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KH ÁI Q UÁT
Thủy điện Trung Sơn là một dự án thủy điện
quy mô trung bình với vốn tổng mức đầu tư
là 411,57 triệu đô la Mỹ nằm ở vùng Tây Bắc.
Dự án sẽ cung cấp điên giá rẻ phục vụ nhu
cầu trong nước trong khi vẫn đảm bảo bền
vững về môi trường và xã hôi và góp phần
vào tăng cường độ an toàn đập trong ngành
điện của Việt Nam. Dự án cũng sẽ góp phần
vào chương trình biến đổi khí hậu ở Việt Nam
bằng cách tránh được lượng khí phát thải
CO2 thực khoảng 1 triệu tấn mỗi năm, sau khi
đã tính tới lượng khí thải từ hồ chứa.
Thủy điện Trung Sơn sẽ giúp Việt Nam có
thêm 260MW công suất phát điện đáp ứng
chương trình mở rộng hệ thống điện và nhu
cầu sử dụng năng lượng của Việt nam khi đất
nước tiếp tục tăng trưởng,,đồng thời vẫn đảm
bảo những điều kiện cơ bản như an toàn
năng lượng và giảm biến đổi khí hậu. Dự án là
kết quả và nằm trong phạm vi các nghiên cứu
tổng hợp về lưu vực sông được thực hiện khi
xây dựng Quy hoạch tổng thể năng lượng
cho Việt Nam và là một phần trong nỗ lực hỗ
trợ lớn hơn của Ngân hàng Thế giới cho Việt
Nam trong lĩnh vực năng lượng.
Dự án thủy điện Trung Sơn được Ban Giám
đốc Ngân hàng Thế giới phê duyệt vào ngày
26 tháng 4 năm 2011 và là dự án đầu tư đầu
tiên của Ngân hàng Thế giới thực hiện dưới
điều kiện cho vay của IBRD cho Chính phủ
Việt Nam. Ngân hàng Thế giới cung cấp khoản
vay hỗ trợ 330 triệu đô la Mỹ với thời gian đáo
hạn là 27 năm và thời gian ân hạn là 6 năm.
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T HÁC H T H Ứ C
Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm của Việt
Nam là 7-8% trong giai đoạn từ 1996 – 2010 đã
khiến cho nhu cầu điện ngày càng cao. Tiêu thụ
điện ở Viêt Nam tăng bình quân 15% hàng năm
trong các năm qua. Việc thiếu hụt điện thường
xuyên đã ảnh hưởng tới các lĩnh vực nông nghiêp,
công nghiệp và dịch vụ, nhiều hộ gia đình vẫn
chưa có điện. Chính phủ đang phát triển môt loạt
các nguồn điện, trong đó bao gồm thủy điện, để
đáp ứng nhu cầu này với dự kiến đạt công suất lắp
đặt 39GW đến năm 2020, so với 15,8 GW năm 2008.
Hàng loạt các dự án thủy điện cung cấp năng
lượng sạch, tái tạo và chi phi thấp đã được đưa vào
kế hoạch xây dựng của Việt nam để đối phó với sự
quan ngại ngày càng gia tăng về tác động của biến
đổi khí hậu. Việt Nam mong muốn cải thiện những
tác động về mặt xã hội và môi trường của các dự
án này và Dự án Thủy điện Trung sơn là một cơ hội
để thể hiện tiến bộ Việt Nam đạt được trong việc
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xây dựng một khung pháp lý và chính sách tuân
thủ các chính sách an toàn của Ngân hàng Thế
giới.
Ngân hàng Thế giới đã có một quá trình dài hỗ trợ
ngành điện của Việt Nam từ đầu những năm
1990. Khoản vay IBRD trị giá 330 triệu đô la Mỹ
cho Thủy điện Trung sơn bao gồm hỗ trợ tài chính
cho mua thiết bị, công trình xây dựng và hỗ trợ kỹ
thuật. Khoản ngân sách 26 triệu đô la Mỹ được
dành để thực hiện, tăng cường công tác tái định
cư, phát triển sinh kế, hỗ trợ cộng đồng dân tộc
thiểu số và bảo vệ môi trường. Thông qua dự án
này, Ngân hàng Thế giới cũng sẽ cung cấp hỗ trợ
kỹ thuật cho Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN)
nâng cao năng lực thực hiện các dự án thủy điện
của mình ở các lĩnh vực an toàn đập và vận hành
cũng như áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế vào các
thực tiễn xã hội và môi trường.

Ảnh: Mai Kỳ/ Ngân hàng Thế giới, 2012
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Challenges
Vietnam’s annual growth rate of 7-8% during the period of 1996-2010 has led to an increasing demand for
power. Electricity consumption in Vietnam has been
growing at 15% annually for the past several years.
Chronic power shortages are affecting the agricultural, industrial and services sector, while many houses
still have no reliable supply of electricity. To meet this
demand—estimated at an installed capacity of 39GW
by 2020, compared to 15.8 GW in 2008—the Government is developing a range of power sources, including hydropower.
As climate change impacts create increasing national
concern, a series of hydropower plants that provide
clean, renewable and low-cost energy have been
planned. Vietnam is keen to improve the social and
environmental performance of these projects, and
Trung Son Hydropower Project is an opportunity to
show the progress Vietnam has made in developing a
legal and policy framework that complies with the
Bank’s safeguards policies.
The World Bank has a history of involvement in Vietnam’s power sector dating to the early 1990s. The
US$330 million IBRD loan for TSHPP includes support
for equipment, civil works and technical assistance. A
sum of US$26 million is reserved for improved resettlement, livelihood development, support for ethnic
minorities and environment protection. Through the
project, the World Bank will also provide technical
support to Vietnam Electricity (EVN), the state-owned
power utility, in improving the performance of its hydropower projects in dam safety and operations as
well as in adopting international standards in social
and environmental practices.
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C ÁC H T I Ế P C Ậ N
Dự án thủy điện Trung Sơn do Công ty Thủy điện Trung Sơn thực hiện. Công ty Thủy điện Trung
sơn, là công ty con thuộc Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN). Công ty Thủy điện Trung Sơn có
trách nhiệm đảm bảo thực hiện toàn bộ dự án phù hợp với các yêu cầu của Chính phủ và Ngân
hàng Thế giới cũng như các thông lệ quốc tế tốt nhất . Công ty thủy điện Trung Sơn đã lập một
trang web tại địa chỉ http: //www.trungsonhp.vn để đăng tải công khai và thường xuyên cập
nhật các thông tin.

Ảnh: Mai Kỳ/ Ngân hàng Thế giới, 2012
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Dự án thủy điện Trung Sơn bao gồm công tác
chuẩn bị, xây dựng và vận hành một nhà máy thủy
điện sử dụng nguồn nước từ sông Mã và chuyển
nước lại vào cùng lưu vực Khu vực dự án cách biên
giới với Lào khoảng 48km và thuộc địa phận các
tỉnh Sơn La, Thanh Hóa và Hòa Bình thuộc vùng
núi phía Tây Bắc của Việt Nam. Các thông số chính
của dự án như sau:
• Đập dâng cao 84,5 m xây dựng trên sông Mã;
• Hồ chứa rộng 13,13 Km2;
• Nhà máy điện bao gồm 4 tuốc bin Francis mỗi
tuốc bin có công suất 65 MW (tổng công suất
đặt 260 MW) được thiết kế cho cột nước phát
điện tối đa là 72 m;
• Đường dây truyền tải 220kV dài 65km nối nhà
máy với lưới điện quốc gia của Việt Nam;
• Tuyến đường vào công trường dài hơn 20 km
kết nối khu vực dự án với hệ thống giao
thông chính;
• Các chương trình về xã hội, môi trường và
cộng đồng để giảm thiểu các tác động lường
trước được và không lường trước được của
dự án ảnh hưởng khoảng 10.000 người,

trong đó hơn 7.000 người bị ảnh hưởng trực
tiếp từ dự án.
Ngoài các đặc điểm nói trên, dự án Trung Sơn
có một khung giám sát và đánh giá thiết
thực, nhiều tầng nấc bao gồm các thành
phần sau:
•  Ban Đánh giá An toàn đập/Ban Tư vấn kỹ
thuật của Dư án (PTAP) tư vấn các vấn đề kỹ
thuật, xây dựng, vận hành và an toàn đập
trong quá trình xây dựng.
• Ban Chuyên gia Môi trường và Xã hội (POE)
sẽ tư vấn về các vấn đề môi trường và xã hội
cũng như quá trình khiếu nại độc lập.
• Tư vấn giám sát độc lập (IMC), giám sát các
hoạt động của cả các nhà thầu và của Công
ty Thủy điện Trung Sơn và báo cáo một cách
độc lập tới Công ty Thủy điện Trung Sơn và
Ngân hàng Thế giới.
• Giám sát thường xuyên của các cán bộ Ngân
hàng Thế giới để giám sát việc tuân thủ về
kỹ thuật, quản lý tài chính, đấu thầu mua
sắm, an toàn môi trường xã hội.
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LỢI Í C H
Mục tiêu phát triển của dự án là cung cấp điện năng giá rẻ, an toàn và bền vững về xã hội và môi
trường. Các lợi ích trực tiếp bao gồm:
• Cải thiện điều kiện sống cho hơn 2.000 hộ gia đình di dời khỏi khu vực dự án;
• Các hoạt động phục hồi sinh kế cho hơn 7.000 người bị ảnh hưởng bởi dự án;
• 2 triệu đô la Mỹ cho các chương trình bảo vệ môi trường, trong đó có 700.000 đô la Mỹ để bảo
vệ 3 khu bảo tồn đa dạng sinh học gần khu vực Dự án;
• Tham vấn liên tục với người dân về những mong muốn và ưu tiên của họ;
• Cơ hội việc làm cho công nhân Việt Nam trong thời gian xây dựng;
• Cải tạo đường sá đi lại cho người dân và các khu vực lân cận, bao gồm đường vận hành dài 25
km nối với khu vực Dự án;
• Tăng lượng điện cung cấp cho Việt Nam thêm 1.019GW mỗi năm; đồng thời tránh được 1 triệu
tấn phát thải CO2 mỗi năm.
• Kiểm soát lũ thông qua công suất hồ chứa đạt 112 triệu m3.

Ảnh: Mai Kỳ/ Ngân hàng Thế giới, 2012
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ĐÓNG G ÓP C ỦA
N G Â N H À NG T H Ế GIỚ I
Ngân hàng Thế giới cung cấp hỗ trợ tài chính
dưới dạng khoản vay 330 triệu đô la Mỹ có thời
gian đáo hạn là 27 năm và thời gian ân hạn 6
năm. Khoản vay này bao gồm hỗ trợ tài chính
cho mua thiết bị, công trình xây dựng và hỗ trợ
kỹ thuật. Dự án bao gồm bốn hợp phần và phân
bổ vốn vay IBRD như sau:

• Hợp phần xây dựng đập và công trình
phụ trợ, xây dựng cơ sở hạ tầng phát điện
giá rẻ. Tổng chi phí ước tính là 262,86 triệu
đô la Mỹ trong đó IBRD cung cấp 233,76
triệu đô la Mỹ.
• Hợp phần đường dây truyền tải là phương
tiện truyền tải điện từ nơi sản xuất đến
người tiêu dùng. Tổng chi phí cho hợp
phần này là 18,61 triệu đô la Mỹ, trong đó
IBRD cung cấp toàn bộ chi phí.
• Hợp phần giảm thiểu tác động xã hội và
môi trường đảm bảo sự bền vững về môi
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trường và trách nhiệm xã hội trong công
tác thi công và vận hành Nhà máy thủy
điện Trung Sơn. Tổng chi phí cho hợp
phần này ước tính là 35,47 triệu đô la
Mỹ trong đó IBRD cung cấp 16,53 triệu
đô la Mỹ.
• Hợp phần tăng cường và phát triển
năng lực nhằm mở rộng tác động có
tính bền vững về môi trường cũng như
trách nhiệm đối với xã hội của việc xây
dựng nhà máy thông qua phát huy các
kiến thức thu được cho các dự án khác ở
Việt Nam. Tổng chi phí ước tính là 3 triệu
đô la Mỹ và IBRD sẽ cung cấp toàn bộ
chi phí.

Ảnh: Mai Kỳ/ Ngân hàng Thế giới, 2012
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H Ư Ớ N G TỚ I
TƯ Ơ N G L AI
Dự án thủy điện Trung Sơn là một ví dụ tốt về
một dự án thủy điện với quy mô trung bình
được thiết kế kỹ càng và có quá trình chuẩn bị
dự án tuân theo các quy tắc thực hành tốt của
quốc tế về thiết kế kỹ thuật, phân tích các
phương án chọn lựa, và đặc biệt là các yếu tố
về môi trường, xã hội và an toàn đập. Việt
Nam đã đưa vào quy hoạch dự kiến xây dựng
một loạt các dự án thủy điện có quy mô trung
bình trong những năm tới đây, và dự án thủy
điện đầu tiên với hỗ trợ tài chính của Ngân
hàng Thế giới có thể được coi là một điển
hình để những dự án thủy điện sau này có thể
làm theo. Dự án thủy điện Trung Sơn là một ví
dụ về cách thức thủy điện có thể hỗ trợ cho
quá trình phát triển của Việt Nam phát triển
một cách tiết kiệm, và bền vững về môi
trường và xã hội.
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