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Đức tài trợ bổ sung 1,45 triệu EUR cho Ủy hội Sông Mê Công Quốc tế 
 

Viên Chăn, CHDCND Lào, ngày 18/11/2021 — Đức sẽ phân bổ thêm 1,45 triệu EUR cho Ủy 
hội Sông Mê Công Quốc tế (MRC) để giải quyết các thách thức về phát triển và quản lý ở Hạ 
lưu sông Mê Công. Khoản tài trợ bổ sung này sẽ thúc đẩy hợp tác kỹ thuật trong quá trình 
thực hiện Kế hoạch Chiến lược của MRC giai đoạn 2021–2025, và bổ sung cho khoản đóng 
góp trị giá 3 triệu EUR của Đức đã công bố lần đầu vào tháng 6 năm 2021. 
 
Trong một buổi lễ diễn ra tại Viên Chăn ngày 18 tháng 11, tiến sĩ Christina Seeberg-Elverfeldt, 
Trưởng Ban Hợp tác Phát triển của Đại sứ quán Đức tại CHDCND Lào, cho biết khoản tài trợ 
bổ sung này sẽ tăng cường khả năng của MRC trong việc ứng phó với các rủi ro khí hậu. 
 
“Khoản tài trợ bổ sung này sẽ giúp MRC thiết lập Mạng lưới Quan trắc Sông chủ chốt của Ủy 
hội ở Khu vực Mê Công, đây là một bước thiết yếu để có được dữ liệu và thông tin kịp thời 
hơn về tác động của các dự án hạ tầng tài nguyên nước không chỉ ở dòng chính sông Mê Công 
mà còn ở các sông nhánh. Chúng tôi hy vọng số tiền tài trợ này sẽ góp phần tạo ra các quyết 
định liên quan tới việc phát triển và quản lý có trách nhiệm tài nguyên nước dựa trên cácthông 
tin đầu vào, cũng như tăng cường khả năng của MRC trong quản lý rủi ro lũ lụt và hạn hán 
hiệu quả hơn”.  
 
Tiến sĩ An Pich Hatda, Giám đốc điều hành Ban Thư ký MRC, cho biết các khoản tài trợ này 
thể hiện cam kết của Chính phủ Đức đối với hoạt động hợp tác trong tương lai vì sự phát triển 
có trách nhiệm và quản lý tốt tại lưu vực sông Mê Công. 
 
“Chúng tôi cảm ơn Chính phủ Đức đã quyết định cung cấp thêm kinh phí cho MRC, khoản tài 
trợ bổ sung này sẽ được dùng để cải thiện khả năng thu thập dữ liệu và bảo vệ tương lai của 
nhiều người dân có sinh kế phụ thuộc vào Hạ lưu sông Mê Công hiệu quả hơn.”  
 
Khoản tài trợ bổ sung này sẽ hỗ trợ cho Dự án Hợp tác về Tài nguyên Nước xuyên Biên giới ở 
Hạ lưu sông Mê Công. Dự án này tập trung nâng cao năng lực cho Mạng lưới Quan trắc Sông 
chủ chốt của MRC, một dự án chung nhằm cải thiện khả năng chống chịu với khí hậu ở tiểu 
lưu vực 9C-9T của Biển Hồ, và phát triển tổ chức. 
 
Đức đã hợp tác chặt chẽ với MRC và đạt được những kết quả đáng tán dương từ Chương 
trình Giám sát Môi trường Chung (JEM) tại các đập thủy điện Xayaburi và Don Sahong. Kết 
quả sơ bộ từ hai dự án thử nghiệm, sẽ được công bố trong năm nay, khẳng định vai trò quan 
trọng của việc thu thập dữ liệu đáng tin cậy và phù hợp đối với việc ra các quyết định dựa 
trên đầy đủ thông tin đầu vào về phát triển và quản lý tài nguyên nước. 
 
Đức có quan hệ hợp tác lâu dài với MRC kể từ khi MRC được thành lập vào năm 1995. Trong 
những năm qua, Đức đã cung cấp hơn 50 triệu EUR hỗ trợ kỹ thuật và tài chính để giúp thực 
hiện tầm nhìn của MRC về “một Lưu vực sông Mê Công thịnh vượng về kinh tế, công bằng về 
xã hội, lành mạnh về môi trường và chống chịu với biến đổi khí hậu.” 
 
 



 

 

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 trung tâm 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: 
Ông Sopheak Meas, Cán bộ Truyền thông – phụ trách Báo chí 
Ban Thư ký Ủy hội Sông Mê Công Quốc tế  
Email: sopheak@mrcmekong.org 
ĐT: +856-20-77779168  

###  


