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PGS,TS. Dương Hồng Thẩm khởi đầu phần trình bày với thông tin từ Ngân hàng Thế giới cho 

rằng: ở Việt Nam, cứ 3 người thì chỉ 1 người biết đến vấn đề biến đổi khí hậu. Do đó, họ khuyến 

cáo chúng ta nên nghiên cứu, phổ biến thông tin nhiều hơn về vấn đề biến đổi khí hậu – một vấn 

đề đang được quan tâm thứ 3 trên thế giới sau suy thoái kinh tế toàn cầu và khủng bố. Vì vậy, 

PGS,TS. Dương Hồng Thẩm thực hiện các nghiên cứu với mong muốn cảnh báo mọi người về 

ảnh hưởng của xây dựng các đập thủy điện trên sông Mê Kông đến biến đổi khí hậu và đời sống 

người dân vùng Đồng bằng Sông Cửu Long. 

Sông Mê Kông là 1 trong 12 con sông dài nhất thế giới, xếp hạng 6 thế giới về lưu lượng dòng 

và có lưu vực xếp thứ 21 toàn cầu. Sông Mê Kông chảy qua 6 quốc gia, là ví dụ điển hình về tài 

sản chung nên cũng là nguồn gốc tiềm tàng những mâu thuẫn giữa lợi ích và thiệt hại của các 

quốc gia. Con sông này xuất phát từ cao nguyên Vân Nam (Trung Quốc), chảy qua Trung Quốc, 

Myanmar, Lào, Thái, Campuchia và Việt Nam (hạ lưu sông Mê Kông, là vùng Đồng bằng sông 

Cửu Long). Trong các quốc gia này, Trung Quốc và Lào có lợi thế nhất về suối và độ dốc dòng 

chảy để phát triển thủy điện. Do vậy, Lào xây dựng rất nhiều đập thủy điện trên lưu vực sông Mê 

Kông. Lào được xem là một quốc gia có tham vọng về năng lượng, coi thủy điện như đòn bẩy 

kinh tế của mình, mong muốn trở thành trung tâm năng lượng của Đông Nam Á. Lào sản xuất 
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nhiều điện và chủ yếu bán cho Thái Lan trong khi Thái Lan chủ trương hạn chế xây đập thủy 

điện để tránh ảnh hưởng đến môi trường tại quốc gia này. Theo thống kê của PGS, TS. Dương 

Hồng Thẩm, trên sông Mê Kông, Trung Quốc xây 7 đập thủy điện trên dòng chính, Lào xây 5 

đập thủy điện trên dòng chính và hàng trăm đập khác trên các dòng phụ, Thái Lan xây dựng 4 

đập và Việt Nam xây 2 đập thủy điện (Dray H’Linh và IaLy). Rõ ràng, việc xây dựng thủy điện 

đem lại lợi ích từ việc sử dụng thế năng tự nhiên để tạo ra điện năng, giúp phát triển đời sống dân 

cư và là cách ít ô nhiễm so với việc sử dụng các chất đốt từ năng lượng hóa thạch. Tuy nhiên, 

việc chặn dòng xây đập đã gây ra không ít những tác hại. Ảnh hưởng dễ thấy đầu tiên là sự thay 

đổi lưu lượng dòng chảy và chu kỳ thủy văn, làm suy giảm chất lượng nước sông. Ngoài ra, sự 

phân hủy rễ cây, sinh vật dưới đáy đập tạo ra khí metan, gây hiệu ứng nhà kính. Các đập thủy 

điện cũng chặn cá và phù sa, cá không thể bơi ngược dòng để sinh sản làm hạn chế sản lượng 

thủy sản trên sông Mê Kông; lượng phù sa sụt giảm sau vùng hồ chứa và ở khu vực hạ lưu. Một 

tác động quan trọng khác là để xây đập thủy điện, người ta buộc phải tiêu hủy rừng và di dân đến 

nơi khác. Ngoài ra, các hồ chứa nước quá lớn cũng dẫn đến thay đổi kết cấu địa tầng, gây ra 

động đất. Bên cạnh những ảnh hưởng này, đập thủy điện còn là một trong những nguyên nhân 

dẫn đến biến đổi khí hậu. Như vậy, việc xây dựng đập để lấy năng lượng phải đánh đổi bởi các 

vấn đề môi trường. Do đó, đập chỉ nên được xây dựng khi những lợi ích đem lại rất lớn, cao hơn 

thiệt hại từ các ảnh hưởng nêu trên. 

Biến đổi khí hậu sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế, môi trường và văn hóa xã hội, đặc biệt 

là vấn đề an ninh lương thực và an ninh năng lượng. Biến đổi khí hậu làm cho các dòng sông khô 

cạn dần, gây hạn hán trầm trọng hơn vào mùa khô nhưng gây lũ rất lớn vào mùa mưa. Biến đổi 

khí hậu đang làm băng tan ở Bắc Cực và dẫn đến sự nóng lên toàn cầu. Cùng với quá trình phát 

triển công nghiệp, lượng khí CO2 thải ra nhiều dẫn đến ô nhiễm không khí nặng. Ngoài ra, việc 

khai thác cát quá mức, chặt phá rừng để canh tác, xả nước thải ra sông ngòi, … đã làm trầm 

trọng hơn vấn đề biến đổi khí hậu. Trong khi đó, ở Việt Nam, hiểu biết của chúng ta còn hạn chế, 

việc đối phó của người dân còn cảm tính, chưa có cơ sở khoa học (như việc đóng cừ và chặn bao 

cát ở các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long để ngăn sạt lở - điều này không những không có 

tác dụng mà còn gây áp lực nặng hơn lên hạ tầng đất bên dưới). 
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Biến đổi khí hậu dẫn tới sự gia tăng nhiệt độ, do đó gia tăng nhu cầu tiêu thụ năng lượng. Điều 

này lại dẫn đến việc xây dựng nhiều hơn các đập thủy điện. Bên cạnh đó, biến đổi khí hậu làm 

nước biển dâng, tràn vào trong các kênh rạch dẫn đến việc xâm nhập mặn nặng hơn. Đất bị mặn 

hóa cùng với các thiên tai như lụt lội, giông gió, hạn hán ngày càng trầm trọng làm giảm năng 

suất trồng trọt, nước sạch, đất ở và tăng lan truyền bệnh tật. Kết quả là tăng nghèo đói, giảm chất 

lượng sống, tăng áp lực từ dân nhập cư lên các thành phố ít chịu biến đổi khí hậu, … Vậy, các 

ảnh hưởng của việc xây dựng đập thủy điện và vấn đề biến đổi khí hậu đang ngày càng tác động 

mạnh đến đời sống của người dân, không chỉ riêng ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. 

Để ứng phó, các nghiên cứu đã đưa ra những kế hoạch thích ứng và các chỉ dẫn định hướng để 

hạn chế biến đổi khí hậu. Từ tham khảo các nghiên cứu trước, PGS, TS. Dương Hồng Thẩm cho 

biết, trong các yếu tố tự nhiên, đất (đất ở và đất canh tác) và nước (nước uống, nước sinh hoạt và 

nước tưới) là 2 yếu tố quan trọng nhất cần phải bảo vệ trước tác động của biến đổi khí hậu. 

Nghiên cứu về tác động của biến đổi khí hậu và đập thủy điện đến 2 yếu tố đất và nước, PGS,TS. 

Thẩm sử dụng mô hình hồi quy đa biến với 2 chỉ số lượng mưa và lượng nước chảy tràn để thể 

hiện cho biến đổi khí hậu; chỉ số về diện tích mặt hồ ước lượng quy mô của đập thủy điện
2
; chỉ 

số khí phát thải đo lường ảnh hưởng kép của biến đổi khí hậu và đập thủy điện. Theo giả thiết 

của PGS,TS. Thẩm, mức độ chịu ảnh hưởng của các quốc gia sẽ tăng dần từ thượng nguồn đến 

hạ nguồn (Trung Quốc, Myanmar, Thái, Lào, Campuchia, Việt Nam). Dữ liệu được sử dụng 

trong nghiên cứu là số liệu trung bình trong 5 năm, thu thập từ các báo cáo số liệu, nghiên cứu 

được tiến hành bởi các học giả châu Âu, phương Tây, các tổ chức uy tín như IPCC, MRC, các 

NGO và được tài trợ bởi Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển châu Á. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy xu hướng tác động rõ ràng từ thượng nguồn đến hạ nguồn. Việt 

Nam là nước cuối nguồn sông Mê Kông và chịu ảnh hưởng nặng nề nhất và trực tiếp từ vấn đề 

nước biển dâng. Biến đổi khí hậu toàn cầu và việc xây đập thủy điện đã làm tăng nhiều lượng khí 

phát thải, giảm lượng nước về phía hạ nguồn gây hạn hán vào mùa khô và lũ lụt lớn vào mùa 

                                                 

 

2 Việc đo lường quy mô đập thủy điện thực tế sẽ mất rất nhiều chi phí. Do đó, diện tích hồ chứa được sử dụng để ước lượng cho 

quy mô đập thủy điện vì diện tích hồ càng lớn thì quy mô đập càng lớn.  
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mưa. Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy sự tương quan có ý nghĩa giữa diện tích mặt nước hồ 

chứa với diện tích sử dụng đất, giữa lượng nước chảy tràn và chất lượng nước sinh hoạt, tưới 

tiêu. Như vậy, ảnh hưởng từ đập thủy điện dẫn đến vấn đề an ninh năng lượng (thông qua ảnh 

hưởng đến diện tích sử dụng đất, lượng mưa, …) và tình trạng nước biển dâng do biến đổi khí 

hậu đã gây nguy cơ đến an ninh lương thực (qua ảnh hưởng đến chất lượng đất, nước). Tác động 

kép của đập thủy điện và biến đổi khí hậu cũng tăng dần từ thượng nguồn xuống hạ nguồn. Đập 

và biến đổi khí hậu hợp lại đã kích hoạt tác động tiêu cực cho các khía cạnh dân sinh ở hạ lưu 

theo 1 xu thế rõ rệt. Theo chiều từ thượng nguồn xuống hạ nguồn sông Mê Kông, lợi ích của các 

quốc gia giảm dần trong khi thiệt hại thì tăng lên. Các quốc gia thuộc vùng hạ lưu phải gánh chịu 

hậu quả trong khi các nước thượng lưu vẫn lên kế hoạch xây đập thủy điện. Biến đổi khí hậu dẫn 

đến vào mùa mưa, nước chảy về quá nhiều chính là nguyên nhân mực nước ở các đập thủy điện 

dâng cao, buộc thủy điện phải xả đập, gây thiệt hại cho người dân dưới hạ lưu. Nhưng nếu không 

xả nước, việc tích nước quá mức sẽ dẫn đến vỡ đập và gây thiệt hại nghiêm trọng hơn, trên phạm 

vi rộng hơn. 

PGS,TS. Thẩm cũng chỉ ra một số hạn chế trong nghiên cứu của mình rằng, độ tin cậy của 

nghiên cứu chưa cao vì số liệu 5 năm là ngắn hạn trong khi đó nghiên cứu biến đổi khí hậu cần 

tiến hành trong thời gian dài. Nghiên cứu chỉ sử dụng giá trị trung bình thay cho bộ dữ liệu chi 

tiết, và chỉ dựa trên viễn thám để đo lường sạt lở chứ chưa xem xét được những yếu tố kỹ thuật 

về địa hình, địa mạo. Những vấn đề này đòi hỏi có sự hợp tác từ nhiều nghiên cứu khác nhau 

mới thực hiện được. PGS,TS. Thẩm mong muốn sẽ nhận được sự hỗ trợ về các dữ liệu từ các cơ 

quan chức năng và hy vọng nghiên cứu này sẽ cung cấp phương pháp cho các tổ chức, cá nhân 

thực hiện những nghiên cứu chi tiết hơn về vấn đề này. 

Với các kết quả nghiên cứu nêu trên, PGS, TS. Thẩm đề xuất rằng, bên cạnh việc cần học cách 

để đối phó với vấn đề biến đổi khí hậu, chúng ta phải hành động trước mắt ở tầm cục bộ trong 

nước, tiểu vùng Mê Kông và sau đó là trên toàn cầu. Ngoài ra, ta cần tập trung vào nghiên cứu 

tác động lên việc xây dựng đập (địa), môi trường tự nhiên (thiên), và chính sách (nhân). Các 

nghiên cứu hiện có chỉ dừng ở mức chủ trương, chưa có những nghiên cứu cụ thể, lượng hóa để 

có thể triển khai trong thực tế. PGS,TS. Thẩm cho rằng phải thu thập dữ liệu, phân tích và lên kế 

hoạch thích nghi để ứng phó với biến đổi khí hậu. Để thực hiện việc này, cần lập ra các nhóm 
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nghiên cứu về kỹ thuật, kinh tế, văn hóa xã hội và môi trường để lượng hóa các thiệt hại của biến 

đổi khí hậu đến sức khỏe, đời sống con người và tìm ra cách thích ứng. Từ đó tính toán chi phí 

ngân sách và đề ra các chiến lược, hành động cụ thể. PGS, TS. Dương Hồng Thẩm đề xuất mô 

hình ‘Xương cá’ (fishbone diagram) của Ishikawwa để làm công cụ nghiên cứu thống kê những 

ảnh hưởng của biến đổi khí hậu.  

 

THẢO LUẬN 

Một khách mời quan tâm đến cách đo lường các biến số sử dụng trong nghiên cứu: trên thực tế, 

lượng khí nhà kính phát sinh từ rất nhiều nguồn, làm sao để ước lượng được lượng khí nhà kính 

phát sinh từ lòng hồ đập thủy điện chiếm tỷ lệ bao nhiêu? Vấn đề xâm nhập mặn là do các đập 

thủy điện ở lưu vực Mê Kông của Việt Nam gây ra hay do cả các đập đã được xây dựng của các 

quốc gia khác trên sông Mê Kông? PGS,TS. Dương Hồng Thẩm cho biết dữ liệu trên thế giới rất 

đầy đủ và chi tiết, chẳng hạn như có số liệu đo lường cụ thể lượng khí nhà kính do đập thủy điện 

ở Lào phát thải là bao nhiêu. Bên cạnh ảnh hưởng của các đập thủy điện ở sông Mê Kông của 

Việt Nam, việc xâm nhập mặn còn chịu ảnh hưởng bởi các con đập khác trên sông Mê Kông và 

những vấn đề thực tế khác trong quá trình phát triển kinh tế.  

Khách mời khác đặt câu hỏi: “Khi xây dựng các đập thủy điện, chúng ta có đánh giá tác động 

môi trường hay không và nếu có, hiệu quả của việc này thế nào?” Theo PGS,TS. Thẩm, việc 

đánh giá tác động môi trường được thực hiện nhưng chưa được bài bản. Ở các nước, khi đánh giá 

tác động môi trường, các nhà khoa học đến trực tiếp từng địa bàn đến từng thôn, ấp thu thập các 

thông số để phân tích cụ thể, và lập những báo cáo rất chi tiết. Do đó, kết quả đánh giá tác động 

môi trường của họ khá chính xác. 

Một khách mời băn khoăn đến việc xây dựng đập thủy điện dẫn đến các động đất kích thích theo 

cơ chế nào? Tại sao thủy điện ở Quảng Nam lại xuất hiện vấn đề này trong khi những nơi khác 

lại không? Theo PGS,TS. Thẩm, khi có 1 khối nước khổng lồ đè lên địa chất và cấu trúc đất 

không bền vững thì sẽ dẫn đến các sang chấn địa động lực kiến tạo. Miền Trung là khu vực có 

cấu trúc đất không bền vững nhưng lại tập trung rất nhiều thủy điện nên dễ xảy ra động đất. Khu 

vực phía Bắc như thủy điện Hòa Bình không phải không gặp vấn đề này nhưng nhờ cấu trúc địa 

tầng tương đối ổn định và thiết kế hệ thống đập tốt nên không dẫn đến động đất. Như vậy, vấn đề 
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động đất xảy ra là do khi xây dựng đập, người ta đã không khảo sát, tính toán đầy đủ và thiết kế 

đập thủy điện một cách chính xác để tránh những tác động này. 

Trả lời câu hỏi “Ủy ban sông Mê Kông có vai trò và quy định như thế nào trong việc xây dựng 

các đập thủy điện trên lưu vực sông Mê Kông?”, PGS, TS. Thẩm cho rằng Ủy ban sông Mekong 

có tiếng nói khá khiêm tốn trong vấn đề quản lý việc xây dựng đập thủy điện, nhất là khi các tổ 

chức tài chính thế giới lại ủng hộ và tài trợ cho việc xây đập. Ủy ban sông Mê Kông được thành 

lập vì đây là con sông quốc tế, tuy nhiên việc điều hành lại do mỗi quốc gia thực hiện và chịu chi 

phối bởi các vấn đề lợi ích kinh tế của quốc gia. Hơn nữa, mỗi cá nhân trong Ủy ban sông Mê 

Kông cũng chịu chi phối từ lợi ích riêng của quốc gia họ chứ không hẳn nghĩ đến lợi ích chung 

của toàn khu vực. Do vậy, mỗi nước hiện tự quyết định việc xây đập dựa theo nhu cầu phát triển 

kinh tế của họ. 

Quan tâm đến ảnh hưởng của đập thủy điện trên thượng nguồn sông Mê Kông đến vùng đồng 

bằng Sông Cửu Long ở hạ nguồn, khách mời đề nghị PGS, TS. Thẩm chia sẻ thông tin về những 

chính sách đã hoặc sẽ giúp người dân cải thiện môi trường sống hay di cư để tránh những ảnh 

hưởng này. PGS, TS. Thẩm cho rằng, đây là vai trò của các nhà làm chính sách, đòi hỏi phải có 

sự quan tâm đến đời sống người dân. Hiện đã có rất nhiều nghiên cứu của các nhà khoa học để 

lượng hóa ảnh hưởng của vấn đề biến đổi khí hậu, nhưng kết quả nghiên cứu còn nằm ở các hội 

thảo, chưa đi đến được các cơ quan có thẩm quyền đưa ra các chính sách. Các nhà nghiên cứu có 

thể tác động đến các nhà làm chính sách thông qua việc đăng tải những kết quả nghiên cứu hay 

tổ chức các hội thảo với sự tham gia của các nhà làm chính sách. Đây là vấn đề quan trọng để 

phát triển bền vững trên mọi mặt xã hội, kinh tế, và môi trường.  
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