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Tham vấn chính thức Dự án Thủy điện Pắc Beng hoàn thành trong  6 tháng 
 
Ngày 20-06-2017, Viên Chăn, CHDCND Lào – Hôm qua, Ban Thư ký Ủy hội Sông 
Mê Công đã tổ chức Phiên họp Đặc biệt của Ủy ban Liên hợp Ủy hội Sông Mê Công 
về đề xuất Dự án Thủy điện Pắc Beng tại Viên Chăn, đánh dấu khoàn thành giai đoạn 
6 tháng của quy trình Tham vấn Trước chính thức. 
 
Phiên họp trong khuôn khổ tham vấn chính thức, đã tạo cơ hội cho các thành viên của 
Ủy ban Liên hợp, cơ quan quản lý của Ủy hội Sông Mê Công, thảo luận những kiến 
nghị chủ chốt trong Báo cáo Đánh giá Kỹ thuật cuối cùng của đề xuất dự án thủy điện 
Pắc Beng do Ban Thư ký Ủy hội Sông Mê Công tiến hành. Sau khi xem xét Báo cáo 
Đánh giá Kỹ thuật cũng như những kết quả của các diễn đàn tham vấn quốc gia và 
khu vực, Ủy ban Liên hợp đã thông qua tuyên bố kêu gọi ‘Chính phủ CHDCND Lào 
nỗ lực tối đa để tiến hành đánh giá những tác động bất lợi tiềm tàng xuyên biên giới 
của Dự án Thủy điện Pắc Beng’ và yêu cầu Ban Thư ký soạn thảo Kế hoạch Hành 
động Chung, phác thảo quy trình hậu tham vấn 
 
Những biện pháp được xem xét trong bản tuyên bố bao gồm xác định những tác động 
tiềm tàng đến chế độ thủy lực và thủy văn ở cả thượng lưu và hạ lưu công trình, kể cả 
những tác động nước dângở Thái Lan; cải thiện quá trình vận chuyển phù sa; cải thiện 
đường cá đi lên thượng nguồn và xuống hạ lưu; hiểu rõ hơn các tác động kinh tế - xã 
hội xuyên biên giới tiềm ẩn; bảo đảm tự do vận tải đường thủy; xây dựng kênh thông 
tin để góp ý cho việc thiết kế và xây dựng dự án đang được tiến hành; chia sẻ các thiết 
kế có cải tiến và số liệu giám sát, cũng như chương trình giám sát chung của Ủy hội 
Sông Mê Công đối với dự án Pắc Beng. 
 
Các thành viên của Ủy ban Liên hợp cũng đã lưu ý đến các kiến nghị chủ yếu của hai 
diễn đàn tham vấn các bên cấp khu vực do Ban Thư ký Ủy hội Sông Mê Công tổ chức 
và các cuộc tham vấn quốc gia được phản ánh trong các ‘Mẫu trả lời ý kiến chính 
thức’ do các quốc gia thành viên được thông báo, đệ trình. Ủy ban Liên hợp cũng ghi 
nhận với hoan nghênh  tinh thần hợp tác và trách nhiệm của CHDCND Lào trong suốt 
quá trình tiến hành các Thủ tục Thông báo, Tham vấn trước và Thỏa thuận đối với Dự 
án Thủy điện Pắc Beng. 
 
Tuyên bố của Ủy ban Liên hợp, mẫu trả lời ý kiến chính thức và tuyên bố của 
CHDCND Lào sẽ được công bố chính thức vào cuối tuần này. 
 
Quy trình tham vấn trước dự án thủy điện Pắc Beng chính thức bắt đầu ngày 20 tháng 
12 năm 2016. Theo quy định của Hiệp định Mê Công 1995, quy trình tham vấn trước 
có mục đích giảm thiểu các tác động bất lợi đến môi trường và  sinh kế của g cộng 
đồng ven sông ở cả thượng nguồn lẫn hạ lưu sông, trong khi vẫn sử dụng tối ưu tài 
nguyên nước. 
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Mọi thông tin hiện có về dự án bao gồm những đánh giá tác động về môi trường và 
xã hội, các báo cáo kỹ thuật, cũng như các ý kiến đánh giá có thể xem tại  website của 
Ủy hội Sông Mê Công : www.mrcmekong.org.  
 
-HẾT- 
 
 
Thông tin tòa soạn 
 
Ủy hội Sông Mê Công là tổ chức liên chính phủ được thành lập để tăng cường hợp tác quản 
lý bền vững Lưu vực Sông Mê Công, có các quốc gia thành viên là Campuchia, CHDCND 
Lào, Thái Lan và Việt Nam. Ủy hội Sông Mê Công là diễn đàn ngoại giao nước và hợp tác 
vùng để các quốc gia thành viên chia sẻ lợi ích chung về tài nguyên nước  dù có những lợi 
ích quốc gia khác nhau cũng như giải quyết những vấn đề xuyên biên giới  trong  lưu vực. 
Ủy hội Sông Mê Công đồng thời còn là đầu mối tri thức để thúc đẩy hợp tác vùng và hoạch 
định chính sách dựa trên các bằng chứng khoa học. Ủy hội làm việc trên nhiều lĩnh vực bao 
gồm duy trì bền vữngthủy sản, tăng cường  cơ hội nông nghiệp, duy trì tự do vận tải đường 
thủy, quản lý lũ và gìn giữ những hệ sinh thái quan trọng. Ngoài ra, còn có những tác động 
trong tương lai của các trận lũ cự đoan, hạn hán kéo dài và mực nước biển dâng liên quan 
đến biến đổi khí hậu. 
 
Dự án Thủy điện Pắc Beng là dự án đập dâng trên dòng chính của sông Mê Công. Nhà máy 
phát điện được quy hoạch có công suất lắp đặt là 912-mê ga wat, được thiết kế xả nước với 
lưu lượng là  5,771.2 mét khối một giây. 
 
Ban Thư ký Ủy ban Mê Công quốc gia Lào đã trình bản thuyết minh chi tiết dự án đề xuất 
cho Ban Thư ký Ủy hội Sông Mê Công vào ngày 4 tháng 11 năm 2016 để thẩm định và thông 
báo cho các quốc gia thành viên khác về phạm vi của dự án và các yêu cầu bắt buộc khác 
theo quy định của quy trình tham vấn trước.  
 
Quy trình tham vấn trước là một bộ phận trong các quy định về thủ tục của Ủy hội Sông 
Mê Công về hợp tác và sử dụng nước trên dòng chính Sông Mê Công: các Thủ tục Thông 

báo, Tham vấn trước và Thỏa thuận. Theo Hiệp định Mê Công, quy trình tham vấn trước 
bao gồm phê duyệt hoặc không phê duyệt một đề xuất dự án và cũng không quy định quyền 
của quốc gia đề xuất dự án được thực hiện dự án mà không cân nhắc đến những quyền lợi 
của các quốc gia thành viên khác. Thay vào đó, quy trình tham vấn trước là cơ chế để hỗ trợ 
hợp tác vùng về sử dụng tài nguyên nước. Quy trình tham vấn trước được thiết kế để các 
quốc gia được thông báo đưa ra các kiến nghị và để quốc gia đề xuất dự án chấp nhận thực 
hiện những biện pháp nhất định nhằm giảm nhẹ các tác động tiềm ẩn và tìm ra được cách 
chia sẻ lợi ích tốt hiệu quả hơn.  

Ủy ban Liên hợp của Ủy hội Sông Mê Công tiến hành quy trình tham vấn trước với sự hỗ 
trợ kỹ thuật và hành chính của một nhóm công tác gồm các đại diện của các quốc gia thành 
viên và Ban Thư ký Ủy hội Sông Mê Công.  

Thông tin vềThủ tục Thông báo, Tham vấn trước và Thỏa thuận, Quy trình Tham vấn 
Trước của Dự án Thủy điện Pắc Beng và các tài liệu liên quan có thể tham khảo tại 
website:  

 http://www.mrcmekong.org/topics/pnpca-prior-consultation/pak-beng-hydropower-project/  
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Để biết thêm thông tin, xin liên hệ: 
 
Bà Souridahak Sakonhninhom, Cán bộ Truyền thông 
Ban thư ký Ủy hội Sông Mê Công, Viên chăn, CHDCND Lào 
souridahak@mrcmekong.org  mrcmedia@mrcmekong.org  

ĐT +856-21 263 263 DĐ +856-20 2222 2207 


