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MRC sẵn sàng hỗ trợ rà soát và cập nhật kế hoạch và chiến lược phát 
triển thủy điện của Lào 
 
Viên Chăn, CHDCND Lào, ngày 15/8/2018 – Ủy hội Sông Mê Công Quốc tế (MRC) hoan 
nghênh quyết định của CHDCND Lào về việc rà soát, kiểm tra tất cả các đập hiện có và đập 
đang xây dựng, cũng như đình chỉ xem xét tất cả dự án thủy điện mới sau sự cố vỡ đập 
Xepian Xenamnoy. Đây là một quyết định được hoan nghênh rộng rãi và mang tính cấp tiến 
của Thủ tướng Chính phủ nước CHDCND Lào sau cuộc họp bất thường của nội các chính 
phủ vào ngày 6 tháng 8 năm 2018. 
 
Theo thông cáo báo chí của Chính phủ Lào, việc rà soát và đình chỉ cũng là dịp để CHDCND 
Lào cập nhật kế hoạch và chiến lược phát triển thủy điện của mình. 
 
Ông Phạm Tuấn Phan - Giám đốc điều hành Ban Thư ký MRC cho biết: “Là một tổ chức liên 
chính phủ, chúng tôi nhiệt liệt hoan nghênh quyết định này cũng như sáng kiến của Thủ 
tướng Chính phủ Lào về việc rà soát lại tất cả các đập và đình chỉ tất cả các dự án thủy điện 
mới. Chúng tôi đang tìm cách hiệp lực với CHDCND Lào rà soát và cập nhật kế hoạch và 
chiến lược phát triển thủy điện quốc gia này dựa trên kế hoạch và chiến lược phát triển lưu 
vực của Ủy hội vì một khu vực Mê Công bền vững hơn.” 
 
CHDCND Lào là một thành viên tích cực, là quốc gia tham gia đóng góp cho Ủy hội và là 
nơi Ban Thư ký MRC đặt trụ sở. Ủy hội đã và đang hỗ trợ Lào và ba quốc gia thành viên 
khác gồm Campuchia, Thái Lan và Việt Nam tiến hành các hoạt động phát triển bền vững tại 
lưu vực sông Mê Công. Ủy hội có đầy đủ cả chiến lược và chuyên môn kỹ thuật để sẵn sàng 
hỗ trợ các quốc gia thành viên, đặc biệt là CHDCND Lào trong công việc này. 
 
Gần đây, MRC đã hoàn thành nghiên cứu có chi phí 4,7 triệu Đô la Mỹ về Phát triển và Quản 
lý bền vững Lưu vực Sông Mê Công bao gồm tác động của các dự án thủy điện trên dòng 
chính, với tên gọi “Nghiên cứu của Hội đồng.” Nghiên cứu này được Thủ tướng Chính phủ 
các quốc gia Mê Công phê duyệt vào cuối năm 2011 và hoàn thành vào tháng 12 năm 2017. 
Nghiên cứu cho thấy cả tác động tích cực lẫn tiêu cực của các dự án phát triển sử dụng tài 
nguyên nước. 
 
Tại Hội nghị Thượng đỉnh lần thứ 3 của Ủy hội sông Mê Công được tổ chức vào tháng 4 năm 
2018, sau khi được Thủ tướng Chính phủ các quốc gia Mê Công chấp thuận việc cân nhắc sử 
dụng kết quả của Nghiên cứu của Hội đồng, MRC hiện đang cập nhật Chiến lược Phát triển 
Thủy điện Bền vững (SHDS) với một số lộ trình xem xét danh mục các dự án tối ưu nhất và 
bền vững nhất. Việc cập nhật này có tính tới nhu cầu và hợp tác năng lượng trong khu vực, 
các mục tiêu phát triển quốc gia, các hình thức năng lượng tái tạo mới, biến đổi khí hậu, ảnh 
hưởng xã hội và môi trường xuyên biên giới, chia sẻ chi phí và lợi ích cũng như các dự án 
chung. 
 
Chiến lược SHDS dự kiến sẽ được các quốc gia thành viên phê duyệt vào đầu năm 2019 và 
sau khi được phê duyệt, các quốc gia sẽ điều chỉnh kế hoạch và dự án cấp quốc gia một cách 
phù hợp. Chiến lược cũng sẽ đóng góp cho Chiến lược Phát triển Lưu vực Mê Công (BDS) 



cập nhật vào năm 2019 cùng với Kế hoạch Phát triển Lưu vực (BDP) mới cho tàn bộ lưu vực. 
Đây là chiến lược và kế hoạch hợp tác nỗ lực giải quyết các nhu cầu, thách thức và tận dụng 
cơ hội ở tầm quốc gia, xuyên biên giới và cấp khu vực. BDS/BDP không chỉ ưu tiên các dự 
án thủy điện mà còn quan tâm đến các vấn về tưới tiêu, chống lũ lụt và hạn hán, giao thông 
thủy và du lịch.  
 
MRC sẽ kêu gọi các Đối tác Đối thoại của mình là Trung Quốc và Myanmar tham gia và làm 
việc chặt chẽ với các đối tác này để cập nhật BDS/BDP bởi vì các nhu cầu phát triển và quản 
lý sông Mê Công cần được tiến hành từ góc độ toàn lưu vực. Các khung hợp tác liên quan 
của Mê Công như Cơ chế Hợp tác Mê Công – Lan Thương (LMC), Tiểu vùng Mê Công mở 
rộng, Sáng kiến Hạ lưu sông Mê Công, Mê Công – Nhật Bản, Mê Công – Hàn Quốc, và Hợp 
tác Mê Công - sông Hằng cũng được đề nghị tham gia và hỗ trợ.  
 
Chiến lược SHDS cập nhật, kế hoạch và chiến lược phát triển thủy điện của Lào, và các chiến 
lược kế hoạch lưu vực BDS/BDP sẽ giúp lưu vực sông Mê Công phát triển bền vững hơn khi 
các dự án xây dựng thủy điện đáp ứng lợi ích trên toàn lưu vực với ít chi phí tác động xuyên 
biên giới được ưu tiên xem xét triển khai. Các dự án này sẽ áp dụng các hướng dẫn của MRC 
như Hướng dẫn thiết kế đập trên dòng chính gồm các tiêu chuẩn an toàn đập, và quy trình 
Tham vấn trước theo Thủ tục Thông báo, Tham vấn trước và Thỏa thuận (PNPCA) – một bộ 
gồm ba quy trình riêng biệt do các Quốc gia thành viên của MRC tiến hành đối với các dự án 
sử dụng nước từ lưu vực Mê Công và có thể gây thay đổi lớn về dòng chảy và chất lượng 
nước trên dòng chính sông Mê Công. 
 
Ông Phạm Tuấn Phan - Giám đốc điều hành Ban Thư ký MRC chia sẻ: “Sự cố vỡ đập gần 
đây là tổn thât lớn cho CHDCND Lào nhưng đồng thời lại mở ra hy vọng mới cho sự phát 
triển của một trong những dòng sông lớn nhất trên thế giới theo hướng tối ưu hơn, bền vững 
hơn và ít bất đồng hơn. Chúng tôi sẽ hỗ trợ Chính phủ CHDCND Lào và các quốc gia Mê 
Công một cách tối ưu nhất. Tôi cũng kêu gọi tất cả các tổ chức và các khung hợp tác liên 
quan tới Mê Công hãy cùng tham gia với Ủy hội trong nỗ lực này.” 
 
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. 
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