
 
 

Tin đăng ngay 
 
Hội nghị quốc tế đề xuất ưu tiên cho các nước lưu vực sông Mê Công để đạt được chương 
trình phát triển bền vững  
 
Xiêm Riệp, Campuchia, ngày 3 tháng 4 năm 2018— Ủy hội sông Mê Công (MRC) đã tổ chức 
Hội nghị Quốc tế diễn ra trong hai ngày 2 và 3 năm 2018. Đây là một trong những hội nghị lớn 
nhất do MRC từng tổ chức với 400 đại biểu tham dự, đại diện cho các cơ quan chính phủ của 
các nước sông Mê Công, các tổ chức phi chính phủ, cơ quan nghiên cứu, khu vực tư nhân, và 
các tổ chức lưu vực sông khác. Các đại biểu đã đưa ra đề xuất nhằm tăng cường nỗ lực chung 
và đẩy mạnh quan hệ đối tác để đạt được các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDG) trong khu 
vực. 
 
“Cần kết hợp tổng lực các nguồn lực, tiềm năng và con người từ các bên tham gia để cùng 
đóng góp và tham gia đẩy mạnh hợp tác đối tác, tăng cường tạo ra các cơ hội và đương đầu 
với các thách thức tại lưu vực sông Mê Công,” Bộ trưởng Tài nguyên nước và Khí tượng 
Campuchia đồng thời là thành viên Hội đồng MRC Campuchia, Lim Kean Hor, phát biểu khai 
mạc hội nghị vào hôm thứ Hai vừa rồi. 
 
Hội nghị đánh giá cao các nỗ lực chung và hợp tác đối tác giúp đẩy mạnh các hoạt động của 
Ủy hội – từ phát triển và thực hiện các hướng dẫn, chiến lược và các quy trình đến việc cùng 
tham gia giám sát, đánh giá, lập báo cáo tình trạng lưu vực, cũng như làm việc với các đối tác 
và các bên liên quan.  
 
Các đại biểu tham gia hội nghị đều thống nhất rằng, những nỗ lực chung này không chỉ giúp 
các quốc gia thành viên thực hiện được cam kết quốc gia đối với Mục tiêu Phát triển Bền vững 
(SDG) thứ 6 về nước, mà còn hoàn thành các mục tiêu về đói nghèo, giới, năng lượng, hạ tầng, 
biến đổi khí hậu, môi trường, ổn đinh hòa bình và thể chế, cũng như quan hệ hợp tác đối tác. 
Ủy hội nhìn nhận phát triển và quản lý nước cùng các tài nguyên liên quan có vai trò quan 
trọng để đạt được phát triển bền vững. Ủy hội cũng có kế hoạch cung cấp thông tin nền tảng 
hỗ trợ cho quá trình ra quyết định và hợp tác của các quốc gia Mê Công.  
 
Chẳng hạn, các đại biểu tham gia hội nghị thấy rằng nghiên cứu kéo dài 6 năm mới hoàn tất 
gần đây của MRC về phát triển và quản lý bền vững sông Mê Công, được gọi là Nghiên cứu Hội 
đồng, vẫn còn nhiều thiếu sót. Tuy nhiên, Nghiên cứu lại là tài liệu tham khảo có nền tảng khoa 
học nhằm định hướng cho việc hoạch định chính sách.  
 
Kết quả của Nghiên cứu Hội đồng nêu ra các tác động cả tiêu cực cũng như tích cực của phát 
triển. Việc giải quyết những tác động bất lợi  xuyên biên giới đòi hỏi phải các bên phải cùng nỗ 
lực và tăng cường hợp tác, ví dụ như tối ưu hóa các kế hoạch và dự án nhằm tối đa hóa lợi ích 
với chi phí thấp nhất, thực hiện các giải pháp giảm nhẹ, và đánh giá giải pháp thay thế cho việc 
thiết kế và chọn địa điểm cho các dự án hạ tầng để giải quyết vấn đề an ninh nước - lương 
thực - năng lượng. Các quốc gia Mê Công - Lan Thương có thể đồng tài trợ và đồng sở hữu các 
đánh giá này.  
 



Hai biên bản thỏa thuận giữa Ủy hội Sông Mê Công quốc tế và các tổ chức Liên Hợp Quốc đã 
được ký kết vào dịp này. Đó là biên bản thỏa thuận với Ủy ban Kinh tế Xã hội châu Á Thái Bình 
Dương Liên Hiệp Quốc (ESCAP) và với Văn phòng Dịch vụ Dự án của Liên Hiệp Quốc (UNOPS). 
MRC sẽ phối hợp với ESCAP xác định và đánh giá rủi ro thiên tai, và giảm nhẹ những rủi ro này, 
cũng như chuẩn bị ứng phó với hậu quả của các thảm hỏa thiên tai khẩn cấp, bao gồm cả lũ 
lụt và hạn hán. Với UNOPS, MRC sẽ tập trung chủ yêu vào khai thác các dịch vụ mua sắm và 
gây quỹ cho các dự án quy mô toàn lưu vực của MRC.   
   
Các thông điệp và đề xuất từ hội nghị quốc tế sẽ được đưa ra Hội nghị Bộ trưởng MRC, diễn 
ra vào ngày 4 tháng 4 năm 2018, và Hội nghị Cấp cao MRC lần thứ 3, nơi tập hợp lãnh đạo 
chính phủ các quốc gia thành viên MRC và các đối tác đối thoại vào thứ Năm, ngày 5 tháng 4 
năm 2018, tại Xiêm Riệp, Campuchia.  
 
Lưu ý với biên tập viên: 
 
MRC là một tổ chức liên chính phủ về hợp tác và đối thoại khu vực tại lưu vực sông Mê Công, 
thành lập năm 1995 dựa trên Hiệp ước Mê Công giữa Campuchia, Lào, Thái Lan và Việt Nam. 
MRC có chức năng như một diễn đàn khu vực cho ngoại giao nguồn nước cũng như đầu mối 
về quản lý nguồn nước vì sự phát triển bền vững của khu vực. 
 
Để biết thêm về hội nghị thượng đỉnh: www.mrcsummit.org  
 
 
- HẾT - 
 
Để biết thêm thông tin, xin liên hệ: 
Ông Sopheak Meas 
Cán bộ Truyền thông Báo chí  
Ban thư ký Ủy hội sông Mê Công  
E-mail: sopheak@mrcmekong.org  
Phone: +856-21-263263, ext. 4607 
Mobile: +856-20-77779168 
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