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Tài nguyên nước và các 
dòng sông là tài sản 
chung vô giá của tất 
cả mọi người, chúng là 

nguồn sống, là điều kiện tiên quyết 
để bảo đảm phát triển kinh tế-xã hội 
và văn hóa của một đất nước, sự sinh 
tồn của thế hệ hôm nay và mai sau. 

 
Việt Nam có 2360 sông có chiều 

dài trên 10 km. Cho đến những năm 
80 của thế kỷ 20 các dòng sông lớn 
của Việt Nam vẫn giữ được sinh thái 
tự nhiên.  Tuy nhiên, sự phát triển 
ồ ạt các công trình thủy điện ở Việt 
Nam trong hơn 2 thập kỷ qua trên tất 
cả các hệ thống sông của Việt Nam 
đã và đang gây nên những tổn hại 
nghiêm trọng đến môi trường, hệ 
sinh thái và phá vỡ sinh kế của cộng 
đồng người dân sống phụ thuộc vào 
nguồn tài nguyên này, đồng thời đặt  
tài nguyên nước nói riêng và hệ sinh 
thái của các vùng đầu nguồn, các 
sông suối Việt Nam trong tình trạng 
báo động về cạn kiệt và suy thoái 
khó hồi phục. Hiện nay hệ thống 
sông ngòi Việt Nam phải gánh cả 
nghìn công trình thủy điện lớn nhỏ 
và con số này sẽ tiếp tục tăng lên khi 
các quy hoạch được thực hiện hoàn 
chỉnh (Bộ Công thương, 2010). 

 
Nguồn tài nguyên nước của Việt 

Nam không được đảm bảo vì hơn 
60% lượng nước bắt nguồn từ các 
nước khác và đang đứng trước nguy 
cơ suy thoái nghiêm trọng do các tác 
động của quá trình tăng trưởng kinh 
tế và tác động của biến đổi khí hậu.

V RN là mạng lưới có sự tham 
gia của hơn 150 thành viên 
cá nhân và 22 thành viên tổ 
chức được thành lập từ năm 

2005, hoạt động chuyên biệt trong lĩnh 
vực bảo vệ sông ngòi, tài nguyên nước 
và phát triển bền vững ở Việt Nam. Đi tiên 
phong trong các hoạt động truyền thông, 
nâng cao nhận thức và vận động bảo vệ 
nguồn tài nguyên quan trọng này, VRN đã 
có nhiều đóng góp thiết thực trong việc 
cảnh báo các thách thức liên quan tới tài 
nguyên nước ở Việt Nam thông qua:

- Phát hành bản tin định kỳ 2 tháng/số 
với 300 bản/số cho thành viên mạng 
lưới, các cơ quan liên quan chia sẻ 
thông tin liên quan đến tài nguyên 
nước, sông ngòi, năng lượng thay thế 
ở Việt Nam và trên thế giới.

  
- Thực hiện các đề tài nghiên cứu nhỏ 

và nghiên cứu chuyên đề về các chủ 
đề liên quan đến sông ngòi, thủy điện 
để khuyến nghị chính sách với các cấp 

“Mạng lưới Sông ngòi Việt Nam hoạt động góp phần bảo vệ các hệ sinh thái sông 
và các lưu vực sông nhằm duy trì sự đa dạng sinh học cũng như sinh kế cho các 
cộng đồng trong các lưu vực  hướng tới mục tiêu phát triển bền vững của quốc gia”

“Thách thức của10 dòng sông Việt Nam” được xuất bản với sự tài trợ của Liên hiệp các 
Hội khoa học và Kỹ thuật Việt nam (VUSTA) và Tổ chức Care Quốc tế tại Việt Nam, trong 
khuôn khổ dự án “Tăng cường năng lực cho các tổ chức phi chính phủ Việt Nam”. 

Báo cáo đầy đủ có thể được tìm thấy tại địa chỉ www.warecod.org.vn 

D ò n g  S ô n g  T r o n g  L à n h , 
C u ộ c  S ố n g  P h ồ n  V i n h

chính quyền và cơ quan hoạch định 
chính sách.  

- Phối hợp với các nhà khoa học, cơ quan 
truyền thông, báo chí nâng cao nhận 
thức công chúng về những thách thức 
do phát triển thủy điện, ô nhiễm sông 
ngòi đối với sinh kế của các cộng đồng 
và hệ sinh thái tự nhiên.  

- Giám sát việc thực thi các chính sách 
đảm bảo an toàn của WB, ADB trong quá 
trình thực hiện các dự án Thủy điện ở 
Việt Nam

- Phản biện báo cáo EIA của 2 dự án thủy 
điện Đồng Nai 6 và 6A.

 
- Nghiên cứu, vận động dừng dự án thủy 

điện Xayaburi trên dòng chính hạ lưu 
vực sông Mê Công.

- Đóng góp ý kiến cho Luật Tài nguyên 
Nước sửa đổi.

Văn phòng điều phối miền Bắc:
Trung Tâm Bảo tồn 
và Phát triển Tài nguyên Nước
Phòng 801, Tòa nhà Hacisco, số 15 ngõ 107 
Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội
Tel:  (84-4)3 7730828/Fax:  (84-4)3 7739491       
Email: info@warecod.org.vn
Website: www.warecod.org.vn

Văn phòng điều phối miền Trung:
Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Xã hội
2/33 Nguyễn Trường Tộ - Huế
Tel/Fax : 054 877314
Email: csrd@vnn.vn 
Website: www.csrd.huecity.com 

Văn phòng điều phối miền Nam:
Trung Tâm Đa dạng Sinh học và Phát triển
85 Trần Quốc Toản, quận 3, Tp.Hồ Chí Minh,
Tel: (+84) 08 9325831 
Fax: (+84) 08 9320355 
Email: info@cbd-itb.org.vn  
Website: www.cbd-itb.org.vn 

Hành động hôm nay
  Bền vững mai sau“  ”

Hệ thống sông Việt Nam đã và đang phải gánh 
hàng nghìn dự án phát triển lớn nhỏ và hứng 
chịu tác động nặng nề của cuộc sống dân sinh...

Trước nguy cơ các dòng sông bị vỡ vụn, VRN xuất bản tài liệu này nhằm: 
- Nâng cao nhận thức công chúng về những nguy cơ, thách thức đối với 10 con sông 

lớn trên lãnh thổ Việt Nam.
- Kêu gọi tinh thần công dân của mỗi cá nhân người Việt Nam cùng chung tay hành 

động để bảo vệ nguồn tài nguyên vô giá này cho hôm nay và mai sau.
 



                           
  Hệ thống sông Hồng 

- sông Thái Bình
 

 Sông lớn thứ 2 của Việt Nam sau 
hệ thống sông Mê Kông được bắt nguồn 
từ tỉnh Vân Nam Trung Quốc. Trên sông có 
29 hệ thống thủy nông, 900 hồ chứa lớn và 
nhỏ, 1300 đập dâng, hàng nghìn trạm bơm 
điện lớn nhỏ, hàng vạn công trình tiểu thủy 
nông như mương, phai… Cùng với sự phát 
triển kinh tế của con người và tác động của 
biến đổi khí hậu, lưu vực đang phải đối mặt 
với những thách thức rất lớn do nhu cầu 
sử dụng nước ngày càng tăng, mâu thuẫn 
giữa các ngành dùng nước ngày càng 
phức tạp, nguồn nước sông ngày càng bị 
suy giảm cả về số lượng và chất lượng.  

 Phụ thuộc 48,7% nguồn nước 
từ bên ngoài, chưa có cơ chế hợp tác về 
chia sẻ nguồn nước công bằng, hợp lý 
giữa các quốc gia. Sự phát triển thuỷ điện 
phía thượng nguồn ảnh hưởng đến lượng 
phù sa và lưu lượng nước, dẫn đến nhiều 
nguy cơ như cạn kiệt nguồn nước, gia 
tăng nhiễm mặn, ô nhiễm nước mặt, nước 
ngầm, xói lở bờ sông.

Sông Mã

 Sông nằm trên lãnh thổ 2 Quốc 
gia là Lào và Việt Nam, nhưng không bị 
phụ thuộc nguồn nước từ nước ngoài, 
hiện trên sông có hơn 1800 công trình 
thủy lợi. Nằm trên địa hình phức tạp và 
khí hậu khắc nghiệt nên sông Mã chịu ảnh 
hưởng của biến đổi khí hậu, kết hợp việc 
xây dựng nhà máy ở thượng nguồn sẽ 
khiến vùng hạ lưu chịu nhiều thách thức 
về lũ lụt, hạn hán và ô nhiễm.

    SÔNG MÃ           Ảnh: Giang Trần

 Sông Cả
          Sông không có phân lưu, toàn bộ lượng 
nước về mùa lũ và mùa kiệt đều được chảy 
ra biển tại Cửa Hội. Trong lưu vực và vùng 
phụ cận đã xây dựng 3.193 công trình lớn 
nhỏ trong đó 1578 hồ chứa các loại, 459 
đập. Thuộc vùng khí hậu khắc nghiệt, địa 
hình dốc, cộng với việc xây dựng thủy điện 
trên thượng lưu đã gây ra các nguy cơ lũ 
lụt, hạn hán, sạt lở ảnh hưởng đến cuộc 
sống người dân.

Sông Ba
Lưu vực có dạng gần như chữ L, 

phần thượng và hạ lưu hẹp, giữa phình 
ra. Vùng thượng và trung lưu sông Ba 
địa hình biến đổi khá phức tạp bị chia 
cắt mạnh bởi sự chi phối của dãy Trường 
Sơn. Trên lưu vực sông có 4 công trình 
thủy điện lớn là An Khê-Ka Nak, Krông 
Hnăng, sông Hinh và Sông Ba Hạ có tổng 
công suất  377 MW, và 329 công trình 
thuỷ lợi.

 Nằm trong vùng có khí hậu phức 
tạp cộng với sự biến đổi khí hậu toàn cầu 
và việc xây dựng các công trình thủy điện 
đơn mục tiêu nên hạn hán, lũ lụt đã gây 
nhiều thiệt hại cho người dân mấy năm 
gần đây, ngoài ra còn phải chịu ô nhiễm 
với nguồn nước thải từ các nhà máy chế 
biến khác nằm trên lưu vực. Nguồn sống 
của cánh đồng miền Trung và Tây nguyên 
đang gặp nhiều thách thức.

Sông Vu Gia - Thu Bồn
 
Bắt nguồn từ vùng núi cao sườn 

phía Đông của dãy Trường Sơn, sông Vu 
Gia - Thu Bồn có độ dài ngắn, còn độ dốc 
lòng sông lại lớn. Được đánh giá là lưu 
vực có tiềm năng thủy điện lớn xếp thứ 
4 toàn quốc, theo quy hoạch, lưu vực 
này sẽ có 10 công trình được xây dựng. 
Lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn thời gian 
qua không còn giữ được nguyên vẹn do 
sự hình thành của các công trình thủy 
điện. Đến nay có 7 công trình thủy điện 
lớn trên hệ Vu Gia - Thu Bồn đang phát 
điện, gồm: công trình thủy điện A Vương, 
Sông Côn 2, Khe Diên, Đại Đồng, Sông 
Cùng, Za Hung, Trà Linh 3. Mặt khác, lưu 
vực sông này đang đứng trước nguy cơ 
bị ô nhiễm bởi tình trạng xả nước thải 
chưa qua xử lý, hoặc xử lý không đúng 
quy định từ các nhà máy ở các khu, cụm 
công nghiệp.

Sông Hương
Là lưu vực có sự chuyển tiếp nhanh 

từ vùng núi xuống thẳng đồng bằng trũng 
thấp hình thành hệ thống sông không có 
trung lưu rõ rệt. Hiện có 100 hồ chứa các 
loại được xây dựng ở vùng trung du, miền 
núi và vùng cát. Vấn đề phát triển thủy điện 
trên lưu vực đã ảnh hưởng đến môi trường, 
sinh thái hạ lưu vực. Việc thiếu sự quản lý và 
giám sát trong quá trình vận hành hồ chứa 
dẫn đến lũ lụt, hạn hán bất thường.
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Sông Srêpôk

                Cung cấp nguồn nước mặt quan 
trọng cho 4 tỉnh Đắk Lắk, Đăk Nông, Lâm 
Đồng và Gia Lai. Địa hình của lưu vực khá 
phức tạp với những cao nguyên xen kẽ núi 
cao và núi trung bình, hướng dốc chính 
thấp dần từ Đông Nam sang Tây Bắc. Hiện 
nay, ô nhiễm do chất thải từ các khu công 
nghiệp Hòa Phú (Đắk Lắk), Tâm Thắng 
(Đắk Nông) nằm ngay bên bờ sông là một 
thách thức lớn. Do đó, nguồn lợi thủy sản 
của dòng sông bị ảnh hưởng và ngày càng 
thêm cạn kiệt khiến nhiều loài đang lâm 
vào tình trạng nguy cấp. Phát triển thủy 
điện cũng là một vấn đề lớn, gây phá rừng, 
giảm độ che phủ của rừng và ảnh hưởng 
đến sinh kế của cộng đồng, đặc biệt là 
người dân tộc thiểu số. 

                       Sông Đồng Nai
             
Hệ thống sông lớn thứ 3 cả nước 

có 911 công trình, trong đó có 406 hồ chứa, 
371 đập dâng và cống, 134 trạm bơm và 
hệ thống thủy lợi. Sự phát triển ồ ạt thuỷ 
điện trên lưu vực sông Đồng Nai đang đặt 
ra những thách thức lớn cho môi trường, 
sinh thái, sinh kế và vùng đầu nguồn. Diện 
tích rừng bị thu hẹp, các khu bảo tồn thiên 
nhiên, Vườn Quốc gia như khu Nam Cát 
Tiên, Bù Gia bị ảnh hưởng tiêu cực. Vấn đề ô 
nhiễm cũng đang đặt ra nhiều thách thức, 
do lưu vực sông nằm trong vùng trọng 
điểm phát triển kinh tế của phía Nam.

Sông Mê Công  
       Về đến lãnh thổ Việt Nam được 
gọi là sông Cửu Long, là hệ thống sông 
lớn nhất Việt Nam. Sông Cửu Long được 
đánh giá là khu vực có nguồn tài nguyên 
thiên nhiên phong phú, mức độ đa dạng 
sinh học cao và có vai trò sống còn đối 
với sự phát triển nông nghiệp của đồng 
bằng sông Cửu Long. Hiện tại, lưu vực 
này đang đứng trước nhiều thách thức 
do các hoạt động khai thác và sử dụng 
nước không bền vững ở phía thượng 
nguồn, biến đổi khí hậu cũng như các 
hoạt động phát triển, canh tác không 
hợp lý tại đồng bằng. Các kế hoạch và 
công trình thủy điện trên sông Mê Công 
là thách thức lớn nhất đối với môi trường 
và sinh thái vùng hạ nguồn. Trên dòng 
chính sông Mê Công, Trung Quốc có kế 
hoạch phát triển 15 bậc thang thủy điện, 
phía hạ lưu có 12 công trình đang được 
đề xuất. Ở dòng nhánh, theo quy hoạch 
sẽ có 180 công trình trong đó 94 công 
trình đã được xây dựng. Mạng lưới Sông 
ngòi Việt Nam cùng các đối tác trong thời 
gian qua đã có nhiều nỗ lực vận động 
dừng xây đập trên dòng chính hạ lưu vực 
sông Mê Công và bước đầu đã có đóng 
góp thúc đẩy tiến trình đi đến quyết định 
dừng xây đập Xayaburi ở Lào.

Sông Sêsan
          Là một con sông lớn ở Tây 
Nguyên bắt nguồn từ đỉnh núi Ngọc, một 
nhánh của sông Mê Kông, sau đó đổ xuống 
gần Strung treng - Cam Pu Chia. Dòng sông 
chảy trên địa hình vùng núi, có độ dốc lớn, 
quanh co, nhiều thác, bờ sông dốc đứng. 
Chất lượng nước vượt quá tiêu chuẩn cho 
phép về hàm lượng Colifom, COD… đang 
là vấn đề được nhiều người quan tâm do 
quá trình phát triển các nhà máy chế biến 
dọc 2 bờ sông. Phát triển thủy điện vùng 
thượng nguồn mạnh và ồ ạt làm ảnh hưởng 
đến hạ lưu gây ra hạn hán và lũ lụt cũng là 
thách thức lớn của sông trong những năm 
gần đây. Thảm thực vật, hệ sinh thái rừng 
bị phá vỡ, cuộc sống người dân bị thay đổi, 
văn hóa Tây Nguyên dần bị mai một.
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    SÔNG HỒNG - CỬA BA LẠT           Ảnh: Đinh Hùng
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    THƯỢNG NGUỒN SÔNG HỒNG          Ảnh: Phạm Lai
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    SÔNG CẢ           Ảnh: Panoramio Group

                                          SÔNG BA         Ảnh: Saigon Toserco

                                 SÔNG HƯƠNG         Ảnh: Hoàng Thùy Anh
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    SÔNG VU GIA - THU BỒN           Ảnh: Giang Trần

    SÔNG SRÊPÔK          Ảnh: Thái Hòa

    SÔNG BA           Ảnh: Phuyen.net.vn

    SÔNG SÊSAN           Ảnh: Nguyễn Thị Duyên

    SÔNG ĐỒNG NAI         Ảnh: Ninh Nguyễn

    SÔNG CỬU LONG          Ảnh: Les Film Dela

    SÔNG MÊ CÔNG CHẢY QUA VÙNG NÚI          Ảnh: Minh An
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