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Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu trở thành Luật Quốc tế 

Ngày 4/11/2016, Thỏa thuận tại Hội nghị thượng đỉnh Paris COP21 (Conference of the 

Parties) về Biến đổi Khí hậu  (12/12//2015) đã trở thành Luật Quốc tế. Đây là một thỏa 

thuận mang tính bước ngoặt nhằm giải quyết tình trạng nóng lên toàn cầu mà người ta  lo 

ngại  rằng thế giới đang nóng lên còn nhanh hơn so với dự đoán. Cho đến nay, 96 quốc gia, 

chiếm hơn hai phần ba số lượng phát thải khí nhà kính của thế giới, đã chính thức là thành 

viên của Luật. Khi công bố Luật này tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York (Hoa Kỳ), 

Tổng thư ký Ban Ki Moon nhấn mạnh: "Hôm nay chúng ta làm nên lịch sử trong các nỗ 

lực của nhân loại nhằm chống lại biến đổi khí hậu" 

 

Giây phút hân hoan tại COP21 Paris ngày  12/12/ 
2015 khi Thỏa thuận được thông qua 



  

 

  

Tận dụng nguồn thủy năng ở các đập dâng có sẵn trên sông Ohio (Hoa Kỳ).  

Theo NHA (National Hydropower Association - Hội Thủy điện Quốc gia) Hoa Kỳ,  những 

đập dâng chưa phát điện là nguồn lực khai thác tốt nhất vì chúng hiện hữu và có rất ít hoặc 

không có xáo trộn đối với môi trường hay dân cư khi đặt thêm ở đó trạm thủy điện. Người 

ta ước tính rằng hiện chỉ có 3% phần trăm số đập chuyên phát điện và nếu tất cả các đập 

đều phát điện thì tổng công suất thủy điện tăng 12,1 GW.  

 

 

Năm 2016, các trạm thủy 

điện được lắp đặt thêm tại 

bốn đập dâng hiện có trên 

sông Ohio góp thêm công 

suất hơn 313MW nguồn 

điện sạch, trong đó Willow 

Island (44MW), Cannelton 

(88MW), Meldahl 

(105MW) và Smithland 

(76MW) . Bốn đập dâng ấy 

đều   được   xây  dựng  vào  
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những năm  60 & 70 của thế kỷ trước và các trạm thủy điện được bổ sung trong mấy năm 

gần đây  Sông Ohio chảy qua 6 bang của Hoa Kỳ và là phụ lưu rất quan trọng của sông 

Mississippi lớn hàng đầu thế giới. 

 

 Tiềm năng thủy điện ở Indonesia  

Indonesia có nguồn tài nguyên năng lượng tái tạo dồi dào. Một trong những ngành có triển 

vọng nhất là thủy điện. Tiềm năng của thủy điện ở Indonesia là khoảng 75,670GW cộng 

thêm với  770MW thủy điện nhỏ và rất nhỏ. Cho đến nay, mới chỉ sử dụng 4% tiềm năng 

thủy điện nhỏ. Để đáp ứng nhu cầu điện, những nhà máy thủy điện mới được bổ sung trong 

quy hoạch của Chính phủ Indonesia trong 10 năm tới là 5,7GW. 
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Phát triển thủy điện tại Indonesia 

 (khung màu lá cây    :  dự án đang thi công; 

 khung màu vàng    : dự án đang chuẩn bị khởi công; 

khung màu đỏ    : dự án đang thiết kế.) 

 

 
Động đất mạnh tại Kaikoura (New Zealand) ngày 14/11/2016 

 
New Zealand trong vùng 

 châu Á – Thái Bình Dương  

Việt Nam 
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chấn 

vùng 
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Trận động đất xảy vào lúc 2 phút sau nửa đêm ở đảo phía Nam New Zealand. Tâm chấn 

sâu 15km với cường độ 7,8 độ Richter. Động đất kéo dài 2 phút nhưng rung lắc mạnh chỉ 

trong 50 giây, gây sạt lở  và đứt gãy lớn, phá hủy nhà cửa, đường xá, đổ lấp sông,…và 2 

người chết. Công trình thủy lợi không bị thiệt hại gì đáng kể. 

 

 

Nhà đổ 

Đồng cỏ chăn nuôi sụt lở 

Đường bị hư hỏng nặng 



 
 

 

A.H.A. tổng hợp 

Đất lở lấp dường  

Đất lở chặn ngang sông  




