Kết quả của Nghiên cứu Hội đồng được chia sẻ với các nước thành viên
Từ năm 2012 đến năm 2017, Ủy hội Sông Mê Công Quốc tế tiến hành Nghiên cứu về Quản lý và Phát
triển bền vững lưu vực sông Mê Công bao gồm đánh giá tác động của các công trình thủy điện trên
dòng chính, được gọi ngắn gọn là “Nghiên cứu Hội đồng”. Sau khi tiến hành tham vấn ở cấp quốc
gia và cấp khu vực cũng như tổ chức tham vấn mở để thu thập ý kiến từ các bên tham gia có liên
quan, báo cáo của Nghiên cứu Hội đồng được hoàn thiện và công bố vào giữa tháng 2 năm 2018.
Ủy hội đang chia sẻ thông điệp và các phát hiện chính của Nghiên cứu với các quốc gia thành viên.
Vào ngày 23 tháng 1 năm 2018, Ủy hội đã tiến hành báo cáo chi tiết tới Ủy ban Quốc gia Mê Công
Lào và các cơ quan có liên quan của Lào. Sau đó, vào ngày 26 tháng 1 năm 2018, Ủy ban Quốc gia
Mê Công Lào đã tổ chức một cuộc họp cấp cao do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì,
với sự tham gia của các thứ trưởng và lãnh đạo Cục vụ từ các ban ngành liên quan bao gồm Năng
lượng, Nông nghiệp, Giao thông, Thủy sản, Ngoại giao, Viện Nghiên cứu Kinh tế và Kế hoạch Đầu tư.
Các đại biểu đã tham gia tích cực và và đã thảo luận sôi nổi tại cuộc họp.
Đối với Việt Nam, vào ngày 6 tháng 2 năm 2018, Ủy hội đã trình bày kết quả của nghiên cứu tại đại
sứ quán Việt Nam tại Viên Chăn cho Đại sứ và các cán bộ sứ quán. Bài trình bày có tại đây. Ủy hội
cũng sẽ trình bày kết quả Nghiên cứu cho Ủy ban Mê Công Quốc gia tại Việt Nam.
“Tôi đánh giá cao kết quả của Nghiên cứu Hội đồng. Đây là một công trình nghiên cứu công phu, bài
bản và đã đề cập sâu đến các tác động tổng thể đến Việt Nam cũng như các quốc gia ven sông Mê
Công. Đây không phải là công việc của riêng một ngành hay một quốc gia riêng biệt nào. Do vậy,
chúng ta cần có sự cộng tác xuyên quốc gia để đảm bảo có thế giải quyết các vấn đề mà Nghiên cứu
đặt ra. Tôi cũng thấy rất cần được báo cáo lên lãnh đạo va các cơ quan liên quan của các quốc gia
trong Ủy hội để họ cùng nghiên cứu và có ý kiến”. Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Việt Nam tại Lào
Nguyễn Bá Hùng chia sẻ.
Đại sứ và cán bộ sứ quán đánh giá cao kết quả của Nghiên cứu nhưng đồng thời cũng khuyến nghị
một số điểm cần được nghiên cứu sâu hơn, đặc biệt là ảnh hưởng của các đập thủy điện Trung Quốc
trên dòng chính, các đập thủy điện trên dòng nhánh và vấn đề nếu đập thủy điện bị vỡ.
Nghiên cứu nhằm mục đích cung cấp các đánh giá khoa học khách quan về chi phí liên quan đến môi
trường, xã hội và kinh tế cũng như các lợi ích của phát triển nguồn tài nguyên nước hiện tại cũng
như trong tương lai ở Lưu vực Sông Mê Công. Đây sẽ là nguồn thông tin để giúp các nhà lãnh đạo
quyết định các chính sách phù hợp. Kết quả của nghiên cứu cũng sẽ được kết nối với nguồn tri thức
của Ủy hội để đẩy mạnh quá trình Lập kế hoạch Phát triển Lưu vực. Nghiên cứu cũng giúp nâng cao
năng lực và đảm bảo việc chuyển giao tri thức và công nghệ cho các quốc gia thành viên sông Mê
Công.
Nghiên cứu là khung đánh giá này đưa ra được một nền tảng khoa học vững chắc và thống nhất cho
việc đánh giá việc phát triển nguồn nước, kết hợp với các phương pháp thực tiễn có căn cứ và có
một cơ sở tri thức để hỗ trợ các nghiên cứu sau này hay cho việc thảo luận và các quá trình tiếp
theo. Khung nghiên cứu này được thiết kế linh hoạt, minh bạch và có thể lặp lại để tích hợp với việc
quản lý dữ liệu bổ sung và tiếp tục sàng lọc các công cụ đánh giá.
Nghiên cứu sử dụng một loạt phương pháp mô hình định lượng và định tính để xem xét các kịch
bản phát triển tài nguyên nước. Các đầu ra về mô hình được tích hợp với một khung hệ thống làm
nền tảng cho đầu ra cho các chỉ số môi trường, kinh tế và xã hội được lựa chọn, và kết quả đánh giá.
Các đầu ra này là nền tảng cho các phân tích kinh tế và xã hội chi tiết cho sáu lĩnh vực chuyên đề.

Phạm vi đánh giá nghiên cứu đưa ra được một nền tảng khoa học vững chắc và thống nhất cho việc
đánh giá các kế hoạch phát triển nguồn nước, kết hợp với các phương pháp thực tiễn có căn cứ và
có một cơ sở tri thức để hỗ trợ các nghiên cứu sau này hay cho việc thảo luận và triển khai các quá
trình tiếp theo. và được thực hiện với các công cụ dễ áp dụng và phương pháp luận có tính thực tế
cao cũng như với nền tảng kiến thức để hỗ trợ cho quá trình nghiên cứu, thảo luận và lập kế hoạch.
Nghiên cứu bao gồm cả tác động tích cực và tiêu cực của các kịch bản phát triển tài nguyên nước ở
lưu vực sông Mê Công, tập trung vào khu vực hành lang dọc sông Mê Công có bán kính 15 km, khu
vực biển hồ và vùng châu thổ sông Mê Công. Nghiên cứu được thực hiện một cách linh hoạt, minh
bạch và áp dụng dễ dàng với để quản lý số liệu và hoàn thiện các công cụ đánh giá trong quá trình
nghiên cứu.
Ủy hội đã hoàn thành nghiên cứu vào tháng 12 năm 2017. Ngày 18 tháng 12 năm 2017, Ủy hội đã
gửi thư báo cáo các thông điệp chính của Nghiên cứu đến 4 thủ tướng của các nước thành viên của
Ủy hội đồng thời đề nghị được báo cáo trực tiếp Nghiên cứu với độ lớn 3,600 trang này cho chính
phủ các nước.
Sắp tới, Ủy hội sẽ báo cáo cho Đối tác Phát triển vào 27 tháng 2 năm 2018 và sau đó là báo cáo tại
Campuchia và Thái Lan.

