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Báo cáo mới kêu gọi hành động để bảo vệ dòng sông lớn nhất Đông Nam Á 
 
Viên Chăn, CHDCND Lào, ngày 15/03/2022 – Trong bối cảnh dòng sông Mê Công, có vai trò quan 
trọng trong khu vực, hiện đang chịu ảnh hưởng từ các dự án hạ tầng liên quan tới nước và biến 
đổi khí hậu, báo cáo mới đã kêu gọi “ngoại giao nước” khẩn cấp để bảo vệ dòng sông lớn nhất 
Đông Nam Á này, và thúc đẩy phát triển bền vững cho hàng triệu người trong khu vực. 
 
Ủy hội Sông Mê Công Quốc tế (MRC) - gồm các quốc gia thành viên là Campuchia, CHDCND Lào, 
Thái Lan và Việt Nam - hôm nay đã công bố “Báo cáo kết quả thực hiện” Kế hoạch Chiến lược của 
MRC giai đoạn 2016–2020. Báo cáo đánh dấu một tầm cao mới trong hoạt động hợp tác của Mê 
Công. Báo cáo đã nêu bật những thành tựu chính, các hành động đã thực hiện, và các chỉ số chính 
về nâng cao nhận thức trên toàn khu vực về ảnh hưởng, cả tích cực và tiêu cực, của các hoạt động 
phát triển cũng như lũ lụt và hạn hán ngày càng nghiêm trọng đối với hạ lưu sông Mê Công. 
 
Những hoạt động này đã thúc đẩy các quốc gia thành viên tiến hành các bước phối hợp chưa từng 
có tiền lệ - gồm cả với hai quốc gia láng giềng ở thượng nguồn là Trung Quốc và Myanmar. Báo 
cáo dài 174 trang này cũng nêu các bài học kinh nghiệm. Trong các bài học kinh nghiệm – vốn đã 
đang được áp dụng trong Kế hoạch Chiến lược của MRC giai đoạn 2021–2025 và Chiến lược Phát 
triển Lưu vực giai đoạn 2021–2030 - báo cáo này khuyến nghị rằng dữ liệu kịp thời và tri thức 
khoa học vững chắc sẽ giúp định hướng các nhà lập kế hoạch và hoạch định chính sách trong quá 
trình ra quyết định và thực thi.  
 
Phó Thủ tướng Thái Lan, ngài Prawit Wongsuwon, người từng đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội 
đồng MRC năm 2021, cho biết hiện vẫn còn nhiều việc hơn nữa phải làm để thực hiện các biện 
pháp và quản lý tài nguyên nước. 
 
Ngài Wongsuwon, cũng là Chủ tịch Ủy ban Sông Mê Công Thái Lan, cho biết: “Ở hạ lưu sông Mê 
Công, biến đổi khí hậu đã có tác động sâu sắc đến phúc lợi kinh tế - xã hội của người dân, đang 
đặt ra thách thức cho các nhà hoạch định chính sách.” “Ngoại giao nước ngày càng có vai trò quan 
trọng trong khu vực của chúng ta, đặc biệt là trong bối cảnh gia tăng số lượng các dự án thủy điện, 
dự án hạ tầng tài nguyên nước khác, cũng như các hoạt động phát triển”.  
 
Để giải quyết vấn đề này, MRC đã điều chỉnh Khung Chỉ số của Ủy hội về năm yếu tố trong Quản 
lý Lưu vực Sông: môi trường, xã hội, kinh tế, biến đổi khí hậu, và hợp tác. Các chỉ số này sẽ được 
dùng kết hợp với nhau để giúp tạo ra một bức tranh đầy đủ hơn về hiện trạng và xu hướng tác 
động của các hoạt động phát triển, và các cơ hội đi kèm. 
 
Báo cáo này có trích dẫn ví dụ cụ thể, đó là Trung tâm Quản lý Lũ lụt và Hạn hán cấp vùng của 
MRC vào năm 2017 đã được mở rộng để thực hiện thêm chức năng dự báo hạn hán. Từ đó tới 
nay, khả năng dự báo hạn hán này đã giúp cứu sống tính mạng và bảo vệ tài sản của người dân 
trong Lưu vực. Đặc biệt đáng chú ý, khả năng dự báo cải thiện này là sản phẩm của việc khắc sâu, 
củng cố các mối quan hệ cấp khu vực, đặc biệt là với Bắc Kinh. Lần đầu tiên, Trung Quốc đã đồng 
ý chia sẻ dữ liệu thủy văn mùa khô của mình. 
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Tiến sĩ An Pich Hatda, nguyên Giám đốc Điều hành Ban Thư ký MRC, đã ghi nhận các quan hệ đối 
tác quan trọng khác trong phần “Lời nói đầu” của báo cáo: “Chúng tôi đã đảm bảo quan hệ đối 
tác với Trung tâm Nước Hợp tác Lan Thương - Mê Công, và cải thiện quan hệ đối tác của chúng 
tôi với Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á.” Những quan hệ hợp tác như vậy đã gặt hái được nhiều 
lợi ích. Năm ngoái, MRC và ASEAN đã tổ chức sự kiện “Đối thoại An ninh Nguồn nước” MRC-
ASEAN đầu tiên nhằm khám phá, thúc đẩy các giải pháp đổi mới, sáng tạo để giải quyết những 
thách thức mới nổi về an ninh nguồn nước. 
 
Trên thực tế, các quốc gia ven sông Mê Công hiện đang định hướng toàn bộ các nỗ lực của MRC. 
Trước năm 2016, MRC có Giám đốc Điều hành là người nước ngoài, cùng với nhiều cán bộ quốc 
tế trong Ban Thư ký; năm 2016, MRC đã bổ nhiệm Giám đốc Điều hành đầu tiên từ một quốc gia 
thành viên, đó là Tiến sĩ Phạm Tuấn Phan. Ngoài ra, một dấu hiệu nữa cho thấy Ủy hội đã cải tổ 
tổ chức thành công là: hiện nay toàn bộ đội ngũ cán bộ MRC - dưới sự lãnh đạo của Giám đốc 
Điều hành hiện tại, Tiến sĩ Anoulak Kittikhoun - là các chuyên gia từ bốn quốc gia. Tại Hội nghị cấp 
cao lần thứ 3 của MRC vào năm 2018, không chỉ các Thủ tướng của bốn quốc gia thành viên tái 
khẳng định nhiệm vụ và sứ mệnh độc nhất của MRC, mà cả Trung Quốc và Myanmar cũng đã cam 
kết hợp tác. 
 
Trong tương lai, một điểm nổi bật của Kế hoạch Chiến lược 2021–2025 là các nhóm chuyên gia 
chung của Lưu vực - đại diện cho cả sáu quốc gia ven sông Mê Công. Các nhóm này đóng góp hỗ 
trợ kỹ thuật cho công tác lập kế hoạch chủ động; hệ thống thông tin và giám sát tích hợp; và điều 
phối các hoạt động trong Lưu vực. Dựa trên việc tham gia và liên lạc, truyền thông thường xuyên 
và được thể chế hóa của các bên liên quan trong 5 năm qua, MRC tiếp tục thúc đẩy quá trình 
Tham vấn Trước theo hướng cởi mở, bao trùm, qua đó tạo điều kiện để công chúng chủ động 
tham gia. Các tương tác này đã tạo ra thành công cho hoạt động tham vấn đối với ba nhà máy 
thủy điện mới. 
 
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 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   
E-mail: sopheak@mrcMê Công.org 
ĐT: +856-20-77779168 
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