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Chính phủ Đức hỗ trợ quan trắc môi trường và hợp tác xuyên biên giới 
về nước  
 
Viên Chăn, CHDCND Lào, ngày 13 tháng 12 năm 2019 – Hôm nay, Chính phủ Cộng hòa Liên bang 
Đức đã tài trợ bổ sung hai triệu EURO (xấp xỉ 2,2 triệu USD) cho Ủy hội Sông Mê Công Quốc tế 
(MRC) để tăng cường đối thoại và hợp tác xuyên biên giới về nước và hỗ trợ các hoạt động quan 
trắc tác động môi trường xuyên biên giới của các đập trên dòng chính sông Mê Công. 
 
Thỏa thuận tài trợ đã được ký kết giữa Giám đốc Điều hành Ban Thư ký MRC – Tiến sỹ An Pich 
Hatda và Đại sứ CHLB Đức - ngài Jens Lütkenherm tại CHDCND Lào trong Lễ Ký kết tổ chức tại Viên 
Chăn vào ngày 13 tháng 12. Với khoản tài trợ bổ sung này, tổng mức tài trợ của Đức cho MRC đã 
tăng lên 6,45 triệu EURO trong giai đoạn chiến lược hiện tại 2016-2020 và cho giai đoạn đầu của 
chu trình kế hoạch mới 2021-2025. 
 
Khoản tài trợ này một lần nữa khẳng định quan hệ đối tác lâu dài giữa CHLB Đức và Ủy hội. Khoản 
tài trợ này hướng tới thúc đẩy đối thoại và hợp tác cho các hoạt động lập kế hoạch và quản trị tài 
nguyên nước xuyên biên giới giữa bốn quốc gia ở hạ lưu sông Mê Công là Campuchia, CHDCND 
Lào, Thái Lan và Việt Nam. 
 
Khoản tài trợ này cho giai đoạn 2019-2021 nhằm tăng cường hỗ trợ các hoạt động quan trắc tác 
động môi trường xuyên biên giới của các đập đã xây dựng trên dòng chính sông Mê Công – 
Xayaburi và Dong Sahong – và cung cấp các giải pháp giảm nhẹ tác động thông qua Chương trình 
Giám sát Môi trường Chung của MRC. 
 
Tiến sỹ Hatda cho biết: “Chính phủ Đức đã bổ sung tài trợ cho MRC vào thời điểm hết sức then 
chốt khi sông Mê Công đang đứng trước các thách thức giữa một bên là nhu cầu phát triển các 
ngành năng lượng, giao thông và nông nghiệp, và một bên là tác động đối với môi trường và sinh 
kế của người dân địa phương.” 
 
Theo số liệu quan trắc dòng chảy mới nhất của MRC, hạn hán năm 2019 đã khiến mực nước sông 
Mê Công xuống thấp ở mức kỷ lục, có thể là mức thấp nhất trong 60 năm qua. Từ tháng 6 đến 
nay,  lưu lượng nước ở hầu hết lưu vực đều ở tình trạng thấp bất thường. 
 
Mực nước và lượng nước xuống rất thấp, bùn cát sông giảm, và sự xuất hiện của tảo trên cát và 
đáy sông có thể là nguyên nhân khiến cho nước sông Mê Công gần đây chuyển từ màu nâu thường 
thấy sang màu xanh. MRC cảnh báo rằng màu xanh của nước sông Mê Công có thể xảy ra ở các 
đoạn sông Mê Công khác, gây ra các tác động tiêu cực bao gồm giảm sản lượng cá trên sông và 
giảm đa dạng sinh học thủy sinh do nước quá trong. 
 
Tiến sỹ Hatda cho biết: “Vấn đề này cần được giám sát, báo cáo chi tiết và nhanh chóng để giúp 
quản lý lưu vực hiệu quả. Với hỗ trợ của Chính phủ Đức, hoạt động này sẽ càng hiệu quả hơn.” 
 



Kể từ năm 1995, thông qua hỗ trợ kỹ thuật và tài chính ,Chính phủ Đức đã tài trợ cho MRC với số 
tiền gần 50 triệu EURO. Trong giai đoạn này, hỗ trợ của chính phủ Đức tạo điều kiện giúp MRC 
triển khai nhiều hoạt động chiến lược, bao gồm cải cách thể chế, phát triển thủy điện bền vững, 
quản lý tổng hợp tài nguyên nước, giảm nhẹ lũ lụt, và chống biến đổi khí hậu. 
 
Đại sứ Lütkenherm đã chia sẻ trong bài phát biểu của mình: "Sông Mê Công đang chịu áp lực gia 
tăng từ các tác động của các dự án quản lý nước cho tưới tiêu, thủy điện và cấp nước, do vậy công 
việc của MRC để quan trắc và quản lý các thay đổi trong lưu vực càng trở nên quan trọng hơn bao 
giờ hết.” 
 
“Tài trợ bổ sung của chính phủ Đức sẽ giúp MRC đẩy nhanh hoạt động đánh giá tác động này và 
đảm bảo rằng các lãnh đạo, những người hoạch định chính sách trong lưu vực nhận thức được về 
hệ quả và có hành động kịp thời và phù hợp.” 
 
Lưu ý cho biên tập viên: 
 
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 có vai trò là một 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. 
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