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Pháp hỗ trợ cải thiện hệ thống quan trắc sông Mê Công 
 

Viên Chăn, CHDCND Lào, ngày 17/05/2021 – Chính phủ Pháp hôm nay tài trợ 1,5 triệu Euro cho 
Ủy hội Sông Mê Công quốc tế (MRC) để cải thiện và mở rộng mạng lưới quan trắc sông của Ủy hội 
nhằm cải thiện công tác giám sát và quản lý việc vận hành các dự án hạ tầng sử dụng tài nguyên 
nước trên dòng chính và các sông nhánh của hệ thống sông Mê Công. 
 

Mê Công là dòng sông huyết mạch đối với hàng triệu người có sinh kế phụ thuộc vào dòng sông 
này. Nhưng trong bối cảnh tăng trưởng phát triển và biến đổi khí hậu gia tăng, việc thiếu dữ liệu 
và thông tin về các hạ tầng sử dụng tài nguyên nước trong lưu vực và cách vận hành các hạ tầng 
này đã khiến khó có thể dự báo được tác động. 
 
Tiến sỹ An Pich Hatda, Giám đốc Điều hành Ban Thư ký MRC đã phát biểu “Chúng tôi hy vọng sẽ 
củng cố hệ thống quan trắc sông hiện tại để tăng cường hiệu suất, độ tin cậy và khả năng thu thập 
và truyền dữ liệu thời gian thực về lượng mưa, mực nước và dữ liệu môi trường khác nhằm giúp 
phát triển và quản lý dòng sông một cách có trách nhiệm.” 
 
Khoản tài trợ này, được cung cấp thông qua Cơ quan Phát triển Pháp (AFD), kéo dài bốn năm từ 
năm 2021 đến năm 2025. Mục đích tài trợ là nhằm nâng cao khả năng của MRC và các quốc gia 
thành viên - Campuchia, CHDCND Lào, Thái Lan và Việt Nam – về giám sát lượng mưa và dòng chảy 
sông để hiểu rõ hơn về sự thay đổi dòng chảy và tác động tương ứng của các dự án phát triển và 
biến đổi khí hậu đối với các cộng đồng ven sông và môi trường, đặc biệt là chất lượng nước, trầm 
tích và nghề cá. 
 
Khoản tài trợ mới này được tiếp tục đưa ra sau hai khoản tài trợ khác của Pháp trị giá 4 triệu Euro 
trong hai giai đoạn đầu của dự án mạng lưới khí tượng – thủy văn. Trong giai đoạn đầu (2007-
2012), MRC đã xây dựng một mạng lưới gồm 49 trạm khí tượng – thủy văn dọc sông Mê Công và 
các sông nhánh để thu thập dữ liệu gần thời gian thực về mực nước và lượng mưa theo chu kỳ 15 
phút để phục vụ công tác dự báo lũ và giám sát sông. 
 
Trong giai đoạn hai (2016-2022), MRC đã mở rộng mạng lưới này, bổ sung thêm 11 trạm quan trắc 
dọc theo dòng chính sông Mê Công và tăng cường hiểu biết về những biến đổi của dòng sông và 
sử dụng dữ liệu trong các lĩnh vực khác của công tác quản trị tài nguyên nước. 
 
Bà Julie Gabet-Ouahioune - Giám đốc AFD tại CHDCND Lào – khi đồng ký kết thỏa thuận tài trợ 
mới này với bà Florence Jeanblanc-Risler - Đại sứ Pháp tại CHDCND Lào – đã phát biểu: “Khoản tài 
trợ này sẽ cho phép MRC nâng cao kiến thức về điều kiện thủy văn của dòng chính Mê Công và 
các sông nhánh, do đó tạo ra một hệ thống quan trắc tổng hợp để quản lý sông tốt hơn.” 
 
Kể từ năm 2006, Pháp đã tài trợ hơn 10 triệu Euro (xấp xỉ 12 triệu Đô la Mỹ) để hỗ trợ quan trắc 
sông, quản lý lũ lụt và hạn hán, thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý môi trường. 
 
Pháp là một trong nhiều đối tác phát triển hỗ trợ triển khai Kế hoạch Chiến lược mới của MRC. Là 
một công cụ chính để thực hiện Chiến lược Phát triển toàn Lưu vực mới giai đoạn 2021-2030, kế 
hoạch 5 năm này sẽ tạo điều kiện để bốn quốc gia thành viên duy trì các chức năng sinh thái của 



dòng sông, mang lại những hoạt động đầu tư cần thiết qua việc chủ động lập quy hoạch cấp khu 
vực và củng cố khả năng chống chịu trước thảm họa. 
 
Lưu ý cho ban biên tập: 
 
Về MRC: Ủy hội Sông Mê Công quốc tế 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. 
 
Về AFD: Nhóm Cơ quan Phát triển Pháp là một thực thể công tài trợ, hỗ trợ và đẩy nhanh việc quá 
độ hướng tới một thế giới công bằng hơn và bền vững. Là một nền tảng viện trợ nước ngoài của 
Pháp cho hoạt động phát triển bền vững và đầu tư, chúng tôi làm việc với các đối tác để tạo ra các 
giải pháp chung, với và vì người dân của các quốc gia đang phát triển. 
 
Tham gia vào hơn 4.000 dự án trong các cơ quan của Pháp ở nước ngoài và khoảng 115 quốc gia, 
chúng tôi phấn đấu thúc đẩy y tế, giáo dục, bình đẳng giới, và đang hoạt động để bảo vệ các tài 
nguyên chung của chúng ta – hòa bình, giáo dục, y tế, đa dạng sinh học và khí hậu ổn định.  
 
-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 
Di động/WhatsApp: +856-20-77779168 
 
 
Bà Charlotte Le Layo 
Quản lý Truyền thông Khu vực Đông Nam Á 
Cơ quan Phát triển Pháp 
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