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Chuyện nướC và Con người ở Đồng bằng Sông Cửu Long 

Lời cảm ơn

“Chuyện nước và con người ở Đồng bằng sông Cửu Long” là sản phẩm được thực hiện
với sự đóng góp của các thành viên Nhóm Công tác Quốc gia dự án Đối thoại Nước Mê
Công nhằm mục đích phản ảnh các quan điểm và kinh nghiệm khác nhau đối với vấn đề
nước ở đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam nói riêng cũng như hạ lưu vực Mê Công nói
chung. Ấn phẩm này trình bày mối quan hệ về nước và con người qua các câu chuyện ở
các cấp độ từ địa phương đến cấp độ toàn lưu vực. Chúng tôi xin cám ơn tất cả các cá
nhân đã đóng góp cho sự ra đời của ấn phẩm này.

Các tác giả cũng xin được cảm ơn người dân các địa phương, các cơ quan, tổ chức, cá
nhân đã giúp cung cấp thông tin trong cả quá trình thực địa và viết bài để giúp chúng tôi
hoàn thành ấn phẩm.

Chúng tôi xin cảm ơn các ông bà Hoàng Minh Đức, Lâm Đình Uy, Nguyễn Phương Khánh
và Doulas Varchol đã cho phép sử dụng một số hình ảnh để minh họa cho cuốn sách.

Chúng tôi xin được cám ơn TS Robert Mather và ông Jake Brunner đã giúp định hình và
cổ vũ chúng tôi trong việc xây dựng ấn phẩm này.

Các biên tập viên xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến cô Lê Thị Thanh Thủy và Nguyễn Thùy
Anh về những hỗ trợ để hoàn thiện ấn phẩm.

Cuối cùng, và đặc biệt quan trọng, chúng tôi xin cảm ơn về những hỗ trợ tài chính của Bộ
Ngoại giao Phần Lan thông qua dự án Đối thoại Nước Mê Công để ấn phẩm này có thể
đến tay người đọc.
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2 Chuyện nướC và Con người ở Đồng bằng Sông Cửu Long 

Tóm tắt

T rong thời gian từ 2010 đến 2014, với sự tài trợ của Bộ Ngoại giao Phần Lan, IUCN
triển khai thực hiện giai đoạn hai của Dự án “Đối thoại Nước Mê Kông” (MWD).
Mục tiêu của MWD là “cải thiện an ninh sinh kế của người dân, sức khỏe của con

người và các hệ sinh thái ở khu vực Mê Công thông qua quản trị nước có sự tham gia”. 

Cùng với ba nước trong khu vực Mê Công (Cam‐pu‐chia, Lào và Thái‐lan), IUCN Việt Nam
thành lập Nhóm Công tác Quốc gia (NWG) bao gồm khoảng 10 đại diện từ chính phủ,
khu vực tư nhân, các tổ chức xã hội dân sự, các nhà tài trợ, trường đại học và các viện
nghiên cứu. Ấn phẩm này là tập hợp một số câu chuyện của các thành viên Nhóm Công
tác. Trong khuôn khổ ấn phẩm, chúng tôi không có ý định phán xét hoặc đưa ra các chỉ
dẫn về quản trị nước. Cuốn sách là tập hợp các câu chuyện, các ý kiến của từng tác giả,
thể hiện cách nhìn và quan ngại của mình về vấn đề phát triển nước ở Đồng bằng Sông
Cửu Long nói riêng và lưu vực sông Mê Công nói chung.

Câu chuyện đầu tiên là của TS Dương Văn Ni về văn hóa nước của đồng bằng. TS Ni dẫn
dắt người đọc theo chiều dài lịch sử hình thành và phát triển đồng bằng, và những nét
văn hóa trong tiến trình phát triển đó. Nổi bật lên từ câu chuyện là văn hóa, hay nói cách
khác là “nhu cầu” chia sẻ tài nguyên, nhất là tài nguyên nước. Đượm buồn đâu đó là cái
trăn trở về liệu đến ngày nào cái văn hóa chia sẻ này sẽ còn hay mất.

Tiếp theo, ông Nguyễn Hữu Thiện mang đến câu chuyện về khai thác sử dụng nước cho
phát triển ở vùng ven biển tỉnh Bến Tre. Nhu cầu phát triển kinh tế nhanh chóng, ngắn
hạn, đã phá vỡ cái nền tảng là sự cân bằng trong khai thác sử dụng tài nguyên nước, cùng
với đó là sự xung đột giữa các nhóm sử dụng nước ở quy mô địa phương và những hậu
quả mà nó có thể mang lại. Rất cần có những cân nhắc phát triển bền vững (hay sử dụng
khôn khéo) tài nguyên nước, trong đó không chỉ tính đến sức chịu đựng của các hệ sinh
thái tự nhiên mà còn phải cân nhắc được lợi ích của các nhóm sử dụng nước khác nhau.
Đâu là vai trò của người dân trong các quyết định và quy hoạch sử dụng nước.

TS Lê Phát Quới đem đến cho chúng ta một trường hợp về lợi ích khi tài nguyên nước
của khu bảo tồn được chia sẻ với cộng đồng qua câu chuyện ở Vườn Quốc gia U Minh
Thượng, tỉnh Kiên Giang. Rõ ràng, khi người dân được tham gia, được chia sẻ nguồn lợi,
họ sẽ nhận thức sâu sắc hơn nhu cầu cần phải bảo tồn Vườn Quốc gia như một tài sản
chung với những lợi ích trực tiếp cho sinh kế của họ.
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Câu chuyện lúa vụ ba ở Đồng bằng sông Cửu Long là đề tài tranh luận đã vài năm nay bởi
không chỉ các nhà khoa học, mà cả cộng đồng và các cơ quan thông tin đại chúng. 
TS Lê Anh Tuấn sẽ đem đến một cái nhìn ở khía cạnh chi phí và lợi ích của việc trồng lúa
vụ ba. Liệu có người dân đồng bằng có thật sự muốn và cần phải gồng mình lên cho danh
hiệu quốc gia xuất khẩu gạo nhất nhì thế giới, và còn nữa, đó là những hệ lụy mà các hệ
sinh thái tự nhiên của đồng bằng mà các sinh kế của người dân phụ thuộc vào sẽ phải
chịu dưới sức ép thâm canh cây lúa.

TS Lê Anh Tuấn sẽ tiếp tục câu chuyện về vai trò của xã hội dân sự trong quản trị nước ở
Việt Nam. Trong thập kỷ vừa qua, xã hội dân sự Việt Nam bắt đầu phát triển và thể hiện
vai trò và trách nhiệm của mình trong sự phát triển của đất nước, trong đó có các vấn đề
quản lý nước. Xã hội dân sự lớn mạnh và đại diện người dân làm gương soi cho các hoạt
động phát triển sẽ là điều quyết định để các phát triển đi đúng hướng, đáp ứng yêu cầu
của các bên trong xã hội, và đảm bảo các phát triển về nước sẽ mang lại lợi ích cho số
đông và gây hại ít nhất cho người dân.

Rời đồng bằng, TS Đào Trọng Tứ đem đến một bức tranh lớn hơn về các phát triển ở hạ
lưu vực Mê Công. Mở đầu bằng các xu thế phát triển của ngành nước thế giới, TS Tứ gợi
ra xu thế phát triển theo chiều hướng quản lý tổng hợp, trong đó cân nhắc quyền và lợi
ích của tất cả các quốc gia và cư dân ven các dòng sông quốc tế. Thực tế và triển vọng
phát triển của thủy điện dòng chính Mê Công, nếu không có được sự đồng thuận của các
quốc gia, và không tính đến lợi ích của người dân sống phụ thuộc vào dòng sông, sẽ đi về
đâu. Vai trò của hợp tác quốc tế trên các con sông xuyên biên giới đã được thể hiện như
thế nào trong các cân nhắc phát triển ở sông Mê Công. Và tiếng nói cũng như quan ngại
của các tổ chức xã hội, đại diện cho lợi ích của cư dân Mê Công đã được cân nhắc thế
nào trong các dự án phát triển.

Để kết thúc, TS Lê Anh Tuấn đưa ra một hình dung của phát triển khu vực sau thủy điện
Xayabury. Câu chuyện này như lời kêu cứu của các cư dân đồng bằng sông Cửu Long và
đâu là hy vọng về một tương lai cho dòng sông Mê Công, nơi con người và các hệ tự
nhiên chưa được đặt vào trung tâm của mọi ý định phát triển.
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Executive Summary

F rom 2010 to 2014, with financial support from the Ministry of Foreign Affairs of
Finland, IUCN coordinated and facilitated the second phase of the project entitled
Mekong Water Dialogues (MWD). MWD aims to “improve livelihood security,

human and ecosystem health in the Mekong Region through participatory water 
governance”. 

In Vietnam, as with the other three Mekong region countries (Cambodia, Lao PDR and
Thailand), IUCN has convened a National Working Group (NWG) composed of about 10
representatives from government, private sector, civil society, donors, universities and
research institutions. This publication is a compilation of stories told by NWG members.
These are not intended to provide specific policy guidance on water governance. Rather,
they reflect the personal views of the authors on water resources development in the
Lower Mekong Basin in general, and in the Mekong Delta in particular.

The first story is by Dr Duong Van Ni who takes us through the history of the opening up
and exploitation of the delta and how this experience has shaped local culture. The 
dominant message is how, traditionally, water has been shared for multiple purposes
across the delta. Water use conflicts are a relatively recent phenomenon.

Nguyen Huu Thien tells us about water use in the coastal zone of Ben Tre Province. The
rapid increase in the demand for freshwater is undermining the foundation of the delta
and resulting in growing conflicts between different water user groups, including natural
ecosystems that have no voice. As we have moved away from “wise use” he asks about
the role of local people in water use planning processes.

Dr Le Phat Quoi gives an example of the benefits that arise when water is shared among
communities surrounding U Minh Thuong National Park in Kien Giang Province. Because
they value the role of the park as giant natural sponge, they are encouraged to protect it
as common property.

The issue of triple rice cropping in the delta has attracted a lot of attention over recent
years. Dr Le Anh Tuan examined the costs and benefits of growing three crops of rice a
year. While this propelled Vietnam to become the world’s second largest rice exporter
(after Thailand) the costs in terms of increased fertilizer use, downstream flooding, and
dry season sea water intrusion are becoming increasingly apparent.  
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Dr Le Anh Tuan continues with a story on the role of civil society in water governance.
Over the past decade, Vietnam’s civil society has grown rapidly and demonstrated a 
growing capacity to challenge government policy on water management issues. This kind
of oversight is needed to ensure that developments in the water sector, nationally and
internationally, meet the needs of the region’s citizens. 

Leaving the delta, Dr Dao Trong Tu writes about the global trend toward Integrated Water
Resources Management that balances the needs of water uses across a river basin. But
in the Lower Mekong Basin hydropower development is proceeding without due concern
for the significant risks this poses for downstream countries, especially Vietnam. 

In closing, Dr Le Anh Tuan looks to the future if/when the Xayaburi dam is built. He 
questions the future of the region if real human needs and natural systems are not put
at the centre of development planning.
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Lời dẫn 

Nguyễn Đức Tú

Tiếp cận đến nước là quyền cơ bản của con người

n ước là nguồn gốc và biểu tượng của sự sống. Từ thuở sơ khai của xã hội loài
người, quản lý, khai thác và sử dụng nước đã là nguồn cội của các thách thức,
phát minh và đổi mới. Biểu tượng của chúng là những công trình thủy lợi có

hàng ngàn năm tuổi của các nền văn minh từ Maya ở châu Mỹ, La Mã ở châu Âu cho đến
Angkor ở châu Á... Trải qua hàng ngàn năm, con người đã đầu tư tiền của, sức lao động
và chất xám nhằm có được nguồn nước cho mục đích của mình. Tuy nhiên, tiếp cận “kỹ
trị” đó đã làm lu mờ những vấn đề phức tạp của quản trị nước, nhất là đến các khía cạnh
văn hóa và xã hội, và cả địa chính trị, an ninh quốc gia...

Trong vài thế kỷ gần đây, dân số bùng nổ khắp các lục địa, các nền sản xuất nông nghiệp,
công nghiệp phát triển, tốc độ đô thị hóa tăng chóng mặt, tất cả đều có nhu cầu nước.
Tài nguyên nước từ cách nhìn truyền thống là tài sản chung có sẵn và vô tận (người Việt
Nam ta vẫn dùng từ “nước sông” để chỉ những gì vừa có nhiều, vừa có sẵn) đã đứng
trước những sức ép khủng khiếp, và sự khan hiếm nước đã bắt đầu xuất hiện. Căng thẳng
và tranh giành nước thậm chí đã dẫn đến những cuộc chiến tranh đây đó trên khắp thế
giới. Vì nói đến nước, người ta không thể chỉ nói về số lượng, mà quan trọng hơn là chất
lượng (nước dùng được vào việc gì) và thời điểm (nước dùng vào lúc nào), điều này dẫn
đến những mâu thuẫn và tranh chấp giữa các nhóm sử dụng nước khác nhau về quyền
được tiếp cận đến nước với chất lượng và vào thời điểm mà họ cần.

Việt Nam là một đất nước rất “giàu” tài nguyên nước?

v iệt Nam có hơn 2.600 con sông có chiều dài trên 10km, có tài nguyên nước mặt
khoảng hơn 800 tỷ m³ mỗi năm… chúng ta có hai vùng đồng bằng châu thổ lớn
là Đồng bằng Bắc Bộ ở miền Bắc và Đồng bằng sông Cửu Long ở miền Nam, và

rất nhiều sông ở duyên hải miền Trung. Tuy nhiên, tài nguyên nước của chúng ta đang
đối mặt với rất nhiều thách thức, cả từ các hoạt động phát triển nội tại cũng như trước
các tác động từ bên ngoài và biến đổi khí hậu, nhất là trong bối cảnh 63% lượng nước
mặt của Việt Nam được hình thành từ các phần lưu vực bên ngoài lãnh thổ quốc gia.

7
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Đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam nằm ở phần tận cùng của sông Mê Công, có diện
tích khoảng 4 triệu héc‐ta, dân số khoảng 18 triệu người. Đây là vùng sản xuất năng động
nhất của cả nước với đóng góp khoảng 20% GDP quốc gia và hơn 50% tổng sản lượng
lương thực, 45% sản lượng nuôi trồng và đánh bắt thủy hải sản của quốc gia. Tuy nhiên,
đây cũng là nơi đang chịu sức ép nặng nề nhất từ các hoạt động phát triển và biến đổi
khí hậu. Những thách thức mà đồng bằng đang phải đối mặt không chỉ đe dọa phá hủy
sức sản xuất của đồng bằng (đồng nghĩa với đe dọa an ninh lương thực) mà còn phá vỡ
kết cấu xã hội, truyền thống văn hóa của cả một lớp người Việt đã xây dựng hàng trăm
năm nay. 

Các mối đe dọa đối với đồng bằng có một nguyên nhân cơ bản là quyền của con người
đối với nước đã có lúc không được tôn trọng, các quyết định sử dụng nước bị áp đặt bởi
động lực kinh tế của các nhóm thiểu số mà không quan tâm đến quyền sử dụng nước
của MỌI NGƯỜI. Trong các năm vừa qua, người dân đồng bằng đã được tiếp cận nhiều
hơn với các thông tin về quy hoạch quản lý sử dụng nước, họ đã bắt đầu quan tâm và
được tham vấn về các quyết định sử dụng nước… Tuy nhiên, để đảm bảo nước được sử
dụng một cách hiệu quả, đạt hiệu suất cao và công bằng đòi hỏi sự tham gia có ý nghĩa
hơn của công chúng trong các tiến trình ra quyết định. Chỉ có sự tham gia này mới có thể
đảm bảo được tính minh bạch, trách nhiệm giải trình của các quyết định… đảm bảo người
dân có được các quyền cơ bản đối với nước.

Ấn phẩm này, được thực hiện với sự hỗ trợ tài chính của Dự án Đối thoại Nước Mê Công,
một sáng kiến do Chính phủ Phần Lan tài trợ và được thực hiện bởi IUCN châu Á. Trong
khuôn khổ cuốn sách, chúng tôi không có tham vọng phán xét hay đưa ra bất cứ chỉ dẫn
cụ thể nào về quản trị nước. Cuốn sách chỉ như lời tự sự của các tác giả, những người
con của đồng bằng và các nhà hoạt động trong lĩnh vực nước về những quan ngại của
mình qua các câu truyện về nước ở đồng bằng sông Cửu Long và lưu vực sông Mê Công.

Và đây, là câu chuyện đầu tiên…
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Nước và văn hoá chia sẻ ở Đồng bằng 
sông Cửu Long

Dương Văn Ni

n gười dân ở miền Tây (ĐBSCL), từ lúc mở mắt chào đời là đã thấy nước. Khi lẫm
chẫm tập đi là đã biết tìm chỗ “vọc nước”. Tuổi thơ của không ít người vẫn còn
in đậm dấu những kỷ niệm về nước, như tắm sông, tắm mưa hay thả tàu giấy.

Lớn lên, nhiều người đã biết phụ giúp gia đình chọn con nước lớn, nước ròng để khua
mái chèo đi đây đi đó, để mang gàu vai đi tưới ruộng gò hay đơn giản là chỉ ngồi bờ sông
ngắm vầng trăng vỡ vụn mỗi khi cá quẫy mồi câu. Sở dĩ nước thân thiện với con người và
con người không sợ nước là vì nước mang lại cho họ vô số dịch vụ miễn phí, từ nước để
sinh hoạt hàng ngày đến nước dùng để trồng lúa, rau màu, cây ăn trái, nuôi vịt nuôi gà,
nuôi cá nuôi tôm. Ngay cả việc tẩy chua rửa mặn cho ruộng đồng, ao hồ, chuồng trại cũng
bằng nước. Vì vậy, mọi người đều tin nước là của trời đất, nước không là của riêng ai,
nên nước phải được chia sẻ (Hộp 1.1).
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Hộp 1.1: Chia sẻ nước là làm phước

Đi trên nhiều con đường ở vùng ĐBSCL, chúng ta dễ bắt
gặp những lu nước sạch, hay bình nước để ở ven đường
(Hình 1). 

Đây là việc làm hoàn toàn tự nguyện của chủ nhà sống
ở nơi đó. Họ để những lu nước hay bình nước này
nhằm giúp cho người qua đường giải được cơn khát. 

Người có ruộng đất ở gần mé sông, mé rạch thì bao giờ
cũng dành một phần đất để làm đường dẫn nước cho
người có ruộng nằm sâu ở bên trong.

Những nơi công cộng như chùa chiền thì luôn luôn có
ao nước hay giếng nước, để mọi người trong cộng đồng
có thể đến để lấy nước.

Khi các tổ chức từ thiện, các Tổ chức Phi Chính Phủ
(NGO) phỏng vấn nguyện vọng của người dân vùng sâu
vùng xa và vùng duyên hải thì hầu hết họ quan tâm đến

nguồn nước sinh hoạt gia đình. Vì vậy mà nhiều chương trình, dự án đã cung cấp lu, khạp
hay khoan giếng nước cho người dân và cộng đồng. Ở cấp vĩ mô thì chính quyền cấp tỉnh
hay nhà nước xây các hồ chứa nước mưa hay đào các kênh dẫn nước ngọt cho cộng đồng.

Hình 1.1. Lu nước sạch 
trước cửa nhà để người qua
đường khát nước có thể uống 

(Ảnh chụp ngày 9‐11‐2014)

1



Nguồn: Phạm Duy Tiễn và Dương Văn Ni (2014). A wise use of flood water resource at the Mê Công Delta
of Vietnam. Overview paper Spate Irrigation # 11, www.spate‐irrigation.org

Vì vậy, sông nước là nơi tụ họp của cộng đồng để mua bán, trao đổi hàng hóa và dần dà
hình thành nên những chợ nổi. Nơi nào có nhiều kênh rạch gặp nhau là nơi đó có chợ,
như chợ nổi Cái Răng ở Cần Thơ, chợ Ngã Bảy ở Phụng Hiệp, Hậu Giang. Nơi nào sông, lộ
gặp nhau cũng biến thành chợ. Đi dọc theo các con đường ở ĐBSCL, họp chợ ngay dưới
các dốc cầu là điều dễ gặp.

Từ muôn đời trước, người dân ĐBSCL xem nước và đất là một. Nơi nào có đất, có nước
là có người cất nhà, khai khẩn đất hoang và canh tác sản xuất. Các hoạt động đi lại, buôn
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Các hoạt động sinh kế của người dân nơi đây đều dựa trên nguồn nước. Người nghèo thì
dựa vào mùa nước nổi để mò cua, bắt ốc hay giăng lưới, thả câu; người có đất đai thì tận
dụng nguồn nước để sản xuất ra vô số hàng hóa cho thị trường địa phương và kể cả xuất
khẩu ra nhiều nước trên thế giới (Hộp 1.2).

Hộp 1.2: So sánh chi phí đầu tư và tiền lời (triệu đồng/hécta) của các hoạt động
sinh kế của người dân năm 2012 tại tỉnh An Giang.

Lúa Số hộ Chi phí đầu tư Thu nhập Tiền lời

Vụ Đông Xuân 247 60 + 5.3 137 + 22.1 77 + 1.8

Vụ Hè Thu 225 59 + 3.7 61 + 6.3 2 + 0.4

Vụ Thu Đông (vụ 3) 194 45 + 6.4 59 + 1.5 14 + 2.1

Trung bình 55 + 8.8 89 + 12.8 33 + 2.9

Cây trồng khác

Trồng ấu 65 40 + 4.3 110 + 9.5 70 + 12.4

Trồng sen 58 60 + 1.9 135 + 17.3 75 + 0.5

Trồng rau nhút 125 20 + 21.0 100 + 6.9 80 + 1.9

Trung bình 35 + 9.2 111 + 23.7 76 + 9.5

Đánh bắt

Cá 245 18 + 0.3 73 + 1.6 55 + 0.7

Cua đồng 145 40 + 1.8 160 + 23.5 120 + 1.9

Trung bình 26 + 8.2 105 + 8.4 79 + 6.5
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bán, chuyên chở, bắt tôm bắt cá xảy ra sôi động trên sông rạch cũng như trên đất liền.
Từ đó, đi đâu cũng thấy nhà cửa cất san sát dọc theo sông rạch, kênh đào. Nơi nào mùa
nước nổi không ngập sâu thì cất nhà trệt, nơi nào ngập sâu thì cất nhà sàn. Ghe xuồng
đậu ngay dưới sàn nhà vừa tiện cho việc đi lại vừa để tránh mưa tránh nắng.
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Hộp 1.3: Những kinh nghiệm dân gian

Người dân ở ĐBSCL khi xây dựng căn nhà mới, bất kể là làm từ tre lá hay gạch ngói, đều có
bàn thờ Ông Thiên đặt trước cửa nhà. Có ba lễ vật mà người ta cúng trên bàn thờ Ông Thiên
vào mỗi ngày 15 (rằm) hay 30 (ba mươi) theo âm lịch đó là gạo, muối và nước. 

Nước để cúng ở bàn thờ Ông Thiên phải là nước rơi từ trên trời và không được chảy qua
bất cứ vật gì trước khi chứa vào hũ. Hũ chứa nước cúng thường làm bằng đất sét nung quá
lửa, nên cứng hơn gạch ngói thông thường và được gọi là hũ sành. Hũ sành phải để trên
bàn thờ Ông Thiên và không được đậy nắp.

Dựa vào lượng nước có trong cái hũ sành này mà người ta tiên đoán cho thời tiết sắp tới.
Nếu mới đầu mùa mưa mà đã đầy nước thì năm đó sẽ có mưa nhiều, nguy cơ gây ra ngập
lụt là rất cao. Ngược lại, nếu mới vào mùa khô mà hũ sành đã cạn nước, thì mùa khô năm
đó hạn hán ắt sẽ xảy ra!

Hóa ra dân gian đã biết đo lượng mưa và bốc hơi nước bằng cái hũ sành, để tiên đoán chuyện
“mưa thuận, gió hòa” trong năm. Thông tin này nhằm để chọn giống và thời gian gieo trồng
cho phù hợp. Ví như năm nào mưa nhiều thì nước sẽ ngập sâu, nên chọn giống cao giàn;
còn năm nào có hạn hán thì sẽ chọn giống ngắn ngày để có thể thu hoạch sớm hơn.

Cái hũ sành đó thường do một người thợ gốm lành nghề làm ra, nên chúng khá đồng nhất
về hình dáng và chất lượng. Mỗi khi có lễ hội hay đám tiệc thì bao giờ chuyện thời tiết, mùa
màng cũng được đem ra bàn bạc. Lượng nước trong cái hũ sành là một trong các cơ sở thông
tin đáng tin cậy nhất để người ta dự đoán là sắp tới sẽ có mưa nhiều hay mưa ít.

Sở dĩ gọi là đáng tin cậy nhất là vì thông tin đó được tập hợp lại của rất nhiều gia đình trong
xóm. Rồi chúng được bàn bạc, so sánh giữa nhà này với nhà kia, giữa năm nay với các năm
đã qua, giữa người già với người trẻ, nên nó đã giúp họ tiên đoán được hiện tượng thay đổi
thời tiết trong năm.

Ngoài ra, kết quả tiên đoán mưa nhiều hay mưa ít còn được kiểm chứng bằng các thông tin
khác, như lũ kiến đen tha trứng dời tổ từ đưới đất lên cao là có nguy cơ mưa to nước ngập
lâu; tháng Tư mà cá rô đồng mang trứng thè lè là năm nay mưa sớm; hay nước đổ về từ
thượng nguồn trong tháng Bảy mà phù sa đỏ au là năm đó có nguy cơ lụt lớn.

Các hoạt động vui chơi, giải trí của cộng đồng cũng gắn liền với sông nước. Lễ hội đua
ghe Ngo của người Miên dần dà cũng biến thành lễ hội trong khu vực và nó đã hấp dẫn
đông đảo người dân bốn phương tụ tập về ĐBSCL. Những khi ưu tư phiền muộn, những
lúc làm ăn thất bát hay con cái thường xuyên ốm đau, người ta cũng nhờ dòng nước
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mang đi những điều xui xẻo. Đồ cúng kể cả nhang đèn đều đặt trên một cái bè làm bằng
thân cây chuối có trang trí xanh đỏ cờ hoa, rồi đem thả xuống sông, gọi là cúng hà bá!

Ngày xưa phương tiện giao thông ở ĐBSCL chủ yếu là ghe xuồng và người dân chỉ sử dụng
sức người để chèo chống. Vì vậy mà người ta thuộc lòng là khúc sông nào vào mùa nào
thì nước ròng hay nước lớn, để nương theo dòng nước mà đi, đỡ tốn công chèo chống.
Nhưng đôi khi cũng bị lỡ con nước, đành phải neo ghe lại chờ và người ta thường tụ họp
với nhau. Lúc đầu thì chỉ có một hay hai ghe đậu lại làm bạn đường. Từ chỗ lạ thành quen,
người ta trao đổi với nhau những thông tin về sản phẩm như mùa nào, thứ hàng hóa
nào, ở miệt nào; hay là kinh nghiệm đường đi như khúc sông nào sâu hay cạn, khi nào
nước lớn nước ròng. Cũng đôi khi là những kinh nghiệm trị bệnh như nhức đầu, trúng
gió dọc đường hay chỉ đơn giản là nhâm nhi vài ly rượu nếp và hẹn gặp lại nhau vào con
nước sau. Dần dà số ghe xuồng đông thêm, hàng hóa trao đổi nhiều hơn, không chỉ là
giữa dân thương hồ mà người dân sống trên bờ cũng tham gia, không chỉ là người sống
tại chỗ mà kể cả dân tứ xứ, biến nơi đây trở thành chợ. Vì vậy, chợ không phải chỉ là nơi
tụ họp mua bán hàng hóa, mà còn là nơi giao tiếp, chia sẻ kinh nghiệm, thông tin tất cả
mọi mặt thuộc về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của các nhóm cộng đồng khác nhau
trong một khu vực rộng lớn (Hộp 1.3).

Cũng giống như con người, nguồn nước của ĐBSCL cũng thường xuyên tìm cách “họp
chợ”. Nhờ các dòng sông, lớn nhất như sông Tiền, sông Hậu đến những luồng lạch chằng
chịt khắp nơi, giống như mạch máu trong cơ thể con người hay như cành nhánh chi chít
của một cái cây. Nhờ hệ thống sông rạch đó mà cả ba nguồn nước là nước mặt, nước
mưa, và nước mặn hòa lẫn với nhau. Mùa khô thì nước chảy theo luồng, theo lạch còn
mùa mưa thì vượt bờ vượt đồng chảy tràn lan. Nhờ đó mà hạt phù sa li ti, hạt các loại
cây cỏ, và con tôm, con cá cũng theo dòng nước mà đi, muốn đến nơi nào thì đến.

Nhưng thật ra, trong dòng chảy tự do đó không phải là không có những quy luật. Chẳng
hạn, nước chỉ chảy vào nơi nào trũng; hạt phù sa chỉ lắng đọng khi nước chảy chậm dần;
hạt cây cỏ nảy mầm ở nơi nào đất đai màu mỡ; tôm cá chọn nơi đủ nước và thức ăn; và
cuối cùng là con người, chọn nơi mà trước đó từng dòng nước, từng hạt phù sa, hay tôm
cá đã chọn! Sự tự do chính là bản chất của dòng nước và con người ở ĐBSCL. Sự hòa
quyện giữa đất‐nước‐con người qua hàng trăm năm đã ngấm sâu vào máu thịt người
dân ở ĐBSCL để tạo cho họ có được bản chất tự do, nghị lực bền bỉ và tinh thần bất khuất.
Kinh nghiệm sống quí báu đó đã được người xưa đúc kết và truyền lại cho con cháu đời
sau bằng những câu nói đậm tính dân gian như: “nước chảy, đá mòn” hay “tức nước, vỡ
bờ”. Dù chỉ là kinh nghiệm truyền miệng trong dân gian, nhưng những câu nói đó chứa
đầy triết lý giáo dục con người trong tu luyện bản thân, xử sự đối với người khác cũng
như đối với thiên nhiên. Đặc biệt là không bao giờ được “ngăn sông, cấm chợ” bởi vì nó
trái với tinh thần tự do mà thiên nhiên và con người ở ĐBSCL đã dày công xây đắp.
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Ngày nay, cái văn hóa chia sẻ nguồn nước đã phần nào bị mai một! Có rất nhiều nguyên
nhân để giải thích chuyện này, như các phương tiện khoa học đã dần thay thế cho những
kinh nghiệm truyền thống. Ví như các trạm đo khí tượng thủy văn được thành lập rải rác
ở các tỉnh trong ĐBSCL. Việc đo lượng mưa, lượng nước bốc hơi bằng những máy móc
hiện đại đã thay thế cho cái hũ sành trên bàn thờ Ông Thiên, và tình hình mưa nắng cũng
được dự đoán và thông báo rộng rãi trên các phương tiện truyền thông nên những buổi
hội họp của người dân trong xóm cũng ít bàn cãi về chuyện “mưa thuận, gió hòa”.

Việc chọn giống và mùa vụ canh tác cũng ít còn dựa vào chuyện nắng mưa, mà chủ yếu
dựa vào giá cả, thị trường. Vì vậy, nhu cầu chia sẻ thông tin về nguồn nước giữa những
cá nhân trong cộng đồng cũng dần dà bị phai nhạt. Người nuôi tôm sú thì chỉ quan tâm
đến nước mặn, người dân thành phố và doanh nghiệp xài nước máy, nước giếng thì quên
chuyện còn hàng ngàn hộ nghèo hằng ngày phải sử dụng nước sông.

Và như một hệ quả tất yếu là mỗi bên đều chọn cho mình giải pháp an toàn và có lợi nhất
về nguồn nước. Người nuôi tôm sú tìm cách giữ nước mặn trong vuông mình càng lâu
càng tốt nên đất đai dần dần bị mặn thấm xuyên qua đê và làm cho cả khu vực bị mặn
hoàn toàn. Người dân trồng lúa sống trong khu vực này thì hoặc là phải chuyển qua nuôi
tôm, hoặc là phải sang bán đất đai để chuyển đi nơi khác. Nước thải, rác thải của các khu
đông dân cư cứ nhắm dòng sông mà đổ xuống; doanh nghiệp thì đặt ống chìm ống nổi
để xả lén chất thải xuống sông nhằm giảm bớt chi phí sản xuất.

Khi mà cái văn hóa chia sẻ nguồn nước không còn thì những người nghèo là đối tượng bị
ảnh hưởng và tổn thương nhiều nhất. Trước tiên là nhóm người sống nhờ vào việc khai
thác tài nguyên thiên nhiên như mò cua bắt ốc, câu lưới lọp lờ với sản phẩm thu hoạch
càng ngày càng ít đi, không đủ bù đắp cho sức lao động đã bỏ ra; rồi đến nhóm nông dân
bị tổn thất trong sản xuất như hoa màu, cây trái, vật nuôi bị ngộ độc nguồn nước nên
chết hàng loạt. Tác động âm thầm và dai dẳng nhất là nguồn nước ô nhiễm ảnh hưởng
đến sức khỏe của họ. Đây là nguồn lực duy nhất để họ có thể kiếm sống hàng ngày như
đi đánh bắt cá tép hay làm thuê làm mướn để nuôi sống chính họ và con cái họ. Thiếu
sức khỏe thì con đường thoát nghèo của người dân hoàn toàn bị bế tắc!

Sự mất mát về vật chất thì còn có thể cân đo đong đếm, nhưng tổn thương tâm hồn và
mất mát văn hóa mới là điều to tát nhất của một con người. Người muốn trồng lúa thì bị
bắt buộc phải chuyển qua nuôi tôm sú vì không còn đủ nguồn nước ngọt; người quen
sống bằng nghề chài lưới trên sông rạch thì bị đẩy lên bờ làm phụ hồ hay bán vé số vì
không còn cá tôm để bắt. Những nổ lực để gây dựng lại cái văn hóa chia sẻ thông qua
nguồn nước và cộng đồng thì cần có thời gian để đúc kết và đánh giá (Hộp 1.4). Tuy nhiên
với những gì đã và đang xảy ra ở ĐBSCL thì e rằng mục tiêu cần đạt sẽ còn rất xa.
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Việc xây dựng những bờ kè kiên cố ven sông của các thành phố làm mất khả năng trao
đổi nước trong đất và dòng sông; hậu quả là làm cho thành phố ẩm ướt hơn, dễ dàng
ngập lụt hơn và lún sụt nhanh hơn. Việc xây dựng những cống đập, đê biển kiên cố làm
gián đoạn sự trao đổi của dòng nước ngọt, mặn giữa đất liền và biển; để rồi phần bên
trong đê ô nhiễm tích lũy nhiều hơn, phần ngoài đê rừng ngập mặn bị chết dần chết mòn,
các cửa sông, rạch thì do dòng chảy bị chặn, nước mặn không vào được nên lục bình phát
triển dầy đặc, giao thông thủy trở nên khó khăn hơn.

Chung qui là vì chúng ta đã quên mất cái vai trò “liên kết” của nước. Bởi vì nước không
chỉ liên kết về mặt môi trường sinh thái mà còn là liên kết giữa các thành viên trong cộng
đồng với nhau nhờ vào phong tục tập quán, liên kết giữa các cộng đồng sống rất xa nhau
nhờ vào giao thương kinh tế, và nói rộng hơn là liên kết giữa các quốc gia nhờ vào việc
sử dụng cùng một dòng sông. Vì vậy, nếu cái văn hóa chia sẻ bị mai một, thì “tình làng,
nghĩa xóm” giữa các cá nhân trong một cộng đồng ắt sẽ phai nhạt; xung đột ích lợi giữa
các cộng đồng sẽ trở nên gay gắt và bất ổn trong toàn khu vực do mâu thuẫn giữa các
quốc gia là điều khó tránh khỏi!

Hình 1.2. Người dân tham gia chương trình giám sát độ mặn
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Hộp 1.4: Những người còn gìn giữ văn hóa chia sẻ

Năm 2012 chúng tôi triển khai chương trình “quan trắc độ mặn dựa trên sự tham gia
của cộng đồng”. Mục tiêu của chương trình là giúp người dân tự quan trắc và đánh giá
sự thay đổi của môi trường xung quanh để cùng chia sẻ thông tin và kinh nghiệm nhằm
giảm thiểu các ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống cũng như cây trồng và vật nuôi.

Trước tiên chúng tôi chọn những vùng mà nước mặn xâm nhập thất thường làm cho
người dân không đoán trước được. Tại các vùng này, chúng tôi vận động sự tham gia của
học sinh, phụ nữ, nông dân, viên chức để quan trắc độ mặn trên sông rạch. Cộng tác viên
sau khi đồng ý tham gia thì sẽ được cung cấp một tỷ trọng kế, được tập huấn cách đo độ
mặn, cách gửi tin nhắn bằng điện thoại đi động. Các tin nhắn về độ mặn sẽ được tập
hợp, xử lý và phản hồi lại cho họ, cũng bằng tin nhắn, như là một cách cảnh báo sớm về
sự xâm nhập mặn.

Một lần khi vận động một chị phụ nữ tham gia chương trình, chị ấy hỏi:

‐ Tham gia đo mặn cho mấy chú thì tui được gì?

‐ Chị được cung cấp một tỷ trọng kế giá 50 ngàn đồng, được tập huấn cách đo độ mặn
và được nhận thông tin cảnh báo sớm về việc xâm nhập mặn.

‐ Thôi, tui bận lắm, không rảnh đâu, chú chọn người khác đi!

‐ Chị ráng tham gia đi chị, không mất nhiều thời gian đâu, hai ba ngày mới đo một lần,
mỗi lần mất chừng năm mười phút thôi hà! Chị ở ngay đầu vàm, nên nếu chị đo mặn
sớm, thì mình giúp nhiều bà con ở miệt trong đỡ bị thiệt hại.

‐ Giúp là giúp làm sao?

‐ Vì nhà chị ở ngay đầu vàm, nên nước mặn chảy ngang qua đây trước rồi mới vô cuối
con rạch này. Nếu chị đo lúc nước vừa lớn, rồi nhắn tin cho tụi tui, thì nếu thấy mặn
nhiều, tụi tui sẽ tìm cách báo tin cho bà con ở miệt trong tìm cách ứng phó, sẽ đỡ bị
thiệt hại. Coi như chị làm phước cho bà con vậy mà!

‐ Ừ, làm thì làm, nhưng mấy chú phải chỉ, chứ tui không rành cái vụ này đâu nghen!

Trong suốt gần ba năm triển khai dự án, chị là cộng tác viên gửi tin nhắn độ mặn rất đều
đặn về cho trung tâm. Với hàng trăm số liệu đo mặn, chị đã cung cấp cho cộng đồng sống
ở cuối nguồn nước tránh được rất nhiều tổn thất do mặn xâm nhập thất thường. Khi
chúng tôi chia sẻ với chị về điều này, chị rất thản nhiên “thì giống như làm phước, mình
khỏi phải đi chùa!”. Phải, chị chính là người đang gìn giữ cái văn hóa “chia sẻ như làm
phước” mà ở trong các thành phố lớn, điều này thật sự rất hiếm hoi!.
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Những câu chuyện về nước vùng ven biển
Đồng bằng sông Cửu Long

Nguyễn Hữu Thiện

Mở đầu

n ăm 2015 sẽ là năm thế giới bắt đầu áp dụng Các mục tiêu Phát triển Bền vững
(SDG), là khung kế tiếp của khung Các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (MDG),
trong đó nước được xem là yếu tố quyết định thành công của các con đường

phát triển bền vững. Như trong tuyên bố của Hội nghị Rio 20+ “Nước nằm ở trung tâm
của sự phát triển bền vững”, điều này đặc biệt quan trọng đối với vùng ĐBSCL nơi mà
đời sống của con người và hệ sinh thái phản ánh nét đặc trưng sông nước và hiện nay
đang đối diện với nhiều thách thức liên quan đến nước. 

Nước là một tài nguyên tưởng chừng như vô hạn vì nước có mặt ở khắp nơi. Tuy nhiên,
những cách sử dụng nước khác nhau đưa đến những hệ lụy khác nhau. Việc sử dụng
nước ở nơi này có thể ảnh hưởng đến nơi khác, việc sử dụng nước của ngành này có thể
ảnh hưởng đến ngành khác, và việc sử dụng nước của những nhóm người này có thể ảnh
hưởng đến nhóm người khác.

Nói đến tài nguyên nước thì cần nói về không chỉ là số lượng, thể tích nước mà còn là
chất lượng nước, thời gian, động thái dòng chảy, và sự tương tác của nước đối với các
quá trình lý, hóa, sinh học của môi trường và các hoạt động kinh tế và đời sống của con
người. Số lượng nước dù nhiều nhưng bị ô nhiễm thì cũng không còn giá trị. Số lượng
nước thay đổi có thể dẫn đến ngập úng dư thừa nước hoặc hạn hán thiếu nước. Dòng
chảy thay đổi có thể gây ra sạt lở nơi này bồi tụ nơi khác. Dòng sông chảy bị ngăn lại có
thể dẫn đến tù đọng, ô nhiễm, thay đổi thành phần sinh vật. Môi trường nước mặn bị
ngọt hóa hay ngược lại môi trường nước ngọt bị xâm nhập mặn có thể dẫn đến thay đổi
thảm thực vật, thành phần các loài sinh vật, và hoạt động sống của con người.

Sử dụng tài nguyên nước một cách bền vững cần phải xét đến và phải có sự hợp tác và
dung hòa lợi ích và ảnh hưởng đối với nhiều bên liên quan. Hiểu và lưu tâm đến vấn đề
nước trong quá trình phát triển sẽ góp phần quan trọng đạt được sự bền vững và cuộc
sống lành mạnh của con người. Những câu chuyện sau đây về vấn đề sử dụng tài nguyên
nước ở vùng ven biển Bến Tre, thuộc các huyện Thạnh Phú, Ba Tri, Bình Đại, sẽ phác họa
những vấn đề chưa bền vững trong sử dụng nước vùng ven biển ĐBSCL.
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Hai năm nay ở làng quê đất giồng ven biển Cồn Cao, Cồn Dài thuộc Thạnh Phú, Bến Tre
này rộ lên phong trào đào ao nuôi tôm trên giồng cát. Cuối năm ngoái đến nơi đây không
khí phong trào nuôi tôm còn đang hừng hực, nhà nhà đào ao, người người đào ao. Cả
một vùng giồng cát ven biển do sóng biển xa xưa tạo nên lúc cái đồng bằng này hình
thành đã bị đào bới tung lên hết trong vòng một năm, ao nọ sát ao kia. Cảnh quan lổn
nhổn đất đào lên, ao nào cũng có lưới bao xung quanh. Nằm ngoài vùng quy hoạch, không
được phép nuôi, chính quyền địa phương cảnh báo thế nào, ngăn cản thế nào ao tôm
vẫn ào ào xuất hiện. Đầu tháng 11 năm nay trở lại, không khí chùng xuống, nhiềo ao bỏ
trống, sa quạt không còn quay, chủ ao ngồi rầu rầu trong nhà uống trà, nhìn ao trống
không, nhìn trời đất bâng quơ. Giấc mơ đổi đời đã không thành.

Mà mơ giấc mơ đổi đời cũng phải thôi, chỉ với một hai công đất giồng trồng dưa hấu, củ
sắn, đậu phộng, mỗi năm thu hoạch cũng chỉ có lời vài ba triệu đồng thì trong suốt cuộc
đời, hay đúng hơn là suốt phần còn lại của cuộc đời một người nông dân cũng chỉ kiếm
được tối đa năm ba chục triệu. Như mùa này năm nay, củ sắn héo khô ngoài giồng, giá
chỉ đâu một đến vài ngàn đồng một kí lô, không đủ chi phí công thu hoạch. Thôi thì bỏ
cho củ sắn mặc tình khô héo. Trồng giồng, theo cách nói của người địa phương nghĩa là
trồng hoa màu trên đất giồng, thì tương lai đã biết. Lúc đầu trong xóm có ai đó đi đâu
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Chuyện giấc mơ đổi đời ở xứ cát 

T rên đất giồng mình trồng khoai lang. Trên đất giồng mình trồng dưa gang”. Câu
hát trong bài vọng cổ hơi xưa xưa, chưa xưa lắm, vang vọng trong đầu khi đến
vùng đất này.

Hình 2.1. Bờ biển Thạnh Phú, Bến Tre (GoogleEarth)
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thấy người ta làm rồi về đào cái ao và thả tôm vô nuôi, trúng lớn! So với trồng giồng cả
đời, nuôi tôm sao mà tiền nhanh vậy. Ngoài cái nền nhà đang ở, nhà có một ngàn mét
vuông, đào hết thành cái ao, vay đầu nọ mượn đầu kia, thêm vay nóng nữa, gom được
trăm rưỡi triệu đầu tư vô tôm. Chỉ sau hai tháng nếu trúng thì thu lại được hai trăm rưỡi
triệu, ôi cả đời mơ không thấy. Trả hết nợ còn lời trăm triệu, vậy là làm tiếp vụ nữa chớ
sao ngừng được. Vụ thứ hai trúng nữa, lời thêm trăm triệu nữa là hai trăm, chưa đầy
một năm. Đếm tiền run tay, cái đà này chắc đổi đời nhanh. 

Nhưng ông trời không đãi người nông dân cơ cực đang mơ giấc mơ đổi đời. Vụ thứ ba
bắt đầu thất bại. Vậy là mất toi một trăm rưỡi. Còn lại năm chục, phải làm vụ thứ tư để
kiếm gỡ, ngưng sao được. Vụ thứ tư mất thêm một trăm rưỡi nữa, vậy là lỗ một trăm,
bằng cả đời trồng giồng. Đêm trằn trọc mất ngủ. Thôi hay là nữa? Có mấy ai đã vô sòng
bạc thua mà chịu thôi đâu, phải chơi nữa để gỡ chứ sao. Hễ trong xóm có ao tôm bệnh
là tôm bệnh hàng loạt. Dòm thấy vài con tôm bệnh lờ đờ thì tôm đã chết chìm nhiều, tức
là tiền vay bỏ vô giờ chìm đầy đáy ao. Mà hễ tôm bệnh thì trong một ngày phải tìm cách
bắt tôm nhỏ lớn gì cũng bắt hết đi bán vớt vát được đồng nào hay đồng đó. Ao thì sâu
một mét tám, khi tôm bệnh thì phải xả bớt năm tấc nước mới kéo lưới vớt vát được tôm.
Mà xả đâu bây giờ đây vì đất có ngàn mét đào hết rồi, đâu có đất mà làm ao lắng, xử lý
mầm bệnh. Vậy là xả thẳng ra kênh rạch chớ xả đâu giờ. Ở cạnh rừng thì xả vô rừng. Nước
xả ra kênh rạch, vô rừng rồi len lỏi ra biển. Tưởng đâu êm, ai dè nước triều lên đẩy trả trở
vô, nước ròng rút ra, nước lớn đẩy vô xà quần không chịu đi đâu cho khuất. 

Xả nước ra rồi thì cũng phải lấy nước vô. Nước đâu mà lấy? Lấy dưới kênh rạch chớ đâu.
Lấy nước của ao bệnh khác xả ra chảy xà quần trong kênh rạch chớ đâu, vậy nên mấy
mùa đầu còn trúng, chớ tới mùa thứ ba tôm làm sao sống được. Còn trường hợp không
có kênh rạch hay rừng kế bên để xả nước thì xả đi đâu? Xả qua đất rẫy nhà hàng xóm chớ
xả đâu. Nhà anh Năm xóm dưới trồng dưa hấu bị nước mặn ở đâu hàng xóm xả ngấm vô,
dưa hấu quéo đọt hết trơn. Hỏi anh sao không nói gì với họ, anh nói mai mốt mình cũng
đào ao, mình cũng xả y chang vậy tới lúc đó ai nói mình?

Ghé nhà anh Tư có ao bỏ không. Hỏi anh lúc rày có đi họp hành tổ tự quản bàn chuyện
quản lý nước thải ao tôm không. Anh nói, chỉ có bà xã đi còn anh mắc ở nhà với cái ao
tôm. Hỏi chị về có nói lại với anh họp bàn ra sao không? Anh gãi gãi đầu trả lời lí nhí không
rõ là có hay không. Anh kể là trong xóm hễ mà ai mần mướn “đứng ao” (từ địa phương
nghĩa là được thuê chịu trách nhiệm chính chăm sóc tôm) là coi như “ở tù” suốt vụ tôm
2 tháng, ở miết trong chòi giữa ao để chăm sóc tôm, không được đi ra ngoài ao, sợ mang
mầm bệnh về lây cho tôm. Con chim thằng chài ăn tôm bệnh ao này bay sang ao khác
cũng gây nên họa. Người được thuê “đứng ao” được chủ “cung phụng” cà phê, thuốc lá
đầy đủ, tới bữa có người đưa cơm vô cho ăn, được trả công ba triệu rưỡi một tháng và
được chia năm phần trăm tiền lời bán tôm nữa, nên họ làm tận tâm. Anh đứng ao cũng
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Hình 2.2. Đào ao nuôi tôm trên cát

Trời trưa nắng, ghé quán nước lụp xụp cạnh con đường đầy cát, lọt thỏm giữa các ao
tôm nghe cô chủ quán tên Thủy, thứ Bảy, năm nay 33 tuổi, rám nắng gió xứ biển xứ cát,
kể chuyện. Cô kể rằng chồng đã bỏ đi theo vợ bé mấy năm nay. Một mình cô nuôi 3 đứa
con gái, đứa lớp 12, đứa lớp 9, đứa lớp 7. Cô nói hàng đêm một mình mang đèn đi vô
rừng soi ba khía, bắt cua, bắt cá kiếm vài chục ngàn nuôi con. Có đêm đi bắt ba khía bỏ
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ngầu lắm. Chủ nhà muốn vô chòi canh tôm phải xin phép anh đứng ao, phải thay dép
mới được vô.

Chuyện kể có anh làm thuê “đứng ao tôm” suốt 2 tháng, vợ tới thăm, người ngoài ao,
người trong ao nhìn nhau nước mắt ròng ròng vì nhớ thương chớ “nội bất xuất, ngoại
bất nhập” vì sợ lây bệnh cho tôm. Chủ ao cũng ít đi đâu xa vì ao hàng xóm bệnh mình
không dám lân la tới mà ao nhà mình bệnh thì cũng không ai dám tới.

Anh Hai xóm trên kể hồi xưa đi bộ đội đánh giặc bên Campuchia về không có đất. Nay hai
vợ chồng già sáu mươi tuổi chỉ có cái nền nhà, sống bằng nghề bắt cua, bắt cá lịch mà
giờ cũng khó sống lắm. Ngày nào cũng lội, kiếm năm ba chục ngàn là mừng lắm. Anh kể
là tới mùa các ao đồng loạt xả nước, cả xóm hôi rình. Nước chảy ra con lạch đen như
nhớt, nước chảy tới đâu cá tép nhảy dựng đứng tới đó, con gì sống nổi. Hỏi bà con trong
xóm có biết chuyện nước chảy xà quần nên tôm mình bị thất không. Bà con nói biết chớ
sao không, quân ta đánh quân mình chớ ai vô đây, mà đất nhỏ quá đào ao hết rồi làm
sao xả nước. Hỏi chủ mấy ao đang bỏ trống là có lấp ao lại trồng giồng như xưa được
không? Trả lời là cát đâu mà lấp vô. Ở cái xứ này, cất cái nhà, hễ đào cái lỗ chôn cây cột
bằng cây mấm xuống thì phải bù cát vô thêm chớ không đủ. Cái lỗ cột đào lên đã là lấp
lại không đầy, nguyên cái ao “bự chà bá” cát đâu mà lấp lại?
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vô bao, nửa đêm lội qua kênh bao nặng quá, sức liễu yếu đào tơ kéo không nổi, chìm lỉm.
Thấy trước nhà có cái ao bỏ không, hỏi sao cô không nuôi tôm, cô nói đó là ao của bà già
cho người ta thuê, người ta nuôi lỗ không có trả đồng nào. Hỏi sao cô không thả cá, chắc
tốn chừng một triệu đồng chứ gì, vài ba tháng sau có cá bán chắc cũng được chút đỉnh,
đỡ phải lội sông lội rừng đêm hôm lạnh lẽo. Cô nói tiền đâu có một triệu mà mua cá giống
về thả. Một đêm soi ba khía được vài chục hay một trăm đủ cho ba đứa nó đi học là may
phước lắm rồi. Cô nói, hồi xưa đi bắt còn có cua có cá, giờ nước thải công nghiệp (ý nói
ao tôm công nghiệp) ô nhiễm quá, con gì sống nổi. Với lại đông người bắt quá, bắt luôn
cá trứng, ba khía trứng, bắt luôn “cua nhướng” (loại cua con nhỏ đến độ phải nhướng
mắt lên mới thấy) nữa thì cái gì mà còn. 

Vất vả là vậy, mà ai cũng còn giữ được nụ cười đôn hậu, chất phác, mến khách. Thấy nhà
cô Bảy có cây xoài trĩu trái xanh ngon quá, xin một trái ăn muối ớt, lát sau cô gọt đâu cả
chục trái có muối ớt sẵn. Dân mình sức sống mãnh liệt, con cháu những người khai phá
đồng bằng này mà. Thế nào rồi cũng tìm ra cách mần giàu, khi trật, khi trúng.

Chuyện nước nôi, mặn ngọt, ở Ba Tri - Bình Đại, Bến Tre

K hông biết sao trong tiếng Việt có từ “nước nôi”. Chúng tôi không biết mô tê gì về
nguồn gốc từ này, nên hiểu bừa, giải thích bừa là chắc người Việt thấy nước, hay
biết nước quan trọng từ hồi… còn nằm trong nôi.

Từ trung tâm Thành phố Bến Tre đi về phía biển hơn 30 cây số là đến huyện Ba Tri, nằm
ở phía đông Cù Lao Bảo. Một bên phía nam của Ba Tri là Sông Hàm Luông, bên phía bắc
là Sông Ba Lai. Bờ biển Ba Tri từ cửa sông này tới cửa sông kia khoảng 9km. Ven biển Ba
Tri có một tuyến đê biển dài chừng 17km từ An Thủy tới Giồng Trôm. Phía trong đê là các
ruộng muối và ao tôm công nghiệp. Ngoài đê là cảnh quan xen kẽ giữa rừng ngập mặn
(70% diện tích) và mặt nước (30%) nuôi tôm quảng canh. Phía trước rừng là bãi cát thủy
triều kéo dài từ Ba Lai đến Đường Khai. Trong dãy rừng ngập mặn, chạy song song với bờ
biển là những giồng cát hình cánh cung được sử dụng để canh tác nhiều loại hoa màu
như dưa hấu, củ sắn, đậu phộng, đậu xanh. Một số giồng cát nằm ngay sau các bãi cát
thủy triều và vì vậy chịu tác động sạt lở lúc triều cường.

Phía bắc Sông Ba Lai kéo dài đến Sông Cửa Tiểu là bờ biển khoảng 20km thuộc huyện
Bình Đại, với khung cảnh cũng tương tự như bờ biển Ba Tri. Bãi bùn gần cửa sông là nơi
sinh sản quan trọng của cua, cá và các loài thủy sản khác. Từ cửa Bình Thắng đến Bến Đá
có một dãy rừng bần mà người địa phương cho biết là lúc xảy ra bão Sầu Riêng (Durian)
năm 2006 đã bảo vệ được ấp Thừa Mỹ, xã Thừa Đức. 
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Tài sản nước 

n hờ công của nước luân chuyển trong trời đất mà tạo hóa ban cho con người,
nhất là người dân ven biển, nhiều “tài sản tự nhiên” để sinh sống. Tính từ hướng
biển vô thì có biển, bãi cát, bãi bùn, rừng ngập mặn, sông rạch, rồi đồng mặn. 

Biển Bến Tre coi vậy mà giàu có, nghe đâu đứng thứ hai ở đồng bằng này, chỉ sau tỉnh
Kiên Giang thôi. Ấy vậy mới biết, biển đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế ở đây.
Tạo hóa hình như có nghĩ tới người nghèo khi tạo ra bờ biển ở đây, vì gần bờ biển là một
vùng nước cạn khi triều xuống là tàu đánh cá không vào được, chỉ có cách là dùng dụng
cụ đơn giản như lưới, lọp của người nghèo mới bắt cá được.

Dọc theo hầu hết chiều dài bờ biển Ba Tri, Bình Đại là các bãi cát thủy triều, tổng cộng
khoảng chừng cả chục ngàn mẫu tây, có bãi cát vài trăm mẫu, có bãi chỉ vài chục mẫu.
Mấy bãi cát này chỉ có ở những nơi sóng gió mạnh. Bãi cát xứ này không hẳm, ít dốc. Khi
nước ròng xuống có thể chạy xe hai bánh trên bãi cát nghe sóng vỗ rì rào, gió thổi vi vu.
Nghêu Bến Tre nổi tiếng cũng sinh sống chính ở những bãi cát này đây. Mấy năm trước,
mấy hợp tác xã nghêu khai thác cỡ chục ngàn tấn nên người dân cũng có được nguồn
thu nhập tạm được.

Bến Tre là nơi các cửa sông Mê Công gặp biển. Ở gần mấy cửa sông Mê Công này, con
sông miệt mài năm nọ tháng kia đem phù sa từ đâu xa lắc xa lơ ở tuốt đâu trên Tây Tạng,
Miến Điện rồi qua Lào, Thái Lan, rồi Campuchia mang về đây tạo ra những bãi bùn. Trên
bãi bùn không có cây cỏ gì hết, ấy vậy mà nghe đâu có nhiều chất bổ dưỡng của đất nên
cá tôm, thủy sản thích sinh sản ở đây. Con sò với con nghêu cũng có phân công rõ ràng
nên ít khi phải tranh chấp, sò thì sống ở vùng bãi bùn, còn nghêu sống vùng bãi cát.

Từ gờ bờ biển vô là gặp rừng ngập mặn, đước, mắm. Ở gần mấy chỗ cửa sông thì thấy
nhiều cây bần. Nghe đâu hồi bão Lin Đa gì đó hồi năm chín bảy rồi tới bão Sầu Riêng năm
hai lẻ sáu, nếu mà không có mấy dải rừng này thì chắc đã không còn gì. Lại nghe kể rằng
rừng gồng mình chịu đựng gió bão mạnh, nhưng mà bầy ong mật thì không biết bị làm
sao, tới ba năm sau mới gặp lại, còn bầy dơi và mấy loài chim nữa đi đâu mất luôn từ đó
tới nay.

Bước lên bờ, có khi sau dãy rừng ngập mặn, có khi ngay sát bờ biển là giồng cát. Nghe
đâu ở Bến Tre có tới 20 cái giồng cát hình cánh cung, nằm song song với bờ biển, giồng
trước, giồng sau. Mấy giồng cát này mưa xuống là giữ nước lại cho nên có nước ngọt để
con người sinh sống, trồng hoa màu, chăn nuôi. Chỗ nào nhiều cát ít hữu cơ thì ít nước,
chỗ nào hữu cơ dày dày một chút thì nước ngọt có qua đủ xài tới mùa khô. 

Xứ ven biển này kênh rạch cũng chằng chịt, mà kênh rạch nhỏ lại mặn hơn mấy cửa sông
lớn. Ven bờ kênh rạch cũng có bãi bùn để nuôi sò huyết, còn lòng kênh là nơi tàu thuyền
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đánh cá đi vô đất liền. Nhờ có mấy con rạch này mà người dân mới lấy nước mặn vô nuôi
tôm nào là tôm quảng canh, nào là tôm công nghiệp, rồi lấy nước vô cánh đồng bên trong
để làm muối nữa. Kênh rạch này là nơi người nghèo cũng sống được vì có thể bắt tôm cá
ăn, khỏi phải đi ra biển nếu không có phương tiện ghe tàu. Rảnh rảnh đi bắt một kí lô ốc
dừa cũng kiếm được tám chục ngàn đồng, ít gì.

Xen giữa các giồng cát là những vùng trũng ngập nước, nước sông lên cũng nhận, nước
thủy triều biển lên cũng nhận luôn. Mà đất ở mấy chỗ này có phèn ở dưới, hễ mà đào bỏ
lên bờ gặp không khí là xì phèn ra. Đồng ngập nước nào gần biển thì có rừng che phủ,
còn ở tuốt bên trong, ở sau đê thì dùng để làm muối và nuôi tôm kiểu công nghiệp. 

Đó là chuyện hồi còn “mưa thuận gió hòa”, chứ bây giờ “môi trường” có nhiều chuyện
lắm. Hồi đời ông bà mình sinh sống, đâu có ai nói cái chữ “môi trường” mà có nói chắc
cũng ít ai hiểu nghĩa là gì. Mấy chục năm nay, cái từ này nghe nói hoài. Mà thiệt ra môi
trường là cái nơi xung quanh mình sinh sống, cho nên chuyện môi trường ở xứ này là
chuyện biển, chuyện rừng, chuyện bãi cát và con nghêu, chuyện bãi bùn và con sò, đại
khái là vậy.

Chuyện biến đổi khí hậu và môi trường nước nôi

b iến đổi khí hậu nghe đâu xảy ra trên toàn thế giới, bên tây bên tàu đều bị ảnh
hưởng. Mà nghe nói Đồng bằng Sông Cửu Long là một trong ba nơi trên thế giới
bị ảnh hưởng nhiều nhứt nữa, nên đâm ra lo lắng.

Mấy năm nay trời nóng lên, nước biển ở gần bờ cũng nóng, cá chạy dạt ra xa tìm chỗ
nước sâu hơn cho mát, người nghèo khó ra tới. Nước nóng cá khó sống đã đành, mình
còn bắt cá bằng cách giật điện, lưới thì mắt dày, rồi bắt luôn cá đang ôm trứng, con gì
mà còn.

Ven biển này mà ngay mùa gió chướng cỡ đâu tháng mười một tới ra giêng thổi mạnh
ngoài biển vô, gặp lúc triều cường nữa thì sóng nó ào vô trên mặt bãi cát, tràn lên bờ,
bào mòn mặt bãi cát và giồng cát. Mà một tháng triều cường theo con nước lên tới hai
lần, độ rằm và ba mươi âm lịch. Một con nước như vậy có thể cào mất cả chục mét đất
giồng cát. Mà sóng biển ở đây quái ác, nó cào cát ở chỗ này đem qua đoạn khác cách đó
vài cây số làm cho cái bờ biển không đứng yên được, khi thì lùi vô, khi thì bồi ra. Có chỗ
có rừng thì biển không cào được ngay, nó bèn nghĩ cách là đem cát chỗ khác tới lấp cho
rễ thở của cây mấm chết ngộp. Đợi cho cây chết ngộp hết, biển nó quay trở lại cào cát đi
ngon ơ. Mấy bãi nghêu cũng bị cát vùi lấp, xót của. Biển mà không dùng cách đó thì khó
mà làm cho sạt lở được vì ở đây có loài mắm quăn chịu đựng sóng giỏi lắm vì cây lùn,
thân mềm, uốn cong uyển chuyển khi gặp sóng. Bị vụ cát vùi lấp này rồi thêm vụ bị người
ta đào con chem chép trong rừng, cây mắm quăn giờ đâu mất, ít còn thấy ở Bình Đại.
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Hồi mấy năm trước còn thịnh, nghêu được giá ba bốn chục ngàn một kí lô, hợp tác xã
chia đầu người được năm, bảy triệu một năm, đỡ khổ. Mấy năm nay, phần nghêu sụt giá
phần nữa là trời nắng nóng kéo dài, cát bùn gì cũng nóng quá sức chịu đựng của con
nghêu, nhất là cỡ tháng 7, nghêu chết hàng loạt ngay sau khi thả giống. Cỡ tháng mười
tới tháng chạp, sóng đánh mạnh quá, nghêu cũng bị văng lên bờ phơi nắng mà chết. Rồi
sang tới mùa khô, nước lên không ngập nổi bãi cát, nghêu cũng chết. 

Mùa khô thiếu nước nghe riết cũng quen, nhưng mùa khô bỗng dưng dư nước mới là
chuyện lạ. Mấy năm nay, mùa khô bỗng dưng có mấy trận mưa lớn trái mùa. Mưa thì
úng, hoa màu có củ bị thối củ, hoa màu nào thụ phấn thì bị trôi phấn hết trơn. Năm ngoái
đây, ở An Hòa Tây và Tân Thủy, củ hành bị hư nhiều lắm do mưa trái mùa. Mà mưa dữ
dội kéo dài vài ngày rồi ngưng hẳn, nên vừa hết lo úng là quay qua lo hạn. Mấy trận mưa
trái mùa này cũng làm cho nước trong ao tôm bị lạt bớt đột ngột, tôm bị sốc dữ.

Chuyện không phải biến đổi khí hậu

n goài chuyện biến đổi khí hậu xảy ra khắp thế giới, xứ mình cũng bị, thì còn những
chuyện hình như do tự mình gây ra nữa.

Giồng cát hồi đời ông bà mình canh tác, nước ngọt quanh năm. Gần đây canh tác quá
mức, mần một năm hai, ba vụ, rồi lớp cây cỏ tự nhiên bị dọn sạch trống trơn, có chỗ còn
có kênh đào đi ngang qua nữa, nên nước mưa không ở lại trong đất giồng được. Nghe
đâu bên xã Bảo Thuận, Ba Tri, trồng dưa hấu mà phải kêu xe bồn chở nước ngọt tới. Xe
chở 5 thước khối nước, tính giá sáu trăm ngàn. Lấy nước này tưới dưa, xót ruột. Một
công đất ngàn mét vuông một mùa tưới cả chục khối nước mới đủ, mần giồng sao có lời
được. Hồi xưa trồng giồng chỉ một vụ mỗi năm, nay trồng liên tục. Một mùa dưa hấu vừa
xong là tiếp theo mùa củ sắn. Đất không được nghỉ mà người cũng không nghỉ nên người
dân nói là đất bây giờ sao bạc màu hơn hồi xưa.

Sống ở giồng cát, qua tới mùa khô chuyện thiếu nước là chuyện nhức nhối. Ấy vậy mà ở
xã Thừa Đức, Bình Đại lại khác. Ngược với tình hình thiếu nước ở các giồng cát khác, nông
dân ở ấp Thừa Tiên cho biết rằng họ có đủ nước ngọt quanh năm để tưới hoa màu và sử
dụng cho sinh hoạt, mặc dù giồng cát ở Thừa Tiên nằm gần biển và được bao bọc bởi các
kênh nước mặn (Cống bể nhỏ và Cống bể lớn). Việc có đủ nước quanh năm ở giồng cát
này được người dân giải thích là vì có một nỗng cát cao (gọi là Động Bãi Điệp) rộng khoảng
50‐60 mét và dài vài km chạy ở giữa giồng cát như là “xương sống” của giồng cát để giữ
nước cho giồng cát. Một người nông dân cho biết ông ta có một cây nước không sâu nằm
ở chân của nỗng cát và có thể bơm đủ nước tưới cho toàn bộ mẫu tây dưa hấu của mình.
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Hình 2.3. Nỗng cát Động Bãi Điệp

Thử cuốc bộ ra xem Động Bãi Điệp này ra sao thì thấy rằng, đỉnh của nỗng cát này cao
hơn đất giồng hai bên vài mét. Trên nỗng còn cây cỏ thiên nhiên um tùm, chủ yếu là cỏ,
lau, sậy, không có cây. À té ra là vậy. Chính cái nỗng cát có cây cỏ tự nhiên này giữ nước
mưa lại, hèn chi mà xã này sung túc nhứt xứ này. Thế mới biết nước quan trọng thế nào.

Ở trong xóm, những người không có đất, đi làm thuê, ăn công nhựt của mấy chủ ao hoặc
mấy nhà nông trồng giồng, tưởng mần ngày nào lấy tiền ngày đó, đâu có bị ảnh hưởng gì
chuyện nước nôi ô nhiễm, thời tiết hay biến đổi khí hậu gì. Lúc đầu thấy triều cường lên
làm bể bờ bao có cơ hội đi làm thuê sửa bờ bao, sửa đê cũng được một mớ ngày công.
Nhưng sau đó hoa màu của chủ giồng bị bể đê mặn vô thất bát rồi nắng nóng chết tôm
nuôi, việc làm thuê cũng ít dần. Tình hình trong mấy năm nay là tiền công ngày lao động
thì cao mà cơ hội việc làm thì giảm. Thất nghiệp không có việc làm thì đi vô rừng đào con
chem chép, lật gốc cây lên thì cây chết, rồi sạt lở, rồi nước triều tràn vô, rồi vỡ đê, rồi có
cơ hội đi làm sửa đê, rồi thất mùa, rồi thất nghiệp, rồi đào chem chép trong rừng….

Nỗng cát này cũng đang bị đe dọa, vì mấy người làm rẫy ở xung quanh chân nỗng đang
cuốc dần vô, san phẳng dần để lấy đất trồng trọt. Trên đỉnh nỗng cát có vài ngôi mộ và
nghe đâu nỗng cát này đang dự định được quy hoạch thành khu nghĩa địa công cộng vì
tập quán bà con mình muốn cho người khuất được nằm ở nơi khô ráo. Chợt thấy lo lo,
mất lớp cây cỏ đó, mất cái nỗng cát đó thì nước ngọt có còn không, rồi cái xã này có còn
sung túc khỏi phải lo chuyện nước ngọt quanh năm như bây giờ không.

Cũng là chuyện nước, nhưng bà con trồng trọt ven biển gặp phải một loại nước li ti trong
không khí mà ở địa phương gọi là “sương muối”, vì hơi nước như sương mà mặn như
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Hình 2.4. Cát xâm thực ở Thạnh Phú, Bến Tre

Đó rồi mấy năm nay có phong trào nuôi tôm công nghiệp. Mà tôm công nghiệp thì nó
“công tử bột” lắm, nắng không ưa, mưa không chịu. Nó đâu có khỏe mạnh bằng con tôm,
con cá sống trong thiên nhiên. Khi mà tôm bệnh thì chủ ao tôm xả nước ra nhanh cho
cạn bớt để kéo lưới bắt tôm cứu đồng tiền vốn bỏ vô. Nước chảy ra lòng vòng trong rừng,
ra biển. Bãi bùn, sò huyết, rồi bãi cát con nghêu cũng bị ô nhiễm; người nói có, người nói
không. Nước thải ao tôm chảy vô rừng ngập mặn, con tôm quảng canh trong đó cũng bị
bệnh theo. Mà nuôi tôm quảng canh có khi không cần mua giống về thả, mà xả nước vô
lấy giống tự nhiên. Mấy năm nay, lớp nào biến đổi khí hậu, lớp nào bị nước thải tôm công
nghiệp, lớp nào người ta dùng lọp xếp, đáy mùng, rồi lớp nào cách con kênh rạch cho
tôm giống vô cũng bị cạn do người ta đào bằng mé bờ cho cạn để làm nền nuôi sò huyết
nữa nên nguồn tôm giống tự nhiên không còn nhiều. Nuôi tôm quảng canh bây giờ không
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muối do nước biển bắn lên khi có gió mạnh. Rồi gió mang hơi sương muối này vô đất
liền, nhứt là ban đêm gần sáng, đáp lên bề mặt lá, làm chết hoa màu. Chỗ nào không có
rừng che chắn thì bị sương muối nhiều, nhứt là cỡ khoảng tháng hai, nhiều sương muối
mà không có mưa rửa đi. Một người dân cho biết, nhà ở cách biển cỡ 700 mét mà tối để
chiếc xe hai bánh ngoài sân là tới sáng bị ướt nhem sương muối.
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có ăn như hồi xưa. Buôn bán tạp hóa trong xóm tưởng không liên quan gì chuyện nước
nôi, chuyện rừng, chuyện biển. Ai dè đâu, mấy năm nay nghêu chết hàng loạt, người ta
trong xóm không có tiền mua hàng, tạp hóa đâm ra ế ẩm. Hoặc người ta cần quá thì cũng
phải mua, mà mua thiếu chịu, tiệm tạp hóa hết vốn.

Chuyện từ nơi xa

n ằm ở nơi con sông Mê Công gặp biển, cả ngàn năm nay con sông mang nước,
mang phù sa về bồi đắp. Bây giờ nghe đâu biến đổi khí hậu xảy ra trên toàn thế
giới, vậy thì ở khúc trên của con sông này chắc có thay đổi, chắc là cuối cùng

cũng sẽ ảnh hưởng tới đây. Ngoài chuyện trời nóng lên, nghe đâu sau này mưa mùa khô
ít hơn, mưa mùa mưa tăng lên nữa, rồi nước đổ về nhiều hơn. Chắc là xứ này sau này
mùa mưa nước sẽ ngọt hơn, mùa khô sẽ mặn hơn đây.

Đó rồi còn nghe đâu là ở trên đó họ đắp đập ngang sông làm thủy điện gì đó nữa. Nước
có mang phù sa về đây nữa không. Sông Cửa Đại, Sông Hàm Luông mà thiếu phù sa thì
có còn bồi đắp hay sẽ sạt lở. Mấy bãi bùn không còn chất bổ dưỡng, con sò, con cá lấy gì
sinh sống. Rồi mấy ổng ở trên đó mở đập xả nước, đóng đập lại thì nước mặn nước ngọt
ở đây chắc xáo trộn hết trơn.
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Chia sẻ nguồn nước trong khu vực 
đất than bùn U Minh Thượng, Kiên Giang

Lê Phát Quới

v ườn Quốc gia (VQG) U Minh Thượng là một trong hai khu vực đất than bùn còn
lại của Việt Nam (cùng với VQG U Minh Hạ). Một trong những đặc tính đất than
bùn là cầm giữ một lượng nước khá lớn trong mùa mưa và thải từ từ ra vùng đất

xung quanh vào mùa khô. 

Từ xa xưa cho đến cách đây vài chục năm, cộng đồng dân sống xung quanh vùng đất than
bùn canh tác hoa màu nhờ vào lượng nước mưa và một phần là từ nguồn nước xả ra từ
đất than bùn. Sau trận cháy rừng năm 2002, một hệ thống đê bao xung quanh được xây
dựng nhằm giữ nước triệt để và không cho nước lan truyền ra bên ngoài VQG để nhằm
chống cháy rừng. Kết quả này giúp cho rừng không bị cháy nhưng cũng làm nảy sinh một
số mâu thuẫn với cộng đồng địa phương vì người dân không còn nguồn nước ngọt để
dùng cho sinh hoạt và canh tác hoa màu vào mùa khô. Mâu thuẫn này là nguyên nhân
tạo ra những hành vi chống đối của cộng đồng địa phương làm ảnh hưởng đến công việc
quản lý tài nguyên tự nhiên của VQG. 

Để có thể sử dụng nguồn tài nguyên nước chung của vùng đất than bùn, một thỏa thuận
chia sẻ sử dụng nguồn nước đã được thực hiện giữa ban quản lý VQG, chính quyền địa
phương và cộng đồng dân cư vùng đệm từ năm 2007. Theo thỏa thuận, trách nhiệm của
các bên đã được đề cập như sau:

Thời điểm và thời gian cung cấp nước bổ sung cho vùng đệm phải dựa theo yêu cầu của
cộng đồng và được thống nhất của VQG và Chính quyền địa phương.

Những thời điểm cung cấp nguồn nước cho cộng đồng vùng đệm được chú trọng vào
thời điểm có thể gây ảnh hưởng đến năng suất cây trồng do thiếu hụt nguồn nước:

‐ Thời kỳ hạn bà Chằng ‐ tháng 7 hàng năm, vào cuối mùa khô.

‐ Thời kỳ hạn do mưa chấm dứt sớm gây nên thiếu hụt nguồn nước dùng canh tác vào
cuối mùa mưa và vào đầu mùa mưa.
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Hình 3.1. Bản đồ hệ sinh thái Vườn quốc gia U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang

Để hỗ trợ cho VQG có khả năng vừa bảo vệ chống cháy rừng vừa cung cấp nước cho sản
xuất hoa màu trong vùng đệm, tỉnh Kiên Giang đã hỗ trợ đầu tư hai hệ thống bơm nước
bổ sung cho VQG trong những giai đoạn thiếu nước. Ngoài ra những thỏa thuận chung,
sự chia sẻ và sử dụng bền vững tài nguyên nước thông qua sự phối hợp giữa VQG và
cộng đồng xung quanh trong việc bảo vệ tài nguyên tự nhiên trên vùng đất than bùn. 

Một nhóm cộng đồng tạo thành 4 tổ hợp tác với 53 hộ dân trong vùng đệm đã được hình
thành từ năm 2010. Cộng đồng vùng đệm sẽ có trách nhiệm cùng với VQG bảo vệ các hệ
sinh thái, đa dạng sinh học và nguồn nước của vùng đất than bùn, và sử dụng có hiệu
quả nguồn nước được cung cấp từ vùng đất than bùn của VQG. Mặc dù sự thỏa thuận
chia sẻ sử dụng nguồn nước chung chỉ thực hiện cách đây vài năm nhưng cũng mang lại
những hiệu quả đáng kể. Cộng đồng dân được cung cấp một lượng nước kịp thời trong
lúc đồng ruộng bị hạn hán. Thông qua việc cung cấp nước, người dân cũng được hưởng
lợi từ nguồn cá từ bên trong VQG di chuyển ra bên ngoài.
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Đối với VQG U Minh Thượng, từ năm 2006 cho đến nay (2014) đã không có trận cháy
rừng nào. Số vụ xâm nhập trái phép để săn bắn, những hoạt động trái phép vào bên trong
VQG đã giảm khá nhiều. Đặc biệt, mâu thuẫn giữa VQG và cộng đồng dân cư vùng đệm
đã giảm hẳn từ khi có những hoạt động chia sẻ lợi ích tài nguyên chung, nhất là tài nguyên
nước trong vùng đất than bùn U Minh Thượng.
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Hình 3.2. Mô hình canh tác hoa màu của nông dân vùng đệm được sự hỗ trợ bởi VQG U Minh Thượng

Hình 3.3. Hệ thống cung cấp nước của VQGUMT do tỉnh Kiên Giang hỗ trợ
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Chuyện lúa vụ 3
ở Đồng bằng sông Cửu Long

Lê Anh Tuấn

L úa vụ 3 là cách gọi quen thuộc của cán bộ và nông dân vùng Đồng bằng Sông Cửu
Long (ĐBSCL) để chỉ việc gia tăng thời vụ canh tác lúa ngoài hai vụ chính là vụ lúa
Hè Thu (khoảng từ tháng 4 đến tháng 7) và vụ lúa Đông Xuân (thông thường từ

tháng 12 đến tháng 2). Lúa vụ 3 thường rơi vào vụ Thu Đông (từ tháng 8 đến tháng 11),
một số nơi lại là vụ Xuân Hè (tháng 2 đến tháng 5) nhưng với diện tích ít hơn. Lúa Thu
Đông vụ 3 là thời kỳ nước lũ lên cao và gây ngập nhiều vùng trũng, đặc biệt là vùng Tứ
giác Long Xuyên, vùng Đồng Tháp Mười và một số vùng nằm giữa sông Tiền và sông Hậu.
Muốn canh tác lúa vụ 3 ở các vùng ngập lũ, các địa phương thường phải làm đê bao triệt
để khép kín để lúa tránh bị ngập nước. Còn nếu canh tác lúa vụ 3 Xuân Hè thì lượng nước
bơm tưới phải rất lớn vì đây là thời điểm khô hạn cao và xâm nhập mặn lớn ở ĐBSCL.
Phương thức canh tác lúa vụ 3 đã hình thành từ những năm giữa của thập niên 1980 tại
những vùng có hệ thống thủy nông và đê bao tương đối chủ động với giống lúa ngắn
ngày (105 ‐ 110 ngày) hoặc cực ngắn ngày (như các giống OMCS, thời gian trồng 95 ‐ 105
ngày). Thậm chí, có nơi như Long An, Tiền Giang đã làm 3 năm 7 vụ, hay tại vùng Ô Môn
đã từng làm 3 năm 8 vụ. Dần dần, nhiều tỉnh và cả Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông
thôn đã khuyến khích mở rộng diện tích lúa vụ 3 như một giải pháp gia tăng nhanh sản
lượng lúa, nhằm đưa Việt Nam thành một quốc gia xuất khẩu lúa gạo đứng hàng nhất
nhì thế giới. Đỉnh điểm canh tác lúa vụ 3 là làm diện tích canh tác lúa ở ĐBSCL vọt lên xấp
xỉ 3,8 triệu ha lúa vào niên vụ 2009 ‐ 2010. Tuy nhiên, sau một số năm phát triển lúa 3
nhiều nhược điểm và hệ lụy cả ba yếu tố kinh tế ‐ môi trường ‐ xã hội của phương thức
canh tác này đã dần dần bộc lộ, đặc biệt từ sau trận lũ năm 2011 và tình trạng giá lúa tụt
giảm thê thảm năm 2013 khiến nhiều nông dân vùng đồng bằng điêu đứng vì lỗ quá nặng.

Về mặt kinh tế, gia tăng thời vụ canh tác sẽ làm gia tăng sản lượng lương thực, bảo đảm
an ninh lương thực quốc gia, dẫn đến gia tăng số lượng lúa xuất khẩu và có lẽ sẽ có lập
luận là đất nước sẽ có thêm nguồn thu ngoại tệ từ việc bán lúa cho nước ngoài và người
nông dân có thêm thu nhập, góp phần xóa đói giảm nghèo. Điều này, có một phần đúng
nhưng thật ra phần lời từ việc gia tăng sản lượng lúa chính là vẫn rơi vào túi các doanh
nghiệp xuất khẩu lúa gạo và các công ty mua bán phân bón, thuốc nông dược. Người
nông dân, thực tế, vẫn nghèo, thời gian lao động trên đồng ruộng gia tăng lên mà thu
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nhập không gia tăng tương xứng. Kỳ vọng người trồng lúa lãi ít nhất 30% trong một thời
vụ canh tác, nói chung, xem ra là điều thiếu thực tế. Bài toán kinh tế nông nghiệp tính
cho canh tác lúa vụ 3 đã cố tình bỏ qua rất nhiều yếu tố liên quan đến giá thành. Thực tế,
do tăng vụ liên tục và bị đê bao khống chế khiến đất đai bị vắt kiệt dinh dưỡng, sâu bệnh
luôn luôn có môi trường tồn tại và phát triển nên người nông dân phải liên tục gia tăng
khối lượng phân hóa học và thuốc trừ sâu. Muốn chủ động kiểm soát nước trong đê bao,
các máy bơm phải gia tăng thời gian hoạt động khiến chi phí thủy lợi tăng lên. Bài toán
kinh tế không cộng thêm chi phí thời gian lao động gia tăng của người nông dân cho việc
đắp đê, cho công sức huy động chống lũ, cho việc chăm sóc lúa. Kinh nghiệm cho thấy
những vùng canh tác lúa vụ 3 càng dài thì năng suất cây lúa càng giảm, mặc dầu chi phí
bón phân và phun thuốc trừ sâu tăng. Lúa nhiều nhưng giá thành giảm trong khi đó mọi
dịch vụ liên quan như công lao động, xăng dầu, điện, dịch vụ ngoài xã hội liên tục tăng.
Nếu xem xét trên diện rộng hơn ở trên toàn đồng bằng, thiệt hại về kinh tế còn lớn hơn
rất nhiều chứ không ở quy mô nông hộ. Việc gia tăng diện tích đê bao ở các vùng trũng
Tứ giác Long Xuyên và Đồng Tháp Mười khiến nước lũ chảy mạnh hơn gây xói lở mạnh,
diện tích và thời gian ngập ở các tỉnh phía dưới hạ lưu cũng tăng theo, nhiều cơ sở hạ
tầng như đường sá, cầu cống, công trình dân dụng mau xuống cấp, một số hoạt động xã

Hình 4.1 Đồng lúa ba vụ ở vùng cao của Đồng bằng Sông Cửu Long
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hội bị ngưng trệ khi ngập lũ tăng. Tất cả thiệt hại kinh tế này, khó có thể kiểm kê hết
nhưng chắc chắn là con số không nhỏ. 

Về mặt môi trường, việc gia tăng lúa vụ 3 làm hệ sinh thái đồng ruộng suy giảm rõ rệt,
làm lúa liên tục có nghĩa là trên đất trồng chỉ còn độc canh cây lúa là chủ lực, tính đa
dạng sinh học dần dần trở nên nghèo nàn. Do việc gia tăng khối lượng sử dụng phân hóa
học và thuốc trừ sâu vào ruộng lúa khiến môi trường đất, nước và sinh vật (cả con người)
bị đầu độc. Tôm cá trên sông rạch ngày càng ít đi, nhiều loài động vật hoang dã gần như
biến mất, đất đai dần dần bị chai, bạc màu. Nguồn nước bị cầm tù trong đê bao bị ô
nhiễm và nhiều bệnh liên quan đến nguồn nước gia tăng. Sau mỗi mùa thu hoạch, rơm
rạ ngoài đồng không thể phân hủy kịp cho vụ mùa sắp đến nên người trồng lúa chọn giải
pháp là đốt đi khiến ô nhiễm khói gia tăng, vi sinh vật trong đất bị chết và đồng ruộng
mất đi một nguồn phân bón hữu cơ quí giá mà người nông dân buộc phải thay thế bằng
một lượng phân bón hóa học, lượng phân bón hóa học này hầu hết là phải bỏ ngoại tệ
ra để nhập khẩu. 

Về mặt xã hội, bức tranh nông thôn đã có nhiều thay đổi. Nông dân làm việc nhiều hơn,
ít có điều kiện nghỉ ngơi và phải đối đầu với nhiều vấn đề về giá cả, thị trường ngày càng
phức tạp. Bây giờ, về nông thôn khó ai còn nghe được câu hò đối đáp trong ngày mùa vì
mọi người lúc nào cũng tất bật gặt hái, phơi sấy, lo âu giá lúa, rồi đắp bờ, chống lũ chuẩn
bị ngay cho vụ mùa kế cận.
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Các tổ chức xã hội dân sự tham gia 
quản trị nước ở Việt Nam như thế nào?

Lê Anh Tuấn

n gười dân Việt Nam, từ xưa đến nay, có tập quán di dân hay định cư để sinh
sống và canh tác ở những nơi gần nước như sông suối, ao hồ, đầm phá, bờ
biển. Sự quần tụ sinh hoạt mang tính cộng đồng, xã hội, văn hoá, lịch sử, tâm

linh… đều có gắn kết đến nguồn nước. Do vậy, trong lịch sử phát triển dân tộc, quản trị
tài nguyên nước cũng là một phần trong kết cấu của quản trị hành chính quốc gia và
cộng đồng. Từ xưa, chúng ta có những hương ước, lệ làng, những quy định hành vi, đạo
đức trong chia sẻ nguồn nước từ những ao làng, giếng làng hoặc bể nước công cộng ở
các vùng nông thôn, vùng núi khắp các khu vực từ bắc xuống nam. Trong hệ thống hành
chính thì có các chức quan hộ đê để cai quản những công trình kiểm soát nước, giảm
nhẹ thiên tai. Ngày nay, ở cấp cộng đồng thì có những tổ hợp thuỷ nông, hợp tác xã tưới
tiêu, hay cao hơn có các Chi cục Thuỷ lợi, Vụ Quản lý Công trình Thuỷ lợi hay Tổng cục
Thuỷ lợi ở cấp trung ương.

Khi dân số và hình thái xã hội phát triển lên đến các mức độ cao hơn thì vấn đề chia sẻ
nguồn nước cho các mục tiêu kinh tế và môi trường sẽ dần dần vượt qua giới hạn không
gian địa lý nhỏ hẹp của các làng xã hay liên tỉnh, mở rộng đến cấp khu vực hoặc vượt qua
biên giới quốc gia. Lúc này, các định chế sử dụng tài nguyên nước có thể trở nên bất cập.
Khi đó, yêu cầu giải quyết các mâu thuẫn giữa các nhóm lợi ích khác nhau, thậm chí có
những xung đột nguồn nước, trở thành một vấn đề xã hội. Những nhóm cộng đồng có
tiếng nói yếu thế hơn, dù là có số dân đông hơn, nhưng không được dẫn dắt và định
hướng theo luật và lệ thì có thể trở thành những cộng đồng bị thua thiệt so với những
nhóm có thế lực và tài chính mạnh hơn. Chính các tổ chức xã hội ‐ dân sự đã trở thành
những cầu nối, giúp tiếng nói của cộng đồng đến các cấp chính quyền hiệu quả hơn và
cũng chính các tổ chức này giúp cho các chủ trương, chính sách của chính quyền được
thực thi hợp lý ở cấp cộng đồng. Không những vậy, các tổ chức xã hội dân sự còn biết
cách tổ chức đưa các tiến bộ khoa học nông lâm ngư nghiệp, các tiếp cận xã hội, bình
đẳng giới từ khoa học và các chính sách thâm nhập vào cộng đồng nhanh hơn và có sức
lan toả mạnh hơn.

Sự hình thành các tổ chức xã hội dân sự (Civil Society Organisation ‐ CSO) không phải
hoàn toàn là mới ở Việt Nam. Mặc dù có nhiều định nghĩa có khác nhau, nhưng hầu hết
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đều có chung một khái niệm đó là một hình thái tổ chức của những nhóm người trong
cộng đồng, theo một hoạt động tập thể tự nguyện, hoạt động xung quanh các giá trị,
mục tiêu, ý thích chung. Các tổ chức xã hội dân sự có thể là một phần trong cơ cấu tổ
chức hành chính công như các hội đoàn do chính phủ thành lập hoặc là những tổ chức
độc lập, không có sự hậu thuẫn tài chính của ngân sách Nhà nước. Hoạt động của các tổ
chức này thường là phi lợi nhuận. Khoảng hơn một thập niên vừa qua, một số CSO ở Việt
Nam đã có những hoạt động tham gia vào quá trình đóng góp ý kiến về các chính sách
quản trị nước theo nhiều cấp độ và đặc điểm hoạt động khác nhau. Trong các CSO có
hoạt động liên quan đến quản trị nước ở Việt Nam, có thể kể ra một số tổ chức tiêu biểu
như Mạng lưới Sông ngòi Việt Nam (Hộp 5.1), Mạng lưới Cộng tác vì Nước của Việt Nam,
Liên minh Nước sạch, một số hội nghề nghiệp như Hội Thủy lợi Việt Nam, Hội Tưới tiêu
Việt Nam, Hội Đập lớn và Phát triển Nguồn nước Việt Nam, Hội Cấp thoát Nước Việt
Nam… Ngoài ra, còn có những tổ chức nhỏ hơn không chính thống, mang tính cộng đồng
như các tổ đường nước ở vùng ĐBSCL hay hợp tác xã thuỷ nông ở miền Bắc. Các CSO
thường hỗ trợ, tham gia, góp ý kiến và tiếng nói của cộng đồng dân chúng đến các cấp
chính quyền. Một số trường hợp, các CSO còn tham gia đấu tranh pháp lý cho cộng đồng
một khi các lợi ích cộng đồng có nguy cơ hoặc đã xảy ra tổn hại liên quan đến quá trình
khai thác, sử dụng và vận hành nguồn nước (Hộp 5.2).

Hộp 5.1: Mạng lưới Sông ngòi Việt Nam (VRN) 

Chiến lược tổng quát của Mạng lưới sông ngòi Việt Nam giai đoạn 2008‐2020: “Mạng lưới
sông ngòi Việt Nam hoạt động góp phần bảo vệ các hệ thống sinh thái sông và các lưu vực
sông nhằm duy trì sự đa dạng sinh học cũng như sinh kế cho các cộng đồng trong các lưu
vực hướng tới mục tiêu phát triển bền vững của quốc gia”.

Điểm mạnh rõ nhất mà VRN có là đã tập hợp được một nhóm các nhà khoa học, những
người tham gia hoạch định chính sách cùng với các nhà hoạt động xã hội nhiều tâm huyết
với mong muốn có sự phát triển bền vững tài nguyên nước quốc gia, trong bối cảnh có
nhiều thử thách từ sự thay đổi môi trường tự nhiên và hoạt động khai thác của con người
làm biến dạng hình thái sinh cảnh sông ngòi, ảnh hưởng lâu dài đến cộng đồng xã hội. Chủ
đề tập trung nhiều nhất của hoạt động VRN là tác động xã hội và môi trường của phát triển
thủy điện. Các thành viên chủ chốt của Mạng lưới thật sự là những người không vì lợi
nhuận, họ dấn thân vào thực tế, tổ chức những chuyến khảo sát thực địa, gặp gỡ trao đổi
với người dân và chính quyền địa phương. Điểm mạnh nội tại này được tăng cường với
những cơ hội bên ngoài thúc đẩy như Nhà nước đã bắt đầu tạo những điều kiện thuận lợi
các đối thoại đa chiều và phản biện xã hội, với sự tham gia mạnh mẽ của các phương tiện
truyền thông đại chúng, đồng thời những nhược điểm của hệ thống quản lý sông ngòi và
thuỷ điện hiện tại đang dần dần bộc lộ. 
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Hộp 5.2: Một số hoạt động của các NGO và CSO 

Dưới sự điều phối của Viện DRAGON, Mạng lưới Bảo vệ môi trường và Ứng phó với biến
đổi khí hậu Đồng bằng sông Cửu Long (MekongNet) được hình thành một cách tự nguyện
với sự tham gia của các tổ chức (đoàn thể xã hội, các cơ quan nhà nước, các tổ chức phi
chính phủ Việt Nam,...) và cá nhân (các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, cán bộ các cơ quan
nhà nước và người dân), có tâm huyết trong việc bảo vệ môi trường và phát triển bền vững
Đồng bằng sông Cửu Long trong điều kiện biến đổi khí hậu (BĐKH). Mạng lưới là một diễn
đàn mở, nhằm giúp cho các cộng đồng địa phương tại Đồng bằng sông Cửu Long hoạt động
để cùng chính quyền góp phần bảo vệ môi trường thiên nhiên, ứng phó với BĐKH, duy trì
đa dạng sinh học, cung cấp chất lượng môi trường sống tốt cho cộng đồng dân cư, đảm
bảo sự phát triển bền vững của ĐBSCL trong tương lai.

Mạng lưới các tổ chức phi chính phủ Việt Nam và biến đổi khí hậu (VNGO&CC) đã được
thành lập ngày 11/09/2008. Được khởi xướng bởi các tổ chức phi chính phủ hàng đầu tại
Việt Nam (bao gồm Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (SRD), Trung tâm Phát triển
Cộng đồng và Bảo tồn Sinh vật biển (MCD), Trung tâm Phát triển, Đào tạo và Nghiên cứu
Môi trường (CERED) và Viện Khoa học Xã hội (ISS), mạng lưới đã trở thành một diễn đàn
mở để các thành viên có thể trao đổi thông tin, hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau trong việc kết
nối với văn phòng Chương trình mục tiêu Quốc gia Ứng phó BĐKH, các tổ chức của Chính
phủ, các tổ chức xã hội và các nhà tài trợ. Hoạt động của VNGO&CC hiện tại tập trung nhiều
ở miền Bắc và miền Trung. Ở ĐBSCL, mạng lưới đã thực hiện số lớp tập huấn, các hội thảo
về các mô hình ứng phó BĐKH ở ĐBSCL, đối thoại chính sách với các cơ quan Nhà nước.
Tuy nhiên, sự tham gia các tổ chức tại ĐBSCL vào VNGO&CC còn khá hạn chế.

Trong các năm 2010 ‐ 2012, hoạt động truyền thông về thiên tai, biến đổi khí hậu và môi
trường được xúc tiến khá nhiều ở vùng ĐBSCL. Nhiều lớp tập huấn và hội thảo đã được tổ
chức ở hầu hết các tỉnh thành, nhiều nơi triển khai đến cấp huyện xã với sự tham dự của
nhiều lãnh đạo địa phương, cán bộ kỹ thuật từ các ban ngành và các tổ chức dân sự xã hội
như Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu Chiến binh, Hội Chữ thập đỏ.
Các NGO đã phối hợp với các nhà khoa học ở các Viện ‐ Trường Đại học để tổ chức các lớp
tập huấn có thể kể ra như CARE, CRS, Oxfam, WWF, CtC, GTZ (GIZ), WARECOD, SRD, AFAP…

Tuy nhiên, những hạn chế và thử thách cho VRN không phải là nhỏ. Hầu hết thành viên
VRN đều kiêm nhiệm nhiều công việc khác nhau, chuyên môn của các thành viên không
đồng nhất, sự tham gia mạng lưới mang tính tự nguyện hơn là ràng buộc nên sắp xếp thời
gian thường khó khăn. Kế đến, nguồn vận động tài chính từ các nhà tài trợ bên ngoài
thường không ổn định, ngoài ra do mạng lưới không phải là một tổ chức chính thức nên
việc xin phép với chính quyền địa phương không phải lúc nào cũng thuận lợi.
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Điểm mạnh đáng lưu ý nhất của các CSO là các tổ chức này có bộ máy vận hành gọn nhẹ
nhưng tương đối hiệu quả. Thành viên và các đối tác tham gia trong các CSO khá đa dạng
như từ trường/viện nghiên cứu, cơ quan nhà nước, các tổ chức Phi Chính phủ (NGO),
các nhóm thiện nguyện, các đơn vị từ thiện tôn giáo và các cá nhân. Họ biết cách thu hút
sự quan tâm của các nhà làm chính sách, nhà khoa học, giới truyền thông và cộng đồng
cùng tham gia cho một mục tiêu phát triển nào đó. Các CSO có thể kết hợp hoạt động
truyền thông, đào tạo với nghiên cứu triển khai thực tế. Đây là cơ sở đánh giá và kiểm
chứng hiệu quả hoạt động thông qua kết quả làm việc và ứng dụng ở cấp cộng đồng xã
hội. Các CSO nhờ những thâm nhập vào cộng đồng nên có cơ sở đóng góp, phản biện
các chính sách và quy hoạch quản lý nước của chính quyền. Có thể kể ra những thành
quả nổi bậc như quá trình đấu tranh ngăn chặn việc triển khai dự án Thuỷ điện Đồng Nai
6 và 6A của Mạng lưới Sông ngòi Việt Nam, tham gia các hội thảo góp ý cho Luật Bảo vệ
Môi trường (sửa đổi) và hướng tới xây dựng Luật Ngăn ngừa và Kiểm soát Ô nhiễm Nước
ở Việt Nam của Liên minh Nước sạch (Hộp 5.3), tổ chức phản biện Kế hoạch Phát triển
Đồng bằng của IUCN, nhóm Mê Công, Viện DRAGON và các Hội Nông dân của các tỉnh
ĐBSCL (Hộp 5.4). 

Trong tiến trình tổ chức đàm phán và vận động chính sách, các CSO đã khéo léo phối hợp
với các nhà khoa học từ các viện, trường và giới truyền thông. Nhiều cuộc khảo sát thực
địa và tập huấn tại cộng đồng đã được các CSO tổ chức, cùng đi có các nhà khoa học và
các nhóm phóng viên báo chí (chủ yếu là phóng viên báo in và truyền hình). Nhà khoa
học làm nhiệm vụ diễn giải sự kiện và hiện tượng. Các phóng viên thực hiện nghiệp vụ
truyền thông phóng sự từ thực tế. Điển hình các hoạt động này là các hoạt động đánh
giá tác động của thuỷ điện đến cộng đồng dân cư vùng hạ lưu (do WARECOD, CSRD, 
PanNature… thực hiện), ảnh hưởng của chính sách làm đê bao triệt để ‐ lúa vụ 3 (IUCN),
xây dựng các mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu và nước biển dâng (VNGO‐CC).

Trong quá trình mở rộng dân chủ cơ sở và phản biện xã hội, dư luận xã hội bắt đầu chú ý
đến vai trò của các CSO trong quá trình tham gia quản trị nước. Ví dụ Luật bảo vệ Môi
trường đã có các yêu cầu tham vấn cộng đồng trong quá trình Đánh giá Tác động Môi
trường. Hoạt động tham vấn được các CSO có vai trò hỗ trợ lớn cho cộng đồng ra quyết
định. Một thử thách lớn cho các CSO hiện nay là nguồn kinh phí vận động từ các nhà tài
trợ hiện đang bị sút giảm do những khó khăn liên quan đến khủng hoảng kinh tế. 
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Hộp 5.3: Kế hoạch Phát triển Đồng bằng sông Cửu Long: Giá trị từ sự tham gia của công
chúng

Năm 2010, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam và Hà Lan đã thỏa thuận việc hỗ trợ xây dựng
Kế hoạch Đồng bằng sông Cửu Long (MDP), tầm nhìn dài hạn 100 năm cho ĐBSCL, vùng
đất rất giàu năng suất tự nhiên nhưng cũng rất dễ bị tổn thương dưới tác động của nước
biển dâng ở hạ lưu, của thủy điện và khai thác nước ở thượng lưu cũng như các đê, kè,
cống và hạ tầng quản lý tài nguyên nước ngay tại đồng bằng.

Trong tháng 9 năm 2013, IUCN đã tổ chức ba cuộc họp tham vấn tại Cần Thơ và Phú Quốc.
Các đại biểu tham gia bao gồm nông dân đến từ các tỉnh, các vùng miền khác nhau của
ĐBSCL và có sinh kế khác nhau; các nhà lãnh đạo ở các tỉnh ĐBSCL và Ban chỉ đạo Tây Nam
Bộ (SWSC); và các nhà khoa học ‐ những người có hiểu biết sâu rộng về Đồng bằng. Các
cuộc họp diễn ra trong khuôn khổ hai Dự án “Đối thoại nước sông Mê‐ kông”, một dự án
cấp vùng do IUCN điều phối và chính phủ Phần Lan tài trợ và Dự án “Cải thiện sức chống
chịu với tác động của Biến đổi khí hậu tại Vùng ven biển Đông Nam Á” do Liên minh Châu
Âu tài trợ thực hiện ở Việt Nam, Campuchia và Thái Lan.

Jake Brunner, IUCN Việt Nam
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Cộng đồng và xã hội dân sự tự cứu 
dòng sông Mê Công khỏi sự tàn phá 

do sự phát triển vì lợi ích thiển cận 

Đào Trọng Tứ

Nước là một quyền cơ bản của tất cả mọi người trên hành tinh

T ôi muốn bắt đầu câu chuyện về bảo vệ và phát triển nguồn nước của dòng sông
Mê Công từ vấn đề rất căn bản đó là quyền của con người về nước. Có một nguồn
tài nguyên ‐ có thể nói đó là nguồn tài nguyên đặc biệt biểu tượng cho sự sống ‐

đó là nước. Không có nước ‐ không có trái đất, không có nước ‐ không có có sự sống và
tất nhiên không có sự tồn tại và phát triển con người và xã hội loài người. Do đó, tài
nguyên nước được con người đặc biệt quan tâm và mối quan tâm ngày càng lớn khi dân
số gia tăng và nhu cầu cuộc sống của con người gia tăng ‐ tất cả phải nói là trông chờ vào
nước. Sự tồn tại của thế hệ hôm nay và các thế hệ mai sau vẫn phải nhìn đến sự hiện
diện của nước.

Con người sinh ra có rất nhiều quyền cơ bản ‐ quyền sống, quyền tự do, quyền mưu cầu
hạnh phúc, quyền sinh con đẻ cái... ‐ và có cả quyền cũng rất cơ bản đó quyền có nước
để sinh tồn. Sự xâm phạm và không quan tâm đến quyền tiếp cận nước sạch của con
người đã gây nên cái chết cho khoảng 30 ngàn người mỗi ngày trên thế giới1. Như vậy có
thể thấy rằng nước và tài nguyên nước là tài sản chung của mọi con người phụ thuộc vào
nó, và không ai có quyền lấy đi hoặc làm tổn hại đến quyền này, và sự tranh chấp nguồn
nước cũng chính là sự tranh chấp để dành quyền sống và phát triển. Sự ổn định, an ninh‐
thịnh vượng của một quốc gia, của các quốc gia cùng sở hữu một nguồn nước không thể
có nếu sự tranh chấp về nguồn nước xảy ra và không được giải quyết thỏa đáng.

Thế giới có hàng ngàn lưu vực sông lớn được chia sẻ bởi hai hay nhiều quốc gia (thường
gọi là sông quốc tế hay nguồn nước quốc tế). Tuy nhiên người ta thống kê có khoảng 263
lưu vực sông quốc tế lớn được chia sẻ bởi 2 hay nhiều nhiều quốc gia2.
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1 Erik B. Bluemel*(2005). The Implications of Formulating a Human Right to Water.
2 Dante Caponera (2001). Thế giới có 263 lưu vực sông quốc tế, bao phủ diện tích 45.3% tổng diện tích đất (lục địa và đảo) 

trên trái đất.
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Chia sẻ nguồn nước sông quốc tế được luật pháp quốc tế công nhận

v ới các nguồn nước quốc tế nói chung và lưu vực sông Mê Công nói riêng, việc
chia sẻ công bằng và hợp lý các nguồn nước chung này được luật pháp quốc tế3

điều chỉnh và với sông Mê Công còn có Hiệp định Phát triển Bền vững Lưu vực
sông Mê Công 1995 do bốn chính phủ của các quốc gia Lào, Thái Lan, Campuchia và Việt
Nam ký vào ngày 05/04/1995.

Sông Mê Công đứng trước thách thức ngày càng tăng do sự phát triển
và sự hợp tác không đầy đủ và thiếu hiệu quả

T uy nhiên việc bảo vệ phát triển tài nguyên nước lưu vực sông Mê Công vì những
cộng đồng dân cư sống trong lưu vực sông và cho các quốc gia cùng chia sẻ
nguồn nước chung vô cùng quan trọng này đang đứng trước những thách thức

ngày càng lớn. Nhu cầu phát triển kinh tế của các quốc gia trong lưu vực ‐ đặc biệt là các
kế hoạch khai thác tiềm năng thủy điện của dòng chính và các dòng nhánh dòng Mê
Công đã và đang được các quốc gia hối hả thực hiện với hy vọng đem lại những nguồn
lợi kinh tế lớn lao cho quốc gia mình. 

Ai cũng biết thủy điện là những công trình can thiệp mạnh mẽ nhất đến các dòng sông ‐
với những con đập khổng lồ, chúng chặn đứng các dòng chảy tự nhiên để hình thành
những hồ chứa và tạo thế năng cho phát điện. Phần thượng nguồn sông Mê Công trên
lãnh thổ Trung Quốc ‐ đã và sẽ xây dựng từ 15‐25 con đập thủy điện lớn ‐ biến toàn bộ
phần này thành hệ sinh thái hồ. Dòng chính sông Mê Công ở hạ nguồn chảy qua 4 quốc
gia Lào, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam, với hệ thống 12 hồ chứa đang và sẽ xây dựng,
50% chiều dài hạ lưu vực con sông này cũng sẽ trở thành hệ thống dòng chảy lững lờ ‐
sông Mê Công sẽ là con sông chết theo đúng nghĩa đen của nó (hình 6.1).

Chưa nói đến những tác động ghê gớm đến sinh thái và môi trường của một con sông
được xem là hùng vỹ và kỳ bí nhất thế giới, thì những con đập này sẽ mang lại lợi ích cho
ai, liệu mơ ước của một quốc gia cho rằng thủy điện là sẽ niềm tự hào và mang lại sự
giàu có cho đất nước của mình4 sẽ là thực tế. Những toan tính, ước mơ này đã không
nhìn nhận sâu sắc đến các ảnh hưởng trước mắt cũng như tương lai khi dòng sông trở

3 Hội Luật gia Thế giới (1966). Điều ước Helsinki về sử dụng các lưu vực sông quốc tế’;
Liên Hợp Quốc (1997). Công ước Quốc tế về Luật Sử dụng các nguồn nước quốc tế cho mục đích phi gia thông thủy. Có hiệu lực
thi hành toàn thế giới 3/1014. 

4 Tuyên bố của đoàn CHDCND Lào tại Hội nghị MRC IC đặc biệt về dự án Thủy điện Don Sahong Vientiane, tháng 1/2014: Chính
phủ Lào coi phát triển thủy điện là ưu tiên cao nhất để thúc đẩy kinh tế quốc gia và cải thiện cuộc sống cho người dân của đất
nước chúng tôi, và chúng tôi có quyền tự hào về những tiến trình mà chúng tôi đang thực hiện.
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thành hệ thống hồ. Một nước giàu có nhờ thủy điện thì dòng sông hùng vỹ này cùng với
những cộng đồng phụ thuộc vào nó hàng ngàn đời phải quằn quại, gồng mình chịu đựng
việc tàn phá thiên nhiên và sinh thái từ việc xây dựng những con đập. Một điều đáng lưu
tâm ở đây là tất cả các con đập xây dựng trên dòng chính hạ lưu sông Mê Công đều không
thuộc chính các quốc gia có đập ‐ nó nằm trong tay các nhà đầu đầu tư với những tham
vọng riêng, về việc có được nguồn điện từ bên ngoài mà môi trường quốc gia không bị
tàn phá và cũng không tổn hại gì đến môi trường của chính họ, để quốc gia của họ không
phải chịu đựng sự tàn phá có thể kéo dài nhiều thập kỷ. Những người chịu thiệt thòi và
mất mát trong cuộc chơi chính là cộng đồng người dân các quốc gia Lào, Thái Lan, Cam‐
puchia, Việt Nam, những cộng đồng sẽ mất đi nền văn hóa và cuộc sống bình yên nhờ
vào sự đa dạng, phong phú nguồn lợi của dòng sông Mê Công hùng vỹ. Họ sẽ chẳng được
lợi ích gì ngoài việc dời bỏ bản quán, đất đai, nền văn hóa ven sông để đến những vùng
đất xa lạ, một cuộc sống và tương lai bất định. Người ta sẽ không còn nhắc đến con sông
Mê Công kỳ vỹ mà chỉ nhìn thấy những con đập sản xuất ra dòng điện để đổi lấy sự giàu
có về tiền bạc (có thể) mà chẳng hề còn bóng dáng của cảnh sắc thiên nhiên và văn hóa
ven sông.
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Hình 6.1: Sơ đồ mặt cắt dòng chính sông Mê Công với các đập thủy điện
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Khác với các dòng sông khác, Mê Công là con sông biểu tượng cho sự xinh đẹp của nước
Lào, là con sông duy nhất chảy xuyên suốt đất nước. Với Thái Lan, Campuchia và Việt
Nam sông Mê Công cũng để lại trong tâm khảm bao thế hệ khi dòng sông xuyên qua
những thành quách, lâu đài, nền văn minh cổ xưa, qua đô thị và những làng mạc cộng
đồng gần 100 dân tộc khác nhau sống hiền hòa, chất phác ven sông. Sông chảy vào những
cánh đồng màu mỡ bằng phẳng nhất của Lào, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam, hầu hết
những cánh đồng ở phần thượng lưu của Lào và Campuchia sẽ chìm xuống vĩnh viễn dưới
lòng hồ để đổi lấy những lợi ích kinh tế xã hội gì và cho ai chắc không khó hình dung. Sự
đầu tư từ cách nhìn thiển cận đã mang đem đến cho người dân bản địa những lợi ích gì
‐ bài học thế giới và khu vực đã nhiều, có lẽ không nên nhắc lại. 

Thế giới đang thay đổi cách nhìn nhận về phát triển đập 

T rước sức ép của các nhà môi trường, năm 1998‐2000, Ngân hàng Thế giới (WB)
và các tổ chức tài chính trên toàn thế giới đã dừng viện trợ cho xây dựng đập trên
toàn thế giới để thành lập ra Ủy ban Thế giới về Đập (World Commision on Dams‐

WCD). WCD có nhiệm vụ nghiên cứu nghiêm túc về tác động của đập trên toàn thế giới
(kể cả thủy lợi, thủy điện, cấp nước). WCD đưa ra những con số dựa trên các kết quả
nghiên cứu khoa học trên phạm vi thế giới và và đưa ra những luận giải và con số rõ ràng
về những được mất của những con đập. Đặc biệt WCD đưa ra bảy (07) ưu tiên chiến lược
cần xem xét trước khi đưa ra quyết định xây bất cứ con đập nào5. 

5 WCD (2000). Dams and Development ‐ A New Framework for Decision‐Making. The Report of the World Commission on
DamsEarthscan Publication Ltd, London and Sterling, VA, November 2000. [Bản dịch tiếng Việt: Đập và Phát triển ‐ Một khuôn
khổ mới cho quá trình ra quyết định; Báo cáo của Ủy ban Thế giới về Đập. Nhà xuất bản Xây dựng, Hà Nội 9/2002. Chỉ đạo biên
dịch: Đào Trọng Tứ.
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Nguồn: Ủy ban Thế giới về Đập‐WCD (2000). Đập và Phát triển ‐ Một khuôn khổ pháp lý 
cho quá trình ra quyết định. Bản tiếng Việt, NXB Xây dựng Hà Nội, 2002.
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Hộp 6.1: Những con số biết nói

• 45,000 đập lớn đã được xây dựng trên thế giới (đến năm 2000).

• Thập niên 1970, một ngày có 2 con đập được đưa vào đầu tư.

• Tổng đầu tư cho các con đập đã vượt quá 2 nghìn tỷ US đô la. (thu nhập toàn thế
giới/năm khoảng 100 nghìn tỷ US đô la).

• Vào thời kỳ cực thịnh của đập, hàng năm con người đã bỏ ra 40 tỷ đô để xây đập. 

• Khoảng 40‐80 triệu người phải di dời vì đập.

• 60% các dòng sông trên thế giới chịu tác động của đập.

• Đập đã mang lại những lợi ích to lớn nhưng trong quá nhiều trường hợp cái giá phải
trả cho việc tạo ra những lợi ích trên là không thể chấp nhận được và thường là không
cần thiết.

WCD đã đưa ra bảy Ưu tiên Chiến lược quan trọng sau đây với chiến lược đầu tiên là phải
có sự chấp nhận của công chúng: 

• Có sự chấp thuận của công chúng.

• Đánh giá các phương án.

• Xem xét các đập hiện tại.

• Bền vững cho các sông và sinh kế. 

• Công nhận quyền hợp pháp và chia sẻ lợi ích.

• Bảo đảm sự tuân thủ.

• Chia sẻ các sông xuyên biên giới vì hòa bình.

Hộp 6.2: Xu thế phá bỏ đập trên thế giới 

Mỹ: từ 1998 tốc độ phá các đập lớn đã cao hơn tốc độ xây dựng. Đến 2013 đã có trên 1000
đập bị hoành triệt.

Châu Âu: Năm 1998, hai con đập trên nhánh của sông Loire ở Pháp Thượng đã bị phá hủy
để giúp bảo vệ cá hồi Loire. 
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Thủy điện dòng chính sông Mê Công

TRUNG QUỐC

M ặc dù là một nước nằm trong lưu vực và đóng góp 16% lượng nước cho sông
Mê Công, Trung Quốc không thừa nhận nguyên tắc sử dụng nước sông quốc
tế. Trung Quốc không tham gia vào Ủy hội sông Mê Công (chỉ tham gia với tư

cách là bên Đối thoại). Tất cả các hoạt động khai thác tài nguyên nước sông Mê Công ở
phần lãnh thổ Trung Quốc đều được thực hiện đơn phương, không có bất cứ một hợp
tác nào với các quốc gia hạ lưu. Một trong những lý do khác khiến Trung Quốc không
tham gia hợp tác Mê Công chính là muốn được phát triển nguồn tài nguyên này một cách
tự do, tránh sự can thiệp và gây khó dễ của các nước hạ lưu. Việc xây dựng các công trình
thuỷ điện trên dòng chính Mê Công của Trung Quốc đã gây nên sự lo ngại sâu sắc của các
quốc gia hạ lưu. Tuy nhiên Trung Quốc luôn trấn an là các đập thuỷ điện Trung Quốc là
những hồ chứa điều tiết năm, tích nước mùa lũ có tác dụng giảm lượng lũ mùa lũ và xả
nước mùa kiệt, tăng lượng nước mùa kiệt cho hạ lưu. 

Nguồn: Internationalrivers (2012). Report on Planning for Dam Decommissioning as an Environmental
Priority. www.internationalrivers.org/.../report_damdecommissioni

Thái Lan, năm 2001 chính phủ Thái Lan nhượng bộ áp lực quốc tế và ra lệnh cho các cửa
đập của Pak Mun được mở ra cho một nghiên cứu trong một năm của tác động của nó đối
với nghề cá và cộng đồng dọc theo sông Mun, một nhánh của sông Mê Công.

Nhật Bản: ngay sau khi vừa thắng cử vào tháng 9/2009, Thủ tướng Yukio Hatoyama đã cho
ngừng ngay 48 trong số 56 Dự án xây đập thủy điện, thủy lợi trên toàn nước Nhật. Trong
số các dự án bị hủy bỏ, nổi bật nhất là Dự án xây đập Yamba có chi phí dự kiến lên đến 5
tỷ đô la Mỹ và hiện đã hoàn tất 70%.

Ở Mỹ, từ những năm 90, đích thân Bộ trưởng Bộ Nội vụ ‐ Bruce Babbitt, với chiếc búa tạ
trong khi đi thị sát các đập thủy điện đã bổ những nhát búa đầu tiên mở màn cho chiến
dịch phá bỏ các đập thủy điện để mở đường cho các con sông chảy tự do. 

Một nhà lãnh đạo quốc gia đã nhận ra cái giá phải trả do tác động xấu của các đập thủy
điện gây ra, không chỉ làm mất đi những hệ sinh thái quan trọng mà còn mất nguồn sinh
kế của nhiều cộng đồng dân cư. 

Dự kiến đến năm 2020, các đập nước khổng lồ của Mỹ sẽ được phá bỏ để trả lại dòng sông
như nguyên trạng lịch sử của nó. Đây là dự án phá bỏ đập thủy điện lớn nhất thế giới với
tổng chi phí lên tới 450 triệu đô la Mỹ.
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Từ 1993 đến nay, Trung Quốc đã xây dựng 4 công trình thuỷ điện ngăn dòng chính sông
Mê Công (đoạn trên lãnh thổ Trung Quốc gọi là Lan Thương hay Lan Cang), đó là các công
trình Manwan (Mạn Loan) (1993‐2000) công suất 1500 MW, dung tích hồ 890 triệu m3,
Dachaoshan (Đại Triều Sơn) (1995‐2000), công suất 1350 MW, dung tích hồ 890 triệu m3,
Jinghong (Cảnh Hồng) (2003‐2010), công suất 1.500 MW, đặc biệt là thuỷ điện Xiaowan
(Tiểu Loan) (1995‐2013), công suất lắp máy 4.200MW, dung tích hồ 15,13 tỷ m3. Dự kiến
đến 2020, trên sông Lang Thương sẽ có 8 nhà máy thuỷ điện được đưa vào vận hành
gồm Gongguo, Xiaowan, Manwan, Dachaoshan, Nuozhadu, Jinghong, Ganlanba và Meng‐
song với tổng công suất 15.6500 MW và hồ chứa có dung tích khoảng trên 40 tỉ m3 nước
để đáp ứng nhu cầu điện năng trong tỉnh và xuất khẩu điện sang Thái Lan và các tỉnh
Đông Nam Trung quốc là Quảng Đông, Quảng Tây và Quí Châu. Dự kiến đến năm 2040
xây thêm 6‐7 nhà máy thuỷ điện nữa. Các trạm thuỷ điện trung bình và nhỏ cũng sẽ được
xây dựng trong lưu vực sông Lang Thương để khai thác đầy đủ tiềm năng thuỷ điện, thúc
đẩy phát triển công nghiệp địa phương. 

HẠ LƯU VỰC SÔNG MÊ CÔNG 

n ăm 2007 có thể xem là một mốc quan trọng khi các nước Lào, Thái Lan và 
Campuchia đồng loạt khởi động việc nghiên cứu xây dựng các công trình thuỷ
điện trên dòng chính sông Mê Công. Trong một thời gian ngắn, từ tháng 3 đến

tháng 10 năm 2007, Lào đã ký biên bản ghi nhớ với các nước để nghiên cứu chuẩn bị cho
xây dựng hàng loạt các công trình thuỷ điện trên dòng chính cụ thể: tháng 3/2007 ký với
công ty Mega First Malaysia xây dựng thuỷ điện Đôn Sahong (tỉnh Chămpasak), tháng
5/2007 ký với công ty Karnchang Public Company Ltd Thái lan xây dựng thuỷ điện
Xayaboury (tỉnh Xayabouri), tháng 6/2007 ký với Sinnohdro Corporation China National
Electronics, Trung Quốc xây dựng thuỷ điện Pak Lay (tỉnh Xayaburi), tháng 8/2007 ký với
công ty Datang International Power Generation Co. Ltd, Trung Quốc xây dựng thuỷ điện
Pakbeang (tỉnh Oudomxay), tháng 10/2007 ký với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam xây dựng
thuỷ điện Luang Prabang (tỉnh Luang Prabang). Thái Lan đang tiến hành nghiên cứu xây
dựng thuỷ điện Ban Koum. Campuchia đã ký biên bản ghi nhớ với Trung Quốc nghiên
cứu thuỷ điện Sambor. Các hoạt động sôi động này đều được thực hiện qua hợp tác song
phương ngoài khuôn khổ hợp tác Mê Công. Tổng công suất lắp máy từ 12.920 MW
(phương án thấp) đến 21.300 MW (phương án cao), dung tích chứa không điều tiết
khoảng 8 tỷ m3.

Với nguồn thủy điện dòng nhánh thì Thái Lan đã khai thác gần như toàn bộ tiềm năng
thủy điện của dòng nhánh Mê Công thuộc Thái Lan, Lào đã và đang xây dựng hàng loạt
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Hộp 6.3: Những tác động thủy điện Mê Công 

Tóm tắt những phát hiện quan trọng của SEA

• 12 đập thủy điện lớn được dự kiến xây dựng chặn dòng chảy chính tại hạ lưu sông Mê
Công đặt tương lai của sông Mê Công nằm tại ngã tư đường. 

• Những đập này có nguy cơ sẽ tổn hại không thể phục hồi tới sinh thái sông Mê Công,
đồng thời đặt sinh kế và an ninh lượng thực của hàng triệu dân cư sống phụ thuộc
vào các nguồn tài nguyên của dòng sông vào tình trạng bị đe dọa, 

• Đề xuất chính của báo cáo SEA các quyết định về việc xây dựng đập thủy điện nên trì
hoãn thêm 10 năm nữa cho tới khi tiến hành các nghiên cứu sâu hơn và các nhà chức
trách đã có đầy đủ thông tin về rủi ro do việc xây đập thủy điện gây ra. 

các nhà máy thủy điện lớn, trung bình trên dòng nhánh thuộc lãnh thổ Lào, Việt Nam
cũng đã đồng loạt khởi công một loạt các nhà máy thủy điện lớn trên các sông Sê San và
Srêpốk.

Cho đến nay một nghiên cứu về Đánh giá Môi trường Chiến lược về thủy điện dòng chính
sông Mê Công (SEA) do Trung tâm Môi trường Quốc tế (ICEM) thực hiện theo yêu cầu
của Ủy hội sông Mê Công (MRC) từ 5/2009 và hoàn thành sau 16 tháng (9/2010) với sự
tham vấn rộng rãi của tất cả các quốc gia trong MRC. SEA được thực hiện trong khuôn
khổ Sáng kiến Thủy điện Bền vững (ISH), một sáng kiến liên ngành (cross‐cutting) của
MRC phối hợp với các chương trình khác của Ủy hội. SEA trực tiếp tăng cường thông tin
cơ bản và các khung đánh giá cho quá trình các chính phủ xem xét đánh giá tác động môi
trường (EIA) của những dự án cụ thể. SEA thông tin về cách thức mà Ủy hội có thể tăng
cường hỗ trợ các nước thành viên khi bắt đầu chính thức tiến hành quy trình tham vấn
bắt buộc theo HIệp định Mê Công năm 1995 đối với từng đề xuất trên dòng chính (ví dụ
như Thủ tục Thông báo, Tham vấn trước và Thỏa thuận, hay còn gọi là PNPCA). SEA cũng
cung cấp thông tin về các bước mà các chương trình của Ủy hội Sông Mê Công có thể
xem xét trong Chu kỳ Kế hoạch Chiến lược của Ủy hội (2011‐2015) nhằm giúp bổ sung
kiến thức và những lĩnh vực chính có yếu tố bất định và những rủi ro liên quan đến các
hoạt động phát triển đề xuất trên dòng chính. SEA đã đưa ra được những kết quả bước
đầu rõ ràng và quan trọng như nêu trong Hộp 6.3 dưới đây.

TÁC ĐỘNG TỪ THỦY ĐIỆN DÒNG CHÍNH HẠ LƯU VỰC MÊ CÔNG

Nguồn: MRC: Đánh giá môi trường chiến lược về thủy điện dòng chính sông Mê Công ‐ Tóm tắt Báo cáo
cuối cùng trình lên MRC do Trung tâm Quốc tế về Quản lý Môi trường ‐ ICEM thực hiện 10/2010.
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CHÍNH PHỦ VEN SÔNG ĐÃ NÓI GÌ VÀ LÀM GÌ VỀ PHÁT TRIỂN THỦY ĐIỆN MÊ CÔNG

h iệp định Mê Công năm 1975: KHẲNG ĐỊNH LẠI quyết tâm tiếp tục hợp tác và
thúc đẩy trên tinh thần xây dựng và cùng có lợi trong việc phát triển bền vững,
sử dụng bảo vệ và quản lý tài nguyên nước và các tài nguyên liên quan của Lưu

vực sông Mê Công cho các mục đích giao thông thuỷ và phi giao thông thuỷ, vì sự phát
triển kinh tế, xã hội và đời sống của tất cả các quốc gia ven sông, phù hợp với nhu cầu
bảo vệ, gìn giữ, nâng cao và quản lý các điều kiện môi trường và thuỷ sinh của lưu vực
và duy trì cân bằng sinh thái đặc biệt của lưu vực sông này6.

Tuyên bố của hội nghị thượng đỉnh Mê Công Lần thứ 1: Chúng tôi, các nhà lãnh đạo của
bốn Chính phủ tuyên bố rằng, dựa trên những thành tựu của mười lăm năm thực hiện
Hiệp định Mê Công, việc hợp tác hơn nữa trong những năm tới giữa Chính phủ các nước
thành viên là rất cần thiết nhằm tối ưu hoá việc sử dụng đa mục tiêu tài nguyên nước và
vì lợi ích chung của tất cả các nước ven sông, để tránh bất kỳ tác động bất lợi nào do các
hiện tượng tự nhiên và con người gây ra, và bảo vệ giá trị lớn lao của các hệ sinh thái tự
nhiên và cân bằng sinh thái7.

NHỮNG GÌ DIỄN RA TRÊN THỰC TẾ 

A i cũng biết tinh thần cơ bản Hiệp định Mê Công 1995 thể hiện thiện chí hợp tác
của các quốc gia Hạ lưu vực Mê Công nhằm bảo vệ và phát triển nguồn tài
nguyên chung sông Mê Công một cách bền vững vì thế hệ hôm nay và ngày mai.

Hòa bình và ổn định đã trở lại với các quốc gia lưu vực sông Mê Công, sự phát triển vì sự
thịnh vượng và hạnh phúc của con người là quyền của mỗi quốc gia không ai có thể ngăn
cản. Tuy nhiên, vì cùng sử dụng một nguồn tài nguyên vô cùng quí giá đó là sông Mê Công
‐ chính vì vậy, cùng với nghĩa vụ tuân thủ các quy tắc luật pháp quốc tế, các quốc gia hạ
lưu vực đã có cam kết chính trị mạnh mẽ để sự phát triển nguồn tài nguyên chung cũng
phải vì lợi ích chung của tất cả cộng đồng và quốc gia ven sông. Đó cũng chính là nguồn
gốc tạo nên sự phát triển thịnh vượng trong hòa bình và ổn định. Sự phát triển ‐ sử dụng
nguồn nước chung luôn đòi hỏi nhìn từ khía cạnh công bằng, hợp lý và không gây hại.

Việc Lào và Campuchia đưa ra kế hoạch xây dựng 12 công trình trên dòng chính Hạ lưu
vực sông Mê Công rõ ràng đã gây quan ngại thực sự cho tất cả cộng đồng trong lưu vực
cũng như các quốc gia có thể bị tác động và cộng đồng thế giới. Vấn đề cần có những
nghiên cứu toàn diện và sâu sắc để đánh giá tác động trước mắt và lâu dài của sự phát
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6 MRC (1995). Hiệp định về hợp tác phát triển bền vững lưu vực sông Mê Công, Chương I. Mở đầu.
7 Tuyên bố Chung Hua Hin ‐Hội nghị Thượng đỉnh Mê Công lần thứ nhất ‐ 5/4//2010.
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8 Kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Thái Lai, PCT Thường trực UBMCVN, tại Tham vấn quốc gia tại Hạ Long 22/2/2011

triển này nằm hoàn toàn trong điều chỉnh của các thỏa thuận các quốc gia ven sông đã
ký kết ‐ như vậy là yêu cầu hoàn toàn chính đáng. Trên thực tế, sự việc không xảy ra như
vậy. Đó chính là câu chuyện công trình thủy điện lớn đầu tiên được xây dựng trên dòng
chính Hạ lưu sông Mê Công ‐ công trình Xayaburi. Sự quan ngại vì những tác động lớn
lao của nó cũng như hệ thống 12 đập được xây dựng trên dòng chính Hạ lưu vực đã được
cảnh báo từ những nghiên cứu khoa học ‐ từ sự phản đối của cộng đồng, các nhà khoa
học, tổ chức dân sự khu vực và thế giới. Nhưng ngày 7/11/2012, lễ động thổ xây dựng
đập vẫn được tiến hành dù các quốc gia trong Ủy hội sông Mê Công vẫn chưa đi đến nhất
trí! Và đúng như cảnh báo, giờ đây là công trình thứ hai… Don Sahong có vẻ cũng sẽ diễn
ra như vậy!

Vậy cộng đồng, những người dân chịu tác động, tương lai của cả con sông trông chờ vào
sự che chở nào? Quả là câu hỏi không dễ trả lời. Lời giải có lẽ nằm ở chính việc những
người thực sự bị tác động và những người tuy không bị tác động trực tiếp nhưng nhìn
nhận được sự tác động ấy phải lên tiếng.

Vai trò của xã hội dân sự 

T rong khi sự hể hả vì trở nên giàu có của những nước có công trình thủy điện trên
dòng sông Mê Công chưa biết đến bao giờ trở thành hiện thực thì cộng đồng
hàng triệu, triệu người dân sống bằng nguồn sống từ Mê Công sẽ là nạn nhân

đầu tiên và mãi mãi. Bài học này có thể thấy ở khắp nơi khi tài nguyên thiên nhiên bị bán
rẻ và sinh kế con người bị bỏ qua bởi rất nhiều lập luận hoa mỹ. Việt Nam cũng nhìn nhận
ĐBSCL không những là một vùng động lực phát triển quan trọng của Việt Nam mà còn là
vựa thóc của Thế giới. Chúng ta nhận thức rằng việc xây dựng đập thủy điện sẽ có tác
động rất lớn tới ĐBSCL. Đầu thế kỷ 20, xây dựng đập thủy điện là biểu tượng của phát
triển nhưng sau này thế giới đã nhận ra rằng, các đập này đã có những tác động lớn tới
môi trường xã hội. Ở Mỹ, người ta nhận ra nguy cơ mất đồng bằng nên đã phá đi nhiều
công trình. Các nước khác Canada, Tiệp… cũng có phong trào này. Chúng ta cần phát triển
nhưng không có nghĩa là phải hy sinh môi trường, mà trái lại, phải đảm bảo không gây
tổn hại cho các thế hệ tương lai8.

Tổ chức Mạng lưới Sông ngòi Thế giới (IRN) đề nghị: Tạm thời trì hoãn việc xây đập thủy
điện trên dòng chính sông Mê Công ít nhất trong vòng 10 năm, cho phép thực hiện những
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đề xuất của báo cáo SEA. Nghiêm túc trưng cầu ý kiến của những người có liên quan tới
quyết định tại mỗi khu vực, mỗi quốc gia dựa trên kết quả của Báo cáo SEA. Ý kiến của
cộng đồng dân cư ven sông cần phải là trung tâm của tất cả các quyết định cho dù có xây
đập hay không. Cam kết nghiên cứu và phát triển giải pháp năng lượng thay thế, các giải
pháp năng lượng bền vững thân thiện với môi trường cũng cần được tính đến.

IRN phản đối các kế hoạch xây dựng đập thủy điện trên dòng chính hạ lưu sông Mê Công
vì cho rằng chúng sẽ gây ra những tác động không thể phục hồi và sự bất ổn cho an ninh
sinh kế và nguồn nước của các cộng đồng sinh sống trong lưu vực. Mạng lưới đã nhiều
lần viết thư kiến nghị tới Thủ tướng của 4 nước trong lưu vực, tới Ban thư ký MRC, tới
cộng đồng các nhà tài trợ và đối tác phát triển của MRC đề nghị các quốc gia trong lưu
vực trì hoãn các kế hoạch xây dựng đập, bảo vệ dòng sông Mê Công và tìm các giải pháp
năng lượng thay thế. 

Cùng chia sẻ quan điểm, ngày 21 tháng 3 năm 2011, 263 tổ chức phi chính phủ (NGO)
thuộc 51 quốc gia đã ký tên bản kiến nghị gửi Thủ tướng Lào và Thái Lan để phản đối
đập Xayaburi. 21 tổ chức NGO và nhà khoa học của Úc đã gửi thư cho Bộ Ngoại Giao Úc
đề nghị can thiệp với tư cách nhà tài trợ của MRC.

Quỹ Quốc tế Bảo tồn Động thực vật Hoang dã ‐ WWF tuyên bố: Các nước nên hoãn phê
duyệt xây dựng đập trên dòng chảy chính của sông Mê Công trong vòng 10 năm cho đến
khi những tác động của việc xây dựng và vận hành chúng được nghiên cứu thấu đáo.
Trước mắt, để đáp ứng nhu cầu điện năng, các quốc gia trong vùng có thể xây dựng nhà
máy thủy điện trên các phụ lưu của sông Mê Công.

Các NGO Thái Lan và cộng đồng người dân chịu tác động ở Thái Lan đã phối hợp với một
số nghị sĩ và các cộng đồng sinh sống dọc theo sông Mê Công ở Thái Lan kịch liệt phản
đối dự án Xayaburi và hệ thống đập dòng chính hạ lưu sông Mê Công. Thực hiện nhiều
hoạt động để tác động tới Ủy ban sông Mê Công, chính phủ, Quốc hội Thái Lan, các ngân
hàng cung cấp tài chính cho các chủ đầu tư, tổng công ty điện lực và nhà đầu tư.

Ngày 19/1/2011, 46 tổ chức và cộng đồng người Thái đã gửi thư tới Ban thư ký MRC đề
nghị cần kéo dài thời gian tham vấn ĐTM của dự án Xayaburi, cần công bố thêm tài liệu
dự án và cho rằng các Ngân hàng và nhà đầu tư Thái Lan đã không thực hiện tốt trách
nhiệm xã hội của họ. Hàng trăm người dân Thái đã mang theo thư phản đối với chữ ký
của hơn 10.000 người dân tới Đại sứ quán Lào tại Băng Cốc, tới các ngân hàng cho vay
tiền làm thủy điện để thể hiện quan điểm của họ.

Mạng lưới Sông ngòi Việt Nam (VRN): VRN đã tổ chức hàng loạt các hoạt động để tuyên
truyền và nâng cao nhận thức của tất cả các bên liên quan trước thách thức mới đối với
dòng sông Mê Công với quan điểm không phản đối sự phát triển, nhưng phát triển phải
bền vững và vì lợi ích chung của tất cả cộng đồng trong lưu vực. VRN đã 2 lần gửi thư
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Hình 6.2. Đập Pak Mun, Thái Lan

lên Thủ tướng chính phủ Việt Nam nêu mối quan ngại của sự phát triển vì lợi ích thiển
cận ‐ không tuân thủ luật pháp quốc tế và khu vực và đưa ra những đề xuất hợp tình
hợp lý bảo vệ quyền lợi quốc gia trong khuôn khổ sự hợp tác. Những kiến nghị và tiếng
nói của VRN có thể chưa làm thay đổi những quyết định xây dựng nhiều các đập nhưng
sẽ là những tiếng nói cảnh báo và cần được chính phủ liên quan nhìn nhận trước khi
đưa ra những quyết định đến vận mệnh của một dòng sông ‐ vì một dòng sông cho hôm
nay và cho con cháu mai sau ‐ cho an ninh nước‐lương thực ‐ và cả an ninh khu vực.

Hộp 6.5: Xã hội dân sự Thái Lan tự bảo vệ quyền sống trên dòng sông Pak Mun 

Thái Lan: Nhiều phụ lưu cấp nước cho sông Mê Công ở Thái Lan đã bị ngăn đập để sản
xuất điện và cung cấp nước tưới cho các tỉnh miền Đông khô cằn. Ngoài ra, Thái Lan còn
dự định dẫn nước Mê Công vào sông Chao Phayra.

Đập thủy điện Pak Mun trên sông Mun ‐ nhánh lớn nhất của sông Mê Công ở Thái Lan,
được khởi công xây vào tháng 5/1991 và hoàn tất vào tháng 11/1994. Ngân hàng Thế giới
(WB) tài trợ gần 10% tổng chi phí của dự án. Đập có công suất thiết kế 136 MW, đủ cung
cấp điện cho năm cửa hàng bách hoá lớn. Tuy nhiên, do thiếu nước, công suất hiện chỉ
bằng 50% mức thiết kế.

Khi xây dựng đập này, các nhà xây dựng hứa hẹn nó sẽ không có tác động lớn tới nguồn cá
hoặc con người. Tuy vậy, năm năm sau khi khánh thành đập, lượng cá đánh bắt ở thượng
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nguồn giảm 20‐50%. Nguyên nhân là do đập đã xáo trộn việc di cư của cá. Sau hơn mười
năm từ khi khánh thành đập, hoàn cảnh khó khăn của người dân ở lưu vực sông Mun vẫn
kéo dài, thậm chí còn tồi tệ hơn. Các đoạn ghềnh, thác trên sông ‐ nơi cá di cư sử dụng để
đẻ trứng ‐ đã bị phá huỷ để xây dựng đập. Một chiếc "thang cá" đã được lắp đặt để giúp
cá di cư trong khu vực song dân làng vẫn chỉ trích vì giải pháp này không có hiệu quả. Cục
Điện lực Thái Lan (EGAT) đã giải quyết vấn đề này bằng cách thả một số tôm… vào sông
Mun song vẫn không phục hồi được nguồn thuỷ sản bị suy giảm. Số hộ bị di dời là 912.
Ngoài ra, hơn 2.500 gia đình đang phàn nàn rằng nguồn thuỷ sản mà họ đánh bắt được
vẫn giảm mạnh... và sự phản đối của người dân sông Mun (Thái Lan) với tấm bảng ghi: "Mẹ
ta, sông Mun (Mae Mun) bị xích xiềng vì bất công, nhưng chúng ta vẫn đứng vững trong
cuộc đấu tranh giải phóng Mẹ". 

Sự phản đối của người dân sông Mun đã kéo dài hơn mười năm, qua nhiều cuộc biểu tình.
Sau khi chính phủ và người dân đô thị Thái Lan chỉ trích rằng dân sông Mun biểu tình nhằm
đòi tiền bồi thường, đến năm 1999, dân làng đã thay đổi yêu cầu: Đòi dỡ đập!

Tháng 6/2001, các cửa xả lũ của đập tạm thời được mở theo lệnh của Chính phủ. Đây là
một chiến thắng lớn đối với dân làng. Từ khi cửa đập được mở, nhiều cá đã quay trở lại.
Tuy nhiên, vào tháng 10/2002, các cửa lại bị đóng và chỉ được mở bốn tháng mỗi năm.
Dân sông Mun không đồng tình với quyết định này và tiếp tục phản đối...

Theo: Vietbao.vn
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Tiếp sau sự kiện Xayabury: 
những chuyện gì sẽ đến trên dòng sông

Mê Công? 

Lê Anh Tuấn

n gày thứ tư 7/11/2012 trên bờ sông Mê Công thuộc tỉnh Xayabury có một buổi lễ
động thổ, không giống như các buổi lễ khai trương các công trình lớn, số khách
được mời hạn chế, diễn văn của quan chức ngắn gọn, không kèn trống đình đám

ồn ào… nhưng tiếng vang của nó như một tiếng nổ đại bác khai hỏa cho một trận chiến về
nước trên sông Mê Công: lễ động thổ xây dựng đập thuỷ điện Xayabury, đập nước đầu
tiên trong chuỗi từ 11 đến 12 con đập thuỷ điện trên dòng chính sông Mê Công, chưa kể
chuỗi đập phía thượng nguồn Mê Công mà phía Trung Quốc gọi là dòng Lan Thương.

Một số người ủng hộ thuỷ điện xem đập Xayabury là một cơ hội để thử nghiệm sự phát
triển kinh tế từ nguồn điện năng mà dòng chảy Mê Công mang lại cho đất nước Lào còn
nghèo nàn về cơ sở hạ tầng và công nghiệp, hoàn toàn không có đường thông thương ra
biển, chỉ có nguồn lợi từ tiềm năng phong phú về tài nguyên rừng và nước. Còn những
người quan tâm đến môi trường, sinh thái, sinh kế, đời sống của vài chục triệu người dân
sống hai bên và phía dưới hạ lưu của Xayabury, đặc biệt phía hơn 2/3 diện tích đất đai ở
Campuchia và toàn vùng Đồng bằng Sông Cửu Long ở Việt Nam là một nỗi lo âu cho
những hiểm hoạ tiềm tàng chưa thể hình dung và liệt kê ra hết được. Sự kiện Xayabury
này, nhiều học giả và nhà báo cũng ví von như là quân bài đầu tiên trong chuỗi domino
trên dòng Mê Công bắt đầu đổ, mở màn cho các đập thuỷ điện khác dần dần hình thành
trên các bậc thang dòng chính sông Mê Công.

Chưa đầy 6 tháng sau khi đập nước Xayabury được khởi công, phía Lào bắt đầu chuẩn bị
thiết kế kỹ thuật cho các con đập tiếp theo, cũng trên dòng chính sông Mê Công, như
đập Don Sahong (cao 710,6 m, dài 1.820 m, công suất lắp máy từ 240 MW), kế tiếp có
thể là đập Pak Beng (cao 76 m, dài 943 m, công suất lắp máy từ 1.000 – 1.800 MW), Pak
Lay (cao 35 m, dài 630 m, công suất lắp máy từ 1.200 ‐ 2.000 MW), trên dòng nhánh của
hệ thống lưu vực sông Mê Công phía Campuchia cũng bắt đầu chuẩn bị xây dựng dự án
thuỷ điện Hạ Sesan 2… Cứ như vậy theo dòng thời gian, nếu không có gì bị cản trở, trên
hệ thống lưu vực sông Mê Công sẽ có tất cả 12 đập thuỷ điện trên dòng chính sông Mê
Công được xây, cộng thêm khoảng 41 đập thuỷ điện lớn trên các dòng nhánh và khoảng
8 đập thuỷ điện trên dòng Mê Công ‐ Lan Thương trên lãnh thổ Trung Quốc. Khi đó, sông
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Hình 7.1. Công trường Thủy điện Xayabury

Theo báo cáo Đánh giá môi trường chiến lược (SEA, 2010) của nhóm công tác của ICEM
thực hiện, chuỗi các đập thuỷ điện trên dòng chính sông Mê Công sẽ làm giảm khoảng
75% lượng phù sa hằng năm trên sông xuống đến vùng đồng bằng bên dưới, lượng phù
sa mất mát xấp xỉ 120 triệu tấn, điều này khiến các nông dân phải bỏ thêm tiền để mua
phân bón bù vào cho sự thiếu hụt này, giá trị này tương đương 24 triệu USD/năm. Sự
hình thành các chuỗi hồ sẽ làm mất đi khoảng 54% diện tích đất canh tác ven sông Mê
Công (khoảng 135.000 hec‐ta), cộng với tổn thất về đất nông nghiệp do các hồ chứa dòng
chính và các đường dẫn điện được ước lượng là khoảng 25,1 triệu USD/năm. Các đập
nước sẽ ngăn cản sự di cư của nhiều loài cá, đặc biệt là nhóm cá da trơn, mà báo cáo cho
rằng tổn thất cá so với năm 2000 là khoảng 210.000 ‐ 540.000 tấn mỗi năm. Báo cáo này
cũng nhấn mạnh, là nếu tất cả 12 đập dòng chính được xây dựng, tổn thất nguồn lợi thuỷ
sản trên sông Mê Công sẽ tương đương lượng protein bị rủi ro mất hằng năm tính đến
2030 là 110% của tổng sản lượng gia súc hàng năm hiện tại của Campuchia và Lào cộng
lại. Mặc dầu các hồ chứa có thể tạo ra môi trường cho nuôi thủy sản ở hồ chứa, nhưng
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Mê Công sẽ không còn là những dòng chảy liên tục, khoảng 55% chiều dài dòng sông sẽ
bị băm nát thành các chuỗi hồ chứa dạng bậc thang. Hệ lụy gì sẽ xảy ra sau đó khi dòng
chảy tự nhiên của con sông sẽ bị điều khiển và kiểm soát theo quyết định của các nhà
đầu tư khác nhau mà không có gì chắc chắn là quyết định vận hành đập của mỗi công
ty này, để tối ưu hoá công suất và sản lượng điện, là có cùng một lợi ích của các người
nông dân trồng lúa và hoa màu, người ngư dân đánh bắt và nuôi trồng thuỷ sản, người
dân trồng và khai thác rừng, người thành thị cần nuớc ngọt và sạch để ăn uống và sinh
hoạt, người công nhân nhà máy cần nước ngọt để làm mát máy, để chế biến nông hải
sản, cùng hàng trăm ngàn loài thú, loài cây cần phù sa, cần phiêu sinh, cần nước để tồn
tại và phát triển.
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cá nuôi cũng sẽ không thể đền bù cho sự tổn thất nguồn cá tự nhiên và tối đa chỉ có thể
đạt 1/10 của sản lượng thủy sản tự nhiên bị tổn thất. Về mặt xã hội, báo cáo nhấn mạnh
sẽ có khoảng 106.942 người sẽ bị tác động trực tiếp từ 12 dự án dòng chính trong vùng
hạ lưu vực Mê Công, mất nhà, mất đất, và cần phải được di dời. Hơn 2 triệu người ở 47
huyện sống trong vùng hồ chứa, các điểm xây đập, và ngay bên dưới hạ lưu của 12 đập
sẽ có rủi ro cao chịu tác động trực tiếp từ các dự án dòng chính ở vùng hạ lưu vực Mê
Công. Ngoài những nguy cơ đe doạ lớn cho hệ sinh thái và tính đa dạng sinh học rất phong
phú của lưu vực, báo cáo kết luận rằng các dự án dòng chính ở vùng hạ lưu vực Mê Công
sẽ làm tăng sự bất bình đẳng trong ngắn hạn và trung hạn làm trầm trọng thêm tình trạng
nghèo ở các quốc gia vùng hạ lưu vực Mê Công.

Chắc chắn là với những tác động ngày càng rõ nét của hiện tượng thiên tai bất thường,
biến đổi khí hậu và nước biển dâng là những hệ lụy do sự thay đổi đặc điểm thuỷ văn ‐
nguồn nước sông Mê Công, cả về số lượng, chất lượng và động thái theo mùa. Các tác
động này được xem là tác động kép gây nên những hệ lụy xấu khó lường hết những thiệt
hại to lớn về kinh tế, môi trường và xã hội. Các biện pháp và kế hoạch hành động thích
nghi và giảm thiểu các tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng của các cộng
đồng cư dân phía hạ nguồn đang áp dụng hoặc chuẩn bị áp dụng sẽ trở nên khó khăn
hơn, tốn kém hơn và phức tạp hơn mà hiệu quả có thể không cao hơn. Ngoài ra, không
có gì là chắc chắn sự an toàn khi vận hành các hồ chứa ‐ thuỷ điện mà các sự cố của nó
luôn luôn là những “quả bom nước” có khả năng huỷ diệt hàng loạt sinh mạng và tàn phá
môi trường. Bàn rộng ra, các tác động của chuỗi đập thuỷ điện trên dòng chính sông Mê
Công có thể tạo ra những mâu thuẫn về mặt pháp lý và chính trị, gây chia rẽ giữa các
quốc gia liên quan và xa hơn là những xung đột do mâu thuẫn về nước và có thể sẽ trở
thành nguồn gốc cho những xáo trộn và căng thẳng lớn trong khu vực.
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Hình 7.2. Thác Khone, tỉnh Champasak, CHDCND Lào, nơi dự kiến xây đập Don Sahong
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PGS.TS. Lê Anh Tuấn, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu
Biến đổi Khí hậu, Đại học Cần Thơ

T ốt nghiệp Kỹ sư Thuỷ nông và Cải tạo đất ở Đại học
Cần Thơ năm 1982 và được Đại học Cần Thơ giữ lại

làm giảng viên của trường. Năm 1990, ông Tuấn lấy bằng
Thạc sĩ về Kỹ thuật Thuỷ lợi tại Học viện Công nghệ Châu
Á (AIT) tại Thái Lan. Từ 1993‐1998, Tuấn là Điều phối viên
Chương trình Phát triển Nông thôn ở Lào. Năm 2008, Tuấn
nhận bằng Tiến sỹ Khoa học và Kỹ thuật Sinh Ứng dụng,
chuyên ngành Thuỷ văn Môi trường, tại Đại học Thiên

chúa giáo Leuven (KULeuven), Vương quốc Bỉ.

PGS Lê Anh Tuấn là thành viên của Ban Cố vấn Mạng lưới Sông ngòi Việt Nam (VRN) và
là thành viên Nhóm Công tác Quốc gia (NWG) của Dự án MWD của IUCN.

Nhóm biên soạn

Nguyễn Hữu Thiện, Chuyên gia về các hệ tự nhiên Đồng
bằng sông Cửu Long

T ốt nghiệp Cử nhân năm 1990 ngành Thủy nông và Cải
tạo đất, Đại học Cần Thơ và Thạc sĩ ngành Sinh học

Bảo tồn và Phát triển bền vững, Viện môi trường Nelson,
Đại học Wisconsin‐Madison, Hoa Kỳ năm 1996.

Nguyễn Hữu Thiện có hơn 20 năm kinh nghiệm về quản lý
tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học, sinh kế, biến đổi
khí hậu. Ông Thiện đã trải qua các vị trí quản lý dự án, cố
vấn kỹ thuật, giảng viên cho các dự án ở Việt Nam, Cam‐

puchia, Lào, Thái Lan. Ông Thiện có nhiều năm kinh nghiệm trong việc thiết kế, thực hiện,
đánh giá dự án, chương trình, và khảo sát thực địa ở nhiều hệ sinh thái đất ngập nước.
Trong 15 năm qua, Thiện làm việc và cộng tác với các tổ chức như ICEM, WWF, IUCN, Đại
học Cần Thơ.
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TS Dương Văn Ni, Giảng viên Đại học Cần Thơ

T S Dương Văn Ni là thành viên tích cực của Nhóm Công
tác Quốc gia (NWG) của Dự án MWD của IUCN. TS Ni

tốt nghiệp Đại học Cần Thơ năm 1981 và giảng dạy các
môn Khoa học Đất, Quản lý Nước, Sinh thái Đất ngập
nước, Đa dạng Sinh học, Phát triển Nông thôn. TS Ni tốt
nghiệp Thạc sĩ tại Philippines năm 1993, Tiến sĩ tại Đại học
Luân Đôn năm 2001.

TS Dương Văn Ni là đồng sáng lập và quản lý mạng lưới
“Nghiên cứu và Quản lý Đất ngập nước” gồm 20 trường
đại học trong lưu vực sông Mê Công.

TS Đào Trọng Tứ, Chuyên gia chính sách và thể chế về tài
nguyên nước và biến đổi khí hậu

T ừng làm việc ở Bộ Thủy lợi và sau này là Bộ NN và
PTNT với vị trí Phó Vụ trưởng vụ Hợp tác quốc tế, Phó

tổng thư ký Ủy ban sông Mê Công Việt Nam, sau đó được
cử làm OIC CEO và Giám đốc vụ Dự án của Ủy hội Mê Công
Quốc tế (2003‐2007), TS Tứ có nhiều kinh nghiệm làm việc
với các tổ chức quốc tế như ADB, WB, AFD, JICA, GIZ,
UNDP, FAO, IUCN, WWF… Tham gia MWD NWG từ năm
2009, TS Tứ hiện giữ vai trò Trưởng Nhóm Công tác.

Hiện tại, TS Tứ là một chuyên gia độc lập tham gia tích cực vào các hoạt động vận động
chính sách bảo vệ tài nguyên nước và BĐKH của các tổ chức NGO trong và ngoài nước.
Ông Tứ có bằng Tiến sĩ về Quản trị Tài nguyên, Thạc sĩ Kỹ thuật tại Học viện Thủy lực và
Môi trường IHE, Delft, Hà Lan (1983), Chứng chỉ về Luật Nước Quốc tế trong MRC (1992‐
1993)…
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TS Lê Phát Quới, Chuyên gia Khoa học đất, Viện Tài
nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Tp.HCM

S au khi tốt nghiệp kỹ sư nông nghiệp tại Đại Học 
Cần Thơ năm 1981, TS Lê Phát Quới làm việc tại 

Sở Khoa Học và Công Nghệ tỉnh Long An đến năm 1998.
TS Quới tốt nghiệp Thạc sĩ Khoa học Đất tại Đại Học Ghent
năm 1995, và Tiến Sỹ tại Đại học Ghent, Vương quốc Bỉ,
vào năm 2006. 

TS Quới chính thức làm việc tại Viện Tài Nguyên và Môi
Trường từ năm 2008. Ngoài ra, ông tham gia giảng dạy tại

Đại học Bách Khoa Tp.HCM từ năm 2002 đến 2013, và tham gia giảng dạy các khóa cao
học tại các trường Đại học Công nghiệp, Đại học Kiến trúc Tp.HCM. Từ 2006 đến 2014 là
Chuyên gia của dự án APFP (ASEAN Peatland Forest Project), đồng thời là điều phối viên
dự án SEAPeat của vùng Đông Nam Á từ năm 2010 đến 2014. TS Quới là thành viên của
NWG của dự án MWD từ năm 2010 đến 2014.

Nguyễn Đức Tú, Điều phối viên Chương trình Nước và
Đất ngập nước, IUCN Việt Nam

g ia nhập IUCN từ năm 2009, Nguyễn Đức Tú hiện phụ
trách các vấn đề liên quan đến nước và đất ngập

nước trong danh mục dự án của IUCN Việt Nam và là Điều
phối viên Quốc gia của Dự án MWD.

Nguyễn Đức Tú tốt nghiệp Cử nhân Sinh học tại Đại học
Tổng hợp Hà Nội năm 1993, nơi sau đó, anh làm việc 3
năm với vai trò Trợ lý Nghiên cứu trước khi làm việc cho
Frontier Việt Nam (một NGO Anh) và 11 năm làm việc cho

BirdLife Việt Nam với vai trò Cán bộ phụ trách Chương trình Đất ngập nước trước khi
tham gia IUCN.
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