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Ngày 10-9, phóng viên Báo SGGP đã gặp gỡ, trao đổi với lãnh đạo địa phương về 

dự án thủy điện Đrang Phốk trong vùng lõi Vườn quốc gia (VQG) Yok Đôn - Đắk Lắk. 
Hầu hết các ý kiến đều cho rằng, nếu dự án thủy điện này ảnh hưởng lớn đến VQG Yok 
Đôn thì không nên làm.  

 Ông PHÙNG THẾ VINH Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên: Ảnh 
hưởng đến môi trường và người dân thì không nên làm 

Một đất nước phát triển phải có điện, có nhiều cách làm ra điện như nhiệt điện, phong 
điện, thủy điện… Ưu thế của Tây Nguyên là thủy điện, nhưng không nhất thiết chúng ta phải 
làm thủy điện bằng mọi giá. Hiện nay, việc phát triển tràn lan thủy điện trên địa bàn Tây 
Nguyên đang là nỗi lo cho người dân toàn vùng. Vừa qua, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên cũng đã 
phối hợp với các bộ, ngành liên quan kiểm tra các dự án thủy điện trong vùng. Chúng tôi thấy 
nỗi lo của người dân về việc làm thủy điện tràn lan là hoàn toàn có cơ sở và đã kiến nghị với 
Chính phủ nghiên cứu lại việc phát triển thủy điện trên địa bàn Tây Nguyên, cái nào phù hợp 
thì cho làm, cái nào không phù hợp nên loại bỏ. 

Các dự án thủy điện trong vùng hiện nay đều liên quan đến rừng đặc dụng, đặc biệt có 
những dự án thủy điện nằm ngay trong lòng VQG là thủy điện Ea K’tour (ở VQG Chư Yang 
Sin) và thủy điện Đrang Phốk (ở VQG Yok Đôn). Hai dự án thủy điện này đang gây bức xúc 
cho người dân. Ban Chỉ đạo Tây Nguyên cũng đã nhận được nhiều ý kiến phản ứng. Trong 
tuần này, chúng tôi sẽ cử đoàn kiểm tra về 2 dự án trên. Nếu 2 dự án này ảnh hưởng lớn đến 
VQG Chư Yang Sin và VQG Yok Đôn, chúng tôi sẽ kiến nghị loại bỏ. Nếu dự án thủy điện 
này ảnh hưởng đến môi trường và người dân thì không nên làm.  

 Ông NGUYỄN MINH SƠN Chánh Văn phòng, người phát ngôn của UBND 
tỉnh Đắk Lắk: Chờ ý kiến của các bộ, ngành Trung ương 

Quan điểm của tỉnh là tạo điều kiện thuận lợi cho mọi dự án thực hiện trên địa bàn 
tỉnh, không riêng gì các dự án thủy điện. Nếu dự án nào chậm tiến độ, tỉnh sẽ thu hồi. Đối với 
dự án thủy điện Đrang Phốk, UBND tỉnh đã giao cho Sở Công thương tỉnh lập đoàn kiểm tra 
và tham mưu cho tỉnh. Nếu dự án này không nằm trong quy hoạch và tác động xấu đến môi 
trường thì phải xem xét lại. Hiện tại, tỉnh mới chỉ cho chủ trương khảo sát đầu tư, chứ chưa 
cấp phép đầu tư cho dự án này. Tỉnh đang chờ ý kiến của các bộ, ngành Trung ương và kết 
quả thẩm định, phê duyệt của Bộ TN-MT về báo cáo đánh giá tác động môi trường (của chủ 
đầu tư). Khi nào có kết quả, tỉnh mới cấp phép đầu tư cho dự án này. 

 Ông NGUYỄN ANH DŨNG Phó Giám đốc Sở Công thương tỉnh Đắk Lắk: 
Không nên làm thủy điện bằng mọi giá 

Dự án thủy điện Đrang Phốk chiếm vĩnh viễn hơn 300ha đất của VQG Yok Đôn, trong 
đó có 5ha chuyển đổi tạm thời. Theo thiết kế ban đầu, dự án có công suất 28MW và phải 
chuyển đổi 63ha rừng đặc dụng của vườn, sau đó chủ đầu tư điều chỉnh xuống còn hơn 59ha. 
Sau khi có ý kiến của VQG Yok Đôn và địa phương về ảnh hưởng của dự án này, chủ đầu tư 
tiếp tục điều chỉnh thiết kế, công suất dự án xuống 26MW và hiện chỉ phải chuyển đổi hơn 
28ha rừng đặc dụng. Vừa qua, tôi cũng dẫn đoàn vào kiểm tra khu vực rừng làm thủy điện 
Đrang Phốk. Tôi thấy những cánh rừng bên bờ sông Srêpốk (bị ngập khi triển khai dự án thủy 
điện) rất xanh tốt và đây là rừng giàu. Tuy nhiên, khu vực rừng còn lại để chuyển đổi làm 
thủy điện chủ yếu là rừng nghèo.  

Sau khi đi kiểm tra, sở cũng đã có báo UBND tỉnh và đề nghị UBND tỉnh có ý kiến 
với Bộ TN-MT lưu ý đến những ảnh hưởng của dự án thủy điện này vì nó nằm ngay trong 
vùng lõi VQG Yok Đôn. Bên cạnh đó, vị trí làm thủy điện chỉ cách biên giới Việt Nam - 
Campuchia hơn 4km và nằm trong lưu vực sông Mekong. Dự án này thuộc thẩm quyền phê 
duyệt của Bộ Công thương, vì thế chúng tôi chỉ có quyền góp ý mà thôi. Nhưng theo quan 



điểm của tôi, chúng ta cũng không nên làm thủy điện bằng mọi giá, dù đất nước đang thiếu 
điện. 
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