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MRC đạt được bước tiến lớn trong thúc đẩy quản lý và phát triển tài 
nguyên nước  
 
 
Viên Chăn, CHDCND Lào, ngày 21 tháng 2 năm 2023 - Hôm nay, Ủy hội Sông Mê Công Quốc tế  
(MRC) đã công bố hai văn kiện quan trọng, nhằm phát huy tối đa lợi ích tiềm năng của các dự án 
thủy điện và các dự án phát triển liên quan đến tài nguyên nước khác, đồng thời giảm thiểu tác 
động có hại đáng kể - đối với môi trường và hàng triệu người dân sinh sống dọc theo dòng sông 
lớn nhất Đông Nam Á này. 
 
Cụ thể, MRC đã công bố hai bộ hướng dẫn dành cho các đơn vị phát triển thủy điện xây dựng dự 
án bền vững hơn: Hướng dẫn Thiết kế Sơ bộ cho các Đập đề xuất trên Dòng chính (gọi tắt là PDG) 
và Hướng dẫn Đánh giá Tác động Môi trường Xuyên Biên giới (gọi tắt là TbEIA). 
 
Tại Lễ Công bố ở Viên Chăn, thủ đô nước CHDCND Lào, Tiến sĩ Anoulak Kittikhoun, Giám đốc Điều 
hành Ban Thư ký MRC cho biết: “Bốn quốc gia thành viên MRC nhận thức rõ những thách thức 
gia tăng mà sông Mê Công phải đối mặt khi dòng sông này đang trải qua những biến đổi to lớn.” 
“Do đó, những văn kiện này có vai trò quan trọng và kịp thời, thể hiện cam kết kiên định và nỗ lực 
tập thể của các quốc gia thành viên MRC nhằm giải quyết các vấn đề quan trọng cấp khu vực.” 
 
Ngoài ra, ông Kittikhoun cũng chia sẻ: “Dù mỗi quốc gia đã có hệ thống quy định quốc gia về xây 
dựng và vận hành thủy điện trong biên giới của riêng mình, nhưng lại không có bộ hướng dẫn 
chung nào cấp khu vực để giải quyết các tác động của dự án xuyên biên giới. Giờ đây chúng ta đã 
có các cách tiếp cận chung và mới nhất để quản lý tài nguyên nước chung của chúng ta.” 
 
Phiên bản PDG năm 2009 bao quát nhiều khía cạnh kỹ thuật hơn về xây dựng và vận hành đập, 
bao gồm thủy lực, vận chuyển trầm tích, địa mạo, chất lượng nước, hệ sinh thái thủy sinh, cá và 
nghề cá, an toàn đập và giao thông thủy. 
 
Bản PDG mới là phiên bản cập nhật với nội dung về thủy văn và tác động kinh tế - xã hội, tập trung 
nhiều hơn vào các cộng đồng ven sông và sinh kế ven sông. 
 
Với nhiều thay đổi gần đây, hiện có 11 dự án thủy điện được đề xuất dọc dòng sông Mê Công, 
trong đó 2 dự án đã đi vào vận hành; Các quốc gia thành viên MRC đã đúc rút các bài học từ kinh 
nghiệm của chính mình về thủy điện, cũng như từ các ví dụ và các thực hành tốt nhất trên toàn 
thế giới. Sau bốn năm đàm phán giữa các Quốc gia Thành viên, các nhà phát triển thủy điện, và 
các bên liên quan, bản PDG cập nhật lần này tích hợp những kiến thức mới nhất về tiêu chí thiết 
kế, khoa học và công nghệ. 
 
Trong khi đó, TbEIA là một cơ chế nhạy cảm tương tự liên quan đến quy trình của quốc gia. Đó 
chính là lý do tại sao việc hoàn thiện văn kiện này diễn ra trong nhiều năm. Mặc dù mỗi quốc gia 
có các đánh giá tác động môi trường riêng để xác định xem một dự án có hay không có tác động 
đến tình hình thủy lợi, giao thông thủy, khai thác mỏ, nuôi trồng thủy sản và các lĩnh vực khác 
trong lãnh thổ nước mình, văn kiện TbEIA này vẫn là một bước đột phá và được kỳ vọng là sẽ hoạt 
động vì lợi ích của khu vực, như một công cụ xây dựng lòng tin, tham vấn và hợp tác. 



 

 

Nếu một quốc gia láng giềng dự đoán rằng một dự án, dù là dự án thủy lợi hay giao thông thủy 
quy mô lớn, có thể gây tác động tiêu cực xuyên biên giới, các bên liên quan có thể cùng nhau áp 
dụng TbEIA để thu thập dữ liệu, đánh giá tác động, và đưa ra khuyến nghị dựa vào bằng chứng. 
 
Ông Kittikhoun cho biết: “Tôi muốn trân trọng cảm ơn lãnh đạo của bốn quốc gia thành viên vì 
đồng tâm tiến bước với việc thực hiện và thử nghiệm những hướng dẫn này trên thực tế”, “vì 
những điều như vậy là hy hữu ở các lưu vực sông khác trên thế giới.” 
 
 
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. 
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