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Những câu hỏi thường đặt ra 
 
 

Thủ tục Chất lượng Nước của Ủy hội Sông Mê-kông 
 
 
Nhằm đáp ứng nhu cầu bảo vệ chất lượng nước toàn Lưu vực Sông Mê-kông, Ủy hội Sông Mê-
kông (MRC) và các nước thành viên đã xây dựng Thủ tục Chất lượng Nước (PWQ). Thủ tục 
PWQ là hình thức thủ tục đầu tiên có tính chất xuyên biên giới nhằm thực hiện Thỏa thuận Mê-
kông năm 1995 giữa các nước thành viên bằng việc xây dựng khung hợp tác với mục tiêu duy trì 
chất lượng nước ở mức hợp lý/có thể chấp nhận được nhằm thúc đẩy phát triển bền vững tại Lưu 
vực Sông Mê-kông. 
 
Vì sao cần phải có Thủ tục Chất lượng Nước cho Lưu vực sông Mê-kông? 
 
Hơn 60 triêu người phụ thuộc vào nước và các tài nguyên nước của Lưu vực sông Mê-kông. 
Nước sông Mê-kông có liên quan trực tiếp đến sức khỏe của các cộng đồng ven sông bởi lẽ đây 
là nguồn cung cấp dinh dưỡng sống còn đối với họ. Các cộng đồng ven sông phụ thuộc vào Lưu 
vực sông Mê-kông để làm nghề cá, làm nông nghiệp và giao thông đường thủy. Chất lượng nước 
hợp lý/có thể chấp nhận được trong Lưu vực sông Mê-kông còn cần thiết đối với việc bảo vệ hệ 
sinh thái dưới nước. Nếu sông Mê-kông bị ô nhiễm trên các khu vực thượng nguồn, ô nhiễm 
nước sẽ tác động các nhánh sông ở hạ du và vì thế, trở thành một vấn đề có tính xuyên biên giới.  
 
Thủ tục Chất lượng Nước của Ủy hội Sông Mê-kông sẽ hỗ trợ quan trắc liên tục chất lượng nước 
và ứng phó khẩn cấp, qua đó bảo vệ các cộng đồng ven sông và hệ sinh thái dưới nước của sông 
Mê-kông khỏi sư ô nhiễm xuyên nước biên giới. Trong trường hợp sông Mê-kông bị ô nhiễm 
vượt quá các tiêu chuẩn được thỏa thuận, Thủ tục Chất lượng Nước sẽ bảo đảm với các cộng 
đồng là, các nước thành viên MRC sẽ sẵn sàng có hành độngng và trong trường hợp cần thiết, sẽ 
hỗ trợ các nước láng giềng giải quyết ngay vấn đề khi gặp sự cố.  
 
Hiện trạng ô nhiễm nước xuyên biên giới trong Lưu vực sông Mê-kông ra sao?  
 
Nhìn chung, Lưu vực sông Mê-kông có chất lượng nước tốt, ngoại trừ các vùng nước bị ô nhiễm 
nặng ở diện tích rộng lớn phía nam Hạ lưu sông Mê-kông. Ô nhiễm nước xuyên biên giới hiện ở 
mức thấp, hoặc chưa bị ô nhiễm.  
 
Thủ tục Chất lượng Nước sẽ được thực hiện thế nào?  
 
Thủ tục Chất lượng nước sẽ do Ủy hội Sông Mê-kông và các nước thành viên thực hiện theo 04 
Hướng dẫn Kỹ thuật là:  
 
1 Hướng dẫn Kỹ thuật Bảo vệ Sức khỏe Con người 
2 Hướng dẫn Kỹ thuật Bảo vệ Hệ sinh thái Dưới nước  
3 Hướng dẫn Kỹ thuật Quản lý và Ứng phó Khẩn cấp về Chất lượng Nước 
4 Khung Hợp tác Thực hiện Thủ tục Chất lượng Nước  
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Hướng dẫn kỹ thuật bảo vệ sức khỏe con người là gì?  
 
Hướng dẫn Kỹ thuật Bảo vệ Sức khỏe Con người nhằm đảm bảo chất lượng nước ở khu vực 
xung quanh dòng chính sông Mê-kông ở mức hợp lý/có thể chấp nhận được để có thể sử dụng 
trong sinh hoạt hàng ngày và đáp ứng nhu cầu cơ bản của con người. Hướng dẫn này gồm 20 chỉ 
tiêu chất lượng nước, các giá trị mục tiêu cụ thể đối với các chỉ tiêu tiêu này và các thông tin về 
cách thức đánh giá tính phù hợp của chất lượng nước sông.  
 
 
Hướng dẫn Kỹ thuật Bảo vệ Hệ sinh thái Dưới nước là gì?  
 
Tương tự như Hướng dẫn Kỹ thuật Bảo vệ Sức khỏe Con người, Hướng dẫn Kỹ thuật Bảo vệ Hệ 
sinh thái Dưới nước cũng đề ra mục tiêu của hướng dẫn là duy trì chất lượng nước ở khu vực 
xung quanh dòng chính sông Mê-kông ở mức hợp lý/có thể chấp nhận được, để bảo vệ hệ sinh 
thái nước ngọt của sông Mê-kông. Mọi hợp phần của hệ sinh thái dưới nước, hệ động vật và hệ 
thực vật trong Sông Mê-kông đều được cân nhắc trong Hướng dẫn Kỹ thuật này. Hướng dẫn 
gồm 18 chỉ tiêu chất lượng nước, các giá trị mục tiêu cụ thể đối với các chỉ tiêu này và các thông 
tin về cách thức đánh giá tính phù hợp của chất lượng nước.  
 
 
Thủ tục Chất lượng Nước xác định thế nào là chất lượng nước hợp lý/có thể chấp nhận 
được và ở mức nào thì được coi là không thể chấp nhận được?  
 
Tất cả 04 nước thành viên đều có các tiêu chuẩn chất lượng nước. Những tiêu chuẩn đó được 
kiểm tra thông qua hoạt động quan trắc chất lượng nước để bảo đảm chất lượng nước không vi 
phạm các tiêu chuẩn này. Ví dụ, nồng độ ô-xy được đo lường để xác định các mức tối thiểu  theo 
tiêu chuẩn nồng độ ô-xy. Từ đó, các chỉ tiêu và các giá trị mục tiêu được thỏa thuận ở mức độ 
nào thì sẽ coi là chất lượng nước hợp lý/có thể chấp nhận được ở mức độ đó.  
 
 
Hướng dẫn Quản lý và Ứng phó Khẩn cấp về Chất lượng Nước có lợi ích gì cho Lưu vực 
sông Mê-kông?  
 
Hướng dẫn Quản lý và Ứng phó Khẩn cấp về Chất lượng Nước bảo đảm cho các nước thành 
viên Ủy hội Sông Mê-kông hợp tác hiệu quả và kịp thời để ứng phó với những sự cố ô nhiễm 
khẩn cấp về chất lượng nước. Hướng dẫn này còn hỗ trợ về cách thức giảm thiểu tác động của 
các sự cố tràn (dầu, chất hóa học) và cách thức làm sạch để giảm thiểu tác động tiêu cực đến chất 
lượng nước và hệ sinh thái dưới nước của sông Mê-kông.  
 
Công tác quản lý và ứng phó khẩn cấp sẽ cung cấp cho tất cả các cơ quan có liên quan những 
hướng dẫn về cách thức ứng phó trong trường hợp có các sự cố ô nhiễm khẩn cấp. Thông qua sự 
hợp tác đó, các nước thành viên MRC sẽ cung cấp thông tin kịp thời và thích hợp cho các nước 
láng giềng trong trường hợp có sự cố khẩn cấp và cùng hợp tác cố gắng ngăn chặn tình trạng ô 
nhiễm để hạn chế các tác động xuyên biên giới.  
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Các Bên tham gia có vai trò gì trong Thủ tục Chất lượng Nước?   
 
Khung hợp tác thực hiện Thủ tục Chất lượng nước giải thích rõ: mọi cơ chế hợp tác, kể cả những 
vai trò của các bên tham gia; những kiến nghị về cách thức có thể thực hiện Thủ tục Chất lượng 
nước; cũng như lộ trình thực hiện, giám sát và đánh giá việc thực hiện.  
 
Lộ trình thực hiện Thủ tục Chất lượng Nước bao gồm những gì?  
 
Trong quá trình xây dựng Thủ tục Chất lượng Nước và các Hướng dẫn kỹ thuật kèm, những hoạt 
động dưới đây đã được xác định để tạo thuận lợi cho việc thực hiện Thủ tục Chất lượng Nước:   
 

1. Đánh giá hiện trạng của công tác sẵn sàng thực hiện Thủ tục Chất lượng nước và xác 
định các bước cần thiết để khắc phục những hạn chế liên quan đến kỹ thuật và chính sách 
khi chuyển giao việc thực hiện Thủ tục Chất lượng nước và những Hướng dẫn kỹ thuật 
cho các nước thành viên 

 
2. Tăng cường việc lấy mẫu, thử nghiệm và đo lường chất lượng nước nhằm đưa chất lượng 

nước phù hợp với quy định của Hướng dẫn kỹ thuật bảo vệ sức khỏe con người và hệ 
sinh thái dưới nước 

 
3. Tăng cường năng lực hợp tác quản lý khẩn cấp về chất lượng nước   

 
4. Thực hiện những bước đã được xác định để hỗ trợ việc thực hiện Thủ tục Chất lượng 

nước   
 

5. Xây dựng và thực hiện những biện pháp thích hợp để quản lý Thủ tục Chất lượng Nước, 
bao gồm việc bổ sung, cập nhật các cơ chế thực hiện. 

 


