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Sau các vụ vỡ đập thủy điện, phong trào ồ ạt “xã hội hóa” xây dựng thủy điện vừa và nhỏ 
đang trở thành tâm điểm của dư luận.  

Theo phân cấp, thủy điện vừa và nhỏ do ngành công thương địa phương quản lý, nhưng trên 
thực tế chất lượng xây dựng, đánh giá tác động môi trường, đời sống dân cư... đã không được 
quan tâm thấu đáo.  
 
Trong khi đó nếu cộng dồn các công trình này lại thì tổng giá trị đầu tư và công suất đều lớn 
hơn các công trình thủy điện lớn gấp rất nhiều lần. Mối băn khoăn của dư luận về quy trình 
quản lý, chất lượng xây dựng, tác động môi trường, đời sống người dân hạ du... được gửi đến 
các cấp liên quan, nhưng lời giải đáp lại khá mơ hồ. 
 
Bài 1: Đừng để sự đã rồi! 
 
Vụ đổ sụp đập thủy điện Đăk Mek 3 tại Kon Tum đã làm lộ ra những sai phạm trong thi 
công công trình của các chủ đầu tư, đồng thời cho thấy có quá nhiều bất cập trong việc 
quản lý của chính quyền địa phương đối với các công trình này. Kon Tum là địa phương 
nổi trội nhất với 65 công trình thuỷ điện đã, đang và dự kiến triển khai. 
 
Đầu tư đến cả thủy điện 2MW! 
 
Trừ 15 công trình đã thu hồi chủ trương đầu tư, Kon Tum hiện vẫn còn 50 công trình thủy 
điện vừa và nhỏ; trong đó nhiều công trình đang lập báo cáo xin phép đầu tư, lập dự án đầu 
tư... Những công trình trên gần như trải đều trên địa bàn các huyện của tỉnh. Ngoài công trình 
thủy điện Đăk Mi 1 (huyện Đăk Glei, công suất 54MW do Cty KD XNK Quang Đức-Kon 
Tum làm chủ đầu tư) và thủy điện Đak Re (huyện Kon Plong, công suất 60MW, đang lập dự 
án đầu tư, do Cty TNHH Thiên Tân-Quảng Ngãi làm chủ đầu tư), thì hầu như các công trình 
còn lại đều có công suất nhỏ.  
 
Có những thủy điện như Đăk Pia do Cty TNHH Trung Việt-Kon Tum làm chủ đầu tư chỉ có 
công suất 2,2MW; thủy điện Đăk Brot (Cty CP Phúc Kim Tâm), Đăk Xú (Cty TNHH TVXD 
Mạnh Việt, đều đang triển khai xây dựng) chỉ có công suất 2MW. 
 
Trong bảng thống kê danh sách các công trình thủy điện vừa và nhỏ tại Kon Tum, có thể thấy 
rất nhiều doanh nghiệp nhảy vào lĩnh vực này, kiểu “nhà nhà làm thủy điện”. Trong khi đó, 
với tổng 65 công trình thủy điện trên, ước sẽ ảnh hưởng tới gần 4 ngàn hécta đất rừng và các 
loại đất khác (trung bình để sản xuất 1MW điện phải mất 7,64ha đất).  
 
Theo báo cáo của Sở TNMT tỉnh Kon Tum đánh giá mới đây: Đa số các dự án thủy điện 
không thực hiện việc đánh giá tác động môi trường cho các công trình, hạng mục của các dự 
án như: Xây dựng khu tái định canh, định cư, đường dây tải điện, đường giao thông, mỏ đất 
đá phục vụ thi công dự án. 
 
Sự tăng lên của các công trình thủy điện và nhiều công trình khác đồng nghĩa với sự thay đổi 
lưu lượng, dòng chảy tự nhiên của các dòng sông, suối. Đó là chưa nói hầu hết công nghệ, 
thiết bị các công trình thủy điện nhỏ đều của Trung Quốc nên thiếu hoặc không có hệ thống 
tách dầu từ nước làm mát tuabin, nước thải nhiễm dầu được xả ra nguồn tiếp nhận. 



 
Cần có thay đổi cách quản lý 
 
Chưa bàn đến sự ảnh hưởng nhiều mặt của các thủy điện vừa và nhỏ như nêu trên, những sai 
phạm nghiêm trọng trong thi công công trình như vừa xảy ra ở thủy điện Đăk Rông 3 (Quảng 
Trị) và Đăk Mek 3 (Kon Tum) đã nhận thấy đang có một lỗ hổng trong việc giám sát, quản lý 
từ cơ quan quản lý nhà nước đối với những công trình dạng này. 
 
Khoản 1, điều 4 của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình do Chính phủ ban hành có ghi: Dự án sử dụng vốn nhà nước trên 50% tổng mức đầu tư 
thì phải được giám sát, đánh giá đầu tư. Đối với dự án sử dụng vốn khác, việc giám sát, đánh 
giá đầu tư do người quyết định đầu tư quyết định. Khi thủy điện Đăk Mek 3 vỡ, cơ quan chức 
năng vào cuộc điều tra mới phát hiện chất lượng công trình quá kém. Thân đập chỉ được sử 
dụng đất, cát, đá thay thế bêtông, đá hộc như trong thiết kế cơ sở. 
 
Ông Bùi Văn Cư - PGĐ Sở Công Thương Kon Tum - cho biết: “Các công trình của tư nhân 
thì cơ quan quản lý của Nhà nước không được tham gia giám sát mà chỉ quản lý về mặt quy 
hoạch”. Tuy nhiên, cứ như vậy đến khi xảy ra sự cố thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến đời sống xã 
hội, chứ không chỉ là một chủ đầu tư hay đơn vị thi công! Còn ông Đặng Thanh Long - 
Người phát ngôn của UBND tỉnh Kon Tum - cho hay: “UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo rà soát 
lại các thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn, nếu công trình nào không đảm bảo sẽ có biện pháp 
xử lý”. 
 
Thiết nghĩ, không chỉ “rà soát lại” mà các địa phương cần chặt chẽ, tuân thủ nghiêm các quy 
định của pháp luật trước khi quyết định đầu tư các thủy điện vừa và nhỏ, tránh sự đã rồi. 
 


