
 
 
 

CÔNG BỐ NGAY 

 

Các báo cáo mới nhấn mạnh tác động của con người và môi trường ở hạ lưu 
sông Mê Công 
 

Viên Chăn, CHDCND Lào, ngày 19/10/2021 – Hai báo cáo do Ủy hội Sông Mê Công Quốc tế (MRC) 
công bố ngày hôm nay cho thấy đánh bắt cá tiếp tục là một sinh kế quan trọng ở Campuchia, 
CHDCND Lào, Thái Lan và Việt Nam. Nhưng việc đánh bắt cá quá mức và suy thoái môi trường 
sống do tăng trưởng dân số nhanh, hoạt động phát triển cơ sở hạ tầng, cùng với biến đổi khí hậu 
đang tạo sức ép lên nghề cá ở hạ lưu sông Mê Công trong khi những thay đổi về hệ sinh thái thủy 
sinh của lưu vực đang tác động đến các điều kiện xã hội. 
 

Hai báo cáo với tiêu đề “Hiện trạng và xu hướng về độ phong phú và đa dạng của các loài cá ở hạ 
lưu sông Mê Công giai đoạn 2007–2018” (FADM) và “Giám sát tác động xã hội và đánh giá tình 
trạng dễ bị tổn thương 2018” (SIMVA) cho thấy các hộ gia đình tiếp tục sống dựa vào tài nguyên 
nước và các tài nguyên này đang ngày càng chịu nhiều áp lực. 
 

Tiến sĩ An Pich Hatda, Giám đốc Điều hành Ban Thư ký Ủy hội Sông Mê Công Quốc tế cho biết: 
“Những nghiên cứu này nhấn mạnh thêm vai trò quan trọng của việc phát triển có trách nhiệm, 
cân bằng lợi ích quốc gia và lợi ích khu vực, cũng như tăng cường hợp tác cấp khu vực để bảo vệ 
tài nguyên nước và các tài nguyên liên quan của sông Mê Công.” 
 

Cả hai báo cáo đều khuyến nghị cần bảo vệ trữ lượng đàn cá để đảm bảo nguồn cung lương thực 
cho hàng triệu người sống ở hạ lưu sông Mê Công, và bảo vệ để thu nhập hộ gia đình không bị 
giảm thêm. Theo báo cáo SIMVA 2018, 35% trong số 2.800 hộ gia đình được khảo sát cho biết thu 
nhập của họ thấp hơn, 32% nói thu nhập của họ không đổi, và chỉ 26% cho biết thu nhập của họ 
đã tăng nhẹ, trong khi 6% cho biết thu nhập của họ tăng đáng kể so với 2013. 
 

Những thay đổi bất lợi về tài nguyên nước, gồm cả trong nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, cá, 
động vật và thực vật thủy sinh khác, đang ảnh hưởng đến thu nhập, với khoảng 22% hộ gia đình 
cho biết họ đã chịu tác động của vấn đề này. 
 

Nhưng các sinh kế liên quan đến tài nguyên khác (ngoài tài nguyên nước) như việc làm có thu 
nhập, kinh doanh hoặc thương mại ngày càng đóng vai trò quan trọng và có thể làm giảm tình 
trạng dễ bị tổn thương trước những thay đổi về tài nguyên nước sông Mê Công. Hai báo cáo này 
cảnh báo rằng vẫn cần cải thiện đáng kể chính sách của các chính phủ để có thể bảo vệ các cộng 
đồng khỏi tình trạng dễ bị tổn thương liên quan đến nước và khí hậu. 
 

Báo cáo FADM dài 138 trang là nghiên cứu đầu tiên có quy mô lớn như vậy để xem xét các thay 
đổi theo cả không gian và thời gian về độ phong phú và đa dạng của các loài cá ở hạ lưu sông Mê 
Công qua việc sử dụng dữ liệu giám sát nghề cá dài hạn của MRC. Nghiên cứu cho thấy các cộng 
đồng ngư dân ở hầu hết các vùng của hạ lưu sông Mê Công đều chịu ảnh hưởng. Sản lượng đánh 
bắt giảm ở hai trong bốn trạm quan trắc được khảo sát ở CHDCND Lào, và giảm ở ba trong số năm 
trạm được khảo sát ở Việt Nam. 
 

Là một phần của các khuyến nghị lớn hơn, nghiên cứu này đề xuất chính phủ của bốn quốc gia 
thành viên MRC thực thi các luật thủy sản quốc gia và chung tay thực hiện Chiến lược phát triển 
và quản lý thủy sản trong lưu vực sông Mê Công đã phê duyệt để giúp phục hồi các cộng đồng 
ngư dân đang gặp nhiều khó khăn. Nghiên cứu này còn đề xuất tích hợp các kế hoạch quản lý sông 
để giải quyết rủi ro từ việc gia tăng phát triển thủy điện.  
 



Công tác quan trắc được các ngư dân tiến hành hàng ngày trong giai đoạn từ năm 2007 đến năm 
2018 tại 38 trạm dọc theo dòng chính sông Mê Công và các sông nhánh lớn. Nhưng chỉ có 25 điểm 
trạm được chọn tham gia nghiên cứu này vì lý do dữ liệu không đầy đủ. Trong số 25 trạm quan 
trắc này, mười một trạm ở Campuchia, bốn trạm ở CHDCND Lào, năm trạm ở Thái Lan, và năm 
trạm ở Việt Nam.  
 

Mặt khác, báo cáo SIMVA dài 168 trang thu thập dữ liệu và thông tin mới để có được hiểu biết 
sâu sắc về điều kiện xã hội, tình trạng dễ bị tổn thương và phúc lợi của các cộng đồng dọc theo 
dòng chính sông Mê Công. Một trong số những phát hiện đáng chú ý khác của nghiên cứu này là 
tỷ lệ nguy cơ xảy ra lũ lụt gia tăng do biến đổi khí hậu và các yếu tố khác, gồm cả các hoạt động 
phát triển hạ tầng nước. 
 

Trong thời gian từ 2015 đến 2018, khoảng 62% làng được chọn mẫu để tham gia nghiên cứu này 
đã bị thiệt hại và tổn thất do lũ lụt. Tỷ lệ này cao nhất ở Thái Lan: 80%, và thấp nhất ở Việt Nam: 
42%. 25% số làng này cho biết tác động của lũ lụt trở nên nghiêm trọng hơn nhiều, và 25% số làng 
nói rằng những tác động này trong 12 tháng qua còn trầm trọng hơn so với những năm trước. So 
với cuộc khảo sát năm 2014, thiệt hại và tổn thất do các cú sốc khí hậu chính, đặc biệt là lũ lụt, đã 
tăng lên đáng kể. 
 

SIMVA 2018 là cuộc khảo sát lần thứ ba theo hình thức nghiên cứu này và được thực hiện trên 
cùng các địa điểm nghiên cứu, và sử dụng cùng các phương pháp đã áp dụng trong cuộc khảo sát 
SIMVA 2014. 
 

Bên cạnh các phát hiện khác, khảo sát SIMVA 2018 còn cho thấy tỷ lệ phần trăm hộ gia đình tham 
gia đánh bắt cá đã giảm trên toàn khu vực, từ 50% vào năm 2014 xuống còn xấp xỉ 37% vào năm 
2018. Điều này một phần là do sản lượng đánh bắt cá giảm, và một phần do gia tăng các cơ hội 
kinh tế khác và đa dạng hóa sinh kế. 
 

Bất bình đẳng giới cũng là một yếu tố quan trọng góp phần gây ra tình trạng dễ bị tổn thương 
trong xã hội. Các vai trò giới truyền thống đang phổ biến ở nhiều khu vực trong hành lang hạ lưu 
sông Mê Công, với sự chênh lệch lớn về việc làm và tiền lương giữa phụ nữ và nam giới. Các hộ 
do phụ nữ làm chủ hộ đặc biệt bị ảnh hưởng vì đây đồng thời cũng là các hộ nuôi con đơn thân. 
Kết quả khảo sát cho thấy 19% hộ có phụ nữ làm chủ hộ và 81% hộ có nam giới làm chủ hộ. 
CHDCND Lào và Việt Nam có tỷ lệ phụ nữ làm chủ hộ thấp nhất, ở mức 13%, trong khi tỷ lệ này 
của Thái Lan là cao nhất, ở mức 27%. 
 

Bên cạnh các sáng kiến FDMA và SIMVA, các hoạt động giám sát kinh tế - xã hội quan trọng khác 
do MRC phối hợp với các quốc gia thành viên thực hiện gồm Báo cáo Hiện trạng Lưu vực 2018, 
đây là hoạt động quy mô lớn đầu tiên để tổng hợp thông tin kinh tế - xã hội toàn diện trong lưu 
vực, gồm cả ở thượng lưu sông Mê Công. 
 
-KẾT THÚC- 
 

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@mrcmekong.org 
ĐT: +856-20-77779168 

###  

https://www.mrcmekong.org/assets/Publications/SOBR-v8_Final-for-web.pdf
mailto:sopheak@mrcmekong.org

