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Nội dung tin 

Hội thảo Đánh giá chiến lược về môi trường nước để nghiên cứu cơ hôi và rủi ro  việc phát 
triển Nhà máy thủy điện 

Vientiane 19/05/2010 

Nhà máy thủy điện là vấn đề có rất có nhiều thác mắc và có nhiều tổ chức đã được lo sợ với 
với phương án phát triển Nhà máy thủy điện, Ban tổ chức về Sông mê kong của quốc tế 
(MRC) đang xây dựng dự kiến chiến lược môi trường (Strategic Envỉonmental 
Assessment(SEA)) của các kế hoạch xây Nhà máy thủy điện  ở dưới sông Mekong, Mục 
dích dự kiến để đánh giá dữ liệu đảy dủ, kế hoạch Ban tổ chức về Sông mê kong của quốc tế 
(MRC) đã hợp tác với chính phủ và các tổ chức liên quan có số liệu đẩy đủ trong việc giải 
quyết phương án xây dựng Nhà máy thủy điện ở sông Me kong từ tháng 05/2009. 

Việc đánh giá là phần quan trọng đã giúp cho Ban tổ chức về sông Me kong của quốc tế 
(MRC) có thể đảm bảo được: tất cả các bộ phần đã liên quan được góp phần có hiệu quả 
trong việc  cung cấp số liệu khi xây dực kế hoạch, đóng góp ý kiến về tương lai của sông Me 
kông và giúp đỡ các kế hoạch khác đã trình lên.  

Hội thảo đã được tổ chức 2 ngày, 19-20 /05 /2010 tại Thủ đô Viêng Chăn để trao đổi nhiều ý 
kiến với tác động trong việc phát triển thủy điện ở dưới sông Me kong. về sự đánh giá của  

Ban tổ chức về Sông Me kong của quốc tế (MRC) đà đến thời kỳ 3 trong 4 thời kỳ. trong 
thời gian đánh giá ảnh hướng của việc đánh giá chiến lược môi trường này đã giải quyết 
được cơ hội và rủi ro của việc phát triển từ kế hoạch trình phương án xây dựng Nhà máy 
thủy điện. 

Về đánh giá đã gồm có rất nhiều chuyên đề nói đến việc hợp tác giữa tổ chức Chính phủ, tổ 
chức phi chính phủ và các tố chức khác. các chuyên đề gồm có: thiên tài, nước,  nông 
nghiệp, thủy sản, xã hội, kinh tế-cuộc sống, sự thay đổi không khí và sự phát triển năng 
lượng. việc đánh giá chiến lược môi trường đã thẩm định được vấn đề kinh tế, xã hội và môi 
trường của phương án. 
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Cùng với các chuyên đề nêu lên  Ban tổ chức về Sông Me kong của quốc tế (MRC) còn có 
kế hoạch sử dụng thông tin đã được trình bày là các đoàn làm việc đánh giá để nâng cấp  khả 
năng để giới thiệu cho các nước thành viên của MRC. 

Ông Jeremy Bird, CEO của MRC đã nói rằng: trong thời gian đánh giá ảnh hướng  sẽ giúp 
để cải thiện khả năng của MRC trong việc sử dụng trình độ khoa học về việc khẳng định 
mức tác động và cơ hội có thể xẩy ra gồm có các ý kiến từ các bộ phần liên quan cơ cấu hạ 
tầng và sử dụng thông tin để giúp đỡ Chính phủ có thể quyết định được. 

Ông Jeremy Bird còn nói rằng Chính phủ của các nước thành viên đã chấp nhận trong việc 
hiểu biết cơ hội và rủi ro của các phương án phát triển Nhà máy thủy điện đã được nêu lên và 
đã được sự góp ý từ các tổ chức có liên quan trong cùng khu vực trước khi quyết định 
phương án hay không. có người thay mặt từ Chung quốc cũng có nghiên cứu về môi trường 
song me kong (Ecosystem Study Commission for International Rivers (ESCIR)), phải hiểu 
rõ sau sắc nhiều vấn đề thay đổi có thể xây ra từ việc phát triển Nhà máy thủy điện miền bắc 
nước Chung quốc. 

Vấn đề phát triển có nhiều sản xuất nông nghiệp, Phương án xây dựng lớn và việc xây dựng 
Nhà máy thủy điện đó là vấn đề tác động vào môi trường nước. đời sống của nhân dân 60 
triều dân số nhiều là người làm nông ngiệp và người bắt cá đó là người sử dụng nước sông 
Me kong để làm ăn . MRC còn biết rằng hiện này không chỉ liên quan với việc MRC như 
cuộc thẩm định kế hoạch phát triển Me kong đang nghiên cứu nhưng phải hợp tác giữa 
Chính phủ và nhà phát triển, việc trao đổi mua bán năng lực giữa các nước. việc đánh giá đã 
tạo được cơ hội đã được tập hợp cùng nhau. 

Bổi hội thảo đã được góp ý chó báo cáo ảnh hướng đã được giao, đã giúp việc đánh giá và 
kiến nghị với chiến lược phát triển năng lực ở sông Me kong có thể chọn được như: Vốn đầu 
tư và lời nhuận trong khu vực với sự phát triển kinh tế, sự công bằng trong xã hội và bảo vệ 
môi trường và các tổ chưc đã bị ảnh hướng. báo cáo này sẽ  được sự góp ý một lần nữa trong 
hội thảo tiếp theo để cho MRC tợp hợp các ý kiến và kiến nghị để hướng dẫn cho việc giải 
quyết phương án cua rnước thành viên MRC. 

Theo quyết định sông Me kong năm 1995, các nước thành viên MRC phải họp và có ý kiến 
trước khi xây dựng nhà máy thủy điện. Các phương án phát triển dưới sông Me kong phải đề 
nghị và trình cho Ban tổ chức để đóng góp ý kiến sẽ giúp cho các nước thành viên được 
quyết định cùng nhau là: Nên tổ chức thực hiện phương án đã nêu lên hay không. e-mail: damian@mrcmekong.org    Website: www.mrcmekong.org  


