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Đề nghị Lào cải thiện đánh giá tác động và đưa ra các giải pháp hiệu quả 
nhằm giảm nhẹ tác động trong quá trình xây dựng và vận hành đập 
Luang Prabang 
 
Viên Chăn, CHDCND Lào, ngày 01/07/2020 – Trong Phiên họp của Ủy hội Sông Mê Công Quốc tế 
(MRC) để hoàn tất quá trình tham vấn trước kéo dài sáu tháng đối với dự án thủy điện Luang 
Prabang 1.460 MW, các quốc gia Campuchia, Thái Lan và Việt Nam đã đề nghị CHDCND Lào tiến 
hành đánh giá chặt chẽ các tác động xuyên biên giới và tăng cường các biện pháp đề xuất nhằm 
làm giảm nhẹ tác động tiêu cực tiềm tàng của dự án này. 
 
Tại phiên họp đặc biệt của Ủy ban Liên hợp MRC vào ngày hôm qua, ba quốc gia được thông báo 
đánh giá cao chính phủ Lào đã trình dự án để tiến hành tham vấn trước cũng như hợp tác cung 
cấp dữ liệu, tài liệu bổ sung và sẵn sàng tiếp thu các nhận xét và khuyến nghị từ các quốc gia 
thành viên cũng như các bên liên quan. Ba quốc gia được thông báo tôn trọng chủ quyền và các 
quyền của CHDCND Lào trong việc đưa ra các quyết định liên quan đến dự án Luang Prabang, 
song cũng đề nghị CHDCND Lào cân nhắc một cách thích đáng các khuyến nghị được đưa ra 
trong Phiếu Yêu cầu trả lời tham vấn chính thức do ba quốc gia cung cấp. 
 
Phiếu Yêu cầu trả lời tham vấn chính thức của Campuchia có nêu: “Cần tiến hành thêm đánh giá 
tác động môi trường xuyên biên giới, cân nhắc kế hoạch và biện pháp giảm nhẹ phù hợp và hiệu 
quả. Cần đưa ra chiến lược quản lý trầm tích/phù sa và các biện pháp giảm nhẹ.” 
 
Phiếu Yêu cầu trả lời tham vấn chính thức của Thái Lan có nêu: “Đề nghị CHDCND Lào và đơn vị 
phát triển dự án thành lập một Quỹ Hỗ trợ (Endowment Fund) và xác định các biện pháp giảm 
nhẹ tác động xuyên biên giới về kinh tế - xã hội, sinh kế và môi trường.” 
 
Phiếu Yêu cầu trả lời tham vấn chính thức của Việt Nam có nêu: “Các tác động tích lũy của dự án 
thủy điện Luang Prabang và tất cả các dự án thủy điện trên dòng chính sông Mê Công cần được 
đánh giá toàn diện.” 
 
Kết thúc quá trình tham vấn trước cho thủy điện Luang Prabang, Ủy ban Liên hợp đã ra Tuyên 
bố nêu rõ quan điểm của MRC, kêu gọi chính phủ Lào cân nhắc và xử lý các nhận xét và khuyến 
nghị trong Báo cáo Thẩm định Kỹ thuật và các Phiếu Yêu cầu trả lời tham vấn chính thức của các 
quốc gia được thông báo. 
 
Tiến sỹ Somkiat Prajamwong, Chủ tịch Ủy ban Liên hợp MRC năm 2020, chủ trì phiên họp cho 
biết: “Tuyên bố phản ánh ý kiến của các bên liên quan cũng như các quan ngại được tổng hợp từ 
tham vấn quốc gia và khu vực. Tuyên bố cũng nêu ra các biện pháp để tránh, giảm thiểu và giảm 
nhẹ tác động tiêu cực tiềm tàng xuyên biên giới của dự án bằng cách tập trung vận hành điều 
phối các đập thủy điện bậc thang.” 
 
CHDCND Lào, trong Thông báo Chính thức, đã nhấn mạnh cam kết của Lào để giải quyết các tác 
động tiêu cực tiềm tàng đã nêu cũng như cam kết sẽ cải thiện dự án. 

http://www.mrcmekong.org/assets/Uploads/Cambodia-Official-Reply-Form.pdf
http://www.mrcmekong.org/assets/Uploads/Thailand-Official-Reply-Form.pdf
http://www.mrcmekong.org/assets/Uploads/Viet-Nam-Official-Reply-Form.pdf
http://www.mrcmekong.org/assets/Uploads/Lao-PDR-Official-Response.pdf


 
Ông Chanthanet Boualapa, Ủy viên Ủy ban Liên hợp từ CHDCND Lào, trưởng phái đoàn của Lào 
phát biểu tại phiên họp: “Chính phủ CHDCND Lào luôn cam kết giải quyết các quan ngại chủ chốt 
và hoan nghênh quá trình tham gia, trao đổi và chia sẻ thông tin, tham quan thực địa và giám 
sát chung để đảm bảo giảm thiểu các tác động tiêu cực xuyên biên giới và mang lại lợi ích trực 
tiếp và gián tiếp cho tất cả các bên, bao gồm cả các bên liên quan.” 
 
Về an toàn đập, ông đưa ra ví dụ “Lào đã điều chỉnh Hướng dẫn An toàn Đập mới và Hướng dẫn 
này đáp ứng và thậm chí vượt cả các tiêu chuẩn quốc tế. Tất cả các dự án mới gồm cả dự án 
Luang Prabang phải tuân thủ các hướng dẫn nghiêm ngặt này.” 
 
Thiết lập cơ chế giám sát dự án trong quá trình xây dựng và vận hành 
 
Cũng trong phiên họp này, Ủy ban Liên hợp đã phê duyệt kế hoạch hậu tham vấn, được gọi là Kế 
hoạch Hành động Chung (JAP), để triển khai Tuyên bố này và tạo ra cơ chế và nền tảng để tiếp 
tục báo cáo và trao đổi thường xuyên về tiến độ và quá trình vận hành của dự án. 
 
Tiến sỹ An Pich Hatda, Giám đốc Điều hành Ban Thư ký MRC cho biết: “Kế hoạch Hành động 
Chung tạo cơ hội để MRC, các bên liên quan, CHDCND Lào và nhà thầu dự án chia sẻ thông tin 
kiến thức, dữ liệu và phản hồi về dự án Luang Prabang trong suốt chu trình xây dựng và vận 
hành.” 
 
Vào tháng 7 năm ngoái, chính phủ Lào đã trình Dự án Luang Prabang để tham vấn trước. Đây là 
dự án thứ năm được trình để tiến hành quá trình tham vấn trước của MRC. Quá trình tham vấn 
trước sáu tháng chính thức bắt đầu vào ngày 08 tháng 10 năm 2019, và theo kế hoạch được 
hoàn tất vào ngày 07 tháng 04 năm 2020. Nhưng do đại dịch Covid-19, cũng như cần thêm thời 
gian để tham vấn, Ủy ban Liên hợp chỉ có thể hoàn tất kết luận vào ngày hôm qua. 
 
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 đóng vai trò là 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. 
 
-KẾT THÚC- 
 
Để biết thêm thông tin chi tiết, mời liên hệ: 
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