
Dự án Thủy điện Xe Pian Xe Namnoy (Lào) và sự cố vỡ 
đập 23/7/2018 

Vài nét về Dự án. Thủy điện Xe Pian Xe Namnoy nằm trên cao nguyên 
Bolaven thuộc 2 tỉnh Attapeu & Champasak, cách thủ đô Vientiane của Lào 
khoảng 550km về phía đông nam, trong lưu vực sông Se Kong, phụ lưu của 

sông Mekong. 

 

 

Thủy điện Xe Pian 
- Xe Namnoy tọa 
lạc về phía nam 
của Cộng hòa 
Dân chủ Nhân 

dân Lào 
(CHDCND) Lào. 

 

 

 

  Hệ thống 
công trình gồm 
02 hồ chứa (hồ 
Xe-Pian và hồ 
Xe-Namnoy), 
tuy-nen thủy 
điện và nhà máy 

thủy điện. Ngoài ra còn có đập dâng Houay-Makchan, một số đập phụ và kênh 
dẫn nước vào các hồ chứa. 

Hồ Xe-Pian tạo bởi đập Xe-Pian cao 48 m, dài  1307 m bằng đất đá hỗn 
hợp. Lưu vực hứng nước 217km2. Hồ Xe-Pian có dung tích 28,7 triệu m3. 

Hồ Xe-Namnoy tạo bởi đập Xe-Namnoy cao 73,7 m dài 1.600m bằng đá 
đổ (đá đầm nén) chống thấm bằng lõi đất và 3 đập phụ nhỏ (đập phụ số 1, số 2 
và số 3). Lưu vực hồ rộng 522km2, hồ có dung tích 1,04 tỷ m3 nước. 

Nhà máy thuỷ điện có công suất lắp máy 410MW, sản lượng điện hàng 
năm là 1860GWh, sử dụng có 01 tuabin Pelton – tua bin gáo (thường dùng với 
cột nước cao) và 3 tua bin Francis. 

 

    Vùng Dự án 

http://www.power-technology.com/features/feature-the-10-biggest-hydroelectric-power-plants-in-the-world/


Sơ đồ dẫn nước: nước từ đập dâng  Houay-Makchan dẫn vào hồ Xe-Pian 
(kênh dẫn dài 334m). Từ hồ Xe-Pian, có đường ống dài 7,96km dẫn nước vào 
hồ Xe-Namnoy. Từ hồ Xe-Namnoy có tuy nen thủy điện dẫn nước vào nhà máy 
thủy điện với chênh cao cột nước 630m. Nước sau trạm thủy điện được xả vào 
sông Xe-kong (phụ lưu của sông Mekong). Sông Xe Kong dài 480km bắt nguồn 
từ  sườn phía đông dãy Trường Sơn tại tỉnh  Thừa  Thiên  Huế  chảy  qua  Nam  
Lào  sang  Campuchia  rồi  nhập  vào  sông Mekong. 

 

Chủ đầu tư & các nhà thầu: Báo cáo Nghiên cứu khả thi Dự án được 
hoàn thành vào tháng 11 năm 2008. Khởi công vào tháng 2 năm 2013 và dự 
kiến phát điện thương mại từ năm 2019. Đến nay, về cơ bản, các hạng mục 
chính đã xong. 

Dự án, được ước tính trị giá 1,02 tỷ đô la, là dự án xây dựng - vận hành - 
chuyển giao (BOT) do Công ty Năng lượng Xe-Pian Xe-Namnoy Power 
(PNPC) –  đầu tư toàn bộ. PNPC là liên doanh được thành lập vào tháng 3 năm 
2012 bởi Cty SK Engineering & Construction (SK E&C, Hàn Quốc), Cty Korea 
Western Power (KOWEPCO, Hàn Quốc), Cty Ratchaburi Electricity 
Generating Holding (RATCH) và Cty Lào Holding State Enterprise (LHSE). 
Trong PNPC, tại dự án này, SK E&C nắm 24% cổ phần,  LHSE 26%, RATCH 
& KOWEPO đồng sở hữu phần còn lại. Đây là dự án BOT được thực hiện đầu 
tiên tại Lào chủ yếu bởi các công ty Hàn Quốc.  

 



- Cty AF Consult lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và khả thi, thiết kế kỹ 
thuật, bản vẽ thi công dự án. 

- Cty SK E&C nhận tổng thầu thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết 
bị (EPC). SK E & C đã trao hợp đồng phụ cho các nhà thầu: 

+ Cty Right Tunneling xây dựng đường hầm,  

+ Một số nhà thầu khác của Hàn Quốc, Thái Lan. 

+ Nhà thầu Việt Nam duy nhất là Cty Cổ phần Xây dựng và Nhân 
lực Việt Nam (CMVietnam) trúng thầu thi công gói thầu số 9 gồm nhà 
máy thủy điện, kênh xả nhà máy và một số hạng mục khác với giá trị hợp 
đồng là 171,1 tỷ đồng trong thời gian thi công 3 năm (2014-2017). 

- Cty KOWEPCO nhận vận hành và bảo dưỡng công trình (O&M) trong 
thời gian 27 năm.  

- Cty RATCH giám sát thi công xây dựng. 

 

 
Bình đồ vùng dự án 



 

 
Toàn cảnh hồ Xe-Pian (ảnh trên) & hồ Xe-Namnoy (ảnh dưới) 

  

 
 Sơ đồ khai thác năng lượng của dự án 



 
Nhà trạm thủy điện trong quá trình thi công năm 2016. 

 
Nhà trạm thủy điện do Công ty CM (Việt Nam) thi công. 



  

Thi công đập Xe Pian năm 2016 

Tai nạn vỡ đập: 8h00 tối (giờ địa phương) ngày 23/7/2018, đập phụ ‘D’ ở hồ 
Xe Namnoy bị vỡ, gây ra tai nạn khủng khiếp cho vùng hạ du thuộc tỉnh 
Attapeu. Đập phụ này là đập đất đá hỗn hợp cao 16m, đỉnh rộng 8m và dài 
770m. Đập bị xạt rồi vỡ và 0,5 tỷ nước hồ ập xuống hạ du sông Xe Pian tại vị trí 
cách đập Xe Pian 5km. Theo tin tổng hợp vào chiều 25/7/2018, đã xác định 
được 26 người thiệt mạng, ít nhất 131 người mất tích và hơn 3.000 người mất 
nhà cửa. 5 bản thuộc huyện Sanamxay ngập 9m nước sau 30phút vỡ đập. Việc 
cứu hộ được tiến hành khẩn cấp. 

 

Ngập lụt các bản làng ở hạ du sông Xe Pian 

http://pnpclaos.com/index.php/en/12-english/project


 

 
Cảnh chạy lụt 



 

 

Hạ du sông Xe Pian 

Nguyễn Khánh tổng hợp ( theo tư liệu nước ngoài) 

 




