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Diễn đàn Tham vấn Khu vực lần thứ 2 về  
Dự án Thủy điện Pak Beng 
Ngày 5 tháng 5 năm 2017,  
Viên Chăn, CHDCND Lào 

Phát biểu khai mạc 
của  

Ts. Phạm Tuấn Phan 
Giám đốc Điều hành  
Ủy hội Sông Mê Công  

 
Kính thưa Quý Vị,  
 
Tôi rất vui mừng được chào mừng Quý vị tới tham dự Diễn đàn tham vấn khu vực lần 
thứ hai về Dự án Thủy điện Pak Beng.  
 
Chúng ta đều nhận thấy, việc các bên liên quan được tham gia và đóng góp ý kiến có 
ý nghĩa vô cùng quan trọng để đảm bảo phát triển công bằng và bền vững. Tuy nhiên, 
đối với giai đoạn lập kế hoạch và thực hiện các dự án thủy điện ở Hạ lưu Sông Mê 
Công, việc các bên liên quan tham gia đóng góp ý kiến một cách hiệu quả còn có ý 
nghĩa quan trọng hơn nữa. Ủy hội Sông Mê Công nhận thức được vấn đề này và rất 
coi trọng việc thu hút các bên liên quan không chỉ tham gia các quá trình tham vấn 
trước mà còn tham gia tất cả các hoạt động của Ủy hội. Do vậy, chúng tôi rất phấn 
khởi khi thấy Diễn đàn lần này thu hút được rất nhiều đại biểu đến từ các bên liên 
quan. 184 đại biểu đã tham gia vào Diễn đàn tham vấn lần thứ nhất được tổ chức ở 
Luang Prabang vào tháng 2/2017. 
 
Đứng trước nhu cầu phát triển kinh tế vùng, việc cung cấp điện năng bền vững có ý 
nghĩa rất quan trọng. CHDCND Lào thực hiện các dự án thủy điện để đáp ứng nhu cầu 
thiết yếu cho phát triển và tăng trưởng của quốc gia. Tuy nhiên, việc phát triển thủy 
điện trên một hệ thống sông duy nhất như Sông Mê Công có thể tạo ra những tác 
động lớn, không chỉ trực tiếp trên khu vực có đập thủy điện mà còn cả ở các khu vực 
xung quanh. Giữ gìn sự cân bằng đòi hỏi phải chú trọng đến những tác động này, đặc 
biệt các tác động gây ảnh hưởng đến hàng triệu người dân có sinh kế dựa vào dòng 
sông Mê Công.   
 
Tôn chỉ hoạt động của Ủy hội Sông Mê Công là Đáp ứng nhu cầu, gìn giữ sự cân bằng.  
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Và thưa Quý vị, để làm được việc này, cần phải hiểu nhu cầu của các bên cũng như 
cần có các giải pháp để gìn giữ sự cân bằng. Ủy hội Sông Mê Công luôn coi trọng 
nguyện vọng, ý kiến của các bên tham gia để đảm bảo phát triển và sử dụng bền vững 
hệ sinh thái độc đáo của dòng sông Mê Công. Điều này không thể thực hiện được nếu 
không có những ý kiến và đóng góp mang tính xây dựng của Quý vị.  
 
Học hỏi từ quá trình tham vấn trước cho dự án thủy điện Xayaburi và Don Sahong 
trước đây, chúng tôi đã tăng cường tính minh bạch và nỗ lực thu hút sự tham gia của 
các bên liên quan ở cả cấp khu vực lẫn cấp quốc gia. Diễn đàn này là một trong những 
sáng kiến đó. Ngày hôm nay, quý vị sẽ lắng nghe những sáng kiến khác mà chúng tôi 
đã thực hiện để có thể chia sẻ kết quả của quá trình thẩm định đến nhiều bên hơn 
nữa. Tôi cũng rất hy vọng, Quý vỵ cũng sẽ dành thời gian để tham khảo một khối lượng 
thông tin phong phú và đa dạng về dự án Pak Beng, quy trình thẩm định và quy trình 
tham vấn trước được đăng tải trên trang website của chúng tôi. 
  
Đây là diễn đàn cuối cùng trước khi kết thúc quá trình tham vấn trước chính thức 
trong 6 tháng và tôi rất phẩn khởi khi thấy các bên liên quan cũng như nhiều nhóm 
đại diện đã tham gia vào diễn đàn ngày hôm nay. Tại diễn đàn lần này, các kết quả đạt 
được từ diễn đàn lần trước ở Luang Prabang sẽ được chia sẻ; các chuyên gia sẽ trình 
bày kết quả thẩm định kỹ thuật sơ bộ về dự án thủy điện Pak Beng; và sau đó Quý vỵ 
sẽ thảo luận, chia sẻ, đưa ra ý kiến và kiến nghị của mình về dự án này.  
 
Hôm nay, quý vị sẽ còn được nghe kế hoạch hoàn tất quy trình tham vấn trước trong 
6 tháng, cũng như những gì chúng tôi hy vọng thực hiện sau khi kết thúc quá trình 
tham vấn trước để duy trì sự tham gia công khai và minh bạch trong quá trình thực 
hiện dự án này.  
 
Kính thưa Quý Vị,  
Diễn đàn lần thứ nhất ở Luang Prabang đã thành công tốt đẹp với rất nhiều ý kiến 
đóng góp của quý vị. Chúng tôi nhận được 150 ý kiến và bình luận. Chúng tôi đã đưa 
các ý kiến đó vào quy trình thẩm định kỹ thuật. Tôi hy vọng Diễn đàn lần này sẽ tiếp 
tục kế thừa kết quả của Diễn đàn đầu tiên và cũng thu được những nhận xét và phản 
hồi một cách tích cực.  
 
Tại Diễn đàn lần thứ nhất, Ủy hội đã phát trực tiếp các phần chính của sự kiện trên 
Facebook và ngày và hôm nay chúng tôi cũng đang phát trực tiếp sự kiện này trên 
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Facebook. Diễn đàn hôm nay là cơ hội để quý vị tham gia thảo luận sôi động và tích 
cực. Chúng tôi sẽ đưa các kết quả của diễn đàn ngày hôm nay vào văn bản Báo cáo 
thẩm định kỹ thuật cuối cùng và thảo luận tại Phiên họp đặc biệt của Ủy ban liên hợp 
của Ủy hội Sông Mê Công để kết thúc giai đoạn tham vấn trước chính thức trong 6 
tháng.  
 
Chúng tôi đánh giá cao những đóng góp của quý vị. Chúng tôi cam kết ủng hộ các nước 
thành viên sông Mê Công để đáp ứng các nhu cầu phát triển quốc gia mà vẫn gìn giữ 
được sự cân bằng, đồng thời ghi nhận những vấn đề mà các bên liên quan đang gặp 
phải. Để đạt được điều đó, xác định các biện pháp thích hợp để tránh, giảm thiểu và 
giảm nhẹ những tác động xuyên biên giới tiềm tàng là trọng tâm của Quy trình Tham 
vấn trước. Và những đóng góp của quý vị có ý nghĩa quan trọng để bảo đảm để quy 
trình xác định được một cách thực sự những tác động tiềm tàng cũng như đưa ra các 
giải pháp tương ứng. 
 
Trước khi kết thúc bài phát biểu khai mạc của mình, 
Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến Chính phủ nước CHDCND Lào, đồng chủ trì Diễn đàn Khu 
vực  các bên liên quan lần thứ hai này.  
 
Tôi cũng xin cảm ơn Bà......, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về sự có mặt 
của Bà hôm nay. Tôi hy vọng các quan điểm và các ý kiến cũng như các kiến nghị của 
các vị đại biểu sẽ được tất cả chúng ta ở đây và Chính phủ nước CHDCND Lào hoan 
nghênh.  
 
Tôi cũng đánh giá cao và cả ơn các nhân viên của Ban Thư ký Ủy hội Sông Mê Công đã 
làm việc tích cực và tận tụy để chuẩn bị các tài liệu và tổ chức Diễn đàn. 
 
Thưa Quý vị, tôi xin chúc Diễn đàn của chúng ta hôm nay sẽ có những cuộc thảo luận 
thật sự sôi nổi và hiệu quả.      
 
Xin trân trọng cảm ơn. 
 


