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TÓM TẮT 
 

1. Giới thiệu 
Báo cáo Thẩm định Kỹ thuật (TĐKT) đối với dự án thủy điện Sanakham (SNHPP) trình bày một 
số quan ngại về việc cần thêm thông tin chi tiết về các tác động tiêu cực xuyên biên giới tiềm 
ẩn. Báo cáo này đặc biệt nhấn mạnh những điểm sau: 
 

• Dự án thủy điện Sanakham đề xuất nằm ở phía thượng nguồn và cách nơi biên giới 
Thái/Lào hợp dòng Mê Công khoảng 1,5km. Do đó, bất kỳ tác động xuyên biên giới 
nào xảy ra thì cũng nhiều khả năng sẽ có ảnh hưởng lớn, ngay lập tức, và không thể 
tránh được. 

• Trong khi đơn vị phát triển thủy điện SNHPP đã chỉ ra rằng họ sẽ không vận hành phủ 
đỉnh, nhưng các hoạt động vận hành phủ đỉnh tại Dự án thủy điện Pak Lay hoặc 
Xayaburi có thể gây ra biến động lưu lượng xả từ SNHPP. 

• Trong điều kiện dòng chảy thấp, thì việc vận hành theo nguyên tắc đập dâng (RoR) 
thông thường không đáp ứng đủ nhu cầu điện cao điểm, có thể phải tăng cường sản 
xuất điện, điều này đã được ghi chú với Thủy điện Xayaburi. 

• Khu vực ven sông ở hạ nguồn của SNHPP tập trung đông dân cư, với một số thị trấn 
và thành phố lớn ở cả hai bên bờ sông. Nghề cá, du lịch và khai thác cát dọc theo đoạn 
sông này đóng góp đáng kể vào sinh kế của cả hai bờ Lào và Thái Lan. Tuy nhiên, báo 
cáo ghi nhận  rằng các tỉnh Loei, Nong Khai (NK) và Bueng Kan của Thái Lan nhìn chung 
giàu có hơn, và có thể ít bị ảnh hưởng hơn do các thay đổi so với một số tỉnh ở hạ 
nguồn. 

 
Thay đổi nhanh mực nước ở hạ nguồn của các dự án thủy điện nhìn chung sẽ dẫn tới một loạt 
tác động ở khu vực phía dưới đập, gồm: 
 

• Tình trạng bị khô hạn và ngập nước nhanh chóng và lặp lại nhiều lần của các môi 
trường sống ven sông quan trọng khiến các môi trường này không còn phù hợp để cá 
sinh sản cũng như không phù hợp để làm môi trường sống của các loài động vật không 
xương sống cỡ lớn, điều này có thể dẫn đến sự suy giảm nghề cá; 

• Gia tăng xói lở bờ sông và tiềm ẩn nguy cơ mất các diện tích vườn cây trái ven sông; 
• Giao thông thủy bị ảnh hưởng và nguy hiểm, đặc biệt khi tàu thuyền có thể bị mắc cạn 

trên các ghềnh cạn; 
• Tàu du lịch và tàu cá đang neo đậu bị mắc cạn khi mực nước giảm nhanh; 
• Thay đổi hình thái xói mòn và bồi lắng phù sa, trầm tích.  

 
Do đó, Ban Thư ký Ủy hội Sông Mê Công Quốc tế (MRCS) được giao nhiệm vụ tiến hành đánh 
giá nhanh tác động tiềm tàng của việc thay đổi nhanh lưu lượng xả từ SNHPP, mà kết quả 
được trình bày trong báo cáo này. Đánh giá nhanh này là một Phụ lục của Thẩm định Kỹ thuật. 
Đợt đánh giá này đánh giá và tìm hiểu các tác động của việc thay đổi mực nước nhanh do quá 
trình vận hành của SNHPP đối với điều kiện thủy văn và thủy lực, phù sa và địa mạo, sinh thái 
thủy sinh và nghề cá, và điều kiện kinh tế - xã hội của các cộng đồng ven sông ở giữa khu vực 
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đập Sanakham và Paksane, mặc dù trọng tâm đánh giá chính trải dài lên tận Chiang Khan (CK), 
và việc đánh giá mô hình thủy văn sẽ bao quát xuống tận khu vực hạ nguồn ở Pakse. 
 
Thông tin có sẵn từ MRC ISH0306 và Nghiên cứu Hội đồng, thông tin bổ sung về thiết kế dự 
án và quy tắc vận hành của dự án SNHPP từ các văn kiện đã nộp cho quá trình Tham vấn 
trước, và thông tin hiện có về hoạt động của Nhà máy thủy điện Xayaburi và từ Giám sát môi 
trường chung đã được sử dụng trong mô hình của đánh giá này. 
 
Đánh giá nhanh không thể cung cấp thông tin chi tiết về những thay đổi có thể xảy ra đối với 
địa mạo đáy sông, cũng như không thể định lượng các tác động đến sinh thái, nghề cá và điều 
kiện kinh tế - xã hội do hạn chế về dữ liệu và thông tin hiện có. Do đó, những tác động này 
được đánh giá định tính dựa trên dữ liệu hiện có và kinh nghiệm từ các hệ thống khác và đánh 
giá của chuyên gia. Báo cáo này không phải là dự báo về các tác động có khả năng xảy ra, mà 
tập trung nêu bật các tác động có thể xảy ra nếu lưu lượng xả từ SNHPP thay đổi nhanh. Cần 
thêm thời gian để tiến hành đánh giá chi tiết hơn theo khuyến nghị của TĐKT trong quá trình 
JAP (lập kế hoạch hành động chung). 
 

2. Khúc sông Mê Công được nghiên cứu 
 
Khúc sông trên dòng chính ở giữa khu vực đập Sanakhan đề xuất và Paksane1 đã được đưa 
vào đánh giá, dù khúc sông phía dưới xuống tới Pakse đã được đưa vào mô hình thủy văn 
(xem Hình 1). 
 

 
 

Hình 1. Mặt cắt dọc đáy sông Mê Công từ khu vực đập SNHPP đề xuất tới Paksane  
 
 
Do lòng sông ở thượng nguồn Viên Chăn có độ dốc lớn hơn, nên khúc sông này có địa hình 
đặc trưng bởi một loạt các ghềnh, trong khi khúc sông ở phía hạ nguồn được có đặc trưng là 
các doi cát rộng. Các đặc điểm này tạo ra các môi trường sống rất đa dạng, làm cho nơi đây 
trở thành một khúc sông quan trọng về sinh thái và thủy sản. Vai trò của khúc sông này sẽ 
tăng lên nếu toàn bộ bậc thang thủy điện Bắc Lào được hoàn thành, khi đó sẽ nhấn chìm hầu 
hết các môi trường sống quan trọng ở thượng nguồn SNHPP. 
 

 
1 Việc đánh giá mô hình thủy văn đã gồm các kịch bản xuống tận khu vực hạ nguồn ở Pakse. 
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Một số ghềnh được phát hiện dọc khúc sông chính ở hạ nguồn của SNHPP (xem Hình 2) 
 

 
 

Hình 2. Bản đồ HLSMC cho thấy vị trí các ghềnh, và mật độ ghềnh tập trung nhiều trong khúc sông từ 
biên giới CHDCND Lào – Thái Lan và Viên Chăn 

 
Nguồn: MRC (2011) 
 

3. Các kịch bản thử nghiệm 
 
Các kịch bản thử nghiệm dựa trên dữ liệu dòng chảy từ trạm Ban Pakhoung được lắp đặt gần 
đây ở phía dưới và cách đập Xayaburi vài kilomet, cũng như công suất và số lượng tuabin tại 
các dự án thủy điện. 
 
Từ tháng 2 đến tháng 3 năm 2021, lưu lượng xả từ đập Xayaburi dao động trong khoảng từ 
1.400 m3/s (thời gian từ 22:00pm đến 06:00am) đến 1.900 m3/s (từ 06:00am đến 22:00pm). 
Trong tháng 9 và tháng 10 năm 2021, đã ghi nhận những thay đổi nhanh tương tự tại Ban 
Pakhoung, với lưu lượng dòng chảy vào ở mức khoảng 4.000 m3/s. Điều này có vẻ là do dự 
án thủy điện Xayaburi tăng công suất phát điện vào ban ngày để đáp ứng nhu cầu lớn hơn. 
 
Nhiều kịch bản đã được thử nghiệm trên cơ sở các dòng chảy này, gồm: 
 

1. Một điều kiện tham chiếu với nhiều mức dòng chảy vào khác nhau, và đập Sanakham 
vận hành ở chế độ đập dâng (RoR). 
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2. Bốn kịch bản cho đập thủy điện SNHPP với số tuabin tăng lên để đáp ứng nhu cầu điện 
gia tăng từ 6:00am tới 22:00pm, như sau: 

a. Tăng cực đại – sản xuất điện tăng từ 1 tuabin lên 7 tuabin (tốc độ dòng chảy tăng 
7 lần) 

b. Tăng trung bình – sản xuất điện tăng từ 3 tuabin lên 5 tuabin (tốc độ dòng chảy 
tăng 1,7 lần) 

c. Tăng mạnh – sản xuất điện tăng từ 1 tuabin lên 4 tuabin (tốc độ dòng chảy tăng 
4 lần) 

d. Tăng mức độ thấp/tăng ít – sản xuất điện tăng từ 3 tuabin lên 4 tuabin, và tăng 
từ 2 lên 3 tuabin. 

3. Các lưu lượng xả tăng khác nhau cũng được thử nghiệm, với mức tăng cơ sở 20 phút, 
sau đó tăng trên 1 giờ và trên 3 giờ. 

4. Vận hành dự án thủy điện SNHPP như một thủy điện đập dâng, với dòng chảy vào thay 
đổi nhanh do tác động của việc vận hành thủy điện Pak Lay hoặc Xayaburi. 

5. Vận hành đập thủy điện SNHPP đặc biệt để giảm thay đổi về dòng chảy, với sự thay 
đổi hàng ngày tối đa là 1 m tại khu vực hồ chứa sau đập. 

 
Những kịch bản này minh họa tốt nhất các tác động tiềm ẩn ở hạ nguồn. 
 
Dữ liệu lưu lượng tại trạm Chiang Khan trong giai đoạn năm 2015 – 2021 cho thấy lưu lượng 
xả tại SNHPP dao động từ 1.200 m3/s (năm 2020) đến khoảng 4.000 m3/s (năm 2019). Trong 
những năm này, đã xảy ra các giai đoạn dài với lưu lượng xả thấp, ở mức khoảng 2.000 m3/s. 
Các kịch bản này sử dụng những dữ liệu này để định hướng lựa chọn các dòng chảy vào cho 
các kịch bản khác nhau. 
 
Việc biến động mực nước đã được ghi nhận là đang gây tác động tiêu cực đến hệ sinh thái 
thủy sinh và đoạn sông này. Để giảm thiểu tác động tiềm ẩn, Hướng dẫn về tác động môi 
trường của thủy điện của MRC đã áp dụng một lưu lượng mục tiêu là 5cm/h như một hướng 
dẫn thực hành tốt. 

4. Ảnh hưởng của việc thay đổi nhanh dòng chảy ra từ SNHPP  
 
Mực nước thay đổi ở hạ nguồn 
 
Việc dòng chảy biến động nhanh do hoạt động duy trì sản lượng điện sẽ lan truyền xuống hạ 
nguồn, và sẽ yếu dần đi do khoảng cách xa. Điều này bị ảnh hưởng bởi cường độ, thời lượng, 
tăng lưu lượng xả và biên độ thay đổi, cũng như bởi chính lưu lượng dòng chảy trung bình ở 
hạ nguồn. 
 
Các biểu đồ sau đây cho thấy sự thay đổi về mực nước và lưu lượng xả, tại các điểm khác 
nhau ở dưới hạ nguồn của SNHPP và trong các kịch bản phủ đỉnh khác nhau. Các biểu đồ này 
cho thấy ở ngay dưới thủy điện Sanakham, mực nước có thể thay đổi tới 4m trong chu kỳ 24 
giờ - nếu vận hành phủ đỉnh cực đại, và thay đổi dưới 1m nếu vận hành phủ đỉnh nhẹ. 
 
Biên độ thay đổi mực nước ở hạ nguồn giảm xuống 3,5m tại Chiang Khan, 0,7m tại Viên Chăn 
(VTE) và 0,5m tại Nong Khai trong 24 giờ, đối với kịch bản phủ đỉnh cực đại (Hình 3). Mức thay 
đổi cũng giảm xuống ở hạ nguồn, càng xuôi xuống hạ nguồn thì mức thay đổi càng giảm đi. 
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Hình 3. Mô phỏng thay đổi theo thời gian về lưu lượng xả (phải) và mực nước (trái) ở hạ nguồn theo 
kịch bản phủ đỉnh mức độ thấp trong các điều kiện dòng chảy vào khác nhau 
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Bảng 1 nhấn mạnh các kịch bản và vị trí trên sông tới khu vực Paksane khi mà thay đổi mực 
nước (m/h) có thể vượt mức hướng dẫn của MRC (0,5m/h). 

Bảng 1. Tóm tắt thay đổi mực nước tương ứng với các mô hình vận hành tuabin khác nhau 

km trong Atlas giao thông thủy (Navigation Atlas) 

Kịch bản Mức thay 
đổi mực 
nước m/h 

1.736 

d/s 
SNHPP 

1.723 1.716 

Chiang 
Khan 

1.661 1.599 

u/s 
Viên 
Chăn 

1.544 

d/s 
Nong 
Khai 

1.470 1.425 

Paksane 

Thấp/ít 

3–4 
tuabin 

Tăng tđa 0,745* 0,235 0,129 0,228 0,016 0,013 0,005 0,003 

Giảm tđa -0,705 -0,185 -0,135 -0,222 -0,019 -0,016 -0,005 -0,004 

Trung 
bình 

3–5 
tuabin 

Tăng tđa 1,55 0,76 0,52 0,70 0,19 0,32 0,03 0,01 

Giảm tđa 
-1,44 -0,38 -0,27 -0,76 -0,16 -0,27 -0,03 -0,01 

Mạnh 

1–4 
tuabin 

Tăng tđa 1,02 0,88 0,84 0,56 0,22 0,14 0,06 0,03 

Giảm tđa -1,28 -1,11 -1,12 -0,10 -0,26 -0,19 -0,07 -0,03 

Cực đại 

1–7 
tuabin 

Tăng tđa 5,27 1,65 1,34 0,66 0,39 0,25 0,10 0,06 

Giảm tđa -3,68 -1,05 -0,59 -0,32 -0,49 -0,31 -0,11 -0,07 

 
Lưu ý: 

* Các ô được tô màu cho biết mực nước tăng hoặc giảm vượt quá Hướng dẫn thiết kế cập nhật 2020 
về thay đổi mực nước 0,05 m/h (5 cm/h). 
 

Do đó, mức thay đổi cao hơn so với hướng dẫn, ngay cả đối với kịch bản nhẹ, tới tận khu vực hạ nguồn 
Chiang Khan. Theo kịch bản cực đại, việc thay đổi này diễn ra đến tận khu vực hạ nguồn Paksane. 
 
Ảnh hưởng của việc tăng lưu lượng xả 
 
Tăng thay đổi về dòng chảy ra trong một giai đoạn dài hơn (ví dụ 1-3 giờ) làm giảm biên độ 
thay đổi mực nước ở hạ nguồn (Hình 4). Tuy nhiên, ngay cả khi vận hành các tuabin bổ sung 
trong khoảng thời gian ba giờ thì vẫn vượt quá mức hướng dẫn của MRC (5 cm/h). 
 
Ngoài biên độ thay đổi mực nước, thời gian thay đổi cũng thay đổi ở hạ nguồn. Do đó, các 
dòng chảy cao hơn có thể chảy qua vào bất kỳ điểm nào ở hạ nguồn trong đêm. Điều này ảnh 
hưởng đến tác động của sóng dòng chảy đối với giao thông thủy, neo đậu tàu thuyền và cá. 
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Hình 4. Tốc độ thay đổi mực nước trong 1 giờ đối với kịch bản P_2_0, có và không giảm nhẹ do tăng 
lưu lượng xả  

 
Lưu ý:  Tăng lưu lượng xả trong 20 phút đã được đưa vào để phản ánh một thực hành chuẩn về việc 

vận hành thêm các tuabin. 
 
Tuy nhiên, việc vận hành tại các đập chứa Sanakham có thể giảm thiểu biến động nhanh mực 
nước nếu được tối ưu hóa để điều tiết dòng chảy thay vì tối đa hóa sản xuất điện, và bật và 
tắt tuabin với công suất để duy trì biến động mực nước dưới 5 cm/h. Nếu dự án thủy điện 
Pak Lay vận hành phủ đỉnh, biên độ dao động mực nước đang trong khoảng 0,6m mỗi ngày 
(ngay phía dưới PLHPP) có thể giảm xuống khoảng 0,25m (ngay phía trên SNHPP trong khu 
vực đập chứa). Tác động này thậm chí còn rõ ràng hơn nếu SNHPP được tích cực quản lý để 
giảm bất kỳ thay đổi nào về mực nước. Trong điều kiện SNHPP vận hành đập dâng thông 
thường, và vận hành phủ đỉnh tại Pak Lay, mực nước ở ngay phía dưới SNHPP biến động 
khoảng 0,3m mỗi ngày. Nếu SNHPP được vận hành để xả nước với mức xả gần như không 
đổi, thì những biến động sẽ mất hoàn toàn. Biến động dòng chảy bắt nguồn từ đập thủy điện 
Xayaburi sẽ bị giảm đáng kể trước khi đến SNHPP ngay cả khi không có bất kỳ hoạt động nào 
để điều tiết. Theo kịch bản này, biến động mực nước khoảng 4 cm/ngày sẽ duy trì ở cuối bậc 
thang thủy điện. 
 
Phù sa/trầm tích 
 
Kết quả quan trắc phù sa cho thấy đến năm 2009, lượng phù sa đi vào HLSMC từ Trung Quốc 
đã giảm rất nhiều, với tải lượng còn khoảng 10-15 MT/năm so với ước tính trước đây là 
khoảng 60 MT/năm. Trong năm 2019, tải lượng phù sa tại Chiang Khan và Nong Khai đã giảm 
đáng kể so với các năm trước, với tải lượng tính toán được tại Chiang Khan và Nong Khai ở 
mức tương tự, hoặc thấp hơn, so với tải lượng tính toán được tại Chiang Saen (CS) (Hình 5). 
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Lưu ý: 

Dữ liệu dựa trên kết quả DSM do Thái Lan thu thập. Các tải lượng ước tính này dựa trên nội 
suy các kết quả quan trắc đo lường được. Phân tích được thực hiện  trong phạm vi Chương 
trình Giám sát Môi trường Chung.  

 
Tải lượng phù sa sẽ giảm hơn nữa khi bậc thang thủy điện Bắc Lào hoàn thành. Việc này sẽ 
làm gia tăng xói mòn trầm tích ở hạ nguồn của SNHPP. Hiện tại, dữ liệu đáy sông đã được 
quan sát là thay đổi nhanh chóng tại Chiang Khan. Mặc dù có rất ít thay đổi về mặt cắt/tình 
hình (planiform) tổng thể của sông trong các giai đoạn dài hơn, nhưng đã có thay đổi về tình 
trạng phân bố cát trong khúc sông này hoặc trên nền đá giáp với dòng chính. Điều này cũng 
đã dẫn đến thay đổi thảm thực vật trên các đảo và các doi cát. 
 
Các hoạt động khai thác trầm tích đang diễn ra ở thượng nguồn của Chiang Khan và gần Viên 
Chăn và Nong Khai. Dự kiến, việc giảm nguồn cung cát do mắc kẹt trong đập chứa sẽ làm tăng 
tỷ lệ xói lòng sông và/hoặc xói lở bờ sông, dẫn đến giảm độ ổn định của bờ sông. Theo thời 
gian, khúc sông này có thể sẽ bị xói mòn xuống lớp đá nền, và việc bồi lắng cát chỉ được duy 
trì trong các khu vực được bảo vệ thủy lực. Quá trình này sẽ diễn ra nhanh hơn nếu mực nước 
thay đổi nhanh, làm tăng khả năng dòng sông sẽ cuốn trầm tích lên và vận chuyển đi. Việc bờ 
sông bị khô hạn rồi lại ngập nước (ở những khu vực không được bảo vệ) cũng sẽ gây ra sụt 
lún. Điều này sẽ làm mất đi một phần thảm thực vật ven sông. 
 
Hệ sinh thái thủy sinh và nghề cá 
 
Các hệ sinh thái thủy sinh và nghề cá bị ảnh hưởng do tần suất, cường độ và thời gian thay 
đổi nhanh của dòng chảy, như được tóm tắt trong Bảng 2. 
  

Hình 5. Tải lượng phù sa lơ lửng tại Chiang Saen (CS), Chiang Khan (CK), Nong Khai (NK) 2009–2020 
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Bảng 2. Tóm tắt những thay đổi chính về môi trường và phản ứng của sinh vật do chế độ dòng chảy 
biến động nhanh hàng ngày 

 
Đặc điểm và 
thay đổi dòng 
chảy 

Thay đổi về môi trường và phản ứng của sinh vật 

Tần suất 

Tă
ng

 s
ố 

lầ
n 

tă
ng

 d
òn

g 
ch

ảy
 n

ha
nh

 v
à 

dò
ng

 c
hả

y 
ng

ư
ợ

c 
tr

on
g 

ng
ày

 

Những thay đổi về hành vi của cá, gồm các hoạt động di chuyển ngắn không 
mang tính di cư (ví dụ: chuyển hẳn từ việc sống/nghỉ trên đáy sông sang bơi 
trong cột nước và tìm kiếm môi trường sống thích hợp). Điều này có nghĩa là 
cá tiêu thụ nhiều năng lượng hơn và giảm thể lực. 
Tăng cường sục rửa/xả mạnh, gây hại hoặc loại bỏ các sinh vật bám đáy hoặc 
các giai đoạn sống, ví dụ: trứng cá, các loài thủy sinh không xương sống cỡ 
lớn, cũng như thực vật thủy sinh và ven sông. 
Tăng xói lòng sông và xói lở tạo ra những nơi trú ẩn tạm thời và làm thay đổi 
nguồn thức ăn, giảm khả năng tiêu thụ thức ăn. 
Nước đục hơn, ảnh hưởng xấu đến việc di chuyển và sức khỏe của cá do tắc 
mang cá, và cản trở quá trình quang hợp của thực vật thủy sinh và ven sông.  
Tăng trôi dạt hoặc chuyển nơi cư ngụ của các sinh vật sống dưới nước, có thể 
dẫn đến nhiều thức ăn hơn cho cá, cho đến khi các nguồn thức ăn cạn kiệt. 
Tình trạng ngập lụt thường xuyên ở các khu vực ven sông gây ra việc thường 
úng ngập một phần hoặc toàn bộ, ảnh hưởng đến các loài thực vật thủy sinh 
và ven sông, đồng thời làm biến mất hoặc thay đổi thảm thực vật và môi 
trường sống đi kèm, làm giảm vai trò kỹ sư hệ sinh thái của thảm thực vật 
trong các khúc sông. Lưu ý: mức độ ngập sẽ giảm dần khi càng xuôi dòng xa 
về phía hạ nguồn. 

Cường độ 

Tă
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 đ
ộ 
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c 
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n 
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ng
 c
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n 
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ng

ày
. (
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g 
xu

ôi
 

dò
ng

 x
a 
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 p

hí
a 

hạ
 n

gu
ồn

) 

Tăng xói lòng sông và xói lở bờ sông làm suy thoái hoặc cải thiện môi trường 
sống. Suy giảm do việc cuốn đi ở đáy sông (substrate mobilization) và quá bão 
hòa nước; cải thiện chất lượng môi trường sống thông qua việc xả cặn mịn từ 
sỏi, làm tối đa hóa quá trình trao đổi oxy.  
Sự dịch chuyển xuống hạ nguồn và tỷ lệ/tốc độ trôi dạt cao của cá và các loài 
không xương sống, mất nguồn thức ăn, bù trừ/bắt đầu các yếu tố kích hoạt 
di cư, gây áp lực lên các sinh vật thủy sinh. Mức độ dịch chuyển giảm dần khi 
càng xuôi dòng xa về phía hạ nguồn.  
Tăng sục rửa/xả mạnh trong điều kiện lưu lượng cao, gây hại hoặc loại bỏ các 
sinh vật bám đáy hoặc các giai đoạn sống, ví dụ: trứng cá, các loài không 
xương sống cỡ lớn và thực vật trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua việc xói mòn 
trầm tích và thay đổi địa mạo khúc sông. 

G
iả

m
 c

ư
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độ
 c

ác
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 Giảm các môi trường sống thích hợp có sẵn cho cá do lượng nước sông thấp 
hơn và giảm độ sâu và rộng trung bình của khúc sông, dẫn đến giảm lượng 
oxy, và gây các vấn đề về nơi trú ẩn và kiếm ăn của cá. 
Môi trường sống bị suy giảm do sỏi lắng bùn và giảm lượng oxy, ảnh hưởng 
đến việc cá sinh sản. Khả năng thực vật ven sông hoặc thủy sinh chết tăng lên 
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Đặc điểm và 
thay đổi dòng 
chảy 

Thay đổi về môi trường và phản ứng của sinh vật 

khi chúng bị duy trì ngập nước hoặc ở trong môi trường này trong thời gian 
dài. 
Các vấn đề về cá di cư ở cả thượng nguồn và hạ nguồn do quá ít nước cản trở 
việc di chuyển của cá. 
Mật độ cá tăng cao do cá không thể tự phân bố lại. Cá bị giới hạn ở các ao/khu 
vực ngập nước, khiến chúng có thể ăn thịt đồng loại, hạn chế nguồn thức ăn 
và tăng khả năng lây truyền mầm bệnh. 
Cá và các loài không xương sống cỡ lớn bị mắc kẹt/biến mất dọc theo các bờ 
sông đang thay đổi, áp lực lên các sinh vật thủy sinh. 

Nhiệt độ tăng 
Chế độ nhiệt độ không tự nhiên (thay đổi nhanh), áp lực lên các sinh vật thủy 
sinh, bắt đầu các yếu tố kích hoạt di cư 

Giảm nhanh 
dòng chảy trong 
ngày 

Cá và các loài không xương sống cỡ lớn bị mắc kẹt/biến mất, áp lực lên các 
sinh vật thủy sinh. 

Tăng nhanh 
dòng chảy trong 
ngày 

Tỷ lệ trôi dạt cao của cá và các loài không xương sống (trôi dạt vô số), mất 
nguồn thức ăn, bắt đầu các yếu tố kích hoạt di cư, áp lực lên các sinh vật thủy 
sinh. 
 

Các giai đoạn 
ngắn dòng chảy 
tăng và giảm 
nhanh trong 
ngày 

Các giai đoạn ngắn diễn ra thay đổi dòng chảy ám chỉ có ít thời gian hơn cho 
các hoạt động chính của cá như: kiếm ăn trong cột nước, hoặc nghỉ ở đáy 
sông, điều này cuối cùng sẽ khiến cá hấp thụ ít thức ăn hơn, và tiêu thụ nhiều 
năng lượng hơn. 
 

Các khoảng xả 
ngắn từ các 
trạm thủy điện 

Thay đổi chất lượng nước trong hệ thống sông ở hạ nguồn bằng ‘tốc độ’ nước 
xả được điều chỉnh trong quá trình chứa nước đến biến động nhiệt độ, độ 
dẫn điện của nước hoặc các đặc điểm chất lượng nước khác trong môi trường 
hạ nguồn. 

Thời gian 

Tí
nh

 th
ờ

I v
ụ 

củ
a 

th
ay

 đ
ổi

 
dò

ng
 c

hả
y 

ng
ắn

 h
ạn

 

Tăng rủi ro cá trôi dạt hoặc mắc cạn trong giai đoạn cá con đang phát triển.  

Tăng thay đổi hành vi di cư và không di cư của cá trong giai đoạn dòng chảy 
thấp thông thường. 
Việc thay đổi dòng chảy ngắn hạn sẽ có tác động khác nhau, tùy thuộc vào  
các giai đoạn sống khác nhau của côn trùng thủy sinh và thực vật thủy sinh 
và ven sông. Ví dụ, nếu thay đổi dòng chảy ngắn hạn xảy ra cùng lúc với thời 
điểm đẻ trứng của cá trưởng thành, cộng với thời điểm đẻ trứng của các loài 
sống ở bờ sông, như phù du, hoặc với việc nảy mầm thì sẽ gây ra tác động 
nghiêm trọng. 

 
Do đó, các tác động đến hệ sinh thái thủy sinh, với hệ quả tiềm tàng là giảm tiềm năng thủy 
sả, có thể sẽ lớn đáng kể và đa dạng. 
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Khúc sông Mê Công ở hạ nguồn của SNHPP có vai trò vô cùng quan trọng đối với chức năng 
sinh thái của HLSMC. Khúc sông này cung cấp các dòng chảy nhanh hơn - là môi trường sống 
quan trọng cho các loài sinh vật thủy sinh đặc hữu, gồm cả động vật không xương sống cỡ lớn 
và cá. Các loài cá di cư ngược dòng để đẻ trứng trong khúc sông này, và sau đó phân tán xuống 
hạ nguồn để phát triển và trưởng thành. Các ghềnh được biết đến là những khu vực sinh sản 
và môi trường sống quan trọng của những loài đang chiếm một phần lớn quần thể cá trong 
khúc sông này. 
 
Các thành phần khác của hệ sinh thái thủy sinh cũng sẽ bị ảnh hưởng do mực nước thay đổi 
nhanh. Thảm thực vật ven sông dọc theo bờ đá của khu vực này chủ yếu là các loài cây bụi 
chịu được dòng chảy xiết. Chúng có thân sợi dài, mềm dẻo, phiến lá hẹp, ngắn, tăng trưởng 
theo bụi, hệ thống rễ và thân rễ giúp cây bám sâu vào lớp nền đá. Chúng nảy mầm trong chu 
kỳ nước thấp và chủ yếu phát triển thành cây trưởng thành trong giai đoạn này. Mực nước 
biến động nhanh có thể làm giảm môi trường sống hình thành bởi các loài thực vật này, qua 
đó, sẽ làm thay đổi chất lượng môi trường sống của quần thể sinh vật thủy sinh, và cuối cùng 
làm thay đổi cấu trúc quần xã và chức năng của hệ sinh thái. 
 
Nhiều động vật không xương sống thích nghi tốt với môi trường chảy xiết nếu lớp đáy không 
bị trầm tích mịn bao phủ. Các loài côn trùng thủy sinh sống trên cát và trầm tích thô, như sỏi, 
trong môi trường gió/nước trung bình, như phù du (ruồi may) thuộc họ Caenidae và chuồn 
chuồn thuộc họ Gomphidae, cũng được tìm thấy ở khắp nơi trên khúc sông này. Các loài này 
sẽ không thể sống sót nếu cát bị chôn vùi dưới lớp trầm tích mịn hơn hoặc bị xói mòn và chỉ 
còn lại đá cuội hoặc đá nền ở đáy sông. Có rất nhiều loài ốc thủy sinh (Gastropoda) sống và 
kiếm ăn chủ yếu trên các bề mặt rắn. Các loài này có vai trò quan trọng vì cực kỳ đa dạng, và 
cũng là nguồn thức ăn quan trọng của người dân ven sông. 
 
Nhiều loài có nguy cơ tuyệt chủng, trong đó có một số loài đặc hữu của khu vực, sẽ bị cạn kiệt 
do lưu lượng dòng chảy ra từ SNHPP thay đổi nhanh chóng, điều này có khả năng xảy ra tới 
tận hạ nguồn ở Viên Chăn. Hầu hết các loài này sống và hoặc sinh sản tại các khu vực di cư 
phía trên, ở thượng nguồn của Viên Chăn. Đập thang thủy điện Bắc Lào sẽ cản trở chúng di 
chuyển đến các khu vực sinh sản. Kết quả là những loài này có thể sẽ tìm môi trường sinh sản 
không tối ưu ở hạ nguồn của SNHPP để đẻ trứng. 
 
Mực nước biến động nhanh cũng có thể cản trở ngư dân sử dụng lưới rê và dụng cụ bẫy 
truyền thống của họ, do đó gây ra các vấn đề đáng kể về vận hành và an toàn. Điều này đã 
quan sát được ở khúc sông phía dưới Xayaburi, nơi ngư dân đang phàn nàn về việc đánh bắt 
khó khăn và sản lượng đánh bắt sụt giảm mạnh. Các tàu cá neo đậu cũng có thể bị mắc cạn 
trên đường mớn nước khi mực nước giảm nhanh. 
 
Tác động kinh tế - xã hội 
 
Điều kiện kinh tế - xã hội ở phía Đông Bắc Thái Lan khá đa dạng. Các tỉnh Loei, Nong Khai và 
Bueng Kan nhìn chung giàu có hơn và có lẽ ít bị ảnh hưởng do thay đổi hơn so với một số tỉnh 
ở hạ nguồn. Tương tự, khi so sánh với các tỉnh khác của CHDCND Lào, dân số dọc khúc sông 
này có trình độ phát triển con người tương đối cao. 
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Tuy nhiên, các dịch vụ hệ sinh thái do sông Mê Công cung cấp vẫn duy trì một số lợi ích sinh 
kế, gồm cả việc làm trực tiếp và gián tiếp cũng như các cơ hội sinh tồn. Mức độ phụ thuộc sẽ 
thay đổi giữa các khu vực sông khác nhau và phụ thuộc vào các yếu tố như các dịch vụ hệ sinh 
thái địa phương (ví dụ: sự phong phú của cá) và các phương án kinh tế thay thế mà người dân 
có. Dòng sông cũng có tác động bổ sung đến cuộc sống người dân, như sự an toàn trên mặt 
nước và gần mặt nước. 
 
Mặc dù việc làm từ khu vực chính, gồm cả nghề cá, đã giảm, nhưng cả bốn quốc gia vẫn có 
hơn một triệu người làm nghề cá. Tuy nhiên, có ít gia đình phụ thuộc chủ yếu vào đánh bắt 
cá tại khúc sông này, với việc đánh cá là hoạt động phụ hoặc bán thời gian. Canh tác nông 
nghiệp ven sông cũng như các sinh kế khác liên quan đến sông cũng là những hoạt động ít 
quan trọng. Tuy nhiên, đánh bắt cá lại có vai trò quan trọng vì là một nguồn thu nhập và 
nguồn protein cho cộng đồng, đồng thời mang lại cơ hội cho những người nghèo nhất.  
 
Các nhà vườn ven sông dường như có vai trò nhỏ đối với sinh kế dọc theo khúc sông này, mặc 
dù hình ảnh vệ tinh cho thấy diện tích canh tác lớn đáng kể dọc dòng sông. Lũ lụt có thể gây 
tác động đáng kể, nhưng không phải lúc nào lũ lụt cũng liên quan trực tiếp đến dòng chính 
sông Mê Công. Nhiều làng có các biện pháp bảo vệ bờ sông dọc sông Mê Công. Thái Lan có 
17% bờ sông dọc theo dòng Mê Công được bảo vệ. CHDCND Lào chỉ có 6% bờ sông Mê Công 
được gia cố. 
 
Ở thượng nguồn của Viên Chăn, dòng sông là một khúc sông có đá nền ở đáy với tương đối ít 
trầm tích bồi lắng, khiến khu vực này phù hợp cho giao thông thủy. Ở hạ nguồn của Viên Chăn, 
dòng sông có bồi tích phù sa kết hợp với các doi trầm tích. Do đó, khai thác cát là một hoạt 
động quan trọng trong khúc sông này. Trong năm 2011, Thái Lan đã khai thác khoảng 13% 
(4,5 triệu m3) và CHDCND Lào khai thác 4% (1,4 triệu m3) tổng lượng cát và sỏi khai thác của 
các quốc gia HLSMC. Google Earth cho thấy hoạt động khai thác cát quy mô lớn diễn ra ở khúc 
sông cách SNHPP chưa đầy 10 km về phía hạ nguồn. Mực nước thay đổi nhanh sẽ dẫn đến 
việc xói mòn và cuốn đi trầm tích cát trong khu vực này, có khả năng sẽ làm hoạt động khai 
thác cát biến mất.  
 
Một số khu vực dọc theo bờ sông ở hạ nguồn có lồng bè nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là ở 
khu vực giữa cửa sông Nam Heung và Chiang Khan. Những chiếc lồng này được sử dụng để 
nuôi cá rô phi (Tilapia). Các cuộc khảo sát đã phát hiện có tổng cộng 220 lồng bè, 180 lồng bè 
ở Chiang Khan và 40 ở Pak Chom, với tổng sản lượng 250.000 kg/năm. 
 
Các điểm đến du lịch trong khúc sông này chủ yếu nằm ở Chiang Khan và ghềnh Kang Kout 
Koo (cách thị trấn khoảng 5 km về phía hạ nguồn, hoặc 25 km từ SNHPP). Mỗi năm có hơn 
50.000 du khách đến thăm Kang Kout Koo, và 50 - 60 hộ gia đình (150–200 người) đã tham 
gia vào hoạt động kinh doanh du lịch. 
 
Sơ đồ sau đây cho thấy tác động của việc thay đổi nhanh dòng chảy đến địa mạo sông và các 
hệ sinh thái thủy sinh, và cuối cùng là đến các cộng đồng ven sông. 
 

Hình 6. Mô hình quá trình tác động 
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Tác động tiềm ẩn của việc dòng chảy thay đổi nhanh đối với điều kiện kinh tế - xã hội ở khúc 
sông dưới hạ nguồn cả hai bên bờ sông rất khác nhau, gồm cả giảm tiềm năng nghề cá, mất  
các sinh vật thủy sinh khác làm nguồn thức ăn, tác động đối với du lịch, xói mòn bờ sông và 
giảm tiềm năng khai thác cát. Mực nước thay đổi nhanh cũng đặt ra rủi ro về an toàn. Có 
thông tin chưa kiểm chứng về các rủi ro hiện tại đối với sự an toàn và tỷ lệ tai nạn trên sông 
Mê Công. Bởi vì sự thay đổi mực nước sẽ giảm dần theo khoảng cách, các tác động sẽ lớn 
nhất đối với các cộng đồng gần SNHPP hơn. Tuy nhiên, ở khu vực xa hơn phía hạ nguồn, mật 
độ dân số và số cộng đồng bị ảnh hưởng dường như tăng lên. 
 

5. Phân định biên giới  
Một Ủy ban Biên giới Chung Lào/Thái Lan được thành lập vào năm 1997 để thống nhất về 
biên giới giữa hai quốc gia. Năm 2018, Ủy ban này đã theo dõi việc phân định ranh giới trên 
đất liền và trên sông giữa CHDCND Lào và Thái Lan, đồng thời ghi nhận tiến bộ trong việc có 
một bản đồ mới của sông Mê Công do Thái Lan và CHDCND Lào cùng xây dựng. Các cuộc đàm 
phán về Điều khoản tham chiếu (ToR) cho đợt khảo sát và phân định biên giới đã được tổ 
chức vào năm 2018.2 Kể từ đó, không có thêm thông tin nào về tiến độ thảo luận tiếp theo. 
 
MRC thừa nhận rằng việc phân định biên giới là một thỏa thuận song phương riêng giữa 
CHDCND Lào và Thái Lan. Các bên liên quan cũng không biết những cơ chế nào đang được 
hoặc có thể được sử dụng để xác định biên giới chung. Tuy nhiên, như đã trình bày trong 
Chương 4, trong khi địa hình tổng thể (gồm cả các đảo) của dòng chính có vẻ ổn định, thì lòng 
sông và các bờ cát sẽ liên tục thay đổi khi các đặc điểm vận chuyển phù sa thay đổi. 
 

6. Kết luận 
 

 

 
2 Xem thêm thông tin chi tiết từ Bộ Ngoại giao Thái Lan: 
www.mfa.go.th/en/content/5d5bd0e815e39c3060022073?cate=5d5bcb4e15e39c306000683e 

Biến đổi dòng chảy 

Địa mạo 

Cá 

Giảm sản lượng 
cá, thu nhập và 
dinh dưỡng 

Cộng đồng ven sông 

Mực nước quá cao hoặc 
thấp cho giao thông thủy, 
hoạt động du lịch, và cơ 
sở hạ tầng như máy bơm 
nước 

An toàn công cộng trên 
và gần mặt nước 

Mất khai thác cát 
và ảnh hưởng du 
lịch 

Xói lở bờ sông và 
tăng chi phí bảo vệ 
bờ sông 

http://www.mfa.go.th/en/content/5d5bd0e815e39c3060022073?cate=5d5bcb4e15e39c306000683e
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1. Mực nước thay đổi nhanh sẽ chỉ trở thành một mối quan ngại nếu SNHPP cũng vận 
hành theo mô hình làm thay đổi nhanh về lưu lượng xả. Điều này có thể dẫn đến, trong 
những trường hợp cực đoan, thay đổi mực nước xấp xỉ tính bằng mét mỗi ngày ở ngay 
phía dưới thủy điện, và giảm xuống còn decimet ở Viên Chăn và Nong Khai, và xuống 
còn vài cm ở Paksane. Các tác động ở phía hạ nguồn xa hơn là không đáng kể. 

 
Những thay đổi cực đại về mực nước, nếu xảy ra, sẽ có nhiều tác dụng phụ, gồm: 

• mất môi trường sống quan trọng cho các loài cá chủ đạo và động vật không 
xương sống; 

• suy giảm quần thể của các loài cực kỳ nguy cấp; 
• giảm tiềm năng nghề cá, kéo theo đó là các tác động kinh tế - xã hội; 
• khó khăn trong giao thông thủy và việc neo đậu tàu thuyền ở thượng nguồn 

Viên Chăn; 
• nguy cơ mất nguồn cát đối với các hoạt động khai thác cát; 
• gián đoạn việc nuôi cá lồng bè trong khu vực; 
• mất sinh kế, đặc biệt là đối với những người dân ven sông nghèo hơn;  
• giảm an toàn công cộng và giá trị tiện nghi của các bãi trong mùa khô, kéo theo 

các tác động kinh tế. 
 

Tuy nhiên, có ít gia đình phụ thuộc chủ yếu vào đánh bắt cá tại khúc sông này, với việc 
đánh cá là hoạt động phụ hoặc bán thời gian. Canh tác nông nghiệp ven sông cũng như 
các sinh kế khác liên quan đến sông cũng là những hoạt động ít quan trọng. 

 
2. Tác động của việc mực nước biến động nhanh sẽ giảm đối với các dòng chảy có lưu 

lượng cao hơn 2.000 m3/s, nhưng tác động này vẫn rõ và vẫn khó giải quyết đối với 
các lưu lượng dòng chảy cao hơn. Việc xảy ra lưu lượng xả dưới 2.000 m3/s trong 
tương lai là điều quan trọng cần cân nhắc vì có nhiều khả năng sẽ tăng các dòng chảy 
mùa khô, và có thể quản lý các dòng chảy cực thấp nếu tăng chứa nước trong lưu vực. 

3. Việc vận hành tối ưu để hạn chế biến động mực nước, hoặc thậm chí các hoạt động 
vận hành đập dâng thụ động tại SNHPP làm giảm rõ rệt việc thay đổi mực nước ở ngay 
dưới SNHPP. 

4. Hiện đang liên tục diễn ra các thay đổi có ảnh hưởng đến sinh kế của người dân ven 
sông, gồm cả những thay đổi do phát triển thủy điện, biến đổi khí hậu, thay đổi nhân 
khẩu học và tăng trưởng kinh tế. 
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7. Khuyến nghị 
 
Cần tránh những thay đổi nhanh về dòng chảy ra từ SNHPP. Tuyên bố được thống nhất vào 
cuối quá trình Tham vấn trước cần gồm các điều kiện sau (theo điều khoản 5.4.3 của thủ tục 
PNPCA): 
 
CHDCND Lào được khuyến nghị cần thực hiện mọi nỗ lực để tránh thay đổi nhanh về dòng 
chảy ra từ SNHPP bằng cách, bên cạnh những cách khác: 
 

• đưa các điều khoản liên quan vào trong Hợp đồng nhượng quyền và Hợp đồng mua 
bán điện. Các Hợp đồng này nên bao gồm các điều khoản để tránh khuyến khích tài 
chính cho các nhà vận hành thủy điện để điều chỉnh lưu lượng xả nhằm đáp ứng các 
thay đổi nhanh về nhu cầu điện năng; 

• tạo cơ hội cho các biện pháp hỗ trợ chéo để giảm nhẹ tác hại đối với hệ thống sông 
Mê Công giữa tất cả các dự án thủy điện; 

• xây dựng các quy tắc vận hành bậc thang thủy điện để tạo điều kiện cho việc vận 
chuyển tất cả trầm tích/phù sa qua bậc thang, và loại bỏ việc thay đổi nhanh dòng 
chảy ra từ thượng nguồn của HPP. 

 
Tất cả các Quốc gia Thành viên cần làm việc với các nhà cung cấp điện của họ để thúc giục họ 
ký kết các thỏa thuận/hợp đồng mua bán điện có thể giúp tránh hoặc giảm thiểu tác động 
đến dòng sông Mê Công. 
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