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Ban Thư ký Ủy hội Sông Mê Công bắt đầu 
chuyển đến văn phòng thứ hai tại Campuchia 

Việc đồng tiếp nhận Ban thư ký Ủy hội sông Mê Công giữa Phnôm Pênh và Viêng Chăn sẽ 
bắt đầu trong tháng này  

Viêng Chăn, CHDCND Lào 

Ngày 2 tháng 7 năm 2010, ĐỂ PHÁT HÀNH NGAY  

Ủy hội sông Mê Công (MRC) đã bắt đầu quá trình chia tách trụ sở Ban thư ký giữa hai khu vực: 
Phnôm Pênh, Campuchia và Viêng Chăn, CHDCND Lào theo một hiệp định giữa hai quốc gia từ 
năm ngoái để cùng tiếp nhận trụ sở Ban thư ký của Ủy hội sông Mê Công.  

Ban thư ký, hiện thời có 150 nhân viên tại hai quốc gia, đã dự kiến chuyển toàn bộ trụ sở đến 
Phnom Penh trong năm 2010 theo một phần của thỏa thuận được thông qua năm 1996 để các 
quốc gia thành viên được luân phiên tiếp nhận trụ sở của Ban này theo chu kỳ năm năm một lần. 

Tuy nhiên, vào tháng 11 năm 2009, theo các thương lượng được mở rộng, một quyết định đã 
được đưa ra bởi các chính phủ của bốn Quốc gia thành viên gồm Campuchia, Lào, Thái Lan, và 
Việt Nam nhằm phân quyền tổ chức lưu vực sông.  

“Các quốc gia đã thống nhất rằng thực tế của việc luân phiên tiếp nhận trụ sở Ban thư ký năm 
năm một lần theo hiệp định trước đây là một thách thức về hậu cần đối với Ban thư ký”, ông 
Jeremy Bird, Giám đốc điều hành của MRC cho biết. “Bên cạnh chi phí di chuyển, về mặt cơ 
bản, việc di chuyển còn làm gián đoạn chương trình làm việc, các nguồn nhân lực, cũng như gây 
ra một thách thức đối với định hướng chiến lược của tổ chức”. 

“Quyết định sửa đổi thỏa thuận luân phiên tiếp nhận Ban thư ký theo chu kỳ năm năm một lần sẽ 
tăng tính tiết kiệm, hiệu quả, và tính bền vững của tổ chức, và cho phép chúng ta tập trung vào 
các cơ hội phát triển quan trọng và các thách thức đối với lưu vực sông”, ông nói. 

Cũng trong tháng này, hai trụ sở thường trực đã được thiết lập, một trụ sở tại Viêng Chăn và một 
trụ sở tại khu vực của Trung tâm Quản lý và Giảm nhẹ lũ khu vực thuộc Ủy hội sông Mê Công 
tại Phnôm Pênh. 

Văn phòng của Giám đốc điều hành và các lãnh đạo của các bộ phận hỗ trợ hành chính và quan 
hệ, cùng với hai bộ phận sẽ tiếp tục đặt trụ sở tại Viêng Chăn, trong khi hai bộ phận khác cũng 
như cán bộ đại diện của các bộ phận hỗ trợ hành chính và quan hệ đã bắt đầu chuyển đến Phnôm 
Pênh. Theo Ủy hội sông Mê Công, việc tiến hành di chuyển sẽ được hoàn thiện trước cuối năm.  



Các chương trình được di dời đến trụ sở của Ban thư ký tại Phnôm Pênh là các chương trình 
thiên về “các vấn đề cụ thể”, như Chương trình Nông nghiệp và Tưới tiêu, Dự án Quản lý Hạn 
hán, Chương trình Cá, Chương trình Giao thông thủy, và Chương trình Quản lý Thông tin và 
Kiến thức. Các chương trình này sẽ cùng đóng trụ sở tại Phnôm Pênh với Chương trình Quản lý 
và Giảm nhẹ lũ. Các chương trình tiếp tục ở lại Viêng Chăn bao gồm các chương trình liên quan 
đến quy hoạch lâu dài của lưu vực, như Chương trình Quy hoạch Phát triển Lưu vực, Dự án 
Quản lý tổng hợp các nguồn tài nguyên nước Mê Công, Sáng kiến về Phát triển Thủy điện bền 
vững, Chương trình Môi trường và Sáng kiến về thích ứng với biến đổi khí hậu.  

Trong năm 1996, một năm sau khi Hiệp định Mê Công 1995 được ký kết, trong đó thiết lập Ủy 
hội sông Mê Công, Hội đồng Ủy ban sông Mê Công đã thống nhất rằng địa điểm của Ban thư ký 
sẽ được luân phiên thay đổi giữa Phnôm Pênh và Viêng Chăn năm năm một lần. Từ năm 1998, 
Ban thư ký có trụ sử tại Phnôm Pênh và sau đó chuyển đến tòa nhà hiện thời tại Viêng Chăn.  

-hết- 

Chú thích: 

Quyết định về địa điểm vủa bất cứ tổ chức liên chính phủ hoặc quốc tế nào cũng có thể mang 
tính nhạy cảm về mặt chính trị, như đã được thể hiện trong tranh cãi xung quanh việc đặt trụ sở 
của Quốc hội Châu Âu, cơ quan tổ chức 12 phiên toàn thể mỗi năm tại Strasbourg, các phiên họp 
bổ sung và các cuộc họp ủy ban tại Brussels và có Ban thư ký tại Luxembourg.  

Năm 1996, cả Campuchia và Lào đều thể hiện rõ mong muốn tiếp nhận Ban thư ký Ủy hội Sông 
Mê Công, và do đó việc hai nước luân phiên tiếp nhận cơ quan này đã được chấp thuận. Ban thư 
ký chuyển đến Phnôm Pênh từ trụ sở cũ tại Băng Cốc năm 1998 và sau đó là Viêng Chăn năm 
2004. 

Năm 2007, quyết định chuyển trụ sở Ban thư ký năm năm một lần đã được chỉnh sửa lại bởi Hội 
đồng Ủy ban sông Mê Công và Hội đồng đã thống nhất tìm kiếm địa điểm đồng tiếp nhẫn vĩnh 
viến nhằm giảm chi phí và các khó khăn liên quan đến việc tiếp nhận luân phiên năm năm một 
lần.  

Ban thư ký Ủy hội sông Mê Công là cánh tay họat động của Ủy hội, chịu trách nhiệm hợp tác về 
quản lý bền vững lưu vực sông Mê Công. Để đối phó với thách thức này, Ban thư ký xem xét tất 
cả các lĩnh vực bao gồm nghề cá bền vững, xác định các cơ hội đối với nông nghiệp, duy trì tự 
do giao thông thủy, quản lý lũ và bảo vệ các hệ sinh thái quan trọng. Nhưng quan trọng hơn cả là 
các ảnh hưởng trong tương lai của các đợt lũ cực đoan, hạn hán kéo dài và mực nước biển dâng 
cao liên quan đến biến đổi khí hậu. Để đưa ra lời tư vấn của mình, Ủy hội sông Mê Cộng hướng 
đến việc khuyến khích đối thoại trên diện rộng giữa các chính phủ, bộ phận tư nhân và toàn xã 
hội về các thách thức này.  
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