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Xuân Lan ghi 

Đó là nhận định của ông Brian Eyler, Giám đốc Chương trình Đông Nam Á, Trung 
tâm nghiên cứu Stimson, Hoa Kỳ. Chỉ tính riêng tại tỉnh Vân Nam, lượng điện “bỏ 
không” thậm chí còn gấp đôi sản lượng điện tiêu thụ của toàn Thái Lan.  

Đập Xiaowan, Trung Quốc cao 292m (Ảnh: Flickr) 

Tại hội thảo “Tác động từ những chính sách của Trung Quốc đối với sông Mekong” tổ 
chức bởi Chương trình nghiên cứu kinh tế Trung Quốc (VCES), ông Brian Eyler, Giám 
đốc chương trình Đông Nam Á, Trung tâm nghiên cứu Stimson (Hoa Kỳ) cho biết năm 
2018 xảy ra tình trạng lãng phí điện tại các đập thủy điện của Trung Quốc trên thượng 
nguồn. 



Ông Brian Eyler đưa ra dẫn chứng về đập Tiểu Loan (Xiaowan) tại tỉnh Vân Nam, Trung 
Quốc. Với công suất 4.200MW, nó là đập thủy điện lớn nhất trên sông Mekong và có công 
suất lớn thứ 3 thế giới. Tuy nhiên sản lượng điện tạo ra phần lớn lại không được sử dụng 
do không có điện lưới đến phía đông Trung Quốc. 

Chỉ tính riêng tại tỉnh Vân Nam, lượng điện “bỏ không” thậm chí còn gấp đôi sản lượng 
điện tiêu thụ của toàn Thái Lan. 

Những nhà máy nằm tại khu vực đường bờ biển của Trung Quốc không sử dụng lượng 
điện trên mà thay vào đó là điện than.  

Trong khi đó, Trung Quốc tiếp tục xây các đập thủy điện trên sông Mekong. Ở thượng 
nguồn Mekong, trong tổng số 19 đập thủy điện, Bắc Kinh đã hoàn thành 11 đập. 

Ông Brian Eyler suy luận rằng, việc xây thêm các đập nhằm mục tiêu tích trữ nước cho lục 
địa này. Ông dự đoán trong khoảng 3 thập kỷ tới, Trung Quốc có thể đối mặt với tình trạng 
thiếu nước ngọt do băng tan trên dãy Himalaya sẽ cạn dần. Ngoài ra, Trung Quốc còn có 
thể tìm cách khơi nguồn nước chảy sang sông Dương Tử. 

>> Việt Nam đang chịu tổn thất nặng nề từ các đập thuỷ điện Mekong 

Liên quan đến tác động của việc liên tiếp xây các đập thuỷ điện chặn dòng Mekong của 
Bắc Kinh, ông Brian Eyler nhấn mạnh các đập thủy điện dọc sông Mekong không chỉ cắt 
giảm lượng nước chảy xuống hạ nguồn mà còn khiến giảm dòng phù sa, giảm luồng cá di 
cư cũng như làm mất tính đa dạng sinh học của dòng sông. 

Đáng lưu ý, việc này gây ra tác động rất lớn đến khu vực đồng bằng sông Cửu Long 
(ĐBSCL). Tháng 7- 8 vừa qua, ĐBSCL đối diện với đợt hạn hán nghiêm trọng, trong khi 
đáng lẽ mọi năm đây là thời điểm lũ về. Nguyên nhân được cho là việc trữ nước ở thượng 
nguồn. 

Ông Eyler cho biết thêm việc thiếu nước từ thượng nguồn cùng với sự xâm mặn của nước 
biển đang đe dọa sẽ mất đất. Ước tính cứ mỗi mét nước biển dâng sẽ làm mất 30% đất. Vị 
chuyên gia dự báo ĐBSCL sẽ mất nhiều đất, chưa kể đến tình trạng sụt lún.  

Trong thời gian tới, dự kiến có khoảng 374 đập thủy điện sẽ được xây dựng tại hạ nguồn 
sông Mekong, trong đó có hơn 300 đập tại Lào. Trung Quốc và Thái Lan sẽ tham gia với 
tư cách nhà đầu tư tại các dự án này. 

Trước tình trạng trên, ông đề xuất Việt Nam có thể hợp tác với Lào và Campuchia điều 
chỉnh theo hướng giảm số lượng đập thủy điện. 



“Việt Nam cần lưu ý thảo luận với Trung Quốc vì ĐBSCL cần có lũ để phát triển. Trong 
khi Lào lại không cần”, Eyler nói. Ông đánh giá an ninh nguồn nước là vấn đề thuộc về nỗ 
lực ngoại giao và nó không dễ dàng. 

 


