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Đối thoại xuyên biên giới
thông qua Dự án Quản lý Tổng hợp Tài nguyên nước sông Mê Công

Đối thoại xuyên biên giới sông Mê Công
Sông Mê Công dài 4,900 km, chảy qua sáu nước từ cao nguyên Tây Tạng, Trung Quốc cho
đến biển Đông của Việt Nam. Sông Mê Công là một trong những con sông lớn nhất và có
tính đa dạng sinh học cao nhất trên thế giới, tạo ra các hệ sinh thái giàu có và các nguồn tài
nguyên thiên nhiên phong phú cho người dân và các quốc gia ven sông. Việc quản lý những
nguồn tài nguyên xuyên biên giới như nước, thủy sản và phù sa có ý nghĩa vô cùng quan
trọng. Tuy nhiên, do những mối quan tâm và ưu tiên quốc gia khác nhau, việc quản trị dòng
sông chảy qua nhiều quốc gia như sông Mê Công là một thách thức đối với các quốc gia.
Đối thoại xuyên biên giới có thể giúp giảm bớt căng thẳng và tăng cường hợp tác giữa các
quốc gia. Ủy hội Sông Mê Công hỗ trợ bốn quốc gia thành viên ở Lưu vực Sông Mê Công
– Campuchia, CHDCND Lào, Thái Lan và Việt Nam – tăng cường hợp tác xuyên biên giới
thông qua Dự án Quản lý Tổng hợp Tài nguyên nước sông Mê Công. Dự án khuyến khích
quản lý tổng hợp tài nguyên nước thông qua quy hoạch và quản lý có điều phối áp dụng
những quy định về thủ tục của Ủy hội Sông Mê Công. Đây chính là các Thủ tục và những
công cụ kỹ thuật về quy hoạch sử dụng nước, chia sẻ số liệu và giám sát
dòng chảy.
Dự án bắt đầu thực hiện vào năm 2009 với ba hợp phần vùng,
xuyên biên giới và quốc gia gắn kết với nhau nhằm tăng cường
hợp tác về nước trên cơ sở quản lý tổng hợp tài nguyên
nước giữa bốn quốc gia trên toàn lưu vực cũng như ở
quốc gia. Hợp phần vùng do Chính phủ Australia tài
trợ đã được hoàn thành vào năm 2015 sau khi áp
dụng các Thủ tục của Ủy hội Sông Mê Công
và những hướng dẫn kỹ thuật về các thủ
tục và xây dựng gói các công cụ mô
hình hóa việc sử dụng nước ở quy mô
lưu vực.
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Trong khi hợp phần xuyên biên giới tập trung vào hợp tác song phương về nước, hợp phần
quốc gia hỗ trợ từng quốc gia thành viên hoàn thiện cơ chế quản trị và xây dựng năng lực
kỹ thuật để triển khai quy hoạch và sử dụng nước có điều phối tại các quốc gia. Ngân hàng
Thế giới tài trợ cho cả hai hợp phần xuyên biên giới và tại từng quốc gia.

Tăng cường hợp tác song phương
Theo hợp phần xuyên biên giới, bốn quốc gia sông Mê Công đã xây dựng năm dự án song
phương tập trung vào quản lý thủy sản, đất ngập nước, châu thổ, hồ và lưu vực sông để giải
quyết những vấn đề nước xuyên biên giới như áp lực do đô thị hóa, phát triển cơ sở hạ tầng
và biến đổi khí hậu ảnh hưởng xấu đến các cộng đồng ven sông xuyên biên giới.
Thông qua đối thoại xuyên biên giới, bốn quốc gia sông Mê Công sẽ xây dựng hiểu biết
chung về những vấn đề nước xuyên biên giới, tìm ra các giải pháp lâu bền để cùng hợp tác
và chia sẻ những cách làm tốt nhất trong quản lý tài nguyên nước. Nói một cách khái quát,
những dự án này được thiết kế nhằm tăng cường năng lực cấp tỉnh và quốc gia liên quan đến
sử dụng nước có điều phối, cũng như tạo ra một khung thể chế tốt hơn về quản lý chung tài
nguyên nước xuyên biên giới dựa trên quản lý tổng hợp tài nguyên nước.
Các dự án bắt đầu thực hiện vào năm 2013 và 2014 và dự kiến hoàn thành vào tháng 3 năm
2018.
Dự án mong đợi rằng mối quan hệ cộng tác song phương trên cơ sở quản lý tổng hợp tài
nguyên nước sẽ được tiếp tục phát triển thông qua đưa các kinh nghiệm của dự án vào kế
hoạch phát triển của quốc gia. Sự cộng tác đó chắc chắn sẽ mang đến lợi ích tích cực cho
cuộc sống của cộng đồng dân cư ven sông và thúc đẩy phát triển bền vững hơn trong khu
vực.
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Đối thoại xuyên biên giới
thông qua Dự án Quản lý Tổng hợp Tài nguyên nước sông Mê Công

Năm dự án đó là:
àà Dự án Quản lý nghề cá các sông Mê Công và sông Sê Công giữa Camphuchia
và CHDCND Lào để giải quyết vấn đề suy giảm loài cá trắng di cư do nhiều áp lực
khác nhau
àà Dự án Quản lý tài nguyên nước lưu vực sông Sê San và Srê-pốk tăng cường hợp
tác giữa Campuchia và Việt Nam liên quan đến phát triển bảo vệ tài nguyên nước
àà Dự án Quản lý tài nguyên nước đồng bằng sông Mê Công dọc biên giới
Campuchia - Việt Nam giải quyết những thách thức do phát triển thượng lưu và
biến đổi khí hậu gây ra
àà Dự án Quản lý đất ngập nước lưu vực sông Xê Băng Hiêng và Nậm Kấm giữa
CHDCND Lào và Thái Lan nhằm tăng cường quản lý tài nguyên đất ngập nước
bằng cách chia sẻ kiến thức
àà Dự án trao đổi thông tin giữa hồ Tonle Sap và Song Khla giữa Campuchia và
Thái Lan tăng cường cơ chế quản trị hồ hiệu quả thông qua các hoạt động truyền
thông

5

Cùng hành động, Chung giải pháp

Ủy hội Sông Mê Công quốc tế là gì?
Ủy hội Sông Mê Công quốc tế được thành lập theo Hiệp định sông Mê Công năm 1995
với các quốc gia thành viên là Camphuchia, CHDCND Lào, Thái Lan và Việt Nam. Ủy
hội Sông Mê Công hoạt động vì sự phát triển bền vững nguồn tài nguyên nước trong khu
vực thông qua đối thoại và hợp tác. Ủy hội Sông Mê Công là diễn đàn ngoại giao về nước
để chính phủ bốn quốc gia thương lượng và chia sẻ những lợi ích chung về tài nguyên
nước, cũng như là đầu mối tri thức về quản lý lưu vực dựa trên các hướng dẫn , công cụ
kỹ thuật và các số liệu khoa học.

Quản lý tổng hợp tài nguyên nước là gì?
Quản lý tổng hợp tài nguyên nước là một khái niệm phổ biến về quy hoạch và sử dụng
tài nguyên nước có điều phối nhằm cân đối các nhu cầu phát triển kinh tế và xã hội, và
bảo vệ môi trường dọc theo các cộng đồng ven sông. Quản lý tổng hợp tài nguyên nước
lấy cách tiếp cận đa ngành để điều phối những nhu cầu có tính xung đột về tài nguyên,
thay cho cách tiếp cận đơn ngành chỉ cân nhắc đến những nhu cầu duy nhất của một
ngành như phát triển cơ sở hạ tầng, an ninh lương thực và các hệ sinh thái khỏe mạnh.
Các quốc gia ở Lưu vực Sông Mê Công được khuyến khích áp dụng cách tiếp cận này
trong lãnh thổ của mỗi quốc gia, giữa các quốc gia và trong toàn bộ lưu vực.
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Thủ tục của Ủy hội Sông Mê Công là gì?
Thủ tục của Ủy hội Sông Mê Công là năm bộ thủ tục nhằm quản trị việc sử dụng tài
nguyên nước chung giữa các quốc gia thành viên để thực hiện Hiệp định Sông Mê
Công năm 1995 về hợp tác và phát triển bền vững lưu vực sông Mê Công. Năm bộ
thủ tục hiện có là:
àà Thủ tục Trao đổi và chia sẻ thông tin số liệu (PDIES)
àà Thủ tục Giám sát sử dụng nước (PWUM)
àà Thủ tục Thông báo, Tham vấn trước và Thỏa thuận (PNPCA)
àà Thủ tục Duy trì dòng chảy trên dòng chính (PMFM)
àà Thủ tục Chất lượng nước (PWQ)
Những thủ tục này cùng với những số liệu nghiên cứu, các hướng dẫn kỹ thuật và các
công cụ mô hình của Ủy hội Sông Mê Công quốc tế sẽ hỗ trợ quản lý tổng hợp tài
nguyên nước trong khu vực hiệu quả.
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Dự án Quản lý nghề cá các sông Mê Công và Sê Công
Phục hồi các đàn cá trong vùng
Bắt nguồn từ Tây Nguyên của Việt Nam, Sông Sê Công chảy qua phía Nam CHDCND Lào
và Đông Bắc Campuchia trước khi hòa vào sông Mê Công hùng vĩ.
Cả hai dòng sông đều tạo ra các nguồn tài nguyên phong phú về nuôi trồng thủy sản với
hơn 210 loài cá, trong đó có loài Cá Nược (cá heo Irrawaddy), hơn 60 loại cá di cư ở sông
Sê Công và ước tính có đến 800 loài cá với 580 loài cá nước ngọt ở sông Mê Công. Đánh
bắt thủy sản là ngành nghề quan trọng nhất đối với kinh tế địa phương và là nguồn cung
cấp đạm (protein) thiết yếu cho người dân các tỉnh biên giới Lào - Camphuchia, nơi hai
con sông hợp dòng.
Tuy nhiên, cả hai con sông đều đối mặt với nhiều mối đe dọa do cách đánh bắt tận thu và
việc phát triển một loạt các cơ sở hạ tầng như thủy điện và thủy nông dẫn đến suy thoái
điều kiện sống của thủy sản. Vấn đề này đòi hỏi phải có hợp tác giữa các cộng đồng ven
sông xuyên biên giới.
Campuchia và CHDCND Lào đã tiến hành một số biện pháp để giảm nhẹ các tác động này.
Tuy nhiên, hai quốc gia cần điều phối tốt hơn để tối đa hóa những nỗ lực nhằm nâng cao
tính bền vững của các hệ sinh thái và nguồn tài nguyên thủy sản của cả hai con sông này.

Dự án Quản lý nghề cá các sông Mê Công và Sê Công
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Kinh phí:

Campuchia, CHDCND Lào
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Thời gian:
7/2014 - 3/2018

Đối thoại xuyên biên giới
thông qua Dự án Quản lý Tổng hợp Tài nguyên nước sông Mê Công

Cùng hành động hướng tới các giải

CHDCND Lào

Dự án xác định những vấn đề chung ảnh hưởng đến
cả hai con sông, nhất là suy giảm loài cá trắng di cư do
đánh bắt quá mức, suy thoái lưu vực và tác động của các
dự án thủy điện. Nhóm công tác của hai bên đã cùng nhau
chọn năm loài cá trắng di cư có giá trị đối với an ninh lương thực
làm mục tiêu giám sát.
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Dự án Quản lý nghề cá sông Mê Công và sông
Sê Công hỗ trợ hai quốc gia xây dựng các cơ chế
thích hợp để quản lý tốt hơn tài nguyên cá của 2
con sông tại các tỉnh biên giới là Kra Chê và Stung
Treng của Campuchia và các tỉnh A-tô-pơ và Chăm
Pát Sắc của CHDCND Lào.
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sa

Se
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Campuchia

Hai quốc gia đang xây dựng hệ thống giám sát nghề cá chung và kế hoạch quản
lý nghề cá để giải quyết những vấn đề xuyên biên giới. Những nỗ lực này chắc chắn sẽ đẩy
mạnh hợp tác song phương hơn và góp phần phục hồi nguồn tài nguyên thủy sản để hỗ trợ
an ninh lương thực và các hoạt động khác liên quan đến ngành cá.

Dự án sẽ mang lại những kết quả sau:
àà Xác định những vấn đề quản lý nghề cá xuyên biên giới trên dòng Mê Công và Sê Công.
àà Xây dựng cơ chế điều phối xuyên biên giới để giải quyết các vấn đề đó.
àà Triển khai kế hoạch hành động song phương nhằm thực hiện các cơ chế điều phối này.
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Dự án Quản lý tài nguyên nước lưu vực sông Sê San và Srê Pốk
Hợp tác sử dụng bền vững nguồn nước chung
Các sông Sê San và Srê Pốk là các nhánh sông chính của sông Mê Công bắt nguồn từ Tây
Nguyên, Việt Nam và vùng Đông Bắc của Campuchia. Hai dòng sông đều nổi tiếng về
lượng cá đa dạng và là khu bảo tồn rộng lớn, cung cấp nguồn sinh kế cho gần 4 triệu người
và nhiều loài chim quý hiếm trên thế giới.
Có rất nhiều dự án cơ sở hạ tầng nằm trên khu vực thượng nguồn của hai dòng sông, chủ
yếu là sản xuất thủy điện và thủy nông. Trong khi, ở hạ lưu của hai dòng sông, các công
trình hạ tầng lớn mới bắt đầu xuất hiện. Những dự án cơ sở hạ tầng này làm gia tăng áp lực
cho cả hai dòng sông cùng với các vấn đề của lưu vực như lũ quét và hạn hán, xói lở đất,
thoái hóa lưu vực chứa và suy thoái chất lượng nước xuyên biên giới.
Phát triển thủy điện và thủy nông với diện tích lớn trong tương lai sẽ càng làm suy giảm
chất lượng nước và sức khỏe của các hệ sinh thái dưới nước, dẫn đến suy giảm nguồn tài
nguyên cá, tổn thất đa dạng sinh học và ảnh hưởng xấu đến chất lượng cuộc sống của các
cộng đồng dân cư ven sông. Chính vì vậy, cả hai quốc gia cần phải điều phối các ưu tiên
phát triển của mình nhằm giảm bớt những tác động bất lợi.

Dự án Quản lý tài nguyên nước lưu vực sông Sê San và Srê Pốk
Quốc gia:
Campuchia, Việt Nam
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Đối thoại xuyên biên giới
thông qua Dự án Quản lý Tổng hợp Tài nguyên nước sông Mê Công
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Campuchia và Việt Nam đã và đang cộng tác với nhau
để giải quyết vấn đề này thông qua hợp tác song
phương. Tuy nhiên, hai quốc gia cần hợp tác xuyên
biên giới chặt chẽ hơn nữa để quản lý tốt hơn nguồn
tài nguyên nước chung.
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Cùng hành động hướng tới các giải
pháp lâu bền

n

sa

Se

Việt Nam

Srepok
Campuchia

Dựa trên các cơ chế hiện có, Dự án Quản lý tài
nguyên nước lưu vực sông Sê San và Srê Pốk hỗ
trợ Campuchia và Việt Nam xây dựng một khuôn khổ
khung chung để đẩy mạnh hợp tác song phương ở cả cấp
quốc gia lẫn cấp lưu vực.
Hai quốc gia xác định những cản trở mấu chốt đối với công tác
quản lý tài nguyên nước như thiếu các cơ chế hợp tác xuyên biên
giới, thiếu chia sẻ thông tin và số liệu về dòng chảy và kiểm soát lũ và hệ
thống cảnh báo, cũng như năng lực quản lý tài nguyên nước còn hạn chế.
Hai nhóm công tác quốc gia đang xây dựng cơ chế điều phối song phương và kế hoạch hành
động để giải quyết những vấn đề về nước và tăng cường chia sẻ số liệu về phát triển và sử
dụng nước. Các hoạt động này sẽ giảm thiểu tác động tiêu cực và thúc đẩy quản lý bền vững
nguồn nước chung của hai quốc gia.

Dự án sẽ mang lại những kết quả sau:
àà Xác định những vấn đề quản lý nước xuyên biên giới.
àà Xây dựng cơ chế điều phối xuyên biên giới để giải quyết các vấn đề chung.
àà Triển khai kế hoạch hành động song phương để thực hiện các cơ chế này.
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Cùng hành động, Chung giải pháp

Dự án Quản lý tài nguyên nước đồng bằng sông Mê Công
Tăng cường sử dụng nguồn nước hiệu quả để đảm bảo tăng trưởng
Đồng bằng sông Mê Công lớn thứ ba trên thế giới, với diện tích khoảng 55,000 km², là đồng
bằng màu mỡ trải rộng từ miền trung Campuchia đến Nam Việt Nam. Đồng bằng sông Mê
Công nổi tiếng với nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú với đầm lầy, rừng ngập nước
và các cánh đồng lúa. Đồng bằng sông Mê Công nằm phần lớn trên lãnh thổ Việt Nam và là
một trong những vựa lúa lớn nhất của Châu Á.
Tuy nhiên, do đồng bằng sông Mê Công nằm ở cuối hệ thống sông Mê Công nên khu vực
này chịu rất nhiều tác động bất lợi từ của các dự án thủy điện, lấy nước tưới tiêu cho hệ
thống thủy lợi và kiểm soát lũ ở thương lưu, cũng như biến đổi khí hậu.
Những áp lực đó gây ra lũ lụt và hạn hán nghiêm trọng, đất chua phèn và xâm nhập mặn,
cũng như gia tăng ô nhiễm nước, làm suy thoái các vùng đất ngập nước và suy giảm vận
chuyển phù sa. Những tác động tiêu cực này sẽ trở nên càng trầm trọng nếu các dự án cơ sở
hạ tầng không được điều phối và các nguồn tài nguyên của đồng bằng sông Mê Công nằm
giữa hai lãnh thổ không được quản lý một cách phù hợp.

Dự án Quản lý tài nguyên nước đồng bằng sông Mê Công
Quốc gia:
Campuchia, Việt Nam
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Kinh phí:
354,000 US$

www.mrcmekong.org

Thời gian:
5/2014 - 3/2018

Đối thoại xuyên biên giới
thông qua Dự án Quản lý Tổng hợp Tài nguyên nước sông Mê Công

Chính phủ hai quốc gia Campuchia và Việt Nam đã quan
tâm đến việc hợp tác sử dụng nước của đồng bằng
sông Mê Công. Tuy nhiên, cần phải làm nhiều hơn
để giải quyết có hiệu quả những thách thức phức
tạp này.

Cùng hành động hướng tới các giải
pháp lâu bền
Dự án Quản lý tài nguyên nước đồng bằng Sông
Mê Công bổ sung cho những biện pháp hiện có
của hai chính phủ để giảm thiểu các tác động tiêu
cực đến đồng bằng sông Mê Công. Dự án hỗ trợ hai
quốc gia xây dựng quy hoạch và các cơ chế phù hợp
để quản lý tài nguyên nước hài hòa với phát triển trong
tương lai của khu vực.

Campuchia

Me
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Việt Nam

Dự án giúp xác định các vấn đề mấu chốt là rào cản đối với
công tác quản lý nước như thiếu quy hoạch chung để phát triển
cơ sở hạ tầng tốt hơn và thiếu các cơ chế điều phối về chia sẻ và quản
lý số liệu.
Dự án hỗ trợ tổ chức đối thoại song phương để xây dựng cách tiếp cận và các hoạt động
chung được các quốc gia thống nhất điều phối giữa các quốc gia nhằm giải quyết những vấn
đề xuyên biên giới. Dự án còn hỗ trợ thiết lập cơ chế chia sẻ số liệu, thông tin và chiến lược
giám sát lưu vực nhằm bảo đảm sử dụng bền vững tài nguyên nước chung của hai quốc gia.
Tất cả những hành động này kết hợp lại có thể hỗ trợ tính bền vững của các hệ sinh thái ở
khu vực đồng bằng sông Mê Công, giúp phát triển kinh tế-xã hội bền vững và cải thiện điều
kiện sống của người dân trong khu vực.

Dự án sẽ mang lại những kết quả sau:
àà Xác định những vấn đề về quản lý nước xuyên biên giới.
àà Xây dựng cơ chế hợp tác xuyên biên giới để giải quyết các vấn đề đó.
àà Triển khai kế hoạch hành động song phương để thực hiện các cơ chế điều phối này.
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Cùng hành động, Chung giải pháp

Dự án Quản lý đất ngập nước lưu vực sông Xê Băng Hiêng
và Nậm Kấm
Khuyến khích chia sẻ kiến thức để quản lý đất ngập nước bền vững
Các vùng đất ngập nước ở lưu vực sông Xê Băng Hiêng của CHDCND Lào và Nậm Kấm
của Thái Lan hỗ trợ sinh kế cho người dân địa phương, tạo điều kiện thuận lời cho trồng
lúa, phát triển nghề cá nước ngọt và du lịch.
Vùng Xê Chăm Phôn trong lưu vực sông Xê Băng Hiêng là một trong những điểm đất ngập
nước quan trọng nhất của CHDCND Lào, theo Công ước Ramsar có tầm quan trọng quốc tế
với hệ sinh thái phong phú. Với nhiều kênh rạch, đầm lầy nước ngọt và các cánh đồng lúa,
vùng đất ngập nước này cung cấp nguồn lương thực quan trọng cho khu vực.
Bên kia biên giới, các vùng đất ngập nước Nọng Hán trong lưu vực sông Nậm Kấm là nơi
sinh sống của các loại động vật và thực vật với hơn 40 loài cá, thực vật thủy sinh độc đáo
và những cánh đồng lúa rộng lớn, đóng góp phát triển nền kinh tế địa phương và xã hội của
vùng Đông Bắc Thái Lan.
Cả hai lưu vực đều đối mặt với những thách thức giống nhau gây ảnh hưởng đến các nguồn
tài nguyên đất ngập nước như biến đổi khí hậu và các nhu cầu cạnh tranh về sử dụng nước,

Dự án Quản lý đất ngập nước lưu vực sông Xê Băng Hiêng và Nậm Kấm
Quốc gia:
CHDCND Lào, Thái Lan
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Kinh phí:
354,000 US$

www.mrcmekong.org

Thời gian:
12/2013 - 3/2014

Đối thoại xuyên biên giới
thông qua Dự án Quản lý Tổng hợp Tài nguyên nước sông Mê Công

mặc dù các mức độ phát triển kinh tế và bảo tồn tài
nguyên thiên nhiên khác nhau. Chính vì vậy, hai lưu
vực có thể chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức nhằm
thúc đẩy quản lý đất ngập nước tốt hơn và hỗ trợ
phát triển vì người nghèo.

Cùng hành động hướng tới các giải
pháp lâu bền

Thái Lan

CHDCND Lào
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Dự án Quản lý đất ngập nước lưu vực sông Xê
Băng Hiêng và Nậm Kấm tạo ra diễn đàn chia sẻ
thông tin giữa CHDCND Lào và Thái Lan để gìn
giữ và phát triển lành mạnh tài nguyên đất ngập
nước.

Nam Kam

Xe Bang

Dự án nâng cao các cách quản lý dựa trên quản lý tổng
hợp tài nguyên nước để hỗ trợ quy hoạch lưu vực sông,
quản lý lũ và sử dụng bền vững các hồ chứa nước phục vụ
tưới nước, nghề cá và cấp nước.
Nhóm công tác chung tiến hành nghiên cứu thực địa và tham quan trao
đổi kinh nghiệm, học hỏi các vấn đề liên quan về đất ngập nước và những cách
quản lý tốt nhất.
Nhóm công tác dự án đã thực hiện các hoạt động học hỏi chung như xây dựng bản đồ hệ
thống thông tin địa lý (GIS), soạn thảo các kế hoạch quản lý đất ngập nước dựa vào cộng
đồng cho những khu vực được lựa chọn.

Dự án sẽ mang lại những kết quả sau:
àà Thành lập các nhóm tại lưu vực sông dựa vào cộng đồng và nâng cao năng lực quy
hoạch lưu vực dựa trên quản lý tổng hợp tài nguyên nước.
àà Cùng học hỏi những vấn đề đất ngập nước và những cách quản lý ở các vùng đất ngập
nước Xê Chăm Phôn và Nọng Hán thông qua các chuyến tham quan.
àà Chia sẻ kiến thức về quản lý nước dựa vào cộng đồng giữa hai vùng đất ngập nước
thông qua việc xây dựng các kế hoạch quản lý cho các khu vực được lựa chọn.
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Dự án Trao đổi thông tin giữa hồ Tonle Sap và hồ Song Khla
Chia sẻ các kinh nghiệm để xây dựng các hồ bền vững
Hồ Tonle Sáp của Campuchia là nguồn sinh kế quan trọng của hàng triệu người dân. Hồ
Song Khla của Thái Lan cũng có vai trò như vậy đối với người dân sinh sống xung quanh
hồ. Quản lý tài nguyên hồ dựa vào cộng đồng là chìa khóa đối với cả hai hồ để hỗ trợ phát
triển bền vững Lưu vực Sông Mê Công và xây dựng môi trường bền vững.
Hồ Tonle Sap là hồ nước ngọt lớn nhất ở Đông Nam Á và vào cao điểm mùa lũ, hồ tăng diện
tích lên gấp 6 lần, rộng tới 15,000 km2. Tuy vào mùa khô, hồ thoát nước ra Sông Mê Công,
nhưng vào mùa mưa, dòng chảy đảo ngược và chảy từ sông Mê Công vào hồ. Chu trình thủy
văn đặc biệt này làm hồ có trữ lượng lớn về cá, thực vật và động vật hoang dã – là nguồn
tài nguyên quan trọng đối với cuộc sống của người dân Campuchia.
Bên ngoài lưu vực, hồ Song Khla là hồ tự nhiên lớn nhất của Thái Lan, nơi nước ngọt trộn
lẫn nước biển. Hồ có diện tích là 1,040 km² nằm ở phía Nam của Thái Lan và là nguồn sinh
kế quan trọng dựa vào tài nguyên từ nông nghiệp đến nghề cá và du lịch. Cộng đồng dân
cưu sinh sống quanh hồ rất nổi tiếng với việc cam kết và đi đầu trong việc giữ gìn và quản
lý các nguồn tài nguyên chung.

Dự án Trao đổi thông tin giữa hồ Tonle Sap và hồ Song Khla
Quốc gia:
Campuchia, Thái Lan
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Kinh phí:
475,000 US$

Thời gian:
10/2013 - 3/2018

Đối thoại xuyên biên giới
thông qua Dự án Quản lý Tổng hợp Tài nguyên nước sông Mê Công
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Với những nét đặc trưng độc đáo này, chia sẻ kinh
nghiệm từ hai hồ rất cần thiết để xây dựng các hồ khác
bền vững khi đối mặt với những thách thức chung,
như nghề cá không bền vững và những tác động do
toàn cầu nóng lên.
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Dự án Trao đổi thông tin giữa hồ Tonle Sap và hồ
Song Khla tạo cơ hội cho Campuchia và Thái Lan
cùng thảo luận và chia sẻ các cách làm tốt trong
quản lý tài nguyên thiên nhiên.

ng

Cùng hành động hướng tới các giải
pháp lâu bền
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Dự án nâng cao nhận thức về quản lý hồ dựa trên quản
lý tổng hợp tài nguyên nước nhằm gìn giữ các hồ phát
triển bền vững thông qua các hoạt động truyền thông trong
nội bộ các cộng đồng và giữa hai hồ. Điều đó sẽ tăng cường
quản lý hồ dựa vào cộng đồng nhằm giải quyết những thách thức
quan trọng mà cả hai hồ đang đối mặt.
Những chuyến tham quan trao đổi đã được tiến hành để học hỏi và chia sẻ những
cách làm tốt về quản trị hồ như quản lý nghề cá dựa vào cộng đồng, trao quyền của phụ
nữ và thích ứng với biến đổi khí hậu. Sáng kiến trao đổi bằng video có sự tham gia rộng
rãi của người dân đã tạo thuận lợi cho việc học hỏi lẫn nhau thông qua việc sản xuất video
chung và chiếu video cộng đồng. Cả hai hồ còn làm một báo cáo về học hỏi lẫn nhau và
cuốn sổ tay về quản trị hồ.

Dự án sẽ mang lại những kết quả sau:
àà Tăng cường quản trị hồ dựa trên quản lý tổng hợp tài nguyên nước.
àà Nâng cao hiểu biết về những phương án chính sách để hỗ trợ các sinh kế bền vững dựa
vào tài nguyên.
àà Nâng cao nhận thức của công chúng về phát triển và gìn giữ các hồ khỏe mạnh.
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Cùng hành động, Chung giải pháp
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Đối thoại xuyên biên giới
thông qua Dự án Quản lý Tổng hợp Tài nguyên nước sông Mê Công
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