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MRC, JICA Khởi động Nghiên cứu chung về Bảo tồn rừng Mê Công 
để quản lý lưu vực tốt hơn. 
 
 
Viên Chăn, CHDCND Lào, ngày 22 tháng 6 năm 2018 – Ủy hội sông Mê Công (MRC) và Cơ 
quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) đã khởi động một nghiên cứu chung về bảo tồn rừng và 
quản lý lưu vực sông ở hạ lưu sông Mê Công như một phần nỗ lực của hai tổ chức này nhằm 
quản lý tốt hơn và bảo tồn sức khỏe môi trường lưu vực. 
 
Nghiên cứu này được thông báo trong cuộc họp khởi động tổ chức ngày hôm nay tại Viên Chăn, 
CHDCND Lào, trong buổi họp này MRC và JICA đã ký bản ghi nhớ hợp tác triển khai dự án 
trước sự chứng kiến của 40 quan chức, cán bộ từ hai cơ quan này. 
 
Dự án này do Chính phủ Nhật Bản tài trợ thông qua JICA, sẽ được triển khai tại năm quốc gia 
Mê Công gồm Campuchia, CHDCND Lào, Thái Lan, Việt Nam và Myanmar, và sẽ kết thúc vào 
tháng 3 năm 2019. 
 
Ngài Phạm Tuấn Phan - Giám đốc điều hành Ban Thư ký MRC cho biết “Dự án này cho phép 
chúng ta đánh giá hiện trạng che phủ rừng và bảo tồn rừng ở các quốc gia thành viên và 
Myanmar để đưa ra biện pháp đối phó thông qua các khuyến nghị chính sách về quản lý chất 
lượng cao trên toàn lưu vực nhằm bảo tồn rừng”. 
 
Chính phủ Nhật Bản là một trong những đối tác phát triển lâu dài của MRC, đã và đang tích cực 
hỗ trợ tài chính cho Ủy hội kể từ năm 2001 trong nhiều lĩnh vực, gồm quản lý lũ lụt và hạn hán, 
thủy lợi, giao thông thủy an toàn, biến đổi khí hậu và quản lý môi trường. 
 
Ngài Morita Takahiro – Phó Tổng Giám đốc cấp cao JICA đã chia sẻ” “Nhật Bản tham gia với 
MRC trong nhiệm vụ tối quan trọng này nhằm tạo ra sự cân bằng phù hợp giữa phát triển và bảo 
vệ thiên nhiên, hướng tới sự phát triển bền vững cho lưu vực.” “Chúng tôi sẽ đóng góp tri thức, 
công nghệ và nguồn lực để hỗ trợ MRC tìm ra giải pháp cho các vấn đề môi trường hiện nay 
trong lưu vực.” 
 
Dự án này là một sáng kiến của ngài Shinzo Abe - Thủ tướng Nhật Bản, ngài đã bày tỏ ý định của 
mình tại Hội nghị cấp cao Mê Công – Nhật Bản lần thứ 8 ở Viên Chăn vào tháng 9 năm 2016 về 
việc bắt đầu một nghiên cứu để góp phần bảo tồn môi trường, đặc biệt là bảo vệ tài nguyên rừng 
tại lưu vực sông Mê Công. Kể từ thời điểm đó, một nhóm chuyên gia của JICA đã làm việc để 
phát triển dự án này. 
 
Đầu năm nay, MRC đã khởi động hai dự án chung giữa Campuchia và CHDCND Lào, và 
Campuchia và Thái Lan để cải thiện quản lý tài nguyên lưu vực Mê Công và giải quyết vấn đề lũ 
lụt và hạn hán. Các dự án này tập trung vào lập kế hoạch phát triển xuyên biên giới về quản lý tài 
nguyên nước ở khu vực thác Khone giữa Campuchia và CHDCND Lào, gồm cả việc giám sát tác 
động môi trường do dự án Don Sahong gây ra; và đánh giá và lập kế hoạch chung về quản lý lũ 
và hạn ở các khu vực biên giới giữa Campuchia và Thái Lan, những nơi thường xảy ra lũ lụt. 
 



Hai dự án chung này được Chính phủ Đức tài trợ thông qua Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) 
tới tháng 3 năm 2019, trong khi ba dự án khác được xây dựng trong cùng kỳ vẫn cần hỗ trợ tài 
chính. 
 
Lưu ý cho biên tập viên: 
 
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. 
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