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Ủy hội Sông Mê Công cho biết việc tăng cường tính minh bạch trong chia 
sẻ dữ liệu và hợp tác sẽ cải thiện quản lý sông Mê Công 
 
Viên Chăn, CHDCND Lào, ngày 21 tháng 4 năm 2020 – Hôm nay, Ủy hội Sông Mê Công Quốc tế 
(MRC) cho biết việc tăng cường chia sẻ dữ liệu, nâng cao tính minh bạch và hợp tác giữa các Quốc 
gia Thành viên của Ủy hội và các Đối tác Đối thoại sẽ nâng cao hiệu quả quản lý sông Mê Công. 
 
Bình luận về nghiên cứu được thực hiện vào năm 2020, đánh giá ảnh hưởng của các đập thủy 
điện Trung Quốc đối với các dòng chảy tự nhiên thuộc hệ thống Sông Mê Công, MRC cho biết 
việc cải thiện chia sẻ dữ liệu và thông tin sẽ nâng cao năng lực của Campuchia, CHDCND Lào, 
Thái Lan và Việt Nam trong quản lý tài nguyên nước chung vì lợi ích của tất cả các bên và giải 
quyết những vấn đề tồn đọng. 
 
Tiến sỹ An Pich Hatda, Giám đốc Điều hành của Ban Thư ký Ủy hội Sông Mê Công Quốc tế, chia 
sẻ “Điều tối quan trọng là tất cả các quốc gia ven sông Mê Công cần cân đối giữa lợi ích của 
phát triển với công bằng xã hội và môi trường bền vững. Thỏa thuận chia sẻ dữ liệu minh bạch 
về cách thức và tình hình vận hành các dự án hạ tầng nước và các dự án hạ tầng liên quan sẽ 
giúp tất cả các bên quản lý rủi ro và tránh nhận thức sai.” 
 
Ảnh hưởng của các đập thủy điện dọc Sông Mê Công ở thượng nguồn (Sông Lan Thương ở địa 
phận Trung Quốc) đối với lưu lượng nước ở Hạ lưu Mê Công đã rõ, như được trình bày trong 
một số nghiên cứu của MRC, gồm Báo cáo Hiện trạng Lưu vực năm 2018 và Nghiên cứu Hội 
đồng (Nghiên cứu về Quản lý và Phát triển Bền vững Sông Mê Công, gồm cả Tác động của các 
Dự án Thủy điện trên Dòng chính). 
 
Tài liệu dài 13 trang công bố ngày hôm nay cho biết cần có thêm bằng chứng khoa học để kết 
luận rằng nguyên nhân chủ yếu gây hạn hán năm 2019 là việc trữ nước của các đập ở Thượng 
nguồn Mê Công. 
 
Tài liệu này có nêu “Phân tích sơ bộ của chúng tôi, dựa trên dữ liệu lượng mưa trong giai đoạn 
2008 – 2019 và lưu lượng nước quan sát được, cho thấy hạn hán năm 2019 phần lớn là do 
lượng mưa rất thấp vào mùa mưa vì các cơn mưa đến muộn và kết thúc sớm, và hiện tượng El 
Nino khiến nhiệt độ cao hơn bình thường và thoát hơi nước nhiều hơn”. 
 
Tài liệu cũng bổ sung “Năm 2019, mùa mưa bắt đầu muộn gần hai tuần và kết thúc sớm hơn 
khoảng ba tuần so với thông thường.” “Lưu vực đã có một mùa mưa ngắn hơn năm tuần và chỉ 
nhận được khoảng 75% lượng mưa so với các năm trước.” 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Biểu đồ của MRC thể hiện mực nước mưa trên khu vực Hạ lưu sông Mê Công thay đổi theo tháng, từ 
tháng 1 đến tháng 12 trong giai đoạn  2008 - 2019 

 
MRC đã duy trì theo dõi liên tục lưu lượng nước trên dòng chính Sông Mê Công, so sánh số liệu 
này với số liệu trong dài hạn, và tài liệu hóa trong Thủ tục Duy trì Dòng chảy trên Dòng chính 
của Ủy hội, gọi tắt là Thủ tục PMFM. 
 
Với trích dẫn từ PMFM, tài liệu chỉ ra rằng các dòng chảy từ Trung Quốc trong mùa khô năm 
2019 và 2020 cao hơn mức bình thường. Văn kiện còn bổ sung là vào tháng 3 năm nay, dù các 
dòng chảy trên dòng chính ở Viên Chăn có lưu lượng thấp kỷ lục, các mức lưu lượng thấp kỷ lục 
này đã không duy trì lâu ở xuôi dưới hạ nguồn. 
 
Cũng theo tài liệu này, từ tháng 1 năm 2020, các dòng chảy ở Kratie trên địa phận Campuchia 
cũng cao hơn mức điển hình vào mùa khô. Lưu ý thêm là hạn hán báo cáo ở Đồng bằng Sông 
Cửu Long là hiện tượng khí tượng (tình trạng khi các hình thái thời tiết khô hạn chi phối một 
khu vực nhất định trong một giai đoạn), chứ không phải hiện tượng thủy văn (tình trạng nguồn 
cung nước thấp, thường xảy ra khi hạn khí tượng kéo dài trong nhiều tháng).  
 
Hướng tới tương lai, MRC đã bắt đầu thực hiện nhiều sáng kiến để củng cố các hệ thống dữ 
liệu, thông tin, mô hình, dự báo và thông tin truyền thông của Ủy hội. 
 
Bằng cách nâng cấp và điều chỉnh các hệ thống chia sẻ thông tin của mình theo nhu cầu thông 
tin của các Quốc gia Thành viên, MRC đang xây dựng nền tảng để nâng cấp toàn diện hơn 
Khung Hỗ trợ Quyết định để có thể giám sát hiện trạng sông và xác định các nguyên nhân thay 
đổi. Với việc cung cấp thông tin chính xác và cập nhật, lãnh đạo và các nhà hoạch định chính 



sách cùng với người dân sẽ có công cụ để giải quyết các vấn đề mới xuất hiện (ví dụ dòng chảy 
thấp và lượng mưa giảm) một cách nhanh chóng và hiệu quả. 
 
Tiến sỹ Hatda nói “Để đạt được điều này, sự hợp tác của tất cả các quốc gia ven sông và việc 
chia sẻ thông tin, dữ liệu kịp thời và minh bạch về tình hình sử dụng nước và các dự án liên 
quan tới nước đóng vai trò then chốt”. 
 
 
Lưu ý cho ban biên tập:  
 
Ủy hội Sông Mê Công là một tổ chức liên chính phủ về đối thoại và hợp tác cấp khu vực tại hạ lưu 
sông Mê Công, được thành lập năm 1995 trên cơ sở Hiệp định Mê Công giữa Campuchia, CHDCND 
Lào, Thái Lan và Việt Nam. Ủy hội có vai trò là một diễn đàn khu vực về ngoại giao nước cũng như 
một kênh tri thức về quản lý tài nguyên nước vì sự phát triển bền vững trong khu vực. 
 
- KẾT THÚC -  
 
Để biết thêm thông tin chi tiết, mời liên hệ: 
Ông Sopheak Meas, Cán bộ Truyền thông – phụ trách Báo chí  
Ban Thư ký Ủy hội Sông Mê Công Quốc tế 
E-mail: sopheak@mrcmekong.org 
Di động/WhatsApp: +856-20-77779168 
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