
Mưa lũ lớn ở lưu vực sông Dương Tử (Yangtze) đe 
dọa an toàn đập Tam Hiệp (Trung Quốc) 
 
Mưa lũ lớn ở sông Dương Tử và các nhánh của sông này lên cao nhất trong vòng 80 

năm trở lại đây. Theo cảnh báo của Đài khí tượng Trung ương Trung Quốc, trong 

hai ngày 26 và 27/6 mưa lớn và dông sẽ tiếp tục gây ảnh hưởng tới 10 tỉnh thành của 

nước này bao gồm Tứ Xuyên, Thiểm Tây, Vân Nam, Cát Lâm, Hồ Nam, Giang Tây, 

Trùng Khánh, Hồ Bắc, An Huy và Tây Tạng. 

Theo tờ ‘Le Monde’ (Pháp), hơn 60 người đã thiệt mạng hoặc bị báo mất tích, khoảng 

nửa triệu người đã phải sơ tán, 8 triệu người đã bị ảnh hưởng do mưa lũ và thiệt hại vật 

chất có thể lên đến 3 tỉ USD. Cũng theo báo này,  mưa đang xảy ra trên lưu vực sông 

Dương Tử không có gì lạ so với mọi năm, nhưng chỉ khác thường là lũ về sớm hơn từ 

tháng 5 với lưu lượng lớn. 

Nhiều ý kiến rất lo lắng về an toàn của đập Tam Hiêp trên sông Dương Tử với nhà 

máy thủy điện lớn nhất thế giới với với công suất 22.500 MW. Đập dài 2.355m, rộng 

660m và cao 185 m. Thân đập có thể tích 28 triệu m3 bê tông. Lượng thép đã được 

dùng là  463.000 tấn (tương đương 63 tòa tháp Eiffel tại Paris, Pháp). Mực nước 

trước đập 175m và sau đập  110m. Hồ do đập tạo nên rộng hơn 1.000 km2, chứa 22 

tỷ m3.  

Đập được khởi công xây dựng từ 1994 và chính thức đi vào hoạt động từ năm 2012 

với tổng mức đầu tư hơn 28,2 tỷ USD. 

Các chuyên gia khuyến cáo, nếu trường hợp đập Tam Hiệp vỡ, ít nhất 600 triệu 

người sống ở hạ lưu sông Dương Tử, bao gồm cả cư dân từ Nghi Xuyên đến Vũ Hán 

rồi Thượng  Hải sẽ chìm trong biển nước. 

Vương Vĩ Lộ (Wang Weilo), nhà nghiên cứu thủy văn nổi tiếng người Trung Quốc 

hiện đang sống ở Đức, nói rằng, sau trận lụt năm 1998, Thủ tướng Trung Quốc Chu 

Dung Cơ đã thuê các chuyên gia châu Âu đến để kiểm tra chất lượng đập và họ phát 

hiện một số thiếu sót.  

Tuy nhiên, các nhà chức trách Trung Quốc khẳng định đập Tam Hiệp vẫn an toàn 

kể cả khi lũ về lớn hơn nhiều so với mức hiện nay (chẳng hạn khi mực nước hồ cao 

tới 175m và lưu lượng lũ tới 75.000 m3/s). 



Dưới dây là một số hình ảnh lũ về năm nay và đập Tam Hiệp. 
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