Cùng hành động, chung giải pháp

Các vấn đề về tài nguyên nước ở
đồng bằng sông Mê Công
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MỘT VÀI NÉT VỀ DỰ ÁN
Dự án Quản lý tài nguyên nước đồng
bằng sông Mê Công là một trong năm
sáng kiến hợp tác song phương của
Đồng bằng sông Mê Công trải dài từ trung tâm Campuchia tới Việt Nam, nơi sông Mê Công đổ
ra biển. Là “vựa lúa” của cả hai quốc gia, đồng bằng châu thổ đóng vai trò quan trọng đối với
an ninh lương thực và sinh kế của người dân. Nhưng việc phát triển thủy điện thượng nguồn
và hệ thống kiểm soát lũ lụt ở đồng bằng làm ảnh hưởng đến nguồn lợi thủy sản, cánh đồng
ngập lũ, quá trình vận chuyển phù sa và chất lượng nước. Tác động của biến đổi khí hậu bao
gồm lũ lụt và hạn hán nghiêm trọng cùng với xâm nhập mặn làm ảnh hưởng đến các nguồn tài
nguyên thiên nhiên của đồng bằng sông Mê Công.
Nhằm quản lý tốt hơn nguồn tài nguyên chung tại đồng bằng đồng bằng sông Mê Công,
Campuchia và Việt Nam đã cùng nhau xây dựng cơ chế hợp tác và quy hoạch chung để quản lý
tài nguyên nước thông qua một dự án song phương được Ủy hội Sông Mê Công (MRC) hỗ trợ.
Sau quá trình tham vấn các cơ quan trung ương và các bên có liên quan ở địa phương cùng
với việc khảo sát thực địa, Dự án đã xác định sáu vấn đề chính cần hợp tác giải quyết.

MRC để giải quyết các vấn đề quản
lý và quy hoạch tài nguyên nước
xuyên biên giới thông qua hợp tác.
Được Ngân hàng Thế giới tài trợ, dự
án thúc đẩy các hành động phối hợp
tuân theo các nguyên tắc về Quản lý
Tổng hợp Tài nguyên nước (IWRM),
một khái niệm tổng thể nhằm cân
bằng các nhu cầu phát triển kinh tếxã hội cũng như bảo vệ môi trường
trong các cộng đồng ven sông. Dự
án sẽ tăng cường năng lực và các
công cụ để tiếp tục những hoạt động
chung của cả hai quốc gia kể cả sau

Những vấn đề ưu tiên về quản lý nguồn nước xuyên biên giới:

khi đã kết thúc.

Chi tiết của sáu vấn đề chính được ghi nhận trong báo cáo kỹ thuật chung có nhan đề: Các vấn
đề quản lý tài nguyên nước xuyên biên giới ở đồng bằng sông Mê Công của Campuchia
và Việt Nam, công bố vào tháng 9/2017.
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Quy hoạch chiến lược lũ lụt và hạn hán: Tình trạng thiếu quy hoạch xuyên biên
giới về phát triển bền vững các nguồn tài nguyên ở đồng bằng sông Mê Công khiến
hai quốc gia phải tự mình quản lý lũ lụt và hạn hán. Điều này chủ yếu do sự quan tâm
khác nhau và cách tiếp cận đơn lẻ tại mỗi quốc gia. Việc lập quy hoạch chiến lược
về quản lý tài nguyên nước xuyên biên giới nhằm tăng cường chia sẻ thông tin về
khí tượng thủy văn, chế độ vận hành các hồ chứa nước ở thượng nguồn cũng như
phát triển hài hòa hạ tầng thủy lợi ở hạ lưu, vốn rất quan trọng cho việc kiểm soát
hạn hán và lũ lụt xuyên biên giới.

QUỐC GIA:
Campuchia và Việt Nam

NGÂN SÁCH:
US$ 354,000

THỜI HẠN:
Tháng 5/2014–2018
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Đầu tư và phát triển hạ tầng: Tình trạng thiếu quy hoạch và hợp tác chung giữa
các tỉnh biên giới là do phát triển hạ tầng chưa phù hợp ở đồng bằng sông Mê Công.
Việc thiếu phối hợp trong phát triển hệ thống thủy lợi và kiểm soát lũ lụt như đê kè,
có thể gây ra lũ lụt và hạn hán và còn có thể gây ra ô nhiễm, thiếu hụt nước, cũng
như giảm sản lượng nông nghiệp. Việc quy hoạch phát triển hạ tầng có sự phối hợp
là rất cần thiết để giảm bớt những tác động tiêu cực như vậy.
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Các cơ chế phối hợp và trao đổi thông tin: Campuchia và Việt Nam thiếu các
cơ chế phối hợp và trao đổi thông tin hiệu quả để giải quyết các vấn đề quản lý tài
nguyên nước xuyên biên giới, điều này dẫn đến các hoạt động trùng lặp, thiếu thông
tin về hiện trạng sử dụng nước tại vùng biên giới và những xung đột lợi ích giữa các
lĩnh vực sử dụng nước. Do đó cần phải xây dựng hệ thống quản lý thông tin và dữ
liệu thống nhất để thu thập, xử lý, phân tích và chia sẻ các dữ liệu khí tượng thủy
văn cùng những thông tin liên quan khác nhằm giám sát việc sử dụng nước xuyên
biên giới.
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Thể chế và nguồn nhân lực thực hiện cơ chế cho hợp tác xuyên biên giới:
Năng lực hạn chế trong quản lý tài nguyên nước ở cả hai bên đường biên giới góp
phần vào việc thiếu chính xác trong đánh giá tác động và kém hiệu quả trong áp
dụng bộ Quy tắc sử dụng nước sông Mê Công. Điều này có thể làm giảm những nỗ
lực thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực của việc phát triển thủy
điện đến lưu vực. Năng lực, thể chế và kỹ thuật cần được củng cố để tăng hiệu
quả hợp tác.
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Những tác động của phát triển và biến đổi khí hậu tới kinh tế-xã hội và môi
trường: Tình trạng thiếu thông tin về những ảnh hưởng trước mắt và lâu dài của
phát triển thủy điện thượng nguồn và biến đổi khí hậu sẽ khiến người dân sống ở
vùng đồng bằng sông Mê Công có thể bị tổn thương do những tác động như gia tăng
xâm nhập mặn, giảm phù sa bùn cát và dưỡng chất, ảnh hưởng nguồn cá di cư và
thay đổi chế độ dòng chảy. Việc thiếu thông tin về chế độ dòng chảy, mô hình thủy
văn và những công cụ khác để đánh giá tác động cần được bổ sung để giảm thiểu
những tác động kinh tế - xã hội và môi trường của việc phát triển hạ tầng thủy điện
thượng nguồn và hiện tượng nóng lên toàn cầu.

6

Triển khai thỏa thuận song phương về giao thông thủy: Đường thủy nội địa ở
đồng bằng sông Mê Công đóng vai trò quan trọng cho giao thông hàng hóa và dịch
vụ trong và giữa hai quốc gia. Cả hai quốc gia đã ký thỏa thuận song phương về giao
thông thủy nội địa, nhưng chưa được triển khai hiệu quả vì nhiều lý do như: sự thay
đổi dòng chảy và luồng lạch do lũ lụt và việc phát triển thủy điện thượng nguồn, thiếu
cơ chế vận hành, thiếu thủ tục hành chính phù hợp, thiếu các tiêu chuẩn an toàn và
các thủ tục xuất nhập cảnh. Do đó, cần phải giải quyết những vấn đề này để thúc đẩy
thực hiện Thỏa thuận về giao thông thủy.

Hành động chung:
Campuchia và Việt Nam đã nhất trí thực hiện một số bước đi nhằm giải quyết những vấn
đề ưu tiên xuyên biên giới thông qua dự án hợp tác
1. Xây dựng các cơ chế phối hợp xuyên biên giới để nâng cao việc chia sẻ thông tin,
dữ liệu và cùng quản lý chung các nguồn tài nguyên nước xuyên biên giới
2. Xây dựng một kế hoạch hành động chung để triển khai các cơ chế phối hợp.
Khi dự án hoàn thành, kỳ vọng rằng hai quốc gia có thể tiếp tục đối thoại, hợp tác xuyên
biên giới về quản lý nguồn nước ở cấp tỉnh. Những nỗ lực lâu dài của hai quốc gia sẽ cải
thiện việc quản lý lũ lụt và hạn hán, tăng cường ứng phó với thiên tai và phát triển giao
thông thủy và thương mại.
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