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Diễn đàn đối thoại với các bên liên quan của MRC thảo luận về thách thức và 
tìm kiếm giải pháp chung 
 
Viên Chăn, CHDCND Lào, ngày 18 tháng 11 năm 2022 - Ủy hội Sông Mê Công Quốc tế (MRC) sẽ 
tổ chức Diễn đàn các bên liên quan cấp khu vực lần thứ 13. Diễn đàn không chỉ là cơ hội để MRC 
chia sẻ thông tin cập nhật về các dự án thủy điện trên dòng sông lớn nhất Đông Nam Á, mà còn 
thúc đẩy quan hệ hợp tác với các tổ chức đại diện cho người dân, lên tiếng bảo vệ lợi ích của hàng 
triệu gia đình ngư dân và nông dân ở khu vực Mê Công. 
 
Diễn đàn được tổ chức trong ngày 12 - 13 tháng 12 tại thành phố Hồ Chí Minh - Việt Nam và được 
truyền trực tuyến. Sự kiện là cơ hội để các bên thảo luận về thách thức mà lưu vực sông đang 
phải đối mặt cũng như đề xuất các giải pháp: từ cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế dựa vào việc 
phát triển tài nguyên nước; đến giảm thiểu các tác động đến hệ sinh thái hoặc các cộng đồng ven 
sông; và đối phó với những thiệt hại do con người và biến đổi khí hậu gây ra. 
 
Đại biểu tham dự sẽ được nghe thông tin cập nhật về một số đập thủy điện dọc dòng sông Mê 
Công đồng thời cũng sẽ có cơ hội chia sẻ kiến thức và ý kiến của mình. Thêm vào đó, các tổ chức 
xã hội hiện tham gia xây dựng chương trình Diễn đàn trong ngày thứ hai. Đây là dấu hiệu cho thấy 
sự đóng góp ngày càng tăng của tổ chức xã hội cho việc hình thành các ưu tiên của MRC. Tiến sĩ 
Anoulak Kittikhoun – Giám đốc Điều hành Ban Thư ký MRC - cho biết: điều đó cũng phản ánh 
mong muốn của MRC là thu hút phản hồi rộng rãi nhất có thể và tăng cường sự tham gia sâu hơn 
với các tổ chức xã hội. 
 
Tiến sĩ Kittikhoun nói: “Làm việc riêng lẻ sẽ không thể cải thiện tình hình, mà chúng ta cần hợp tác 
cùng nhau”. "Sông Mê Công thuộc về tất cả mọi người, vì vậy tất cả chúng ta cùng có trách nhiệm 
trong việc phát triển cũng như bảo vệ dòng sông này." 
 
Với tiêu đề “Cùng xây dựng giải pháp cho một lưu vực sông thịnh vượng”, sự kiện này đại diện 
cho một phần sứ mệnh của MRC, trong đó cơ quan liên chính phủ - gồm Campuchia, CHDCND 
Lào, Thái Lan và Việt Nam – đóng vai trò như một “trung tâm tri thức” minh bạch và thúc đẩy diễn 
đàn “ngoại giao nước”. 
 
Ngoài cán bộ MRC và đại biểu từ chính phủ, Diễn đàn các bên liên quan cấp khu vực (RSF) lần thứ 
13 còn có sự tham gia của những đại diện khác gồm: các đơn vị phát triển thủy điện, đối tác quốc 
tế, các cá nhân đến từ các cơ quan nghiên cứu, tổ chức phi chính phủ, và đại diện các cộng đồng 
ven sông. 
 
Mặc dù MRC trước đây có thể được coi là “bên đối lập”, nhưng trong những năm gần đây, MRC 
đã cố gắng tạo ra không gian để thúc đẩy hiểu biết chung, tăng cường sự tham gia và tiếng nói 
của các bên liên quan. 
  
Tiến sĩ Kittikhoun cũng cho biết: “Chúng tôi rất phấn khởi khi mở rộng diễn đàn để tương tác sâu 
hơn,”. “Chúng tôi thấy cần phải xây dựng niềm tin và sự tin tưởng, vì chúng ta không thể làm việc 
cùng nhau nếu không có sự tin tưởng và hiểu biết về những thách thức mà mỗi bên phải đối mặt, 
trên cơ sở đó, các bên cùng nhau giải quyết những thách thức vì dòng sông duy nhất của chúng 
ta.”  



 
Một trong các nội dung chính của chương trình nghị sự là các đại biểu được nghe trình bày về một 
số kết quả ban đầu của “Nghiên cứu chung” mang tính bước ngoặt giữa MRC và Trung tâm Nước 
Hợp tác Lan Thương - Mê Công, đại diện cho sáu quốc gia ven sông Mê Công – Lan Thương. Nghiên 
cứu chung này được khởi động vào tháng 6 tại Diễn đàn RSF lần thứ 12, nhằm tìm hiểu chế độ 
dòng chảy thay đổi do khí hậu và các hoạt động của công trình trên dòng chính; tăng cường chia 
sẻ thông tin về tác động từ việc vận hành hồ chứa đối với lưu lượng nước, lượng nước xả ra và 
chất lượng nước sông Mê Công; và tìm các giải pháp để giảm thiểu và thích ứng với các tác động 
đó. Những dữ liệu này cũng đóng vai trò như cảnh báo sớm cho các quốc gia và cộng đồng ở hạ 
nguồn, giúp các quốc gia lập kế hoạch phù hợp để ứng phó với bất kỳ thay đổi nào cũng như tận 
dụng các cơ hội có sẵn. 
 
Các chủ đề khác được thảo luận tại Diễn đàn bao gồm: cách thức hoạt động của Mạng lưới Giám 
sát Sông Chính của MRC để bảo vệ sức khỏe của Mê Công; cập nhật thông tin về một số dự án 
thủy điện, bao gồm Don Sahong, Sanakham, Sekong A, và các dự án Phou Ngoy được đề xuất; tác 
động của hoạt động phát triển thủy điện đến nghề cá và sinh kế, gồm cả các biện pháp giảm nhẹ, 
các nguồn thu nhập thay thế, và các hình thức “sống bền vững” khác; và tăng cường quan hệ đối 
tác giữa MRC, các tổ chức xã hội và khu vực tư nhân. Đặc biệt là cách ra quyết định một cách tổng 
thể và toàn diện hơn - với các dự án đặc biệt chú trọng thúc đẩy đa dạng và bình đẳng giới. 
 
Đại biểu quan tâm có thể đăng ký tham gia trực tuyến tại đây:  
https://forms.gle/EhD8FJJH1LbV7rLV7  
 
Thời hạn tiếp nhận đăng ký tham gia: trước 17h ngày 2 tháng 12. Người tham gia cần hỗ trợ có 
thể đề nghị một phần hỗ trợ tài chính. Diễn đàn lần thứ 13 cũng hoan nghênh đại biểu theo dõi 
trực tuyến trên các nền tảng truyền thông xã hội của MRC: Facebook, Twitter, LinkedIn và 
YouTube. 
 
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 đối 
thoại và hợp tác cấp khu vực tại hạ lưu 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 một kênh tri thức để quản lý tài nguyên nước và hỗ trợ phát triển bền vững trong khu vực. 
 
-KẾT THÚC- 
 
Để biết thêm thông tin chi tiết, mời liên hệ: 
Ông Sopheak Meas, Chuyên gia Quan hệ Đối tác 
Cán bộ Truyền thông – phụ trách Báo chí (tạm thời) 
Ban Thư ký Ủy hội Sông Mê Công Quốc tế 
Email: sopheak@mrcmekong.org 
ĐT: +856-20-77779168 
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