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An ninh nguồn nước ở Mê công và ASEAN - chìa khóa cho một tương lai 
an toàn và bền vững 
 
Viên Chăn, CHDCND Lào, ngày 24/08/2021 – Đối thoại An ninh Nguồn nước ASEAN-MRC đầu tiên 
tổ chức trong tuần trước đã tập trung vào ba giải pháp chuyên đề về chính sách, công nghệ và 
hợp tác đối tác để giúp các quốc gia ở Mê Công và khu vực ASEAN rộng hơn giải quyết các thách 
thức sống còn về an ninh nguồn nước mà khu vực này đang phải đối mặt. 
 
Ngài Phonepaseuth Phouliphanh, Quyền Chủ tịch Ủy ban Liên hợp MRC năm 2021 cho biết: “Trong 
bối cảnh thay đổi chế độ thủy văn và thời tiết trên toàn cầu, phải khẩn trương tìm ra các lộ trình 
bền vững để đảm bảo an ninh nguồn nước cho khu vực.” “Việc này đòi hỏi sự lãnh đạo, đổi mới 
sáng tạo, và hợp tác chiến lược giữa các quốc gia trong khu vực và các đối tác.” 
 
Ở cấp độ chính sách, các quan chức cấp cao và chuyên gia kêu gọi tất cả các bên và các chủ thể 
tăng cường cải thiện tính minh bạch và sự tham gia để thúc đẩy quản lý bền vững tài nguyên nước 
và các tài nguyên liên quan trong toàn khu vực ASEAN. 
 
Theo kết luận của phiên đối thoại kéo dài hai ngày kết thúc vào thứ Sáu tuần trước, cần tăng 
cường cải cách chính sách và thể chế để thúc đẩy quản lý tổng hợp tài nguyên nước (QLTH TNN). 
Đối thoại cũng kêu gọi tăng cường hội nhập khu vực và địa phương, đặc biệt trong các lĩnh vực 
quy hoạch tài nguyên nước, quản lý ô nhiễm, dự báo và cảnh báo sớm và nâng cao nhận thức. 
 
Nhưng công nghệ cũng đóng vai trò rất quan trọng. Số hóa và các công cụ mô hình hóa tân tiến, 
như trí tuệ nhân tạo và bản sao kỹ thuật số, hiện đang là một số giải pháp có tác động lớn nhất 
đối với việc quản lý cơ sở dữ liệu tài nguyên nước cấp khu vực. Việc áp dụng kết hợp các công cụ 
này sẽ giúp tăng cường chuyên môn của địa phương để quản lý các rủi ro liên quan đến nước, 
gồm cả lũ lụt và hạn hán, đồng thời cải thiện chất lượng và số lượng nước hồ chứa. 
 
Các đại biểu cũng nêu ý kiến về việc thu hút sự tham gia rộng rãi của các tổ chức, và tranh thủ 
hơn nữa các quan hệ đối tác công - tư. Việc khối tư nhân tham gia sâu hơn có thể hỗ trợ các chính 
phủ ASEAN tiếp cận công nghệ mới, trong khi việc tăng cường hợp tác cấp khu vực sẽ tạo điều 
kiện trao đổi chuyên môn QLTH TNN và khuyến khích đầu tư bền vững. 
 
Ngài Kung Phoak, Phó Tổng Thư ký ASEAN phụ trách Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN, cho biết: 
“Bảo vệ tài nguyên nước của khu vực từ lâu đã là một phần không thể thiếu trong công tác của 
ASEAN trong những năm qua. Ông Kung nhấn mạnh giá trị của việc thúc đẩy hợp tác cấp khu vực 
và tăng cường liên kết giữa các quốc gia ASEAN để giải quyết các vấn đề đang nổi lên về tài nguyên 
nước, gồm tiếp cận công bằng nguồn cung nước an toàn với chi phí hợp lý, đủ tài nguyên nước 
để đảm bảo an ninh lương thực nhằm hỗ trợ các nền kinh tế trong khu vực, và các giải pháp bền 
vững nhằm giảm thiểu các hiểm họa liên quan tới nước. 
 
Hơn 70 triệu người đang có nguồn thu nhập hoặc sống phụ thuộc một phần hoặc hoàn toàn vào 
sông Mê Công. Nhưng các vấn đề xuyên biên giới cấp bách ở nhiều nơi trong khu vực ASEAN rộng 
hơn đã nghiêm trọng tới mức cần phải củng cố sâu sắc đoàn kết khu vực để thu hẹp khoảng cách 
phát triển. 



 

 

Mô hình đánh giá tác động của hoạt động phát triển trong khu vực do MRC triển khai gần đây cho 
thấy tình trạng suy thoái môi trường đã trầm trọng hơn trong hơn 25 năm qua kể từ khi thành lập 
MRC. 
 
Một số khuyến nghị thảo luận trong Đối thoại có thể hình thành cơ sở để xây dựng một cơ chế 
cấp khu vực nhằm tăng cường đối thoại và hợp tác, điều phối. Để giải quyết tác động do các hoạt 
động của con người gây ra và sự bất bình đẳng giữa các quốc gia, cần tăng cường trao đổi thông 
tin cũng như hỗ trợ kỹ thuật và tài chính giữa các quốc gia ASEAN và các đối tác phát triển. 
 
Đối thoại An ninh Nguồn nước ASEAN-MRC lần thứ nhất được tổ chức trên cơ sở khung hợp tác 
giữa ASEAN và MRC ký kết vào năm 2018. Ban Thư ký MRC và các quốc gia Hạ lưu sông Mê Công, 
cùng các quốc gia thành viên ASEAN, cam kết hoàn thành các mục tiêu của Hiệp định Mê Công 
1995 và tầm nhìn của ASEAN về an ninh nguồn nước đến năm 2025 qua việc tăng cường hợp tác 
và điều phối. 
 
Đối thoại lần thứ nhất này đã tập trung vào các giải pháp và trao đổi chuyên môn, kỹ thuật giữa 
các nhà hoạch định chính sách và chuyên gia ASEAN, và Đối thoại An ninh Nguồn nước ASEAN-
MRC lần thứ hai dự kiến tổ chức vào năm 2023 có thể tập trung vào các cuộc thảo luận chính sách 
với sự tham gia của nhiều bên liên quan hơn. 
 
ASEAN và MRC sẽ tổ chức thảo luận về cách thức để chuyển các khuyến nghị chính của Đối thoại 
thành các hành động chính sách. 
 

 
-KẾT THÚC- 
 
Lưu ý cho ban biên tập: 
 
ASEAN là một cộng đồng đoàn kết, quy tụ các quốc gia Brunei Darussalam, Campuchia, Indonesia, 
CHDCND Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam với mong muốn 
chung và ý chí tập thể là sống trong một khu vực hòa bình, an ninh và ổn định lâu dài, tăng trưởng 
kinh tế bền vững, thịnh vượng chung và tiến bộ xã hội, đồng thời thúc đẩy lợi ích, lý tưởng và 
nguyện vọng sống còn của khu vực. Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập www.asean.org. 
 
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. 
 
Để biết thêm thông tin chi tiết, mời liên hệ: 
Ông Sopheak Meas, Cán bộ Truyền thông – phụ trách Báo chí 
Ban Thư ký Ủy hội Sông Mê Công Quốc tế 
ĐT: +856-2077779168 
email: sopheak@mrcmekong.org 
 
Bà Mustika Larasati Hapsoro, Cán bộ Truyền thông 
Vụ Quan hệ Cộng đồng, Ban Thư ký ASEAN 
ĐT: +62-217243372 
email: mustika.hapsoro@asean.org 
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