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bên liên quan, những người quan tâm tới quá trình Thông báo, Tham vấn trước và Thỏa 
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sát, đánh giá tác động xã hội và môi trường. 
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1  Giớ i  thiệu 
 
Vào ngày 09 tháng 09 năm 2019, Ban thư ký Ủy hội Sông Mê Công Quốc tế (MRC) đã 
nhận được thông báo từ Ủy ban sông Mê Công CHDCND Lào đệ trình Văn kiện Dự án 
thủy điện Sanakham (SNHPP) cho quá trình Tham vấn trước theo Thủ tục Thông báo, 
Tham vấn trước và Thỏa thuận (PNPCA). 
 
Dự án thủy điện Sanakham là dự án đề xuất sử dụng nước thứ sáu trên hệ thống sông 
Mê Công được trình cho quá trình Tham vấn trước theo Thủ tục Thông báo, Tham vấn 
trước và Thỏa thuận của MRC. Trước đó, CHDCND Lào đã tiến hành năm quá trình Tham 
vấn trước cho các dự án thủy điện Xayaburi, Don Sahong, Pak Beng, Pak Lay và Luang 
Prabang lần lượt trong các năm 2010-2011, 2014-2015, 2016-2017, 2018-2019 và 2019-
2020. 
 
Văn kiện Dự án Sanakham được Lào trình một tháng sau khi trình Văn kiện Dự án Thủy 
điện Luang Prabang (LPHPP). Sau đó, Ủy ban Liên hợp MRC tại Phiên họp trù bị cho 
Phiên họp Hội đồng lần thứ 26 vào ngày 25 tháng 11 năm 2019 đã quyết định chuyển 
quá trình Tham vấn trước dự án Sanakham đến sau khi hoàn thành quá trình Tham vấn 
trước dự án Luang Prabang để MRC có thể tập trung nguồn lực cho từng dự án một. Quá 
trình Tham vấn trước dự án Luang Prabang dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 07 tháng 04 
năm 2020. Tuy nhiên do đại dịch COVID-19, Phiên họp đặc biệt theo kế hoạch của Ủy 
ban Liên hợp MRC để kết luận về quá trình Tham vấn trước dự án LPHPP đã hoãn tới 
ngày 04 tháng 06 năm 2020. 
 
Thủ tục PNPCA yêu cầu ba quốc gia thành viên được thông báo (Campuchia, Thái Lan và 
Việt Nam) xác nhận và xem xét các văn kiện trình cho quá trình tham vấn trước và gửi 
phản hồi (dùng Mẫu trả lời tham vấn chính thức) tới Ủy ban Liên hợp MRC. Ủy ban Liên 
hợp MRC chỉ đạo Ban Thư ký MRC hỗ trợ đánh giá đề xuất sử dụng nước bằng cách tiến 
hành xem xét, thẩm định kỹ thuật đối với các tài liệu được nộp. Việc này bao gồm đánh 
giá tác động có thể có đối với các hoạt động sử dụng nước khác, tới chức năng điều hòa 
sinh thái của hệ thống sông, và bất kỳ tác động tiềm tàng nào đến quyền của các quốc 
gia thành viên. 
 
2  Mục đích của tà i l iệu này 
 
Báo cáo này cung cấp một bản tóm tắt các tài liệu do CHDCND Lào trình. Báo cáo này sẽ 
cho phép các bên liên quan tiếp cận các thông tin chính liên quan đến thiết kế của dự 
án, tác động tiềm ẩn về xã hội và môi trường, các giải pháp tiềm năng, và đề xuất kế 
hoạch giám sát và dự báo. Báo cáo này tóm tắt thông tin được trích dẫn từ tài liệu dự 
án, trừ các trường hợp nêu khác. 
 
3  Tóm tắt  Dự  án thủy điện Sanakham (SNHPP)  
3.1 Bối cảnh 
 
Thủy điện Sanakham là dự án thứ năm trong bậc thang thủy điện đập dâng trên dòng 
chính tính từ thượng nguồn tới hạ nguồn trên hạ lưu sông Mê Công, cách biển khoảng 
1.737 km. Khu vực đập thủy điện này nằm giữa tỉnh Xayaburi và tỉnh Viên Chăn ở nước 



     2 
 

CHDCND Lào. Đập này nằm trên thượng lưu huyện Sanakham của tỉnh Viên Chăn và cách 
huyện Sanakham khoảng 25km, Thủ đô Viên Chăn nằm dưới hạ lưu của đập với khoảng 
cách 155 km, đập nằm dưới hạ lưu và cách Dự án thủy điện Pak Lay 83,7 km. Dự án thủy 
điện này chỉ cách biên giới Lào/Thái khoảng 2 km trên thượng lưu. 
 
Dự kiến nhà máy điện sẽ có công suất lắp đặt 684 MW, được thiết kế với 12 turbine (tổ 
máy phát), mỗi turbine có công suất 57 MW. Mục đích chính của dự án thủy điện này là 
sản xuất điện phục vụ xuất khẩu và tiêu dùng nội địa, đồng thời dự án còn giúp cải thiện 
giao thông thủy và du lịch. Dự kiến dự án thủy điện này sẽ bắt đầu thi công trong năm 
2020. Nhà máy điện dự định sẽ được vận hành vào năm 2028. 
 

 
 
 
3.2 Kết cấu kỹ thuật của dự án 
 
Dự án gồm một nhà máy 
phát điện, các cửa xả lũ và 
xả bùn cát, một âu thuyền, 
một công trình đường cá đi, 
và các đập phụ. 
  
Hình 2 minh họa các hạng 
mục chính của dự án thủy 
điện Sanakham. Độ cao đỉnh 
đập là 229,5 m, chiều cao tối 
đa của đập là khoảng 56,2 
m, chiều dài đỉnh đập là 
909,9 m. Nhà máy phát 

Dự án thủy điện Sanakham 
(11) Dự án thủy điện đập dâng 
(12) Dự án thứ 5 trong Bậc thang các dự án 

thủy điện ở hạ nguồn dòng chính sông 
Mê Công 

(13) Cách dự án Pak Lay 83,7 km về phía hạ 
lưu 

(14) Cách Thủ đô Viên Chăn khoảng 155 km 
(15) Công suất lắp đặt: 684 MW 
(16) Turbine: 12*57 MW 
(17) Dự kiến ngày khởi công xây dựng: 2020 
(18) Dự kiến ngày bắt đầu vận hành: 2028 
(19) Chủ yếu phục vụ xuất khẩu và tiêu 

dùng nội địa 
(20) Tổng chi phí: 2.073 triệu USD 

Âu 
 

Cửa xả lũ 

Nhà máy phát 
 

Cửa xả lũ 

Đường cho cá 
 

Trạm phân 
 

Dự phòng để 
làm làn thứ 2 

  

Hình 2: Các phần chính và cơ sở hạ tầng dự án thủy điện Sanakham 

 

Dự án thủy điện Sanakham 
(1) Dự án thủy điện đập dâng 
(2) Dự án thứ 5 trong Bậc thang các dự án 

thủy điện ở hạ nguồn dòng chính sông 
Mê Công 

(3) Cách dự án Pak Lay 83,7 km về phía hạ 
lưu 

(4) Cách Thủ đô Viên Chăn khoảng 155 km 
(5) Công suất lắp đặt: 684 MW 
(6) Turbine: 12*57 MW 
(7) Dự kiến ngày khởi công xây dựng: 2020 
(8) Dự kiến ngày bắt đầu vận hành: 2028 
(9) Chủ yếu phục vụ xuất khẩu và tiêu 

dùng nội địa 
(10) Tổng chi phí: 2.073 triệu USD 

Hình 1. Vị trí và thông số chính của Dự án thủy 
điện Sanakham 
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điện được đặt trên dòng chính, các cửa xả ở bên phải và bên trái nhà máy phát điện, và 
âu thuyền đặt ở bờ trái. Đường cá đi được thiết kế như một đường tránh bên bờ phải. 
 
3.2.1  Nhà máy phát điện 
 
Nhà máy phát điện gồm hai phần: 1) Nhà máy phát điện và 2) Trạm phân phối điện GIS 
500 kV ngoài trời. Nhà máy phát điện có 12 turbine (tổ máy phát điện), mỗi turbine có 
công suất 57 MW. Sàn lắp ráp chính đặt ở bên phải nhà máy phát điện và sàn lắp ráp 
phụ đặt ở bên trái.  
 

 
 
Tổng chiều dài nhà máy phát điện là 350,2 m, gồm phòng đặt máy phát điện, sàn lắp ráp 
chính và sàn lắp ráp phụ. Để nước vào máy phát điện không có phù sa, trầm tích lắng 
đọng, một lỗ thu bùn lắng được đặt trên trụ ở giữa hai turbine, tổng cộng có 6 lỗ.  
 
3.2.2  Công trình xả  lũ và cửa xả  bùn cát 
 

Các công trình xả lũ gồm các cửa xả lũ và cửa xả bùn 
cát ở bên phải và trái nhà máy phát điện. Ở bờ trái, 
13 cửa xả lũ và xả bùn cát được bố trí để xả lũ, cặn 
lắng và rác, vật nổi với kích thước 15 m x 22 m (rộng 
x cao) và cao độ đáy cửa là 198 m. Có năm  cửa xả 
đáy, và tám cửa xả mặt. 
 
Trên bờ phải dự kiến đặt năm cửa xả lũ và xả bùn cát. 
Bốn cửa xả được thiết kế là các cửa xả đáy mức cao 
để xả lũ và bùn cát. Các cửa xả này được trang bị các 
tường chắn với khẩu độ 12,5 m x 16 m (Rộng x cao) 
và cao độ đáy cửa là 192 m. Cửa xả còn lại có dạng 
mở, được thiết kế để xả rác, vật nổi với khẩu độ 12,5 
m x 22 m (rộng x cao) và cao độ đáy cửa là 198 m. 
 

Sáu cửa xả bùn cát có kích thước 2,5 m x 4,5 m (rộng x cao) và được thiết kế nằm trong 
khu vực nhà máy phát điện, mỗi cửa được dùng cho từng cặp hai máy phát điện và chạy 
bên dưới đáy nhà máy phát điện nhằm ngăn ngừa bồi lắng bùn cát ở trước cửa lấy nước 
vào tổ máy và đảm bảo chỉ nước trong đi qua đây. Cao độ đáy của các cửa lấy nước vào 
và cửa xả nước ra lần lượt là 176,3 m và 189 m. Ngoài ra, một cửa lấy nước trong trường 
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hợp khẩn cấp được thiết kế ở lối vào, một cửa điều tiết và một cửa ngăn ở lối ra. 
 

 
 
3.2.3  Âu thuyền 
 
Âu thuyền là loại một làn, đơn cấp cho tàu 500 tấn. Có không gian dự phòng để nâng 
cấp lên âu 2 làn trong tương lai. Cột nước vận hành cực đại là 20,59 m, kích thước buồng 
âu thuyền là 120 m x 12 m x 4 m (dài x rộng x sâu), và khoảng không thông lưu lớn nhất 
là 8 m. 
 
Các hạng mục giao thông thủy được đặt bên bờ trái, gồm âu thuyền và các kênh hướng 
dòng (luồng lạch vào âu thuyền). Tổng chiều dài kênh hướng dòng trên thượng lưu là 
626 m với khu vực tàu thuyền di chuyển/đi lại, khu chờ và neo đậu với 8 trụ neo tàu 
được bố trí ở bên trái kênh. Tổng chiều dài kênh hướng dòng dưới hạ lưu là 873 m với 
khu vực di chuyển, khu chờ và neo đậu với 8 cột neo tàu được bố trí ở bên phải kênh. 
 
3.2.4  Công trình đường cá đi   
 
Một đường cá đi giống tự nhiên gọi là đường cá đi sinh thái mô phỏng được đề xuất 
để cá di cư ngược dòng và xuôi dòng trong tất cả các giai đoạn sống của các loài cá đi 
qua đập. 
 
Đường cá đi sinh thái có tổng chiều dài 
2,48 km đặt trên thềm bậc thang cao 
khoảng 216 m trên bờ phải sông, với 
hai cửa vào và một cửa ra. Các thiết bị 
dẫn cá vào như hệ thống ánh sáng, tấm 
chắn điện để chặn cá ra sẽ được đặt 
lần lượt ở bên trong và ngoài cửa vào 
dựa trên phản ứng của cá với ánh sáng, 
màu sắc và âm thanh. Thông tin chi tiết 
hơn về các hạng mục đường cá đi được 
cung cấp trong Phần 4.16. 
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3.2.5  Các đập phụ  
 
Hai đập phụ sẽ được xây dựng ở bờ trái và bờ phải nhằm chặn dòng. Đập phụ trái đặt 
bên trái của âu thuyền, đỉnh đập dài 100 m và rộng 22 m. Đập phụ phải đặt bên phải của 
cửa xả bờ phải, đỉnh đập dài 85,7 m và rộng 22 m. Công trình đường cá đi sẽ đi qua đập 
phụ phải này, và đáy đường cá đi có cao trình 217 m. 
 
3.3 An toàn đập 
 
Thông số thiết kế của dự án Sanakham như sau: 
 

• Tiêu chuẩn địa chấn 
 
Đánh giá an toàn động đất của dự án Sanakham cho thấy gia tốc địa chấn cực đại với xác 
suất vượt quá (PE) 10% trong 50 năm, và xác suất vượt quá (PE) 5% trong 50 năm tại khu 
vực xây dựng đập thủy điện này lần lượt là 0,063 and 0,090. Cân nhắc các kết quả này 
và kinh nghiệm thiết kế các dự án tương tự, tiêu chuẩn gia tốc nền cực đại thành phần 
nằm ngang theo thiết kế và kiểm tra lần lượt là 0,063g and 0,090g. 
 

• Tiêu chuẩn lũ 
 
Theo tiêu chuẩn quốc gia Trung Quốc và tiêu chuẩn kỹ thuật ngành điện Trung Quốc, và 
nhằm đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật của CHDCND Lào, các tiêu chuẩn lũ và 
đỉnh lũ được trình bày trong Bảng 1. 
 

Bảng 1: Tiêu chuẩn lũ và đỉnh lũ 
Điều kiện vận hành Hạng mục Đập và nhà máy 

phát điện 
Hạng mục tiêu hao 

năng lượng và bảo vệ  

Lũ thiết kế 
Chu kỳ lặp lại (năm) 2.000 100 

Lưu lượng đỉnh 
(m3/s) 

34.700 27.200 

Lũ kiểm tra 
Chu kỳ lặp lại (năm) 10.000 Không áp dụng 

Lưu lượng đỉnh 
(m3/s) 

38.800 Không áp dụng 

 
• Chương trình giám sát an toàn 

 
Một hệ thống giám sát an toàn chi tiết được đề xuất cho tất cả các giai đoạn của dự án 
Sanakham. Giám sát an toàn chủ yếu gồm đi tuần tra thực địa, quan trắc và phân tích 
dữ liệu thường xuyên, đánh giá an toàn định kỳ và duy trì hệ thống giám sát hàng ngày, 
v.v. Công tác giám sát an toàn của dự án sẽ được thực hiện theo Thông số kỹ thuật cho 
Giám sát an toàn đập bê tông (DL/T5178-2003). 
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3.4 Vận hành 
 
Thủy điện Sanakham được xây dựng chủ yếu để phát điện nền liên tục khi có nước về, 
không phải điều tiết đỉnh. Do đó, không cân nhắc gia tăng công suất phát điện. Nói 
chung, hồ chứa sẽ được duy trì ở mực nước bình thường là 220 mét trên mực nước biển 
(masl). Khi lưu lượng nước vào hồ lớn hơn công suất turbine (5.801 m3/s), các cửa với 
bể tiêu năng sẽ được mở để xả bớt lượng nước thừa. 
 
Các cửa xả cặn lắng sẽ luôn mở trong suốt giai đoạn mùa lũ (mùa mưa) và được mở định 
kỳ vào mùa khô dựa trên dữ liệu quan trắc trầm tích. Tải lượng bùn cát lơ lửng tích tụ 
trước cửa lấy nước vào máy phát điện dự kiến sẽ được thải định kỳ để đảm bảo nước 
vào máy phát điện sẽ không bị lắng cặn bùn cát. 
 
Thủy điện Sanakham sẽ tiến hành xả bùn cát 5-7 ngày mỗi năm vào đầu tháng 9. Khi việc 
xả bùn cát không hiệu quả, thì sẽ tác động để làm sạch bùn lắng bằng cách hạ thấp mực 
nước nhằm loại bỏ bùn cát thô lắng và đảm bảo nhà máy vận hành một cách an toàn. 
 
Âu thuyền sẽ tạm dừng hoạt động khi lưu lượng nước vào lớn hơn lưu lượng xả đỉnh 3 
năm ở mức 17.800 m3/s. 

 
 

 
 
 
Trong điều kiện vận hành bình thường, “khoảng vận hành” quanh mức 1 m cần được 
duy trì vì lý do thực tiễn (hệ thống kiểm soát), đó là mức cung cấp đủ (FSL) sẽ dao động 
trong khoảng 219 -220 m trên mực nước biển. 
 
Thủy điện Sanakham được trang bị với mười cửa xả lũ đáy phẳng với bể tiêu năng ở bờ 
trái và bờ phải. Khi lưu lượng xả dưới 11.000 m3/s, năm cửa xả lũ ở bờ phải sẽ được vận 
hành như cửa xả chính, và năm cửa xả lũ ở bờ trái sẽ được vận hành ngắt quãng luân 
phiên. Hoặc có thể áp dụng chế độ vận hành kết hợp: bốn hoặc ba cửa xả bờ phải và hai 
hoặc ba cửa xả bờ trái để tăng cường hiệu quả xả bùn cát. 
 
Khi lưu lượng xả trong khoảng 11.000 m3/s – 17.800 m3/s (tức là mức lũ 3 năm) thì cả 
mười cửa xả sẽ được mở. 
 

Lưu ý: 15.400 m3/s trong sơ đồ là lưu lượng xả lũ đỉnh tại khu vực đập  
Sanakham trong trường hợp lũ 3 năm xảy ra tại trạm đo Luang Prabang. 

Hình  3 Biểu đồ quy tắc vận hành dự án thủy điện Sanakham 

Lưu ý: 15.400 m3/s trong sơ đồ là lưu lượng xả lũ đỉnh tại khu vực đập  
Sanakham trong trường hợp lũ 3 năm xảy ra tại trạm đo Luang Prabang. 

Hình  3 Biểu đồ quy tắc vận hành dự án thủy điện Sanakham 
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Tài liệu dự án cho thấy khi mức lũ 3 năm hoặc lũ lớn hơn xảy ra ở thủy điện Luang 
Prabang (trước khi hoàn thành trạm thủy điện Pak Beng) hay mức lũ 3 năm hoặc lớn 
hơn xảy ra ở trạm thủy điện Pak Beng và tất cả các công trình thoát nước của dự án thủy 
điện Pak Beng đã mở hết công suất để xả nước, thì thủy điện Sanakham sẽ bắt đầu tăng 
cường xả với tốc độ dòng chảy được kiểm soát ở mức đỉnh lũ 3 năm là 17.800 m3/s, và 
mực nước hồ chứa sẽ giảm tương ứng. Lũ từ thượng nguồn thủy điện Luang Prabang 
chảy đến thủy điện Sanakham sẽ mất 1-2 ngày. Trong thời gian này, tốc độ dòng chảy ra 
sẽ được duy trì ở mức 17.800 m3/s. Khi cột nước dưới 4 m, tất cả các hạng mục của nhà 
máy sẽ bị tắt; khi mực nước hồ chứa đạt 213,85 m, tất cả các cửa sẽ được mở để xả lũ 
và xả bùn cát. Các quy tắc vận hành này sẽ được điều chỉnh để tương thích với các quy 
tắc vận hành bậc thang thủy điện trong tương lai. 
 
3.5 Kế hoạch và lịch trình xây dựng 
 
Thời gian xây dựng, gồm 
chạy thử và đưa nhà máy 
vào vận hành, dự kiến kéo 
dài 96 tháng. Vào cuối 
tháng 12 của năm thứ 
tám, tổ máy phát điện 
cuối cùng sẽ sẵn sàng cho 
việc vận hành thương 
mại. Cân nhắc điều kiện 
địa hình và địa chất, và sự 
phức tạp về mặt kỹ thuật, 
kế hoạch sơ bộ là chia quy 
trình chuyển dòng (nắn 
dòng) thành 2 giai đoạn. 
 
Chuyển dòng giai đoạn 1 
bên bờ trái sẽ bắt đầu từ 
năm đầu tiên đến tháng 
12 của năm thứ tư (Hình 
4). Giai đoạn này gồm 
công đoạn khởi công xây đê quai (đê quây dẫn dòng), và bước đầu của việc xây dựng đê 
quai thượng lưu và hạ lưu quanh năm cũng như tường chắn bê tông chạy dọc (gồm một 
giếng chìm mở). Các đê quai quanh năm ở thượng và hạ lưu được dựng lên để nắn dòng 
chảy qua lòng sông đã bị thu hẹp. Trong thời gian này, lòng sông ban đầu sẽ được dùng 
cho mục đích giao thông thủy. Các công trình giao thông thủy và cửa xả lũ bờ trái sẽ 
được xây. 
  

 

Đê quai 
thượng 
lưu 

Tường dẫn dọc 
thượng lưu 

Đê quai hạ 
lưu 

Tường dẫn dọc 
hạ lưu 

Đê quai 
thượng 
lưu 

Tường dẫn dọc 
thượng lưu 

Đê quai hạ 
lưu 

Tường dẫn dọc 
hạ lưu 

Hình 4 Chuyển dòng giai đoạn 1 
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Chuyển dòng giai đoạn 2 bên 
bờ phải (Hình 5) dự kiến sẽ 
bắt đầu vào tháng 1 của năm 
thứ 5, và sẽ kéo dài cho tới 
tháng 7 của năm thi công thứ 
7. Giai đoạn 2 này gồm xây 
dựng các đê quai quanh năm 
ở thượng lưu và hạ lưu và 
một tường dẫn dòng chạy 
dọc. Trong giai đoạn này, các 
cửa xả bên bờ trái cũng như 
âu thuyền sẽ hoạt động, 
trong khi nhà máy phát điện, 
hạng mục cửa xả lũ bên bờ 
phải và đường cá đi sẽ được 
xây. 
 
Từ tháng 8 của năm thứ 7 đến 
tháng 12 năm thứ 8 của quá 

trình thi công, các cấu trúc vĩnh cửu sẽ được dùng để xả nước, thử nghiệm và vận hành 
turbine và máy phát điện. 
 
4  Tổng quan tài l iệu dự  án 
 
Tổng cộng có 16 báo cáo và các phụ lục, ba bài trình bày PowerPoint và video clip dài 15 
phút đã được nộp. Các phần sau đây trình bày tóm tắt từng báo cáo. 
 
4.1 Báo cáo hiện trạng kỹ thuật 
 
Báo cáo hiện trạng kỹ thuật bao quát các khía cạnh kỹ thuật của dự án, gồm nghiên cứu 
địa chất và địa kỹ thuật, địa hình và lập bản đồ, thủy văn và trầm tích, quy hoạch và thiết 
kế dự án, các hợp phần hạ tầng cơ sở, an toàn đập, đường cá đi, thiết bị cơ khí và điện, 
kế hoạch và lịch trình xây dựng, và chi phí dự án. Phụ lục của báo cáo gồm các bảng biểu 
đánh giá tính tuân thủ của dự án đề xuất với Hướng dẫn thiết kế sơ bộ của MRC (PDG), 
do nhà thầu dự án thủy điện lập. 
 
4.2 Báo cáo lấy mẫu dữ liệu thủy văn và trầm tích 
 
Báo cáo này cung cấp thông tin về việc thiết lập các trạm đo dòng chảy, đo lưu lượng 
nước xả, khảo sát địa hình mặt cắt dọc và mặt cắt ngang sông cũng như lấy mẫu và phân 
tích trầm tích (phù sa). Báo cáo còn trình bày các dữ liệu thu thập được cho đến nay. 
 
4.2.1  Trạm đo mực nước 
 
Sáu trạm quan trắc mực nước thủ công đã được đặt ở bản Donmen vào cuối tháng 4 
năm 2008. Điểm đo P cách cồn Sanakham 250 m về phía thượng lưu, tại khu vực đập 
bản Donmen; điểm đo A và A’ lần lượt nằm ở kênh bên phải và trái của trục đập. Điểm 

 

Đê quai thượng 
lưu giai đoạn 2 

Đê quai hạ lưu 
giai đoạn 2 

Hình 5 Các đê quai giai đoạn hai 
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đo B và B’ lần lượt nằm ở kênh bên phải và trái của khu vực nhà máy (trục dưới). Điểm 
đo C cách cồn 250 m về phía hạ lưu. Một trạm quan trắc nước tự động đã được lắp đặt 
ở bờ phải tại điểm đo C và đã thu thập dữ liệu từ ngày 1 tháng 5 năm 2008. Báo cáo này 
không đề cập tần suất thu thập dữ liệu tự động. 
 
Kể từ khi bản Veunkham được chọn vào tháng 12 năm 2009 là khu vực đập Sanakham 
mới, bốn điểm đo mực nước thủ công đã được bổ sung thêm. Điểm đo P cách trục đập 
trên 600 m về phía thượng lưu, điểm đo A nằm ở đoạn sông hẹp nhất tại làng Ban 
Houayla, điểm đo B ở trục đập dưới và điểm đo C ở làng/bản Veunkham. Tất cả các điểm 
đo này đã bắt đầu hoạt động vào ngày 1 tháng 12 năm 2009. 
 
Số liệu mực nước trung bình hàng ngày của tất cả các điểm đo trên được đính kèm trong 
báo cáo. Các ghi chép số liệu ở bản Donmen bắt đầu từ ngày 1 tháng 5 năm 2008 đến 
ngày 31 tháng 12 năm 2009. Các ghi chép số liệu ở bản Veunkham bắt đầu từ ngày 1 
tháng 1 năm 2010 đến ngày 31 tháng 12 năm 2012 và từ ngày 1 tháng 1 năm 2015 đến 
ngày 30 tháng 4 năm 2016. 
 
Đo lưu lượng xả 
 
Lưu lượng nước xả đã được ghi chép từ ngày 01 tháng 05 năm 2015, tại điểm đo C ở khu 
vực đập bản Veunkham, với tần suất ít nhất một lần mỗi tháng. Báo cáo trình bày tổng 
cộng 28 ghi chép lưu lượng xả trong giai đoạn từ ngày 01 tháng 05 năm 2015 đến ngày 
30 tháng 04 năm 2016. Độ sâu của nước được đo bằng đầu dò siêu âm đo độ sâu. Việc 
đo dòng chảy được thực hiện bằng tời quay tay chuyên dụng có treo một khối hình elip 
trọng lượng 25 kg, tốc độ dòng chảy được đo bằng máy lưu tốc kế LS25-3A. 
 
Khảo sát địa hình mặt cắt dọc & ngang 
 
Bảy khảo sát mặt cắt ngang (điểm đo P, A, B, C, khu vực đập trên, trục đập giữa, trục đập 
dưới) và một khảo sát mặt cắt dọc (điểm đo C) đã được thực hiện tại khu vực đập bản 
Donmen. Năm khảo sát mặt cắt ngang (trục đập trên, điểm đo P, A, B, C) và một khảo 
sát mặt cắt dọc (điểm đo C) đã được thực hiện tại vị trí đập bản Veunkham. Tất cả các 
kết quả khảo sát được cung cấp trong báo cáo. 
 
Lấy mẫu đất trầm tích (phù sa) 
 
Việc lấy mẫu đất trầm tích được tiến hành bằng bộ lấy mẫu ngang dùng búa nện với thể 
tích 200 ML. Việc lấy mẫu đất trầm tích tại thực địa được thực hiện tại Khu C một lần 
hàng ngày, lúc 9 giờ sáng, trong giai đoạn từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 30 tháng 12 năm 
2016, bằng bộ lấy mẫu ngang dùng áp lực. Tổng cộng có 245 mẫu nồng độ trầm tích 
nguyên khối và 19 mẫu nồng độ trầm tích cắt lớp. Từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 30 
tháng 04 năm 2016, có 121 mẫu nồng độ trầm tích nguyên khối và 05 mẫu trầm tích cắt 
lớp. Thể tích mẫu đất trầm tích được đo tại chỗ, và nồng độ trầm tích được kiểm tra 
bằng phương pháp thay thế.  
 
Phân tích kích thước hạt phù sa lơ lửng được thực hiện bằng phương pháp đo kích thước 
hạt cùng với kỹ thuật pipet (ống nhựa xét nghiệm dùng một lần). Kết quả phân tích kích 
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thước hạt phù sa năm 2015 và 2016 được đính kèm trong báo cáo. 
 
4.3 Báo cáo bồi lắng bùn cát và nước dâng ở hồ chứa 
 
Báo cáo này cung cấp thông tin về các hoạt động của hồ chứa, phân tích và tính toán bồi 
lắng bùn cát ở hồ chứa và tính toán lượng nước dâng của hồ chứa. Các hoạt động của 
thủy điện Sanakham được nêu trong phần trước. 
 
Phân tích và tính toán bồi lắng bùn cát ở hồ chứa 
 
Mô hình Susbed-2 – mô hình vận chuyển phù sa không cân bằng với dòng chảy không 
đổi do Đại học Vũ Hán phát triển đã được sử dụng để tính toán bồi lắng bùn cát ở hồ 
chứa. Báo cáo lưu ý rằng mô hình này được sử dụng rộng rãi trong nghiên cứu và thiết 
kế các dự án thủy điện và bảo tồn nước ở Trung Quốc. 
 
Các kết quả khảo sát mặt cắt dọc và mặt cắt ngang của khu vực hồ chứa do Công ty 
Power China tiến hành vào tháng 4 năm 2008 và tháng 1 năm 2009 đã được sử dụng 
trong phân tích. Có 99,2 km mặt cắt dọc và 50 mặt cắt ngang trong khu vực hồ chứa. 
 
Sê-ri dữ liệu về nước và trầm tích tại Trạm Chiang Khan từ năm 1971 đến năm 1980 đã 
được sử dụng để tính toán phù sa. Kết quả phân loại phù sa lơ lửng của CNR vào tháng 
05 năm 2015 được dùng trong phần phân loại phù sa lơ lửng. 
 
Kết quả cho thấy sau 10 năm hoạt động, tổng lượng bùn cát sẽ là 703,8 triệu tấn, trong 
đó 690 triệu tấn là phù sa lơ lửng. Bùn cát bồi lắng trong khu vực đập chứa chiếm 156 
triệu tấn, trong đó 144 triệu tấn là phù sa lơ lửng. Tỷ lệ xả bùn cát trung bình là 77,8%, 
điều này sẽ làm giảm 15,3% sức chứa của hồ chứa sau 10 năm. Sau 50 năm hoạt động, 
tổng lượng bùn cát sẽ là 3.519 triệu tấn, trong đó 3.450 triệu tấn là phù sa lơ lửng. Phù 
sa bồi lắng trong khu vực đập chứa sẽ là 344 triệu tấn, trong đó 287 triệu tấn là phù sa 
lơ lửng. Tỷ lệ xả bùn cát trung bình là 90,5%, điều này sẽ làm giảm 31,2% sức chứa của 
hồ chứa. 
 
Bồi lắng bùn cát chủ yếu sẽ xảy ra ở khu vực giữa hồ chứa (cách đập 28,1 km - 58,4 km). 
Việc bồi lắng bùn cát tương đối ít xảy ra ở khu vực gần đập (28,1 km đầu) nơi chiều rộng 
hồ chứa hẹp hơn. Phù sa ít bồi lắng nhất ở các đoạn phía trên của hồ chứa (cách đập 
58,4 km). Sau 10 năm hoạt động, tổng lượng bùn cát bồi lắng ở khu vực gần đập, khu 
vực giữa và khu vực phía trên hồ chứa sẽ chiếm lần lượt là 15,5%, 74,5% và 10% tổng 
lượng bùn cát bồi lắng trong đập chứa. Sau 50 năm hoạt động, tỷ lệ này sẽ lần lượt là 
24,8%, 70% và 5,2%. Điều này cho thấy là bùn cát bồi lắng sẽ di chuyển dần về phía hạ 
lưu.  
 
Ở đập chứa phía trên, thay đổi về tốc độ dòng chảy trong điều kiện tự nhiên và sau khi 
dự án vận hành sẽ tương đối nhỏ. Ở khu vực giữa và khu vực thấp hơn, khi dòng chảy 
thấp hơn, lưu tốc trung bình sẽ thấp hơn đáng kể so với trong điều kiện tự nhiên. Khi 
dòng chảy cao hơn, vận tốc dòng chảy dọc hồ chứa sẽ rất giống với vận tốc trong điều 
kiện tự nhiên. Báo cáo đã kết luận là sau khi vận hành, khoảng 22% tải lượng bùn cát 
chảy vào sẽ bị mất ở hồ chứa. Báo cáo này không cân nhắc các tác động của các dự án 
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thủy điện trên thượng nguồn của bậc thang thủy điện. 
 
Phần về quản lý trầm tích/bùn cát dưới đây nêu chi tiết các hoạt động đã lên kế hoạch 
để xả bùn cát. 
 
Tính toán nước dâng của hồ chứa 
 
Ở mực nước hồ bình thường là 220 m, với tốc độ xả trung bình năm là 4.410 m3/s, thì 
mực nước dâng sẽ cao hơn mực nước tự nhiên ở Thị trấn Pak Lay 4,27-3,78 m. Với lưu 
lượng xả bằng đỉnh lũ 3 năm là 17.800 m3/s, mực nước dâng ở Thị trấn sẽ cao hơn 0,30 
- 0,19 m so với mực nước tự nhiên. Những tác động này là do kết quả bồi lắng bùn cát 
trong 10 năm. Ở mực nước hồ thông thường là 220 m, nước dâng ở khu vực chứa nước 
hạ lưu của thủy điện Pak Lay sẽ dao động trong khoảng từ 0,0 m đến 4,16 m tương ứng 
với lưu lượng dao động từ 5.000 đến 920 m3/s. Khi lưu tốc xả trung bình năm là 4.410 
m3/s, mực nước dâng tại thủy điện Pak Lay sẽ tăng thêm 0,07 m. Kết quả tính toán chi 
tiết được trình bày trong các bảng trong báo cáo. 
 
4.4 Báo cáo Thu thập và Truyền dữ liệu thủy văn tự động 
Một hệ thống tự động thu thập và 
truyền dữ liệu thủy văn (ASHDCT) đã 
được thiết kế để thu thập dữ liệu mực 
nước và lượng mưa thời gian thực để hỗ 
trợ quá trình ra quyết định và vận hành 
đập về giám sát dòng chảy, điều tiết lũ, 
sản xuất điện và cung cấp nước. Báo cáo 
này gồm các chương sau: tổng quan, cơ 
sở thiết kế, sự cần thiết và tính khả thi 
của ADHDCT, ý tưởng thiết kế và nguyên 
tắc, chức năng và chỉ số kỹ thuật chính 
của ASHDCT, kế hoạch và mạng lưới dự 
báo, truyền thông/liên lạc, cung ứng 
điện và chống sét, cấu hình thiết bị và 
yêu cầu kỹ thuật, kỹ thuật dân dụng, xây 
dựng, nghiệm thu và quản lý vận hành, 
và dự toán chi phí đầu tư. Thiết kế của 
ASHDCT theo tiêu chuẩn Trung Quốc. 
 
Báo cáo này miêu tả các ý tưởng và 
nguyên tắc thiết kế của ASHDCT, gồm 
mạng lưới các trạm ở CHDCND Lào, việc sử dụng các trạm và địa điểm hiện tại, kết hợp 
các trạm và địa điểm cố định; thiết kế xây dựng đồng bộ, lập kế hoạch thống nhất và cân 
nhắc tổng thể các đập trong bậc thang, và chia sẻ dữ liệu từ các dự án thủy điện khác. 
 
Hệ thống này sẽ bao gồm thu thập và truyền tải, lưu trữ dữ liệu, xử lý dữ liệu, dự báo 
thủy văn, truyền thông/liên lạc dự phòng và bảo vệ. Trạm trung tâm có thể được mở 
rộng để nhận và xử lý thông tin và dữ liệu nước được truyền từ các hệ thống khác và 
tích hợp chúng vào hệ thống của thủy điện Sanakham. Hệ thống này có tiềm năng trở 

 

Hình 6: Bản đồ phân phối mạng lưới 
trạm thủy văn 
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thành một kênh để hỗ trợ vận hành bậc thang trong tương lai. Hệ thống này có thể đưa 
ra dự báo dòng chảy trung và dài hạn cũng như các chức năng vận hành hồ chứa. Các 
thông số kỹ thuật chính gồm tốc độ phản hồi, độ chính xác của việc thu thập và truyền 
dữ liệu, độ tin cậy, và thông số hoạt động bình thường của thiết bị. 
 
Địa bàn hoạt động của Hệ thống ASHDCT sẽ là lưu vực từ Luang Prabang đến thủy điện 
Sanakham với tổng diện tích 22.103 km2. Theo kế hoạch sẽ chia thành hai giai đoạn là 
giai đoạn xây dựng và giai đoạn vận hành. Dự báo mực nước vào và nước ra ở đoạn sông 
dưới hạ lưu sẽ được tính toán dựa vào các dòng chảy ở thượng lưu và hạ lưu bằng 
phương pháp dự báo hệ thống sông. Một mô hình - được gọi là mô hình thủy văn và 
khái niệm Xin’anjian – do Đại học Hồ Hải (Trung Quốc) phát triển sẽ được dùng để mô 
phỏng quá trình chảy của nước mưa. 
 
Mực nước vào (ở cửa vào) và ra (ở cửa xả) của đường hầm chuyển hướng1 sẽ được dự 
báo trong giai đoạn thi công nhà máy. Một trạm đo từ xa mới tại Luang Prabang sẽ được 
thiết lập - trạm đầu tiên trên thượng lưu, còn một trạm từ xa mới ở Sanakham sẽ là trạm 
cuối cùng nằm sau cửa ra của đường hầm chuyển hướng. Trạm đo từ xa Luang Prabang 
sẽ là trạm kiểm soát, dự báo dòng chảy vào, còn trạm từ xa Sanakham sẽ là trạm kiểm 
soát dòng chảy ra. Hệ thống dự báo sông sẽ dự báo lưu lượng xả tại khu vực đập 
Sanakham. Dự kiến, thời gian dự báo là 1-2 ngày, với tần suất dự báo là 6 giờ/lần. Trong 
giai đoạn vận hành, dự báo dòng nước mưa sẽ được tích hợp vào hệ thống dự báo sông 
với tần suất dự báo ngắn hơn. Báo cáo không đề cập đến việc tích hợp với dự án thủy 
điện Xayaburi hiện có, hoặc các thủy điện khác trên bậc thang. 
 
Hệ thống ASHDCT trong giai đoạn xây dựng gồm một trạm trung tâm (tại chỗ), 15 trạm 
đo mưa từ xa và hai trạm quan trắc thủy văn từ xa (Luang Prabang và Sanakham), gồm 
cả các trạm đo từ xa tại các điểm đo A, B và C (Hình 6). Chỉ điểm đo B sẽ đo cả mực nước 
và lượng mưa. Mực nước vào và ra tại trạm Sanakham và mực nước tại các điểm đo A, 
B và C sẽ được dự báo theo thời gian thực. Nước xả sẽ được đo tại trạm Sanakham để 
xác định lượng nước xả theo các giai đoạn 2. Tuy nhiên, báo cáo không cung cấp thông 
tin rõ ràng về việc trạm Luang Prabang MRC hiện tại có được coi là một phần của hệ 
thống này không. 
 
Trong giai đoạn vận hành, sẽ bỏ điểm đo A và C và bổ sung năm trạm đo mưa từ xa vào 
hệ thống. Trạm trung tâm tạm thời sẽ được chuyển thành trạm cố định trong một trung 
tâm điều khiển trong tòa nhà điều hành. Báo cáo này đề xuất kết nối hệ thống thủy điện 
Sanakham với hệ thống HYCOS của MRC. Việc truyền tin, liên lạc của mạng lưới sẽ thông 
qua GSM và/hoặc vệ tinh Beidou tùy thuộc vào tín hiệu đường truyền. 
 
Báo cáo này còn cung cấp các thông số kỹ thuật chi tiết khác, ví dụ như cung cấp điện và 

 

 

 

 
1 diversion tunnel 
2 a stage-discharge relationship 
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chống sét, cấu hình trang thiết bị và yêu cầu kỹ thuật, v.v. Ngoài ra, các yêu cầu công 
trình kỹ thuật dân dụng cũng như chi phí vận hành và đầu tư cũng được nêu chi tiết 
trong báo cáo này. 
 
4.5 Báo cáo Hệ thống giám sát trầm tích/bùn cát 
 
Nguyên tắc được áp dụng để theo dõi trầm tích/bùn cát là tìm hiểu những thay đổi về 
tải lượng bùn cát và thủy văn. Các trạm trong hệ thống quan trắc thủy văn và dự báo 
hiện có sẽ được tận dụng tối đa. 
 
Trạm giám sát Luang Prabang sẽ được trang bị máy đo hạt laser LISST-100X và thiết bị 
truyền dữ liệu để theo dõi dòng bùn cát chảy vào hồ chứa theo thời gian thực. Tuy nhiên, 
vấn đề này hiện nay đang được cân nhắc lại sau khi hoàn thành thủy điện Xayaburi. Nước 
và bùn cát chảy vào thủy điện Sanakham sẽ được theo dõi bằng ADCP, và các phân tích 
nồng độ bùn cát và kích thước hạt. Trạm đo dòng chảy ra sẽ dựa vào trạm quan trắc chế 
độ dòng chảy ra, nằm ở phía dưới thủy điện Sanakham. Các công cụ và phân tích này sẽ 
tương tự như trạm đo dòng chảy. 
 
Trạm đo mực nước hiện có vốn được thiết lập cho hệ thống dự báo sẽ được dùng để đo 
mực nước tại đập. Để đo mực nước ở hạ lưu hồ chứa, sẽ tận dụng hệ thống quan trắc 
đã xây dựng của thủy điện Pak Lay. Dự án này đã đề xuất thiết lập 2 trạm đo mực nước 
tự động tại làng Don Men và thị trấn Pak Lay. 
 
Việc điều tra kiểm soát khu vực hồ chứa sẽ tạo cơ sở để giám sát thủy văn và bùn cát 
trong khu vực hồ chứa. Việc này sẽ thiết lập kế hoạch và các mạng lưới kiểm soát hệ 
thống cao trình cho toàn bộ khu vực hồ chứa. Theo kế hoạch, có tổng cộng 90 mặt cắt 
ngang cho khu vực hồ chứa, với đường cơ sở có tổng chiều dài 90 km. Dự kiến có một 
mặt cắt dọc của khu vực hồ chứa, với chiều dài khoảng 100 km. 90 cặp đèn giám sát mặt 
cắt 3 sẽ được xây dựng dọc theo khu vực đập chứa. 
 
Địa hình dưới nước sẽ được khảo sát bằng một thiết bị âm thanh kỹ thuật số, địa hình 
mặt đất khảo sát bằng Total Station, với định vị GPS. Phần mềm thu thập dữ liệu chuyên 
nghiệp, phần mềm tính toán, phần mềm tích hợp hình ảnh cũng sẽ được sử dụng. 
 
Mỗi năm sẽ cần có một ảnh vệ tinh có độ phân giải cao của khu vực hồ chứa. Công nghệ 
3S sẽ được sử dụng để tạo bản đồ địa hình khu vực hồ chứa. Các thay đổi hàng năm của 
dòng sông, bờ sông và bậc thang sẽ được phân tích. Hàng năm trước và sau mùa lũ, sẽ 
tiến hành khảo sát khu vực hồ chứa để kiểm tra bờ kè trong khu vực hồ chứa, đặc biệt 
là dọc theo các sườn dốc có nguy cơ sạt lở. 
 
Để theo dõi tiến trình bồi lắng bùn cát, dự án sẽ giám sát địa hình khu vực đập hàng năm 

 

 

 

 
3 90 pairs of sectional monitoring beacons 
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để đánh giá thay đổi ở các hạng mục như rào chắn cát, cửa lấy nước vào máy phát, cửa 
xả lũ, và luồng dẫn thượng và hạ lưu của các công trình giao thông thủy. 
 
4.6 Báo cáo quản lý trầm tích/bùn cát 
 
Kế hoạch vận hành quản lý trầm tích/bùn cát là: 
 

 Cửa bên phải sẽ được mở để xả nước khi dòng chảy vào trên 5.801 m3/s. 
 Khi dòng chảy đạt 17.800 m3/s (đỉnh lũ 3 năm), mực nước trong hồ chứa sẽ  giảm. 

Dự kiến sẽ được cảnh báo trước khoảng 1-2 ngày. Và thời gian cần thiết để hạ 
mực nước hồ chứa cũng là 1-2 ngày. 

 Khi mực nước hồ chứa giảm, đơn vị vận hành sẽ từ từ mở thêm các cửa xả lũ để 
duy trì lưu lượng xả 17.800 m3/s. 

 Khi cột nước xuống dưới 4 m, nhà máy phát điện sẽ ngừng hoạt động. 
 Khi mực nước đập chứa tiếp tục giảm còn 213,85 m, tất cả các cửa sẽ được mở 

để xả lũ và xả bùn cát.  
 Khi dòng chảy vượt quá 17.800 m3/s, âu thuyền sẽ ngừng hoạt động, và hồ chứa 

hoạt động theo mô hình không có cửa (nước tự do chảy qua). 
 
Thủy điện Sanakham được thiết kế là một nhà máy thủy điện đập dâng, và việc bồi lắng 
bùn cát dự kiến sẽ không nghiêm trọng (trên quan điểm vận hành thủy điện). Lượng 
trầm tích/bùn cát chảy vào sẽ giảm đáng kể và kích thước trầm tích chảy vào khu đập 
chứa Sanakham sẽ nhỏ, do bùn cát đã được giữ lại ở các nhà máy thủy điện trên thượng 
nguồn. Do đó, dự kiến việc bồi lắng bùn cát trước cửa lấy nước vào máy phát sẽ là không 
đáng kể. Một rào chắn cát sẽ được xây dựng ở phía trên cửa lấy nước vào máy phát để 
dẫn trầm tích đáy/bùn cát xuống khúc sông ở hạ lưu thông qua các cửa, nhằm ngăn chặn 
hạt trầm tích thô cuốn vào turbine. 
 
Quá trình bồi lắng bùn cát ở luồng dẫn giao thông thủy thượng lưu sẽ chậm, do chịu tác 
động chủ yếu bởi khu vực dòng chảy ngược. Việc bồi lắng xảy ra chủ yếu bên trong tường 
dẫn phía ngoài của luồng dẫn giao thông thủy thượng lưu. Ngược lại, bùn cát bồi lắng 
bên ngoài tường dẫn phía ngoài có thể được cuốn ra khỏi hồ chứa khi các cửa xả ở bờ 
trái mở hết công suất. Đơn vị vận hành nhà máy sẽ nạo vét tại các khu vực mà cửa xả 
bùn cát hoạt động không hiệu quả. 
 
Dự kiến dự án Sanakham sẽ có tỷ lệ tích bùn cát thấp và tỷ lệ xả bùn cát cao với cột nước 
thấp. Hầu hết bùn cát chảy vào sẽ được xả vào sông ở dưới hạ lưu thông qua các cửa, 
do đó, dự kiến sẽ không có nhiều khác biệt giữa tải lượng trầm tích tự nhiên và tỷ lệ 
trầm tích (trong nước) sau khi xả bùn cát. Do đó, dự kiến không gây ra xói mòn nghiêm 
trọng ở hạ lưu dòng sông. 
 
Biến thiên mực nước hồ chứa trong quá trình vận hành thông thường có thể tác động 
phần nào đến tính ổn định của các sườn dốc bờ sông ở thượng và hạ lưu, vì vậy hệ thống 
giám sát trầm tích có cả chức năng giám sát các sườn dốc bờ sông. Trong giai đoạn đầu 
vận hành, cần giám sát các sườn dốc cẩn thận, để xác định các khối đá không ổn định ở 
các sườn dốc. Dự án sẽ áp dụng các biện pháp kỹ thuật như bảo vệ bằng các khối xây đá 
xi măng hoặc rọ đá nhằm cố định bờ sông. Việc này phải được đưa vào chi phí vận hành. 
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Mùa sinh sản của cá thường kéo dài từ tháng 3 đến tháng 6. Do đó, không nên xả bùn 
cát trong giai đoạn này. Cần ngăn các dòng nước chở bùn cát có thể ảnh hưởng đến việc 
cá đẻ trứng chảy xuống hạ lưu dòng sông. Do đó, các cửa nên được mở dần dần và lần 
lượt, để tránh tăng đột ngột nồng độ bùn cát. Hàm lượng trầm tích chảy ra cần được 
theo dõi trong quá trình xả bùn cát vào hạ lưu sông. Đồng thời, cũng cần giám sát và tìm 
hiểu tình trạng của cá, để cung cấp thông tin đầu vào khi xây dựng các yêu cầu về nồng 
độ bùn cát xả ra. Bên cạnh đó, để đảm bảo giao thông thủy và cuộc sống bình thường 
của người dân ở hạ lưu, các cửa cần được mở dần dần để tránh thay đổi nhanh mực 
nước thượng và hạ lưu. 
 
4.7 Báo cáo mô phỏng số liệu bồi lắng bùn cát trong hồ chứa 
 
Đơn vị phát triển thủy điện đã sử dụng một mô hình toán học hai chiều để mô phỏng sự 
gia tăng bùn cát trong hồ chứa. Họ đã sử dụng bản đồ địa hình tỷ lệ 1:5000, lưu lượng 
hàng ngày và nồng độ bùn cát tại khu vực đập Sanakham từ năm 1971 đến năm 1980 và 
cấu trúc hạt của tải lượng phù sa lơ lửng (dữ liệu CNR) và tải lượng phù sa đáy. Mô hình 
này dựa trên động lực bồi lắng bùn cát khi vận chuyển bùn cát nước nông. Mô hình được 
thiết lập từ khu vực phía trên và cách đập 5 km, như điều kiện dòng nước vào, và coi 
mực nước chứa bình thường và cách thức vận hành xả bùn lắng là điều kiện kiểm soát 
mực nước ra. 
 
Sau 10 năm, 20 năm và 30 năm hoạt động, tỷ lệ lượng bùn cát xả ra trên lượng bùn cát 
chảy vào sẽ lần lượt là 70,1%, 76,5% và 74,4%. Dung tích hồ chứa ở mực nước vận hành 
bình thường (220 m) sẽ giảm từ 863 triệu m3 xuống còn 508 triệu m3, hoặc khoảng 118 
triệu m3 trong 10 năm. Dung tích hồ chứa bị giảm khoảng 41% sau 30 năm hoạt động. 
Sức chứa thực sự của đập chứa ở mực nước bình thường 220 m ~ 219 m sẽ giảm từ 72 
triệu m3 xuống còn 63 triệu m3, hoặc khoảng 3 triệu m3 trong 10 năm, tỷ lệ mất sức chứa 
thực sự sau 30 năm hoạt động là khoảng 12,5 %. Trong 30 năm đầu hoạt động, tỷ lệ giảm 
dung tích đập chứa trung bình hàng năm là khoảng 1,4%, tỷ lệ mất sức chứa thực sự 
trung bình năm là khoảng 0,41%. Do đó, sức chứa của đập chứa trong 30 năm đầu hoạt 
động giảm rất đáng kể. 
 
Bùn cát trong khu vực đập chứa Sanakham có xu hướng tích lũy dần theo thời gian hoạt 
động. Đường dọc đáy sông (talweg) ở khu vực gần đập và mực nước ở hạ lưu tăng lên, 
cho thấy các khu vực này bị bồi lắng nhiều. 
 
Quản lý, xử lý bùn cát sẽ đòi hỏi phải mở hoàn toàn các cửa. Vì vậy, thay đổi về nồng độ 
bùn cát và kích thước bùn cát chảy ra tương đối lớn. Tuy nhiên, dự kiến chúng sẽ tương 
ứng nồng độ và dung tích bùn cát chảy vào. 
 
Các cửa được bố trí ở bên trái và bên phải để xả lũ và/hoặc xả bùn cát. Cửa bên trái chủ 
yếu để xả nước lũ. Đoạn sông phía trên đập chủ yếu chảy về phía bờ trái. 
 
Cửa bên phải nằm ở đường dọc đáy của dòng sông ban đầu. Trong 30 năm đầu hoạt 
động, bùn cát sẽ bồi lắng chủ yếu ở gần đường dọc đáy, và chỉ một lượng nhỏ bùn cát 
sẽ bồi lắng ở cửa bên phải. Dự kiến bùn cát bồi lắng với độ dày tối đa 2,4 m và cao độ 
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bồi lắng 192,4 m sẽ xảy ra ở phía trên các cửa số 15 ~ 16. 
 
4.8 Báo cáo bồi lắng bùn cát trong kênh cho tàu thuyền đi lại 
 
Khi thủy điện Sanakham bắt đầu vận hành, bồi lắng bùn cát (có khả năng gây ảnh hưởng 
đến việc đi lại của tàu thuyền) có thể xảy ra ở lối vào của luồng tàu phía hạ lưu. Đơn vị 
phát triển dự án đã hoàn thành một nghiên cứu về tình hình đáy sông và lòng sông ở 
khu vực phía dưới đập để xác nhận những rủi ro này. Nghiên cứu này có mục đích tìm 
hiểu về việc bồi lắng bùn cát trong luồng tàu trong quá trình vận hành, và phân tích, 
đánh giá hiệu quả xả bùn cát của các cửa xả bùn cát. 
 
Nghiên cứu này kết luận: 
 

(1) Khi dòng chảy vào hồ chứa dao động trong khoảng 4.410 - 5.500 m3/s, vận tốc 
của dòng chảy dọc song song với tuyến tàu chạy sẽ thấp hơn 2,0 m/s, vận tốc 
theo phương đứng (vuông góc) với tuyến tàu chạy sẽ không quá 0,3 m/s, và tốc 
độ dòng chảy ngược sẽ không quá 0,4 m/s. Khi dòng chảy vào hồ chứa dao động 
trong khoảng 16.300 -17.800 m3/s, có thể đáp ứng các yêu cầu giao thông thủy 
bằng cách kiểm soát chế độ đóng/mở cửa xả và chế độ dòng chảy phía trên đập. 
 

(2) Quá trình bồi lắng bùn cát ở lối vào của luồng tàu phía thượng lưu sẽ chậm, vì bị 
tác động bởi khu vực dòng chảy ngược. Việc bồi lắng xảy ra chủ yếu bên trong 
tường dẫn phía ngoài của luồng tàu phía thượng lưu, còn bùn cát bồi lắng bên 
ngoài tường luồng tàu phía ngoài có thể được rửa trôi ra khỏi hồ chứa khi xả lũ 
ở bờ trái. Độ dày bùn lắng tối đa ở khu vực lối vào luồng phía thượng lưu sau 2 
năm hoạt động có thể vào khoảng 0,08 m; sau 5 năm là 0,32 m và sau 10 năm là 
0,74 m. 

 
(3) Theo phân tích này, dự kiến việc bồi lắng bùn cát trong luồng tàu sẽ tương đối ít. 

Bùn cát xuất hiện dưới dạng doi cát ở đoạn kênh cuối luồng trong khu vực lối 
vào, dài khoảng 70 m và dày 0,3-1,3 m. 

 
(4)  Theo tính toán, tốc độ dòng chảy trong luồng tàu đủ lớn để vận chuyển bùn cát 

qua hệ thống. Do đó giao thông thủy sẽ không bị ảnh hưởng do bồi lắng bùn cát. 

 
Nghiên cứu này cho biết cơ quan điều hành và cơ quan quản lý dự án nên giám sát bùn 
cát của luồng tàu và khu vực lối luồng tàu, tiến hành bảo trì kênh cho tàu thuyền đi lại 
bằng cách thu, nạo vét bùn cát nếu giao thông thủy bị ảnh hưởng bởi bùn cát lắng đọng. 
 
4.9 Báo cáo Nghiên cứu mô hình thủy lực trên hệ thống lấy và xả nước 
 
Đơn vị phát triển dự án đã nộp một báo cáo riêng trình bày nghiên cứu mô hình thủy lực 
với hệ thống lấy và xả nước. Nghiên cứu này xác minh và tối ưu hóa các đặc tính thủy 
lực của hệ thống và đồng thời hỗ trợ sơ đồ chi tiết của hệ thống. 
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Theo nghiên cứu sơ đồ chi tiết và phân tích tính toán thủy lực, có hai hệ thống lấy và xả 
nước tiềm năng: 1) hai cửa/cống có tường khóa với hệ thống cống dẫn bên đáy giữa và 
2) hệ thống cống dọc đáy trong khoang âu thuyền. Các kết quả mô hình vật lý đề xuất 
áp dụng hệ thống cống dọc đáy trong khoang âu thuyền. 
 
Các thử nghiệm mô hình thủy lực đã được thực hiện trong hai điều kiện thiết kế: điều 
kiện nâng tối đa và điều kiện mực nước thượng lưu thấp nhất để kiểm tra hoạt động của 
van lấy và xả nước, thời gian mở cho van và cách thức vận hành. Đã thử nghiệm bốn lần 
mở các van (5 phút, 6 phút, 7 phút và 8 phút) và cách thức vận hành (2 van cùng lúc bình 
thường và từng van một) đã được thử nghiệm. Kết quả thử nghiệm cho thấy thời gian 
mở van 6 phút đối với cả việc lấy và xả nước. Thời gian lấy đầy và xả hết nước theo các 
cách thức mở van như trên là 9,62 phút và 9,98 phút. 
 
4.10 Đánh giá tác động xã hội  
 
Đánh giá tác động xã hội (ĐGTĐXH) là một phần của Báo cáo các vấn đề kinh tế - xã hội, 
gồm ĐGTĐXH, Kế hoạch giám sát và quản lý xã hội, và Kế hoạch hành động tái định cư, 
mỗi tài liệu được tóm tắt dưới đây. 
 
Mục tiêu chính của ĐGTĐXH là: 
 
 Đánh giá hiện trạng về môi trường của con người và tình hình kinh tế - xã hội và 

văn hóa của các khu vực và cộng đồng có khả năng bị ảnh hưởng; 
 Xác định và phân tích các tác động tiềm tàng về kinh tế - xã hội và văn hóa liên 

quan đến thiết kế, thi công và vận hành dự án, và đề xuất các biện pháp giảm nhẹ 
(có hiệu quả về chi phí) đối với các tác động tiêu cực đáng kể; 

 Đưa ra các nguyên tắc liên quan và biên bản các cuộc tham vấn các bên liên quan 
có sự tham gia, đặc biệt với những người bị ảnh hưởng; và 

 Đưa ra dự toán chi phí cho các biện pháp giảm nhẹ cần thiết. 
 
Phương pháp dùng để đánh giá gồm: một đánh giá/hồi cứu tư liệu về luật pháp và các 
quy định hiện hành của Lào, các nghiên cứu kinh tế - xã hội, khảo sát thực địa gồm cả 
điều tra hộ gia đình, phỏng vấn và họp thôn. Báo cáo ĐGTĐXH cũng nêu các liên hệ với 
Đánh giá tác động môi trường và nhấn mạnh sự trao đổi qua lại giữa các nhóm về lý-
sinh và văn hóa - xã hội, từ mực nước, giao thông thủy và du lịch, và nghề cá và sinh học 
cá đến các vấn đề kinh tế - xã hội. 
 
Việc rà soát chính sách xã hội và khung pháp lý được tiến hành với các quy định pháp lý, 
các luật trong giai đoạn 2005-2011 và vai trò tương ứng của cơ quan nhà nước về đền 
bù và tái định cư, đánh giá tác động môi trường và xã hội, tính bền vững về xã hội và 
môi trường thủy điện, các nhóm dân tộc, văn hóa và khảo cổ học, du lịch và quản lý đất 
đai. Hoạt động rà soát khung pháp lý còn xem xét cả các công ước và thông lệ quốc tế 
như các công ước, thông lệ của Ủy ban thế giới về đập (WCD), Ngân hàng Thế giới và Ủy 
hội Sông Mê Công Quốc tế. 
 
Sau đó báo cáo ĐGTĐXH đưa ra một bức tranh tổng quan về tình hình kinh tế - xã hội ở 
CHDCND Lào và các tỉnh Viên Chăn và Xayaburi, với thông tin năm 2005-2010. Mục đích 
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sử dụng đất chủ yếu trong khu vực hứng nước của dự án ở các huyện Pak Lay và Kenthao 
của tỉnh Xayaburi và huyện Sanakham của tỉnh Viên Chăn là để canh tác nông nghiệp 
(80% dân số), chủ yếu là trồng lúa để tự tiêu dùng, và trồng cây ăn quả, và một số hoạt 
động chăn nuôi. Làm vườn ven sông diễn ra phổ biến. ĐGTĐXH cung cấp thông tin chi 
tiết về tình hình y tế và giáo dục ở các tỉnh này và các huyện liên quan như tỷ lệ suy dinh 
dưỡng, nguyên nhân chính gây tử vong và bệnh tật. 
 
ĐGTĐXH xác định ba nhóm dân cư bị ảnh hưởng trực tiếp nhiều nhất là: 
 
• Nhóm 1 – Các cộng đồng bị ảnh hưởng trực tiếp ở thượng lưu, sinh sống gần các 

công trường xây dựng: 13 làng. Trong đó ba làng có 267 hộ (1.127 người có nhà và 
diện tích đất nông nghiệp bị ngập) cần phải tái định cư đi nơi khác. 10 làng còn lại sẽ 
bị ảnh hưởng một phần, không bị ngập hoàn toàn, sẽ cần di dời các hộ lên chỗ đất 
cao hơn trong làng. ĐGTĐXH cung cấp một hồ sơ rất chi tiết về tình hình kinh tế - xã 
hội, các lựa chọn sinh kế, tình trạng nghèo và tình trạng dễ bị tổn thương (người 
khuyết tật, tâm thần và người không có đất) và cân bằng giới của các làng này. Nghề 
cá có quy mô nhỏ lẻ, người dân đánh bắt cá trong các ao, ruộng chủ yếu để tiêu dùng 
trong gia đình. Thu nhập bình quân hộ gia đình là 1.400 - 1.660 USD/năm, nếu chia 
theo nhân khẩu thì thu nhập theo đầu người ở đây thấp hơn mức nghèo quốc tế, và 
chỉ vừa cao hơn được mức nghèo của Lào một chút. 
 

 
Hình 7 Trung tâm y tế Donsok (trái) and Một phụ nữ làm vườn bên bờ trái sông ở 
bản Donsok (phải) 

 
• Nhóm 2 - Các làng ít bị ảnh hưởng trực tiếp ở thượng lưu: 17 làng (3.929 hộ - 19.282 

người) bị ảnh hưởng do thay đổi địa mạo sông, trong đó 10 làng (354 hộ - 1.808 
người) sẽ phải di dời do bị ngập một phần. Báo cáo cũng nêu chi tiết tình hình kinh 
tế - xã hội ở những làng này, số liệu cho thấy thu nhập trung bình thấp hơn một chút 
so với mức nghèo của Lào. 
 

• Nhóm 3 - hai làng gần các mỏ đá và một làng gần các công trường xây dựng (2.106 
người). Ở những làng này, thu nhập bình quân hộ tương đối cao: gần 6.000 
USD/năm. 

 
Kết quả tham vấn các làng có nguy cơ bị ảnh hưởng cho thấy 60% - 75% người được 
phỏng vấn (hơn 1.000 hộ) được báo cáo là đồng ý triển khai dự án, số còn lại không đồng 
ý hoặc không chắc. Kết quả khảo sát với phụ nữ và các nhóm dễ bị tổn thương cho thấy 
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họ quan ngại về việc mất nhà cửa, đất đai và diện tích canh tác, và mất các tài sản cộng 
đồng như trường học và trung tâm y tế. 
 
ĐGTĐXH còn cung cấp thông tin chi tiết về các cộng đồng, gồm cả các cộng đồng bên 
phía bờ sông Thái Lan, cách thủy điện Sanakham 100km về phía hạ lưu, theo hướng dẫn 
Đánh giá môi trường chiến lược năm 2010 của MRC. Thông tin này sẽ được trình bày 
trong phần thảo luận về đánh giá tác động xuyên biên giới và tác động tích lũy. 
 

   
Hình 8 Các nhóm dễ bị tổn thương tham gia vào ĐGTĐXH-MT ở bản Khae (trái) và 
bản Donmen (phải) 

 
ĐGTĐXH xác định các tác động tiềm tàng trong các giai đoạn khác nhau (giai đoạn tiền 
xây dựng, xây dựng và vận hành) liên quan đến định cư, rủi ro y tế, di dời, mất sinh kế, 
gồm cả nghề cá. Tác động tổng thể về di dời được đánh giá ở mức trung bình, và tác 
động về sinh kế được đánh giá ở mức cao. 
 
Báo cáo này cung cấp một danh sách chi tiết các biện pháp giảm nhẹ với từng loại tác 
động, bao gồm tái định cư và di dời, tham vấn và giám sát thường xuyên, tập huấn/đào 
tạo, thông qua nhiều cơ chế khác nhau gồm cả các quỹ phát triển cộng đồng. Tổng chi 
phí tái định cư ước tính là 23,3 triệu USD. 
 
Các Phụ lục đính kèm bao gồm các phần miêu tả những làng bị ảnh hưởng và biên bản 
họp với các làng này. 
 
4.11 Kế hoạch giám sát và quản lý xã hội  
 
Kế hoạch giám sát và quản lý xã hội (KHGS & QLXH) được xây dựng dựa trên nghiên cứu 
ĐGTĐXH và là một yêu cầu đối với dự án theo luật pháp của Chính phủ Lào. Mục tiêu 
tổng quát của KHGS & QLXH là cải thiện phúc lợi của những người sống trong khu vực 
dự án và có thể chịu tác động tiêu cực của dự án. Báo cáo này xác định và khuyến nghị 
các thủ tục mà đơn vị phát triển dự án cần tuân thủ trong quá trình xây dựng và sau xây 
dựng. 
 
KHGS & QLXH được lập theo các nguyên tắc định hướng sau: 
 
 Giảm thiểu việc tái định cư đối với những người bị ảnh hưởng bởi dự án. 
 Cung cấp đủ tài chính và hỗ trợ từ dự án để đảm bảo rằng mức sống của những 

người bị ảnh hưởng bởi dự án được phục hồi, ít nhất bằng mức sống như trước 
khi xây dựng dự án. 
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 Tạo điều kiện để người bị ảnh hưởng từ dự án tham gia vào quá trình thiết kế, lập 
kế hoạch và thực hiện Kế hoạch hành động tái định cư. 

 Xác định các quan ngại về giới và người dân tộc thiểu số và đưa nhu cầu và quan 
điểm cụ thể của họ vào tất cả các hợp phần, chiến lược và các hoạt động theo kế 
hoạch. 

 Duy trì gắn kết xã hội và văn hóa của các làng để giảm thiểu xáo trộn về văn hóa 
và sinh kế. 

 Tạo ra đủ các hoạt động phục hồi sinh kế và cơ sở hạ tầng để giảm thiểu xáo trộn 
về sinh kế. 

 Áp dụng phương pháp minh bạch trong tất cả các hoạt động lập kế hoạch, thực 
hiện và bồi thường. 

 
KHGS & QLXH cũng gồm: 
 Trách nhiệm thể chế. 
 Dự toán ngân sách. 
 Lịch trình thời gian và thời lượng. 
 Kế hoạch giám sát nội bộ và độc lập (bên ngoài). 

 
KHGS & QLXH bao gồm các vấn đề tương tự như ĐGTĐXH như sinh kế, dân số, tái định 
cư, với các nhu cầu khác nhau giữa nam giới và phụ nữ. Báo cáo này có một danh sách 
chi tiết các tác động xã hội tiềm tàng, mức độ tác động, các biện pháp giảm nhẹ tương 
ứng và các bên chịu trách nhiệm. Ngoài ra báo cáo còn có một danh sách tổn thất/thiệt 
hại tiềm tàng và các nguyên tắc đền bù, gồm cấp đất, tiền mặt, vật liệu làm nhà, cơ sở 
hạ tầng cơ bản và đào tạo. Báo cáo còn có một danh sách chỉ số giám sát định tính và 
định lượng trong và sau quá trình xây dựng dự án, gồm cả chỉ số giám sát về giới. 
 
Ngân sách đề xuất cho KHGS & QLXH ước tính là 274.120 USD mỗi năm, trong tám năm 
xây dựng và 23 năm vận hành. Ngân sách cho giai đoạn vận hành sẽ gồm chi cho các 
hoạt động khuyến nông, khuyến lâm, các chương trình nghề cá, tăng tiếp cận giáo dục 
và y tế, hỗ trợ cộng đồng và một quỹ phát triển xã hội. 
 
4.12 Kế hoạch hành động tái định cư 
 
Kế hoạch hành động tái định cư được lập dựa trên ĐGTĐXH. Tổng cộng 2.935 người 
thuộc 621 hộ sẽ cần phải đi tái định cư (trong đó 1.127 người chuyển đến các làng mới) 
hoặc di dời (1.808 người chuyển nhà lên vùng đất cao hơn ở trong làng). Các nhóm này 
sẽ là nhóm đối tượng chính của Kế hoạch hành động tái định cư. Mục đích chính của báo 
cáo Kế hoạch hành động tái định cư là: 
 

 Nâng cao chất lượng sống của những người bị ảnh hưởng bởi dự án. 
 Phòng ngừa hoặc giảm thiểu các tác động xã hội bất lợi có thể tạo ra do nước dâng bởi 

dự án. 
 Giảm nhẹ các tác động tiềm tàng thông qua bồi thường, đền bù đất đai và tài sản bị 

ảnh hưởng, hỗ trợ về cơ sở hạ tầng và các hỗ trợ khác. 
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Phương pháp áp dụng khi xây dựng Kế hoạch hành động tái định cư là: điều tra/khảo sát 
những người bị ảnh hưởng, tham vấn (gồm các cuộc thảo luận nhóm tập trung về lựa 
chọn địa điểm tái định cư) và phản hồi dựa vào ý kiến của người dân. 
 
Báo cáo đưa ra một danh sách chi tiết các tác động tiềm tàng về thiệt hại đất đai và tài 
sản, gồm cả tài sản của cộng đồng, và các biện pháp giảm nhẹ. Các khu tái định cư và di 
dời cũng đã được xác định. Một loạt các lựa chọn sinh kế được đưa ra cho các hộ tái 
định cư, gồm nông nghiệp, chăn nuôi, làm đồn điền/canh tác chung hoặc riêng, nuôi 
trồng thủy sản (trong hồ và ao cá) và việc làm phi nông nghiệp và tiểu thủ công nghiệp. 
 
Hình dưới đây (trích từ Kế hoạch hành động tái định cư) trình bày cơ cấu tổ chức theo 
Kế hoạch hành động tái định cư. 
 

 
Hình 9 Đề xuất cơ cấu tổ chức cho KHGS&QLXH của thủy điện Sanakham 

(WREA – Cục Quản lý Tài nguyên nước và Môi trường (Lào); EMU – Phòng Quản lý Môi trường, SMU – 
Phòng Quản lý Xã hội; ESMI – Thanh tra Quản lý Xã hội và Môi trường; EMO – Văn phòng Quản lý Môi 

trường; SMO – Văn phòng Quản lý Xã hội) 
 
  

Ban chỉ đạo 

 

Ban tái định cư tỉnh 

 

Ban điều phối tái 
định cư 

 
Ban tái định cư huyện 

 

Ban tái định cư 
thôn/làng 

 

Ban chỉ đạo 

 

Ban tái định cư tỉnh 

 

Ban điều phối tái 
định cư 

 
Ban tái định cư huyện 

 

Ban tái định cư 
thôn/làng 
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Bảng 2 trình bày tóm tắt chi phí đền bù và tái định cư. 
 

Bảng 2: Chi phí đền bù, tái định cư và giám sát 
Stt. Hạng mục chi phí Giai đoạn xây dựng  

(8 năm) 
Giai đoạn vận hành  

(23 năm) 
 Môi trường  1.358.872 1.500.170 

1 KHGS & QLMT 1.358.872 1.500.170 
 Xã hội  23.441.518 180.000 

2 Đền bù/bồi thường 2.140.000 0 

3 Xây dựng khu tái 
định cư 

16.105.950 0 

4 Chương trình phục 
hồi sinh kế 

5.101.448 0 

5 Chương trình Phát 
triển Xã hội  

94.120 180.000 

 Giám sát  70.000 85.000 
6 Giám sát nội bộ 30.000 40.000 
7 Giám sát độc lập 40.000 45.000 

 Tổng 24.870.390 1.765.170 
 Chi phí dự phòng 

(4%) 
1.065.422 

 Tổng cộng 27.700.983 
 
 
4.13 Đánh giá tác động môi trường 
 
Báo cáo Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) được tóm tắt thành năm phần chính sau:  
 
(1) Dữ liệu và thông tin vật lý, hóa học, sinh học chính được thu thập:  

 
• Thủy văn: lưu lượng xả trung bình năm (Q) ở Trạm Sanakham là 4.146 m3/s, với 

lưu lượng xả cực đại là khoảng 22.600 m3/s vào tháng 8 và 9, và lưu lượng xả cực 
tiểu là 540 m3/s vào tháng 3. 
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• Chất lượng nước mặt: Vào mùa 
khô, chất lượng nước ở thượng 
lưu, hạ lưu và quanh khu vực dự 
án Sanakham rất tốt dựa trên kết 
quả đo DO, pH, TDS, TSS, NO3, 
NH3, độ đục và vi khuẩn coliform. 
Không phát hiện thấy kim loại 
nặng tại khu vực dự án. Báo cáo 
không cung cấp kết quả lấy mẫu 
chất lượng nước mặt vào mùa 
mưa. 

 
• Xói mòn và bồi lắng: Phần lớn tải 

lượng phù sa (khoảng 75%) được vận chuyển trong mùa mưa (tháng 5-10), với 
tải lượng cực đại (khoảng 40%) vào tháng 8, cùng lúc với lưu lượng xả cực đại 
trên sông trong cùng giai đoạn. 

 
• Sinh thái trên cạn (Thực vật): Hầu hết địa bàn dự án nằm trong rừng kiệt, rừng 

tre, khu vực đất đã bị đốt phá, phát quang, đất đồn điền hoặc đất nông nghiệp 
khác. 
 

• Sinh thái trên cạn (Động vật): Ba loài động vật có vú bị đe dọa được xác định từ 
danh sách khảo sát là voi châu Á, bò rừng (Banteng) hoặc bò hoang, và Voọc vá 
(Douc Langur). Trong địa bàn nghiên cứu, còn có các loài động vật khác được báo 
cáo, gồm: hổ, khỉ, hươu, rùa, rùa mai mềm, kỳ đà hoa, thằn lằn bay, trăn, rắn hổ 
mang chúa, gà lôi hồng tía và các loài công. 

 
• Khu bảo tồn: Khu vực Dự án không tiếp giáp với bất kỳ Khu bảo tồn đa dạng sinh 

học quốc gia nào. Tuy nhiên, dự án nằm trong các rừng phòng hộ/bảo vệ đề xuất 
của tỉnh, và các rừng có hồ thiêng. 
 

• Sinh thái thủy sinh, với hồ sơ về thực vật phù du và động vật phù du, động vật 
đáy không xương sống, thực vật thủy sinh và 43 loài cá, và phát hiện một loài 
cực kỳ nguy cấp là Cá chép vàng Jullien (Probarbus jullieni), không ghi nhận bất 
kỳ cá da trơn khổng lồ sông Mê Công nào tại các trạm lấy mẫu; và 

 
Hình 10: Khu vực lấy mẫu chất lượng nước 
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• Hoạt động nghề cá: Các hoạt 
động nghề cá gần khu vực đập 
Sanakham và thị trấn ở thượng 
lưu không phổ biến lắm, cá đánh 
bắt chủ yếu để tự tiêu dùng trong 
gia đình và một lượng nhỏ được 
mang ra chợ địa phương bán. 
Tuy nhiên, nghề cá và các hoạt 
động liên quan ở hạ lưu dưới khu 
vực đập Sanakham, (1) đặc biệt 
là tại Keng Mai, khu vực ghềnh; 
(2) cửa sông nhánh Nam Houng; 
và (3) ngã ba sông giao với nhánh 
sông Nam Mee, có vai trò rất 
quan trọng đối với an ninh lương 
thực và thu nhập của các hộ gia đình. 

 
(2) Các tác động môi trường chính trong giai đoạn xây dựng được xác định như 

sau: 
 
• Tác động từ việc tăng vận chuyển bùn cát và tăng vận tốc dòng chảy gây ra do 

xây dựng thủy điện Sanakham và đê quai. 
• Tác động từ việc tăng TSS và rò rỉ dầu và tràn hóa chất với sự gia tăng nồng độ 

BOD (nhu cầu oxy sinh hóa) do giải phóng mặt bằng, công tác đào đất và nước 
thải từ các công trường xây dựng. 

• Tác động từ việc tăng độ đục và tăng bồi lắng bùn gây ra bởi các hoạt động làm 
đất ảnh hưởng đến thực vật phù du, sinh vật đáy và quần thể cá. 

• Tác động từ ô nhiễm nước và chất dinh dưỡng hòa tan do các hoạt động xây 
dựng, gây ra hiện tượng phú dưỡng trong các hệ sinh thái thủy sinh dưới hạ lưu 
và làm tăng các sinh vật gây bệnh. 

• Tác động đến việc cá di cư, ảnh hưởng đến các loài cá di cư đường dài và những 
loài sinh sản trong ghềnh hoặc thảm thực vật ngập nước; và 

• Tác động đến việc mất thảm thực vật lâu dài trong khu vực xây dựng. 
 

(3) Các tác động môi trường chính trong giai đoạn vận hành được tóm tắt trong các 
điểm sau: 
 
• Tác động từ việc xử lý chất thải không đúng cách, đặc biệt là chất thải hữu cơ, 

làm hủy hoại môi trường đáng kể, có thể gây ô nhiễm đất, nước và không khí 
nghiêm trọng. 
 

• Tác động của ô nhiễm dầu đến chất lượng nước mặt của sông Mê Công do công 
tác bảo trì hệ thống turbine. 
 

• Tác động về việc tăng mực nước dâng và hiểm họa ngập lụt khi có dòng chảy lớn. 
 

 

Hình 11: Lấy mẫu sinh thái thủy sinh 
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• Tác động từ những thay đổi về điều kiện dòng chảy. Những thay đổi này sẽ làm 
mất môi trường sống với các ghềnh, thác nước và vực sâu trên toàn bộ khúc sông 
từ đập thủy điện đến đuôi vùng nước dâng ở thượng lưu gồm giảm đáng kể các 
khu vực sinh sản và hoạt động và giảm môi trường sống mùa khô của các loài ưa 
dòng chảy ở sông Mê Công (cần dòng nước chảy) và một số loài cá không di cư 
nữa; và 

 
• Tác động do chia nhỏ và giảm môi trường sống của các loài hoang dã do thay đổi 

vĩnh viễn đối với hồ chứa dài dọc sông Mê Công. Có thể dự kiến rằng các công 
trình hạ tầng vĩnh cửu của Dự án sẽ ngăn chặn việc di chuyển của các loài hoang 
dã, đặc biệt là động vật có vú. 

 
(4) Các biện pháp giảm nhẹ chính được khuyến nghị gồm: 

 
• Thường xuyên tiến hành giám sát chất lượng nước với các kỹ thuật phù hợp. 
• Loại bỏ thực vật dư thừa trong khu vực hồ chứa trước đập chứa. 
• Khai thác lộ thiên để giảm thiểu xói mòn. 
• Tách xa xỉ thải trong khu vực hồ chứa khỏi cửa lấy nước vào. 
• Hoàn thành việc xây dựng khu vực hồ chứa trước khi chứa nước được bơm vào  

để bảo vệ các loài hoang dã còn sót lại trong hồ. 
• Giám sát tình hình hạ lưu để phát hiện xói mòn bất thường. 
• Thực hiện ổn định/gia cố bờ cẩn trọng trong hồ chứa ở các khu vực dễ bị ảnh 

hưởng. 
• Tiến hành phát quang cây cối trước mùa chim làm tổ. 
• Hỗ trợ các sáng kiến bảo tồn của địa phương để bảo vệ môi trường sống giá trị 

cao hoặc các loài bị đe dọa. 
• Thành lập Ban quản lý và bảo tồn động thực vật hoang dã có sự phối hợp với 

chính phủ. 
• Triển khai các chương trình giáo dục và nâng cao nhận thức về môi trường. 
• Xây dựng Kế hoạch quản lý động thực vật hoang dã và chương trình phục hồi môi 

trường sống. 
• Xây dựng một công trình đường cá đi để giảm nhẹ tác động đối với cá di cư. 
• Thiết lập một trạm nghiên cứu nghề cá gần khu vực dự án, bao gồm thiết bị di 

động vận chuyển cá với hệ thống container và sục khí/thông khí lớn. 
 

(5) Hoạt động tham vấn cộng đồng và công bố thông tin công khai về dự án được trình 
bày chi tiết trong Chương 8 của báo cáo Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) và 
phản hồi chính từ các bên liên quan khác nhau gồm Kế hoạch hành động tái định cư 
đề xuất; việc bố trí/tổ chức các nghi lễ truyền thống; hỗ trợ bổ sung từ dự án; và các 
vấn đề quan ngại về đánh giá tác động tích lũy và tác động xuyên biên giới.  



     26 
 

4.14 Kế hoạch giám sát và quản lý môi trường 
 
Kế hoạch giám sát và quản lý môi trường (KHGS & QLMT) gồm ba thành phần chính như 
sau: 
 
(1) Các biện pháp giảm nhẹ tác động môi trường chính được đề xuất thực hiện trong 

giai đoạn xây dựng là: các hoạt động chuyển đất; khai thác lộ thiên; bố trí khu vực 
thải bùn nạo vét; xả nước xuống hạ lưu theo mùa và dòng chảy môi trường; loại bỏ 
thực vật dư thừa; lắp đặt giếng ở các làng hạ lưu; phòng ngừa suy thoái môi trường 
sống thủy sinh và ảnh hưởng tới hệ sinh thái do thay đổi hình thái dòng chảy; xây 
dựng công trình đường cá đi ; một trạm nghiên cứu cá/nghề cá gần khu vực dự án; 
một thiết bị di động vận chuyển cá với hệ thống container và sục khí/thông khí lớn; 
và áp dụng giải pháp nuôi trồng thủy sản. 
 

(2) Các biện pháp giảm nhẹ tác động môi trường chính được đề xuất thực hiện trong 
giai đoạn vận hành là: sự tham gia của một mạng lưới thông tin công cộng; xả nước 
sớm vào mùa mưa khi có lũ nhỏ tự nhiên đầu tiên (khoảng 3 - 5 ngày); giám sát 
thường xuyên các dấu hiệu và chỉ số của bất kỳ tác động nào từ việc xả nước không 
có/có ít phù sa ở hạ lưu; lập kế hoạch quản lý động vật hoang dã và khai thác lâm 
sản ngoài gỗ (LSNG) và tiến hành giám sát và kiểm soát việc buôn bán động thực vật 
hoang dã; và lập Kế hoạch quản lý lưu vực sông tổng hợp cho Chính phủ Lào. 
 

Các biện pháp giảm nhẹ tác động tích lũy xuyên biên giới đã được thể hiện qua việc phát 
triển các kỹ thuật quản lý nhất quán, chia sẻ bài học kinh nghiệm và chia sẻ lợi ích kinh 
tế, và sự hợp tác hiện tại với Ủy hội sông Mê Công nhằm giảm thiểu tổn thất về nghề cá 
sông và chia sẻ thông tin về dòng chảy. 

 
(3) Các chương trình quan trắc môi trường chính được đề xuất được tóm tắt như sau: 

kiểm tra trực quan về tình hình quản lý xói mòn và trầm tích theo mùa, giám sát chất 
lượng nước sông bằng việc lấy mẫu nước thường xuyên và quan trắc nhiệt độ nước 
hồ chứa hàng tháng. 
 

Các khu vực giám sát/quan trắc chính xác của các chương trình nêu trên không được 
nêu trong báo cáo. Báo cáo cũng chưa miêu tả chi tiết chương trình giám sát sinh thái 
thủy sinh và cá. 

 
17 tiểu kế hoạch KHGS&QLMT chính trong Phụ lục A của báo cáo KHGS&QLMT là: 

• Quản lý xói mòn và trầm tích. 
• Lập kế hoạch và quản lý bùn thải. 
• Kế hoạch giám sát chất lượng nước. 
• Kế hoạch khẩn cấp đối với các vật liệu nguy hiểm. 
• Kế hoạch phát quang thực vật. 
• Kế hoạch quản lý và xử lý chất thải; và 
• Kế hoạch Đào tạo về môi trường cho công nhân. 

 
Tổng ngân sách đề xuất để thực hiện các biện pháp giảm nhẹ và chương trình giám sát 
môi trường và xã hội là 27.700.983 USD, tương đương khoảng 1,3% tổng chi phí Dự án 
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(2.073.000.000 USD). Việc triển khai KHGS&QLMT sẽ tốn khoảng 2.859.042 USD, với 
1.353.872 USD trong 8 năm xây dựng và 1.500.170 USD trong 23 năm vận hành. 
 
4.15 Đánh giá tác động môi trường - xã hội xuyên biên giới & Đánh giá tác động tích 

lũy 
 
Báo cáo Đánh giá tác động môi trường - xã hội xuyên biên giới (TbESIA) & đánh giá tác 
động tích lũy (CIA) gồm bảy chương. Báo cáo tổng quan về TbESIA & Đánh giá tác động 
tích lũy này gồm: 
 
(1) Phạm vi đánh giá, gồm bốn 

nội dung chính: (a) tình trạng 
lý - sinh và xã hội chủ chốt 
trước khi có dự án Sanakham 
đề xuất; (b) Thay đổi thủy văn 
và trầm tích/phù sa sau dự án 
Sanakham đề xuất; (c) Các vấn 
đề tác động tích lũy xuyên 
biên giới; và (d) Các can thiệp 
giảm nhẹ và quản lý. 
 

(2) Các khu vực đánh giá tác 
động được xác định, gồm bốn 
khu vực chính: Khu 1: Thái-Lào 
- Pak Heuang đến Ban 
Woenbuk; Khu 2: Nam Lào - 
Ban Woen buk đến biên giới 
Campuchia; Khu 3: Campuchia 
- biên giới Campuchia đến 
biên giới Việt Nam; và Khu 4: 
miền Nam Việt Nam - biên giới Việt Nam đến đồng bằng sông Cửu Long. 

 
(3) Cách tiếp cận và phương pháp áp dụng để lập báo cáo bao gồm (1) hồi cứu, đánh 

giá tài liệu liên quan đến TbESIA & CIA, (2) tổ chức hội thảo định kỳ giữa các nhóm 
nghiên cứu và với các kỹ sư thủy điện Trung Quốc; (3) tiến hành điều tra và tham vấn 
chuyên gia; (4) Khảo sát chọn mẫu và nghiên cứu tình huống trong từng khu vực (chỉ 
áp dụng với đánh giá về xã hội); và (5) mô hình hóa và đánh giá kịch bản. 

 
(4) Dữ liệu đầu kỳ và việc thu thập dữ liệu 

 
Dữ liệu đầu kỳ và việc thu thập dữ liệu về môi trường vật lý, hóa học và sinh học 
chính được tóm tắt trong Phần 4.13 của Báo cáo Đánh giá tác động môi trường. 
 
Dữ liệu xã hội đầu kỳ: Đánh giá tác động xã hội xuyên biên giới trình bày dữ liệu đầu 
kỳ về hành lang 5 km dọc sông Mê Công ở Thái Lan, Lào, Campuchia và Việt Nam. 
Báo cáo này trình bày chi tiết tình hình xã hội về dân số, cơ sở hạ tầng, y tế và nghèo 

 

Hình 12: Khu vực đánh giá tác động TbSEIA 
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đói ở từng nơi trong bốn khu vực. 
 

(5) Đánh giá tác động xuyên biên giới tích lũy đề cập đến các lĩnh vực: thủy văn, lưu 
lượng xả và trầm tích/phù sa; di cư của cá và nghề cá; giao thông thủy; chất lượng 
nước; an toàn đập; biến đổi khí hậu; và xã hội. 
 

(6) Các biện pháp giảm nhẹ tác động được xác định cho lĩnh vực thủy văn; di cư của cá 
và nghề cá; giao thông thủy; trầm tích/phù sa; và chất lượng nước. Báo cáo không 
đề cập tới biện pháp giảm nhẹ tác động xuyên biên giới về kinh tế - xã hội. 
 

(7) Giám sát và quản lý thích ứng nên do MRC thực hiện, và việc giám sát nên được bắt 
đầu từ trước khi khởi công xây dựng, trong suốt quá trình xây dựng và được duy trì 
trong suốt thời gian vận hành dự án. 
 

(8) Sự tham gia của và tham vấn các bên liên quan: Báo cáo cũng trình bày quá trình 
tham gia của cộng đồng vào dự án Sanakham với các bên liên quan ở bốn cấp: làng,  
huyện, quốc gia và khu vực, gồm cả các chuyên gia của Ban Thư ký MRC, các tổ chức 
phi chính phủ của Campuchia, Lào và Việt Nam. 

 
4.16 Thiết kế công trình đường cá đi  
 
Điều tra về cá và nghề cá được thực hiện qua thu thập dữ liệu thứ cấp và sơ cấp. Dữ 
liệu thứ cấp được tổng hợp từ các văn kiện, tài liệu liên quan. Việc thu thập dữ liệu sơ 
cấp gồm: lấy mẫu cá vào mùa khô (tháng 11 năm 2010) và mùa mưa (tháng 7 năm 2011) 
tại sáu trạm lấy mẫu (khu vực thượng lưu tại Houay Ting, khu vực thượng lưu tại Keng 
Mai, khu vực thượng lưu tại Ban Houay Thon, khu vực đập, khu vực hạ lưu trước ngã ba 
Nam Houng và khu vực hạ lưu tại ngã ba Houay Mee), sử dụng các ngư cụ phù hợp như 
lưới vây, lưới kéo hoặc lưới giăng tùy vào đặc điểm khu vực lấy mẫu. 
 
Ngoài việc lấy mẫu cá, các hoạt động quan sát thị trường cá và đánh bắt cá đã được tiến 
hành và ghi chép. Tổng cộng có 43 loài cá đã được tìm thấy trong cả hai mùa trong cuộc 
khảo sát thực địa. Họ cá chép (Cyprinidae) chiếm số đông, chiếm khoảng 40% lượng 
đánh bắt. Nhiều loài cá di cư từ sông đến vùng ngập lũ vào đầu mùa mưa và trở về môi 
trường sông (ví dụ các vực sâu) vào cuối mùa. Bãi đẻ của nhiều loài cá nằm trên các sông 
nhánh. 
 
Đoạn sông Mê Công tại Ban Keng Mai, cách thị trấn Sanakham 15 km về phía thượng 
lưu, được biết đến là môi trường sống tốt cho cá chép vàng (Probarbus jullieni) vào đầu 
mùa mưa. Mười (10) loài cá gồm cá tra dầu (Pangasianodon gigas), cá duồng bay 
(Cirrhinus microlepsis), cá leo (Wallago attu), cá tra nuôi (Pangasianodon 
hypophthalmus), cá ba sa (Pangasius bocourti), cá hú (Pangasius conchophilus), cá vồ 
đém (Pangasius larnaudii), cá Pangasius lachaudii, cá vồ cờ (Pangasius sanitwongsei), 
cá chiên sông Sykes (Bagarius yarrelli Sykes) và cá chép vàng Jullieni được chọn là các 
loài mục tiêu tại khu vực dự án thủy điện Sanakham khi thiết kế đường cá đi giống tự 
nhiên hay còn gọi là đường cá đi sinh thái mô phỏng. 
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Đường cá đi sinh thái mô phỏng sẽ được xây dựng trên một bậc thang bên bờ phải sông 
ở độ cao khoảng 216 m. Sẽ có hai cửa vào: một cửa vào ở gần cửa sông nhánh Nam 
Hong với cao độ của tấm nền cửa vào là 206 m và một cửa khác ở sông Mê Công, nhánh 
sông phía trên cửa sông Nam Hong với cao độ của tấm nền cửa vào là 199 m. Mỗi cửa 
vào, ở độ sâu nước trên 2 m và tốc độ dòng chảy trung bình khoảng 1,1 m/s, sẽ được 
trang bị một khoang chặn và một cổng điều tiết trong khoang chặn, và hoạt động ở mực 
nước 201,16 - 208,12 m. Các thiết bị nhử cá vào như hệ thống ánh sáng, tấm chắn điện 
để chặn cá ra sẽ được xây dựng lần lượt ở bên trong và ngoài cửa vào dựa trên phản 
ứng của cá với ánh sáng, màu sắc và âm thanh.  
 
Tổng chiều dài đường cá đi sinh thái mô phỏng là 2,48 km, với độ dốc 0,075%. Mặt cắt 
đường cá đi sinh thái mô phỏng là mặt cắt hình thang như Hình 13, với chiều rộng đáy 5 
m, chiều rộng bề mặt là 6 m và độ sâu nước trên 1,5 m. Đá cuội sẽ được trải ở đáy và ở 
sườn dốc hai bên để giúp cá di chuyển thuận lợi. Sẽ trồng cỏ ở hai sườn dốc để cố định 
dốc, và xây một số bể nghỉ cho cá. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ngoài cửa vào, đường cá đi có một cửa ra đặt trong hồ chứa (cách đập 250 m về phía 
thượng lưu) ở độ sâu nước 2 - 3 m, với cao trình đáy là 217 m, chiều rộng đáy 5 m và với 
kênh mở hình thang. Bộ phận kiểm soát cửa ra của đường cá đi nằm ở đập phụ bờ phải 
với 2 cửa, 1 cửa ngăn và 1 cửa điều tiết. Cửa ra hoạt động ở mực nước vận hành thông 
thường là 219 - 220 m. 
 
Cửa vào và cửa ra sẽ được xây bê tông ở giai đoạn đầu, có trải đá cuội và thực vật ở dưới 
đáy và hai bên, sau đó bê tông sẽ được chuyển đổi để thành đường cá đi mô phỏng 
giống tự nhiên. Một dòng chảy tia (jet flow) sẽ được đặt vào cửa vào để tạo lưu lượng 
xả ít nhất 6,6 m3/s và tốc độ dòng chảy 0,4 - 0,6 m/s để thu hút cá vào đường cá đi. 
 
Trên kè ở đoạn sông phía trên và phía dưới đường cá đi mô phỏng tự nhiên, sẽ trồng 
một ít cây leo thường xanh cách khoảng 1-2 m trên mực nước cao nhất, và một ít cây 
thường xanh có bộ rễ kém phát triển ở độ cao cách mặt nước 5-6 m để bắt chước môi 
trường tự nhiên. Tấm chắn điện sẽ có hình ∠- và dài 150 m, đặt ở đoạn sông phía dưới 
nhà máy thủy điện Sanakham để dẫn cá đi vào cửa vào. 
 
Một phần quan trọng khác của công trình đường cá đi là một hạng mục quan sát, dùng 
để ghi chép một số loài cá đi qua đường cá đi; quan sát khả năng thích nghi của cá và 

 

Hình 13: Sơ đồ phác họa mặt cắt đường cá đi sinh thái mô phỏng 
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việc cá bơi lội trong đó; làm chủ được tốc độ dòng chảy phía trên và tiêu thụ vật lý của 
tất cả các loại cá trong đường cá đi; phân tích số lượng cá đi qua và mối tương quan với 
nhiều yếu tố môi trường như thủy văn và nhiệt độ nước; tăng cường hiểu biết về thói 
quen và quy tắc hoạt động của cá và hướng dẫn vận hành đường cá đi; phát triển hoạt 
động giáo dục phổ biến khoa học; và nâng cao ý thức bảo vệ sinh thái thủy sinh. 
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