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Lời TỰA
Hơn nửa thế kỷ qua, đã có nhiều nghiên cứu về sông Mê Công với các tiềm năng hỗ trợ
phát triển và là mạch kết nối các quốc gia Đông Nam Á. Từ đầu thập niên 1950, lưu vực
sông Mê Công được xác định là tài sản quan trọng trong phát triển khu vực. Trong lưu vực
Mê Công, các vùng cụ thể như đồng bằng sông Cửu Long và các lưu vực sông Sê Kông, Sê
San, Srêpôk (được gọi chung là các lưu vực “3S”) là đặc biệt quan trọng cho cả phát triển
và bảo tồn đa dạng sinh học. Các lưu vực 3S là nơi hình thành các sông nhánh xuyên biên
giới lớn nhất và quan trọng nhất trong lưu vực sông Mê Công. Cả ba lưu vực sông này đóng
góp 18% tổng lưu lượng hàng năm của sông Mê Công và hỗ trợ các cộng đồng trong khắp
vùng qua sự di cư của cá, dòng chảy và dòng phù sa, cung cấp các tài nguyên thiên nhiên
và đất đai nông nghiệp màu mỡ, và các dịch vụ sinh thái quan trọng. Tuy nhiên, địa hình
và tài nguyên thiên nhiên của các lưu vực này cũng có giá trị rất lớn cho phát triển. Vì thế,
trong hai thập niên qua, các vùng rừng quan trọng đã bị phát quang để canh tác nông
nghiệp, trồng cây cao su, và xây dựng một số đập thủy điện.
Nhận thấy cả các lợi ích quan trọng và rủi ro từ sự phát triển các lưu vực 3S, Ngân hàng
Phát triển Châu Á (ADB) đã tài trợ cho một dự án từ 2008 tới 2010 để phân tích sự phát
triển và quản lý xuyên biên giới tại các lưu vực này1. Nghiên cứu chỉ ra rằng, phát triển
khôn khéo trong 3S có tiềm năng lớn cho việc cải thiện sinh kế và chất lượng sống của
người dân địa phương. Tuy nhiên nếu phát triển không được điều phối và không được
đồng thuận giữa các bên thì cơ hội đó sẽ mất đi. Đặc biệt, phát triển thủy điện nổi lên như
một lĩnh vực mà việc lập quy hoạch xuyên biên giới sẽ có tiềm năng phát huy tối đa lợi ích
và giảm thiểu các tác động tiêu cực. Dự án cũng tập trung vào việc tăng cường năng lực
cho trao đổi và lập kế hoạch xuyên biên giới, dẫn tới việc xây dựng một cổng thông tin điện
tử để lưu trữ và cung cấp các thông tin thích hợp. Trong khuôn khổ của dự án BRIDGE,
trang điện tử (website) này đã được khôi phục và có thể truy cập tại địa chỉ
www.3sbasin.org.
Một lý do cần có bản thông tin cập nhật này là có rất thiếu thông tin có thể tiếp cận về các
lưu vực Sê San và Srêpôk như các đơn vị lưu vực chứ không phải là thông tin về từng hợp
phần rời rạc được quản lý riêng rẽ theo lãnh thổ địa lý ở Campuchia và Việt Nam2. Dù đã
được nghiên cứu nhiều, số liệu về các lưu vực 3S thường rất khó tiếp cận và thường bị tách
rời theo địa giới hành chính và không theo ranh giới thủy văn của lưu vực. Bản thông tin
này tận dụng lợi thế có được từ các báo cáo của MRC, các Ủy ban sông Mê Công quốc gia
Việt Nam và Campuchia, và các báo cáo mới đây của các nhóm tư vấn, các tổ chức phi chính
phủ, và các nhà nghiên cứu khoa học. Chúng tôi hy vọng rằng, tài liệu này sẽ giúp những
người quan tâm hiểu hơn về lưu vực Sê San và Srêpôk và sẽ bổ sung cho các thảo luận về
quản trị nước trong 3S. Với sự hiểu biết được sẻ chia và qua thực tiễn chung, công tác quản
trị và quản lý nâng cao của các lưu vực quan trọng này có thể được thảo luận tốt hơn.

1
2

ADB, 2010a.
Thông tin về lưu vực sông Sê Kông, tham khảo tài liệu Meynell, 2014.
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1. TổnG qUAn
1.1. vị trí và mô tả
Sê San và Srêpôk là các lưu vực sông xuyên biên giới thuộc lưu vực sông Mê Công, có diện tích thuộc
Campuchia và Việt Nam. Với diện tích 18.800 km², lưu vực Sê San nằm giữa lưu vực sông Sê Kông ở phía bắc
và lưu vực sông Srêpôk ở phía nam. Lưu vực sông Srêpôk có diện tích 30.900 km² là lưu vực lớn nhất trong 3
lưu vực sông này (xem Hình 1).3
Sông Sê San chảy từ Việt Nam sang Campuchia với chiều dài 460 km rồi nhập vào sông Mê Công. Ranh giới
lưu vực chạy dọc đỉnh dãy Trường Sơn, cách thành phố Quảng Ngãi trên bờ biển Việt Nam khoảng 75 km.
Sông Srêpôk cũng bắt nguồn từ vùng địa hình cao của dãy Trường Sơn và có chiều dài khoảng 450 km trước
khi nhập với sông Mê Công. Trong lãnh thổ Campuchia, sông Srêpôk chảy qua vùng địa hình thoải hơn cho
tới điểm nhập với sông Sê San, rồi cùng nhau chảy hòa vào dòng Mê Công cách đó 38 km phía trên thành phố
Stung Treng. Lưu vực sông Sê San chủ yếu nằm trong các tỉnh Gia Lai và Kon Tum ở Việt Nam và trong các tỉnh
Ratanakiri và Stung Treng ở Campuchia. Lưu vực sông Srêpôk nằm trong các tỉnh Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đắk
Nông, và Gia Lai ở Việt Nam và các tỉnh Ratanakiri, Mondulkiri, và Stung Treng ở Campuchia.4
Thông tin tổng quát về vị trí và các thông số cơ bản của lưu vực sông Sê San và Srêpôk được trình bày trong
bảng 1.
Bảng 1: Tổng quan về lưu vực sông Sê San và Srêpôk5
Sê San

Srêpôk

Thông số

3

4
5

Campuchia

Việt Nam

Campuchia

Việt Nam

Diện tích lưu vực (km²)

7.566

11.255

12.780

18.162

Chiều dài lưu vực (km)

130

140

180

150

Chiều rộng lưu vực (km)

90

120

160

220

Chiều dài sông (km)

225

237

265

160 (Chỉ tính đoạn
sông Srêpôk)

Cao độ lưu vực (m)

56–1.434

129–2.390

45–1.081

140–2.409

Cao độ trung bình (m)

273

778

218

525

Độ dốc trungbình (độ.)

6

10

2,4

6,8

Sê Kông (Sekong) còn được gọi là Xe Kong hoặc Xekong. Trong báo cáo này, sông, lưu vực và thị xã được gọi là Sê Kông, trong khi
tên đập thì dùng “Xê.” Sông Sesan (Sê San) cũng có thể được viết là Se San. Báo cáo này theo cách viết đùng trong các báo cáo
trước đây của ADB.
Lưu vực cũng có phần diện tích 49 km² thuộc tỉnh Kratie. Tuy nhiên do diện tích nhỏ nên không được xem xét.
Rừng của cộng đồng không liệt kê dưới hạng mục khu bảo tồn ở đây. Nguồn: nhiều nguồn, đọc ở các đoạn thích hợp.
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Sê San

Srêpôk

Thông số
Campuchia

Việt Nam

Campuchia

Việt Nam

Ratanakiri, Stung
Treng

Gia Lai, Kon Tum

Mondulkiri,
Ratanakiri, Stung
Treng, Kratie

Đắk Lắk,
Đắk Nông, Gia Lai,
Lâm Đồng

Các thành phố lớn

Ban Lung, Veun
Sai

Kon Tum, Pleiku

Lumphat

Gia Nghĩa, Buôn
Ma Thuột

Dân số (năm 2012)

95.603

896.812

128.074

2.139.470

Mật độ dân số (người/km²)

13

80

10

118

Lượng mưa trung bình(mm)

1.965

2.115

1.569

1.575

Nhiệt độ trung bình (°C)

22,6

19,3

23,2

21,2

VQG Virachey

VQG Chư Mom
Ray, KBTTN Bắc
PleiKu, VQG Kon
Ka Kinh NP, KBTTN
Ngọc Linh
(Kon Tum)

Lomphot NP, Nsok
PF, Mondulkiri PF,
Phnom Prich WS,
Pnom Namlear
WS

VQG Bì Đúp‐Núi
Bà, KBTTN Chư
Hoa, VQG Chư
Yang Sin, các
KBTTN Đăk Mang,
Hồ Lắk, Nam Ca,
Nam Nung, Tà
Đùng

Các tỉnh trong lưu vực

Khu bảo tồn chính

Chú thích chữ viết tắt: Vườn quốc gia (VQG); Khu Bảo tồn Thiên nhiên (KBTTN); Rừng Cấm (PF);
Khu Bảo tồn Động vật Hoang dã (WS)

2
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Hình 1: Bản đồ vị trí các lưu vực sông Sê San và Srêpôk
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1.2. quản trị và khung pháp lý
Quản trị ở đây muốn nói đến sự tương tác giữa các bên liên quan khác nhau, như chính quyền, các tổ chức
xã hội dân sự và các nhóm khác, trong việc quản lý, ra quyết định, xây dựng chính sách ở các cấp địa phương,
quốc gia hoặc quốc tế.
Do tính chất xuyên biên giới của các lưu vực, quản trị tại lưu vực sông Sê San và Srêpôk là phức tạp. Các dòng
sông này vì chúng chảy trong lãnh thổ của hai nước nên phải lệ thuộc vào cả luật pháp của Việt Nam và
Campuchia. Mặc dù đã có cơ chế để giải quyết một số vấn đề xuyên biên giới (ví dụ qua Ủy hội sông Mê
Công), pháp luật quốc gia lại có ưu thế hơn và Việt Nam và Campuchia chưa có các hiệp ước toàn diện, có
hiệu lực điều chỉnh các hoạt động phát triển và sử dụng chung nguồn nước chung của hai quốc gia. Đã có
những cố gắng lâu dài nhằm giải quyết vấn đề này thông qua tiến trình đối thoại của MRC. Tuy nhiên, lưu vực
sông Sê San và Srêpôk vẫn đang được quản lý theo pháp luật Việt Nam trên đoạn thượng lưu và theo pháp
luật Campuchia ở đoạn hạ lưu.
Lưu vực sông Sê San và Srêpôk cũng bị ảnh hưởng bởi lợi ích và của các thể chế địa phương. Chính quyền các
địa phương đã làm chậm trễ đáng kể việc thực hiện các dự án phát triển và giám sát việc bảo vệ môi trường.
Điều này là do các chính quyền địa phương có một số quyền tự chủ trong kêu gọi vốn và thực hiện các dự án
phát triển ở cấp huyện và tỉnh, và nó có thể tăng thêm trong tương lai khi việc phân quyền được đẩy mạnh
hơn. Tuy nhiên, quyền ra văn bản pháp quy và phân bổ kinh phí vẫn do các chính phủ trung ương quyết định.
Campuchia
Vương quốc Campuchia (trong tài liệu này gọi là “Campuchia”) là một nước quân chủ lập hiến. Hiến pháp
năm 1993 lập nên quốc hội, nền dân chủ đại diện với quyền hành pháp được trao cho chính phủ, do thủ
tướng đứng đầu, và quyền lập pháp được trao cho thượng viện và quốc hội.
Bảo vệ môi trường thuộc trách nhiệm của Bộ Môi trường (MOE), cũng được thành lập năm 1993. Riêng việc
quản lý đất rừng thì do Bộ Nông‐Lâm‐Ngư nghiệp (MAFF) chịu trách nhiệm. Trên thực tế, nhiều bộ và các cơ
quan chính phủ có các trách nhiệm chồng chéo gây ra sự phức tạp trong phát triển và các hoạt động bảo tồn6.
Hầu hết luật pháp quy định về môi trường ở Campuchia được viết thành luật trong những năm 1990, gồm
Luật Bảo vệ Môi trường và Quản lý Tài nguyên Thiên nhiên (1996). Đây là luật bảo vệ môi trường đầu tiên ở
Campuchia. Mặc dù luật này có quy định về đánh giá tác động môi trường (ĐTM), bao gồm đối với cả các dự
án thủy điện và tưới tiêu, nhưng việc áp dụng ĐTM trên thực tế vẫn rất hạn chế7.
Luật Đất đai (2001) cho phép các cộng đồng địa phương và các nhóm dân tộc thiểu số được quyền sử dụng
theo tập tục tại một số khu vực và yêu cầu phải phù hợp với các đối tượng môi trường đã nêu tại các luật
khác. Các luật bổ sung vào năm 2002 và 2006 đã hỗ trợ việc giao rừng sản xuất cho các cộng đồng địa phương
theo hệ thống quản lý rừng cộng đồng. Tài nguyên nước và thủy điện được điều chỉnh bởi pháp luật qua các
luật đã đề cập ở trên và trong ngành phát triển năng lượng liên quan đến tài nguyên nước và thủy điện. Các
dự án lớn về tài nguyên nước thường nằm trong các kế hoạch phát triển quốc gia của Campuchia, như Kế
hoạch Chiến lược về Quản lý và Phát triển Tài nguyên nước. Mặc dù có những tác động rõ ràng, liên quan với
nhau giữa nhiều dự án phát triển nằm trong các kế hoạch đó, tới nay vẫn thiếu sự điều phối và thảo luận về
các tác động lũy tích ở cấp quốc gia hay quốc tế8.
Việt Nam
Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (trong tài liệu này gọi là “Việt Nam”) có hệ thống chính trị một
đảng, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, theo Hiến pháp năm 1992 (bổ sung năm 2001). Theo hệ thống
này, chính phủ do thủ tướng đứng đầu và quốc hội có quyền lập pháp. Bộ Tài nguyên và Môi trường (MONRE)
là cơ quan quyền lực nhất của chính phủ trong giám sát các vấn đề về môi trường. Giống như Campuchia,

6
7
8

4

Ngân hàng Thế giới. Môi trường ở Campuchia. <http://go.worldbank.org/ESXAE89OF0>. Truy cập ngày 21/7/2014.
Grimsditch, 2012.
ADB, 2010a.
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cũng có sự chồng chéo với các bộ ngành khác bao gồm cả chức năng giám sát phát triển9. Ví dụ: tài nguyên
nước được cả MONRE và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (MARD) giám sát. Ở cấp tỉnh, Sở Tài nguyên
và Môi trường (DONRE) – cũng có quyền hạn ra các quyết định về lĩnh vực môi trường và có trách nhiệm giải
trình trước Ủy ban Nhân dân tỉnh (PPC). Dưới DONRE, có phòng Tài nguyên môi trường ở cấp huyện hỗ trợ
thực hiện các quyết định của cấp trên.
Việt Nam có nhiều luật và quyết định đề cập và liên quan tới phát triển và các tác động môi trường. Ở cấp
cao nhất là các luật như Luật về Tài nguyên nước, Luật Xây dựng, Luật Đất đai, và Luật Bảo vệ Môi trường.
Hội đồng Tài nguyên nước quốc gia, thành lập theo Luật về Tài nguyên nước năm 1998 do một Phó Thủ tướng
làm chủ tịch và cố gắng điều phối tốt hơn các hoạt động của các tổ chức khác nhau về tài nguyên nước. Tài
nguyên nước và tài nguyên đất ở Việt Nam được định nghĩa là tài sản sở hữu toàn dân nhưng “giao” cho
chính phủ trung ương chịu trách nhiệm quản lý.
Việt Nam đã xác định nhiều dự án ưu tiên tập trung vào “quy hoạch tổng hợp phát triển bền vững tài nguyên
nước”, thích ứng với biến đổi khí hậu, dự báo lũ lụt, bảo tồn thủy sản, và bảo vệ rừng đầu nguồn trong các
lưu vực 3S10. Tuy nhiên, cũng giống như Campuchia, chưa có các kế hoạch lồng ghép hiệu quả tất cả các lĩnh
vực phát triển công nghiệp, tài nguyên nước, và phát triển kinh tế xã hội. Ví dụ: các nhà máy công nghiệp đã
được phát triển mà không tính trước đầy đủ các tác động đến chất lượng nước ở các khu vực sau cửa/khu
thải của nhà máy11. Tuy điều này cũng không phải chỉ xảy ra ở Việt Nam, sự thiếu lồng ghép hiệu quả về pháp
luật, quản trị và lập kế hoạch phát triển làm tình hình quản lý trở nên phức tạp hơn.
Các luật chính về môi trường ở Campuchia và Việt Nam được tóm tắt trong Bảng 2.

Campuchia

Bảng 2: Các luật và chính sách chủ yếu về môi trường ở Campuchia và Việt Nam

9
10
11

Luật

Ghi chú

Năm

Kế hoạch phát triển chiến lược
quốc gia (NSDP)

Đề cập tới việc tái thiết và mở rộng công trình tưới, đặc biệt
là ở khu vực biên giới như trong các lưu vực 3S

2014 ‐ 2018

Luật Thủy sản

Quy định cơ sở cho việc quản lý nghề cá nội địa (nhưng
không thể ảnh hưởng đến các vấn đề xuyên biên giới tác
động đến thủy sản)

2006

Kế hoạch phát triển năng lượng
quốc gia

Các kế hoạch tăng sản xuất và tiếp cận năng lượng bao gồm
cả thủy điện

2005 ‐ 2024

Điện khí hóa nông thôn bằng
năng lượng tái tạo

Chính sách cấp điện cho 100% khu vực nông thôn vào năm
2020

2006

Chính sách quốc gia về nước
sạch và vệ sinh

Đề ra mục tiêu cung cấp nước sạch và các trang thiết bị vệ
sinh cho 100% dân chúng vào năm 2025

2004

Chính sách tài nguyên nước
quốc gia (NWRP)

Nhằm bảo vệ tài nguyên nước, giải quyết tranh chấp (hợp
tác với các cơ quan thích hợp),và hỗ trợ việc thực hiện
chính sách về nước quốc gia

2004

Luật Bảo vệ môi trường và Quản
lý Tài nguyên thiên nhiên

Điều chỉnh việc quản lý tài nguyên thiên nhiên và đưa vào
yêu cầu phải làm ĐTM

1996

Hong và cộng sự, 2013.
Ủy ban quốc gia sông Mê Công Việt Nam (VNMC), 2010, p. 100.
VNMC, 2010, p. 127.
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Việt Nam

Luật

Ghi chú

Năm

Luật Tài nguyên nước

Tập trung vào quản lý tổng hợp tài nguyên nước (IWRM)
làm nền tảng cho cải thiện chất và số lượng nước. Luật đề
cập một số khía cạnh của IWRM, RBO, và sự tham gia của
các bên liên quan. Luật 2012 đã bổ sung sửa đổi Luật Tài
nguyên nước năm 1998 (Số. 8/1998/QH10)

2012 (1998)

Luật Đất đai

Tái khẳng định quyền sở hữu nhà nước về đất đai trong khi
người dân được phép sử dụng lâu dài; Luật năm 2003 được
cập nhật năm 2014

2014 (2003)

Luật Bảo vệ Môi trường

Đưa ra các quy định về sử dụng tài nguyên thiên nhiên,
thỏa thuận quản lý theo thể chế, và các yêu cầu phải tiến
hành ĐTM; Luật năm 2014 đã cập nhật và bổ sung các phần
về tăng trưởng xanh và các chủ đề khác.

2014 (1993)

Ngoài các luật quốc gia, cả hai nước cũng đã ký một số hiệp ước và công ước về môi trường, tài nguyên thiên
nhiên, và hợp tác xuyên biên giới. Gần đây nhất và cũng là một trong số văn kiện hứa hẹn nhất cho quản trị
nước xuyên biên giới là Công ước của Liên Hiệp Quốc về Luật Sử dụng các Nguồn nước Quốc tế cho các Mục
đích Phi giao thông thủy (còn gọi là Công ước về Nguồn nước của Liên Hiệp Quốc hay UNWC). Công ước đã
có giá trị hiệu lực từ tháng 8/2014 sau khi Việt Nam trở thành quốc gia thứ 35 phê chuẩn12. Tuy nhiên, Công
ước chưa có giá trí pháp lý cho 3S cho đến khi có quốc gia khác trong lưu vực Mê Công phê chuẩn.
Bảng 3: Các công ước về môi trường mà Campuchia và/hoặc Việt Nam tham gia13
Quốc gia/ngày tham gia
Công ước
Campuchia

Việt Nam

Công ước về Đa dạng Sinh học (CBD)

1995

1993

Công ước về Buôn bán Quốc tế các loài Động Thực vật Hoang dã Nguy cấp (CITES)

1997

1994

Hiệp định Quốc tế về Gỗ rừng Nhiệt đới (ITTA)

1994

2014

Công ước về các vùng Đất ngập nước có Tầm quan trọng Quốc tế (Ramsar)

1999

1989

Công ước khung của Liên Hiệp Quốc về Biến đổi Khí hậu (UNFCCC)

1995*

1992

Công ước về Di sản Thế giới (WHC)

1991

1987

Công ước về Nguồn nước của Liên Hiệp Quốc (UNWC)

chưa

2014

12
13

6

Tên chính thức là “Công ước của Liên Hiệp Quốc về Luật Sử dụng các Nguồn nước Quốc tế cho các Mục đích Phi giao thông thủy”.
*Nghị định thư Kyoto đã ký. Nguồn: <https://treaties.un.org>
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Hộp 1: Công ước về Nguồn nước của Liên Hiệp Quốc
Năm 2014, Việt Nam trở thành thành viên thứ 35 phê chuẩn Công ước về Nguồn nước của Liên Hiệp
Quốc (UNWC), và qua đó giúp công ước bắt đầu có hiệu lực. UNWC nêu ra một số lĩnh vực then chốt
để cải thiện việc sử dụng có hợp tác các thủy vực quốc tế trong khi vẫn tôn trọng các thỏa thuận
hiện có như Hiệp định sông Mê Công 1995 (xem phần “Cơ chế cho hợp tác liên chính phủ”). Mặc dù
chưa có quốc gia nào ở châu Á ký tham gia Công ước, các quy định tại Công ước có thể phục vụ cho
việc cải thiện quản lý xuyên biên giới trong lưu vực Mê Công. Là các quốc gia nằm ở hạ lưu, Việt
Nam và Campuchia cần cảnh giác với các hoạt động trên thượng lưu tại Lào và Trung Quốc. Ngay
trong hai nước thì nước này cũng có thể bị tác động bởi các hành động của nước kia. Ví dụ các đập
ở Việt Nam có thể gây ra các tác động xuống hạ du ở Campuchia trong khi phát triển ở Campuchia
có thể lại ảnh hưởng đến sự di cư của cá cũng như dòng chảy và vận chuyển phù sa (và do đó ảnh
hưởng đến độ mặn và cây trồng và sản xuất thủy sản) ở Đồng bằng sông Cửu Long. Qua việc áp dụng
các quy định tại UNWC và các luật nước quốc tế trước đây, như các nguyên tắc không gây hại, sử
dụng công bằng và hợp lý tài nguyên nước, tham vấn trước, và cùng lập quy hoạch và phát triển,
Việt Nam và các nước sẽ tham gia Công ước sau này, có thể giải quyết một cách hợp lý các trường
hợp hợp tác xuyên biên giới trong 3S, trong lưu vực Mê Công, và rộng ra châu Á.

Cơ chế cho hợp tác liên chính phủ
Ủy hội sông Mê Công (MRC) hiện đang là cơ chế chính thức cho hợp tác liên chính phủ về tài nguyên nước ở
Hạ lưu vực sông Mê Công hay LMB (khu vực không có Trung Quốc và Mi‐an‐ma). Được thành lập từ năm
1957 với tên gọi Ủy ban Mê Công, tên gọi và trách nhiệm đã được thay đổi vào năm 1995, khi “Hiệp định
Hợp tác Phát triển Bền vững Lưu vực Sông Mê Công” (còn gọi là "Hiệp định Mê Công”) được ký kết. Hiệp
định Mê Công yêu cầu các nước ven sông phải thông báo cho MRC các hoạt động trên dòng chính sông Mê
Công và các dòng nhánh có thể gây ảnh hưởng đến các nước ven sông khác. Yêu cầu này được biết đến với
Thủ tục Thông báo, Tham vấn trước và Thỏa thuận (PNPCA) và với ý định điều phối sự thông báo và phát
triển trong phạm vi lưu vực Mê Công. Tuy nhiên chỉ có hợp phần thông báo của PNPCA áp dụng cho các sông
nhánh như sông Sê San và sông Srêpôk. Hơn nữa, như đã xác định rõ trong Hiệp định, MRC không phải là cơ
quan thẩm quyền quản lý hoặc thực thi. MRC thực hiện chức năng như diễn đàn đối thoại để nghe trình bày
các quan ngại và là cơ quan cố vấn để cải thiện quản lý nước trong LMB. Trong vai trò này, MRC có thể giúp
điều phối phát triển tài nguyên nước và các dự án khác có thể gây tác động tiềm tàng trong lưu vực. Vai trò
cố vấn này được thực hiện trong 11 chương trình riêng nhưng có sự tương tác với nhau trong các lĩnh vực
như nông nghiệp và tưới tiêu, hay thủy điện bền vững (xem Bảng 4). MRC cũng đóng vai trò là cơ quan tái
phân bổ viện trợ phát triển từ các cơ quan phát triển và các ngân hàng phát triển quốc tế.
MRC gồm các cán bộ, nhân viên từ 4 nước ven sông (Campuchia, Lào, Thái Lan, và Việt Nam), và các chuyên
gia quốc tế. Trung Quốc và Mi‐an‐ma là các bên đối thoại chính thức và họ được đóng góp ý kiến về các phát
triển trong lưu vực. MRC có các Ban thư ký đóng tại Viêng‐Chăn, Lào và tại Phnom Penh, Campuchia14. Ngoài
ra, các tổ chức trong đó có ADB và IUCN (Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế) cùng với một số tổ chức khác,
là các quan sát viên chính thức và có thể tham dự các cuộc họp chính thức của MRC.

14

Hiệp định Hợp tác Phát triển bền vững lưu vực sông Mê Công. ký tại Chiang Rai ngày 5/4/1995.
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Hình 2: Cấu trúc của Ủy hội sông Mê Công15

Chính phủ
Campuchia

Chính phủ
Lào

Chính phủ
Thái Lan

Chính phủ
Việt Nam

Hội đồng
Thành viên ở cấp Bộ hoặc
thành viên Chính phủ
Các Ủy ban Mê Công
Quốc gia (NMC)

Nhóm tư vấn quốc tế
Ủy ban Liên hợp
Thành viên ở cấp từ
Vụ trưởng trở lên

Các Đối tác Phát triển
và Tổ chức Hợp tác

Các cơ quan chức năng

Ban Thư ký MRC
Các đơn vị kỹ thuật
và hành chính

Từ ngày ra đời, MRC đã tập trung vào hợp tác liên chính phủ, xuyên biên giới vì phát triển. Tuy nhiên, dù đã
đạt được thành công ở một số lĩnh vực, như thúc đẩy an toàn giao thông thủy và quản lý dữ liệu, MRC cũng
đối mặt với các chỉ trích do không đủ năng lực để cải thiện sự hợp tác và quản trị, nhất là trong ngành tài
nguyên nước và thủy điện, là các lĩnh vực mà các quốc gia vẫn đang phát triển theo các lộ trình riêng của họ.
Bảng 4: Các chương trình của MRC16
Chương trình

Các lĩnh vực trọng tâm

Nông nghiệp và tưới

Cải thiện việc tưới tiêu và sử dụng nước, giám sát sự thay đổi thảm phủ
và sử dụng đất

Quy hoạch phát triển lưu vực

Hỗ trợ phát triển có điều phối, bền vững và công bằng

Sáng kiến thích ứng với biến đổi khí hậu

Lập quy hoạch thích ứng với biến đổi khí hậu

Môi trường

Các dự án tập trung vào sự bền vững dài lâu của phát triển kinh tế

Thủy sản

Thúc đẩy hợp tác xuyên biên giới để bảo vệ và dùng thủy sản để giải quyết
các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội

Quản lý và giảm nhẹ lũ

Đưa ra các chỉ dẫn kỹ thuật và điều phối, quản lý tình trạng khẩn cấp

15
16

8

MRC. ‘Giới thiệu về MRC’. <http://www.mrcmekong.org/about‐mrc/>. Truy cập ngày 10/7/2014.
MRC. ‘Giới thiệu về MRC’. <http://www.mrcmekong.org/about‐mrc/>. Truy cập ngày 10/7/2014.

CÁC LƯU VỰC SÔNG SÊ SAN VÀ SRÊPÔK

Chương trình

Các lĩnh vực trọng tâm

Quản lý thông tin và tri thức

Đưa các thông tin và công cụ thích hợp tới các bên liên quan

Sáng kiến về thủy điện bền vững

Cải thiện hợp tác trong xây dựng và quản lý các dự án thủy điện trong toàn
vùng

Tăng cường năng lực tổng hợp

Tổ chức các khóa huấn luyện tăng cường năng lực cho cán bộ, nhân viên
của MRC và các Ủy ban Mê Công quốc gia

Quản lý tổng hợp tài nguyên nước

Cải thiện công tác quản lý tổng hợp trong lưu vực

Giao thông thủy

Cải thiện an toàn và tăng cơ hội thương mại

Ngoài các tổ chức liên chính phủ như MRC, một số nhóm quốc gia và địa phương cũng có các hoạt động liên
quan tới các vấn đề nước trong lưu vực sông Sê San và Srêpôk. Ở Campuchia, các nhóm này gồm các nhóm
nông dân, cộng đồng làng chài, các nhóm sử dụng nước và vệ sinh, và các nhóm khác trong lĩnh vực lâm
nghiệp và du lịch sinh thái17. Các nhóm tương tự ở Việt Nam như Hội Nông dân. Ngoài ra, một số tổ chức phi
chính phủ làm việc trong lĩnh vực này như Mạng lưới sông ngòi quốc tế, Mạng lưới Bảo vệ các dòng sông tại
3S18. Những nhóm này có mục đích và chức năng khác nhau nhưng các hoạt động thường hướng tới tăng thu
nhập cho người dân địa phương và quản lý tài nguyên thiên nhiên qua việc vận động chính sách, hỗ trợ giáo
dục, hợp tác ở cấp địa phương.
Tiếp cận thông tin và các thông tin hiện có
Việc tiếp cận thông tin là một trở ngại cho sự hợp tác và sự cải thiện công tác quản lý ở lưu vực sông Sê San
và Srêpôk19. Ở cấp quốc gia và tại cả Campuchia và Việt Nam, nhà nước ủng hộ việc chia sẻ thông tin. Tuy
nhiên việc tiếp cận số liệu bị hạn chế đối với một số dạng thông tin như các kế hoạch phát triển trong tương
lai20. Không thể tiếp cận được số liệu chính xác và dễ sử dụng, các nhà hoạch định chính sách sẽ không có đủ
thông tin cần thiết để có các quyết định thỏa đáng và thuyết phục.
Để hỗ trợ việc dễ dàng tiếp cận các thông tin, MRC đã soạn một số báo cáo về cổng thông tin của Ủy hội và
hỗ trợ việc biên soạn số liệu từ các nước thành viên21. Tuy nhiên, việc tiếp cận một số bộ số liệu quan trọng
bị hạn chế theo yêu cầu các nước thành viên. MRC cũng tập hợp nhiều nguồn số liệu dựa trên các tiểu vùng
đã xác định của MRC (các khu vực trong một lưu vực thủy văn, thường cắt ngang qua biên giới quốc gia). Đối
với các lưu vực 3S, MRC đã chia thành 3 tiểu vùng (SA) là: SA‐7L (phần diện tích lưu vực Sê Kông thuộc Lào),
SA‐7C (phần lãnh thổ Campuchia nằm trong cả 3 lưu vực), và SA‐7V (phần diện tích của Việt Nam trong 3 lưu
vực Sê Kông, Sê San, và Srêpôk)22. Các tiểu vùng này là những dung hòa hợp lý với tính chất chủ quyền của
mỗi quốc gia. Tuy nhiên nó cũng gây khó khăn cho việc biên soạn số liệu đối với các lưu vực xuyên biên giới.
Do đó không dễ dàng trong đòi hỏi số liệu cho riêng lưu vực Sê San hoặc Srêpôk.
Số liệu khí tượng thủy văn được đặc biệt quan tâm đối với công tác quản lý nước. Số liệu lịch sử rất hạn chế
và không tương thích đối với hầu hết các lưu vực 3S, tuy nhiên, kể từ năm 2008, số liệu cũng đã được thu
thập và lưu trữ liên tục. Trong lưu vực Sê San, số liệu lịch sử có được tại 4 trạm, 2 ở Việt Nam và 2 ở Cam‐
puchia. Những trạm này có số liệu mực nước và lưu lượng quan trắc không liên tục từ giữa những năm 1960,
cùng với các thông số thủy văn tiêu chuẩn như số liệu mưa. Do số liệu lưu lượng không đủ và chỉ có số liệu

17
18
19
20
21
22

CNMC, 2011, p. 114.
3SPN. ‘Mạng lưới bảo vệ các sông trong 3S’. <http://www.3spn.org/>. Truy cập ngày 4/9/2014.
ADB, 2010a, p. 8.
Ibid., p. 36.
Mekong River Commission Data and Information Services. <http://portal.mrcmekong.org/>. Truy cập ngày 2/5/2014.
Việt Nam có 2 vùng trong lưu vực Sê Kông. Về mặt thủy văn, hai vùng này được gộp vào SA‐7L.
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của 2 trong số 3 trạm đo (Andaung Meas và Veun Sai) ở lưu vực sông Sê San trên lãnh thổ Campuchia là có
thể sử dụng và đáng tin cậy và có cơ sở lịch sử23. Số liệu của các trạm đo đạc thủy văn ở Việt Nam cũng hạn
chế. Chẳng hạn 2 trạm trong lưu vực Sê San tại Trung Nghĩa và Kon Tum có số liệu tương ứng từ 1991 ‐ 1997
và 1978 ‐ 200524. Thiếu số liệu dài hạn ở ngay cả số ít trạm này nghĩa là khó có thể lập số liệu lịch sử nền hoặc
tiến hành dự báo cho tương lai, nếu chỉ sử dụng số liệu trong phạm vi 3S.
Bảng 5: Các trạm đo đạc thủy văn trong lưu vực sông Sê San25
Tên trạm

Sông

Nước

Thời gian đo mực nước

Thời gian đo lưu lượng

Voeun Sai

Sê San

Campuchia

1965 ‐ 9, 2000 ‐ 05, 2008 ‐ tới nay

1965 ‐ 69, 2008 ‐ tới nay

Andaung Meas

Sê San

Campuchia

2000 ‐ 05, 2008 ‐ tới nay

1965, 2008 ‐ tới nay

Kon Tum

Dak Bla

Việt Nam

1966 ‐ 69, 1973, 1984 ‐ 06, 2008
‐ tới nay

1967 ‐ 71, 1974, 1984 ‐ tới nay,
2006, 2008 ‐ tới nay

Trung Nghĩa

Krông Pôkô

Việt Nam

1992‐98, 2008‐tới nay

1992, 1993, 1995 ‐ 98, 2008 ‐ tới nay

Tại lưu vực sông Srêpôk, có nhiều trạm khí tượng thủy văn đo thường xuyên hơn lưu vực sông Sê San. MRC
duy trì các trạm Lumphat, Bản Đôn, Đức Xuyên, và Giang Sơn. Ngoài ra, Việt Nam duy trì một mạng lưới rộng
khắp đo mưa và đo dòng chảy trong lưu vực. Các trạm đo mưa dài ngày nhất đặt tại Buôn Ma Thuột (lập từ
năm 1928), M’Đrăk (1942), và Đăk Mil (1944). Tuy nhiên, những trạm này đã không hoạt động trong những
thời kỳ xung đột; thời gian thực tế số liệu có thể sử dụng thì ngắn hơn nhiều26. Số liệu đánh giá nhu cầu nước
thường thiếu hoặc không được chia sẻ khi cần27. Nếu không có số liệu đánh giá về sử dụng nước, khó có thể
đánh giá xu hướng hoặc định lượng được mức độ thừa hay thiếu nước.
Bảng 6: Các trạm khí tượng đáng tin cậy trên thượng lưu vực Srêpôk (tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam)28
Tên trạm

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Cao độ

Thời kỳ đo

Buôn Hồ

12,9166

108,2666

700

1977 ‐ 2006

Buôn Ma Thuột

12,6833

108,0833

490

1958 ‐ 2006

Đăk Nông

12,00xx

107,6833

660

1976 ‐ 2006

M'Đrăk

12,6833

108,7833

478

1977 ‐ 2006

23
24
25
26
27

28

10

CNMC, 2011, p. 21
VNMC, 2010, p. 26.
MRC, 2009.
VNMC, 2010, p. 24.
Nhu cầu dùng nước được nghiên cứu tốt hơn ở Việt Nam để đánh giá riêng cho phần lưu vực trong 3S tại Việt Nam (SA‐7V),
xem VNMC, 2010.
VNMC, 2010
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Hình 3: Bản đồ các trạm đo đạc thủy văn trong các lưu vực 3S

Chất lượng nước được đo hàng tháng tại một số vị trí chọn lọc. Do thiếu trạm đo chất lượng nước trên các
nhánh thượng lưu của 2 lưu vực, nên khó xác định được những thay đổi về chất lượng nước trong mùa hoặc
xác định các nguồn cụ thể gây ô nhiễm.
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Bảng 7: Các vị trí giám sát chất lượng nước trong lưu vực sông Sê San và Srêpôk29

29

12

Mã trạm

Tên trạm

Lưu vực/sông

Nước

Thông số

H014501

Stung Treng

Sê San

Campuchia

H440102

Phum Pi

Sê San

Campuchia

H440103

Andaung Meas

Sê San

Campuchia

H450101

Lumphat

Srêpôk

Campuchia

H451303

Bản Đôn

Srêpôk

Việt Nam

H450701

Pleiku

Srêpôk

Việt Nam

Độ dẫn điện
Ôxy hòa tan
Nhiệt độ
Tổng chất rắn lơ lửng
Can‐xi
Magiê
Natri
Phốt phát
Kali Độ kiềm toàn phần
Clo
Sulfate
Ni‐tơ tổng
Tổng Phốt phát
Nitrat
Ammonia
Nhu cầu ôxigen hóa học
Khuẩn Coliform

Trong lưu vực Sê San, việc đo đạc tiến hành tại Phum Phi (trên biên giới Việt Nam‐Campuchia) và tại Stung Treng. Nguồn: MRC
2009.
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2. Đặc Điểm ĐịA - vậT Lý
2.1. Địa hình
Cả hai lưu vực Sê San và Srêpôk đều có đặc điểm là có chênh lệch cao độ lớn và độ dốc cao. Lưu vực sông Sê
San trải dài từ cao độ 56 m tới 2.390 m so với mực nước biển và xấp xỉ 250 km dài, 120 km rộng giữa hai
điểm xa nhất30. Lưu vực Srêpôk thì rộng hơn, bằng phẳng hơn và có cao độ thấp hơn lưu vực Sê San. Chênh
lệch cao độ từ 50 m đến 2.409 m so với mặt biển, gần giống như lưu vực Sê San. Tuy nhiên, đa phần lưu vực
sông Srêpôk ở vùng thấp hơn và chỉ có một phần nhỏ ở phía đông nam là cao hơn 500 m. Lưu vực Srêpôk dài
xấp xỉ 330 km và rộng khoảng 225 km. Ở cả 2 lưu vực, cao độ tăng từ tây sang đông, nơi có dãy núi Trường
Sơn (xem Hình 3).
Tại Campuchia, lưu vực sông Sê San nói chung bằng phẳng với một vài khu đồi xa dòng sông. Chuyển lên
hướng đông bắc, địa hình đồi núi đạt độ cao 250 m phía bắc sông Sê San, trên thị trấn Ta Veang, các dãy núi
đạt trên 1.000 m và chia tách lưu vực sông Sê San từ lưu vực Sê Kông ở phía bắc31. Ở Việt Nam, địa hình nhiều
núi non hơn. Cao độ trung bình là 778 m và độ dốc ở đây là 10 độ32. Một thung lũng rộng lớn chạy từ thành
phố Pleiku, tới phía bắc hướng tới Kon Tum. Tại các đoạn xa nhất trên thượng lưu, địa hình gồm toàn núi, và
về mặt thủy văn núi đã chia nước chảy về hướng tây vào dòng Sê San, còn nước chảy về hướng đông thì đổ
ra biển Đông.33

30

31
32

33

Trừ những ghi chú khác, các giá trị thông số nêu trong báo cáo này, như cao độ và độ dốc, được tính dựa trên số liệu không gian.
Đối với độ cao, các con số tính từ mô hình cao độ số có tại CGIAR (http://srtm.csi.cgiar.org/).
CNMC, 2011, p. 65.
Độ dốc trung bình thiên về độ dốc đứng trên đoạn thượng lưu vực Sê San ở Việt Nam. Tại hầu hết các khu vực có người sinh sống,
độ dốc thường nhỏ hơn nhiều.
Someth và cộng sự, 2013.
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Hình 4: Cao độ của các lưu vực 3S
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Hình 5: Độ dốc trong các lưu vực 3S
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Lưu vực sông Srêpôk nói chung bằng phẳng ở những vùng thấp với một số ngọn núi nhỏ phía bắc Lumphat
chạy từ phía đông tới biên giới với Việt Nam. Có một số ngọn núi ở vùng phía nam lưu vực Srêpôk, phía tây
Đăk Mil. Cũng giống như lưu vực Sê San, địa hình lưu vực sông Srêpôk có nhiều núi hơn trên phần thượng
lưu, đặc biệt là phía tây nam Buôn Ma Thuột. Tuy nhiên, phần lớn diện tích của Việt Nam trong lưu vực ở cao
độ khá thấp (trung bình 525 m). Khoảng một nửa diện tích lưu vực sông Srêpôk có độ dốc dưới 1 độ mặc dù
trên phần thượng lưu vực có thể thấy một số chỗ rất dốc. Lưu vực sông Srêpôk bằng phẳng hơn nhiều so với
lưu vực sông Sê San, mặc dù vẫn có những vùng ở cao độ cao và các sườn núi dốc.
Hình 6: Đồ thị độ dốc trên các lưu vực 3S34

Phần trăm diện ch lưu vực theo thang độ dốc

ĐỘ DỐC TRONG CÁC LƯU VỰC 3S
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2.2. Địa chất
Cùng với khí hậu, địa chất là một trong số ít các tham số độc lập có ảnh hưởng tới đặc tính và hình dạng các
lưu vực sông35. Địa chất trong lưu vực sông Sê San và Srêpôk bao gồm một phần khối núi Kon Tum. Khu vực
này là một trong những khối núi đá vôi lớn nhất trên thế giới và được cho là có đặc điểm địa chất quan trọng
nhất của các lưu vực. Sự xuất hiện nhiều cát‐tơ đá vôi kết hợp với hệ thống hang động, các hệ sinh thái nghèo
chất dinh dưỡng, và thường có khá nhiều các loài đặc hữu, làm khu vực này được quan tâm nhiều về mặt
sinh học36. Trên phần thượng lưu vực, nhiều khối đá bao gồm đá biến chất, đá gơ‐nai và đá cẩm thạch. Dưới
hạ lưu vực, địa chất trên bề mặt thường là trầm tích phù sa, với các khu vực cát kết, cuội kết và bùn kết37. Các
đặc điểm địa chất khác nữa gồm phức hợp ba‐zan và các loại trầm tích mà ở một số khu vực có các mỏ và
quặng có giá trị như vàng, nhôm, kẽm và than đá.
2.3. các loại đất
Các loại đất chính ở cả hai lưu vực bao gồm đất xám và đất đỏ. Cả hai loại đất có giá trị thấp đối với canh tác
nông nghiệp nhưng lại có thể trồng được nhiều loại cây trồng khác38. Trong lưu vực Sê San, đất xám và đất
đỏ chiếm tương ứng tới 80% và 13,7% diện tích. Thành phần đất ở lưu vực Srêpôk cũng tương tự, nhưng
diện tích đất xám ít hơn (60%) trong khi diện tích đất đất đỏ lại nhiều hơn (20%). Đất phù sa và ven sông cũng
rất quan trọng do chúng thường chỉ xuất hiện cùng với các cánh đồng ngập lũ và là các khu vực có khả năng
sản xuất cao. Sự có mặt của chúng có thể giúp xác định các vùng đất ngập nước tiềm tàng. Đất nứt nẻ màu
lục có dọc ven sông ở hạ lưu vực Srêpôk. Loại đất này có thể sử dụng để trồng lúa, nhưng trong lưu vực 3S
có khá ít vùng trồng lúa trên loại đất này.
34

35
36
37
38
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Khoảng một nửa lưu vực Sê San có độ dốc dưới 5 độ, mặc dù một số phần dốc đứng có thể thấy trên phần thượng lưu vực. Nguồn:
SRTM.
Twidale, 2004.
Nagy và cộng sự, 2001.
CNMC, 2011, p. 66.
Someth và cộng sự, 2013.
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Bảng 8: Đặc tính các loại đất chính39
Loại đất

Đặc tính

Đất xám

Loại đất không có giá trị sản xuất nông nghiệp, có axit và thiếu các chất dinh dưỡng cơ bản. Cây
trồng có thể chịu được loại đất này có cây điều và dứa. Đất xám có thể chịu được xói mòn.

Đất đỏ

Thiếu các chất dinh dưỡng chủ yếu, nhưng có thể trồng cao su trên loại đất này.

Đất gley

Đất úng nước thường thấy ở các vùng có tầng nước dưới đất nông. Có thể trồng lúa hoặc cỏ
cho súc vật.

Đất tầng mỏng

Đất lẫn đá ít có khả năng cho nông nghiệp, kể cả trồng các loại cây.

Đất nứt nẻ

Đất sản xuất nông nghiệp khả năng thoát nước kém, thường dùng để trồng các loại cây như lạc
hoặc các loại cây khác có thể chịu được úng.

Bảng 9: Thành phần các loại đất trong lưu vực Sê San và Srêpôk40
Sê San

Srêpôk

Loại đất
Diện tích (km²)

% trong lưu vực

Diện tích (km²)

% trong lưu vực

15,117

80,04%

18,699

60,43%

Đất tích nhôm

37

0,20%

11

0,04%

Đất đá bọt

44

0,23%

438

1,42%

‐

0,00%

‐

0,00%

44

0,23%

612

1,98%

2,594

13,73%

6,113

19,76%

81

0,43%

576

1,86%

‐

0,00%

937

3,03%

176

0,93%

1,730

5,59%

Đất xám nâu bán khô hạn

‐

0,00%

‐

0,00%

Đất đen

‐

0,00%

‐

0,00%

Đất nâu tím

274

1,45%

180

0,58%

Đất đá ong

‐

0,00%

‐

0,00%

Đất nứt nẻ

519

2,75%

1,618

5,23%

2

0,01%

26

0,08%

18,888

100,00%

30,940

99,99%

Đất xám

Đất cát
Đất mới biến đổi
Đất đỏ
Đất phù sa
Đất gley
Đất tầng mỏng

Nước
Tổng cộng

39
40
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Sửa từ bài của Someth và cộng sự, 2013.
Phân bổ các loại đất trong lưu vực Sê San giống như trong toàn 3S với tỉ lệ đất đất xám cao hơn. Nước được liệt kê là lớp bề mặt
trong cơ sở dữ liệu của MRC và bao gồm các hồ chứa như hồ thủy điện Yali. Nguồn: MRC database (2009).
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2.4. Khí hậu
Lượng mưa cao tương quan với cao độ trong lưu vực sông Sê San and Srêpôk, và nhất là theo mùa, bị ảnh
hưởng bởi gió mùa tây nam41. Do ảnh hưởng của gió mùa, đa phần lượng mưa rơi trong mùa mưa từ tháng
5 đến tháng 9, mặc dù trong các vùng thuộc dãy Trường Sơn, mùa mưa dịch từ tháng 8 tới tháng 1242. Ví dụ
về mưa theo mùa được trình bày rõ trong Hình 6 tại một số vị trí minh họa ở hạ lưu vực Sê San.
Có 3 trạm quan trắc khí tượng thủy văn trong lưu vực Sê San và 6 trạm khí tượng quan trắc dài hạn trong lưu
vực Srêpôk được đưa vào cơ sở dữ liệu khí tượng của MRC43. Tuy nhiên, ít trạm có chuỗi số liệu dài và chính
xác, và các trạm trong cả hai lưu vực còn có nhiều thời đoạn thiếu số liệu. Vì thế, còn thiếu các số liệu vi khí
hậu ở phần giữa và thượng lưu vực. Hơn thế nữa, các số trung bình đã đánh dấu có sự thay đổi lớn từ tháng
này sang tháng khác và tại các cao độ khác nhau. Thay vào đó, các biến số về khí hậu được đưa vào đây như
là các ký hiệu mô tả giúp bổ sung các thông tin cơ bản về khu vực.
Lượng mưa
Lưu vực sông Sê San có lượng mưa trung bình năm là 2.037 mm. Ở phần hạ du, lượng mưa là 1.300 ‐ 1.900
mm và tăng lên tới gần 2.500 mm ở các phần lưu vực sông cao nhất44. Lưu vực sông Srêpôk khô hơn lưu vực
sông Sê San. Tại phần hạ du lưu vực sông Srêpôk lượng mưa trung bình là 1.569 mm và chỉ hơi tăng nhẹ lên
1.575 mm ở phần trung và thượng lưu. Tuy nhiên ở các đoạn cao nhất phía đông nam Buôn Ma Thuột, lượng
mưa lên tới gần 2.800 mm45. Số liệu mưa của lưu vực sông Srêpôk là đầy đủ nhất so với các thông số khí
tượng thủy văn khác. Từ năm 1985 có số liệu liên tục mặc dù trong cơ sở dữ liệu của Hệ thống Quan trắc Chu
trình Thủy văn của MRC (HYCOS) chỉ có một số điểm số liệu trước năm 2000. Số liệu của các điểm khác cần
phải được truy cập và tổng hợp qua các cơ sở dữ liệu khác của MRC46.
Hình 8: Lượng mưa trung bình tháng tại hạ lưu vực Sê San47
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CNMC, 2011, p. 11.
VNMC, 2010, p. 28.
VNMC, 2010, p. 24.
Số liệu do MRC cung cấp, dựa trên các đợt đo mưa. Phân tích về số liệu nội suy lâu dài của WorldClim (Hijmans và cộng sự, 2005)
cho thấy lượng mưa ở các đoạn cao nhất trong lưu vực thì cao hơn nhiều. Dùng số liệu nội suy này thấy là lượng mưa trung bình
năm trên toàn lưu vực là 2.383 mm.
Hijmans và cộng sự, 2005.
CNMC, 2011, p. 27.
Đo đạc tiến hành trong các năm từ 1961–1968 và 2000–2005. Nguồn: Ủy ban quốc gia sông Mê Công Campuchia (CNMC) 2009;
chỉnh sửa từ số liệu của Someth và cộng sự, 2013.
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Hình 9: Bản đồ lượng mưa trung bình năm trong các lưu vực 3S
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Nhiệt độ
Nhiệt độ trung bình giảm theo cao độ và thay đổi theo mùa. Nhiệt độ trung bình năm tại lưu vực Sê San là
20,6°C. Khu vực thấp hơn 1.000 m nhiệt độ trung bình là 24°C, và có thể tăng lên tới 40°C ngay khi bước sang
đầu mùa mưa. Tại trạm giám sát khí tượng Kon Tum trên lưu vực sông Sê San, nhiệt độ trung bình năm là
23,5°C, nhưng nhiệt độ trung bình cao nhất có thể lên tới 35°C trong tháng 3 và tháng 448. Trên dãy Trường
Sơn, các mô hình tính nhiệt độ cho thấy nhiệt độ trung bình thay đổi trong khoảng 15 đến 20°C, nhưng giảm
xuống tới gần 10°C trên các đỉnh núi cao49. Các giá trị nhiệt độ cực trị dao động theo sự thay đổi cao độ và sự
kết hợp với các yếu tố khác (hướng dốc), thảm phủ, và các yếu tố khác. Campuchia có nhiệt độ trung bình
cao hơn do nằm ở cao độ thấp hơn. Nhiệt độ trung bình ngày đạt tới 36°C trong tháng 4 và tháng 5. Nhiệt độ
thấp nhất trong thời gian này thường dưới nhiệt độ cao nhất từ 8 ‐ 10°C50. Tương tự, nhiệt độ tại Stung Treng
thì khá cao và ít dao động trong suốt năm.
Hình 10: Nhiệt độ cao nhất và thấp nhất tại Stung Treng51
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2.5. Thủy văn
Các đặc điểm thủy văn
Mặc dù các dòng sông thường được cho là những đơn vị đồng nhất, trên thực tế, ở từng đặc trưng thủy văn
nhất định, ví dụ như các ghềnh thác và các vùng nước sâu, có thể thấy những giá trị kinh tế và sinh thái khác
nhau52. Các đặc trưng địa mạonày có tác động mạnh đến toàn bộ sức khỏe về sinh học và sinh thái của một
dòng sông53,54. Ngoài các đặc điểm riêng biệt đó, sự kết nối giữa các đoạn sông, và với toàn bộ lưu vực sông
Mê Công là cực kỳ quan trọng cho sức khỏe vùng ven sông.
Lưu vực sông Sê San trải dài từ xã Đăk Glei, tỉnh Kon Tum ở Việt Nam tới tỉnh Stung Trung ở Campuchia. Khi
đến vị trí đập Plei Krong, sông Sê San chia thành 2 nhánh: nhánh Đăk Bla ở phía đông và nhánh Krông Pôkô
ở phía bắc55. Các nhánh Sông Sê San có tổng chiều dài khoảng 2.785 km, tương đương 19% tổng chiều dài
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Trạm giám sát khí tượng thủy văn Kon Tum không đặt tại thành phố Kon Tum và trước đây có tên là Đăk Bla.
Hijmans và cộng sự, (2005).
CNMC, 2011, p. 11.
Nhiệt độ ở đây cao hơn các vị trí nhiều núi non hơn trong lưu vực. Nguồn: VNMC, 2010.
Baran và cộng sự, 2011.
Meynell và cộng sự, 2014.
Baran và cộng sự, 2011.
VNMC, 2010, p. 22.
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các nhánh sông trong 3S và 2,3% chiều dài các sông trong lưu vực sông Mê Công56. Tuy nhiên, chiều dài này
là tổng hợp của hầu hết đều là các dòng nhánh nhỏ và do đó khó có thể xác định là liệu chúng còn có một vài
tên khác hay thậm chí không có tên. Chiều dài có thể xác định với tên là sông Sê San xấp xỉ 460 km. Ở các
đoạn thượng lưu, lòng dẫn chính của sông (thường xuyên có nước) thay đổi, khởi nguồn từ nhánh cao, hẹp
rồi mở rộng hơn tới chiều rộng hơn 150 m ở nhiều chỗ. Hẻm núi hẹp hơn 50 m chiều ngang có thể thấy ở các
đoạn sông rất hẹp. Ngoài ra, các hồ chứa thủy điện đã làm thay đổi chiều rộng và chiều sâu ở một số khu vực
trong lưu vực Sê San, làm ngập các lòng dẫn tự nhiên và hình thành các vùng rộng lớn giống như các hồ, như
phía trên đập thủy điện Yali. Ở Campuchia, sông khá rộng, nhiều chỗ rộng tới 150 ‐ 300 m. Tuy nhiên, cần lưu
ý là chiều rộng đó là kể cả dòng nước và bãi cát, và trong mùa khô, chiều rộng dòng nước có thể hẹp hơn57.
Một nghiên cứu do Baran và cộng sự, (2011) tiến hành đã xác định có 8 vùng sinh thái trong lưu vực Sê San.
Từ hợp lưu tại Stung Treng ngược lên km 58, lưu vực đặc trưng bởi môi trường đất ngập nước ven sông; rồi
tách ra từ km 38 trên sông Srêpôk. Từ km 58 tới km 156 có những bãi cát chạy dọc mép sông Sê San. Đi tiếp
lên thượng lưu, có một loạt đập giữa km 233 và km 286 ‐ vị trí đập Yali. Hồ chứa nước sau đập Yali dài 23 km
về phía thượng lưu (tới km 309). Thượng lưu Plei Krong, tại các đoạn xa phía trên thương lưu hồ chứa, sông
Sê San lại trở lại là dòng chảy trên vùng núi với sự pha trộn giữa lòng sông là đá, bờ sông là cát và một số chỗ
là các vùng đất ngập nước nhỏ58.
Lưu vực sông Srêpôk bắt nguồn từ 2 con sông nhánh là Krông Ana và Krông Knô, là các lưu vực đầu nguồn
rộng lớn trên phần thượng nguồn của lưu vực Srêpôk. Sông Srêpôk nhập với sông Sê San ở Campuchia và rồi
hòa dòng với sông Mê Công tại thành phố Stung Treng59. Dòng chính của sông Srêpôk (từ dưới Krông Ana)
dài xấp xỉ 260 km, không kể các chỗ uốn khúc. Về thủy văn, lưu vực sông Srêpôk có đặc tính của một hệ thống
sông nhánh theo kiểu cành cây trên phần thượng lưu. Mặc dù nhỏ hơn, các dòng nhánh thượng lưu chảy
dốc, nhiều khúc chảy theo đường thẳng, có những chỗ rộng hơn như nhánh Ea Krông bắt đầu rộng hơn và
chảy ngoằn ngoèo hơn. Và kiểu chảy này tiếp tục ở các phần còn lại của sông Srêpôk. Các đoạn sông trên
thượng nguồn Srêpôk bị thay đổi một cách đáng kể do vệc xây dựng của một số đập thủy điện, trữ nước và
làm thay đổi tình trạng nguyên thủy của dòng sông. Ví dụ: hồ chứa của công trình Buôn Tua Srah, Buôn Kuôp,
và Srêpôk 4 đã làm ngập nhiều khu vực và làm chúng không còn giống như dạng dòng sông nguyên thủy nữa.
Trên đường đi của mình, sông Srêpôk cũng chảy qua một số vùng nhấp nhô và bãi cát, các ghềnh nước như
khu vực gần khu bảo tồn động vật hoang dã Lumphat. Chỉ có 11 vùng nước sâu được xác định ở trên sông
Srêpôk, ít hơn nhiều so với sông Sê San, điều đó cho thấy lưu vực sông Srêpôk ít dốc hơn60.
Lưu lượng
Tùy từng năm, lưu vực 3S đóng góp từ 18% tới 26% lưu lượng trung bình năm cho sông Mê Công. Lượng
nước này nhập vào sông Mê Công và góp phần đáng kể cho dòng chảy ngược vào Tonle Sap61. Trên sông Sê
San, lưu lượng đỉnh lên tới 4.500 m³/s vào tháng 9 và thường giảm xuống còn 250 m³/s vào tháng 3. Nhịp lũ
này là quan trọng cho các loài cá cũng như bổ sung cho phù sa và các chất dinh dưỡng để làm phì nhiêu đồng
bằng sông Cửu Long62,63.
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Tổng chiều dài của các sông suối nhánh trong lưu vực có thể thay đổi theo trật tự của độ lớn xác định, phụ thuộc vào định nghĩa
“sông, suối”. Trong báo cáo này, tổng chiều dài của sông Sê San được lấy từ một phân tích thủy văn của lưu vực (xem Meynell và
cộng sự, 2014). Tổng chiều dài của các sông suối nhánh của Srê‐pôk được tính toán và làm tròn dựa trên số liệu không gian do
MRC cung cấp.
Meynell và cộng sự, 2014.
Baran và cộng sự, 2011.
VNMC, 2010, pg. 5.
CEPA, 2008. In: CNMC, 2011, p. 45.
MRC, 2005.
Baran và cộng sự, 2011.
Cochrane và cộng sự, 2010.
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Hình 11: Bản đồ các sông suối trong lưu vực 3S

Lượng nước đóng góp từ lưu vực sông Srêpôk là khá nhỏ so với quy mô lưu vực, chỉ 20,6 km³ (20 tỉ m³) hàng
năm tại Lumphat, tuy nhiên vẫn rất có ý nghĩa đối với tổng lượng dòng chảy đo được tại Stung Treng64. Để
tham khảo, lưu lượng trung bình của sông Sê Kông là 44 km³ /năm, trong khi lưu lượng trên sông Sê San thì
nhỏ hơn nhiều (25,6 km³ tại Veun Sai). Lượng nước sông Srêpôk đã thay đổi cả theo mùa và tổng thể. Đó là
do: 1) lấy nước phục vụ tưới tiêu (và nước bị tổn thất nhiều do bốc hơi) và 2) chế độ dòng chảy thay đổi do
vận hành của các hồ chứa. Xu hướng này có thể còn bị tác động bởi thâm canh nông nghiệp (tăng vụ hàng
năm, chuyển từ đất cạn sang canh tác nông nghiệp có tưới), và ở mức độ nhỏ hơn, do tăng dân số và phát
triển các khu đô thị và các nhà máy sản xuất công nghiệp65.
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Cochrane và cộng sự, 2010.
ADB, 2010.
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3. Thảm phủ, Bảo vệ và ĐA DạnG sinh học
3.1. Thảm phủ và sử dụng đất
Số liệu quốc gia về thảm phủ đều có ở cả Việt Nam và Campuchia. Tuy nhiên, do định nghĩa khác nhau về các
loại thảm phủ và phương pháp phân tích đã gây khó khăn trong so sánh số liệu xuyên biên giới quốc gia. Bộ
số liệu chính thức về thảm phủ toàn lưu vực của MRC hiện đã lạc hậu và chỉ nên coi là một chỉ số chung mà
thôi. Hầu hết tỷ lệ phần trăm thực tế về các loại thảm phủ chắc chắn đã thay đổi đáng kể trong 12 năm qua
kể từ khi phân tích này được thực hiện66. Điều này đặc biệt đúng đối với diện tích đất canh tác và độ che phủ
rừng, những số liệu có quan hệ tương tác và thường thay đổi đáng kể trong những năm gần đây67. Bộ số liệu
của MRC không có phần lưu vực sông Sê Kông, và một số vùng nhỏ khác không có số liệu. Vì thế trong nhiều
trường hợp này, các giá trị chưa được bổ sung đủ 100%.
Tính tới năm 2003, các lưu vực 3S có mức độ che phủ rừng lớn nhất trong hạ lưu vực sông Mê Công. Mặc dù,
trước đây dường như còn cao hơn. Trải qua 30 năm, thảm phủ đã thay đổi đáng kể68. Nhiều thay đổi về thảm
phủ trong những năm gần đây là do chuyển diện tích rừng tự nhiên sang diện tích canh tác nông nghiệp. Việc
xây dựng các hồ chứa thủy điện và tưới tiêu cũng đã chuyển các diện tích rừng và đất cỏ trước đây thành
mặt nước mở69.
Các đoạn thượng lưu của sông Sê San chảy qua các khu vực rừng rậm xen lẫn với đất nông nghiệp, đô thị và
các vùng đất trống khác. Khi chảy về phía Campuchia, nó chảy qua các vùng đang phát triển nông nghiệp và
cuối cùng tới các đầm ngập nước bằng phẳng và các vùng đất canh tác.
Ở lưu vực Srêpôk, tính đến năm 2003, diện tích rừng trồng là 1.750 km² (gần 6% diện tích lưu vực). Từ đó con
số này đã tăng lên do có thêm các khu vực nông nghiệp và nhà cửa dân cư70. Sự thay đổi lớn nhất về thảm
phủ trong những năm gần đây là do chuyển đổi diện tích rừng tự nhiên sang trồng cây công nghiệp và mở
rộng canh tác nông nghiệp. Việc xây dựng các hồ chứa thủy điện và tưới tiêu cũng làm chuyển các diện tích
rừng và trảng cỏ trước đây thành mặt nước mở71. Những đổi thay này gần đây lại mở rộng ra khắp phần lưu
vực Srêpôk thuộc Campuchia do quốc gia này đang phát triển nhanh chóng. Mặc dù bị áp lực như vậy, nhiều
diện tích rừng trong lưu vực vẫn còn tương đối lớn.
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CNMC 2011, p. 60.
Ibid., p. 58.
ADB 2010a.
Ibid.
GlobCover, 2009.
ADB, 2010.

CÁC LƯU VỰC SÔNG SÊ SAN VÀ SRÊPÔK

Hình 12: Bản đồ thảm phủ trong các lưu vực 3S (2003)
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Bảng 10: Thảm phủ trong lưu vực Sê San và Srêpôk năm 200372
Sê San

Srêpôk

Thảm phủ
Diện tích (km²)

% lưu vực

Diện tích (km²)

% lưu vực

638,0

3,4%

407,5

1,3%

3,0

0,0%

‐

‐

178,0

0,9%

656,9

2,1%

Rừng lá kim

‐

0,0%

Rừng lá rụng

617,4

3,3%

11.342,8

36,7%

10.432,5

55,2%

10.006,2

32,3%

Cây kinh tế

263,2

1,4%

685,8

2,2%

Rừng ngập nước

22,3

0,1%

858,9

2,8%

3.831,0

20,3%

2.596,9

8,4%

230,1

1,2%

1.749,8

5,7%

Đầm lầy

9,0

0,0%

4,1

0,0%

Vùng nước tự nhiên

79,1

0,4%

180,8

0,6%

Cây ăn quả

23,0

0,1%

17,3

0,1%

Đồng lúa

204,7

1,1%

424,4

1,4%

Trảng cây bụi

772,8

4,1%

568,1

1,8%

Đất du canh

516,2

2,7%

149,9

0,5%

Tổng cộng*

18.821,0

99,6%

30.924,0

99,9%

Rừng tre nứa
Đất trống
Khu vực xây dựng

Rừng thường xanh

Trảng cỏ
Cây công nghiệp

0,0%

Nông nghiệp
Đất canh tác được đánh giá chiếm gần 14% lưu vực sông Sê San vào năm 200373. Các cây trồng chính trên
vùng thượng lưu Sê San gồm cao su, cà phê và sắn. Diện tích trồng sắn đặc biệt được mở rộng đáng kể trong
những năm gần đây và hiện nay chiếm khoảng 30% đất nông nghiệp của tỉnh Kon Tum và 11% của tỉnh Gia
Lai. Do xói mòn đất gây tác động đến khu vực trước đây trồng sắn và nhu cầu kinh tế đối với cây cao su, diện
tích này đang nhanh chóng chuyển sang trồng cao su74. Có một số công trình tưới cung cấp nước cho khu vực
cho phép trồng hai vụ lúa: vụ mùa khô từ tháng 1 đến tháng 4 và vụ mùa mưa từ tháng 7 đến tháng 1075. Đất
nông nghiệp chiếm phần diện tích quan trọng của vùng đất trũng ở Campuchia, mặc dù thông tin về phần
này trong lưu vực rất hạn chế. Hiện nay khoảng 7% diện tich hạ Sê San được dùng cho nông nghiệp, trong đó
lúa là cây trồng chiếm ưu thế76.
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Loại thảm phủ phổ biến là rừng, chiếm hơn một nửa lưu vực sông Sê San. *Tổng số không làm tăng giá trị 100%, do có sự khác
biệt về ranh giới và phạm vi lưu vực và bộ số liệu về tầng phủ đất sông Sê Kông, theo bản gốc được MRC cấp. Nguồn: MRC 2003.
JICA, 2002. In: CNMC 2001, p. 54. Tuy nhiên con số này cao hơn đáng kể số liệu do MRC tính trong cùng thời kỳ.
Như đã dẫn ở trang 12.
Olivier và cộng sự, 2013, p. 13.
CNMC, 2001, p. 58.
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Cây trồng chính trong lưu vực sông Srêpôk là cà phê và sắn. Đất canh tác (gồm cả đồn điền) ước tính chiếm
khoảng 12% diện tích lưu vực Srêpôk vào năm 2003, hơi thấp hơn lưu vực sông Sê San, mặc dù lưu vực Srêpôk
có tổng diện tích lớn hơn và tổng diện tích canh tác gấp đôi diện tích canh tác trong lưu vực Sê San (3.500 so
với 2.000 km²)77. Ở phần lưu vực thuộc Campuchia, đất canh tác đã mở rộng nhanh chóng trong 3 thập niên
qua (giữa năm 1980 và 2007). Bộ Nông‐Lâm‐Ngư nghiệp Campuchia (MAFF) đánh giá rằng, diện tích trồng
lúa đã tăng gấp 3 lần: từ 16.403 ha lên 49.653 ha, mỗi năm tăng 7,5%78.
Rừng
Trong lịch sử, rừng gần như phủ kín hầu hết lưu vực sông Sê San và Srêpôk. Tuy nhiên diện tích rừng đã giảm
đi do các hoạt động của con người như khai thác gỗ và lấy đất cho nông nghiệp. Do sự hiện diện trước đây
của các loài cây gỗ có giá trị cao và việc chuyển đổi sử dụng đất ở vùng thấp cho mục đích canh tác nông
nghiệp đã làm cho rừng thường xanh ở các vùng đất thấp bị phát quang và chuyển sang cây công nghiệp như
cà phê, cao su và sắn. Rừng thường xanh (và cả rừng rụng lá) ở độ cao thấp là nơi có số loài động thực vật
cao nhất, vì thế việc mất rừng thường xanh là đặc biệt nghiêm trọng đối với đa dạng sinh học79. Hầu hết rừng
khộp rụng lá còn lại trong vùng nằm ở đông bắc Campuchia và các vùng lân cận ở Việt Nam, một số nơi thuộc
lưu vực sông Sê San và Srêpôk80.
Tới năm 2003 có 11.050 km² đất rừng tự nhiên (58.5%) trong lưu vực sông Sê San. Tuy nhiên, như đã nói
trên, diện tích này đã bị giảm đi. Trong các lưu vực 3S, diện tích rừng bị chặt phá xảy ra nhiều nhất trong lưu
vực sông Sê San. Một nghiên cứu mới đây đánh giá là 9,5% diện tích rừng trong lưu vực đã bị mất đi từ năm
2000 tới năm 201281. Nhiều thay đổi thảm phủ là do chặt cây lấy gỗ, chuyển diện tích rừng tự nhiên sang
trồng cây công nghiệp và mở rộng diện tích nông nghiệp. Việc hình thành các hồ chứa nước cho mục đích
làm thủy điện và tưới cũng đã chuyển đổi diện tích rừng trước đây thành vùng mặt nước hở.
Trong lưu vực sông Srêpôk, phần lớn rừng rụng lá là ở Campuchia, trong khi các diện tích rừng thường xanh
còn lại nằm ở các vùng núi cao tại Việt Nam. Ở khu vực quanh Buôn Ma Thuột, có những vùng rừng trồng
rộng lớn. Những vùng rừng trồng này chiếm ít nhất 5,7% diện tích lưu vực, trong khi loại đất phi lâm nghiệp
rộng nhất là đất cỏ chiếm tới 8%. Tính tới 2003, có 22.200 km² đất rừng tự nhiên (71,8%) trong lưu vực, không
kể số rừng trồng. Một phân tích toàn cầu mới đây đánh giá rằng giữa năm 2000 và 2012, khoảng 6% rừng
trong lưu vực sông Srêpôk đã bị chuyển đổi sang loại đất sử dụng cho các mục đích khác82.
Điều quan trọng cần lưu ý là độ che phủ rừng không phản ánh chất lượng rừng. Trên thực tế, luật pháp
Campuchia và Việt Nam coi rừng trồng theo kiểu độc canh là một loại đất rừng mặc dù giá trị về mặt sinh thái
của chúng thấp hơn rất nhiều. Trong các diện tích rừng vẫn còn được duy trì, một số vùng rừng có chất lượng
cao có thể nằm ở các vùng cao khó tiếp cận trong lưu vực. Ngoài ra, bộ số liệu về độ che phủ rừng thường
gộp các loại rừng bằng các khái niệm mở, như “thường xanh” hoặc “hỗn giao cây lá rụng”. Trong khi khái quát
hóa đó giúp cho việc mô tả các nội dung, trên thực tế, rừng là môi trường phức tạp và việc phân loại rừng
phụ thuộc vào định nghĩa chính xác và các phương pháp phân tích được sử dụng83.
Đất ngập nước
Một phần do có độ dốc khá lớn, so với dọc dòng chính sông Mê Công, không có nhiều khu đất ngập nước
quan trọng trong các lưu vực Sê San và Srêpôk. Tuy nhiên, con số dưới đây được tính dựa trên số liệu không
gian của MRC và có thể không bao gồm một số vùng đất ngập nước có diện tích nhỏ. Vì thế, các khu vực đất
ngập nước thực tế trong lưu vực Sê San và Srêpôk có thể nhiều hơn như nêu tại báo cáo này. Trong lưu vực
sông Sê San, khu vực đất ngập nước rộng nhất nằm dọc sông trong vùng đất trũng ở Campuchia. Mặc dù lưu
vực Sê San đứng thứ ba về nhiều vùng đất ngập nước nhất trong tổng diện tích toàn lưu vực của tất cả các
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JICA, 2002. In: CNMC 2011, p. 54.
CNMC, p. 58.
CEPF, 2011.
Tordoﬀ và cộng sự, 2005. In: CEPF 2011.
Hansen và cộng sự, 2013.
Hansen và cộng sự, 2013.
Rundel, 2009.
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tiểu lưu vực trong lưu vực Mê Công, hầu hết đất ngập nước nằm ở ven sông, theo các nhánh chính của sông
Sê San và chiếm dưới 0,5% tổng diện tích lưu vực84. Trong các đoạn sông này, đã xác định có 69 vùng nước
sâu, những nơi rất quan trọng cho cá và các loại thủy sinh khác85.
Bảng 11: Các khu vực đất ngập nước trong lưu vực sông Sê San và Srêpôk86
Sê San

Srêpôk

Kiểu đất ngập nước
Diện tích (km²)

% lưu vực

Diện tích (km²)

% lưu vực

Nước ngọt/ngập không thường xuyên

‐

‐

1,1

‐

Đất ngập nước ngọt

‐

‐

‐

‐

Đất ngập nước ngọt, không thường xuyên

‐

‐

10,0

0,03%

Hồ tự nhiên > 8 ha

‐

‐

‐

‐

Ven sông

89,5

0,47%

101,4

0,33%

Tổng cộng

89,5

0,47%

112,5

0,36%

Trong lưu vực Srêpôk, các vùng đất ngập nước có diện tích tương đối chỉ được ghi nhận dọc dòng chính và
trong các vùng ngập theo mùa ở hạ lưu khi đập hạ Sê San/Srêpôk 2 đang được xây dựng. Tổng số các khu
ngập nước này chiếm dưới 0,4% diện tích lưu vực87. Nói chung, môi trường thủy sinh chiếm diện tích nhỏ
hơn trong lưu vực 3S. Nếu chỉ nhìn vào các hệ sinh thái thủy sinh, các nơi sinh sống ven sông (như các khu
vực dòng chảy và hồ chứa) chiếm phần diện tích lớn nhất trong lưu vực Srêpôk. Trong lưu vực Srêpôk có
11.500 ha các hệ sinh thái thủy sinh trong đó có 60,8% là diện tích nước trống, nghĩa là diện tích sông và hồ
chứa88. Ngoài ra, lưu vực sông Srêpôk có một diện tích các đầm lầy khá rộng bổ sung thêm 32,9% diện tích
hệ sinh thái thủy sinh trong lưu vực.
Hình 13: Các kiểu hình đất ngập nước trong lưu vực 3S89
LOẠI ĐẤT NGẬP NƯỚC TÍNH THEO % DIỆN TÍCH LƯU VỰC
0.5%

Phần trăm so với tổng lưu vực

0.5%
0.4%
0.4%
0.3%

Nước ngọt/ngập không thường xuyên
Đất ngập nước ngọt
Đất ngập nước ngọt, không thường xuyên
Hồ tự nhiên > 8 ha
Ven sông

0.3%
0.2%
0.2%
0.1%
0.1%
0.0%
Sekong

84
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87
88
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Se San

Sre Pok

Tổng các lưu vực 3S

Meynell và cộng sự, 2014.
CEPA 2008. In: CNMC 2011, p. 45.
Vùng nước trống gồm các vùng như sông và hồ chứa. Tuy nhiên, số liệu chỉ có tới năm 2003 và vì thế không phản ánh những thay
đổi mới đây. Diện tích nước trống có vẻ đang tăng lên do xây dựng thêm các hồ chứa trong thập niên giữa 2003 và 2014. Nguồn:
MRC, 2003.
Meynell và cộng sự, 2015.
CNMC, 2011, p. 45.
MRC, 2009.
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Các kiểu thảm phủ khác
Các loại thảm phủ lớn nhất khác trong lưu vực là trảng cỏ (20%), trảng cây bụi (4%), và rừng tre nứa (3,4%,
không được liệt kê vào đất rừng như đã trình bày ở hình trên). Diện tích trảng cỏ và cây bụi được dùng để
chăn thả gia súc ở một số khu vực trong lưu vực; tre nứa là sản phẩm lâm nghiệp ngoài gỗ (NTFPs) quan
trọng90. Mặc dù không phải là loại che phủ chính trong khu vực, các sinh cảnh nước ngọt và các bãi cát sỏi giữ
vai trò quan trọng cho các loài thủy sinh và các loài chim. Trên các đoạn thượng lưu sông Sê San, các bãi sỏi
thịnh hành hơn và thường có các bụi cây thấp là sinh cảnh lý tưởng cho các loài chim. Ở các vùng thấp hơn,
các bãi cát nhiều hơn và thường ít thấy có thực vật phát triển91.
3.2. Khu bảo vệ
Việc thành lập một khu bảo vệ (PA) có thể cho thấy giá trị sinh thái tiềm năng và cải thiện công tác quản lý
cho một vùng. Tuy nhiên, giá trị thực của nó lại phụ thuộc vào lý do thành lập, hiệu quả quản lý và việc thực
thi hành luật pháp. Tuy đã có nhiều khu bảo vệ được thành lập trong lưu vực Sê San và Srêpôk, vẫn có các cơ
hội để cải thiện quản lý cũng như tăng cường hợp tác xuyên biên giới.
Lưu vực sông Sê San
Trong lưu vực sông Sê San có 5 khu bảo vệ chính92. Đó là Vườn Quốc gia Virachey, Vườn Quốc gia Chư Mom
Ray, Khu Bảo tồn Thiên nhiên Bắc PleiKu, và một phần diện tích của Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh và Khu Bảo tồn
Thiên nhiên Ngọc Linh. Tổng cộng, diện tích các PA là 3.070 km² (16,3%) trong lưu vực Sê San. Một phần diện
tích của các PA nằm ngoài lưu vực Sê San; diện tích trong báo cáo chỉ tính phần nằm trong lưu vực Sê San.
Bảng 12: Các khu bảo tồn chính trong lưu vực sông Sê San93
Khu bảo vệ

Diện tích (km²)

% trong lưu vực

‐

‐

2.271

12%

‐

‐

VQG Chư Mom Ray

523

2,8%

KBTTN Bắc Plei Ku

140

0,7%

VQG Kon Ka Kinh

111

0,6%

KBTTN Ngọc Linh

55

0,3%

3.070

16,3%

Campuchia
VQG Virachey
Việt Nam

Tổng cộng

BirdLife International đã xác định một số Vùng Chim Quan trọng (IBA) trong khu vực. IBA được định nghĩa là
các khu có ý nghĩa quan trọng toàn cầu cho sự tiếp tục tồn vong của các quần thể chim. Các IBA có thể, nhưng
cũng không nhất thiết, trùng với các khu bảo vệ chính thức. Các IBA nằm trong hoặc kề cận với lưu vực sông
Sê San được liệt kê trong bảng sau.
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Someth và cộng sự, 2013, p. 27.
BirdLife International. KH011: Sông Sê San. <http://www.birdlife.org/datazone/sitefactsheet.php?id=16662>. Truy cập ngày
9/5/2014.
IUCN và UNEP 2013.
Chỉ có khu vực nằm trong ranh giới lưu vực nêu tại đây. Nguồn: WDPA 2013.
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Bảng 13: Các sân chim quan trọng nằm trong hoặc kề cận với lưu vực sông Sê San94
Vị trí

Các loài chim quan trọng và phân hạng
theo Danh lục Đỏ về các Loài Bị đe dọa
của IUCNTM

Sông Sê San

Các vùng ven sông ở tỉnh Ratanakiri và Stung
Treng, Campuchia, dọc toàn bộ đoạn sông Sê
San ở Campuchia

Kền kền Bengal (Gyps bengalensis) (CR), Già đẫy
nhỏ (Leptoptilos javanicus) (VU), Te cựa (Vanel‐
lus duvaucelii) (NT)

Cao nguyên Kon‐
tum (vùng thứ
cấp)

Khu vực xung quanh thành phố Kon Tum, Việt
Nam

Trĩ sao (Rheinardia ocellata) (NT), Chích chạch
má xám (Macronous kelleyi) (LC), Khướu đầu
xám (Garrulax vassali) (LC)

Kon Cha Răng

12 km phía đông KBTTN Kon Cha Răng (gần
ranh giới phía đông của lưu vực Sê San)

Chân bơi (Heliopais personatus) (E), Hồng
hoàng (Buceros bicornis) (NT), Khướu mỏ dài
(Jabouilleia danjoui) (NT)

Ngọc Linh

Núi Ngọc Linh ở các tỉnh Kon Tum và Quảng
Nam, Việt Nam. IBA có diện tích 13.000 ha
thuộc KBTTN Ngọc Linh (Kon Tum) ở ranh giới
đông bắc lưu vực Sê San

Trĩ sao (Rheinardia ocellata) (NT), Khướu vằn
đầu đen (Actinodura sodangorum) (NT), Khướu
Ngọc Linh (Garrulax ngoclinhensis) (VU)

Kon Ka Kinh

12 km phía tây KBTTN Kon Cha Răng, Gia Lai,
Việt Nam. IBA được xác định trong phạm vi
41.000 ha của VQG Kon Ka Kinh, trong cao
nguyên phía đông lưu vực

Khướu Kon Ka Kinh (Garrulax konkakinhensis)
(VU), Chích chạch má xám (Macronous kelleyi)
(LC), Khướu đầu xám (Garrulax vassali) (LC).

IBA

Vùng Chim Quan trọng Hạ Lưu vực Sê San được đánh giá năm 2003 và được cho là một trong những nơi còn
có quần xã chim đẹp nhất tại ở Đông Dương. Các loài chim được ghi nhận ở đây bao gồm loài Cực kỳ Nguy
cấp Kền kền Bengal (Gyps bangalensis) và loài Sắp Nguy cấp Già đẫy nhỏ (Leptoptilos javanicus). Điều này cho
phép dự đoán các loài chim phổ biến và cả nhiều loài hiếm được ghi nhận ở các sinh cảnh tương tự trong
vùng cũng có thể có phân bố ở lưu vực Sê San. Ví dụ, dựa trên nhu cầu về kiểu sinh cảnh, các loài như Khỉ
đuôi dài (Macaca fascicularis) và Voọc bạc (Semnopithecus cristatus) rất có thể phân bố ở mức độ quần thể
nào đó trong lưu vực95.
Vườn Quốc gia/IBA Kon Ka Kinh được quan tâm đặc biệt do tính đa dạng và giá trị sinh học của nó. Ngoài các
loài chim quan trọng, ở đây còn ghi nhận một số thú nguy cấp và bị đe dọa. Những loài này bao gồm loài
Nguy cấp Mang Trường Sơn (Muntiacus truongsonensis), và các loài đang bị đe dọa toàn cầu như Voọc vá
chân xám (Pygathrix nemaeus cinereus), Khỉ cộc (Macaca arctiodes), và Vượn đen má hung (Nomascus gabriel‐
lae). Ngoài các loài đã được ghi nhận chính thức, một số loài có thông tin ghi nhận nhưng chưa xác định số
quần thể, là Gấu ngựa (Ursus thibetanus), Sơn dương (Naemorhedus sumatraensis) và hổ (Panthera tigris)96.
Sự có mặt của rất nhiều loài nguy cấp và đang bị đe dọa cho thấy tầm quan trọng đặc biệt của việc đảm bảo
các quần thể này được bảo vệ trong lưu vực sông Sê San.
Lưu vực sông Srêpôk
Trong lưu vực sông Srêpôk có 15 khu bảo vệ quan trọng97. Có diện tích lớn nhất trong số này có Vườn Quốc
gia Yôk Đôn và Rừng cấm Mondulkiri. Cũng như lưu vực sông Sê San, diện tích nêu trong báo cáo chỉ tính các
phần nằm trong lưu vực sông Srêpôk, nhưng một số trong các khu bảo vệ này có diện tích nằm ngoài phần
lưu vực. Tổng cộng, xấp xỉ 41% diện tích lưu vực tại Campuchia được bảo vệ trong khi 30% diện tích lưu vực
ở Việt Nam nằm trong các khu bảo vệ.
94
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NT = gần bị đe dọa, VU = sắp nguy cấp, LC = ít quan ngại. Nguồn: BirdLife International.
BirdLife International. KH011: Sông Sê San. <http://www.birdlife.org/datazone/sitefactsheet.php?id=16662>. Truy cập ngày
9/5/2014.
BirdLife International, 2014.
IUCN and UNEP, 2013.
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Bảng 14: Các khu bảo tồn chính trong lưu vực sông Srêpôk
Khu bảo vệ

Diện tích (km²)

% trong lưu vực

‐

‐

2.181

7,1%

940

3,0%

3.709

12,0%

Khu BT ĐVHD Phnom Prich

523

1,7%

Khu BT ĐVHD Phnom Namlear

504

1,6%

‐

‐

VQG Bì Đúp‐Núi Bà

525

1,7%

KBTTN Chư Hoa (đề xuất)

188

0,6%

KBTTN Chư Prông (đề xuất)

474

1,5%

VQG Chư Yang Sin

589

1,9%

KBTTN Đăk Mang (đề xuất)

289

0,9%

Hồ Lăk

98

0,3%

KBTTN Nam Ca

241

0,8%

KBTTN Nam Nung

105

0,3%

Tà Đùng (đề xuất)

191

0,6%

VQG Yôk Đôn

1.014

3,3%

Tổng cộng

11.571

37,4%

Campuchia
VQG Lumphat
Rừng cấm Nsok
Rừng cấm Mondulkiri

Việt Nam

Bảng dưới đây trình bày các sân chim quan trọng (IBA) và các loài chọn lọc được quan tâm trong lưu vực sông
Srêpôk.
Bảng 15: IBA trong lưu vực sông Srêpôk
Vị trí

Các loài chim có nguy cấp
đang được quan tâm bảo tồn

Thượng Srêpôk

Tiểu lưu vực ở thượng du thị xã Lumphat, một
phần nằm trong Khu BTĐVHD Phnom Prich
(Prech) và VQG Lumphat.

Quắm cánh xanh (Pseudibis davisoni), Quắm
lớn (Thaumatibis gigantean), Kền kền Bengal
(Gyps bengalensis), Kền kền đầu đỏ (Sarcogyps
calvus), Kền kền mỏ dài (Gyps tenuirostris)

Vùng đất thấp
Mondulkiri‐Kratie

Vùng đất thấp rộng ở tây nam tỉnh Mondulkiri,
phía tây Buôn Ma Thuột.

Kền kền Bengal (Gyps bengalensis), Kền kền
đầu đỏ (Sarcogyps calvus)

Lomphat
(Lumphat)

Vùng rừng lá rụng liên tục chạy dài từ Khu
BTĐVHD Lumphat tới hợp lưu của hai sông
Srêpôk và Sê San.

Kền kền Bengal (Gyps bengalensis), Kền kền
đầu đỏ (Sarcogyps calvus), Kền kền mỏ dài
(Gyps tenuirostris)

IBA
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Hình 14: Bản đồ các khu bảo tồn trong các lưu vực 3S

3.3. Đa dạng sinh học
Điểm nóng Indo‐Burma, một khu vực rộng lớn bao gồm cả tiểu vùng Mê Công mở rộng, là một trong những
khu vực đa dạng sinh học cao và bị đe dọa nhất trên thế giới. Tổ chức Bảo tồn Quốc tế (CI) xếp hạng khu vực
này trong top 10 địa điểm nơi có các loài không thể thay thế, và trong top 5 về mặt bị đe dọa98. Trong khu vực
này, đã xác định được 4 hành lang ưu tiên trong đó có sông Mê Công và các dòng nhánh của nó. Nằm trong
số dòng nhánh quan trọng nhất của sông Mê Công, các sông Sê San và Srêpôk vì thế cũng được ưu tiên cao
trong bảo tồn đa dạng sinh học. Quỹ Đối tác về các Hệ sinh thái Trọng yếu (CEPF) xác định các vùng ven sông
nằm trong lưu vực Sê San và toàn bộ phần hạ lưu vực Srêpôk là khu vực ưu tiên bảo tồn đa dạng sinh học99.
Lưu vực sông Sê San là nơi sinh sống của nhiều loài động và thực vật, trong đó có các loài đặc hữu khu vực
(chưa xác định được loài nào chỉ đặc hữu cho lưu vực Sê San). Một nghiên cứu rà soát tài liệu do Quỹ Quốc
tế Bảo tồn Thiên nhiên (WWF) tiến hành đã ghi nhận 367 loài mới trong tiểu vùng Mê Công mở rộng trong
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năm 2012 ‐ 2013100. Trong số đó, 131 loài phát hiện ở Việt Nam và Lào. Các ghi nhận loài đặc biệt đáng chú ý
gồm Nai (Cervus unicolor, một loài trong họ hươu nai), và Vượn đen má hung (Nomascus gabriellae). Các loài
thú lớn rất đáng quan tâm như Voi châu Á (Elephas maximus) và Hổ (Panthera tigris) đã được ghi nhận từng
phân bố ở các khu bảo vệ như Vườn Quốc gia Virachey. Tuy nhiên, sự hiện diện của chúng trong môi trường
hoang dã vẫn là vấn đề tranh cãi. Các loài như Saola (Pseudoryx nghetinhensis) được tìm phát hiện trên dãy
Trường Sơn thuộc Việt Nam và Lào đã bị suy giảm nghiêm trọng và không biết số lượng cá thể chính xác còn
tồn tại trong lưu vực Sê San là bao nhiêu.
Cá và các loài thủy sinh
Sông Mê Công nổi tiếng là một trong các hệ thống sông nước ngọt có sự phong phú và đa dạng sinh học nhất
trên hành tinh. Dòng sông là nơi sinh sống của 781 loài cá, cung cấp tới hai phần ba lượng protein cho cư dân
trong lưu vực101. Các lưu vực 3S là nơi phân bố của 42% (329) tổng số loài cá được ghi nhận ở lưu vực Mê
Công. Con số này rất có ý nghĩa vì tổng diện tích các lưu vực 3S chỉ chiếm 1/10 diện tích lưu vực Mê Công.
Trong số các loài được phát hiện, ít nhất có 89 loài (66%) là loài di cư và phụ thuộc vào sự kết thông với các
vùng lân cận102, trong đó có ít nhất 30 loài di cư giữa Biển Hồ Tonle Sap và sông Sê San/Srêpôk và là một phần
sinh thái học quan trọng của các lưu vực này103. Giữa tháng 5 và tháng 8, khi mực nước sông dâng lên, các
loài này di chuyển các ba lưu vực 3S, sông Mê Công, và Tonle Sap để đẻ trứng. Trong mùa khô, cá di cư tới trú
tại các vùng nước sâu trong sông Mê Công, và ở một phần, ở các sông Sê San và Srêpôk.
Trong lưu vực sông Sê San đã ghi nhận có 133 loài cá104. Tuy số lượng các loài khá cao xét theo quy mô lưu
vực, số lượng này vẫn ít hơn 50% so với số loài ghi nhận ở lưu vực sông Srêpôk. Một điều đáng chú ý là, không
có loài đặc hữu nào được ghi nhận duy nhất cho lưu vực Sê San. Điều đó có thể là do sự kết thông với lưu
vực Srêpôk và sự tương đồng về sinh cảnh giữa ba lưu vực. Trong lưu vực Srêpôk đã ghi nhận có 240 loài.
Đây là số loài nhiều nhất so với bất cứ lưu vực nào trong 3S và đại diện cho gần 73% số loài có trong toàn lưu
vực Mê Công.
Bảng 16: Số loài cá có trong các lưu vực 3S105
Lưu vực

Loài cá

% so với số loài trong lưu vực Mê Công

Họ cá

% so với tổng số

Sê Kông

213

64,7%

33

37,1%

Sê San

133

40,4%

26

29,2%

Srêpôk

240

72,9%

33

37,1%

Tổng cộng

329

‐

89

‐

Có ít nhất 14 loài cá có nguy cơ tuyệt chủng trong lưu vực Sê San, gồm các loài có nguy cơ tuyệt chủng cao
như cá tra dầu (Pangasianodon gigas), cá hô (Catlocarpio siamensis), và cá cháo đại (Aaptosyax grypus). Các
loài cá lớn như những loài trong lưu vực Sê San106. Căn cứ vào môi trường sống và nhìn thấy ở đâu đó loài cá
trà sóc (Probarbus jullieni) và cá vồ cờ (Pangasius sanitwongsei), cả hai được đưa trong danh sách đỏ của
IUCN, người ta cho rằng chúng cũng có trong sông Sê San. Ngoài các loài cá này, cá sấu hoa cà (Crocodylus
siamensis) cũng có thể cư trú ở một số vùng trong lưu vực, mặc dầu không biết vùng tập trung chúng ở đâu107.
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Conservation International, 2011.
Để biết thêm thông tin, vào trang http://www.cepf.net/
WWF, 2014.
Hortle, 2007.
Baran và cộng sự, 2013.
Baird và cộng sự, 2003.
Baran và cộng sự, 2013.
Sửa từ bản của Baran và cộng sự, 2013.
Ibid.
BirdLife International. KH011: Sông Sê San.
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4. Dân số, pháT TRiển Kinh Tế-xã hội và y Tế
4.1. Dân số
Dân số và nhân khẩu trong lưu vực Sê San và Srêpôk khác nhau đáng kể tùy theo quốc gia và vị trí trong lưu
vực. Nói chung, dân cư tập trung tại các khu vực ven dọc sông và ở một số thung lũng lớn, trong đó dân số ở
Việt Nam đông hơn ở Campuchia108,109. Một cách tổng quát hơn, dân số các lưu vực và ở Tây Nguyên bị lệ
thuộc vào chính sách khuyến khích di dân của chính phủ, làm tăng dân số, phát triển và các nhu cầu đi theo
tăng lên. Ví dụ, từ năm 2006 tới 2010, dân số của thành phố Pleiku, Việt Nam đã tăng lên tới hơn 85.000
người110.
Số liệu về dân số được sử dụng theo các báo cáo của Ủy ban Mê Công các quốc gia và tính toán từ số liệu thu
thập được từ LandScan111. LandScan là bộ dữ liệu cung cấp dân số ước tính dựa trên nhiều số liệu đầu vào,
gồm số liệu điều tra dân số quốc gia, địa hình và thảm phủ, và ảnh viễn thám. Tuy cũng có số liệu về dân số
từ các chính phủ Campuchia và Việt Nam, các bộ dữ liệu có thể dễ dàng truy cập (ví dụ, các số liệu do MRC
xuất bản) chỉ cho biết số dân ở cấp tỉnh và cấp huyện. Bằng việc sử dụng LandScan, ta có thể tính được một
cách chính xác số dân trong lưu vực và minh họa các hình thái phân bố dân cư.
Hình 15: Dân số trong các lưu vực 3S112
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CNMC, 2011, p. 11.
VNMC, 2011, p. 24.
Ibid.
LandScan, 2012. Để biết thêm thông tin, vào trang: http://web.ornl.gov/sci/landscan/. Trong đoạn này, số dân được lấy từ cả số
liệu điều tra dân số và của LandScan, tùy theo khu vực và nguồn số liệu có được.
Ibid.
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Lưu vực sông Sê San
Trong lưu vực sông Sê San, Campuchia có mật độ dân số dưới 10 người/km² tại nhiều nơi thuộc tỉnh Stung
Treng và Ratanakiri (nhưng trên 100 người/km² tại khu vực thị xã Ban Lung)113. Tại phần Campuchia trong lưu
vực, có 19.315 hộ. Với trung bình mỗi hộ có 5 người thì tổng số dân xấp xỉ là 95.000 người114. Con số này
được dự báo sẽ tăng lên tới hơn 140.000 người vào năm 2060 (gấp đôi dân số năm 2007)115. Dân số tập trung
tại các tỉnh lỵ và đa phần là người trẻ tuổi (43% dưới 15 tuổi)116. Việt Nam có mật độ dân số cao nhất: trên
200 người/km² ở tỉnh Gia Lai. Mật độ ở tỉnh Kon Tum thấp hơn đáng kể chỉ 46 người/km² 117. Tại tiểu vùng 7V
(gồm cả hai lưu vực Sê San và Srêpôk thuộc Việt Nam), mật độ dân số trung bình là 100 người/km², bằng
35% mật độ trung bình của toàn Việt Nam118.
Các đô thị chính trong lưu vực Sê San gồm Ban Lung và Stung Treng ở Campuchia và Pleiku và Kon Tum ở Việt
Nam. Lưu vực có tốc độ tăng dân số cao: trên 1% ở tất cả các tỉnh và trên 3% ở tỉnh Ratanakiri119. Có 37 nhóm
dân tộc thiểu số sinh sống trong lưu vực Sê San, và người Kinh chiếm trên một nửa số dân trong phần lưu
vực Sê San ở Việt Nam. Các nhóm dân tộc thiểu số gồm Gia Rai (17%), Xê Đăng (12%), Ba Na (9%), và Giẻ
Triêng (4%)120. Đa số dân ở Campuchia là người dân tộc Khơ‐me. Tuy nhiên, trong các lưu vực 3S các nhóm
dân tộc thiểu số lại chiếm đa phần121. Người Khơ‐me chỉ là thiểu số ở đây, chỉ có khoảng 14.154 người hay
18% tổng dân số. Các nhóm dân tộc thiểu số gồm người Chăm, Kachak, Kroeung, Lào, và Tompuon122.
Lưu vực Srêpôk
Lưu vực sông Srêpôk đông dân nhất trong các lưu vực 3S. Trong tổng số gần 4,7 triệu cư dân sống trong 3S,
có 2,9 triệu người (61%) cư trú tại lưu vực Srêpôk. Có 94% số người sống ở phần Việt Nam trong lưu vực
Srêpôk. Dân số sống tập trung xung quanh thủ phủ của các tỉnh là Buôn Ma Thuột, Gia Nghĩa, và dọc các
tuyến đường giao thông. Mật độ dân số ở Việt Nam là 118 người/km² hơn 10 lần mật độ ở Campuchia123. Ở
Campuchia, tốc độ tăng dân số là 1,7%/năm. Dân số ở Việt Nam tăng lên nhanh chóng chủ yếu do tăng dân
cơ học.
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CNMC, 2011, p. 16
Tổng điều tra dân số Campuchia năm 2008.
CNMC, 2011, p. 80.
CNMC, 2009.
Hong và cộng sự, 2013.
VNMC, 2010, p. 91.
Tổng điều tra dân số Campuchia năm 2008.
VNMC, 2010, p. 93.
CNMC, 2011, p. 16.
Ibid.
Landscan, 2012.
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Hình 16: Bản đồ phân bổ dân số trong các lưu vực 3S

4.2. phát triển kinh tế xã hội
Trong suốt thời gian đến cuối thế kỷ XX, Campuchia và Việt Nam được liệt vào các nước đang phát triển, đặc
trưng bởi GDP thấp, tỷ lệ nghèo đói cao và lệ thuộc nặng nề vào tài nguyên thiên nhiên. Từ giữa những năm
1980, Việt Nam đã thực hiện hàng loạt cải cách kinh tế, được gọi là “đổi mới”, khởi đầu đưa đất nước chuyển
mình sang giai đoạn “nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.” Campuchia đã bắt đầu thời kỳ quá
độ kinh tế vào năm 1995 hướng tới nền kinh tế định hướng thị trường. Trong những năm gần đây, cả 2 nước
đã phát triển nhanh chóng và Việt Nam đang chuyển sang tình trạng nước có thu nhập trung bình. Việt Nam
đã tăng trưởng với tốc độ 5,5% trong nửa năm đầu năm 2014, và đặt kế hoạch tăng 6,0% vào năm 2016124.
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Vào đầu năm 2014, tốc độ tăng trưởng của Campuchia là 7,2% và dự báo sẽ giảm đi trong tương lai125. Nông
nghiệp được trông đợi vẫn tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong xóa đói giảm nghèo ở khu vực nông thôn bởi
vì hầu hết người nghèo sống ở nông thôn và phụ thuộc chủ yếu vào nông nghiệp126.
Tính tới năm 2009, thu nhập hàng năm của tỉnh Stung Treng là 290 USD/hộ. Con số cực thấp này không nhất
thiết phản ánh điều kiện sống bởi vì kinh tế nông thôn không phải lúc nào cũng dựa trên trao đổi tiền mặt.
Các gia đình có đất có thể gieo trồng để tự cung cấp lương thực, đánh cá, săn bắn và thu hái một số tài nguyên
thiên nhiên mà không cần đến tiền. Tuy nhiên, con số trên vẫn là rất thấp xét cả trên phương diện toàn cầu
và ngay so sánh trong nước Campuchia. Sinh kế ở phần lưu vực Sê San và Srêpôk của Campuchia phụ thuộc
chủ yếu vào nông nghiệp không có tưới tiêu chủ động (do năng lực tưới rất nhỏ), đánh bắt cá, và thu lượm
các lâm sản phi gỗ (NTFPs)127. Sinh kế của người dân Campuchia và một bộ phận nhỏ dân số Việt Nam trong
các lưu vực 3S phụ thuộc nhiều vào tài nguyên thiên nhiên. Ở phần Campuchia, ước tính thu nhập hàng năm
từ các nguồn tài nguyên liên quan đến nước là 10 triệu USD, trong đó 91% là từ nguồn cá nước ngọt128. Ngược
lại, sản lượng lúa có tưới tiêu chỉ đạt dưới 120.000 USD một năm, tương đương 1% thu nhập của cả vùng. Sự
cân đối giữa các ngành phụ thuộc nhiều vào thủy điện và trữ lượng nước có thể sử dụng cho tưới tiêu, và vì
vậy, sự cân bằng này có vẻ đang biến động và sẽ còn tiếp tục bị thay đổi nhiều trong tương lai. Ở Việt Nam,
thu nhập trong lưu vực Sê San của cùng năm cao hơn, khoảng 660 USD/người, và có sự chênh lệch lớn giữa
khu vực nông thôn và đô thị.
Thu nhập hàng năm ở lưu vực sông Srêpôk phần Việt Nam cao hơn với sự chênh lệch lớn giữa khu vực đô thị
và nông thôn, và giữa các huyện khác nhau. Khoảng 40% dân số ở đây đang trong độ tuổi lao động, trong đó
84% làm việc trong lĩnh vực lâm‐nông nghiệp, và 5% thất nghiệp. Sinh kế ở đây phụ thuộc nhiều vào tài nguyên
thiên nhiên. Do vậy sức khỏe của hệ sinh thái tự nhiên trong lưu vực ảnh hưởng rất nhiều đến sinh kế của
người dân, nhất là đối với những người nghèo nhất. Tỷ lệ đói nghèo chính thức giảm từ 28,5% năm 2005
xuống còn 15,5% vào năm 2008, mặc dù có vài huyện trong vùng vẫn còn thuộc loại nghèo nhất Việt Nam129,130.
Nông nghiệp
Nông nghiệp là sinh kế phổ biến nhất trong lưu vực Sê San và Srêpôk. Cây trồng trong lưu vực Sê San gồm
lúa, khoai sọ, sắn, cà phê và cây ăn quả. Cây công nghiệp gồm: cao su, đậu tương, lạc, và vừng131. Ở Campuchia
do thiếu công trình thủy lợi nên các cây trồng như lúa không được trồng trên quy mô lớn vì phải tính đến
mùa khô. Trong mùa mưa Campuchia trồng 10.400 ha lúa trong lưu vực Sê San132. Ở Việt Nam trồng 44.000
ha lúa, diện tích rộng thứ hai sau sắn (53.000 ha)133. Tại phần Việt Nam trong lưu vực, hơn một nửa GDP là
do các hoạt động nông nghiệp và có liên quan134. Ngành nông nghiệp và lâm nghiệp huy động tới 84% số lao
động trong vùng135.
Cây trồng trong lưu vực sông Srêpôk gồm cà phê, hồ tiêu, khoai sọ, sắn, và cây ăn quả (như điều). Cây công
nghiệp, gồm cao su và các cây trồng khác, được trồng trên diện rộng khắp các vùng trong lưu vực136. Khoảng
90% số dân sống ở Campuchia lệ thuộc vào nông nghiệp để có lương thực và thu nhập. Tuy nhiên chỉ có 3,6%
diện tích lưu vực được dùng cho cấy trồng nông nghiệp. Diện tích này bao gồm: 21.000 ha lúa, gần 4.000 ha
trồng cây công nghiệp, và 2.500 ha cây ăn quả137. Kinh tế bổ sung và các đóng góp cho sinh kế có được nhờ
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các lâm sản phi gỗ và các tài nguyên thiên nhiên khác. NTFP bao gồm các loại vật liệu như mây (dùng để sản
xuất đồ dùng nội thất và đồ thủ công) và cây công nghiệp như thảo quả, và dược liệu cây cỏ và các vật liệu
khác như dây gai dầu.
Nghề cá
Vẫn chưa biết con số chính xác lượng cá đánh bắt được trong lưu vực Sê San và Srêpôk vì quy mô đánh bắt
cá nhỏ (cá nhân) và rải rác. Tuy nhiên, rõ ràng là cộng đồng cư dân ven hai con sông này phụ thuộc vào cá tự
nhiên làm nguồn protein chính và ở một số nơi, là phần thu nhập quan trọng. Như ở bảng bên dưới, lượng
cá đánh bắt bị suy giảm trong những năm gần đây, tuy nhiên, lý do có thể là do dân số tăng lên chứ không
phải do lượng cá ít đi. Số liệu cá ở lưu vực sông Sê Kông được đưa vào để so sánh, cho thấy lượng cá đánh
bắt theo đầu người ở Sê Kông cao hơn nhiều. Tuy nhiên tài nguyên thủy sản của các lưu vực 3S đang đối mặt
với tập hợp của nhiều đe dọa thực tế. Đó là những thay đổi về môi trường tự nhiên và chế độ dòng chảy, sự
thay đổi của thảm phủ và sự biến đổi của các đồng lũ, và sự khai thác cá quá mức dẫn đến suy giảm các quần
thể cá138. Biến đổi khí hậu cũng được xác định là mối đe dọa tiềm tàng tới cá và sinh kế, chủ yếu qua dự báo
về sự thay đổi của lượng mưa và dòng chảy mặt.
Bảng 17: Lượng cá đánh bắt theo đầu người trong các lưu vực 3S139
Lượng cá đánh bắt (kg/người/năm)
Năm

Sê Kông

Sê San

Srêpôk

2002

141,7

18,2

29,1

2003

113,3

15,1

25,1

2004

87,2

10,8

18,6

2007

32,7

4,4

4,4

2008

104,6

12,5

12,2

2009

119,9

12,3

12

Trung bình

99,9

12,2

16,9

Trong lưu vực sông Sê San, hàng trăm ngàn người sống dọc theo hoặc trong phạm vi vài km từ sông Sê San.
Phần lớn họ sống ở Việt Nam và được cho là không lệ thuộc vào cá tự nhiên như 3 đến 6 vạn người dân sống
ven sông ở Campuchia140. Các cộng đồng Campuchia phụ thuộc nhiều vào cá trên sông Sê San, là nguồn pro‐
tein, tuy nhiên tại đây chưa biết được số liệu chính xác và phụ thuộc nhiều yếu tố như khoảng cách đến dòng
sông và mức độ giàu nghèo. Mặc dù rõ ràng nghề cá địa phương có tầm quan trọng về cả kinh tế xã hội và
sinh thái, có nhiều kiểu tính toán lượng đánh bắt dẫn đến các số liệu khác nhau giữa các nguồn số liệu khác
nhau. Trong tiểu vùng 7C, có một nghiên cứu đánh giá giá trị của cá đánh bắt và đất ngập nước là 2,6 triệu
USD một năm. Tuy nhiên, đây chỉ là ước tính và con số thực tế có thể cao hơn nhiều141.
Ở Việt Nam, có ít số liệu về sản lượng và giá trị kinh tế của lượng cá đánh bắt phục vụ cư dân địa phương
trong lưu vực Sê San, gây khó khăn cho việc xác định mức độ thay đổi của số lượng cá. Tuy nhiên, các phỏng
vấn trong lưu vực do Ủy ban Quốc gia sông Mê Công Việt Nam tiến hành cho thấy là, cả lượng cá đánh bắt và
lượng cá trung bình đã giảm đi từ năm 2005142. Có tới 80% số cá hiện được đánh bắt trên các hồ chứa chứ
không phải ở các dòng chảy tự nhiên, và chính phủ đã đưa chương trình nhân nuôi sinh sản vào khu vực
này143.
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Giáo dục
Giáo dục trong lưu vực Sê San và Srêpôk hoàn toàn khác biệt giữa hai nước, và khác biệt dựa theo đơn vị
phân tích. Ở Việt Nam con số về giáo dục được báo cáo ở mức trung bình toàn quốc, theo tập hợp của MRC.
Theo số liệu này, hơn 80% học sinh độ tuổi tiểu học được tới trường và ở một số nơi, con số này là 100%144.
Ở Campuchia, tỷ lệ học sinh tới trường thấp: dưới 60% ở tỉnh Stung Treng, và dưới 40% ở tỉnh Ratanakiri145.
Ở Campuchia một nửa số người tuổi từ 15 ‐ 60 trong lưu vực Sê San là mù chữ. Giáo dục trung học cũng cùng
chiều hướng tuy nhiên là thấp hơn ở cả hai nước. Ở Việt Nam, ít nhất 50% trẻ trong độ tuổi học trung học
được tới trường trong khi ở Campuchia chỉ có 20% ở tỉnh Stung Treng và dưới 10% ở tỉnh Ratanakiri. Nguyên
nhân chính của tỷ lệ giáo dục thấp ở Campuchia là do trường ở xa, ngôn ngữ giảng dạy là tiếng Khơ‐me (không
phải tiếng mẹ đẻ của rất nhiều người trong độ tuổi đi học), trẻ em phải lao động phụ giúp gia đình, và thiếu
giáo viên146.
Tiếp cận nguồn cung cấp điện
Tăng trưởng kinh tế dẫn đến cần đầu tư nước ngoài nhiều hơn và đưa hàng triệu người dân trong khu vực
thoát khỏi đói nghèo. Đồng thời, nó cũng làm tăng nhu cầu về điện và các tài nguyên thiên nhiên then chốt.
Nhu cầu điện năng của Campuchia và Việt Nam dự báo sẽ tăng nhanh trong các thập niên tới.
Ở Việt Nam, nhu cầu năng lượng tăng 400% từ năm 1990 đến 2008 và được dự báo sẽ tiếp tục tăng mỗi năm
10% cho tới năm 2020147. Campuchia còn phải đối mặt với sự thiếu điện trầm trọng hơn và chỉ có một phần
tư dân số tiếp cận được với lưới điện (con số này ở vùng nông thôn là dưới 13%). Hiện nay tới 90% điện năng
của Campuchia được cấp bằng máy nhiệt điện sử dụng nhiên liệu nhập khẩu như dầu diesel rất đắt đỏ. Ở lưu
vực Sê San, việc được cấp điện ổn định ở những vùng không phải là đô thị, như Ban Lung là rất hiếm. Kế
hoạch Phát triển chiến lược quốc gia của Campuchia đòi hỏi phải tăng việc cấp điện với mục tiêu đưa điện
tới 100% thôn làng vào năm 2020. Thực tế, điều đó nghĩa là phải tập trung cao độ vào thủy điện. Nếu đạt
được mục tiêu đề ra, gần 70% trong tổng số 6.000 MW công suất sản xuất điện của Campuchia sẽ do thủy
điện cung cấp, mà đa phần các nhà máy ở vùng đông bắc, gồm lưu vực Sê San và Srêpôk. Ở các tỉnh trong
vùng, chỉ dưới 40% có điện lưới và con số này chủ yếu là đối với một số đô thị lớn nên trên thực tế thậm chí
thấp hơn. Ở khu vực nông thôn, nhiều nơi hoàn toàn không có điện lưới. Ngược lại, tại Việt Nam, có hơn
90% dân số trong lưu vực Sê San và Srêpôk được cấp điện148.
Tiếp cận với nguồn nước
Việc tiếp cận với nguồn nước sạch ở vùng nông thôn Campuchia bị hạn chế149. Cả hai tỉnh trong lưu vực Sê
San chỉ có khoảng 20% đến 40% có thể tiếp cận với nguồn nước sạch. Ở lưu vực Srêpôk, con số này là dưới
35% và thậm chí ở tỉnh Stung Treng là dưới 25%150,151. Ở cả hai lưu vực thuộc Việt Nam, tỷ lệ có nước là từ
80% đến 90%152. Ở các tỉnh Ratanakiri và Stung Treng thuộc Campuchia, 61% cư dân dùng nước suối, nước
sông Sê San hoặc sông Srêpôk, các khe suối nhỏ hoặc nước mưa. Khoảng 32% sử dụng nước giếng và chỉ
5,5% được dùng nước đã qua xử lý (hoặc là mua, nước dẫn từ ống, hoặc từ các giếng khoan )153,154. Việc được
tiếp cận với nguồn nước dẫn từ ống và đã xử lý là rất ít và chỉ có thể đối với cư dân sống trong các tỉnh lỵ.
Tương tự, tiếp cận với nguồn nước tưới cũng hạn chế (xem đoạn 5.2). Một lưu ý là, tài nguyên nước ngầm
tuy chưa được nghiên cứu nhiều nhưng cũng đã thấy bị đang suy giảm nhanh chóng ở nhiều nơi. Chỉ có một
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nghiên cứu hiện trường về nước ngầm ở khu vực này được ghi nhận là một phần của báo cáo đánh giá tác
động môi trường dự án thủy điện Hạ Sê San/Srêpôk 2155. Một luận án với chủ đề này cũng đã ước tính tiềm
năng trữ lượng nước dưới đất hàng năm cho vùng thượng lưu Sê San (Việt Nam) là 2.235 triệu m³. 156
Tiếp cận với công trình vệ sinh
Tiếp cận với công trình vệ sinh còn kém hơn tiếp cận với nguồn nước sạch và các mặt phát triển khác. Lãnh
thổ Campuchia trong lưu vực Sê San có dưới 8% hộ có nhà vệ sinh có hoặc không có nước xả tại nhà. Trong
lưu vực Srêpôk có dưới 2.100 hộ có nhà vệ sinh hoặc hố xí tại nhà157. Việt Nam trong tình trạng tốt hơn ở
mức 40–60% trong cả 2 lưu vực. Tiếp cận công trình vệ sinh là một chỉ tiêu quan trọng vì nó có liên quan tới
sức khỏe. Chưa rõ điều này gây đe dọa gì trong lưu vực Sê San hay Srêpôk. Tuy nhiên, với tỷ lệ tiếp cận công
trình vệ sinh thấp thì có thể giả định là một trong các nguy cơ lâu dài đối với sức khỏe con người là nước
sông bị nhiễm khuẩn coliform từ phân. Kim loại nặng cũng là một tác động tiềm tàng khác tới sức khỏe con
người. Một nghiên cứu ở Campuchia nơi cá là nguồn protein chính của dân cư cho thấy không thấy có tác
động rõ ràng tới sức khỏe hoặc ô nhiễm rộng, mặc dù hàm lượng thủy ngân trên mức cho phép đối với cho
một số loài (xem phần tiếp theo)158. Tuy nhiên có thể cần thêm số liệu để hiểu đầy đủ về mối đe dọa tiềm
tàng này.
4.3. sức khỏe con người
Phát triển y tế và giáo dục trong lưu vực Sê San bị chậm hơn các trung tâm đô thị lớn ở Campuchia và Việt
Nam. Việt Nam đã đáp ứng đủ dinh dưỡng và nhu cầu về calo cho nhân dân. Tuy nhiên, ở tỉnh Stung Treng,
khoảng 40% trẻ em bị thấp còi do suy dinh dưỡng. Điều này là do các yếu tố như thu nhập thấp, bất cập trong
tiếp cận đất đai và thủy sản, và cả yếu tố về bố trí dân cư. Trong lưu vực Sê San, khoảng 7% dân số Campuchia
có dưới 1 ha đất, và 8% không có đất trồng lúa159.
Chất lượng nước
Không có các mục tiêu về chất lượng nước riêng cho hạ lưu vực Mê Công, tuy nhiên các quan trắc chất lượng
nước được tiến hành để ghi lại xu hướng và xác định các vấn đề quan ngại đang nổi lên160. Chất lượng nước
trong hạ lưu vực Mê Công được đo tại khoảng 100 điểm lấy mẫu từ năm 1985 (các điểm đo ở Campuchia
được bổ sung từ năm 1993). Tuy nhiên, chỉ có 48 điểm có số liệu dài hạn161. Trong số này, 17 điểm được dùng
để tính Chỉ số Chất lượng Nước (WQI) hàng năm, dựa trên sự kết hợp giữa các thông số. Do hầu hết các điểm
lấy mẫu nước của MRC nằm trên dòng chính sông Mê Công, số liệu chất lượng nước lưu vực sông Sê San và
Srêpôk bị hạn chế. Tuy nhiên, một nghiên cứu đã tiến hành trong các mùa khô năm 2003 và 2004, các mẫu
nước của cả 3 lưu vực sông 3S đã được lấy để phân tích kim loại nặng và các chất ô nhiễm khác. Mẫu nước
của cả hai lưu vực Sê Kông và Srêpôk được lấy vào năm 2003. Mẫu nước trên lưu vực Sê San được lấy năm
2004 (không phải 2003)162. Việc lấy mẫu liên tục từ 2004 tới 2008 nhằm có được các giá trị chất lượng nước
nhiều năm (xem Bảng 18 dưới đây). Cả 3 lưu vực trong 3S được phân loại là bị “tác động” bởi các hoạt động
của con người và bị “tác động nhẹ” bởi việc sử dụng đất như canh tác nông nghiệp và chăn nuôi gia súc (hầu
hết các vị trí lấy mẫu trong hạ lưu vực Mê Công được xếp loại “bị tác động nghiêm trọng”).163
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Bảng 18: Phân loại chất lượng nước theo thông số đối với các lưu vực 3S164
Năm lấy mẫu
Sông

Mã điểm lấy mẫu

2004

2005

2006

2007

2008

Sê Kông

LKL

‐

A

‐

C

C

"

CKM

‐

A

B

B

A

Sê San

CSU

‐

A

B

B

A

"

CSJ

‐

A

B

A

A

Srêpôk

CSP

A

A

A

A

B

A = “Rất tốt”, B = “Tốt”, C = “Trung bình”

Một nghiên cứu bổ sung trong 2008–2009 đã bổ sung sự hiểu biết về chất lượng nước của phần Campuchia
trong các lưu vực này165. Nghiên cứu tiến hành trong mùa khô, phát hiện một số loài vi khuẩn lam và coliform
gây hại, nhưng mức dinh dưỡng khá thấp, cho thấy hiện tượng phú dưỡng chưa đáng quan ngại. Tuy nhiên,
với việc sử dụng phân bón ngày càng nhiều và không phù hợp, nhận định trên có thể thay đổi nhanh chóng.
MRC cũng đã tiến hành giám sát sinh học cơ bản trong lưu vực như các chỉ thị về chất lượng nước và sức
khỏe hệ sinh thái166. Trạm giám sát đặt tại làng Phoum Pir Trong lưu vực Sê San đã đo tình trạng tảo cát, động
vật nổi, động vật không xương sống cỡ lớn ven bờ và đáy.167
Mặc dù chất lượng nước vẫn có thể chấp nhận được trong lưu vực Sê San, có nhiều nguồn chất ô nhiễm tiềm
tàng. Số liệu từ Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Kon Tum ghi nhận có một số nhà máy mới được phép xả thải
xuống sông Sê San hoặc các dòng nhánh của sông. Các nhà máy đó bao gồm nhà máy đường ở Kon Tum, xả
khoảng 12.000 m³ nước thải mỗi ngày và mỏ vàng Đăk Ri Peng. Báo cáo bổ sung rằng có nhiều công ty nhỏ
hơn không đăng ký và vì thế lượng nước thải xuống sông Sê San dường như là cao hơn nhiều so với số liệu
báo cáo chính thức168. Các nguồn gây ô nhiễm khác gồm các khu công nghiệp và hoạt động thâm canh nông
nghiệp, khai thác mỏ, và nước xả từ các hồ chứa có thể có nồng độ ô xy thấp và có các chất ô nhiễm tích lũy.
Tới nay, các nguồn này không gây ra các tác động tiềm tàng đáng kể cho sức khỏe hoặc môi trường, như ô
nhiễm từ kim loại năng hay phú dưỡng. Ngoại lệ là mức độ coliform như nêu trên (kết hợp với nước thải)169,170.
Tuy nhiên, tới nay chất lượng nước vẫn còn khá tốt tại nhiều nơi trong sông Sê San.
Trong lưu vực sông Srêpôk, MRC đã đo chất lượng nước mặt tại 3 vị trí: tại Cầu 14 (quốc lộ 14) trên sông
Srêpôk, hạ lưu đập thủy điện Đray H’linh, và hạ lưu trạm thủy văn Bản Đôn171,172. Một nghiên cứu tiếp theo
về lưu vực Srêpôk năm 2011 cũng xem xét vấn đề chất lượng nước và tiếp tục đo đạc tại Bản Đôn và Pleiku
ở Việt Nam và tại Lumphat ở Campuchia. Nói chung, trên sông Srêpôk chất lượng nước ở hạ lưu các trung
tâm đô thị và nông nghiệp là từ “tốt” đến “hơi sút kém”, và có rất ít số liệu trên khu vực thượng lưu.
Kim loại nặng
Kim loại nặng được quan tâm đặc biệt do khả năng tích tụ sinh học (tăng hàm lượng do chúng chuyển lên
trong chuỗi thức ăn). Tuy nhiên, chúng không phải là mối quan ngại chính ở hầu hết các khu vực trong lưu
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Điều chỉnh từ báo cáo của Meynell et al.2012.
Tiodolf, 2009. In: CNMC 2011, p. 41.
MRC, 2009.
CNMC, 2011, p. 45.
VNMC, 2010, p. 49.
ADB, 2010.
SWECO, 2006.
Chi tiết về chất lượng nước của toàn bộ Hạ Lưu vực Mê Công và danh sách các thông số xem Báo cáo Kỹ thuật của MRC số 15 và
19.
VNMC 2010, p. 39.
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vực Sê San và Srêpôk. Trong một nghiên cứu năm 2004, hàm lượng chì (Pb; từ các mẫu phù sa) trong sông Sê
San cao hơn nhiều so với các chỗ khác, nhưng vẫn dưới ngưỡng hàm lượng có thể gây tác động (TEC). Chrôm
được đánh giá là tới mức TEC tại cùng một điểm lấy mẫu trên sông Srêpôk. Ngưỡng này vẫn là dưới mức có
thể gây ra các ảnh hưởng về sức khỏe173. Do đó, các tác động đáng kể tới sức khỏe do sử dụng trực tiếp nước
sông là không có. Tuy nhiên, mức độ tích lũy sinh học trong một số loài động thực vật có thể làm tăng đáng
kể hàm lượng kim loại nặng. Nguyên nhân làm hàm lượng này cao hơn tại tại một số điểm thu mẫu chưa rõ.
Hình 17: Hàm lượng chì trong hạ lưu vực sông Mê Công174
40
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Lưu vực sông Sê San đại diện qua điểm lấy mẫu CS23 trong đồ thị trên. Lưu vực sông Srêpôk tại điểm CS14.
Mặc dù hàm lượng cao hơn hầu hết các điểm khác trong lưu vực sông Mê Công, hàm lượng chì trong sông
Sê San vẫn dưới ngưỡng TEC. Ghi chú: năm 2003, không đo kim loại nặng tại vị trí sông Sê San.
Hình 18: Hàm lượng cơ‐rôm trong hạ lưu vực sông Mê Công175
Ngưỡng PEC

100
(M)
(M*)
(T)
()1

Hàm lượng
(mg/kg)

80
60
Ngưỡng TEC

Mekong
Bassac
Dòng nhánh
Giá trị trung bình nơi
hai mẫu cùng được thu
trong năm 2004

40
20

173
174
175

42

VS21 (M*)1

VP20 (M)1

CS19 (M)

CS18 (M*)

CP17 (T)1

CP15 (M)1

CS13 (M)

CS14 (T)

CS23 (T)

LP12 (M)

LS11 (T)

LS8 (T)

LS5 (M)

LS4 (M)

LP2 (M)

LS3 (M)1

0

Xuất bản bởi MacDonald và cộng sự, 2004. In: MRC 2007, Báo cáo Kỹ thuật Số 15.
MRC 2007, Báo cáo Kỹ thuật Số 15, Hình 19, p. 41.
MRC 2007, Báo cáo Kỹ thuật Số 15, Hình 16, p. 39.
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Lưu vực Srêpôk (CS14 trên đồ thị phía trên) có hàm lượng cơ‐rôm cao nhất đo được. Lưu vực Sê San đại diện
bằng điểm lấy mẫu CS23. TEC trong đồ thị phía trên là ngưỡng mà trên mức này, các tác động đến sức khỏe
sẽ xảy ra. Ghi chú: năm 2003 không đo kim loại nặng ở đây.

Hộp 2: Các tác động về số và chất lượng nước
Sông Sê San và Srêpôk còn giữ đươc tính toàn vẹn khá cao về số lượng và chất lượng nước. Tuy
nhiên, xu hướng cho thấy là cả số và chất lượng nước đều đang bị đe dọa bởi sự phát triển và sử
dụng tài nguyên thiên nhiên. Hai trong số các mối đe dọa đáng kể nhất là sự thay đổi sử dụng đất
và việc xây dựng các công trình thủy điện. Nếu xu hướng này tiếp diễn, các lưu vực có thể phải hứng
chịu thiếu nước trong các mùa khô kéo dài và các tác động to lớn tới chất lượng nước và thủy sản.
Thay đổi sử dụng đất
Sử dụng đất trong lưu vực Sê San đã thay đổi theo thời gian, rừng đầu nguồn đang bị chuyển sang
đất canh tác nông nghiệp. Mặc dù vùng đầu nguồn vẫn còn các diện tích rừng rộng, nhưng chúng
đang bị mau chóng chuyển sang sử dụng cho nông nghiệp. Đất rừng bị phát quang không thể giữ
nước hiệu quả. Điều này dẫn đến ít nước trong mùa khô và ngập lũ tăng lên trong mùa mưa và lượng
phù sa trong nước tăng. Ở Việt Nam, độ che phủ rừng ở Tây Nguyên đang chịu áp lực vì dân số địa
phương tăng lên do di dân và phát triển nông nghiệp, đặc biệt là do mở rộng diện tích trồng cà phê,
sắn và cao su.
Xây dựng thủy điện
Các đập thủy điện gây nhiều tác động trên sông Sê San. Thứ nhất, chúng làm thay đổi dòng chảy,
chuyển dòng chảy mùa mưa sang mùa khô và làm giảm đỉnh lũ và chênh lệch mức nước. Thứ hai,
ngoài việc làm thay đổi dòng chảy mùa, các đập thủy điện có thể gây ảnh hưởng tới chế độ dòng
chảy ngày. Để phát điện trong ngày, hoặc trong thời kỳ mưa lớn, đập có thể xả lưu lượng lớn xuống
hạ lưu. Điều đó làm mực nước dao động vài mét trong một thời đoạn ngắn. Sự dao động mực nước
đó có thể tác động tới chất lượng nước do nước gây xói và sục phù sa các bờ và lòng sông, và đe dọa
sức khỏe con người và hệ sinh thái thủy sinh.

CÁC LƯU VỰC SÔNG SÊ SAN VÀ SRÊPÔK

43

5. Tài nGUyên Thiên nhiên và pháT TRiển
5.1. Đường xá và cơ sở hạ tầng
Giao thông vận tải đóng vai trò rất quan trọng cho phát triển kinh tế, nó giúp tiếp cận thị trường, du lịch và
kết nối với các vùng ngoài lưu vực. Cơ sở hạ tầng giao thông vận tải còn hạn chế nhưng đang được cải thiện
ở cả 2 lưu vực. Trong lưu vực Sê San, các đường bộ chính bao gồm Quốc lộ số 13 (Campuchia) và Quốc lộ số
14, 19, và 24 (Việt Nam). Trong lưu vực Srêpôk Quốc lộ 78 chạy từ Stung Treng và chạy gần như theo đường
phân thủy giữa lưu vực Sê San và Srêpôk. Quốc lộ 14 và 19 cũng chạy qua Srêpôk, còn Quốc lộ 14c chạy theo
hướng bắc nam dọc biên giới Campuchia‐Việt Nam, trước khi chuyển sang hướng đông bắc nối với Buôn Ma
Thuột. Từ đây một số đường bộ và các tuyến vận tải nối với các thị xã, thị trấn nhỏ hơn.
Trong các lưu vực còn có một số đường bộ nhỏ hơn chạy theo hướng đông‐tây. Nhiều đường nối các thị trấn
nhỏ và các làng xã vẫn chưa được trải nhựa. Trong giông bão, đường và cầu có thể bị cuốn hoặc bị hư hại.
Thuyền là phương thức vận chuyển đặc biệt quan trọng trong mùa mưa khi đường xá bị ngập lụt và hư hỏng176.
Sông Sê San và Srêpôk cũng được dùng để vận chuyển nhưng có rất ít cơ sở hạ tầng như ụ tầu hoặc bến
thuyền. Chỉ thuyền nhỏ được sử dụng trên sông Sê San để vận chuyển người hoặc hàng hóa trong thời kỳ
nước thấp, nơi các thuyền có mớn nước 0,3m có thể đi lại trên toàn vùng. Do có rất ít bến thuyền, tàu thuyền
thường phải neo trực tiếp vào bờ sông177. Trong thời kỳ mực nước cao, thuyền trọng tải tới 3 T và mớn nước
0,7 m có thể đi lại trên dòng chính.
5.2. Diện tích có tưới
Lưu vực sông Srêpôk có mạng lưới các đập và kênh mương thủy nông phát triển nhất, cung cấp nước tưới
cho hơn 40.000 ha đất trang trại. Tại phần Việt Nam trong lưu vực Sê San có 17.591 ha đất được tưới chủ
động (mặc dù năng lực thiết kế còn lớn hơn nhiều, tới 39.806 ha). Trong lưu vực Sê San ở Việt Nam có 2 hồ
chứa và kênh tưới chính là các hồ chứa Đăk Uy và Biển Hồ đang cấp nước cho 1.400 ha cà phê, và khoảng
300 ha các cây trồng khác. Biển Hồ được xây năm 1979 và cấp nước cho 2.000 ha cà phê178. Có một số hồ
chứa hai mục đích như hồ thác Yali, cấp nước tưới và cũng phục vụ sản xuất điện. Các khu vực hồ chứa trong
3S sẽ được tăng lên trong tương lai. Chính phủ Việt Nam dự tính có 291.000 ha đất có khả năng tưới và đã
có kế hoạch phát triển tất cả diện tích đó trong tương lai, trong đó dưới 50.000 ha sẽ trồng lúa và số diện tích
còn lại sẽ trồng cà phê, ngô và các cây trồng khác. Nếu được phát triển, diện tích tưới đó sẽ cần tổng cộng
174 hồ chứa, 490 đập dâng và khoảng 2.600 km kênh mương179.
Ở Campuchia chỉ có 520 ha đất được tưới và hầu hết được xây dựng để cấp thêm nước trong mùa mưa mà
không được cấp nước trong mùa khô180. Có 39 dự án tưới trong vùng Sê San thuộc Campuchia. Tuy nhiên, chỉ
có 3 dự án hiện đang vận hành và 5 dự án vận hành một phần.181
Trong phần lãnh thổ Campuchia thuộc lưu vực Srêpôk, có dưới 6.000 ha đất được tưới. Tuy nhiên con số đó
đang thay đổi và hiện nay có thể cao hơn con số trong tài liệu. Các dự án tưới hiện đang được quy hoạch
nằm ở hạ lưu dự án thủy điện Sê San/Srêpôk 2 (đang xây dựng tính đến năm 2015) và ở các tiểu lưu vực khác
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CNMC, 2011, p. 81.
Someth và cộng sự, 2013.
VNMC, 2010, p. 102–104.
VNMC, 2010, p. 108–109.
ADB, 2010b.
Ủy ban Quốc gia về Phát triển Dân chủ Địa phương (NCDD) của các tỉnh Ratanakiri, Stung Treng.
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trên toàn lưu vực Srêpôk. Mặc dù nhu cầu nước hàng năm ở hầu hết các vùng hiện nay đã được đáp ứng,
nhiều nơi trong lưu vực Srêpôk đang bắt đầu chịu cảnh thiếu nước trong mùa khô182. Để hỗ trợ, các hồ chứa
phục vụ tưới, thường có quy mô khá nhỏ đã được xây trên thượng nguồn Srêpôk, cũng như trên thượng
nguồn Sê San.183
Diện tích 60.000 ha đất hiện được tưới trong các lưu vực 3S có thể sẽ được tăng thêm diện tích bổ sung
270.000 ha theo các kế hoạch hiện nay184. Nếu tổng diện tích 330.000 ha đất được tưới, sẽ có tác động tiềm
tàng tới chất lượng nước và làm thay đổi chế độ dòng chảy. Các dự án hiện đang trong danh sách nằm chờ ở
hạ lưu dự án thủy điện Sê San/Srêpôk 2 (5.000 ha), Sê San 3 (57.000 ha), và ở các tiểu lưu vực khác trên toàn
3 lưu vực.
5.3. Khai khoáng
Phần thượng lưu các lưu vực 3S gồm một phần khối núi đá Kon Tum, cắt ngang bề mặt đất và vận chuyển các
khoáng chất xuôi về hạ lưu. Điều kiện địa hình và địa chất đó đã phú cho khu vực này giàu có về tài nguyên
khoáng sản và tới nay vẫn chưa được khai thác rộng rãi. Khoáng sản tìm thấy ở đây gồm các mỏ vàng, bạc,
chì, đồng, và bô‐xít. Cũng có mỏ zi‐ri‐con và đá quý sa‐phia và các vỉa than đá. Các tài nguyên khác khai thác
trong các lưu vực 3S gồm cát và cuội sỏi sử dụng trong xây dựng185. Tiềm năng cho khai mỏ bô‐xít quy mô lớn
đang là mối quan ngại. Nếu được khai thác trong vùng 3S, sẽ có ảnh hưởng lớn đến tính toàn vẹn của hệ sinh
thái trong các lưu vực và có thể đòi hỏi phải xây dựng thêm các nhà máy thủy điện và cơ sở hạ tầng giao
thông vận tải.
5.4. các nhà máy thủy điện
Sông Sê San có một số đập đã được xây dựng, trong đó nổi tiếng bắt đầu với đập Yali 720 MW xây từ năm
1996. Tính tới năm 2003, trong lưu vực đã có ít nhất 238 “công trình thủy lực” bao gồm: khoảng 175 đập
dâng và 60 hồ chứa có quy mô nhỏ và vừa186. Mười năm sau, con số này đã tăng lên, mặc dù không có con số
cập nhật đối với các công trình nhỏ. Kể cả Yali, hiện có 8 nhà máy thủy điện quy mô lớn trong lưu vực, một
nhà máy đang được xây dựng, và 5 dự án đang trong các giai đoạn khác nhau của quy hoạch187. Tuy hiện chưa
có đập thủy điện lớn nào ở Campuchia, nhưng dự án Hạ Sê San/Srêpôk 2 hiện đang được xây dựng và sẽ bổ
sung công suất 400 MW cho Campuchia khi hoàn thành vào năm 2017.

182
183
184
185
186
187

VNMC, 2010, p. 91.
ADB, 2010.
ADB, 2010a.
Ibid.
VNMC, 2003.
MRC, 2009.
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Hình 19: Bản đồ các đập thủy điện trong các lưu vực 3S
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Bảng 19: Các đập hiện có và trong quy hoạch trong lưu vực sông Sê San
(số liệu tính đến cuối năm 2014)188
Quốc
gia

Tình trạng

Công suất lắp
(MW)

Năm

Sông

Đã hoàn thành

1

1992

O Chum

Prek Liang 1

Đã quy hoạch / đang nghiên cứu

64

2035

Prek Liang

Prek Liang 2

Đã quy hoạch / đang nghiên cứu

64

2035

Prek Liang

Đang xây dựng

400

2017

Sê San / Srêpôk

Hạ Sê San 3

Đã quy hoạch / đang nghiên cứu

180

2035

Sê San

Hạ Sê San 1

Đã quy hoạch / đang nghiên cứu

90

2035

Sê San

Sê Kông

Đã quy hoạch / đang nghiên cứu

190

2035

Sê Kông

Thượng Kontum

Đã hoàn thành

250

2014

Dak Bla

Plei Krong

Đã hoàn thành

100

2009

Krong Poko

Sê San 3

Đã hoàn thành

260

2006

Sê San

Sê San 3A

Đã hoàn thành

96

2007

Sê San

Sê San 4

Đã hoàn thành

360

2010

Sê San

Yali

Đã hoàn thành

720

2001

Sê San

Sê San 4A

Đã hoàn thành

63

2011

Sê San

Tên đập

Việt Nam

Campuchia

O Chum 2

Hạ Sê San/Srêpôk 2

Trên sông Srêpôk cũng có một số lượng lớn đập thủy điện và nhiều trong số đó mới được xây dựng trong
những năm gần đây. Tính đến cuối năm 2014 đã có 7 đập thủy điện công suất trên 10 MW, 1 đập đang xây
dựng, và 6 đập đang trong các giai đoạn quy hoạch khác nhau (xem Bảng dưới đây)189. Ngoài ra, một số lượng
lớn chưa xác định các đập thủy nông đã được xây dựng trong lưu vực Srêpôk. Đến nay, nhiều công trình hạ
tầng đã được thực hiện ở Việt Nam, nơi có độ dốc lớn hơn phần hạ lưu ở Campuchia. Dự án đập Hạ Sê
San/Srêpôk 2 sẽ là dự án lớn đầu tiên được xây dựng trên phần Campuchia trong lưu vực, và sẽ bổ sung 400
MW khi hoàn thành. Số lượng đập trong lưu vực Srêpôk đưa lưu vực có chỉ số thủy điện cao trong lưu vực
Mê Công. Nghiên cứu của Cochrane và cộng sự, (2010) phát hiện ra là chỉ với các đập hiện có, chế độ dòng
chảy đã bị thay đổi, với lưu lượng tăng gấp đôi trong mùa khô và làm thay đổi 8% dòng chảy (mùa khô) trên
dòng chính sông Mê Công tại Stung Treng.

188
189

Sê San/Srêpôk 2 nằm ở hạ lưu của cả hai lưu vực Sê San và Srêpôk. Nguồn (nhiều nguồn): MRC, 2009; Baran và cộng sự, 2013;
MRC,2009.
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Bảng 20: Các đập hiện có và đã được quy hoạch trong lưu vực sông Srêpôk
(số liệu tính đến cuối 2014)190
Quốc
gia

Tình trạng

Mục đích

Công suất lắp
(MW)

Năm

Sông

Đã quy hoạch /
đang nghiên cứu

Phát điện

330

‐

Srêpôk

Đang xây dựng

Phát điện

400

2017

Sê San / Srêpôk

Hạ Srêpôk 4

Đã quy hoạch /
đang nghiên cứu

Phát điện

235

‐

Srêpôk

Buôn Kuop

Đã hoàn thành

Phát điện, tưới
tiêu, thủy sản

280

2009

Srêpôk

Buôn Tua Srah

Đã hoàn thành

Phát điện, tưới
tiêu, thủy sản

86

2009

Krông Knô

Đrăng Phôk

Đã quy hoạch /
đang nghiên cứu

Phát điện

26

2017

Ea Krông

Đray Hlinh 1

Đã hoàn thành

Phát điện

12

1990

Srêpôk

Đray Hlinh 2

Đã hoàn thành

Phát điện

16

2007

Srêpôk

Đức Xuyên

Đã quy hoạch /
đang nghiên cứu

Phát điện, tưới
tiêu, thủy sản

49

‐

Krông Knô

Srêpôk 3

Đã hoàn thành

Phát điện, thủy
sản

220

2009

Srêpôk

Srêpôk 4

Đã hoàn thành

Phát điện

80

2010

Srêpôk

Srêpôk 4A

Đang xây dựng

Phát điện

64

‐

Srêpôk

Ya Soup (hạ)

Đã quy hoạch /
đang nghiên cứu

Chưa biết

Chưa biết

‐

Ea Hleo

Ya Soup (thượng)

Đã quy hoạch /
đang nghiên cứu

Chưa biết

Chưa biết

‐

Ea Hleo

Tên đập

Việt Nam

Campuchia

Hạ Srêpôk 3

190

48

Hạ Sê San/Srêpôk 2

MRC, 2009; Baran và cộng sự, 2013; Cơ sở dữ liệu Đập của CPWF, n.d.
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Tài LiệU Đọc Thêm
Để biết thêm thông tin sâu về các lưu vực 3S và các chủ đề liên quan, xin vào các trang web theo đường links
dưới đây:
•

Các lưu vực BRIDGE/3S: www.3sbasin.org

•

Mạng lưới bảo vệ các sông 3S: www.3spn.org

•

Thủy điện tại các lưu vực 3S: www.optimisingcascades.org

•

Số liệu: http://portal.mrcmekong.org

•

Luật và quản trị: www.waterlawandgovernance.org

•

Luật và chính sách: www.gwp.org/en/gwp‐south‐asia

•

Cơ sở dữ liệu luật và các văn bản pháp lý: http://faolex.fao.org
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