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(Báo Dân Việt phỏng vấn Chủ tịch Hội Đập lớn & Phát triển nguồn nước Việt Nam)

Trước áp lực của mưa lũ, đập Tam Hiệp, con đập thủy điện lớn nhất thế giới phải
mở 3 cửa xả lũ khiến dư luận dấy lên nhiều lo ngại. Tuy nhiên, theo ông Hoàng
Văn Thắng - Chủ tịch Hội Đập lớn và Phát triển nguồn nước Việt Nam, Trung
Quốc vẫn đang kiểm soát tốt sự an toàn của con đập.

Ông Hoàng Văn Thắng - Chủ tịch Hội Đập lớn và Phát triển nguồn nước Việt Nam.

Mưa lũ lớn chưa từng có khiến đập Tam Hiệp vừa phải mở thêm một cửa xả
lũ, gây áp lực lũ lụt lên các vùng hạ du của Trung Quốc. Trên quan điểm
của một chuyên gia về đập lớn, ông nghĩ sao về độ an toàn của con đập
thủy điện lớn nhất thế giới này?

- Vừa rồi trên mạng xã hội xuất hiện các thông tin gây hoang mang dư luận
như đập Tam Hiệp đã vượt đỉnh lũ tới 2m. Tuy nhiên, theo quan điểm của
tôi, con số này cũng là bình thường.
Đập Tam Hiệp được thiết kế với độ cao 175m, thời điểm đầu vụ chiều cao
đỉnh lũ là 144m thì việc cao hơn 2m so với thiết kế là vẫn trong tầm kiểm
soát.

Đập Tam Hiệp phải mở thêm một cửa xả lũ. Ảnh: Thời báo Hoàn Cầu.

Còn việc họ phải mở thêm một cửa xả lũ trên đập Tam Hiệp cũng là việc
bất khả kháng khi mực nước trong hồ chứa lên cao. Bất kỳ hồ thủy điện nào
khi đối diện với áp lực mực nước tại hồ chứa thì đều phải mở cửa xả lũ và
vùng hạ du bị ảnh hưởng ngập lụt là khó tránh khỏi.
Lũ lụt tại Trung Quốc đã khiến hơn 20 triệu người bị ảnh hưởng và hơn
1,76 triệu người phải di dời.
Theo đại diện công ty vận hành đập Tam Hiệp, trong trận lụt này, hồ chứa
Tam Hiệp đã phát huy các chức năng giữ nước và giảm đỉnh lũ, ngăn nước
vượt qua mức an toàn tại hồ Động Đình và hồ Bà Dương.
Với dung tích cắt lũ ở mức 22 tỷ mét khối, con đập đã trữ bớt nước đổ về từ
thượng nguồn, giảm bớt phần lớn áp lực phòng chống lũ lụt ở trung lưu và

hạ lưu sông Dương Tử, nếu không có dự án Tam Hiệp, tình hình sẽ nghiêm
trọng hơn nhiều.
Hiện trên nhiều trang mạng xã hội xuất hiện các thông tin lo ngại về sự an
toàn của đập Tam Hiệp, quan điểm của ông về những thông tin này như thế
nào?
- Về chuyên môn sâu bên trong con đập do chúng ta không có nhiều thông
tin nên tôi không bình luận.
Nhưng có thể khẳng định, khoa học công nghệ về xây dựng đập thủy điện
của Trung Quốc rất phát triển, hiện đập Tam Hiệp vẫn đang trong tầm kiểm
soát, chưa cảm thấy nguy cơ về vỡ đập.
Còn nhiều thông tin trên mạng thì tôi cho rằng không đúng hoặc chỉ đúng
một nửa để gây hoang mang dư luận.
Nếu chỉ căn cứ trên ảnh mây vệ tinh thì có vẻ như đập Tam Hiệp đang
vỡ đến nơi nhưng thực tế không có chuyện đó.
Từ tình hình mưa lũ phức tạp ở Trung Quốc, theo ông, diễn biến thời tiết
cực đoan này có mối liên hệ với Việt Nam?
- Nguồn nước sông Trường Giang Dương Tử cách Việt Nam khá xa nên
tình hình lũ lụt ở Trung Quốc hiện không ảnh hưởng gì đến Việt Nam.
Ngay cả tại Trung Quốc, thực tế, thời điểm này thường là vào mùa lũ trên
lưu vực sông Dương Tử, nhưng cực đoan, kéo dài như năm nay thì hiếm
gặp.
Cơ quan dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cũng đã đưa ra dự báo năm
nay không thừa nước nhưng vẫn phải đề phòng những trận mưa lũ cực
đoan. Thực tế, ở miền Bắc đã từng xảy ra mưa lũ cực đoan, gây lũ lụt
nghiêm trọng ở những năm 1969, 1971.
Xin cảm ơn ông!

