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Nhật Bản tái khẳng định hỗ trợ cải thiện hệ thống thủy lợi ở lưu vực sông 
Mê Công 
 
Viên Chăn, CHDCND Lào, ngày 09 tháng 07 năm 2018 – Chính phủ Nhật Bản đã tái khẳng 
định về hỗ trợ của Nhật Bản dành cho Ủy hội sông Mê Công (MRC) để tiếp tục triển khai các 
hoạt động trong một dự án nhằm cải thiện các công trình thủy lợi ở các quốc gia hạ lưu sông Mê 
Công gồm Campuchia, CHDCND Lào, Thái Lan và Việt Nam – Giám đốc Điều hành  Phạm 
Tuấn Phan, Ban Thư ký MRC cho biết. 
 
Trong cuộc họp diễn ra ngày 5 tháng 7 năm 2018 tại Viên Chăn giữa Giám đốc điều hành Ban 
Thư ký MRC và đại diện Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Ngư nghiệp của Nhật Bản, Nhật 
Bản đã đề nghị hỗ trợ cho dự án này và các hoạt động dự án đang triển khai với số chi phí cần 
thiết là 1,4 triệu Đô la Mỹ. 
 
Trong giai đoạn bốn năm 2017-2021, hỗ trợ của Nhật Bản tập trung vào cải thiện các đề án thủy 
lợi thân thiện với cá nhằm thúc đẩy hình thành đường đi của cá trong các hệ thống thủy lợi, giám 
sát các thay đổi trong sử dụng đất nông nghiệp, cải thiện cơ sở dữ liệu thủy lợi của MRC, và hỗ 
trợ sử dụng và quản lý nước ngầm bền vững phục vụ canh tác nông nghiệp trên toàn hạ lưu. 
 
Hỗ trợ của chính phủ Nhât Bản phù hợp với Kế hoạch Chiến lược giai đoạn 2016-2020 của MRC, 
trong đó có nêu nhu cầu của lưu vực về việc mở rộng thủy lợi và giải quyết các thách thức chính 
trong sử dụng bền vững tài nguyên nước ở hạ lưu sông Mê Công. 
 
Giám đốc điều hành Phạm Tuấn Phan chia sẻ “Hỗ trợ từ chính phủ Nhật Bản sẽ giúp MRC thực 
hiện các hoạt động hiệu suất cao hơn về quy hoạch thủy lợi và thúc đẩy hơn nữa nỗ lực của chúng 
tôi để cải thiện sinh kế và giảm nhẹ tác động môi trường do thủy lợi gây ra trong lưu vực.” 
 
Chính phủ Nhật Bản là một trong những đối tác phát triển lâu dài của MRC. Kể từ năm 2001, 
chính phủ Nhật Bản đã tài trợ hơn 13 triệu Đô la Mỹ để hỗ trợ một số dự án, trong đó có các dự 
án về quản lý lũ lụt và hạn hán, thủy lợi, giao thông thủy an toàn, biến đổi khí hậu và quản lý môi 
trường. 
 
Nhật Bản tin rằng hỗ trợ tài chính hiện tại sẽ được dùng để tăng cường các cơ hội kinh tế qua 
nông nghiệp và thủy lợi, hiện nay thu nhập và nguồn lương thực chính của hàng triệu người đang 
dựa vào nông nghiệp và thủy lợi. 
 
Ngài Hidefumi Murashita, Phó Giám đốc Cơ quan Hợp tác Cải thiện Đất ở nước ngoài của Bộ 
Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Ngư nghiệp của Nhật Bản cho biết “Giảm nghèo thông qua cải 
thiện thủy lợi là mục tiêu chính trong công tác hợp tác phát triển của Nhật Bản. Chúng tôi hỗ trợ 
MRC trong lĩnh vực này vì chúng tôi tin rằng nông nghiệp là một can thiệp quan trọng để giảm 
nghèo.” 
 
Cuối tháng trước, Nhật Bản và MRC cũng đã khởi động một nghiên cứu về bảo tồn rừng và quản 
lý lưu vực tại hạ lưu sông Mê Công để quản lý và bảo tồn tốt hơn sức khỏe môi trường lưu vực 
Mê Công. Nghiên cứu này được triển khai tại năm quốc gia Mê Công gồm Campuchia, 
CHDCND Lào, Thái Lan, Việt Nam và Myanmar, và sẽ hoàn thành vào tháng 3 năm 2019. 



Lưu ý cho biên tập viên: 
  
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 có vai trò là một 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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