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‘3S’ tiến tới xây dựng Tầm nhìn dài hạn chung 
cho toàn lưu vực 

Viêng chăn, CHDCND Lào 

 
Cấm vận tới 31 tháng 5 năm 2010   
 

Nếu bạn không biết mình đang đi đâu, bạn có thể sẽ tới một nơi nào đó khác. 
 
Xây dựng một tầm nhìn chung cho tương lai là vô cùng quan trọng nếu chúng ta mong muốn giải quyết các 
thách thức hiện nay và quản lý nguồn tài nguyên của chúng ta một cách bền vững và công bằng. Xây dựng tầm 
nhìn chung này đòi hỏi các bên tham gia cùng chia sẻ đánh giá hiện trạng và xu thế và mong muốn của họ về 
tương lai và cùng nhau xác định chiến lược hành động.  Sức ép ngày càng tăng lên nguồn tài nguyên nước khiến 
cho một hành động như trên trở nên cần thiết hơn bao giờ hết.  
 
Tiến trình này đã được Nghiên cứu về lưu vực 3S của Ngân hàng phát triển châu Á (RETA 6367) cùng với 
Chương trình quy hoạch phát triển lưu vực của Ủy hội sông Mê công quốc tế khởi xướng và sẽ được tiếp tục tại 
Cuộc họp xuyên biên giới về lưu vực sông tổ chức tại thành phố Buôn Mê Thuột City, Việt Nam. Cuộc họp này 
hội tụ các thành phần xã hội khác nhau nhằm chia sẻ tầm nhìn của họ về tương lai, cùng nhau phân tích xu thế 
phát triển hiện nay và xác định chiến lược nhằm tăng cường hợp tác xuyên biên giới giữa ba quốc gia chia sẻ 
lưu vực 3S. 
 
Hơn 130 đại biểu từ các cơ quan địa phương và trung ương, các nhà đầu tư, các cơ quan nghiên cứu và các tổ 
chức Phi chính phủ sẽ tham dự cuộc họp trong hai ngày và đi thực địa nhằm thảo luận việc tăng cường hợp tác 
xuyên biên giới ở cả ba lưu vực sông.  
 
Ông Ian Makin, Chuyên gia cao cấp về quản lý tài nguyên nước của Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) là tổ 
chức cùng hỗ trợ sáng kiến này với Ủy hội sông Mê công nói: “Cuộc họp này rất phù hợp với cách tiếp cận của 
ADB nhằm tăng cường quản lý tài nguyên nước, đảm bảo tất cả người dân có đủ nước sạch cần cho cuộc sống 
và phát triển đồng thời đảm bảo sự bền vững của các hệ sinh thái nước ngọt. Điều này là rất quan trọng trong 
việc thực hiện cam kết của ADB cho xóa đói giảm nghèo thông qua các kế hoạch có sự tham gia của người dân, 
tăng trưởng bền vững về môi trường và đặc biệt là việc lồng ghép các kế hoạch phát triển quốc gia trong khu 
vực”.  
  
“Đưa các bên tham gia vào tiến trình ra quyết định sẽ đảm bảo mỗi bên sẽ được lợi từ đầu tư và các cơ hội mới. 
Cải thiện thông tin đến với các bên và sự tham gia của họ trong qui hoạch sẽ giúp đảm bảo lợi ích tới được các 
cộng đồng bị ảnh hưởng bởi các quyết định sử dụng và phát triển tài nguyên nước và các tài nguyên liên quan” 
ông Ian Making nói thêm. 
 
Ủy hội sông Mê công cho biết cuộc họp này là một phần trong nhiều cuộc họp dự kiến tổ chức ở cấp vùng 
hướng tới thúc đẩy hợp tác chặt chẽ giữa ba quốc gia và các bên cùng chia sẻ lưu vực 3S. Lưu vực 3S là tiểu lưu 
vực lớn nhất của sông Mê công. Có 193,000 người ở Campuchia, 222,000 người ở Lào và hơn 3 triệu người ở 
Việt Nam sinh sống và cùng chia sẻ nguồn tài nguyên ở đây – rất nhiều người trong số họ là dân tộc thiểu số và 
thuộc nhóm nghèo nhất trong xã hội. 
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“Tất cả các bên bao gồm cả các cộng đồng ở lưu vực 3S cần tham gia vào xây dựng một Tầm nhìn cho một 
cách tiếp cận sử dụng nước tổng hợp, thích ứng và bền vững nhằm dẫn tới tăng trưởng tích cực tới năm 2040 và 
tương lai xa hơn. Cuộc họp này đánh dấu một bước quan trọng trong thúc đẩy chia sẻ thông tin, đối thoại và 
hợp tác giữa các quốc gia và người dân nhằm giải quyết các thách thức trong đảm bảo quản lý tài nguyên nước 
hiệu quả” ông Jeremy Bird, Thư ký chấp hành của Ban thư ký Ủy hội sông Mê công phát biểu tại cuộc họp. 
 
“Giúp các bên xây dựng một Tầm nhìn cho lưu vực 3S nhằm đảm bảo công bằng xã hội giữa các quốc gia, thúc 
đẩy bảo vệ môi trường và hướng tới một tương lai phát triển kinh tế bền vững và an toàn là mục tiêu của Ủy hội 
sông Mê công cho lưu vực này” ông Bird cho biết. 
  
Ủy hội sông Mê công cho biết phát triển tài nguyên nước bền vững có thể giúp đáp ứng các nhu cầu đang gia 
tăng cao của tăng dân số và phát triển kinh tế tại khu vực. Những nhu cầu thay đổi rất nhanh cũng như các cách 
phát triển khác nhau đã làm biến đổi diện tích rừng thành các dự án phát triển nông nghiệp, trồng cây công 
nghiệp và cả các dự án khai thác khoáng sản. Từ chỉ 4 dự án thủy điện với tổng công suất 883 MW vào những 
năm 90, hiện nay đang có đề xuất cho tổng số 41 đập với tổng công suất lên cao gấp 8 lần (7,000 MW).  Tài 
nguyên nước ở lưu vực 3S đã chịu sức ép nặng nề và sức ép này có xu thế gia tăng với nhu cầu nước ngày càng 
cao trong bối cảnh rủi ro của biến đổi khí hậu. Cuộc họp này tạo điều kiện cho các bên phân tích các xu thế này 
và cân nhắc tới các tác động đối với phát triển bền vững về lâu dài. 
 
Lưu vực 3S là một phần quan trọng trong của hệ thống di cư của thủy sản ở Hạ lưu vực Mê công. Đa số các loài 
thủy sản di cư từ hồ Tonle Sap và dòng chính sông Mê công để sinh sản và phát triển.  Ba sông này đóng góp 
khoảng 20% dòng chảy và 15-40% phù sa cho hệ thống sông Mê công. Vì vậy, lưu vực 3S có tầm quan trọng 
đặc biệt đối với hệ thống Tonle Sap và vùng châu thổ sông Mê công. 
 
“Lưu vực 3S đóng vai trò quan trọng trong hợp tác Mê công. Lựa chọn phương án phát triển nào cũng cần phải 
xem xét tới sự phụ thuộc rất cao của nhiều người dân tộc thiểu số nghèo vào tài nguyên nước và tài nguyên 
thiên nhiên về thực phẩm và sinh kế. Hợp tác hiệu quả giữa hai quốc gia cùng chia sẻ một dòng nhánh của sông 
Mê công có ý nghĩa đặc biệt đối với hợp tác toàn lưu vực giữa bốn quốc gia thành viên của Ủy hội, cũng như 
sáu quốc gia cùng chia sẻ lưu vực sông Mê công.”, ông Bird nói 
 
Những phân tích của Ủy hội sông Mê công giúp đưa ra một bức tranh đầy đủ về các cơ hội phát triển cũng như 
rủi ro tại lưu vực 3S trong bối cảnh rộng hơn của các xu thế phát triển khác trên toàn lưu vực sông Mê công. 
Chỉ ra tác động của phát triển ở một quốc gia lên các quốc gia khác cùng chia sẻ lưu vực 3S và toàn Hạ lưu 
sông Mê công sẽ giúp thúc đẩy trao đổi về hợp tác xuyên biên giới rất cần thiết giữa các quốc gia, các cơ quan 
liên quan, các tỉnh, địa phương và các cộng đồng cũng như tất  cả các bên khác. 
 
Được công nhận là một điểm nóng về đa dạng sinh học trên toàn cầu, lưu vực 3S có khoảng 20-30% tổng diện 
tích là các vườn quốc gia và các khu bảo tồn. Theo Ủy hội sông Mê công, các dự án phát triển lớn ở 
Campuchia, Lào và Việt Nam có thể đem lại cơ hội đáp ứng nhu cầu năng lượng và phát triển kinh tế nhưng 
cũng có các mối quan ngại về môi trường và xã hội cần được phân tích và xem xét đầy đủ trong tiến trình ra 
quyết định. Những mối quan ngại này bao gồm việc các đập thủy điện giữ lại phù sa, các tác động xuyên biên 
giới lên chất lượng nước, xói lở và các tác động xã hội đối với những người sử dụng tài nguyên dễ bị tổn 
thương.   
 
 
Thông tin cho nhà báo:  

 Ảnh sẽ được cung cấp theo yêu cầu 

 Lưu vực sông Sekong, Sesan và Srepok 
Với diện tích khoảng 78,650 km2, trong đó 33% ở Campuchia, 29% ở Lào và 38% ở Việt Nam, lưu  
vực 3S là lưu vực lớn nhất và cũng phức hợp nhất trong yếu tố xuyên biên giới trong hệ thống sông Mê 
công. Đây là nơi sinh sống của khoảng 4 triệu dân với tốc độ phát triển dân số cao. Đa số dân là ở Việt 
Nam (hơn 3 triệu) và chia ra 5 tỉnh ở cả ba lưu vực sông. 193,000 người dân Campucha sống ở 6 tỉnh 
trên lưu vực và 221,000 người dân Lào sống ở lưu vực sông Sekong.  Dân số lưu vực 3S có rất nhiều 
nhóm dân tộc thiểu số có đặc điểm giống nhau vượt qua biên giới hành chính và những nhóm người 
này cũng thường là những người nghèo nhất ở nước họ. 
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 Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) là tổ chức tài chính quốc tế với sứ mạng giúp các quốc gia đang 
phát triển giảm nghèo và cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân. Theo Chiến lược tới năm 2020 
- một khuôn khổ chiến lược ADB thông qua năm 2008, ADB sẽ thực hiện ba chiến lược hỗ trợ nhau: 
tăng trưởng cho tất cả, tăng trưởng bền vững về môi trường và lồng ghép ở cấp vùng. Để đạt được tầm 
nhìn này, ADB cung cấp vốn vay, hỗ trợ kỹ thuật, viện trợ không hoàn lại và kiến thức.  

 MRC là cơ quan liên chính phủ có trách nhiệm về hợp tác trong phát triển bền vững lưu vực sông Mê 
công. Các thành viên của MRC bao gồm Campuchia, CHDCND Lào, Thái lan và Việt Nam. Để có thể 
giải quyết các thách thức trong phát triển lưu vực, MRC xem xét tất cả các lĩnh vực có liên quan như 
duy trì nguồn thủy sản, các cơ hội phát triển nông nghiệp, tự do giao thông thủy, quản lý lũ, và bảo vệ 
các hệ sinh thái quan trọng, đặc biệt xem xét những tác động trong tương lai của việc gia tăng lũ cực 
hạn, hạn hán kéo dài, và nước biển dâng do biến đổi khí hậu. MRC mong muốn thúc đẩy quá trình đối 
thoại rộng rãi giữa các chính phủ, khối tư nhân và các tổ chức xã hội dân sự về các thách thức này để có 
thể đưa ra các khuyến cáo đối với vấn đề phát triển của lưu vực. 

 Chương trình qui hoạch phát triển lưu vực thúc đẩy việc phát triển và quản lý tài nguyên nước có sự 
phối hợp của các bên liên quan nhằm phát triển kinh tế xã hội một cách tối đa nhưng vẫn đảm bảo cân 
bằng với sự bền vững của môi trường sinh thái. Điều này đòi hỏi phải có các thông tin nhằm hỗ trợ quá 
trình trao đổi và ra quyết định nhằm đạt được sự cân bằng cần thiết giữa một bên là phát triển và một 
bên là duy trì sinh kế cho người dân và bảo vệ các giá trị môi trường.  

Để biết thêm thông tin, xin liên hệ 
 

- Ông Khy Lim, cán bộ truyền thông, Ban thư ký Ủy hội sông Mê công; Tel: 856 20 552 8726, e-mail: 
khy@mrcmekong.org - Website: www.mrcmekong.org 

- Ông Suparerk Janprasart, Chuyên gia xã hội, Chương trình qui hoạch lưu vực, Ban thư ký Ủy hội sông 
Mê công, Tel: 856 20, email: suparerk@mrcmekong.org  

- Bà Nguyễn Hồng Phượng – Điều phối viên quốc gia, Chương trình qui hoạch phát triển lưu vực, Văn 
phòng Ủy ban sông Mê công Việt Nam, 23 Hàng Tre – Hà nội.  Tel. 04 38257485 fax: (04) 3 8 256 
929, email: hongphuong.nguyen@gmail.com 

- Ông Ian W Making – Chuyên gia cao cấp về quản lý tài nguyên nước của Ngân hàng phát triển châu Á 
(ADB), Manila, Tel (632) 632-5803, Fax (632) 636-2231 email imakin@adb.org 

 
 
 


