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Ủy hội Sông Mê Công tổ chức đối thoại với các Đối tác phát triển  

về các vấn đề trọng yếu 

 

Ngày 30 tháng 6 năm 2017, Thủ đô Viên Chăn, CHDCND Lào – Ủy hội Sông Mê Công  

(MRC) và các Đối tác Phát triển (các nhà tài trợ) của MRC, đã tổ chức cuộc họp Đối tác 

Phát triển hàng năm tại Viên Chăn, CHDCND Lào để thảo luận những vấn đề quan trọng 

liên quan đến các mối quan tâm chung về phát triển và quản lý Lưu vực Sông Mê Công.  

 

Cuộc họp Đối tác Phát triển lần đầu tiên được tổ chức năm 2003 và đây là cuộc họp lần thứ 

15. Đâylà một sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong các hoạt động thường niên của MRC,  

tạo ra cơ hội trao đổi cởi mở nhằm mục đích tăng cường hợp tác và thực hiện hiệu quả Kế 

hoạch Chiến lược của MRC cho giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch Công tác hàng năm của 

MRC trong năm 2017.  

 

Thảo luận tập trung vào (i)  thực hiện Chiến lược Phát triển Lưu vực  (BDS) thông qua các 

dự án; (ii) Kế hoạch Chỉ thị quốc gia đưa ra khung  hoạt động cho quốc gia để hỗ trợ thực 

hiện Chiến lược Phát triển Lưu vực; (iii) tiến độ Nghiên cứu Hội đồng của MRC—một 

nghiên cứu toàn diện cung cấp những số liệu tin cậy về tác động  của phát triển tài nguyên 

nước trên Sông Mê Công đối với môi trường, kinh tế và xã hội về mặt khoa học; và (iv) 

hợp tác với các đối tác và các bên liên quan.   

 

Các Đối tác Phát triển đã ra tuyên bố nhấn mạnh đến vai trò chủ chốt của Ủy hội Sông Mê 

Công trong việc tạo điều kiện đồng thuận về các dự án phát triển có các tác động xuyên 

biên giới dọc theo dòng chính Sông Mê Công và các nhánh sông, cũng như cung cấp tri 

thức cho các bên. Đối tác Phát triển cũng hoan nghênh tiến độ và kết quả của quá trình 

tham vấn trước Dự án Thủy điện Pắc Beng hoàn thành vào tuần trước với tuyên bố chung 

được các quốc gia thành viên (Campuchia, CHDCND Lào, Thái Lan và Việt Nam) nhất trí. 

Các Đối tác Phát triển khuyến khích Ủy hội Sông Mê Công tăng cường hợp tác với 

Myanmar và Trung Quốc, cũng như các diễn đàn và các  khung thảo thuận liên quan trong 

khu vực.  

 

Ủy hội Sông Mê Công hiện đang nhận hỗ trợ tài chính của các đối tác phát triển từ: 

Australia, Bỉ, Liên minh Châu Âu, Pháp, Đức, Nhật Bản, Luxembourga, Hà Lan, Thụy 

Điển, Thụy Sỹ, Hoa Kỳ và Ngân hàng Thế giới.  
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