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(Bản dịch không chính thức) 

 
Các lãnh đạo Mê Công kêu gọi các giải pháp đổi mới, sáng tạo để giải 
quyết các thách thức tại Hội nghị Thượng đỉnh MRC sắp tới 
 
Các nguyên thủ quốc gia từ bốn quốc gia thành viên của Ủy hội Sông Mê Công Quốc tế (MRC): 
Campuchia, CHDCND Lào, Thái Lan và Việt Nam cùng các đại diện cấp cao từ các Đối tác Đối thoại 
của MRC - Trung Quốc và Myanmar - sẽ họp vào đầu tháng 4 này để thảo luận về tương lai của 
Lưu vực sông Mê Công. 
 
Viên Chăn, CHDCND Lào, ngày 10 tháng 1 năm 2023 — Hội nghị Thượng đỉnh MRC lần thứ 4 và 
Hội nghị Quốc tế sẽ diễn ra trực tiếp từ ngày 2 đến ngày 5 tháng 4 năm 2023 tại Viên Chăn, 
CHDCND Lào. Đây là sự kiện chính trị cấp cao nhất của MRC và là dịp để sáu quốc gia ven sông 
thảo luận về những hoạt động phát triển, cơ hội, và giải pháp đổi mới, sáng tạo mới nhất cho 
những thách thức chưa từng có đang đạt ra với sông Mê Công - đường thủy lớn nhất Đông Nam 
Á - từ các tác động do hoạt động phát triển của dòng sông đến biến đổi khí hậu.  
 
Tiến sĩ Anoulak Kittikhoun, Giám đốc Điều hành Ban Thư ký MRC cho biết: “Mê Công đang trải 
qua những biến đổi to lớn.” “Chúng ta cần đổi mới, sáng tạo liên tục về chính sách, cách tiếp cận 
và công nghệ để quản lý và phát triển Lưu vực sông Mê Công có trách nhiệm và bền vững hơn.” 
 
Trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh MRC lần thứ 4 sẽ là Hội nghị Quốc tế vào ngày 2 và 3 tháng 4 
năm 2023, với chủ đề “Đổi mới và hợp tác vì một Mê Công bền vững và đảm bảo an ninh nước”. 
 
Hội nghị dự kiến sẽ quy tụ khoảng 400 bên liên quan, chuyên gia, và những người quan tâm đến 
sông Mê Công trên toàn thế giới - từ các cơ quan chính phủ, tổ chức quốc tế, khu vực tư nhân, 
học viện và xã hội dân sự. Các đại biểu sẽ trao đổi những hiểu biết sâu sắc, kiến thức áp dụng, và 
kinh nghiệm thực tế về đổi mới, sáng tạo liên quan đến tài nguyên nước để tăng cường hợp tác 
Mê Công. Các cá nhân hoặc tổ chức quan tâm cần đăng ký tham gia trước. Hội nghị đặc biệt hoan 
nghênh các chuyên gia gửi đề xuất/đăng ký phát biểu tại sự kiện. 
 
Sự kiện toàn cầu này sẽ gồm thông tin cập nhật về những dự án phát triển quan trọng, triển vọng, 
và các vấn đề trong quản lý Lưu vực sông Mê Công. Các bài phát biểu quan trọng của các nhà lãnh 
đạo trong nhiều lĩnh vực khác nhau sẽ nêu bật những đổi mới, sáng tạo hàng đầu về chính sách, 
công nghệ và hợp tác xuyên biên giới. 
 
Các phiên khai mạc đưa ra bối cảnh để tạo cơ sở cho các phiên thảo luận. Các chuyên gia sẽ trình 
bày về các công nghệ đổi mới sáng tạo cũng như các hoạt động hợp tác đang thay đổi công tác 
quản lý nước xuyên biên giới thế nào; và việc thực hiện hoạt động tài trợ và cung cấp tài chính 
một các trách nhiệm cùng với hòa nhập giới đang tạo ra khác biệt ra sao đối với hoạt động quản 
lý tài nguyên nước. Các đại biểu tham gia sẽ tham gia vào các phiên thảo luận sôi nổi, triển lãm 
có tính tương tác, và các hoạt động chia sẻ về các công nghệ tiên tiến và giải pháp sáng tạo để có 
thể giải quyết các thách thức của Mê Công một cách hiệu quả hơn. 
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Các thông điệp chính và các khuyến nghị khả thi từ Hội nghị Quốc tế sẽ được cung cấp cho Hội 
nghị Thượng đỉnh, là dịp các nhà lãnh đạo ở khu vực Mê Công sẽ quyết định hướng đi chiến lược 
cho tương lai của Mê Công. 
 
Hội nghị Thượng đỉnh là sự kiện chính trị cấp cao nhất của MRC nhằm tăng cường hợp tác Mê 
Công trong khuôn khổ MRC, tăng cường đoàn kết và đưa ra định hướng chung cho các quốc gia 
ven sông Mê Công và các bên liên quan. Cho đến nay, đã có ba Hội nghị Thượng đỉnh được tổ 
chức tại: Thái Lan (2010), Việt Nam (2014), và Campuchia (2018). 
 
Để biết thêm thông tin về Hội nghị Thượng đỉnh MRC lần thứ 4 và Hội nghị quốc tế, vui lòng truy 
cập www.mrcsummit.org. 
 
Lưu ý cho ban biên tập: 
 
Ủy hội Sông Mê Công Quốc tế là một tổ chức liên chính phủ được thành lập năm 1995 để thúc 
đẩy và điều phối công tác quản lý và phát triển bền vững Lưu vực sông Mê Công. 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 là trung tâm kiến thức của Mê Công. 
 

-KẾT THÚC- 
 
Để biết thêm thông tin chi tiết, mời liên hệ: 
Ông Youpheng Long 
Cán bộ Truyền thông, phụ trách Báo chí 
Ban Thư ký Ủy hội Sông Mê Công Quốc tế 
Email: youpheng@mrcmekong.org 
ĐT: +856 20 93 444 103 
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