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Mạng lưới Sông ngòi Việt Nam, là một diễn 
đàn mở thu hút sự tham gia của các tổ chức 
phi chính phủ, nhà nghiên cứu, học giả, cán 
bộ công tác trong một số cơ quan nhà nước, 
cộng đồng địa phương và những người có 
cùng mối quan tâm đến việc bảo vệ sông 
ngòi và phát triển bền vững ở Việt Nam. 

Tầm nhìn: VRN nhận thức rằng sông ngòi là 
tài sản vô cùng quý giá. Những dòng sông 
trong lành mang lại nhiều nguồn lợi và 
cung cấp nguồn sống cho hàng triệu người 
dân Việt Nam cần phải được bảo vệ. VRN 
hướng tới một Việt Nam trong tương lai với 
các dòng sông không ô nhiễm là nơi sinh 
sống của hàng nghìn loại động, thực vật và 
cung cấp nguồn sinh kế cho những cộng 
đồng sinh sống trong các lưu vực sông.

1. Giới thiệu và đánh giá chungLời ngỏ từ Sáng lập viên

Kính thưa các thành viên Mạng lưới Sông ngòi Việt Nam, các đối tác và quý vị,
 
Nhìn lại 10 năm, chặng đường xây dựng và phát triển, Mạng lưới Sông ngòi Việt Nam (VRN) tuy còn non trẻ 
nhưng đã tạo được những tiền đề quan trọng và đang khẳng định đường hướng phát triển của mình trước 
thách thức mới trong tương lai.
Nhận thức sâu sắc sứ mệnh dựa trên tầm nhìn hệ thống bao quát và đặc biệt, xây dựng được chiến lược phát 
triển phù hợp với thực tiễn Việt Nam, gắn với  bối cảnh khu vực là nền tảng hết sức quan trọng cho hoạt động 
của Mạng lưới Sông ngòi Việt Nam.
Buổi đầu thành lập, VRN chọn Hà Nội làm địa chỉ hoạt động điều phối mạng lưới để tập hợp rộng rãi các 
nhà khoa học từ các lĩnh vực khác nhau, xây dựng mối liên hệ với các cơ quan, bộ, ngành Trung ương và 
phát hành bản tin ngôn luận do Cục Báo chí cấp phép hoạt động là cách tiếp cận phù hợp với bối cảnh thời 
điểm bấy giờ. Trên cơ sở đó, VRN đã tạo được mối quan hệ tin cậy với các cấp chính quyền, các cộng đồng 
địa phương và các cơ quan truyền thông qua việc thực hiện các dự án nghiên cứu và phát triển cộng đồng.

Về tổ chức và xây dựng mạng lưới thành viên:
Sau 3 năm nỗ lực xây dựng (2007- 2009), Mạng lưới đã thu nhận tự nguyện được tới 150 thành viên (cá nhân 
và tổ chức) thuộc các lĩnh vực khoa học, các nhà quản lý, nhà hoạt động xã hội, người dân, ở Hà Nội, Thành 
phố Hồ Chí Minh, trường đại học và tỉnh thành ở các vùng miền khác nhau quan tâm đến các lĩnh vực liên 
quan đến sông ngòi. Đây là bước tiến mà ít mạng lưới nào đạt được. Đến nay, họ vẫn luôn dõi theo những 
hoạt động của mạng lưới qua các phương tiện truyền thông đại chúng, bản tin nội bộ với những phản biện 
xã hội, hội nghị, hội thảo, v.v…. của VRN vì mục tiêu bảo vệ sông ngòi và cộng đồng.
Từ năm 2009, để nâng cao tính phù hợp hơn nữa với thực tế bảo vệ sông ngòi, tài nguyên môi trường liên 
quan và cộng đồng ở các vùng miền của đất nước, VRN đã tiến hành tái cấu trúc bộ máy hoạt động của mình. 
Hai tổ chức điều phối vùng Trung Bộ & Tây Nguyên và Nam Bộ được hình thành cùng với tổ chức điều phối 
các tỉnh miền Bắc đã góp phần quan trọng duy trì và mở rộng các hoạt động của VRN ra cả nước. Sự phối hợp 
chặt chẽ giữa 3 tổ chức điều phối (luân phiên 3 năm), và các thành viên trong Ban Điều hành lẫn sự tham gia 
về chuyên môn của Ban Tư vấn cho thấy VRN đã từng bước trưởng thành.
 
Về hoạt động chuyên môn:
10 năm qua, VRN luôn bám sát các nhiệm vụ chiến lược phát triển và kế hoạch hành động được xây dựng. 
Hình ảnh của VRN đã không chỉ được các tổ chức trong Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật Việt Nam 
(VUSTA), mà cả không ít các cơ quan trường học, viện nghiên cứu, giới báo chí, các địa phương, cộng đồng 
trong nước và các tổ chức NGO quốc tế, các quĩ tài trợ biết đến, thông qua những sản phẩm xuất bản, hội 
thảo, tập huấn và truyền thông nâng cao nhận thức cho người dân, cán bộ tại cộng đồng, vận động chính 
sách liên quan tới sông ngòi ở Việt Nam.
Những dấu ấn trên chặng đi 10 năm qua của VRN là hội tụ nhiệt huyết của tất cả các thành viên Mạng lưới, 
những người có chung mối quan tâm sâu sắc tới chất lượng và tài nguyên sông ngòi. Đồng thời đó là kết quả 
sự hợp tác của các đối tác từ cộng đồng tới chính quyền các tỉnh thành, địa phương, các tổ chức NGOs trong 
nước và khu vực lẫn sự ủng hộ của các tổ chức tài trợ.  Với nỗ lực mong muốn tự hoàn thiện và thúc đẩy Mạng 
lưới tham gia hiệu quả hơn vào các vấn đề cấp bách về nguồn nước và cộng đồng phụ thuộc vào sông ngòi, 
VRN đã và sẽ có những đóng góp ấn tượng trong việc bảo vệ sông ngòi tại Việt Nam và khu vực.
Tôi hi vọng, tất cả chúng ta sẽ tiếp tục sát cánh cùng nhau trong sự nghiệp bảo vệ và gìn giữ các dòng sông 
trong lành ở Việt Nam và đón nhận nhiều hơn nữa các thành viên và đối tác mới để chúng ta có thể cùng 
nhau hướng tới “dòng sông trong lành, cuộc sống phồn vinh”.

Đào Thị Việt Nga

BÁO CÁO 10 NĂM 2005-2015

1.1  Giới thiệu
Bắt nguồn từ những trăn trở về sông ngòi 
tại Việt Nam và lo lắng cho các cộng đồng 
dễ bị tổn thương phụ thuộc vào sông nước, 
một nhóm các nhà hoạt động vì môi trường 
đã thành lập Mạng lưới Sông ngòi Việt Nam 
vào năm 2005. Đây là mạng lưới đầu tiên 
hoạt động về sông ngòi tại Việt Nam. Mạng 
lưới Sông ngòi Việt Nam là một diễn đàn mở 

cho những đối tượng quan tâm và muốn 
đóng góp cho việc sử dụng và quản lý bền 
vững tài nguyên nước. VRN được thành lập 
với mong muốn góp phần bảo vệ các hệ 
thống sinh thái và các lưu vực sông nhằm 
duy trì sự đa dạng sinh học, sinh kế cho các 
cộng đồng trong các lưu vực hướng tới mục 
tiêu phát triển bền vững của Việt Nam.

1.2  Thông tin cơ bản về VRN
Sứ mệnh: Mạng lưới Sông ngòi Việt Nam 
hoạt động để góp phần bảo vệ hệ sinh thái 
sông và  các lưu vực sông nhằm duy trì sự 
đa dạng sinh học cũng như nguồn sống cho 
các cộng đồng ở các lưu vực sông thông 
qua các hoạt động chia sẻ thông tin; nghiên 
cứu về các tác động xã hội và môi trường 
của các dự án xây dựng đập và các dự án 
phát triển khác liên quan đến sông ngòi, 
tài nguyên nước, ở Việt Nam và  trong khu 
vực đồng thời thực hiện các hoạt động vận 
động chính sách liên quan tới lĩnh vực này. 

Tính đặc thù: Tính đặc thù của Mạng lưới 
Sông ngòi Việt Nam được thể hiện cô đọng 
ở ba khía cạnh: (1) là Mạng đầu tiên và duy 
nhất quan tâm thúc đẩy việc bảo vệ sông 
ngòi, (2) Tính tự nguyện, tự định hướng và 
độc lập và (3) Sự đa dạng.

Năm 2008, VRN đã xây dựng chiến lược 
chung cho Mạng lưới trong giai đoạn 2008-
2020 với sự tham gia rộng rãi và thông qua 
của đông đảo thành viên.  Chiến lược được 
xây dựng dựa trên cơ sở 6 nguyên tắc: 
tham gia và sở hữu, tự nguyện và độc lập, 
dân chủ và trách nhiệm, công khai và minh 
bạch, thực tiễn và linh hoạt, chất lượng và 
hiệu quả.
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“Góp phần bảo vệ các hệ thống sinh thái 
sông và các lưu vực sông nhằm duy trì 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”.

Chiến lược tổng quát trên được cụ thể hóa 
thành bốn chiến lược chi tiết sau:

Chiến lược 1: Mạng lưới hoạt động như 
một diễn đàn đa chiều tạo điều kiện cho 
mọi đối tượng có cùng mối quan tâm bảo 
vệ sông ngòi và tài nguyên nước được tham 
gia chia sẻ, tiếp nhận thông tin, kiến thức, 
kinh nghiệm.

1.3  Cơ cấu
Bắt đầu từ 2011, VRN có bộ máy tổ chức chặt 
chẽ bao gồm 3 tổ chức phi chính phủ điều 
phối là ở miền Bắc ( WARECOD), miền Trung 
(CSRD) và miền Nam (CBD). Tổ chức điều 
phối VRN sẽ được luân chuyển theo nhiệm 
kỳ 3 năm. Việc luân chuyển điều phối nhằm 
mục đích mở rộng hoạt động và các thành 

viên tại các vùng miền, đồng thời cũng phát 
huy thế mạnh của các vùng miền cũng như 
minh bạch về nhân sự và tài chính. Hơn 150 
thành viên là các cá nhân và gần 10 tổ chức 
từ khắp nơi trên cả nước đã và đang chung 
sức hướng tới mục tiêu bảo vệ sông ngòi và 
cộng đồng. 

1.4 Đánh giá chung
Sự ra đời và thực hiện chiến lược của VRN
Ngay từ ngày đầu thành lập, VRN hoạt động 
dựa trên những định hướng ưu tiên từ ban 
điều hành. Thời gian này tập trung vào 
đánh giá tác động bởi thủy điện, đặc biệt là 
nghiên cứu tái định cư ở các công trình thủy 
điện. Đến năm 2008, VRN đã mở rộng sang 
các vấn đề khác liên quan, tác động đến 
sông ngòi. Nhu cầu hoạt động và thực tế đặt 
ra, Ban Điều hành VRN nhận thấy cần thiết 
phải xây dựng chiến lược hoạt động. Được 
sự hỗ trợ của Care International, các chuyên 
gia là ban cố vấn của VRN đã cùng nhau xây 
dựng chiến lược mang tính tổng thể, và chi 
tiết là các kế hoạch hành động qua các năm. 
Cụ thể như sau: 

Chiến lược 1: Mở rộng thành viên
Không phân biệt thành phần xã hội, giới 
tính, nghề nghiệp, dân tộc, tôn giáo, nông 
thôn hay đô thị là công dân Việt Nam có sự 
quan tâm đến môi trường và các vấn đề liên 
quan đến sông ngòi ở Việt Nam, đều có thể 
làm đơn gia nhập Mạng lưới Sông ngòi Việt 
Nam. Từ năm đầu thành lập (2005) chỉ có 
25, đến nay đã có 150 thành viên; gồm 30 
thành viên là các tổ chức, còn lại là cá nhân. 
Ban đầu các thành viên chủ yếu là các nhà 
khoa học từ các viện nghiên cứu, các trường 
đại học và các tổ chức NGOs, đến nay thành 
viên Mạng lưới đã phát triển đa dạng, đối 
tượng rộng hơn. Hiện nay đã có sự tham 
gia của những nhà quản lý ở các cấp Trung 
ương, địa phương, nhà báo và người dân tại 
các cộng đồng miền núi và đồng bằng.

Số lượng thành viên của VRN càng đông 
đảo, nhu cầu thông tin liên quan đến sông 
ngòi ngày càng tăng. Vì vậy, cung cấp thông 
tin đa chiều và cập nhật luôn là công việc cấp 
thiết đặt ra trong hoạt động của Mạng lưới 
Sông ngòi Việt Nam qua từng năm. Thông 
tin cập nhật cũng có sức lan tỏa và tạo dư 

luận đối với công chúng hữu hiệu hơn rất 
nhiều khi kết hợp được các kiến thức khoa 
học với truyền thông đại chúng. Cung cấp 
thông tin đến cộng đồng để họ thấy được 
những tác hại do các dự án phát triển tác 
động đến cuộc sống và chủ động ứng phó 
và thích nghi với cuộc sống mới. NGOs, các 
nhà khoa học có thể giúp VRN kiểm chứng 
những thông tin VRN đưa ra, cùng phối hợp 
thực hiện các hoạt động để đạt hiệu quả 
hơn. Đối với cấp quản lý, thông tin từ VRN và 
cộng đồng giúp cho công việc quản lý của 
họ có góc nhìn đa chiều.

Sau 10 năm hoạt động thành viên VRN 
tuy danh sách đã dài thêm, nhưng về chất 
lượng vẫn chưa đồng đều. Các nhà quản 
lý vẫn nhận thông tin một cách thụ động, 
chưa có những phản hồi và cùng hợp tác 
với các hoạt động của VRN. Người dân cũng 
là đối tượng cần quan tâm nhiều hơn, vì 
thời gian qua sự tiếp cận với nguồn thông 
tin liên quan đến những dự án phát triển lưu 
vực sông trong nước và xuyên quốc gia còn 
chưa đầy đủ. Trong thời gian tới, VRN cần có 
giải pháp phù hợp, tích cực và hiệu quả ở 
lĩnh vực này. 

Chiến lược 2: Nâng cao năng lực cho 
thành viên
Từ năm 2009 đến năm 2012, VRN tập trung 
vào chiến lược nâng cao nhận thức, kỹ năng 
nghiên cứu và truyền thông để các thành 
viên VRN chủ động xây dựng những khuyến 
nghị gửi đến các cấp quản lý về những 
vấn đề mà người dân và thành viên VRN 
quan tâm. Qua đó, thành lập những nhóm 
chuyên đề về các vấn đề cụ thể cùng thực 
hiện. Tuy nhiên, các thành viên được tham 
gia tập huấn không được liên tục và có tính 
hệ thống, nên việc chia sẻ thông tin trong 
Mạng lưới chưa đạt hiệu quả cao. Việc luân 
chuyển cán bộ giữa các tổ chức NGOs và từ 

Chiến lược 2: Nâng cao nhận thức và tăng 
cường năng lực cho các thành viên mạng 
lưới và cộng đồng để thúc đẩy họ tham gia 
trực tiếp vào việc bảo vệ, quản lý tài nguyên 
nước và hệ thống sông ngòi cũng như ứng 
phó với những rủi ro, thách thức liên quan 
đến sông nước.

Chiến lược 3: Mở rộng và tăng cường liên 
kết, hợp tác với các bên liên quan trong và 
ngoài nước để bảo vệ tài nguyên nước, hệ 
thống sông ngòi và sinh kế của các cộng 
đồng lưu vực sông.

Chiến lược 4: Thực hiện vai trò giám sát, 
phản biện độc lập và vận động chính sách 
liên quan đến tài nguyên nước dựa vào hoạt 
động thực tiễn.
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VRN đã khiến việc thực hiện kế hoạch hành 
động của chiến lược bị ngắt quãng, kết 
quả không như mục tiêu đề ra. Mặt khác, 
do nhân sự và kinh phí phải tập trung vào 
những hoạt động được ưu tiên khác, nên 
những năm gần đây chiến lược Nâng cao 
nhận thức cho thành viên không được tập 
trung đẩy mạnh. Việc đào tạo cán bộ có tâm 
huyết hoạt động lâu dài cùng VRN chưa 
được coi trọng, thêm nữa sự thay đổi nhân 
sự trong Ban Điều phối của VRN cũng làm 
ảnh hưởng nhiều đến hoạt động của Mạng 
lưới những năm gần đây. Để có một hệ 
thống tổ chức vững mạnh, việc tạo nguồn 
các thành viên điều phối và thành viên chủ 
chốt cũng như Ban Tư vấn tâm huyết là công 
việc hệ trọng. Vì vậy, từ nay đến năm 2020, 
để củng cố và hoàn thiện chiến lược cho 
phù hợp, Ban Điều phối cần tổng kết và rút 
ra bài học kinh nghiệm để có các kế hoạch 
hành động hữu hiệu. 

Chiến lược 3: Mở rộng quan hệ với đối tác
Đây là chiến lược xác định mối quan hệ hợp 
tác với các bên liên quan, mở rộng và xây 
dựng liên minh thực hiện hiệu quả mục tiêu 
bảo vệ tài nguyên và môi trường sông.

Các cấp quản lý Bộ, ban ngành Trung ương 
và các Đại biểu Quốc hội  là đối tượng được 
VRN xác định có tác động trực tiếp về thông 
tin đối với công tác quản lý và xây dựng 
chính sách trước những vấn đề lớn liên quan 
đến sông ngòi ở Việt Nam và khu vực. 10 
năm qua, VRN và các hoạt động của Mạng 
lưới đã dần trở nên quen thuộc với nhóm 
đối tượng này cũng như báo chí và truyền 
thông đại chúng. Đây là lợi thế lớn trong mở 
rộng quan hệ đối tác.

Đối với các tổ chức phi chính phủ (INGO) và 
nhà tài trợ quốc tế, VRN cũng được gắn với 
các vấn đề bảo vệ nguồn tài nguyên và môi 
trường sông trên lãnh thổ Việt Nam và khu 
vực Mê Kông. Ví dụ, VRN đã tham gia Liên 
minh Bảo vệ sông Mê Kông nhiều năm nay.

Bên cạnh đó, VRN cũng chia sẻ những kinh 
nghiệm và kết quả nghiên cứu đối với các 
nhà nghiên cứu, nghiên cứu sinh, sinh viên 
của các viện nghiên cứu, trường đại học 
trong và ngoài nước có quan tâm đến bảo 
vệ tài nguyên sông ngòi và sinh kế của các 
cộng đồng tụ cư ở các lưu vực sông ở Việt 
Nam và Mê Kông. Đây là chiến lược với các 
kế hoạch hành động đang mở ra nhiều cơ 
hội và thách thức. 

Chiến lược 4: Vận động chính sách
Từ năm 2010-2015, VRN tập trung nhiều 
nhân lực và nguồn lực vào chiến lược vận 
động chính sách và đã đạt được những 
thành tựu đáng ghi nhận. Thực tế cho thấy, 
không ít người và cộng đồng địa phương 
biết đến VRN nhờ quá trình vận động chính 
sách về bảo tồn, không cho khai thác cạn kiệt 
tài nguyên từ các dòng sông. Ngoài ra, VRN 
cũng đã tạo cho mình cách thức vận động 
riêng, thu thập được nhiều ý kiến từ các 
chuyên gia, đa ngành nghề, tạo cách nhìn 
đa chiều dựa trên khảo sát, đánh giá vấn đề 
từ thực tiễn liên quan đến sinh kế hiện tại và 
lâu dài của các cộng đồng và các nhóm xã 
hội dễ bị tổn thương cũng như tận dụng sức 
mạnh tập thể để tạo hiệu quả trong các hoạt 
động vận động chính sách. Thành công của 
VRN trong quá trình vận động chính sách 
là tập hợp được tri thức chuyên ngành, liên 
ngành của những nhà khoa học, những 
người quản lý đã và đang làm và nghiên cứu 
về lĩnh vực tài nguyên nước và sông ngòi kể 
cả trong nước và trên thế giới. Với chiến lược 
mới được xây dựng năm 2014 cho kế hoạch 
vận động chính sách đến 2020, VRN chia ra 
làm 2 hướng tiếp cận: Vận động chính sách 
(policy advocacy) và vận động đồng (public 
advocacy). Từ những đề xuất, kiến nghị  của 
các chuyên gia trên cơ sở nghiên cứu khoa 
học, VRN đã có những giải pháp hay được 
trình bày ở hội thảo, hội nghị khoa học hoặc 
được  các bộ, ngành tham vấn ý kiến.

1.5  Bài học kinh nghiệm
Nhân sự và tổ chức:
•	 Phân công viết đề xuất cho các tổ chức 

điều phối vùng nhằm chia sẻ khối 
lượng công việc và tăng cường sự chủ 
động của các tổ chức.

•	 Tăng cường sự tham gia của các thành 
viên, cả thành viên cũ và mới. Ban Điều 
phối có thể rà soát lại các thành viên và 
tìm hiểu nhu cầu nâng cao năng lực; 
tích cực hơn nữa trong việc mời các 
thành viên tham gia xây dựng đề xuất 
và thực hiện dự án. 

•	 Nỗ lực kết nối các cộng đồng thành 
mạng lưới cộng đồng và chia sẻ giữa 
các cộng đồng về kinh nghiệm giám 
sát và bảo vệ sông ngòi.

•	 Thúc đẩy hoạt động của các thành 
viên Ban Tư vấn. 

•	 Kết hợp và phối hợp chặt chẽ hơn giữa 
các tổ chức điều phối vùng để đảm bảo 
hoạt động hài hòa và hiệu quả. 

Truyền thông:
•	 Cần nâng cao năng lực, tập trung phát 

triển mạnh các hoạt động truyền thông 
đảm bảo phù hợp với hoạt động của 
mạng lưới ở cả ba tổ chức vùng.

•	 Xây dựng nguồn ngân sách riêng để 
hiện thực hóa Chiến lược Truyền thông 
2013.

•	 Đẩy mạnh tài liệu hoá và chia sẻ những 
kết quả hoạt động của VRN dưới nhiều 
hình thức đa dạng. Phối hợp quảng bá 
thông tin của các tổ chức trong khuôn 
khổ liên quan tới chiến lược của VRN.

•	 Thúc đẩy hoạt động và tăng cường 
tương tác trên website và Facebook.

 
Kết nối và hợp tác:
•	 Củng cố, tăng cường và mở rộng hợp 

tác với các đối tác hiện tại trong và 
ngoài nước,đặc biệt là với các NGOs có 
liên quan đến bảo vệ môi trường và tài 
nguyên nước.   

•	 Tích cực tìm kiếm và mở rộng cơ hội 
hợp tác với các đối tác và nhà tài trợ mới.
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2.1 Giám sát các chính sách an toàn của các tổ chức 
tài chính quốc tế

Bắt đầu từ năm 2008, VRN tiếp cận với các chính sách bảo trợ xã hội của các ngân hàng phát 
triển là Ngân hàng Thế giới (WB) và Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) về các dự án đầu tư 
cho thủy điện. Được sự hỗ trợ về thông tin, cũng như chia sẻ kinh nghiệm từ tổ chức NGO 
Forum on ADB, VRN bắt đầu thực hiện các nghiên cứu giám sát các chính sách của ngân hàng 

phát triển. Dự án đầu tiên được tiếp cận là dự án thủy điện Trung Sơn, có 
nguồn vốn vay từ Ngân hàng Thế giới. Tiếp theo là giám sát thủy điện sông 
Bung 4, có nguồn vốn vay từ ADB.

Mục đích của hoạt động giám sát chính sách bảo trợ xã hội có vốn vay của 
các ngân hàng phát triển nhằm bắt buộc các chủ đầu tư phải đảm bảo tuân 
thủ và thực hiện nghiêm túc những yêu cầu đã ký kết với bên vay, đồng thời 
cũng phản hồi lại cho các ngân hàng phát triển thấy được trong trường hợp 
chủ đầu không tuân thủ các cam kết đã được ký kết. Trong trường hợp các 
điều khoản cam kết không được thực hiện đúng, người dân bị ảnh hưởng từ 
các dự án này sẽ được bồi thường theo quy định.

Với tư cách giám sát độc lập, hướng đến những người chịu thiệt thòi từ các 
dự án phát triển, VRN đã gửi những phát hiện, kiện nghị tới các ngân hàng 
phát triển và nhận được nhiều phản hồi tích cực từ phía WB và ADB, như 
thay đổi mức dự án ảnh hưởng đến môi trường từ hạng B lên hạng A, người 
dân địa phương được quyền tham gia giám sát, theo dõi đơn vị thực hiện… 

Tuy nhiên, do nguồn lực có hạn, việc giám sát từ phía VRN không được thường xuyên và liên 
tục, đồng thời chưa nhận được sự đồng tình từ phía các ban quản lý dự án nên cũng mới chỉ 
dừng lại gửi kiến nghị đến ngân hàng phát triển.

Hoạt động giám sát chính sách bảo trợ xã hội của các dự án vay vốn của ngân hàng phát 
triển nên tiếp tục được thực hiện, nếu các chính sách bảo trợ được thực hiện đúng và đủ thì 
những người bị ảnh hưởng từ các dự án này sẽ sớm hòa nhập cùng cộng đồng để ổn định 
cuộc sống, phát triển kinh tế.

Hoàng Thị Tú Oanh, Điều phối viên miền Bắc

1. 6 Định hướng đến 2020
Trong bối cảnh mới, do tác động của đô thị hóa, công nghiệp hóa, hội nhập khu vực cũng 
như sự quan tâm rộng rãi của người dân và Chính phủ đến biến đổi khí hậu, bảo vệ môi 
trường, tài nguyên sông ngòi trong phát triển bền vững, VRN cần nắm bắt cơ hội, vượt qua 
trở ngại và tạo sự đồng thuận cao hơn nữa trong điều hành, điều phối, tư vấn và mở rộng 
quan hệ đối tác, thúc đẩy truyền thông trên cơ sở bám sát chiến lược đề ra. Từ 2016- 2020, 
VRN cần tập trung vào 3 vấn đề cốt lõi sau đây:

Một là, đặt trọng tâm vào Chiến lược 4: “Thực hiện vai trò giám sát, phản biện độc lập và 
vận động chính sách liên quan đến tài nguyên nước dựa vào hoạt động thực tiễn”. Đây là 
nhiệm vụ tăng cường sự liên kết, kế thừa các hoạt động của VRN 10 năm qua, đặc biệt là các 
nghiên cứu để phục vụ công tác giám sát phản biện độc lập. Đồng thời, đẩy mạnh hơn nữa 
chiến lược truyền thông làm công cụ hỗ trợ cho các hoạt động của Mạng lưới. Trên cơ sở đó, 
chuyển tải các giá trị VRN đạt được đến các cấp có thẩm quyền ra quyết định nhằm nâng cao 
vị thế của của mình trong xã hội.

Hai là, cần thay đổi cách tiếp cận giải quyết các vấn đề liên quan đến sông ngòi và môi trường. 
Cụ thể là,
- Chủ động khởi xướng tham góp ý kiến sửa đổi các bộ Luật/Nghị định liên quan trực tiếp đến 
môi trường trong bối cảnh mới; luật liên quan gián tiếp (như Luật Tiếp cận thông tin, thành 
lập hội) v.v...
- Vận động chính sách cần tập trung thực hiện ở 2 cấp độ: Vận động chính sách (Policy 
advocacy) và Vận động cộng đồng (public advocacy) với 4 nội dung đã được xác định: i) 
Giám sát, góp ý cho Luật, Nghị định liên quan đến tài nguyên nước; ii) Vận động giảm thiểu 
vấn đề ô nhiễm sông ngòi; iii) Vận động chính sách liên quan đến quá trình xây dựng và vận 
hành các công trình thủy điện ảnh hưởng đến môi trường và cuộc sống người dân; iv) Vấn đề 
Mê Kông và đập trên dòng chính.
Ngoài ra, vấn đề giới, biến đổi khí hậu, quyền tham gia của người dân sẽ được lồng ghép vào 
tất cả các nội dung của từng lĩnh vực hoạt động.

Ba là, không ngừng mở rộng thành viên Mạng lưới dựa trên sự cam kết và đồng thuận cao 
trong các hoạt động và hành động góp phần xây dựng và phát triển Mạng lưới.

2. Hoạt động nổi bật 2005-2015
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2.3 Nghiên cứu nhỏ và ý tưởng bảo vệ môi trường 
của các thành viên VRN

Từ những năm đầu mới thành lập, VRN kêu gọi và kết nối tất cả các thành viên cùng tham gia 
thực hiện các nghiên cứu nhỏ nhằm hướng tới mục tiêu chung tay bảo vệ các dòng sông trên 
toàn quốc. Hoạt động này được thực hiện từ 2005-2012, sau đó tạm dừng do nguồn lực có hạn. 
Đến 2014 hoạt động tiếp tục được kêu gọi dưới hình thức  truyền thông về bảo vệ môi trường.

Nghiên cứu nhỏ do các thành viên thực hiện chủ yếu tập trung nghiên cứu tái định cư các 
công trình thủy điện, và ảnh hưởng của thủy điện đến hạ lưu dòng chảy. Những nghiên cứu 
này đã được tập hợp và xuất bản trong 2 cuốn sách: “Nghiên cứu tái định cư thủy điện ở Việt 
Nam thời kỳ đổi mới” và “Tác động của đập thủy điện đến phát triển sinh kế bền vững cư 
dân vùng hạ lưu”. Đây là công sức của rất nhiều thành viên thực hiện nghiên cứu tái định cư 
ở các tỉnh miền núi phía Bắc, Trung Bộ và Tây Nguyên. Đóng góp chính của các nghiên cứu 
là nguồn tài liệu khảo sát thực tế gắn kết không gian xã hội về sinh thái, sinh kế của các tộc 
người ở các vùng miền với những nét tương đồng và khác biệt. Qua đó, giúp độc giả hiểu 
được những vấn đề tái định cư, ảnh hưởng đến hạ lưu của việc ngăn đập và phát triển thủy 
điện ở Việt Nam gây ra.

Các ý tưởng bảo vệ môi trường được các nhóm thành viên tổ chức tại chính địa bàn sinh 
sống của họ, thường các nhóm này là đối tượng thành viên trẻ - nhóm thanh niên, sinh viên 
tại các trường đại học hoặc các nhóm cộng đồng có ý tưởng muốn bảo vệ môi trường, làm 
cho môi trường sạch đẹp. Qua những sự kiện hay buổi tuyên truyền, những người dân sống 
xung quanh hoặc làm việc trên sông đã thay đổi nhận thức về bảo vệ sông ngòi và giữ gìn 
môi trường sạch đẹp. Các ý tưởng được thực hiện ở khắp nơi trên cả nước như ở Cần Thơ, 
Vĩnh Long, Đồng Nai, Đà Nẵng, Sông Hương và lưu vực Sông Gâm. Tuy các ý tưởng có nguồn 
kinh phí ít ỏi nhưng bước đầu đã làm thay đổi nhận thức và hành vi cho mọi người về bảo vệ 
môi trường như không vứt rác ra sông, dọn vệ sinh ven bờ sông, hay trang bị cho người dân 
những kiến thức phát hiện dòng sông ô nhiễm, làm các mô hình để hạn chế xói lở bờ sông…

Đây là hoạt động thu hút các thành viên VRN quan tâm nhiều, nếu được duy trì đều đặn và 
thường xuyên thì chúng tôi tin rằng sẽ thành công và hiệu quả. Đồng thời các thành viên 
cũng cảm thấy mình có đóng góp và gắn kết hơn với mục tiêu chung của Mạng lưới.

Hoàng Thị Tú Oanh, Điều phối viên miền Bắc

2.2  Phản biện dự án Đồng Nai 6&6A: bài học về sự 
tham gia của cộng đồng

Một trong những thành tựu nổi bật của VRN là đồng hành cùng cộng đồng góp tiếng nói 
“cứu” Vườn quốc gia Cát Tiên, mạnh mẽ phản đối hai dự án thủy điện Đồng Nai 6 và Đồng 
Nai 6A. Có thể nói, chưa dự án thủy điện nào lại tốn quá nhiều giấy mực và công sức của các 
bộ, ngành, đoàn thể, tổ chức như hai dự án này. Hai luồng ý kiến hoàn toàn trái ngược đã gây 
ra tranh luận căng thẳng tại nhiều hội thảo, trên các diễn đàn và truyền hình. Một bên cho 
rằng, diện tích chiếm đất của 2 dự án chỉ là dải hẹp dọc sông Đồng Nai, là ranh giới ngoài VQG 
Cát Tiên, ít ảnh hưởng trực tiếp đến vườn. Nhiều ý kiến ủng hộ cho dự án được triển khai và 
khẳng định có thể hoán đổi những mất mát về môi trường. Bên còn lại khẳng định những 
mất mát không thể bù đắp cho cả VQG Cát Tiên lẫn cộng đồng bị ảnh hưởng. Năm 2011 bắt 
đầu của giai đoạn tranh luận gay gắt giữa các bên: ủng hộ và không ủng hộ, sự thật và không 
sự thật, khoa học và chưa có chất lượng khoa học, địa phương với địa phương, báo chí trung 
ương với địa phương, cộng đồng với chủ đầu tư, truyền hình với truyền hình. Vấn đề “được 
gì, mất gì” đã được tranh luận rất gay gắt trên khắp vùng miền. Sau rất nhiều tranh cãi, cuối 
năm 2013, Bộ Công Thương khẳng định đã phê duyệt đưa ra khỏi quy hoạch 2 dự án thủy 
điện Đồng Nai 6 và 6A.

Trong 3 năm hồi hộp, lo lắng. Đó cũng là thời gian mà tất cả cộng đồng cùng nhau tranh luận 
và thể hiện sự đồng tâm bảo vệ VQG Cát Tiên:
•	 VRN 3 lần tổ chức hội thảo liên quan đến 2 dự án này; tổ chức thực địa; 2 lần gửi phản biện 

báo cáo đánh giá tác động môi trường 2 dự án lên Ủy ban Khoa học - Công nghệ - Môi 
trường của Quốc hội, Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành; nhiều lần tham vấn và hỗ 
trợ cho các bên có liên quan.

•	 UBND tỉnh Đồng Nai đã tổ chức hội thảo, lấy ý kiến các cơ quan chuyên môn và chuyên 
gia; 4 lần “cầu cứu” Chính phủ và các bộ, ngành loại bỏ 2 dự án ra khỏi quy hoạch thủy 
điện trên sông Đồng Nai. Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai cũng liên tục chất vấn 
Chính phủ và các bộ, ngành về việc có triển khai 2 dự án hay không. Tỉnh Đồng Nai còn 
chủ động dừng một số thủy điện trên sông Đồng Nai để nêu gương!

•	 Một nhóm tình nguyện Bảo vệ Cát Tiên (Saving Cat Tien) được thành lập với nhiều chuyên 
gia trong các lĩnh vực khác nhau cùng chia sẻ thông tin, kêu gọi mọi người chung tay bảo 
vệ VQG này nói riêng và môi trường nói chung. Họ lặn lội trong rừng sâu chụp ảnh, triển 
lãm ảnh, quảng bá cảnh đẹp VQG Cát Tiên nguyên vẹn đến mọi người; …chỉ mong cứu 
được Cát Tiên khỏi sự xâm lấn của các dự án thủy điện. Hơn 5.000 chữ ký phản đối 2 dự 
án thủy điện này là sự đồng tình của dư luận xã hội đối với nhóm, cũng như tình cảm 
người Việt Nam và bạn bè nước ngoài dành cho Cát Tiên.

•	 Đặc biệt tiếng nói của báo chí như báo Người Lao Động, báo Tuổi trẻ, v.v… đã liên tục 
đưa tin, theo sát và cập nhật cho cộng đồng các tin tức về hai dự án thủy điện.

Với một cái kết có hậu của 2 dự án ĐN6 và 6A, bài học huy động được sự tham gia và đồng 
lòng của cộng đồng trong một vấn đề môi trường mang tính lưu vực như sông Đồng Nai là:
•	 Việc tham vấn cộng đồng nên thực hiện một cách khoa học và cẩn thận ngay tại nơi bị 

ảnh hưởng và các vùng lân cận.
•	 Các bên liên quan hãy lắng nghe ý kiến từ cộng đồng.

•	 Huy động được sức mạnh của quần chúng, tiếng nói của nhân dân, sự đồng lòng của 
cộng đồng sẽ là một sức mạnh.

•	 Cần phải công khai thông tin dự án và thông qua báo chí để chuyển tải thông tin đến 
công chúng theo cách nào đó nhanh, đầy đủ và chính xác nhất.

•	 Tiếng nói và sự đồng thuận của các nhà khoa học là rất quan trọng đồng hành cùng với 
sự ủng hộ của chính quyền địa phương.

•	 Hãy để và tạo điều kiện cho sự giám sát của quần chúng càng nhiều càng tốt có phương 
pháp và cách tiếp cận có sự tham gia toàn diện.

TS. Vũ Ngọc Long, Ban Điều hành VRN
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2.4 Bảo vệ sự toàn vẹn của một dòng sông
Sông Đồng Nai - dòng sông gắn liền với lịch sử và văn hóa của các cộng đồng cư dân vùng 
Miền Đông Nam Bộ. Ngày 16/12/1997, UBND Tỉnh Đồng Nai đã phê duyệt quy hoạch chi tiết 
xây dựng tỷ lệ 1/500 phường Quyết Thắng Thành phố Biên Hòa, nhằm khai thác cảnh quan 
ven sông, công viên và các công trình đường, bờ kè bảo vệ bờ sông… phục vụ lợi ích của 
người dân và góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Ngày 17/9/2014, Công ty cổ phần đầu tư - kiến trúc - xây dựng Toàn Thịnh Phát đã được sự 
cho phép của UBND Tỉnh khởi công Dự án Cải tạo cảnh quan và phát triển đô thị ven sông 
Đồng Nai. Tổng diện tích khu đất quy hoạch dự án là 84.042 m2 trong đó có 77.217,0 m2 
(91,47 %) nằm hoàn toàn trên mặt nước của sông Đồng Nai. Từ một dự án cải tạo cảnh quan 
ven sông, nay đã bổ sung thêm một hợp phần quan trọng là phát triển đô thị ven sông với 
4 hạng mục chính bao gồm: khu phố thương mại, tháp khách sạn, tháp văn phòng kết nối 
thương mại và một khu tháp 3 tầng kết nối với nhau là trung tâm thương mại – căn hộ. 

Đứng trước thực tế đó, Mạng lưới Sông ngòi Việt Nam đã nhận định dự án lấn sông này có 
nhiều điểm không rõ ràng về mục đích đầu tư. VRN cho rằng dự án được triển khai trong 1 
khu vực rất nhạy cảm về môi trường, bản chất của dự án là lấn chiếm mặt nước tự nhiên và 
nắn dòng chảy của con sông.

Với vị trí như vậy, VRN khẳng định, tác động của dự án sẽ là không nhỏ đến dòng sông, môi 
trường và người dân mưu sinh ven sông. Trong khi đó, báo cáo ĐTM của dự án này được thực 
hiện một cách sơ sài, thiếu nhiều số liệu khoa học cần thiết. Đặc biệt, tính pháp lý của dự án 
này cần phải xem xét đánh giá về mức độ vi phạm đến các Luật Tài Nguyên nước 2012 (Điều 
9, khoản 4); Luật Bảo vệ môi trường 2014 (Điều 56, khoản 2); Luật Phòng, Chống Thiên tai 
2013 (Điều 12); Điều 45, nghị định 201/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều 
Luật Tài nguyên nước.

Lo ngại về những tác động tiêu cực, VRN cũng đã đề nghị bộ Tài nguyên và Môi trường không 
nên triển khai Dự án Cải tạo cảnh quan và phát triển đô thị ven sông Đồng Nai. Đầu tháng 
9/2015, Bộ TN & MT đã thành lập Hội đồng thẩm định lại báo cáo ĐTM và 3 thành viên của 
VRN được mời làm thành viên Hội đồng này. Đến thời điểm cuối tháng 10/2015, Bộ TN & MT 
cùng với Hội đồng thẩm định đang triển khai việc tuyển chọn đơn vị tư vấn khoa học thực 
hiện đánh giá bổ sung các vấn đề tác động môi trường của dự án. VRN vẫn tiếp tục theo dõi 
và mong muốn dừng dự án này lại để bảo vệ sự toàn vẹn của một dòng sông.  

TS. Vũ Ngọc Long, Ban Điều hành VRN 

2.5 Diễn đàn kịch tương tác
Kịch tương tác xuất phát từ Brazil do Augusto Boal sáng tạo và phát triển dựa trên lý 
thuyết của cuốn Pedagogy of the Oppressed (tạm dịch là Phương pháp giáo dục dành 
cho người bị áp bức) của Paolo Freire. Boal cũng cho ra đời cuốn sách của riêng ông có 
tên Theatre of the Oppressed (tạm dịch là Kịch dành cho người bị áp bức), là nền tảng lý 
thuyết của mọi tác phẩm sau này của ông (trong đó có Forum Theatre – tạm dịch là Kịch 
tương tác là một trong số 7 kỹ thuật được Boal và đồng nghiệp sáng tạo và phát triển). 
Cuốn sách dẫn dắt người đọc bằng những phân tích thú vị và sâu sắc về các quan điểm 
triết học về nghệ thuật và khoa học. Theo đó, con người vốn đã quá quen với hình thức 
kịch thông thường và bị ảnh hưởng sâu sắc mà có thể họ không nhận thức được. Những 
tác phẩm kịch và ngày nay và cả những tác phẩm điện ảnh, áp dụng những quy tắc khiến 
cho người xem sẽ vô thức suy nghĩ hay hành động theo những gì họ nhìn thấy trong vở 
kịch hoặc bộ phim. Người xem, khi đó, đã quên mất khả năng suy nghĩ và xử lý độc lập 
bản thân.

Kịch tương tác do đó hướng đến việc khuyến khích khán giả trực tiếp tham gia xử lý vấn 
đề mà vở kịch đưa ra thay vì xem vở kịch một cách thụ động. Vở Kịch tương tác được xây 
dựng dựa trên những vấn đề của những người tham gia. Những người tham gia, sẽ vừa 
là biên kịch, vừa là đạo diễn, diễn viên, hoá trang,… dưới sự hướng dẫn của Joker – một 
người hiểu về phương pháp. Vở kịch dừng lại ở việc đưa ra vấn đề (màn cao trào). Bằng 
những trải nghiệm thực tế và suy nghĩ của chính bản thân, người xem sẽ được mời thay 
thế các nhân vật trong vở kịch (đặc biệt là nhân vật bị áp bức) và hướng tới việc giải quyết 
vấn đề vở kịch đưa ra. Nói cách khác, Kịch tương tác hướng tới việc giúp những người 
tham gia thay đổi tư duy nhận thức về vai trò của bản thân và những người trong cuộc. 
Đồng thời, nó cũng là sân khấu luyện tập, chuẩn bị cho tương lai khi tình huống tương tự 
sẽ xảy đến với họ. Cuối cùng, Kịch tương tác không giới hạn đối tượng tham dự, và do đó 
hứa hẹn trở thành một phương pháp làm việc phù hợp và hiệu quả với các cá nhân và tổ 
chức hướng đến phát triển, thay đổi tư duy và hành động.

Nhận thấy tiềm năng to lớn ấy, trong tháng 6/2015, Mạng lưới Sông ngòi Việt Nam đã 
tổ chức một diễn đàn về Kịch tương tác nhằm giới thiệu quan điểm và cách thực hiện từ 
một người đã có hơn 10 năm kinh nghiệm với kỹ thuật này, ông Hjalmar Joffre-Eichhorn. 
Với thành phần tham dự là những người trẻ, nhiệt huyết đang hoạt động trong các dự án, 
công tác xã hội tại khắp Việt Nam, diễn đàn đã nhận được những phản hồi tích cực. Rất 
nhiều thành viên của diễn đàn hiện đang tiếp tục tìm hiểu và thử nghiệm phương pháp 
trong nhiều lĩnh vực như thực phẩm hữu cơ, quản lý tài nguyên có sự tham gia hay phát 
triển thuỷ điện thượng nguồn.

Hjalmar Joffre-Eichhorn cũng chia sẻ quan điểm cá nhân về một tương lai hứa hẹn của 
phương pháp này, nếu cho những tổ chức, cá nhân có mong muốn hoạt động xã hội, phát 
triển cộng đồng tìm ra cách thức ứng dụng phù hợp. Ông đồng thời cũng nhấn mạnh tầm 
quan trọng của việc nghiên cứu kỹ lý thuyết do Augusto Boal đề xướng và tổ chức những 
hoạt động nhằm tích luỹ kinh nghiệm cho các Joker tương lai.

Vũ Hải Linh (WARECOD)
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2.6 Trò chuyện với dòng sông nhờ … Facebook
                Nảy sinh ý tưởng

Quan tâm đến cuộc sống và những tác động đa chiều đến các dòng sông, VRN luôn trăn trở 
tìm phương cách tổ chức hoạt động như thế nào là phù hợp nhất để góp phần bảo vệ các 
hệ thống sinh thái cũng như các lưu vực sông, đảm bảo sinh kế của các cộng đồng tại các 
lưu vực.

Mở cuộc thi ảnh. Đó là ý tưởng ban đầu. Nhưng tổ chức cuộc thi ra sao, tiếp cận cộng đồng 
thế nào để có được những tác động nhiều nhất, cụ thể nhất tới xã hội?

Phát hiện mới tình cờ xuất hiện trong vài cuộc tiếp xúc với bạn bè. Hơn 1 tỉ người đọc báo 
ngày qua các link trên Facebook năm 2015... Một thực tế rất cần quan tâm suy nghĩ. Thế là 
quyết định đã được lựa chọn: diễn đàn trên Facebook để tiếp cận cộng đồng.

Cái khó với các nhà tổ chức lại nằm ở khâu tổ chức, đặc biệt là chuyện sử dụng phần mềm, 
tìm kiếm công cụ có khả năng xử lý được nhiều thông tin nhất. Bàn đi tính lại, những “hạt 
nhân của chương trình” đã tìm thấy sân chơi của mình qua Facebook.

                 Thành công nhờ... Facebook
Chọn cách tiếp cận cộng đồng thông qua Facebook, chỉ trong một thời gian ngắn VRN đã 
tiếp cận được một số lượng lớn cộng tác viên và những người yêu môi trường, lo lắng cho số 
phận của các dòng sông.

Từ những dữ liệu gốc được gửi đến qua phiếu dự thi, và số lượt Thích, Bình luận hay Chia sẻ 
thông tin trên Facebook, kho tư liệu số của VRN về cuộc sống của những dòng sông trên 
nhiều vùng miền đất nước đang được đắp dầy lên mỗi ngày.

Ở góc nhìn tổng thể, thì cuộc thi ảnh mang tên “Đối thoại với dòng sông” trên Facebook của 
VRN trong thời gian qua là một dấu ấn thú vị, với những nỗ lực không nhỏ của rất nhiều 

thành viên. Mỗi lần mở Facebook, những câu chuyện vui buồn, các góc nhìn khác nhau, trăn 
trở yêu thương về những dòng sông lại ùa vào. Nhiều bức ảnh xin chia sẻ (share) về “nhà” 
mình, lại được bạn bè, đồng nghiệp chia sẻ tiếp... Thích thật. Không chỉ cho riêng tôi, mà cho 
cả bạn, cho cả cộng đồng.

Bức ảnh kể về cuộc sống bấp bênh của người cha với 6 đứa con trên một con thuyền bên 
sông, hay các bức ảnh tố cáo tình trạng khai thác cát quá mức khiến nhiều dòng sông ngày 
càng trở nên bất thường, khô cạn lại dẫn chúng ta đến với những trăn trở không nguôi, 
những thực tại đáng buồn bên các dòng sông...

Bên cạnh đó, những phân tích, đánh giá, 
bình luận của chính các tác giả dự thi và 
cộng đồng mạng liên quan đến bức ảnh 
đã làm cho hoạt động của VRN thêm sôi 
động. “Xóm nhỏ ven sông” của dòng Ô Lâu 
ở Quảng Trị và các câu chuyện về dòng kênh 
Thị Nghè ở TP Hồ Chí Minh, chuyện vớt rác ở 
suối Yến nơi Chùa Hương (Hà Nội) và ở Tràng 
An (Ninh Bình), chuyện làm đẹp dòng Sông 
Hoài (Hội An) nhắc nhở mỗi chúng ta hãy 
quan tâm gìn giữ vẻ đẹp của các dòng sông.  

Nhiều bức ảnh dự thi đã lên tiếng cảnh báo 
về hậu quả của việc ngăn sông làm thuỷ 
điện, bởi đằng sau những thành công của 
các công trình thủy điện là sự mất mát của 
hệ sinh thái vùng, là sự biến đổi khí hậu của 
tiểu vùng, là nhiều vùng đất màu mỡ bị mất 

đi, thậm chí là cả một số nền văn hóa cùng tập tục của một bộ phận không nhỏ dân cư, đồng 
bào các dân tộc thiểu số. Dõi theo những vấn đề được bật ra từ các cuộc trao đổi, tranh luận 
trên Facebook, tôi thấy có vô khối chuyện sẽ cần được bàn đến về tương lai của dòng sông, 
của cá nhân tôi hay bạn bè tôi. Nhiều dự án và đề tài nghiên cứu, những cuốn sách chuyên 
khảo hay sách ảnh về đời sống của các dòng sông... sẽ được hình thành nữa. Những điều 
hoàn toàn có thể.

Mượn ý từ Facebook của VRN, người viết xin được gửi đến các nhà hoạch định chính sách, 
những nhà quy hoạch môi trường qua những phân tích của UN - Water về Quản lý nước thải. 
Xin báo động với toàn cộng đồng rằng, hệ thống sông ngòi Việt Nam đang bị bức tử, và Miền 
Bắc có thể tốn hàng ngàn tỉ đồng do Sông Hồng cạn kiệt. Hà Nội đã và đang trở thành “Hà 
Lội” một phần vì nhiều đoạn sông bị lấp để làm đường, nhiều khúc sông biến thành cống 
thoát nước hay bị tống chặt rác và nước thải v.v.

Xin được chung tay với những nỗ lực của VRN, để giữ mãi những dòng sông trong lành cho 
bạn, cho tôi và cho mọi người. 

Quý Hoài, thành viên Ban Giám khảo cuộc thi “Đối thoại với dòng sông”
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2.7 Thủy điện dòng chính Mê Kông và bài học kết 
nối các bên liên quan 

Có thể nói Mê Kông là vấn đề VRN hoạt động năng nổ và lâu dài nhất kể từ khi thành lập. Từ 
năm 2009, khi thông tin về kế hoạch bậc thang thủy điện gồm 11 đập dòng chính trên sông 
Mê Kông tại Việt Nam vẫn còn hạn chế, VRN đã xác định cần tham gia sâu về vấn đề này do 
tầm quan trọng của sông Mê Kông đối với gần 20 triệu dân sinh sống tại ĐBSCL, cũng như 
do sự ảnh hưởng của vấn đề ở cấp độ khu vực và quốc tế. Từ đó đến nay, đập dòng chính Mê 
Kông luôn là một trong những vấn đề được VRN ưu tiên đầu tư nhiều nguồn lực nhất.

Ngay từ khi bắt đầu làm việc về vấn đề này, VRN đã tập hợp được nhiều chuyên gia giàu kiến 
thức và kinh nghiệm về thủy điện để lập nhóm Công tác Mê Kông. Nhóm có nhiệm vụ phân 
tích các tài liệu như Đánh giá Môi trường Chiến lược đập dòng chính, phản biện các báo cáo 
của các nhà đầu tư đập thủy điện, cảnh báo các tác hại có thể xảy ra khi đập thủy điện được 
xây dựng, không chỉ đối với bốn quốc gia thành viên Ủy hội Sông Mê Kông, mà còn đối với 
các quốc gia khác trong khu vực và quốc tế. Những phân tích của nhóm này được truyền tải 
đến các Bộ, ngành liên quan qua nhiều kênh; trong đó không thể không kể đến 02 Thư đề 
nghị gửi Thủ tướng chính phủ, các phản biện, các Thông cáo báo chí và chuỗi hội thảo với đối 
tượng chính là các cơ quan quản lý tại ĐBSCL. 

Đối tượng thứ hai mà VRN hướng tới là công chúng vì họ chưa được tiếp cận đầy đủ thông 
tin về đập dòng chính Mê Kông. Chính vì vậy, VRN đã kết nối với các nhà báo chuyên về 
mảng môi trường tại ĐBSCL, tổ chức những chuyến đi thực địa cùng họ và thảo luận về 
những thách thức ĐBSCL đang phải đối mặt trong đó có thủy điện. Nhờ các nhà báo này, rất 
nhiều câu chuyện về lúa, cá, đa dạng sinh học thậm chí là những con rắn, ếch đặc trưng vùng 
ĐBSCL cũng được chia sẻ, đi kèm là những số liệu và nhận định của người dân địa phương về 
việc mưu sinh ngày càng khó khăn do tài nguyên dần cạn kiệt. 

Một phân nhóm đối tượng quan trọng khác nhưng lại không có nhiều thông tin là cộng 
đồng dân cư sống dựa vào tài nguyên phong phú tại ĐBSCL. Trước đây họ hoàn toàn không 

biết thông tin gì về các đập thủy điện – 
tuy cách xa họ cả ngàn cây số nhưng sẽ 
khiến cho cuộc sống của họ vô cùng khó 
khăn. Qua nghiên cứu Thaibaan, một số 
cộng đồng ở An Giang, Đồng Tháp, Cần 
Thơ, Bạc Liêu… dần biết và hiểu thêm về 
vấn đề này. Họ vẫn tiếp tục được kết nối 
với cộng đồng khác để cùng góp ý kiến 
của mình cho câu hỏi “Liệu các đập dòng 
chính có nên được xây dựng hay không?”.

Sau tất cả những quan ngại và phản đối 
từ khu vực và quốc tế, chính phủ Lào 
vẫn giữ nguyên lập trường và đến năm 
2015 đang xây dựng hai đập là Xayaburi 
và Don Sahong. Tuy vậy, qua câu chuyện 

chưa có hồi kết này VRN đã có được nhiều bài học về huy động chất xám để phản biện, kết 
nối các đối tượng khác nhau và đưa tiếng nói của cộng đồng đến với các cấp lãnh đạo.

Dương Thu Hằng (WARECOD)
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3. VRN từ các góc nhìn
3.1 Góc nhìn chính sách:

Từ bài học mười năm đến những thách thức mới
Nguồn nước là sự sống, và là cơ sở để duy trì nền nông nghiệp, công nghiệp. Hoạt động của 
Mạng lưới Sông ngòi Việt Nam 10 năm qua đã có sự kết nối và tập hợp được đông đảo các 
tổ chức phi chính phủ, các cơ quan khoa học của các trường đại học, viện nghiên cứu, các tổ 
chức nhà nước, và các cá nhân hoạt động trong lĩnh vực môi trường tài nguyên nước để thực 
hiện chức năng theo dõi và cảnh báo những nguy cơ trong việc sử dụng, phân phối và bảo 
vệ nguồn tài nguyên nước quý giá vì sự phát triển bền vững của đất nước.

Từ một Mạng lưới có văn phòng duy nhất ở Hà Nội, VRN đã trưởng thành và có mặt ở cả ba 
miền đất nước với các tổ chức thành viên, các nhà khoa học và các cộng đồng sống ở các 
vùng lưu vực sông phía Bắc, miền Trung và Nam Bộ. Mạng lưới đã hình thành như một hệ 
thống nghiên cứu khoa học, giám sát biến động của nguồn tài nguyên nước dưới các tác 
động của quá trình đầu tư, quá trình đô thị hóa, và sử dụng nước trong nông nghiệp và công 
nghiệp. Cùng với giới báo chí, VRN cũng thực hiện sáng tạo và thành công việc truyền thông 
giáo dục công chúng về giá trị và các hiểm họa với nguồn tài nguyên nước ở Việt Nam. 

Những năm gần đây, VRN đã thành công trong những công việc phát hiện và cảnh báo 
những nguy cơ các nhà máy thủy điện hoặc các nhà đầu tư bất động sản xâm hại nguồn tài 
nguyên nước ở lưu vực sông Đồng Nai. Với hoạt động giám sát các chương trình tái định cư, 
VRN đã chuyển tải tiếng nói của những người dân, kể cả vùng đồng bằng thuộc các lưu vực 
sông lớn đến những người dân là các dân tộc thiểu số đang chịu các tác động của các dự án 
thủy điện ở Sông Bung, Sông Mã, Sông Bồ, tới các nhà hoạch định chính sách để góp phần 
xây dựng các chính sách đền bù và tái định cư công bằng và ổn định cuộc sống bền vững. 
VRN cũng đã góp phần xây dựng và thảo luận Luật tài nguyên nước 2012 và các chính sách 
về quản lý, bảo vệ và sử dụng bền vững nguồn tài nguyên này.

Với một thập niên xây dựng và phát triển, VRN hiện đang đứng trước những thách thức mới. 
Một thách thức chính là do sự phụ thuộc của Việt Nam vào các lưu vực sông bên ngoài lãnh 
thổ. Những cuộc vận động, những tiếng nói của VRN không thể có hiệu quả khi thiếu sự liên 
kết với các tổ chức ở các nước láng giềng và bạn bè quốc tế. Nhiều vấn đề mới nổi lên trong 
việc quản lý và sử dụng nước như tiêu dùng nước hợp lý trong nông nghiệp và phục vụ cuộc 
sống của các khu dân cư; vấn đề ô nhiễm nguồn nước do các cơ công nghiệp đang trở thành 
những thách thức mới. Trong tiến trình này, còn có những thách thức về quản trị nước, như 
nhu cầu về minh bạch thông tin, nhu cầu về sự tham gia của những cộng đồng bị tác động. 
Bản thân việc các nhà tài trợ nước ngoài đang giảm dần các chương trình ở Việt Nam sau 5 
năm, khi Việt Nam được công nhận là thành viên của nhóm nước có thu nhập trung bình tuy 
ở mức thấp, cũng là một hàng rào không nhỏ. Đứng trước những thách thức này, VRN với 
kinh nghiệm sau một thập niên có đủ tự tin trong chương trình hành động mới.

Đặng Ngọc Quang, Thành viên Ban Tư vấn

3.2 Góc nhìn truyền thông:
Hiệu quả từ những hoạt động truyền thông

10 năm, một chặng đường không dài, nhưng cũng đủ thời gian để đánh giá và nhìn lại nhiều 
kinh nghiệm làm được và chưa làm được trong các hoạt động của Mạng lưới Sông ngòi Việt 
Nam, trong đó có lĩnh vực truyền thông. Có thể nói rằng, 10 năm qua, từ những ngày đầu 
còn “chập chững” về hoạt động truyền thông, đến nay VRN đã có những bước trưởng thành.
 
VRN đã huy động một cách kịp thời và hiệu quả sự tham gia của báo chí trong xử lý các vấn 
đề liên quan đến xây dựng thủy điện trên dòng chính sông Mê Kông. Các hội thảo có sự tham 
gia của các chuyên gia đã tác động lớn đến công chúng thông qua sự thay đổi nhận thức của 
các nhà báo. Đồng thời, với các hội thảo, thông cáo báo chí và các thư ngỏ đã được gửi tới nhà 
báo và các bên liên quan liên tục cung cấp, cập nhật các thông tin, ý kiến của các nhà khoa 
học trong lĩnh vực đã là kênh thông tin được tin cậy. Nhờ những nỗ lực này, VRN đã góp phần 
nâng cao nhận thức của công chúng, đặc biệt là cộng đồng ở đồng bằng sông Cửu Long, về 
tác động của việc xây đập thủy điện trên dòng chính của sông Mê Kông. Chính phủ Việt Nam 
cũng có những động thái tích cực hơn nhằm trì hoãn việc xây dựng các thủy điện trên dòng 
chính Mê Kông.

Sử dụng truyền thông trong vận động và phản biện chính sách liên quan đến thủy điện đã 
được Mạng lưới tập trung nguồn lực và đem lại hiệu quả lớn. Từ những nghiên cứu, đánh giá 
về thủy điện tập trung ở khu vực Miền Trung – Tây Nguyên và Nam Trung Bộ, Nam Bộ, Mạng 
lưới đã khéo léo kết hợp tổ chức các chuyến thực địa thu hút sự tham gia của báo chí truyền 
bá được nhiều thông tin khoa học cũng như các ý kiến phản biện chính sách cụ thể liên quan. 
Nổi bật nhất có thể thấy là các tác động mạnh mẽ đến việc dừng xây dựng thủy điện Đồng 
Nai 6 và 6A… Trong các chiến dịch này Mạng lưới vừa sử dụng báo chí như một công cụ vững 
mạnh đồng thời là chỗ dựa về thông tin khoa học cho báo chí để tạo ra áp lực xã hội mạnh 
mẽ ảnh hưởng những quyết định về chính sách.

Tuy không phải là trọng tâm hoạt động trong giai đoạn qua nhưng truyền thông nâng cao 
nhận thức bảo vệ dòng chảy, vấn đề ô nhiễm cũng đạt được những thành công đáng kể. Các 
chuyên gia của Mạng lưới Sông ngòi Việt Nam đã trở thành nhóm chuyên gia tin cậy của báo 
chí trong các vấn đề liên quan đến sông ngòi. Các ý kiến của các chuyên gia, các cuộc tham 
vấn với sự có mặt chính thức của các chuyên gia từ Mạng lưới Sông ngòi đã được đăng tải 
trên các kênh thông tin trong các sự kiện liên quan như: ô nhiễm sông Thị Vải, lấn sông Đồng 
Nai…, tác động mạnh mẽ đến công chúng và các nhà hoạch định chính sách, nhà quản lý.

Mặc dù điều kiện tài chính hạn chế nhưng Mạng lưới Sông ngòi Việt Nam cũng đã phối hợp 
tổ chức thành viên để lồng ghép các hoạt động truyền thông từ cấp cộng đồng tới cấp trung 
ương. Các nhóm cộng đồng liên quan đến bảo vệ sông ngòi được phát triển ở một số địa 
phương đóng vai trò tích cực trong nâng cao nhận thức cụ thể ở từng địa phương. Các dự án 
nhỏ về truyền thông bảo vệ sông ngòi cũng đạt được hiệu quả. Những cuộc trưng bày, triển 
lãm, xuất bản của Mạng lưới và các đơn vị thành viên là dịp cho công chúng tiếp cận và cũng 
là dịp để báo chí tham gia nhân rộng các ý tưởng, thông tin.

Phạm Hoài Thanh, Thành viên Ban Tư vấn
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3.3 Góc nhìn đối tác:
VRN và hợp tác khu vực

Trong vòng 10 năm qua, VRN đã đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao mức độ nhận 
thức và quan tâm ở cấp quốc gia và quốc tế đối với sự cần thiết phải bảo vệ các dòng sông 
và nguồn tài nguyên thiên nhiên, cũng như trong việc tạo dựng nhiều cơ hội chung cho 
toàn cộng đồng thảo luận về vấn đề này. Là một mạng lưới, VRN đóng góp vào việc đưa 
nhiều bên liên quan từ các lĩnh vực khác nhau bao gồm NGOs, các tổ chức XHDS, học giả, 
giới truyền thông, người dân địa phương và cộng đồng cùng nói lên những hiểm họa đối 
với những dòng sông trên lãnh thổ Việt Nam cũng như các tác động xuyên quốc gia của 
các dự án được quy hoạch trong khu vực;. Trong đó, có các đập dòng chính hạ lưu sông 
Mê Kông. VRN đã đưa những vấn đề này đến những người quan tâm ở trong nước, trong 
khu vực và quốc tế.

Các tổ chức thành viên của VRN cũng đã hỗ trợ nghiên cứu chuyên sâu về sinh kế, xây dựng 
năng lực cho cộng đồng địa phương trên khắp các vùng miền Việt Nam để họ có thể tài liệu 
hóa các kiến thức về đất đai, tài nguyên và tự tin chia sẻ về giá trị của các nguồn tài nguyên 
này đối với cuộc sống của chính họ, cũng như vận động bảo vệ chúng. Thêm vào đó, các nhà 
khoa học và các chuyên gia VRN cũng nỗ lực rất nhiều trong việc thu hút sự chú ý đến đồng 
bằng sông Cửu Long và những thay đổi hiện hữu do biến đổi khí hậu, nước biển dâng và các 
dự án phát triển hạ tầng; hoặc những thay đổi ngày càng tồi tệ do quy hoạch thủy điện hiện 
nay trong khu vực. Các chuyên gia VRN còn tiến hành những phân tích độc lập về nghiên cứu 
các tác động chính và hỗ trợ chia sẻ kết quả này đến nhiều người nhằm mở rộng hiểu biết 
cho các bên liên quan.

VRN cũng tiếp tục giám sát các đập trên lãnh thổ Việt Nam và đưa ra bằng chứng về tác động 
của những dự án này tới sinh kế và hệ sinh thái trên toàn quốc, cũng như đưa ra những rủi ro 
có thể khiến các dự án này thiếu an toàn. Những “bài học” này là một trong những nhân tố 
quan trọng để Việt Nam từ bỏ định hướng phát triển thủy điện. Đây có thể là tiền đề cho các 
quốc gia khác trong khu vực.

Tổ chức Sông ngòi Quốc tế (International Rivers) đánh giá cao cơ hội được hợp tác với VRN và 
các thành viên trong thập kỉ vừa qua. Chúng tôi xin gửi lời chúc mừng kỉ niệm 10 năm thành 
lập và mong muốn có nhiều cơ hội hợp tác hơn nữa trong vấn đề bảo vệ sông ngòi, cộng 
đồng và hệ sinh thái tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. 

Tổ chức Sông ngòi Quốc tế

3.4 Góc nhìn cộng đồng miền Bắc: 
“Cải tiến chuồng trại, bảo vệ nguồn nước”

Từ năm 2012, WARECOD đã có dự án phát triển cộng đồng tại xã Giáp Trung và thị trấn Yên 
Phú, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang. Tháng 5/2015 WARECOD được sự giúp đỡ của chính 
quyền UBND xã đã tiếp xúc với người dân thôn Nà Pồng. Thôn có 60 hộ dân gồm các dân 
tộc Dao và H’mông sinh sống ở 2 xóm là Mã Lùng và Nà Pồng. WARECOD đã hỗ trợ thành 
lập nhóm Giám sát dòng sông với 10 thành viên.

Sau khi khảo sát thôn và họp nhóm vào tháng 6/2015, vấn đề môi trường đang được người 
dân quan tâm và bức xúc nhất là tập quán chăn thả gia súc và vệ sinh chuồng trại. Theo tập 
tục, gia đình các dân tộc ở nhà sàn có hộ thả rông, nhưng có hộ nuôi nhốt ngay dưới sàn nhà. 
Bản Nà Pồng có một số hộ làm chuồng có mái che mưa nắng, cột và xà đỡ để có thể bưng 
vách ngăn gió rét về, nhưng nền đất. Nền đất nện không ngăn được nước thải chăn nuôi 
thấm xuống đất, chuồng trại thiếu rãnh thu nước rửa ... cứ như thế, hàng ngày chất thải chăn 
nuôi tràn ra xung quanh không kiểm soát được. Sau mỗi trận mưa là cuốn theo chất thải chưa 
phân hủy, mang theo nhiều mầm bệnh chảy ra rãnh, ra suối Nà Bó. Phân gia súc còn theo 
nước mưa trôi xuống rãnh ven đường nội thôn, từ trên lưng đồi (nơi tập trung dân cư xóm Nà 
Bó) chảy xuống suối Nà Bó rồi qua Giáp Cư, Nà Pâu (Lạc Nông) chảy ra Sông Gâm.

Trước những khó khăn trên người dân cho biết nếu có kinh phí để láng nền và xây be xung 
quanh chuồng trâu sẽ giảm thiểu được ô nhiễm và người dân cũng có thể sử dụng làm phân 
bón cho ruộng lúa. Đồng thời, VRN đang kêu gọi lên ý tưởng viết đề xuất cho các hoạt động 
bảo vệ môi trường đặc biệt là cho các vùng khó khăn. Nhóm Giám sát dòng sông Nà Pồng 
đã viết đề xuất và gửi đến VRN. Tháng 7/2015, VRN thông báo đề xuất được phê duyệt và sẽ 
chuyển kinh phí cho người dân thôn Nà Pồng dưới sự quản lý của nhóm Giám sát dòng sông.

Nhờ vào nguồn kinh phí hỗ trợ, nhóm Nà Pồng đã thực hiện được các hoạt động:
1.     Lên kế hoạch xác định số lượng hộ được hưởng lợi và xây dựng các tiêu chí về lựa chọn 
các hộ tham gia sáng kiến cải thiện chuồng trại
2.      Phân công nhiệm vụ cho các hộ được lựa chọn để đảm bảo việc triển khai đúng kế hoạch  
Trong quá trình thực hiện, người dân nhiệt tình tham gia hoạt động, sẵn sàng góp thêm vốn 
để sửa chữa tốt hơn. Chính quyền xã và thôn giúp đỡ trong quá trình làm thủ tục pháp lý. Đặc 
biệt , do điều kiện đường xá hết sức khó khăn, cùng với đó là mưa lũ kéo dài gây sạt lở đất 
nên việc chuyển nguyên vật liệu vào thôn chậm hơn so với dự kiến ban đầu. Tuy nhiên với sự 
quyết tâm và nhiệt tình, đến tháng 9/2015 đã có 8/10 hộ sửa chữa nền chuồng trâu. Hiện tại 
còn 2 hộ vẫn đang hoàn thành theo kế hoạch.

Sau khi thực hiện xong, các hộ nhận thấy chuồng gia súc không còn mùi hôi khó chịu 
nữa, đường đi và xung quanh chuồng trâu cũng sạch sẽ hơn trước đây. Bà con trong thôn 
rất phấn khởi vì nhờ sáng kiến mà môi trường trong thôn được cải thiện rõ rệt và mong 
muốn tiếp tục duy trì nhóm Giám sát dòng sông để thực hiền nhiều sáng kiến khác nhằm 
bảo vệ môi trường. 

Nguyễn Việt Hùng (WARECOD)
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3.5 Góc nhìn cộng đồng miền Trung: 
“Người dân như chúng tôi được tham gia nghiên cứu”

Thủy điện – thứ đã làm thay đổi cuộc sống của nhiều người, nhiều cộng đồng và toàn xã hội. 
“Lợi ích nhiều người nhận được nhưng đối với chúng tôi, những người tái định cư vì thủy 
điện chỉ nhận được những tiêu cực về cuộc sống của mình. Đó là lời chia sẻ của ông Đặng 
Duy Bửu, nhóm nghiên cứu cộng đồng thôn Bến Ván, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

                Nghiên cứu tri thức bản địa – Thaibaan
Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Xã hội (CSRD) với sự tài trợ của tổ chức ICCO, Mạng lưới 
Sông ngòi Việt Nam, tổ chức Rosa Luxemburg Stiftung (RLS) đã triển khai dự án “Thúc đẩy 
phương pháp tiếp cận có sự tham gia trong quá trình phê duyệt các công trình thủy điện 
ở khu vực Miền Trung – Tây Nguyên”. Trong đó, đã tiến hành hoạt động nghiên cứu tri thức 
bản địa. Năm cộng đồng chịu tác động, ảnh hưởng bởi các công trình thủy điện, thủy lợi 
trên địa bàn 2 tỉnh là Thừa Thiên - Huế và Quảng Nam đã tham gia thực hiện nghiên cứu 
ngay tại chính cộng đồng của mình. Người dân, những người địa phương sống tại khu vực 
bị ảnh hưởng là đối tượng tham gia chính và trực tiếp thực hiện các công cụ nghiên cứu. 
Đối với các cộng đồng đây là công việc hoàn toàn mới lạ, công việc mà xưa chỉ dành cho 
những nhà khoa học. “Trước đây cuộc sống cũng chỉ đơn giản là mưu sinh cho 3 bữa ăn hằng 
ngày, người dân chịu ảnh hưởng của thủy điện thì cũng chỉ biết nhìn nhau than thở, vùng xa 
như chúng tôi chẳng ai quan tâm, để ý đến làm gì. Nhưng nhờ có dự án mà chúng tôi được 
nghiên cứu, được học hỏi và biết thêm rất nhiều vấn đề, mở mang kiến thức được tham gia 
vào những hội thảo, diễn đàn lớn để nói lên tiếng nói của chính mình” - Ông Hồ Văn Tất cộng 
đồng nghiên cứu Nước Lang (Quảng Nam) có nhận xét như vậy. Kết quả nghiên cứu của mỗi 
cộng đồng đều được tổng hợp, biên tập và in thành sách xuất bản nhằm công bố rộng rãi 
kết quả. Thông qua kết quả đó, dự án còn tiến hành đối thoại với chính quyền xã, huyện để 
tìm ra phương án giải quyết hữu hiệu nhất giúp cuộc sống của người dân giảm đi phần nào 
khó khăn, ổn định và phát triển.

                Nói về thủy điện
Có quá nhiều thứ thay đổi từ khi có thủy điện mà những người chịu tác động chính là những 
cộng đồng sống ven các công trình thủy điện, những cộng đồng nhường đất để xây dựng 
thủy điện, những cộng đồng buộc phải tái định cư vì thủy điện và cả những cộng đồng sống 
ở hạ lưu thủy điện. Giữa cái được và mất là một con số chênh lệch nhau quá lớn. Thay đổi là 
điều nên làm nhưng thay đổi theo hướng đem nhiều tiêu cực hơn cho người khác thì nên 
chăng cần phải cân nhắc và xem xét lại.

Cộng đồng nghiên cứu xã Đại Hồng, Đại Lộc, Quảng Nam gồm có 2 thôn chính là thôn Đông 
Phước và Dục Tịnh. Cuộc sống người dân nơi đây rơi vào tình cảnh khó khăn từ khi thủy điện 
Đắk Mi đi vào vận hành năm 2009. Đây là khu vực hạ lưu sông Vu Gia, nơi cuộc sống của 
người dân gắn chặt với dòng sông Vu Gia. Nhưng giờ đây lòng sông thu hẹp trơ đầy cát, nước 
sông ở đoạn sâu nhất của chỉ đạt từ 1-1,5m trong mùa khô, giao thông đường thủy gần như 
không còn hoạt động. Về mùa mưa, nước sông cao thấp là do “thủy điện quy định”. Theo lời 
kể của chị Trần Thị Dũng (thôn Dục Tịnh): “Chúng tôi canh tác thơm (dứa) ở vùng đồi, sau mỗi 
lần thu hoạch phải vận chuyển thơm qua sông để về nơi tiêu thụ. Ngày trước thì dễ dàng vì 

lúc nào nước trên sông cũng đầy, thuyền bè đi lại thoải mái, nhưng sau khi có thủy điện nhiều 
lúc chúng tôi thu hoạch xong mà không cách nào vận chuyển được. Nước sông cạn sát đáy, 
thuyền bè không lưu thông được, thơm nằm chờ 2-3 ngày thì thối cả đống, công sức chăm 
trồng của người dân cả vụ thơm coi như mất trắng...”. Đó chỉ là một trong rất nhiều vấn đề mà 
người dân xã Đại Hồng đang phải đối mặt. Nhức nhối nhất là trong mùa mưa lũ, thủy điện 
tiến hành xả lũ. Đoàn chúng tôi đã từng chứng kiến một trận chạy lũ cuống cuồng của người 
dân xã Đại Hồng, người già ngồi thất thần, người lớn trẻ em nháo nhào, trâu bò được đưa lên 
đồi cao để tránh lũ. Sau khi hỏi ra mới biết người dân thấy nước chảy về quá nhanh và mạnh, 
người dân đồn đoán với nhau là thủy điện vỡ đập, ai nấy đều lo chạy lên chỗ cao để bảo vệ 
tính mạng, tài sản thì để hết ở nhà, ra sao thì ra...

Khô hạn trong mùa khô, xả lũ bất ngờ trong mùa khô, cát bồi, đất lở, thủy sản loài thì biến 
mất loài thì suy giảm số lượng nghiêm trọng, nhà ở tái định cư không đảm bảo, công tác đền 
bù, cấp đất cho người dân còn nhiều bất cập và rất rất nhiều vấn đề khác nữa mà thủy điện 
“mang lại” cho người dân.

                 “Chúng tôi đã được học hỏi và biết thêm rất nhiều từ sau khi có dự án”
Bên cạnh thực hiện các nghiên cứu tại cộng đồng, thành viên nhóm nghiên 
cứu còn tham gia rất nhiều hoạt động khác được tổ chức thường xuyên 
trong mạng lưới. Họ được tập huấn nâng cao năng lực, tham gia các học 
tập cộng đồng, tham gia các hoạt động triễn lãm, hội thảo, đối thoại và diễn 
đàn. Tại đây những thành viên trong nhóm nghiên cứu đều có thể trình bày ý 
kiến, nói lên những vấn đề mà bản thân mình quan tâm và xa hơn là những 
mong muốn về cuộc sống sau những công trình thủy điện nghìn tỷ phục vụ 
cho sự phát triển của đất nước.

“Sau khi tham gia vào hoạt động nghiên cứu, chúng tôi đã đến được rất nhiều 
nơi, được nâng cao nhận thức và năng lực, tham gia các khóa tập huấn. Trình 
bày ý kiến của cá nhân, được đối thoại trực tiếp với các cấp lãnh đạo những 
người “có thể” thay đổi cuộc sống của chúng tôi dẫu biết rằng mọi thứ là rất 
khó khăn” chia sẻ của chị Phan Thị Qua, cộng đồng Bến Ván.

Bên cạnh đó, Mạng lưới sông ngòi VRN còn hỗ trợ thành lập một mạng lưới 
liên kết các cộng đồng từ tỉnh Quảng Bình (nơi có nhiều công trình thủy điện đang nằm 
trong quy hoạch), tỉnh Thừa Thiên - Huế, tỉnh Quảng Nam và xa hơn là các tỉnh ở khu vực Tây 
Nguyên như Phú Yên, Đắk Lắk, Đắk Nông, hình thành nên mạng lưới các tỉnh Miền Trung – 
Tây Nguyên bảo vệ sông ngòi.

Đây là hướng đi rất mới ngoài việc chia sẻ thông tin, các cộng đồng có thể giao lưu, học 
hỏi thêm nhiều kiến thức thực tế nhằm nâng cao kiến thức và năng lực cho mỗi thành viên 
tham gia.

Trần Thị Thanh Tâm (CSRD)



26 MẠNG LƯỚI SÔNG NGÒI VIỆT NAM 27 BÁO CÁO 10 NĂM 2005-2015

3.6 Góc nhìn cộng đồng miền Nam:
“Kết nối nhóm cộng đồng Lào - Việt Nam”

Nhằm kết nối các cộng đồng nghiên cứu tri thức địa phương dọc sông Mê Kông, chia sẻ kiến 
thức và kinh nghiệm trong nhóm mình, vào tháng 7/2015, Mạng lưới Sông ngòi Việt Nam đã 
tổ chức chuyến trao đổi kinh nghiệm cho nhóm nghiên cứu Thaibaan từ đồng bằng sông Cửu 
Long sang tỉnh Champasak, Lào. Hai nhóm đã trao đổi về nghiên cứu tri thức địa phương các 
nguồn tài nguyên tự nhiên từ sông Mê Kông và dưới đây là ấn tượng từ chuyến đi: 

Qua chuyến đi này tôi rất ấn tượng về phong cảnh và người 
dân nước Lào. Đó là những con người hiếu khách, tế nhị 
trong giao tiếp, hội họp, chia sẻ luôn chân tình và lịch sự (Võ 
Thành Trang).

Điều thú vị nhất là sự phối hợp hài hòa giữa người dân địa 
phương với ngành giáo dục và những cơ quan chức năng 
(xử lí nước thải, bảo vệ môi trường) đã cùng nhau nghiên cứu 
và tổng hợp lại kết quả rồi qua sự khảo sát chất lượng của bộ 
giáo dục rồi đưa vào chương trình giảng dạy tại ngay trên địa 
phương mình (Nguyễn Thị Tố Nguyên).

Khi đến bản Khonephapheng chuyên nghề đánh bắt cá, tôi 
đã được tận mắt xem ngư cụ bắt cá cổ truyền từ bao đời để 
lại cho con cháu, đến bây giờ họ vẫn tiếp tục sử dụng “ly” 
được làm bằng gỗ, và được đặt dưới thác suối để bắt cá rất 
hữu hiệu (Trương Văn Khơi).

Tôi thích những món ăn ở tỉnh Champasak. Món ăn chính 
hàng ngày chủ yếu là nếp, với cách chế biến thức ăn rất riêng 
và hương vị đặc trưng nơi đây càng khiến tôi thêm háo hức: 
mùi vị cay nồng của ớt hòa chung với vị ngọt, dai dai của cá 
vùng sông nước nơi thượng nguồn. (Trương Thị Lựu).

Làng Khinark chuyên làm bún và giá. Trong làng có khoảng 
20 gia đình làm bún, cách làm bún và xử lí nước thải ở đây 
thật logic và hợp vệ sinh là do kết hợp tốt với các cơ quan 
chức năng và có kế hoạch xử lý nước thải không làm ô nhiễm 
môi trường. Trong cách làm bún của họ tôi rất thích khâu 
“bắt con bún” trông đẹp như một đóa hoa (Lê Phước Thảo).

Dương Thu Hằng (WARECOD) tổng hợp

4. Báo cáo tài chính

Các tổ chức Điều phối vùng của Mạng lưới Sông ngòi Việt Nam: 

Trung tâm Bảo tồn và Phát triển Tài nguyên Nước (WARECOD)
Phòng 801, tòa nhà HACISCO, số 15 ngõ 107, Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
Website: www.warecod.org.vn

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Xã hội (CSRD)
2/33 Nguyễn Trường Tộ, Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
Website: http://www.csrd.vn/

Trung tâm Đa dạng Sinh học và Phát triển (CBD)
Số 1 Mạc Đĩnh Chi, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Website: http://www.cbd-itb.org.vn/
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