tại địa
phương xa lánh với quá trình quản lý. Giữ cho quá trình này phù hợp và sát với thực tế là rất
quan trọng để đảm bảo việc thực hiện là tối ưu và khả thi.
Điều quan trọng là cần tỉnh táo trước thực tế là sự khai thác quá mức tài nguyên nước và
các nhu cầu nước cạnh tranh trong phạm vi lưu vực sông thường gây nguy hiểm cho sự phát
triển và an ninh của người dân sống và làm việc ở hạ lưu. Sinh kế phụ thuộc vào các lưu vực
sông này đang ngày càng được công nhận là một yếu tố quan trọng cho việc quản lý nước
bền vững và tăng cường vai trò của họ trong quá trình này là điều cần làm. Có tiềm năng lớn
để đẩy mạnh sự hợp tác thông qua việc tạo điều kiện cho những cuộc tranh luận và thông
qua sự tăng cường tham gia của họ vào các quyết định về quản lý nước. Tầm quan trọng của
việc trao quyền cho cộng đồng có nhiều mặt, nhưng hiện đang bị coi nhẹ ở nhiều nơi trên
thế giới. 122

6.5 Tìm kiếm sự hỗ trợ
Khi bắt đầu tiến hành vận động cho dòng chảy môi trường, điều quan trọng là ngay từ
giai đoạn đầu tiên phải tìm kiếm những đối tác và những người ủng hộ từ tất cả các ngành.
Như chúng ta đã thấy, các đối tượng này có thể bao gồm những đồng minh không chắc chắn,
như các ngư dân và các công ty thủy nông và những đồng minh truyền thống như các nhóm
quan tâm đến môi trường.
Cần thúc đẩy một liên minh hỗ trợ trong đó mọi thành viên có vai trò riêng của mình như
là người ủng hộ một cách bị động hoặc một đối tác chủ động. Mục đích là phải tìm ra những
cá nhân có uy tín, những người có thể bảo vệ cho vấn đề từ càng nhiều phương diện càng
tốt. Đó sẽ là những người có thể dẫn dắt vấn đề từ khía cạnh khoa học, cho đến tận những
người sử dụng nước là những người cũng có thể làm như vậy trong bối cảnh các tác động tại
địa phương. Có được một chính trị gia mạnh mẽ, có ảnh hưởng lớn, và bị thuyết phục về dòng
chảy môi trường - sẽ là rất quí báu.

“CẦN THÚC ĐẨY MỘT LIÊN MINH HỖ TRỢ.”
Trong nhiều trường hợp, có thể không có khả năng xây dựng một liên minh ngay từ đầu do
có sự không đồng tình hoặc phản đối mạnh mẽ. Trong những trường hợp như vậy, điều quan
trọng là phải bắt đầu bằng việc tuyên truyền rộng rãi những kinh nghiệm, bài học thực tiễn về
dòng chảy môi trường để nâng cao nhận thức ở tất cả các cấp và dần dần tạo dựng sự ủng hộ.
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Nếu không có sẵn các thực tiễn này thì việc đầu tiên là phải đẩy mạnh để có thêm các nghiên
cứu và định hướng lại công việc của một số viện nghiên cứu. Tiếp cận được những số liệu và
thông tin tin cậy đóng vai trò rất quan trọng.
Tuy phải chuẩn bị kỹ lưỡng và làm việc cẩn thận để xác định các đối tác và những người
ủng hộ tiềm năng, nhưng phải tránh sa lầy vào việc tạo nên một kế hoạch cứng nhắc và quan
liêu. Sẽ có nhiều khả năng thành công nếu cơ cấu và quy trình đơn giản, năng lực sẵn có hoặc
đang được phát triển để đáp ứng và thích nghi trong quá trình tiến hành.
Cuối cùng, đừng bao giờ ngại ngùng khi yêu cầu sự trợ giúp. Trong khi các quyết định ở
mỗi nước sẽ được đưa ra trên cơ sở những điều kiện cụ thể tại địa phương, sự ủng hộ từ quốc
tế thông qua cung cấp năng lực về khoa học, các nghiên cứu đối chứng và tiếp cận với các
nguồn lực (chưa kể đến sự hỗ trợ về tinh thần) là hết sức quý báu.
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Chương 7
Xây dựng năng lực thiết kế
và thực hiện
7.1 Không có nhận thức, sẽ không có hành động
Ở bất kỳ nơi nào trên thế giới, công tác quản lý tài nguyên nước hiện nay mới chỉ chú
trọng trước hết đến việc cấp nước – dù là để đáp ứng nhu cầu về nước, quản lý các chất gây ô
nhiễm, hay xử lý nước – và năng lực đánh giá và thực hiện dòng chảy môi trường còn rất hạn
chế. Dòng chảy môi trường chỉ là một ngành khoa học non trẻ, mới tồn tại được hơn hai thập
kỷ, và hầu như chưa ai biết đến tính thiết thực và hữu dụng của nó như là một công cụ quản
lý tài nguyên nước. Có thể mọi người đều hiểu rằng các hệ sinh thái thủy sinh sẽ thay đổi khi
chúng ta làm chúng bị xáo trộn. Tuy nhiên, có rất ít nhận thức về nhu cầu nước ngọt của các
sông, vùng đất ngập nước, hồ, cửa sông và một phần các hệ sinh thái biển ven bờ để đảm bảo
sự tồn tại lành mạnh của chúng. Đồng thời, cũng có rất ít hiểu biết về số lượng, chất lượng
cũng như thời điểm cụ thể cần phải cung cấp nước cho những hệ thống này và mối liên hệ
giữa lượng nước còn lại trong hệ thống với trạng thái của nó. Tương tự như vậy, có lẽ người
ta cũng không nhận thức được thực tế là nguồn nước ngầm cũng cần phải được quản lý để
đảm bảo sự lành mạnh cho nguồn nước mặt, hay các điều kiện của con sông có thể được kiểm
soát ở phạm vi rộng thông qua quản lý dòng chảy sông một cách đúng đắn.

“Ở nhiều quốc gia, hiểu biết về các hệ sinh thái thủy sinh
đang bị đe doạ còn rất hạn chế.”
Mọi đối tượng liên quan đến công tác quản lý tài nguyên nước đều có thể có những hạn
chế về nhận thức, từ các chính khách, các nhà hoạch định chính sách, các luật gia ngành
nước, các nhà kinh tế, các nhà quản lý, các kỹ sư và chuyên viên mô hình hóa, các nhà khoa
học thủy sinh và xã hội và đại diện của các cơ quan tổ chức tài trợ cho các nghiên cứu của họ.
Các bên liên quan khác như các cơ quan chính phủ, các tổ chức phi chính phủ và các cộng
đồng địa phương có thể cũng đều có nhận thức hạn chế như vậy. Ở nhiều quốc gia, hiểu biết
về các hệ sinh thái thủy sinh đang bị đe doạ cũng như sự phụ thuộc của chúng vào dòng chảy
nước ngọt còn rất hạn chế. Ở nhiều nơi, người ta cũng ít hiểu biết về chức năng, hoạt động
của các hệ sinh thái nước hay về vai trò quan trọng của chúng trong việc cung cấp các loại
hàng hóa và dịch vụ. Các nhà quản lý ngành nước và các chính khách có thể cũng không có
thói quen lắng nghe tiếng nói của các nhà thủy sinh học hoặc tham khảo ý kiến của họ về
những vấn đề quản lý tài nguyên nước trong thực tế.
Mặt khác, các nhà khoa học thường chú trọng trước tiên vào những vấn đề mang tính học
thuật và do vậy có thể không phù hợp để cung cấp những thông tin mang tính thực tiễn cho
các nhà quản lý và hoạch định chính sách sử dụng được. Các kỹ sư và luật gia ngành nước,
những người thường có vai trò rất quan trọng là tư vấn cho các nhà quản lý và hoạch định
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chính sách, lại có thể quá tập trung vào những vấn đề về cấp nước và vệ sinh môi trường. Họ
thường có ít nhận thức về tác động của những hoạt động đó lên nhà tài trợ hay các hệ thống
nhận, hay thậm chí cả lý do vì sao những tác động lên các hệ thống này lại là nguồn gốc của
những quan ngại. Tương tự như vậy, công chúng cũng có thể không hay biết gì về những vấn
đề này. Mặc dù vậy, tất cả họ đều phải gánh chịu những chi phí quốc gia do các hệ sinh thái
bị suy thóai và hoạt động kém hiệu quả, thông qua các khoản sưu thuế, sự mất mát đất đai,
giảm tuổi thọ của hồ chứa do phù sa bồi lắng, nghề cá thất bát, gia tăng tác hại của lũ lụt và
suy giảm chất lượng cuộc sống.
Trong những trường hợp đặc biệt, có thể không có nguồn năng lực cần thiết hoặc không
thể tập hợp được những chuyên gia hay số liệu thích hợp do ngân sách của chính phủ quá eo
hẹp hay sự hỗ trợ khoa học yếu kém. Việc thiếu những số liệu lịch sử về bản chất các hệ sinh
thái đang được quan tâm, như các số liệu về dòng chảy và lượng mưa, cũng làm cho vấn đề
thêm trầm trọng. Nếu xét đến sự thiếu hụt thông tin về dân số học như số lượng và phân bố
dân cư, dữ liệu về y tế và hiện trạng sử dụng đất, thì tình hình còn khó khăn hơn.
Tuy nhiên, trong tất cả tình huống đó, từ điều kiện đầy đủ số liệu/kỹ năng đến tình trạng
kỹ năng và số liệu yếu kém, đều có thể bắt đầu điều chỉnh theo hướng sử dụng tài nguyên
nước bền vững hơn thông qua dòng chảy môi trường. Ngay cả những quốc gia hiện đang sử
dụng những kỹ thuật mô hình hóa phức tạp thì khi bắt đầu họ cũng chỉ sử dụng các phương
pháp tiếp cận đơn giản dựa trên những kiến thức cơ bản về thủy văn và hệ sinh thái.

7.2 Xác định và giải quyết những bất cập về năng lực
Đầu tiên, chúng ta cần xem xét và công nhận ba khái niệm sau:
•
•
•

 ác hệ thủy sinh cung cấp nước và các loại hàng hóa và dịch vụ khác và chúng là
C
những tài nguyên mong manh và dễ bị tổn thương.
S ự suy thóai của nguồn tài nguyên này tác động đến chất lượng cuộc sống của con
người.
Do vậy cần phải quản lý nguồn tài nguyên này một cách tích cực.

Các nhóm người khác nhau có thể tạo lập nhận thức và thúc đẩy tiến bộ theo những cách
thức khác nhau, ví dụ như chính phủ, các tổ chức tài trợ nghiên cứu, các nhà khoa học và kỹ
sư, các bên có liên quan và phương tiện truyền thông như sẽ được thảo luận dưới đây.

7.2.1 Các chính trị gia, luật gia và nhà quản lý ngành nước
Các nhu cầu của xã hội chi phối hoạt động phát triển tài nguyên nước và trong quá khứ
quyết định về những sự phát triển đó thường chủ yếu đựa trên các tiêu chí kinh tế và kỹ
thuật. Theo cách tiếp cận này, trong thế kỷ qua có thể thấy rõ bức tranh toàn cầu về sự thịnh
vượng và những lợi ích khác có được từ việc lấy nước để sử dụng ngoài dòng chảy. Tuy nhiên,
trong hai thập kỷ gần đây, ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy cái giá phải trả cho cách
tiếp cận đó. Các mối liên hệ phức tạp giữa nước và sức khỏe của hệ sinh thái đang dần được
khoa học khám phá, nhưng các khám phá này chưa được phổ biến rộng rãi tới quần chúng.
Một số chính phủ đã nhận thức được ý nghĩa quan trọng của vấn đề này, nhưng còn nhiều
chính phủ vẫn đang bị chi phối bởi sự cấp thiết phải cung cấp các dịch vụ cơ bản cho dân số
đang gia tăng. Tuy nhiên, nếu các quốc gia muốn thực hiện sử dụng bền vững tài nguyên, thì
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các chính khách, các luật gia và các nhà quản lý ngành nước phải có được nhận thức sâu rộng
hơn nữa về bản chất của các hệ sinh thái và những hệ quả có thể có khi gây xáo trộn các hệ
sinh thái này.
Các chính trị gia
Các chính tri gia ngày nay ngày càng phải xem xét đến các thỏa hiệp để cân bằng một
cách tốt nhất giữa các nhu cầu cấp nước cho dân sinh, công nghiệp và tưới tiêu thâm canh
với nhu cầu nước để duy trì các quá trình môi trường, tài nguyên thiên nhiên và đa dạng sinh
học. Điều quan trọng là họ phải hiểu rằng rất nhiều tác động của việc phát triển tài nguyên
nước chỉ lộ rõ sau nhiều năm, nếu không nói là sau nhiều thập kỷ. Đó là vì các hệ sinh thái
biến đổi chậm và nhiều tác động, ảnh hưởng lại xảy ra ở xa địa điểm công trình. Ví dụ, một
đập nước xây dựng ở thượng nguồn một con sông có thể gây thất bát cho nghề đánh bắt
thủy sản thương mại cách xa hàng trăm cây số dưới hạ lưu. Việc mất đi các trận lũ lại gây ra
hiện tượng cửa sông bị bồi lấp mất và các loài cá không thể di cư đến những vùng cửa sông
để sinh sản. Ngày càng có thêm nhiều ví dụ về những mối quan hệ nhân quả mà thọat nhìn
có vẻ như không có mối liên quan với nhau và cần tìm kiếm một phương pháp tiếp cận mới
để có thể đánh giá được hết tất cả các chi phí và lợi ích của các dự án phát triển tài nguyên
nước. Đánh giá dòng chảy môi trường là một trong những cách tiếp cận mới này. Đánh giá
dòng chảy môi trường phân tích các chi phí và lợi ích về sinh thái và kinh tế - xã hội có liên
quan của một phương án quản lý tài nguyên nước theo thời gian dài hạn và ngắn hạn, theo
không gian gần và xa. Hiện nay đánh giá dòng chảy môi trường có thể được xem xét cùng với
những công cụ kỹ thuật và kinh tế truyền thống khác.

“Các chính khách cần cân nhắc các phương án thỏa hiệp
phức tạp”
Với những nhận thức và hiểu biết mới này, các chính trị gia sẽ ngày càng phải đối diện
với những tình huống mà họ phải cân nhắc các phương án thỏa hiệp rất phức tạp. Có thể họ
sẽ phải xem xét một loạt kịch bản mà mỗi kịch bản lại mô tả các chi phí và lợi ích theo một
phương thức thiết kế hay vận hành công trình nước khác nhau. Mỗi kịch bản lại có các tác
động về kỹ thuật, kinh tế, sinh thái và xã hội khác nhau. Có thể có những chi phí hữu hình
như mất đất do xói lở bờ sông hay sự thất bát nghề cá ở vùng đồng bằng ngập lũ, và những
chi phí vô hình như sự suy giảm chất lượng cuộc sống, thay đổi về tình trạng sức khỏe, hay
mất đi một phần giá trị văn hóa hoặc tinh thần.
Các giá trị vô hình không thể đánh giá được bằng đơn vị tiền tệ đang ngày càng tỏ rõ tầm
quan trọng đối với cuộc sống của những người dân bình thường và chúng thường có ý nghĩa
quan trọng nhất đối với những người nghèo nhất. Có thể đã có các quy trình ra quyết định có
khả năng đánh giá những khía cạnh đó của các kịch bản phát triển, nhưng thường thì chúng
ta sẽ phải xây dựng các quá trình này. Vì hiếm khi một kịch bản đơn lẻ sẽ phù hợp cho tất cả
các bên liên quan, nên quá trình quyết định kịch bản cần phải minh bạch và có sự tham gia.
Do vậy, những thách thức mà các chính trị gia phải đối diện gồm có ba yếu tố: a) hiểu được
rằng các công trình phát triển tài nguyên nước có cả chi phí và lợi ích; b) nhận thức được rằng
cần có các thỏa hiệp giữa chi phí và lợi ích, và chúng mang tính đặc thù của từng lưu vực; c)
tìm kiếm phương án thỏa hiệp đúng đắn thông qua một quá trình minh bạch và có sự tham
gia. Các số liệu đầu vào về sinh thái và xã hội cần phải toàn diện và có cùng trạng thái như
các yếu tố đầu vào về kỹ thuật và kinh tế.
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Các luật gia ngành nước
Tại nhiều trường đại học, chuyên ngành luật nước mới chỉ đang dần dần xuất hiện như là
một lĩnh vực nghiên cứu chuyên môn độc lập với luật môi trường chung 123. Do vậy các luật gia
chuyên sâu về lĩnh vực này có thể phải tự phát triển chuyên môn của mình thông qua một số
công việc thích hợp. Các luật gia chuyên ngành nước có thể giúp soạn thảo và thực hiện Luật
tài nguyên nước của quốc gia, nhưng những kinh nghiệm trước đó trong lĩnh vực này có thể
chưa đủ để trang bị cho họ những hiểu biết cần thiết để xây dựng những định chế luật pháp
kiểu mới trong đó có những yêu cầu về bảo vệ các hệ sinh thái. Sự phát triển luật nước của
một quốc gia về cách thức phân bổ quyền nước thường diễn ra theo trình tự sau:
•
•

•

L uật nước quy định các quyền về nước của công dân, nhưng không hoặc rất ít đề cập
quyền lợi và sự lành mạnh của các hệ sinh thái nước liên quan.
L uật nước công nhận các hệ sinh thái nước là những đối tượng sử dụng nước, cạnh
tranh với các nhóm đối tượng sử dụng nước tiềm tàng khác như nông nghiệp, công
nghiệp hay đô thị.
L uật nước công nhận các hệ sinh thái nước là những đơn vị tài nguyên cảnh quan
cơ bản cung cấp nước, các hàng hóa và dịch vụ liên quan phục vụ cho lợi ích của
con người, mà những nhu cầu về nước để duy trì chính các hệ sinh thái này cùng với
những nhu cầu cơ bản của con người (nấu ăn, nước uống, tắm giặt) cần phải được ưu
tiên đáp ứng trước tất cả các nhu cầu nước khác.

Các quốc gia khác nhau đang ở những giai đoạn khác nhau trong tiến trình này. Một trong
những công cụ pháp lý tiến bộ nhất trong lĩnh vực này là Luật nước năm 1998 của Nam Phi, trong
đó chỉ thừa nhận hai quyền về nước: nước cho bảo vệ hệ sinh thái và nước cho các nhu cầu cơ bản
của con người. Chúng tạo thành Lượng nước dự trữ thiết yếu, còn tất cả các nhu cầu khác về nước
được điều tiết bằng hệ thống giấy phép và chỉ được đáp ứng sau khi đã đảm bảo được Lượng nước
dự trữ thiết yếu (xem Hộp dưới đây). Để tuân thủ luật này, cần phải xác định phần dự trữ nước sinh
thái cho mọi thủy vực chính của quốc gia. Điều này có ý nghĩa quan trọng bởi mối liên kết giữa
lượng nước và điều kiện hệ sinh thái: không thể xác định được lượng nước dự trữ thiết yếu cho sinh
thái cho bất kỳ hệ thông nào cho đến khi các bên liên quan đạt được sự nhất trí về phương án thỏa
hiệp thích hợp giữa điều kiện tương lai của hệ sinh thái và những yêu cầu sử dụng nước khác.
Bốn nguyên tắc trong Luật nước năm 1998 của Nam Phi liên quan đến Lượng nước dự trữ
thiết yếu.

Nguyên tắc
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Chi tiết

7

Mục tiêu quản lý số lượng, chất lượng và độ tin cậy của tài nguyên nước quốc gia là
nhằm đạt được lợi ích xã hội và kinh tế tối ưu, lâu dài, bền vững về môi trường cho
toàn xã hội từ việc sử nguồn tài nguyên này.

8

Phải dự trữ lượng nước cần thiết để đảm bảo các nhu cầu cơ bản của tất cả mọi người.

9

Số lượng, chất lượng và độ tin cậy của lượng nước cần thiết để duy trì các chức năng
sinh thái của môi trường mà con người phụ thuộc vào phải được dự trữ sao cho việc
sử dụng nước của con người không gây tổn hại nhất thời hay tích lũy đến tính bền
vững lâu dài của các hệ sinh thái nước và hệ sinh thái liên quan.

10

Lượng nước cần thiết để đáp ứng các nhu cầu cơ bản của con người (Nguyên tắc 8) và các
nhu cầu của môi trường (Nguyên tắc 9) được xác định là “Lượng nước dự trữ thiết yếu” và có
quyền ưu tiên. Việc sử dụng nước cho mọi mục đích khác đều phải thông qua cấp phép.

Những ví dụ khác về các luật nước tiên tiến trên thế giới là Luật Tài nguyên Nước năm
1997 của bang Nam Ôxtrâylia và Luật nước năm 2000 của bang New South Wales.
Việc thực thi những loại luật mới này là khá khó khăn và có rất ít tiền lệ. Các luật gia ngành
nước trong lĩnh vực này cần nhận thức được rằng các hệ sinh thái tự nhiên là rất phức tạp và
thường khó dự đoán, và họ cũng phải có hiểu biết về mức độ tin cậy của các thông tin do các
kỹ sư, nhà quản lý hay các nhà khoa học cung cấp. Họ cần phải sẵn lòng và nỗ lực hướng tới
tiếng nói và sự hiểu biết chung với các chuyên gia trong các lĩnh vực khác, để soạn thảo ra
các bộ luật bảm bảo mức độ bảo vệ cần thiết nhưng lại có tính khả thi trong thực tế. Để làm
được điều đó, họ cần phối hợp làm việc chặt chẽ với các nhà quản lý ngành nước và những
nhà thực hành dòng chảy môi trường, và đặc biệt họ phải tham gia ngay từ những giai đoạn
đầu tiên của quá trình xây dựng chính sách.
Các nhà quản lý ngành nước
Các nhà quản lý ngành nước thực thi luật pháp về nước của quốc gia và tư vấn cho chính
phủ về những vấn đề cần có biện pháp giải quyết. Họ cần có hiểu biết tốt hơn các chính
khách hay luật gia về bản chất của các hệ sinh thái thủy sinh, bởi vì các hoạt động quản lý
hàng ngày của họ sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các hệ sinh thái này. Các hệ sinh thái theo đổi
theo không gian và thời gian. Các hệ thống sông cũng có mức độ tự nhiên khác nhau, tuỳ
thuộc vào những can thiệp trong quá khứ. Những yếu tố đó hiển nhiên sẽ ảnh hưởng đến
cách thức các hệ thống này đáp ứng lại các biện pháp quản lý can thiệp.
Mặc dù người ta không kỳ vọng là các nhà quản lý có thể dự đoán chi tiết cách thức đáp
ứng của các hệ sinh thái, nhưng họ cần phải có hiểu biết khái quát về cách thức mà một dạng
hệ thống bất kỳ sẽ thay đổi ra sao. Họ cần biết những chuyên ngành khoa học nào là thích
hợp và có thể tư vấn hay cung cấp thông tin. Cụ thể, họ cần nhận thức được rằng sinh thái
học là một bộ môn đa ngành cũng giống như kỹ thuật vậy, và không một nhà sinh thái học
nào có khả năng tư vấn về mọi khía cạnh của một hệ sinh thái.

“Các nhà quản lý ngành nước đóng một vai trò rất
quan trọng trong việc liên kết các chuyên gia”
Họ có thể tiếp thu những kiến thức này thông qua việc sử dụng và làm việc với các nhóm
kiểu mới gồm các kỹ sư và các nhà khoa học đa ngành. Các chuyên ngành liên quan thường
là thủy văn nước mặt và nước ngầm, thủy lực học, trầm tích học, địa mạo sông ngòi, sinh
thái học (về cá, động vật không xương sống, ếch nhái, bò sát, chim nước, động vật có vú trên
cạn và dưới nước và các loài thực vật thủy sinh, trên sông và vùng bờ), vi sinh vật học và hóa
học thủy sinh. Khi các đối tượng sử dụng nước sống phụ thuộc vào tài sản chung là nguồn
tài nguyên thiên nhiên của các hệ sinh thái bị ảnh hưởng, thì có thể cần có thêm các chuyên
ngành khác như cấp nước, sức khỏe cộng đồng, thú y, nhân chủng học, xã hội học và kinh
tế tài nguyên. Các nhà quản lý đóng một vai trò tối quan trọng thông qua việc liên kết các
chuyên gia này lại với nhau và giúp tạo ra một tiếng nói chung.
Khi làm việc theo nhóm, các nhà quản lý sẽ học được cách đặt ra những câu hỏi khác nhau
và thích hợp hơn. Họ sẽ nhận ra rằng không thể có một giải đáp sinh thái đơn giản cho những
câu hỏi như: “Dòng chảy môi trường cho dòng sông này là gì?” vì đây là một quyết định mang
tính xã hội được đưa ra trên cơ sở dung hòa giữa phát triển và bảo tồn hệ sinh thái. Thay vì đó,
họ sẽ phải hiểu được một hệ sinh thái sẽ thay đổi ra sao nếu các quyết định cụ thể được đưa
ra và thực hiện. Qua đó họ sẽ giúp tạo ra những kịch bản để các nhà hoạch định chính sách
xem xét. Họ cũng học được cách nhận biết các tình huống “nguy hiểm” có thể dẫn đến những
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kết quả không mong muốn do sự nhạy cảm của hệ sinh thái đang xem xét hay do bản chất
của biện pháp can thiệp. Họ học được cách diễn giải những kết quả nghiên cứu có liên quan
và giúp định hướng các nhà khoa học cách thức cung cấp thông tin theo hình thức hữu ích
cho các nhà quản lý. Khi nhóm công tác đã hoàn thành những khảo sát của mình, cần đề xuất
được một loạt các phương án can thiệp có thể và dự kiến những tác động của mỗi phương
án đối với hệ sinh thái và toàn xã hội. Mặc dù các nhà quản lý, các kỹ sư và các nhà khoa học
có thể phối hợp để diễn giải các phương án, việc lựa chọn phương án nào lại thường là một
quyết định chính trị.
Toàn bộ khái niệm sử dụng bền vững có thể thất bại nếu các quyết định đúng đắn được
đưa ra nhưng các nhà quản lý lại không kiên trì thực hiện. Cung cấp dòng chảy môi trường
thích hợp có thể đi ngược lại mong muốn của một số đối tượng sử dụng nước tiềm tàng
khác. Đây có lẽ là phần khó nhất trong toàn bộ quá trình đánh giá và thực hiện, và hiện có
rất ít hướng dẫn để có thể làm theo. Hơn nữa, do bản chất phức tạp và khó dự đoán của các
hệ sinh thái, các nhà quản lý có thể phải vượt qua trở ngại này bằng cách thực thiện phương
thức quản lý thích nghi. Để hỗ trợ cho phương thức đó, cần theo dõi cả hai quá trình: đáp ứng
nhu cầu dòng chảy môi trường và điều kiện của hệ sinh thái. Nếu dòng chảy môi trường đặt
ra đã được đáp ứng nhưng vẫn chưa đạt được điều kiện mong muốn của hệ sinh thái thì có
thể phải điều chỉnh điều kiện mục tiêu hoặc chế độ dòng chảy cho phù hợp. Cách thức này
có thể giúp ích nếu luật pháp có quy định và nếu cơ quan thẩm quyền ngành nước có năng
lực thể chế để thực hiện phương thức quản lý thích nghi này.
Sử dụng các kịch bản
Trong khi chuyển sang phương thức sử dụng bền vững tài nguyên nước, các cơ quản lý
nước quốc gia dần dần chuyển vai trò từ là những nhà cung cấp nước trở thành các nhà quản
lý tổng hợp các hệ sinh thái thủy sinh của quốc gia. Một trong những bước chuyển đổi sớm và
quan trọng là xem các yếu tố sinh thái và xã hội cũng có ý nghĩa quan trọng như các yếu tố kỹ
thuật công trình và kinh tế trong các kế hoạch phát triển tài nguyên nước. Các nghiên cứu sinh
thái có liên quan cần được bắt đầu cùng lúc với các nghiên cứu về kỹ thuật công trình, và một
chương trình xã hội được thiết kế tốt liên kết tất cả các bên quan tâm cần phải được thực hiện
xuyên suốt các giai đoạn lập kế hoạch. Khi đã hình thành các kịch bản thể hiện các phương án
phát triển hiện có - kể cả phương án “không phát triển” – thì chính phủ cần có sẵn quy trình ra
quyết định để xem xét tất cả các kịch bản đó và lựa chọn một kịch bản thích hợp.
Kịch bản được lựa chọn có thể bao gồm mô tả chế độ dòng chảy môi trường cho dòng
sông đó và mô tả tình trạng dự kiến của dòng sông theo chế độ dòng chảy này, đây sẽ là
“trạng thái mong muốn” được thoả thuận cho dòng sông. Mỗi dòng sông trong một quốc gia
cuối cùng có thể có một chế độ dòng chảy môi trường khác nhau, một trạng thái mong muốn
cùng những chi phí và lợi ích khác nhau đối với con người. Điều này phản ánh sự khác biệt về
vị trí và điều kiện tự nhiên của mỗi con sông và sự lựa chọn giá trị mà xã hội thấy thích hợp
nhất cho mỗi con sông đó. Việc thực hiện và quản lý các kịch bản sau đó được giản lược sao
cho phù hợp với mong muốn chung của cả xã hội hơn là đi ngược lại mong muốc đó.
Một số cơ sở đào tạo đại học đã bắt đầu nghiên cứu chủ đề này đến một trình độ có thể
tư vấn định hướng cho chính phủ. Trên thế giới, đã có một số trung tâm chuyên về lĩnh vực
này, đặc biệt là một số cơ quan chính phủ, trường đại học hay các công ty tư vấn sinh thái của
các quốc gia được biết đến với những hoạt động của họ về dòng chảy môi trường. Các khu
vực vượt trội trong lĩnh vực này là Bắc Mỹ, Vương quốc Anh, Châu Âu, Nam Phi và Ôxtrâylia.
Hai quốc gia Nam Phi và Ôxtrâylia đã đi đầu trong việc xây dựng các phương pháp tổng hợp
trong đó Nam Phi đã chú trọng mạnh mẽ vào các yếu tố xã hội trong các phương pháp của
mình, chỉ ra những tác động của các biện pháp quản lý can thiệp không chỉ đối với hệ sinh

128

thái mà cả đối với những đối tượng sử dụng có sinh kế phụ thuộc vào tài sản chung của hệ
thống đó. Việc tham quan nghiên cứu một số dự án thích hợp ở một vài quốc gia nói trên có
thể sẽ là một bước khởi đầu tốt.

7.2.2 Khoa học, nghiên cứu và phát triển
Có thể tiến hành đánh giá dòng chảy trong tình trạng hạn chế hoặc có nhiều dữ liệu nhưng
độ tin cậy của kết quả sẽ tăng lên cùng với mức độ gia tăng hiểu biết về hệ sinh thái. Việc
nghiên cứu giúp các nhà khoa học hiểu rõ bản chất và chức năng của hệ thống, từ đó phát triển
khả năng dự đoán cách thức hệ thống đáp ứng lại sự can thiệp. Ví dụ, ngày nay người ta có thể
dự đoán những thay đổi của dòng chảy dự kiến sẽ làm biến đổi ra sao quần xã thực vật dọc bờ
sông, chất lượng nước, đặc điểm lòng dẫn, thủy sản và do đó cả đời sống của con người.
Những kiến thức cần thiết đó chỉ có thể tích luỹ được sau nhiều năm. Ví dụ, Nam Phi đã
bắt đầu thực hiện các đánh giá dòng chảy môi trường từ cuối những năm 1980, và trong vòng
một thập kỷ đã xây dựng được một cơ quan quốc gia gồm các nhà khoa học thủy sinh giầu
kinh nghiệm làm nhiệm vụ tư vấn cho chính phủ trong lĩnh vực này. Điều đó trực tiếp dẫn tới
kết quả là vấn đề bảo vệ hệ sinh thái đã được đưa vào trong Luật Nước năm 1998 của quốc gia
này. Cả thập kỷ phát triển đó đã nhận được sự hỗ trợ của Cục Tài nguyên Nước và Lâm nghiệp
quốc gia và các tổ chức tài trợ nghiên cứu, là những tổ chức đã đáp ứng mạnh mẽ các yêu cầu
về quản lý. Các nghiên cứu có định hướng của các nhà khoa học nhiều kinh nghiệm đã được
tài trợ trên cơ sở xem xét các mối liên kết giữa dòng chảy với tập hợp các đặc tính của hệ sinh
thái, dần dần tạo nên sự hiểu biết mới về chức năng, hoạt động của hệ sinh thái, và qua đó là
khả năng dự đoán những kết quả có thể của các biện pháp quản lý được đề xuất.

“Mối quan hệ công tác tốt giữa các nhà quản lý, các nhà khoa học
và các nhà tài trợ có ý nghĩa vô cùng quan trọng.”
Không nên đánh giá thấp tầm quan trọng của mối quan hệ công tác tốt giữa các nhà quản
lý, các nhà khoa học và các nhà tài trợ. Ba nhóm chủ thể này đóng vai trò khác nhau và tất
cả họ đều rất thiết yếu để biến những kết quả khoa học thành thực tiễn quản lý hữu hiệu.
Các nhà khoa học cần hiểu rõ những lĩnh vực mà các nhà quản lý cần trợ giúp và sẵn sàng đề
xuất thực hiện những nghiên cứu cần thiết. Các nhà tài trợ cần biết trước về công tác nghiên
cứu và quản lý hiện hành trong nước mình, các lĩnh vực nghiên cứu có thể giúp ích cho các
nhà quản lý và sẵn sàng tài trợ các hoạt động này. Các nhà quản lý thì cần phải sẵn sàng định
hướng các nhà nghiên cứu về nhu cầu của mình và sử dụng các kết quả nghiên cứu đó. Khi
bất kỳ nhóm nào trong ba nhóm chủ thể trên không đảm đương tốt vai trò của mình thì hai
nhóm còn lại sẽ kém hiệu quả đi rất nhiều: có thể có những dự án nghiên cứu tốt được đề
xuất nhưng chẳng bao giờ được tài trợ; các nghiên cứu có giá trị có thể được hoàn thành
nhưng không bao giờ được ứng dụng.
Các tổ chức tài trợ là những chủ thể rất quan trọng để thiết lập được dòng chảy môi trường.
Nếu muốn chủ động trong lĩnh vực này, họ có thể thảo luận với các nhà quản lý ngành nước
về nhu cầu dòng chảy môi trường, giúp bố trí các nhà khoa học cần thiết để phát triển kỹ
năng và kiến thức cần thiết và tổ chức các hội thảo với sự tham gia của các nhà quản lý và khoa
học để giải quyết các vấn đề liên quan đến nhu cầu đó. Họ cũng có thể chủ trì việc tìm kiếm và hỗ
trợ một “thủ lĩnh” quốc gia: là người có thể nhận tài trợ để lãnh đạo sự phát triển quốc gia trong lĩnh
vực này. Việc tài trợ nghiên cứu mang tính điều phối như vậy cần có tầm nhìn, hiểu biết rõ vai trò
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của các chuyên ngành khác nhau, thúc đẩy nghiên cứu đa ngành và vươn ra ngoài những nghiên
cứu đã được xác lập để nhận biết được những nhu cầu trong tương lai của quốc gia.
Các nhà khoa học, kỹ sư và các chuyên gia khác
Thông thường, các kỹ sư và các nhà kinh tế đóng vai trò chuyên môn và tư vấn trong công
tác quản lý tài nguyên nước. Tuy nhiên, các nhà vật lý - sinh học và xã hội học đang đóng vai trò
ngày càng nổi bật hơn khi các quốc gia hướng tới mục tiêu sử dụng bền vững tài nguyên nước.
Phần tiếp theo đây mô tả các lĩnh vực tham gia và những kỹ năng, kiến thức cần thiết của họ.
Các nhà vật lý - sinh học
Trước đây, phần lớn các nhà vật lý - sinh học không được tham gia vào các hoạt động quản
lý và theo đuổi các hướng nghiên cứu hàn lâm. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, đã xuất
hiện một đội ngũ các nhà khoa học vật lý - sinh học ứng dụng mới, những người làm việc gần
gũi hơn với công tác quản lý. Các nhà khoa học này đã nhận thức được rằng có rất nhiều vấn
đề về tài nguyên nước không thể chờ đợi kết quả của các chương trình nghiên cứu sâu rộng.
Sẽ tiếp tục phải đưa ra các quyết định quản lý mà không có nhiều cơ sở khoa học nếu phải đợi
đến khi có dữ liệu tốt hơn. Họ lý giải rằng mặc dù có rất ít dữ liệu về một hệ sinh thái nào đó,
các nhà khoa học và chuyên gia am hiểu có thể vẫn biết rõ bản chất và hoạt động chức năng
của nó hơn các nhà quản lý và kỹ sư. Do vậy họ chấp nhận sự tư vấn dựa trên “kiến thức tốt
nhất sẵn có” và những dữ liệu quan trọng được thu thập một cách nhanh chóng.
Nếu các nhà quản lý cần sự chỉ dẫn khoa học ở mức độ tin cậy thấp như vậy, thì việc họ
hỗ trợ công tác nghiên cứu để nâng cao chất lượng dữ liệu đầu vào về lâu dài là hợp lý. Các
nhà khoa học cần phải luận chứng rõ điều này, trình bày rõ những điều kiện để họ có thể đưa
ra chỉ dẫn khoa học, những bất cập trong kiến thức của họ, mức độ tin cậy của kiến thức và
những nghiên cứu cần thực hiên. Không đầu tư vào những nghiên cứu như vậy đồng nghĩa
với việc các hệ sinh thái sẽ tiếp tục được quản lý ở trình độ hiểu biết thấp. Điều này cùng
sự thờ ơ là nguyên nhân trực tiếp gây ra sự suy thóai. Mặt khác, tiếp tục hợp tác trên cơ sở
những hiểu biết chưa đầy đủ sẽ khiến các nhà khoa học và quản lý nhanh chóng nhận ra
những bất cập quan trọng về kiến thức và nghiên cứu cần được khắc phục. Biến kiến thức
khoa học tốt thành hoạt động quản lý hiệu quả phải là một mục tiêu dài hạn. Các nhà khoa
học có thể cung cấp những thông tin về hệ sinh thái giống như cách mà các kỹ sư vẫn làm
đối với một công trình cấp nước sinh hoạt hay tưới tiêu.
Các kỹ sư ngành nước
Phần lớn các kỹ sư ngành nước làm việc trong các lĩnh vực liên quan đến cấp nước, làm
sạch nước, tưới tiêu hay kiểm soát lũ lụt. Trước kia, việc đào tạo những kỹ sư này chủ yếu để
giải quyết các vấn đề nêu trên và có được các kết quả một cách nhanh chóng. Do vậy, họ có
thể đã phải làm việc với kiến thức không hoàn hảo, sử dụng những kỹ thuật có hệ số an toàn
cao và những mô hình khá thô sơ. Vì chỉ chú trọng đến việc sử dụng các hệ sinh thái thủy
sinh theo hướng vật chất, nên nó có thể tạo ra những kết quả mong muốn nhưng chỉ cho thời
gian trước mắt. Tuy nhiên, có một hiệu ứng phụ không tránh khỏi sự suy thóai môi trường.
Khi những quan ngại ngày càng gia tăng, thì các nhà sinh thái học bắt đầu cộng tác với các
kỹ sư về các vấn đề quản lý tài nguyên nước. Mỗi chuyên ngành lại học được những kiến thức
mà ngành khác mang lại. Ví dụ, các kỹ sư chuyên ngành vận chuyển bùn cát đã bắt đầu làm
việc với các nhà khoa học về địa mạo sông ngòi, và các nhà thủy văn học thì ngày càng hợp
tác trên phạm vi lớn hơn với các nhà sinh thái học.
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“Nhiều mô hình và kỹ thuật công trình truyền thống đang
bị thách thức.“
Khi các mối quan hệ khoa học - kỹ thuật ngày càng phát triển thì nhiều mô hình và kỹ
thuật công trình truyền thống bị thách thức vì chúng chưa đủ hoàn thiện để trả lời được các
vấn đề sinh thái. Ví dụ, một mô hình thủy lực được sử dụng ở cấp độ sơ bộ để dự báo các
cao độ lũ có thể lại không đủ chính xác ở cấp độ chi tiết để dự báo xem liệu một dòng chảy
rất nhỏ có đủ sâu để cá có thể di chuyển qua không. Các mô hình thủy văn trước kia được sử
dụng để dự báo tổng lượng nước hàng tháng có thể cung cấp cho một đô thị dựa trên cơ sở
các số liệu đo ghi lượng mưa thì lại không thể dự báo được những điều kiện môi trường hàng
ngày của thực vật và động vật thủy sinh. Nhưng những số liệu chi tiết đó lại rất cần thiết nếu
muốn mô tả các tác động lên hệ sinh thái của những hoạt động quản lý can thiệp đã được lên
kế hoạch trước. Các mô hình thủy văn theo ngày và theo giờ đang ngày càng được phát triển
trong hai thập kỷ gần đây, cũng như những mô hình thủy lực được thiết kế để mô phỏng các
dòng chảy kiệt và môi trường sống thủy sinh. Nhưng cần phát triển mô hình hơn nữa và mô
hình chỉ phù hợp để áp dụng vào dòng chảy môi trường nếu có sự liên kết chặt chẽ với các
nhà sinh thái học là những chuyên gia thực hành trong lĩnh vực này.
Những lĩnh vực khác mà các kỹ sư ngành nước cần có những mối liên hệ để rèn dũa kỹ
năng của mình trong quản lý hệ sinh thái, có thể là:
•

•

•

t hiết kế đập, bao gồm công trình lấy nước nhiều cửa, thiết bị quan trắc chất lượng
nước và nhiệt độ và đo ghi liên lục dòng chảy vào hồ và dòng chảy qua đập, để sao
cho có thể theo dõi và cung cấp những số liệu về số lượng, chất lượng, nhiệt độ nước
và lượng bùn cát cần thiết để duy trì hệ sinh thái ở hạ lưu.
v ận hành đập trong mối tương quan với điều kiện khí hậu hiện tại, sao cho không
những có thể đảm bảo dòng chảy môi trường được cung cấp đúng nơi đúng lúc cần
thiết, mà còn để sao cho hệ thống sinh thái hạ lưu tiếp tục được trải qua các chu kỳ
khô - ẩm vốn có hàng năm.
các mô hình chất lượng nước hoàn thiện hơn để có thể mô hình hóa các chất dinh dưỡng
và các yếu tố liên quan khác ở độ phân giải mà các phản ứng sinh thái có thể xảy ra.

Và ở đây, việc phát triển các mô hình cũng cần được thực hiện trong sự hợp tác chặt chẽ
với các nhà sinh thái học có kinh nghiệm trong lĩnh vực này.
Các công chức trong lĩnh vực quản lý bảo tồn môi trường và thiên nhiên
Các nhà thủy sinh học công tác trong các cơ quan bảo tồn thiên nhiên và môi trường quốc
gia hay khu vực có lẽ có ít cơ hội thực hiện nghiên cứu chính thống hơn đồng nghiệp của họ
làm việc ở các trường đại học và viện nghiên cứu. Tuy nhiên, chính họ lại là những kho lưu
trữ vô giá những số liệu chính thức và kiến thức không chính thống về các hệ sinh thái thuộc
phạm vị trách nhiệm của mình. Khi mà các số liệu chính tắc về các hệ sinh thái còn rất hiếm,
thì những hiểu biết chung của họ về hệ thống có thể là những thông tin duy nhất có thể có
được khi chúng ta bắt đầu áp dụng dòng chảy môi trường. Kiến thức đó của họ lại có khi có
tính tổng hợp toàn diện hơn kiến thức của các nhà nghiên cứu hàn lâm, những người thường
chú trọng vào một phần nhỏ của hệ sinh thái và họ thường có một năng khiếu trực giác về sự
thay đổi dòng chảy sẽ ảnh hưởng đến hệ sinh thái ra sao. Phần nhiều sự phát triển ban đầu
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của các phương pháp tiếp cận trong việc đánh giá dòng chảy môi trường lại là phát triển các
kỹ thuật để khai thác những kiến thức đó của các nhà thủy sinh học.
Có thể có một cách kết hợp hữu ích là liên kết các nhà nghiên cứu hàn lâm với các nhà
khoa học về bảo tồn, vì họ có thể hợp tác sâu rộng với nhau để tìm hiểu các phương pháp và
nghiên cứu về dòng chảy môi trường, và cùng nhau có những đóng góp phù hợp và hiện thực
cho các đánh giá dòng chảy môi trường.
Các nhà khoa học xã hội và các nhà kinh tế tài nguyên
Vì các mối quan tâm về môi trường ngày càng có ý nghĩa trong các quyết định về quản
lý, các nhà xã hội học trở nên nổi bật hơn trong lĩnh vực quản lý tài nguyên nước. Hầu như
tất cả mọi người đều có thể được xem là “người sử dụng” một hệ sinh thái thủy sinh nào đó,
dù là qua việc sử dụng trực tiếp nước của hệ sinh thái đó hay thông qua một cách khác. Để
giải quyết những quan tâm đó, một Quá trình Tham gia của Cộng đồng (Public Participation
Proces – PPP) có thể được các nhà xã hội học thực hiện nhằm thu thập những phản ứng của
cộng đồng và khả năng chấp nhận những kịch bản khác nhau được xây dựng trong khi đánh
giá dòng chảy môi trường. Mỗi một kịch bản có thể bao gồm nhiều vấn đề có tầm quan trọng
xã hội, như mức độ sẵn có tài nguyên thiên nhiên, những rủi ro về sức khỏe con người và gia
súc, hay liệu những giá trị phi vật thể của hệ sinh thái (ví dụ các giá trị văn hóa hay tôn giáo)
có bị ảnh hưởng. Phản ứng của các bên có liên quan đối với những kịch bản đó cần được
chuyển tới người ra quyết định.

Mối quan hệ giữa DRIFT, Quá trình Tham gia của Cộng đồng và đánh giá kinh tế khu vực vĩ mô

DRIFT

Các mối quan ngại trên lưu vực sông

tạo ra các kịch bản theo yêu cầu
của các nhà quản lý nước
 Chế độ dòng chảy
 Điều kiện sông ngòi
 Tác động xã hội đối với những hộ
sử dụng có sinh kế phụ thuộc
 Kinh tế học tài nguyên
 Tác động tới lợi tức nước

QUÁ TRÌNH
THAM GIA
CỦA CỘNG ĐỒNG

Trao đổi thông tin

Kinh tế vĩ mô của từng kịch bản

Trao đổi thông tin

Mức độ chấp nhận của
cộng đồng với từng kịch bản
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Các nhà khoa học xã hội chuyên sâu về lĩnh vực này sẽ làm việc có hiệu quả hơn nếu họ
hiểu được những thay đổi của hệ sinh thái do các nhà vật lý - sinh học mô tả, và có thể trình
bày chúng một cách rõ ràng, dễ hiểu cho các bên có liên quan. Điều đó đòi hỏi có một sự cam
kết rõ ràng để hình thành một tiếng nói và môi trường làm việc chung với các nhà vật lý - sinh
học, giống như cách mà những nhà khoa học này xây dựng các mối liên kết với các kỹ sư và
các nhà quản lý trong hai, ba thập kỷ qua. Cho đến nay, mới chỉ có rất ít các nhà xã hội học
thử tìm cách san lấp khoảng cách này
Quá trình Tham gia của Cộng đồng một cách chính thức có thể là không tiếp cận được
với những đối tượng bị ảnh hưởng trực tiếp nhất từ hoạt động phát triển nguồn nước, đặc
biệt là ở các nước đang phát triển, ví dụ những cư dân ven sông ở hạ lưu là những người phụ
thuộc trực tiếp vào các nguồn tài nguyên của dòng sông. Thường thường đó là những nông
dân nghèo, họ biết rất ít về dòng sông của họ sẽ thay đổi ra sao và những khả năng khác để
thay thế cho nguồn tài nguyên bị mất đi. Một số phương pháp dòng chảy môi trường mới
phát triển gần đây đã tạo ra những kịch bản mà không chỉ dự đoán hệ sinh thái sẽ thay đổi
ra sao do có sự điều tiết dòng chảy mà còn dự đoán nó tác động như thế nào đến những
đối tượng sử dụng có sinh kế phụ thuộc vào tài sản chung. Các nhà xã hội học và kinh tế tài
nguyên đóng vai trò quan trọng trong việc khẳng định những tài nguyên nào người dân đang
sử dụng và họ sẽ bị ảnh hưởng như thế nào nếu những tài nguyên này bị mất đi. Mỗi một
kịch bản do các nhà vật lý - sinh học tạo ra có thể bao gồm những dự đoán về từng loại tài
nguyên sẽ tăng hay giảm ra sao. Các nhà xã hội học và kinh tế học dựa trên đó có thể lượng
hóa sự tác động của hoạt động phát triển nguồn nước đối với những cư dân ven sông. Trước
đây, các nhà quản lý có thẩm quyền quyết định thường không có những thông tin như vậy,
còn ngày nay mới có rất ít chuyên gia có những kỹ năng và kinh nghiệm cần thiết để đưa ra
những thông tin đó.
Xây dựng năng lực trong các nhà khoa học, kỹ sư và kinh tế tài nguyên
Theo truyền thống, nhiều khoa ở các trường đại học chỉ chú trọng vào kiến thức và hiểu
biết. Trong khoa học, nghiên cứu ứng dụng đang phát triển như là một bộ phận thiết yếu
trong chương trình đào tạo đại học vì người ta đã nhận thức được rằng nó cần được thiết kế,
thực hiện và diễn giải một cách thấu đáo như bất kỳ một bộ môn nào khác, về bản chất nó
còn thiết thực hơn đối với các vấn đề quản lý. Các trường đại học có thể hỗ trợ và định hướng
nghiên cứu ứng dụng sao cho những nghiên cứu này được thiết kế để giúp giải quyết các vấn
đề trong công tác quản lý tài nguyên nước. Đặc biệt trong ngành khoa học lý – sinh, nơi các
mối liên hệ với quản lý tài nguyên và con người còn yếu, cần hỗ trợ cho các chuyên gia đang
cố gắng thay đổi tư duy theo hướng ứng dụng và thương mại.
Có nhiều chuyên gia ban đầu làm việc trên cơ sở định hướng cung cấp: họ cung cấp cho
mọi người những gì họ biết. Tuy nhiên nếu được tiếp cận theo một cách khác, họ có thể đáp
ứng yêu cầu và huy động tri thức của họ một cách tốt hơn. Nói một cách thực tế, tất cả các số
liệu và hiểu biết liên quan đến tài nguyên nước của họ cần được liên kết với dòng chảy (đối
với các nhà khoa học lý – sinh) và sự thay đổi của hệ sinh thái (đối với các nhà kinh tế - xã hội
học). Theo cách đó, họ sẽ bắt đầu phát triển năng lực dự đoán cách thức những thay đổi về
dòng chảy sẽ ảnh hưởng đến những đối tượng mà họ nghiên cứu ra sao. Cẩm nang về Phương
luận khối dựng 124 đưa ra một tập hợp các đề xuất về những đóng góp cần thiết của mỗi bộ
môn, chuyên ngành cho công tác đánh giá dòng chảy môi trường.
Vì tính chất đa ngành đó của công tác đánh giá dòng chảy môi trường, nhiều khoa khác
nhau của trường đại học đều có vai trò của mình. Kỹ thuật công trình, Luật, Khoa học tự nhiên
và các môn khoa học xã hội và kinh tế đều có mặt trong số các bộ môn có thể cung cấp các
khóa đào tạo kết hợp về chủ đề đó. Rất nhiều kiến thức hiện nay được sàng lọc theo các cấp
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đại học và sau đại học có thể tiếp tục được phát triển bởi các chuyên gia có khả năng tự học,
tự đào tạo, và do vậy phần lớn các trường đại học lại không có những năng lực chuyên gia
thích hợp. Nhu cầu đào tạo chính thống đang tăng nhanh, và một yêu cầu từ các nhà tài trợ
và các nhà quản lý về các kháo đào tạo như vậy có thể sẽ khuyến khích các trường đại học
đáp ứng những nhu cầu quan trọng đó.
Các bên có liên quan và các nhà truyền thông
Các bên liên quan tham dự vào quá trình ra quyết định theo nhiều cấp độ khác nhau, tuỳ
thuộc vào mức độ quyền hạn được phân cấp cho cộng đồng. Ở một thái cực, thông tin được
chia xẻ cho cộng đồng. Ở một thái cực khác, quyền hạn được giao cho một nhóm cá nhân để ra
quyết định. Theo khái niệm “bậc thang” về sự tham gia của công dân đã được phát triển trong
nhiều tài liệu nghiên cứu, chúng ta có thể phân chia các phương pháp tiếp cận như sau:
1. Giáo dục và cung cấp thông tin.
2. Phản hồi thông tin.
3. Tham gia và tham vấn.
4. Tham gia mở rộng
Đặc biệt liên quan đến các yếu tố 3 và 4, hai thuật ngữ khác hiện đang phổ biến trong
ngôn ngữ của “phương pháp tham gia”: xây dựng sự đồng thuận và các quy trình tham khảo
ý kiến. Xây dựng sự đồng thuận được định nghĩa là “thoả thuận bởi ý thức”, với kết quả cuối
cùng của các thoả thuận đó là sự cam kết đối với cả thoả thuận và mục đích của nó. Sự đồng
thuận không hàm ý một thoả thuận đầy đủ. Cách thức để đạt được sự đồng thuận có ý nghĩa
rất quan trọng – khái niệm xây dựng sự đồng thuận hàm ý những quá trình mang tính tham
gia cho phép thảo luận, nêu lên những bất đồng, chất vấn về các thông tin, số liệu và sử dụng
chuyên môn. Xây dựng sự đồng thuận cũng hàm ý cách tiếp cận từ dưới lên, theo đó các bên
liên quan được huy động khi soạn thảo những đề xuất ban đầu cũng như khi xem xét những
đề xuất và giải pháp ưu tiên.
Các quy trình tham khảo ý kiến, ví dụ như các nhóm tư vấn cộng đồng hay các ban bồi
thẩm công dân, đại diện cho những lợi ích phù hợp trong quá trình thảo luận và thương
thuyết, và thường được thể hiện là yếu tố cần thiết để kết hợp với các phương pháp đánh giá.
Các quy trình tham khảo ý kiến hàm ý một mối quan hệ mới giữa những người ra quyết định
và các bên liên quan và chúng vượt ra ngoài các phương pháp tham gia truyền thống.
Các bên có lợi ích và bị ảnh hưởng thường được đại diện một cách tốt nhất trong các
quyết định quản lý nước nếu họ hiểu được những phương án đang được đề xuất và các kịch
bản dòng chảy môi trường đang được xem xét. Sẽ có ích nếu họ hiểu được những cách thức
các hệ sinh thái thay đổi khác nhau theo những kịch bản khác nhau và những tác động và
lợi ích kèm theo mỗi kịch bản. Một khi điều đó được thực hiện và mọi người đều hiểu được
tại sao tất cả các chuyên gia lại phải can dự, họ có thể cung cấp thông tin đầu vào cho các
nhà quản lý ra quyết định về mức độ chấp nhận được của từng kịch bản. Rất có thể là không
phải tất cả các bên liên quan đều nhìn nhận từng kịch bản theo cách như nhau và có thể sẽ
không có một kịch bản được tất cả chấp nhận. Trong trường hợp đó, quyết định cuối cùng sẽ
là một quyết định chính trị, phục vụ tốt nhất cho nhóm đối tượng đã trình bày nguyện vọng
của mình một cách thuyết phục nhất.
Trình bày những thông tin khoa học cho những người không làm khoa học là một nghệ
thuật. Rất nhiều nhà khoa học đã tìm cách phát triển kỹ năng này, nhưng rất cần thiết có các
nhà truyền thông có kinh nghiệm. Thông tin truyền đi theo ba hướng chính. Trước tiên, thông
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tin với mức độ chi tiết khác nhau về các nguồn tài nguyên đang được sử dụng, các sinh kế
đang bị đe doạ và những quan ngại liên quan đến lưu vực sông cần phải được truyền tải từ
các bên có liên quan đến các nhóm chuyên gia khác nhau, để họ sử dụng khi xây dựng các
kịch bản. Có lẽ kỹ năng kém phát triển nhất ở đây là thu lượm thông tin từ những nhóm đối
tượng sử dụng tài nguyên phục vụ sinh kế có văn hóa thấp và sống biệt lập là những người
không thể tiên liệu được tài nguyên của họ thay đổi ra sao và ảnh hưởng như thế nào tới cuộc
sống của họ. Các nhà truyền thông trong lĩnh vực này cần có kiến thức tốt về hoạt động chức
năng của hệ sinh thái cũng như đời sống nông thôn, và cần phải có khả năng trao đổi thành
thục với các nhà khoa học lý – sinh, các kỹ sư, nhà quản lý và với người dân sống ven sông.
Thứ hai, thông tin về các kịch bản đã được xây dựng, bao gồm cả miêu tả dự báo về các thay
đổi của hệ sinh thái, cần được phổ biến trở lại đến các bên có liên quan. Thứ ba, mức độ chấp
nhận đối với từng kịch bản cần được phản hồi lại cho người ra quyết định. Sự tham gia thực
sự của tất cả các bên trong quá trình này là một nhiệm vụ phức tạp, và vẫn còn đang ở trong
thời kỳ đầu phát triển.
Các bên có liên quan có thể được thông tin tốt hơn thông qua việc tham dự các buổi
thuyết trình của các chuyên gia, nghiên cứu các tài liệu thích hợp và sẵn sàng tham gia các
cuộc họp giải trình về các kịch bản. Các bên có liên quan cần có đại diện trong các thảo luận
về bất kỳ hệ sinh thái thủy sinh nào, có thể là: các hộ nông dân và các công ty thủy nông,
cộng đồng cư dân địa phương, công nghiệp và khai mỏ, các cơ quan bảo tồn vùng và quốc
gia, các điều ước quốc tế về đa dạng sinh học và các vấn đề tương tự, các đối tượng sử dụng
nước ở địa phương với những sinh kế khác nhau, các tổ chức phi chính phủ và các cơ quan
chức năng về du lịch và giải trí.
Một vấn đề quan trọng trong sự tham gia của các bên liên quan là liệu những người trực
tiếp tham dự các hoạt động này có đại diện cho quan điểm của các nhóm lợi ích cụ thể hay
họ chỉ đại diện cho một loạt các lợi ích mà thôi. Thông thường, sự tham gia hay tập trung
vào những người đại diện cho một lợi ích cụ thể nào đó – ví dụ, trưởng thôn hay đội trưởng
một đội đánh cá. Những cá nhân này được kỳ vọng sẽ phản ánh quan điểm của nhóm do họ
đại diện hay có thể họ là những kênh trao đổi thông tin giữa các nhóm cộng đồng và các
tổ chức. Tuy nhiên, trong nhiều hoạt động tham gia của cộng đồng, điều quan trọng hơn là
tuyển chọn người tham dự là những người không đại diện cho những lợi ích cụ thể mà họ
đại diện cho nhiều lợi ích và quan ngại khác nhau trong một khu vực hay cộng đồng dân cư.
Những người này không nên đóng vai trò là những người truyền đạt thông tin hay tham gia
thảo luận (mặc dù họ có thể đảm nhận vai trò này), mà sự tham gia của họ được xem là phải
mang đến hàng loạt những lợi ích và cơ sở khác nhau cho cuộc thảo luận. Điều này giống như
việc lựa chọn một mẫu vật để đại diện cho một khu vực nào đó.
Trách nhiệm của người điều phối hoạt động tham gia của cộng đồng là đảm bảo sao cho
tiếng nói của mọi người tham gia được lắng nghe một cách công bằng. Tuy nhiên, tham gia
một cách có hiệu quả cũng là một kỹ năng và đại biểu của các bên có liên quan không phải
ai cũng giỏi trình bày quan điểm hay tổng hợp các luận cứ của mình. Năng lực của các bên có
liên quan có thể cần phải được phát triển thông qua các hoạt động đào tạo và hỗ trợ thích
hợp về kỹ năng tham gia, nhằm làm cho quá trình này vận hành có hiệu quả. Các hoạt động
đó có thể là việc xây dựng nhận thức chung trong cộng đồng về những vấn đề liên quan đến
dòng chảy môi trường, đến các khóa đào tạo tăng cường kỹ năng thuyết trình. Các bên liên quan
cũng có thể cần được tiếp cận với sự hỗ trợ chuyên gia độc lập về những vấn đề kỹ thuật.
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7.3 Chiến lược Xây dựng Năng lực
Các quốc gia hiện ở những cấp độ khác nhau về nhận thức và ứng dụng dòng chảy môi
trường như là một công cụ quản lý tài nguyên nước. Do vậy, chiến lược xây dựng năng lực
trong lĩnh vực này cũng sẽ khác nhau. Dưới đây là một ví dụ về những bước có thể được thực
hiện trong một chiến lược mười điểm xây dựng năng lực về đánh giá dòng chảy môi trường
cho Tanzania. 125 Kế hoạch mười bước này bao gồm một loạt các hoạt động. Một số hoạt động
khá quy mô và kéo dài vài năm, một số khác tương đối nhỏ và có thể được thực hiện được
nhanh. Các hoạt động này được liệt kê chủ yếu theo trình tự thực hiện, mặc dù có thể có một
số là trùng lặp hoặc diễn ra đồng thời.
Bước 1. Tập huấn – Tiếp thu kinh nghiệm về các khuôn khổ và phương pháp
Mục tiêu của khóa tập huấn là giới thiệu những khái niệm, khuôn khổ, phương pháp tiếp
cận và các phương pháp đánh giá dòng chảy môi trường hiện có trên thế giới cùng với những
yêu cầu về số liệu. Một khóa tập huấn như vậy sẽ có thể chỉ xây dựng được nhận thức hơn là tạo
lập được ngay khả năng thực hiện các đánh giá dòng chảy môi trường. Cần có thời gian để có
được khả năng đó, và tốt nhất là có sự trợ giúp kỹ thuật từ những người đã áp dụng thành thạo
các phương pháp đánh giá, ít nhất là trong thời kỳ bắt đầu áp dụng. Có thể có được sự hỗ trợ kỹ
thuật ở những lĩnh vực thích hợp thông qua mạng lưới các chuyên gia đào tạo (xem Bước 8).
Bước 2. Xác định khuôn khổ đánh giá - Biến chính sách thành hành động
Việc thực hiện Chính sách quốc gia về nước của Tanzania, được Chính phủ phê chuẩn mới
đây, đòi hỏi xây dựng một khuôn khổ đánh giá thích hợp liên kết với quy trình Đánh giá Tác
động Môi trường và Chiến lược Xoá đói Giảm nghèo. Khuôn khổ đó có thể bao gồm việc phân
loại trạng thái hiện tại của từng dòng sông ởTanzania, hay một phần của chúng, và phân loại
các trạng thái mong muốn. Các trạng thái hiện tại và trạng thái mong muốn đối với từng
dòng sông khác nhau có thể thay đổi từ mức nguyên sơ đến mức bị suy thóai nghiêm trọng,
tuỳ thuộc vào những vấn đề ưu tiên của từng lưu vực. Dòng chảy môi trường cần thiết để đáp
ứng trạng thái mong muốn của mỗi dòng sông sau đó sẽ được được đánh giá.
Ngược lại, thay vì đưa ra trạng thái mong muốn, trạng thái này có thể được thương thảo
giữa những người ra quyết định và tất cả các bên có lợi ích. Có thể đánh giá các kịch bản diễn
giải chi tiết những hậu quả của một số chế độ dòng chảy khác nhau dưới góc độ chúng ảnh
hưởng ra sao đến hệ sinh thái của dòng sông, các đối tượng sử dụng sông cho mục đích sinh
kế, tất cả các bên có liên quan khác và toàn bộ nền kinh tế khu vực.
Bước 3. Áp dụng thử các phương pháp đánh giá - Thực hành những kiến thức đã học được
Có khá nhiều phương pháp đánh giá dòng chảy môi trường và cách tốt nhất để hiểu được
các phương pháp khác nhau đó - kể cả về yêu cầu số liệu, chi phí, thời gian, có thể sử dụng
kết quả vào việc gì - là tiến hành áp dụng thử. Có thể lựa chọn ra một nghiên cứu điển hình
cho một khu vực có mức độ xung đột lợi ích cao thông qua thảo luận ở tại khóa tập huấn
(Bước 1) hay hội thảo (Bước 2), sử dụng một hay nhiều phương pháp đã chọn. Một số lượng
người hạn chế (khoảng 20 người), bao gồm các chuyên gia chủ chốt của các chuyên ngành
thích hợp, sẽ thực hiện hoạt động này. Việc áp dụng thử có thể được thực hiện trong một chu
trình thủy văn đầy đủ (một năm), dù không cần liên tục suốt thời gian. Cũng có thể thiết lập
một chương trình thu thập số liệu dài hạn, nếu cần thiết.
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Các chuyên gia thảo luận về những hậu quả sinh thái do nạn hạn hán năm 1992/1993 trên sông Olifants.

Bước 4. Thăm các điểm nghiên cứu điển hình – Xem họ đã làm những gì và làm ra sao
Đọc và tìm hiểu các báo cáo đánh giá dòng chảy môi trường ở các lưu vực sông trên thế
giới cho ta những thông tin quý giá về tính thực tiễn của quá trình dòng chảy môi trường,
các phương pháp đã áp dụng và các yêu cầu về số liệu của chúng. Tuy nhiên, thăm quan thực
địa các lưu vực sông đó và thảo luận các vấn để có liên quan với các nhà khoa học, các nhà
quản lý nước và các bên liên quan lại giúp chúng ta hiểu thấu đáo những vấn đề mà các báo
cáo không thể diễn tả hết được.
Bước 5. Các hội thảo kỹ thuật và hội nghị chuyên đề - Thảo luận về các kỹ thuật được ứng dụng
Kinh nghiệm, chuyên môn cần thiết cần được nuôi dưỡng, phát triển thông qua các hoạt
động giao lưu, thuyết trình và thảo luận tại các hội nghị và hội thảo. Các bài thuyết trình về
những chủ đề như thủy văn hay sinh học cá được thực hiện bởi các chuyên gia người Tanzania
là những người đã tham dự khóa tập huấn và/hoặc đóng góp vào bước áp dụng thử nghiệm.
Mỗi bài thuyết trình có thể sử dụng các số liệu hiện có về các hệ sinh thái thủy sinh có liên
quan và, nếu có thể, sử dụng các phương pháp phân tích mà họ đã thu nhận được qua khóa tập
huấn và áp dụng thử nghiệm. Ví dụ, một kỹ sư thủy văn khi phân tích dữ liệu chuỗi thời gian
dòng chảy của sông, có thể sử dụng những công cụ dòng chảy môi trường đơn giản như Chỉ số
Thủy văn Richter. Có thể so sánh với phương pháp phân tích thủy văn “truyền thống” để nêu bật
những nhu cầu khác nhau về đánh giá dòng chảy môi trường. Các cuộc hội thảo này cũng nên
có một số phiên làm việc theo nhóm để phát triển những chủ đề kết hợp nghiên cứu của nhiều
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chuyên ngành khác nhau. Các tài liệu phát hành trên cơ sở kết quả của những hội thảo này có
thể xác định mức độ phát triển hiện tại về đánh giá dòng chảy môi trường ở Tanzania.
Bước 6. Hỗ trợ kỹ thuật - Hỗ trợ những gì đã thực hiện
Các chuyên gia Tanzania sẽ tiếp thu được kinh nghiệm trực tiếp về những vấn đề thực tiễn
liên quan đến đánh giá dòng chảy môi trường, tích luỹ được qua việc tham gia vào các hoạt động
trước đó. Khi tiếp tục triển khai đánh giá dòng chảy môi trường toàn diện, họ có thể được các
chuyên gia quốc tế trong lĩnh vực này hướng dẫn về các phương pháp, và qua các đánh giá độc
lập cả các Tham chiếu nhiệm vụ (ToR) cho các nghiên cứu kỹ thuật và các báo cáo nghiên cứu.
Bước 7. Cơ sở dữ liệu quốc gia – Liên kết thành một thư viện kiến thức
Các nhà khoa học, các nhà thực hành, các nhà quản lý và các bên liên quan cần có những
tư liệu trong nước và quốc tế bằng văn bản để thông tin cho những hoạt động của mình. Hiện
đã có khối lượng lớn tài liệu tài liệu tham khảo trên thế giới có thể cung cấp những thông
tin thấu đáo có giá trị về các khuôn khổ ra quyết định, các phương pháp đánh giá dòng chảy
môi trường, thu thập và phân tích số liệu và các vấn đề khác. Có thể thiết lập một thư viện
quốc gia tại một cơ quan phù hợp, được tiếp cận tự do, để lưu trữ những tài liệu như vậy và
cả thông tin về địa điểm lưu trữ số liệu thích hợp.
Bước 8. Mạng lưới hợp tác – Chia xẻ kinh nghiệm
Đánh giá dòng chảy môi trường là một hoạt động đa ngành. Các chuyên gia ở những lĩnh
vực khác nhau có thể hiểu về quan điểm và phương thức làm việc của nhau một cách tốt
nhất thông qua mạng lưới hợp tác. Mạng lưới cần có người điều phối hay người đứng đầu, là
người chủ động đảm bảo hoạt động tương tác giữa các thành viên, tổ chức các hội thảo và
tập hợp các nhóm chuyên gia để tiến hành các đánh giá dòng chảy môi trường. Một nhiệm
vụ cụ thể của mạng lưới hợp tác là thiết lập một nhóm chuyên gia có khả năng đảm nhận các
hoạt động đào tạo trong tương lai về đánh giá dòng chảy môi trường.
Bước 9. Tiến hành nghiên cứu – Nâng cao hiểu biết của chúng ta
Các phương pháp đánh giá dòng chảy môi trường đã được phát triển ở nhiều nơi trên thế
giới, đặc biệt ở Châu Âu, Bắc Mỹ, Nam Phi, Ôxtrâylia và NewZealand. Có thể điều chỉnh nhiều
phương pháp trong số đó cho phù hợp với hoàn cảnh của Tanzania và sau đó thu thập những
số liệu hỗ trợ thích hợp. Để đạt được điều này, khoa học về dòng chảy môi trường cần được
ưu tiên cao trong nghiên cứu và giảng dạy tại các trường đại học.
Bước 10. Chiến lược truyền thông - Phổ biến thông tin
Một bước rất quan trọng trong việc xây dựng chương trình dòng chảy môi trường quốc gia
là phải đảm bảo rằng mọi người đều hiểu dòng chảy môi trường là gì, và nó có thể hỗ trợ cho sử
dụng bền vững tài nguyên nước như thế nào. Đối tượng đích của hoạt động xây dựng nhận thức
là rất rộng và bao gồm mọi ngành như các chính khách, luật gia, các nhà quản lý ngành nước, các
nhà khoa học và công chúng. Các sản phẩm cho từng đối tượng có những yêu cầu khác nhau,
nhưng có thể bao gồm sách giới thiệu, các bài báo, phóng sự truyền hình và các ấn phẩm khoa
học. Bước đầu tiên cần làm là xây dựng một chiến lược truyền thông có hiệu quả ảnh hưởng.
Trong số các bước nêu trên, một số có thể áp dụng cho nhiều quốc gia, nhưng nhiều quốc
gia lại có những yêu cầu riêng. Những yêu cầu đó có thể được xác định một cách tốt nhất
thông qua đối thoại với các chuyên gia trong lĩnh vực này.
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Cẩm nang Dòng chảy Môi trường

DÒNG CHẢY – Cẩm nang Dòng chảy Môi trường
Tài liệu hướng dẫn này cung cấp những chỉ dẫn thực tiễn để thực hiện dòng chảy môi trường tại một số lưu
vực sông trên thế giới, giải thích cách đánh giá các yêu cầu về dòng chảy, đề xuất những thay đổi, điều chỉnh
cẩn thiết về khuôn khổ pháp lý và tài chính, huy động sự tham gia của các bên liên quan và tăng cường sự
đồng thuận xã hội trong công tác quản lý tài nguyên nước. Cuốn sách kiến nghị một lộ trình thực hiện các
giải pháp nhằm phòng, chống ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước, giải quyết sự xung đột do khan hiếm
nguồn nước và suy thoái môi trường tiến tới hình thành một hệ thống quản lý tài nguyên nước có hiệu lực,
thiết thực và hiệu quả, góp phần giảm đói nghèo, bảo đảm sự lành mạnh, bền vững của các dòng sông và
chia sẻ, phân bổ nguồn nước một cách công bằng, hợp lý.
Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN)
Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) quy tụ các quốc gia, các cơ quan chính phủ, và mạng lưới rộng
khắp các tổ chức phi chính phủ trong một quan hệ đối tác duy nhất. Là một Hiệp hội các thành viên, IUCN
tìm cách gây ảnh hưởng, khuyến khích và hỗ trợ các quốc gia và cộng đồng trên khắp thế giới bảo tồn sự
toàn vẹn và tính đa dạng của thiên nhiên để bảo đảm việc sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên là công
bằng và bền vững về sinh thái.
http://www.iucn.org
Chương trình Sáng kiến Nước và Thiên nhiên (WANI) của IUCN
Chương trình Sáng kiến Nước và Thiên nhiên (WANI) của IUCN là một chương trình hành động 5 năm nhằm
chứng minh rằng cách tiếp cận quản lý hệ sinh thái và sự tham gia của các bên liên quan sẽ giúp giải quyết
vấn đề hóc búa về tài nguyên nước hiện nay - trả lại sự sống cho các dòng sông và duy trì tài nguyên cơ sở
đó cho nhiều đối tượng sử dụng.
http://www.waterandnature.org
Cục Quản lý Tài nguyên Nước
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