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Tân Giám đốc Điều hành Ban Thư ký Ủy hội sông Mê Công quốc tế  bắt 
đầu nhiệm kỳ ba năm từ hôm nay 
 
Viên Chăn, CHDCND Lào, ngày 17/01/2021: Hôm nay, ông Anoulak Kittikhoun chính thức tiếp 
nhận chức vụ Giám đốc Điều hành thứ 3 của Ban Thư ký Ủy hội Sông Mê Công Quốc tế (MRC) 
và sẽ lãnh đạo tổ chức quốc tế có trụ sở ở Viên Chăn này và Trung tâm Quản lý Lũ lụt và Hạn 
hán trực thuộc MRC ở Phnom Penh trong nhiệm kỳ từ năm 2022 đến năm 2024. 
 

Tiến sĩ Anoulak, quốc tịch Lào, là chuyên gia phát triển quốc tế rất giàu kinh nghiệm về các 
vấn đề sông Mê Công, trong đó có 20 năm đảm nhận các vai trò lãnh đạo cấp cao trước đây 
tại MRC và Liên Hợp Quốc và các cơ quan liên quan, sau đó ông giữ vị trí Trưởng Bộ phận 
Châu Á và Thái Bình Dương (Asia and Pacific Division). Ông là cán bộ quốc tế đầu tiên từ 
CHDCND Lào tại Trụ sở Liên Hợp quốc. 
 
Việc bổ nhiệm ông làm Giám đốc Điều hành (CEO) Ban Thư ký MRC, CEO đầu tiên từ CHDCND 
Lào trong lịch sử 25 năm hoạt động của MRC, đã được Hội đồng Bộ trưởng MRC thông qua 
vào tháng 11 năm ngoái sau quyết định nhất trí của Ủy ban Liên hợp MRC. Hội đồng MRC là 
cơ quan quản lý cao nhất của Ủy hội với thành viên là các bộ trưởng tài nguyên nước và môi 
trường từ Campuchia, CHDCND Lào, Thái Lan và Việt Nam. 
 
Tiến sĩ Anoulak, Giám đốc Điều hành trẻ nhất từng được bổ nhiệm vào vị trí này, cho biết: 
“Tôi vô cùng vinh dự và hân hạnh khi được giao đảm nhiệm vị trí quan trọng này.” “Sứ mệnh 
của tôi trong ba năm tới là thúc đẩy hợp tác giữa các quốc gia ven sông giải quyết  những 
thách thức và tận dụng các cơ hội quan trọng của Lưu vực sông Mê Công, tiếp tục nâng tầm 
MRC như một tổ chức lưu vực sông đẳng cấp thế giới, đồng thời duy trì và xây dựng các quan 
hệ đối tác mới để hỗ trợ thực hiện hai nỗ lực trên.” 
 
Trong nhiệm kỳ của mình, Giám đốc Điều hành mới sẽ giám sát việc thực hiện Chiến lược Phát 
triển Lưu vực sông Mê Công giai đoạn 2021–2030, và Kế hoạch Chiến lược MRC giai đoạn 
2021–2025 trong bối cảnh Lưu vực Mê Công phải đối mặt với những thách thức chưa từng có 
do biến đổi khí hậu và dòng chảy thất thường. Từ năm 2016 tới trước khi được bổ nhiệm là 
Giám đốc Điều hành, Tiến sĩ Anoulak đảm nhận chức vụ Giám đốc Chiến lược và Đối tác của 
MRC, nhờ đó ông có nền tảng vững mạnh để tăng cường sự tham gia giữa các quốc gia thành 
viên MRC, các đối tác đối thoại, đối tác phát triển và các bên liên quan khác. 
 
Ông cũng từng giữ vị trí Trưởng Chương trình Kế hoạch Phát triển Lưu vực trước đây tại Ban 
Thư ký MRC trong giai đoạn 2012-2016, ông đã lãnh đạo một nhóm chuyên gia ven sông, cán 
bộ hỗ trợ, cố vấn quốc tế và chuyên gia tư vấn để triển khai Chương trình với ngân sách 14 
triệu Đô la Mỹ này. Công việc của ông đã được ghi nhận với một số giải thưởng hoặc đề cử 
lãnh đạo toàn cầu và khu vực, gồm cả từ Diễn đàn Kinh tế Thế giới và Bộ Ngoại giao Pháp. 
 
Ông tốt nghiệp Đại học Quốc gia Australia với bằng Cử nhân Quan hệ Quốc tế, Thương mại và 
Tài chính, ông đã lấy bằng Thạc sĩ Triết học - Khoa học Chính trị và bằng Tiến sĩ Phát triển Kinh 
tế và Chính trị từ Đại học Thành phố New York. Ông là đồng tác giả của hai cuốn sách: River 
Basin Organizations in Water Diplomacy (Các Tổ chức lưu vực sông trong ngoại giao nước), và 

https://www.routledge.com/River-Basin-Organizations-in-Water-Diplomacy/Kittikhoun-Schmeier/p/book/9780367218133
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Small Countries, Big Diplomacy (Quốc gia nhỏ, ngoại giao lớn), cũng như một số bài báo về 
ngoại giao nước và quan hệ quốc tế, về các vấn đề Mê Công, ASEAN và Liên Hợp quốc. 
 
Tiến sĩ Anoulak đã kết hôn và có một con gái, một con trai. Ông kế nhiệm vị trí từ Giám đốc 
Điều hành thứ 2 của Ban Thư ký MRC - Tiến sĩ An Pich Hatda, người Campuchia, đã kết thúc 
nhiệm kỳ vào tuần trước. 
 
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. 
 
-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 
E-mail: sopheak@mrcmekong.org 
ĐT: +856-20-77779168 
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