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VÌ ĐÂU NGƯỜI DÂN PHẢI LAO CÔNG XỨ NGƯỜI 

 

MC: Thưa quý vị và các bạn! Chỉ khi có đại dịch Covid 19 xảy ra, các 

tỉnh có đường biên vùng Tây bắc mới vội thống kê nhân khẩu các xã bám 

biên giới. Điều các cấp chính quyền sở tại phải giật mình là có tới hàng chục 

nghìn thanh niên đã bỏ bản cả năm trời đi làm thuê; hàng chục bản bám biên 

không còn nhân lực lao động tại chỗ; nương bỏ trắng, đồng không canh tác; 

trẻ em thất thường đến trường thiếu sự chăm sóc của bố mẹ…Đây chính là 

thực tế đau lòng đang diễn ra với các huyện biên giới Tây bắc. Chúng tôi đề 

cập nội dung này trong phóng sự nhiều kỳ với nhan đề: Vì đâu dân phải lao 

công xứ người, kỳ 1 với nhan đề “Bản trắng”, mời quý vị và các bạn cùng 

nghe. 

VOXPOX 1 đọc trên nền nhạc:  Nhà nghèo quá không có tiền thì đi làm. 

Ở đây không kiếm được tiền nhiều, mới đi làm xa gia đình. 

 

Kỳ I: BẢN TRẮNG! 0 phút đến 6 phút 59 

 

Bế đứa cháu nội đang khóc gọi mẹ bên cạnh bếp lửa, bà Thào Thị Chà ở 

thôn Pả Chư Tỷ 1, xã Lùng Phình, huyện Bắc Hà (Lào Cai) buồn bã kể: hai vợ 

chồng con trai út là Giàng Seo Dơ đang đi làm thuê ở bên Trung Quốc: 

  Băng tiếng Mông(đọc nền): Không thể nào nói được, vợ chồng nó cứ đòi 

đi. Mình chẳng làm được gì cả. Thanh niên đi hết lo lắm, con cháu đều là của 

mình, vợ chồng nó đi mình phải giúp thôi. 

Trước tết nguyên đán Canh Tý, khi đến các gia đình tại các thôn bản vùng 

cao, vùng biên giới, hầu như chỉ bắt gặp người già, trẻ em ở nhà. Đây cũng là 

câu chuyện của ông Giàng Seo Tánh ở thôn Pả Chư Tỷ 1, xã Lùng Phình: 

Băng tiếng Mông (đọc nền):  Tất cả mọi người ở nơi khác cũng thế thôi, 

có phải mỗi gia đình mình đâu. Thanh niên đi làm thuê hết bên Trung Quốc, chỉ 

còn người già ở nhà. Chăm sóc các cháu, bị đau ốm người già cũng rất lo. 

Bên hiên nhà, ông bố trẻ Giàng Seo Lìn chưa đến 30 tuổi đời, thẫn thờ 

buồn bã. Hai đứa con bé dại trong tay bố ngây ngô nhớ mẹ. Đầu Xuân năm 

ngoái, vợ chồng Lìn từ xã Nàn Sán, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai vượt qua lối 

mở sang Trung quốc đi trồng mía thuê. Tết vợ không về, Lìn mang được ít tiền 
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cho bố mẹ lo Tết. Lìn tính ăn tết xong lại sang nhưng do dịch cúm không đi 

được.….Rồi Lìn bảo, ngày hai vợ chồng làm khoán công ở bên đấy cũng tạm 

được: 

Băng (tiếng Mông đọc nền): Xem mình làm thế nào thì họ trả công như 

thế đó. Nếu làm tốt thì một ngày được 120 đồng tiền Trung Quốc, họ cho ăn 

uống. 

Vợ chồng chị Vàng Thị Vòng ở bản Lằn, xã Mường Than, huyện Than 

Uyên, tỉnh Lai Châu cũng theo anh em trong bản tự vượt biên sang Trung Quốc 

đi làm thuê được hai năm. Công việc của hai vợ chồng là chặt mía. Vợ chồng 

chị dự định sẽ ở lại không về ăn tết để có tiền hoàn thiện nốt ngôi nhà đang dang 

dở trị giá ước chừng 300 triệu đồng. Nhưng chị Vòng lại hớn hở kể: chắc là ông 

trời xui khiến phải về, nếu không đại dịch COVID-19 lan truyền như hiện nay, 

không biết hai vợ chồng đang ở phương trời nào? 

Băng tiếng Thái (đọc nền): ………Bỏ con ở nhà đi làm ăn xa rất là nhớ 

thì mới về đấy. Nếu ở lại Trung quốc ăn tết không biết bao giờ mới gặp con, gặp 

bố mẹ và người thân. 

Số người đi sang bên kia biên giới lao động càng nhiều dẫn đến tại quê 

nhà thiếu hụt lao động, rồi tiếp đến ruộng nương bị bỏ bê. Nếu tình trạng này 

kéo dài sẽ khiến đất bị hoang hóa, bạc màu.  

Băng tiếng mông nền: Rất là nhiều hộ gia đình bỏ ruộng nương nhiều 

lắm. Nhưng người Mông chúng tôi các gia đình có người đi thì anh em ở nhà 

còn làm một ít. Còn anh em Phù Lá thôn Tả Chải ruộng gần như bỏ hết cỏ mọc 

um tùm.”  

Đó là một nụ cười đầy xót xa của già làng Giàng Seo Giả ở thôn Pả Chư 

Tỷ 1, xã Lùng Phình, huyện Bắc Hà trước tình trạng ruộng nương ở quê ông bị 

bỏ hoang như thời gian qua. 

 VOXPORT 2 đọc trên nền nhạc: Thống kê nhanh từ Sở LĐTBXH 

Lào Cai và Lai Châu, năm 2019 số lao động sang Trung Quốc làm thuê lên tới 

gần 30 nghìn người, trong đó có những xã lên đến 500 người.  

Ông Phàn A Tón, chủ tịch UBND xã Bản Lang, huyện Phong thổ, tỉnh 

Lai Châu kể, cho đến hết ngày 4/2/2020 xã mới thống kê đủ trên 200 số người 

trong xã sang biên lao động. Vẫn còn 52 trường hợp hiện không thấy về chạy 

dịch. 
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Băng: Khi đi có một số làm giấy thông hành, một số thì dân tự phát đi 

chui. Bà con thấy làm giấy thông hành lúc hết hạn lại về làm giấy gia hạn cũng 

khó. 

Ở bản Lằn, xã Mường Than, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu riêng năm 

ngoái đã có hơn 100 thanh niên đi làm “chui” bên Trung quốc. Ông Lò Văn 

Yên-một người dân trong bản cho biết, không ít người đi lao động “chui” bị 

chính quyền Trung Quốc bắt giam, bỏ tù: 

Băng : Ở bản này có anh Lò Văn Bổ, chị Lò Thị Trượng bị bắt, bị bên 

Trung Quốc giam hơn 1 tháng mới trả về. 

Như vậy đã rõ về sự yếu kém của chính quyền cơ sở trong việc quản lý 

nhân khẩu địa bàn. Rất nhiều địa phương khi chúng tôi đến thực hiện phóng sự 

này đều cho biết, chỉ khi xảy ra dịch bệnh Covid- 19, có lệnh thống kê, huyện, 

xã mới làm và ra con số…áng chừng như vậy?! Những lao động chui tha hương, 

xa xứ ai đảm bảo tính mạng, quyền lợi cho họ?  

MC: Trong mắt du khách, cung đường mùa xuân qua Tây bắc vẫn đẹp 

nhất. Nhưng dưới chân những cung đường dải lụa mềm mại đó lại là sự xác 

sơ mùa màng thiếu nước; là cánh đồng bạc trắng không thể gieo cấy, những 

dòng suối khốc khô trơ đá; là những bản trắng thiếu vắng thanh niên- lực 

lượng lao động quan trọng trong việc bám biên, giữ đất lại đang phải “tha 

phương cầu thực”. Tất cả những hệ lụy đau lòng ấy, hình như đang chĩa mũi 

dùi vào một “tội đồ”, đó là sự hỗn loạn trong quy hoạch thủy điện nhỏ. Phóng 

viên Nguyễn Sỹ Hào và Giàng Seo Pùa sẽ đề cập nội dung này trong phần II 

của phóng sự với nhan đề: “Tan hoang mùa màng vì thủy điện”.  
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Kỳ 2: TAN HOANG MÙA MÀNG VÌ THỦY ĐIỆN NHỎ  

7 phút đến 13 phút 55 

 

MC:  Xin chào quý vị và các bạn! Phóng sự “Bản trắng”, chúng tôi có 

đề cập thực trạng hoang hóa đất đai làm hàng chục ngàn thanh niên các xã 

vùng biên giới phía Bắc phải bỏ bản đi sang Trung Quốc làm thuê. Vậy đâu 

là nguyên nhân gây nên “Bản trắng”. Và chúng tôi đã mở một hướng điều tra 

“ Liệu có phải do thủy điện nhỏ”. Câu trả lời sẽ có trong chương trình hôm 

nay. 

VOXPOTS 1(đọc trên nền nhạc): Trước suối nước rất trong xanh, rất 

trong sạch. Bây giờ con suối này gần như không có nước nữa bởi vì các nhà 

máy thủy điện đã chặn nước từ ở trên nguồn rồi. 

MC: Vâng, đúng là một thực trạng đau lòng và dường như thủy điện 

nhỏ  mọc đến đâu thì các dòng suối đều “chết” đến đó. 

Trong ký ức của tôi, hơn chục năm trước từ cung đường huyện Than 

Uyên (tỉnh Lai Châu) về huyện Mù Cang Chải (tỉnh Yên Bái) dòng suối Nậm 

Kim nước chảy quanh năm tạo thành những con thác trắng xóa thơ mộng. 

Nhưng trong chuyến công tác từ Lai Châu về Yên Bái mới đây, nhìn dòng Nậm 

Kim khô khốc, trơ trọi tôi cảm thấy rất đau lòng. Dừng chân bên bên đường thấy 

một vị khách cũng đang thẫn thờ nhìn xuống dòng Nậm Kim: 

Băng: Chục năm trước trên đường từ Than Uyên về đến Mù Cang Chải 

suối rất đẹp. Giờ đi qua suối không còn nước nữa, không còn hình là suối nữa, 

thành một suối chết, suối cạn. 

Vẻ đẹp của dòng Nậm Kim không còn như vị khách vừa chia sẻ là bởi từ 

địa phận xã Mường Kim ( huyện Than Uyên) đến  xã Khao Mang ( huyện Mù 

Cang Chải) chưa đến 20 km mà đã có tới 6 nhà máy thủy điện nhỏ.  

Cùng chung số phận như suối Nậm Kim là suối Bẹ, suối Sập  ở hai huyện 

Bắc Yên và Phù Yên của tỉnh Sơn La. Cho đến tận bây giờ, Già làng Mùa A Súa 

thuộc bản Bẹ, xã Tà Xùa vẫn không quên trận xả lũ kinh hoàng bất ngờ cuối 

năm 2017 của Thuỷ điện Xuân Thiện đóng trên địa bàn. 80% đất canh tác của 

bản bị đất đá vùi lấp:  
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Băng tiếng Mông (đọc nền): Ruộng thì chưa hỏng hết chỉ bị từng đoạn, 

từng khúc thôi nhưng để lâu năm thì không thể gieo cấy được nữa. Có những 

khúc ruộng đổ nước vào thì nước bị ngấm xuống hết, có những chỗ tạo thành hố 

 rộng bằng cái bếp lò nhà mình. 

Suối Bẹ hợp lưu với suối Sập có chiều dài gần 80 km, là phụ lưu cấp 1 

của sông Đà. Vì cái lợi trước mắt mà các doanh nghiệp đã xây dựng gần chục tổ 

máy thuỷ điện nhỏ đã phá nát dòng chảy. Bằng chứng là các thuỷ điện xây sau, 

tự ý đắp bồi cao hơn nên khi có lũ đã đồng loạt tháo thoát nước không theo quy 

trình. Chỉ một trận xả lũ là nhiều ngôi nhà, tài sản, diện tích cây trồng của người 

dân bị bị nhấn chìm, làm cho diện tích đất canh tác của nhiều gia đình bị thu 

hẹp. Chỉ tính riêng xã Tà Xùa, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La có 522 hộ thì có hơn 

300 lao động bỏ đi làm thuê, còn hộ nghèo chiếm tới 30%.  

Tương tự, cuối tháng 6 năm ngoái trận lũ kinh hoàng mới xảy ra tại xã 

Bản Hồ, (thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai) cũng được xác định là do nhà máy thủy 

điện Sử Pán 1 thuộc Công ty cổ phần Công nghiệp Việt Long xả lũ không tuân 

thủ quy trình. Ông Lồ A Ướng - một chủ nhà nghỉ Homestay ở xã Bản Hồ than 

thở rằng mấy năm nay gia đình ông và nhiều hộ khác đều lao đao vì thủy điện: 

Băng: Có thủy điện lượng khách giảm, không dám nghỉ ở đây vì nhiều 

nguy cơ sạt lở. 

Có một điều đáng nói là trong thời gian qua một số công trình thủy điện 

tại các tỉnh miền núi thường mạnh ai, nấy làm. Có công trình chưa được tỉnh cấp 

phép vẫn ngang nhiên xây dựng; có cả công trình đào hầm xuyên qua đường 

Quốc lộ, vi phạm nghiêm trọng hành lang, an toàn đường bộ; xâm hại rừng đặc 

dụng…vẫn không hề bị xử lý. Như ở Lai Châu dù mới chỉ có 20 trong tổng số 

70 nhà máy đi vào hoạt động nhưng quy trình tích nước, xả lũ không ai vận hành 

một cách bài bản. Hậu quả là các cánh đồng ở huyện Than Uyên-vựa lúa thứ 3 

của Tây Bắc thường xuyên khô hạn. Ông Lò Văn Yên ở xã Mường Than chia 

sẻ:  

Băng: Thiếu nước trầm trọng luôn. Ra cánh đồng xem thấy bà con nằm ở 

đường hai bên nội đồng để trông nước, túc trực ở đấy trông nước qua cả đêm. 

Không đi trông như thế thì không được, nước quá thiếu. Chính vì như thế nên bà 

con mới sang bên nước bạn lao động để có thêm thu nhập cho gia đình. 
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Lại nói đến chuyện quy hoạch, thực tế trên một dòng suối, thấy đoạn nào 

thuận lợi là các công ty, các doanh nghiệp thi nhau vào tranh giành để xây dựng 

nhà máy thủy điện. Có những dòng suối có từ 3-5 nhà máy, thậm chí hơn chục 

nhà máy (nghĩa là thủy điện chồng thủy điện). Việc quy hoạch thủy điện nhỏ 

đáng lẽ phải đi trước, nhưng thực tế lại “lẽo đẽo” chạy theo nhu cầu của các 

doanh nghiệp. Thật là chuyện cười ra nước mắt. Nhà nghiên cứu văn hoá Trần 

Hữu Sơn, Phó Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam cho rằng việc xây 

dựng quá nhiều nhà máy thủy điện vừa và nhỏ như vậy làm đảo lộn hết mọi mặt 

của các cộng đồng cư dân sống nhờ vào con suối đó:  

Băng: Ruộng bậc thang cũng bị thủy điện chiếm phá, người dân mất 

ruộng. Dù được đền bù rất khá nhưng mất tư liệu sản xuất vì thế mà người dân 

ồ ạt sang Trung Quốc làm thuê. Từ mình đang làm chủ thành ông đang làm 

thuê. Như vậy đời sống càng ngày càng khó. 

VOXPOTS 2 (đọc trên nền nhạc):  

+++ Chỉ tính riêng tỉnh Lai Châu, từ năm 2004 đến nay được quy hoạch 

71 công trình thuỷ điện nhỏ, trong đó 20 công trình đi vào hoạt động, chưa 

thống kê được sản lượng điện.  

+++ Tỉnh Lào Cai có 51 nhà máy thủy điện vừa và nhỏ đã đi vào hoạt 

động chỉ cho được sản lượng hơn 800 MW. 

+++Riêng huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La theo quy hoạch đến hết tháng 7 

năm 2020 sẽ có 13 nhà máy thủy điện nhỏ đi vào hoạt động, dự kiến thu được 

178 MW. 

+++ Như vậy, sản lượng điện từ thủy điện nhỏ cũng không đáng là bao, 

mà hậu quả lại rất khó lường.  

MC:  Trong khi thủy điện nhỏ phát triển thiếu quy hoạch như một 

“dịch bệnh” đang hoành hành ở hầu hết các tỉnh miền núi Tây bắc khiến cho 

cuộc sống của đồng bào bị đảo lộn, thì còn có những địa phương đã kiên 

quyết nói không với thủy điện nhỏ. Chúng tôi sẽ đề cập vấn đề này trong kỳ 3 

của phóng sự với nhan đề: Vì sao đồng bào không đồng thuận với thuỷ điện? 

Mời quay vị và các bạn cùng nghe. 
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Kỳ 3: VÌ SAO ĐỒNG BÀO KHÔNG ĐỒNG THUẬN  

VỚI THỦY ĐIỆN NHỎ? 

13 phút 56 đến 20 phút 49 

 

MC: Thưa quý vị, thưa các bạn! Qua thực tế vừa nêu, các Bộ ngành 

liên quan và các địa phương cần phải có giải pháp như thế nào để có thể 

“gỡ” được hậu quả từ việc đầu tư thủy điện nhỏ tràn lan, tàn phá môi trường, 

ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân? Và vì sao người dân lại 

“quay lưng” với các dự án thuỷ điện nhỏ? Câu trả lời sẽ có trong phóng sự 

sau đây…  

Chúng tôi đã có buổi làm việc với ông Nguyễn Văn Bàng- Cục Điện lực 

và năng lượng tái tạo thuộc Bộ Công thương về việc quản lý, giám sát các công 

trình thủy điện nhỏ, ông vẫn hồn nhiên cho rằng: 

Băng: Các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Hà Giang, Tuyên Quang, 

Yên Bái đều có trình bổ xung quy hoạch các dự án thủy điện. Chúng tôi đang 

xem xét theo tiêu chí giảm thiểu tối đa việc ảnh hưởng đến môi trường tự nhiên 

trong đó đặc biệt là rừng tự nhiên và đất lúa. Về ảnh hưởng về diện tích chiếm 

đất, đấu nối dự án chúng tôi cũng đang xem xét đưa vào quy hoạch, để từ nay 

đến 2025 đầu tư và đưa các dự án nhà máy thủy điện nhỏ sớm vào vận hành để 

góp vào sản lượng điện của hệ thống điện quốc gia.  

Lời của ông Bàng lại khác xa so với thực tế quy hoạch, xây dựng thuỷ 

điện nhỏ tại các địa phương. Chúng tôi đã đề cập vấn đề này trong kỳ 2 của 

phóng sự: Đó là sự thiếu minh bạch trong quy hoạch; Sự chỉ định công trình của 

Bộ Công thương khi các địa phương không có nhu cầu; và tai hại hơn là việc 

quy hoạch chồng chéo thuỷ điện nhỏ gây lên nhiều hệ luỵ cho cuộc sống sinh 

hoạt của đồng bào. Việc thủy điện nhỏ phát triển thiếu quy hoạch như một “dịch 

bệnh” đang hoành hành ở hầu hết các tỉnh miền núi thì có những địa phương đã 

kiên quyết nói không với thủy điện nhỏ. 

 Xã Quang Huy, huyện Phù Yên tỉnh Sơn La là một ví dụ. Đã 6 năm nay, 

Công ty Thuỷ điện Việt Cường vẫn miệt mài về xã, huyện để thuyết phục cho 

xây dựng thuỷ điện nhỏ tại đầu nguồn suối Tấc thuộc bản Nà Xá. Và cũng tới 4 

lần doanh nghiệp chủ động xin đối thoại cùng dân nhưng không thành. Chính 

quyền và dân quyết không cho doanh nghiệp xây thuỷ điện. Theo ông Cầm Duy 
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Khánh, Chủ tịch UBND xã thì, dòng suối Tấc hàng bao đời nay là cuộc sống, là 

văn hoá sinh hoạt của người Mông, người Mường và người Thái. Với hơn 30 

km bắt nguồn từ Trạm Tấu tỉnh Yên Bái chảy qua 8 xã của huyện, là nguồn 

nước sinh hoạt, sản xuất duy nhất của đồng bào nên không vì lợi ích nhỏ mà 

đánh đổi được:  

 Băng1’22: Người Thái ở vùng thấp này chủ yếu dựa vào những con suối 

cung cấp nước để sản xuất nông nghiệp. Hiện tại bây giờ ở thung lũng Phù Yên 

này chỉ có mỗi suối Tấc này cung cấp nguồn nước sinh hoạt, nguồn nước sản 

xuất. 

Xã không có thuỷ điện nên giữ được nguồn nước ổn định sản xuất cho 

đồng bào. Những ngày này, khi các huyện Phong Thổ (Lai Châu); Mù Cang 

Chải (Yên Bái)…canh cánh nỗi lo nguồn nước đổ ải vụ đông xuân thì cánh đồng 

xã Quang Huy no nước cho đồng bào vào vụ. Vì ổn định canh tác, nên hơn 1000 

hộ trong xã không phải vất vả phải xa quê đi làm thuê, con cháu được học hành 

đỗ đạt. Cả xã có tới 300 cháu học xong trung học phổ thông, cao đẳng và đại 

học được các công ty, doanh nghiệp tuyển chọn với thu nhập cao.  

Cũng theo ông Cầm Duy Khánh, mới đây, khi tiếp xúc cử tri tại xã Quang 

Huy, huyện Phù Yên, đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ 

tịch Thường trực Quốc hội sau khi nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri cũng 

nêu quan điểm dứt khoát rằng: Nếu không đủ điều kiện thì kiên quyết không xây 

dựng thủy điện nhỏ.  

Ngay sau phóng sự “Tan hoang mùa màng vì thủy điện nhỏ” được phát 

sóng, chúng tôi đã nhận được sự phản hồi của ông Lò Văn Thắng từ tỉnh Sơn 

La. Ông Thắng cũng cho rằng phóng sự đã đề cập rất đúng về một thực trạng 

của các nhà máy thủy điện nhỏ được xây dựng tại nhiều địa phương miền núi 

phía Bắc hiện nay: 

Băng Thái: … Chúng tôi vừa nghe chương trình Dân tộc và Phát triển 

của Đài TNVN. Tôi thấy việc xây dựng thủy điện nhỏ tràn lan là một việc rất có 

hại cho dân, trong đó việc đất để làm lúa nước ở các tỉnh miền núi đã khó khăn. 

Nay lại bị ngập vì thủy điện cho nên không tạo điều kiện cho dân phát triển kinh 

tế bắt buộc chúng tôi phải đi làm thuê ở các tỉnh. 
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Người dân sẽ không phản đối với những công trình có tính minh bạch 

trong quy hoạch, có đầy đủ thông tin về tác động môi trường. Ông Nguyễn 

Phương Tuấn- Uỷ viên thường trực Uỷ ban Đối ngoại Quốc hội, vừa có chuyến 

công tác giám sát tại Lào Cai đã có ý kiến:  

Băng: Chúng ta chỉ phát triển thuỷ điện vừa và nhỏ ở mức độ nhất định. 

Khi triển khai dự án, cần phải đánh giá tác động môi trường cẩn trọng, cụ thể 

không nó sẽ ảnh hưởng kéo dài hàng chục năm.  

Những tác hại của thuỷ điện nhỏ trong thời gia dài đã tác động lớn đến 

cuộc sống của đồng bào miền núi các tỉnh Tây bắc.  Để có thông tin đa chiều từ 

các cấp quản lý, chúng tôi đã trao đổi vấn đề này với ông Y Thông- Thứ trưởng, 

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc. Rất thẳng thắn, ông Thông cho biết: 

Băng: Thủy điện nhỏ và vừa có ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân 

đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số. Kể cả cấp bộ, ngành cũng đã nhìn thấy 

vấn đề đó. Tất nhiên chúng ta có đền bù, giải tỏa, tạo sinh kế cho người dân, 

nhưng trong quá trình triển khai thực hiện giai đoạn đầu chúng ta cũng không 

lường trước được về sự ảnh hưởng, tác động đến người dân. Đến hôm nay cái 

hậu quả của cái việc xây dựng công trình thủy điện nó cũng còn đấy. Chúng ta 

sẽ tiếp tục từ từ khắc phục, tạo sinh kế cho người dân, phải dạy nghề, chuyển 

đổi nghề để giúp cho đồng bào có cuộc sống tốt hơn.  

MC: Vậy làm thế nào để các địa phương trên địa bàn Tây bắc thoát 

khỏi nỗi lo về thuỷ điện? Mới đây, ngày 11/2/2020, Bộ Chính trị đã ban hành 

Nghị quyết số 55-NQ/TW về “Định hướng Chiến lược phát triển năng lượng 

quốc gia của Việt nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”,  Bộ Công 

thương cần có đánh giá đúng mức, minh bạch về lợi và hại của toàn bộ các 

công trình thủy điện nhỏ và vừa trên địa bàn Tây Bắc nói riêng và toàn quốc 

nói chung. Đây cũng là vấn đề Ủy ban Dân tộc cùng các Bộ ngành Trung 

ương ngồi lại bàn thảo với từng địa phương để rà soát lại các chính sách, 

từng bước tháo gỡ những khó khăn để đảm bảo đồng bào có cuộc sống ổn 

định ngay chính trên quê hương mình./. 

 

 

 


