
 
 
 
 
 
 

Ủy hội Sông Mê-kông chỉ định Giám đốc điều hành mới  
 
Viên Chăn,  CHDCND Lào—14  tháng 11 năm  2011  
 
Hans  Guttman  vừa được chỉ định làm Giám đốc điều hành mới tại Ban Thư ký Ủy hội Sông Mê-
kông.  
 
Guttman,  người có những kỹ năng quản lý được mọi người công nhận, từng điều phối 50 cơ quan 
phát triển tại 5 nước Mê-kông khác nhau trong khi vẫn làm việc với Liên minh các vùng đất ngập 
nước,  sẽ đảm nhận nhiệm kỳ 3 năm tại Ban Thư ký Ủy hội Sông Mê-kông vào ngày 14 tháng 11 
năm  2011, để lãnh đạo một đội ngũ hùng hậu gồm 150 nhân viên và giám sát 2 văn phòng của Ban   
Thư ký ở Phnôm Pênh  và Viên Chăn.  
 
Trình độ chuyên môn kỹ thuật sâu rộng và kiến thức uyên thâm tích lũy trong 2 thập kỷ sống ở khu 
vực này, chắc chắn sẽ giúp ông có khả năng lãnh đạo Ủy hội Sông Mê-kông ở vào thời kỳ thay đổi 
và tăng trưởng trong  nội bộ Ủy hội Sông Mê-kông.  
 
Là công dân Thụy Điển, ông không lạ lẫm với Ủy hội Sông Mê-kông hay tầm nhìn của Ủy hội vì bản 
thân đã từng là người đứng đầu Chương trình Môi trường trong 6 năm từ  2001 đến 2007.  
 
Nhiệm kỳ trước đây tại Ủy hội Sông Mê-kông bảo đảm cho ông có được sự hiểu biết hợp lý về 
những vấn đề mang tính quyết định đối với tổ chức này, sẽ giúp ông chỉ đạo một cách hiệu quả vào 
thời điểm cam go ở một vùng đang có thay đổi nhanh.  
 
Guttman cho rằng,  “Tôi coi chức vụ giám đốc điều hành là một cơ hội để góp phần vào kết quả hợp tác của  
Ủy hội Sông Mê-kông, và tôi có lợi ích cá nhân trong việc tạo ra sự khác biệt trong mục tiêu có tầm quan  
trọng toàn cầu là làm tốt hơn việc phát triển và quản lý tài nguyên nước quý giá của chúng ta” .  

Với hơn một chục ấn phẩm học thuật được công bố mang lại uy tín cho mình, ông còn được biết đến 
trong vùng là một chuyên gia hàng đầu về quản lý các nguồn tài nguyên dưới nước ở Lưu vực Mê-kông.  
 
Là công dân 46 tuổi  của thành phố Goteberg, Thụy Điển, ông có một con trai, và thích đi câu cá khi rảnh rỗi.  



 
 
 
 
 
 
 
 
Lưu ý các biên tập viên:  
 

Ủy hội Sông Mê-kông là một tổ chức liên chính phủ duy nhất, trực tiếp làm việc với chính phủ các 
nước: Căm-pu-chia, CHDCND Lào, Thái Lan và Việt Nam về các mối quan tâm cụ thể chung—đồng 
quản lý các nguồn tài nguyên nước chung và phát triển bền vững của Sông Mê-kông.  
 
Là một tổ chức hỗ trợ và tư vấn vùng  dưới sự chỉ đạo của các bộ trưởng về nước và môi trường của 
4 nước,  Ủy hội Sông Mê-kông có mục đích là bảo đảm nước Sông  Mê-kông được phát triển một cách 
hiệu quả nhất, mang lại lợi ích chung cho tất cả các nước thành viên và giảm thiểu những ảnh hưởng có 
hại đến người dân và môi trường ở Hạ lưu Sông Mê-kông.  
 
Giúp cung cấp cho các nước thành viên những bí quyết kỹ thuật và các quan điểm trên toàn lưu 
vực,  Ủy hội Sông Mê-kông đóng vai trò then chốt trong việc ra quyết định ở cấp vùng và thực thi 
các chính sách sao cho thúc đẩy được phát triển bền vững và xóa đói nghèo.  
 
Từ khi thành lập năm 1995  bằng  Hiệp định Mê-kông,  Ủy hội Sông Mê-kông đã thông qua một số quy 
định và thủ tục, như các Thủ tục về Chất lượng nước,  tạo ra một quy trình có tính hệ thống và thống 
nhất, phục vụ việc thực hiện thỏa thuận này. Ủy hội Sông Mê-kông còn là một trung tâm tri thức 
vùng về một số vấn đề chính, như nghề cá, giao thông đường thủy,  quản lý lũ lụt và hạn hán, quan 
trắc môi trường và phát triển thủy điện.  
 

Ban Thư ký Ủy hội Sông Mê-kông là bộ phận tác nghiệp, gồm khoảng 150  nhân viên, có 2 văn phòng 
của Ban Thư ký đặt tại  Phnông  Pênh,  Căm-pu-chia và Viên Chăn, CHDCND Lào.  Các điểm đầu mối 
của Ban Thư ký ở 4 nước,  Ủy ban Mê-kông quốc gia  điều phối công việc ở cấp quốc gia.  
 

Ban Thư ký thu hút nhiều bên liên quan tham gia vào công tác chương trình và quy hoạch chiến 
lược của Ban Thư ký. Hai nước thượng nguồn Hạ lưu Sông Mê-kông, CHND Trung Hoa và Liên 
bang Myanmar là các đối tác đối thoại với Ủy hội Sông Mê-kông.  
 
Ủy hội Sông Mê-kông được tài trợ bằng các khoản đóng góp từ 4 nước thành viên và các đối tác 
phát triển— chính phủ các nước,  các ngân hàng phát triển và các tổ chức quốc tế.  
 
Để có thêm thông tin, xin liên hệ:  
 
Ông  Surasak  Glahan,  Cán bộ truyền thông  

Tel:  +856  263  263  
+856  20  555  28726  (mobile)  

Email:  Surasak@mrcmekong.org  




