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MRC công bố chiến lược 10 năm mới và kế hoạch hành động 5 năm để 
cân bằng việc phát triển và quản lý lưu vực 
 
Viên Chăn, CHDCND Lào, ngày 05/04/2021 – Hôm nay, Ủy hội sông Mê Công Quốc tế (MRC) 
công bố Chiến lược Phát triển Lưu vực (CLPTLV) mới cho giai đoạn mười năm và Kế hoạch 
Chiến lược (KHCL) năm năm của MRC để tạo điều kiện cho các quốc gia Mê Công giải quyết 
những thách thức mới nổi và cải thiện tình trạng tổng thể của lưu vực.  
 
CLPTLV giai đoạn 2021-2030, được phê duyệt bởi Hội đồng Bộ trưởng từ các quốc gia 
Campuchia, CHDCND Lào, Thái Lan và Việt Nam, tập trung vào năm lĩnh vực ưu tiên: cải thiện 
các chức năng sinh thái của sông Mê Công vì một môi trường lành mạnh và cộng đồng có năng 
suất sản xuất cao; cải thiện khả năng tiếp cận và sử dụng nước và tài nguyên liên quan vì phúc 
lợi của cộng đồng; tăng tính bền vững của các hoạt động phát triển để hướng tới tăng trưởng 
kinh tế bao trùm; nâng cao khả năng chống chịu trước rủi ro khí hậu và thảm họa; và tăng 
cường hợp tác cấp khu vực theo quan điểm toàn lưu vực. 
 
Tiến sỹ An Pich Hatda, Giám đốc Điều hành Ban Thư ký MRC đã phát biểu tại lễ ra mắt CLPTLV và 
KHCL của MRC vào hôm thứ Hai: “Chiến lược này phù hợp với các ưu tiên và nhu cầu của chính 
phủ các quốc gia Mê Công để đạt được một Lưu vực Mê Công mạnh hơn và chống chịu tốt hơn 
thông qua việc chủ động lập quy hoạch và điều phối quản lý, và do đó đảm bảo sự cân bằng giữa 
phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường.” Sự kiện ra mắt này cũng là dịp kỷ niệm Ngày Mê Công, 
trước đây, vào ngày 05 tháng 04 năm 1995 các quốc gia thành viên MRC đã ký kết Hiệp định Mê 
Công. 
 
CLPTLV mới này dựa trên các đánh giá gần đây về những tác động lớn của các hoạt động phát 
triển và cơ sở hạ tầng về nước và tài nguyên liên quan, gồm cả các đập, vốn đã làm thay đổi 
chế độ dòng chảy, ảnh hưởng tới vận chuyển phù sa và gia tăng xói lở bờ sông. Những tác 
động này lại dẫn tới việc giảm số lượng cá tự nhiên, suy thoái tài sản môi trường và đồng bằng 
ngập lũ, và giảm lượng phù sa bổ sung của Đồng bằng sông Mê Công. Biến đổi khí hậu đã 
khiến các tác động này nghiêm trọng hơn, làm gia tăng tình trạng không chắc chắn và rủi ro, 
gồm cả hạn hán và lũ lụt thường xuyên. 
 
Chiến lược này cũng đưa ra một tập hợp các biện pháp khuyến nghị mà tất cả các bên liên 
quan cấp quốc gia và khu vực có thể triển khai để hoàn thành các ưu tiên chiến lược của 
CLPTLV, gồm cả việc thực hiện các sáng kiến và chương trình riêng của mỗi bên. 
 
MRC sẽ đóng góp quan trọng vào việc thực hiện các ưu tiên chiến lược của CLPTLV thông qua 
Kế hoạch Chiến lược giai đoạn 2021-2025 của MRC, trong đó có 95 hoạt động và 86 kết quả 
dự định. Một định hướng chủ chốt mới trong công tác của MRC sẽ là chủ động đánh giá và 
xác định các phương án trữ nước mới, và các giới hạn mới về dòng chảy và môi trường, và 
đưa ra khuyến nghị về các dự án đầu tư chung toàn lưu vực để mang lại nhiều lợi ích về quản 
lý lũ lụt, giảm nhẹ hạn hán, tăng cường an ninh năng lượng và bảo vệ môi trường. 
 
Các hoạt động cũng sẽ được triển khai để đảm bảo rằng các kế hoạch sản xuất điện mới sẽ 
cân nhắc đầy đủ tất cả các nguồn sản xuất điện khả thi, gồm cả việc tích hợp các phương án 



năng lượng nước  và nguồn bổ sung từ năng lượng gió và mặt trời. Những biện pháp này sẽ 
làm tăng tính bền vững, đồng thời giải quyết các rủi ro khí hậu tiềm tàng. 
 
MRC cũng sẽ tìm hiểu cách thức điều phối vận hành các dự án hạ tầng nước trong toàn lưu 
vực để tăng cường lợi ích và hạn chế tác động bất lợi về môi trường của các dự án này trên 
dòng chính sông Mê Công. Ủy hội sẽ tiếp tục làm việc với đông đảo các bên liên quan hơn nữa 
và các nền tảng liên quan tới Mê Công, đặc biệt là Hợp tác Lan Thương – Mê Công về nước, 
để đảm bảo việc thông báo, điều phối và hỗ trợ ứng phó kịp thời với dòng sông đang thay 
đổi. 
 
Theo KHCL mới, MRC dự kiến sẽ đầu tư hơn 60 triệu USD trong năm (05) năm tới, trong đó 
khoảng 40% số tiền này sẽ đến từ các quốc gia thành viên của MRC. Cùng với các nguồn lực 
tài chính cần thiết, và để đạt được các mục tiêu trong KHCL của MRC,  sẽ cần có sự lãnh đạo 
có khả năng truyền cảm hứng của các cơ quan thuộc MRC, và sự hợp tác và hỗ trợ tích cực từ 
các đối tác và các bên liên quan. 
 
KHCL tiếp theo của MRC sẽ được lập vào năm 2024 để góp phần thực hiện CLPTLV trong giai 
đoạn còn lại (2026-2030). 
 
CLPTLV và KHCL này của MRC dựa trên các nghiên cứu thấu đáo về hiện trạng Lưu vực sông 
Mê Công, gồm cả những thách thức và cơ hội phát triển của lưu vực, các bài học kinh nghiệm 
từ các chiến lược trước, và các hoạt động tham vấn rộng rãi với sáu quốc gia Mê Công, các 
đối tác phát triển, các chính phủ trong khu vực, các tổ chức xã hội dân sự, và các tác nhân thể 
chế khác. 
 
Kể từ khi thành lập vào năm 1995, MRC đã lập năm bản KHCL và ba bản CLPTLV, tất cả đều có 
khung thời gian năm (05) năm. Việc đổi sang khung thời gian 10 năm trong CLPTLV này căn 
cứ vào nhu cầu cần phù hợp với các Mục tiêu Phát triển Bền vững và nhu cầu phát triển bền 
vững của lưu vực và các vấn đề an ninh nước hiện tại trong lưu vực, những điều chỉ có thể 
được giải quyết ở cấp độ lưu vực thông qua sự hợp tác giữa tất cả sáu quốc gia ven sông và 
các cộng đồng sống ở khu vực Mê Công. 
 
CLPTLV này chỉ có thể hoàn thành được khi tất cả các chủ thể liên quan cùng nhau hành động 
hướng tới một Lưu vực sông Mê Công thịnh vượng về kinh tế, công bằng về xã hội, lành mạnh 
về môi trường và chống chịu với biến đổi khí hậu. 
 
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. 
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Để biết thêm thông tin chi tiết, mời liên hệ: 
Ông Sopheak Meas, Cán bộ Truyền thông – phụ trách Báo chí 
E-mail: sopheak@mrcmekong.org 
Di động/WhatsApp: +856-20-77779168 
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