
 
 
 
 
 

Ủy hội Sông Mê Công công bố những phát hiện từ ba nghiên cứu về các vấn đề 
quản lý nguồn nước xuyên biên giới giữa ba quốc gia Mê Công, và giới thiệu về 
năm dự án song phương quản lý nước xuyên biên giới. 
 

Ấn phẩm mới: Quản lý nguồn nước Mê Công: Những 
thách thức được xác định trong phối hợp quy hoạch 
 

 
 
Viên Chăn, CHDCND Lào, ngày 28 tháng 9 năm 2017 – Những tập quán đánh bắt mang tính tận 
diệt, phát triển hạ tầng nước thiếu phối hợp, giám sát và chia sẻ không đầy đủ các dữ liệu 
thủy văn là những thách thức chính mà các quốc gia Campuchia, Lào và Việt Nam phải đối 
mặt trong quản lý các nguồn tài nguyên nước chung xuyên biên giới sông Mê Công. Đây là 
nhận định được đưa ra trong các nghiên cứu mới xem xét những rào cản đối với việc bảo đảm 
quản lý bền vững nguồn nước sông Mê Công. 
 
Ba báo cáo của các Ủy ban Mê Công Quốc gia của Campuchia, Lào và Việt Nam thuộc Dự án 
Quản lý Tổng hợp tài nguyên nước của MRC (M-IWRMP) đã đưa ra những phát hiện và đề 
xuất, nhấn mạnh thúc đẩy những nỗ lực chung tay nhằm giải quyết tác động của phát triển hạ 
tầng thủy và những vấn đề liên quan đến nước khác phải được ưu tiên ở các quốc gia này,  
“Quản lý nguồn nước quý giá và các nguồn tài nguyên liên quan khác của sông Mê Công rất 
phức tạp và đòi hỏi sự hợp tác ở cấp khu vực. Ba quốc gia cần tăng cường hợp tác hơn nữa 



nhằm xác định và thống nhất các giải pháp, chuẩn bị các cơ chế quản lý và lập quy hoạch phối 
hợp để giải quyết những thách thức mà họ đang đối mặt,” An Pich Hatda, Giám đốc Ban Quy 
hoạch của MRC chia sẻ.  
 
Xuất bản đầu tháng 9, một trong các báo cáo do Campuchia và Lào đồng phối hợp đã khảo sát 
những vấn đề quản lý thủy sản ở các sông Mê Công và Sekong dọc theo biên giới giữa hai 
quốc gia. Báo cáo xác định những tập quán đánh bắt mang tính tận diệt, tình trạng suy thoái 
môi sinh, và tình trạng thiếu dữ liệu nguồn thủy sản cũng như chia sẻ dữ liệu ấy chính là 
những trở ngại chính cần được giải quyết.  
 
Báo cáo chung khác của Campuchia và Việt Nam đặt trọng tâm vào quản lý tài nguyên nước 
tại Đồng bằng Sông Mê Công trên lãnh thổ hai nước. Những vấn đề được xác định gồm tình 
trạng thiếu kế hoạch quản lý xuyên biên giới mang tầm chiến lược đối với kiểm soát lũ lụt và 
hạn hán, việc phát triển thiếu phối hợp hạ tầng nước và mạng lưới giám sát hạn chế đối với 
các dữ liệu thủy văn, khí tượng và chất lượng nước. 
 
Trong báo cáo tập trung vào tài nguyên nước tại các lưu vực sông Sesan và Srepok, 
Campuchia và Việt Nam nêu ra tình trạng giám sát và đánh giá không đầy đủ về dòng chảy, 
thiếu các cơ chế cảnh báo và dự báo lũ lụt, và những giải pháp giảm nhẹ rất hạn chế để giải 
quyết tác động của việc phát triển hạ tầng thủy chính là những rào cản chính đối với việc quản 
lý tài nguyên nước ở lưu vực. 
 
Những báo cáo này được đưa ra dựa trên tổng kết tài liệu, ý kiến tham vấn với các bên liên 
quan ở địa phương và quốc giá cùng những khảo sát thực địa. Những khuyến nghị chiến lược 
được đưa ra bao gồm tăng cường phối hợp song phương và thực thi các cơ chế điều phối để 
ứng phó với các thách thức đã xác định. 
 
Dựa trên các nghiên cứu này, các quốc gia sẽ phối hợp với nhau trên nền tảng song phương 
để phát triển các dự án hợp tác chung nhằm giải quyết các vấn đề nêu trên.  
 
Với sự hỗ trợ tài chính Ngân hàng Thế giới, Dự án M-IWRMP sẽ tiếp tục hỗ trợ các quốc gia ở 
lưu vực sông Mê Công để thúc đẩy quản lý và phát triển nguồn nước bền vững và tối đa hóa 
lợi ích đối với sinh kế của các cộng đồng dân cư ven sông.  

 
 

Phát hành Giới thệu  về hợp tác song phương giữa các 
quốc gia Mê Công 
 
Ủy hội Sông Mê Công vừa phát hành giới thiệu dự ánmới có nhan đề Đối thoại xuyên biên giới 
- Dự án Quản lý tổng hợp nguồn tài nguyên nước sông Mê Công), cung cấp thông tin cơ bản 
về năm dự án song phương đang được đang được bốn quốc gia sông Mê Công triển khai 
nhằm giải quyết những vấn đề tài nguyên nước xuyên biên giới tại Lưu vực hạ lưu sông Mê 
Công. 
 
Với khoảng chục trang, bằng ngôn ngữ giản dị và dễ hiểu kèm hình ảnh, giới thiệu dự án mô tả 
trọng tâm của các dự án được thiết kế nhằm tăng cường hợp tác khu vực để quản lý tốt hơn 
nguồn nước và các nguồn tài nguyên liên quan, đặc biệt là thủy sản, đầm lầy, châu thổ, hồ và 
lưu vực sông, ở Campuchia, Lào, Thái Lan và Việt Nam. 
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Giới thiệu dự án nhấn mạnh những thách thức khiến cho các nguồn tài nguyên nước chịu sức 
ép ngày càng tăng từ việc đô thị hóa, phát triển hạ tầng và biến đổi khí hậu tác động đến các 
cộng đồng ven sông vượt ra ngoài phạm vi biên giới quốc gia. Mặc dù bốn quốc gia đã xây 
dựng một số phương pháp luận và công cụ để giải quyết vấn đề. Tuy nhiên,các quốc gia còn 
có thể làm được nhiều hơn nữa thông qua các sáng kiến hợp tác và đối thoại xuyên biên giới 
được xây dựng trong khuôn khổ dự án.  
 

 
 
Giới thiệu dự án nêu bật được đầu ra kỳ vọng của các dự án, những kết quả đạt được cho đến 
nay, và các bước tiếp theo mà các quốc gia cần triển khai để giải quyết thách thức, bao gồm 
xây dựng kế hoạch hành động và lồng ghép những bài học từdự án vào kế hoạch phát triển 
quốc gia. 
 
Với sự hỗ trợ tài chính từ Ngân hàng Thế giới trong khuôn khổ Dự án M-IWRMP, giới thiệu dự 
án hiện có bản tiếng Anh và tiếng Thái, sắp tới là tiếng Khmer, Lào và Việt Nam. Ấn phẩm sẽ 
được in và phát tại các sự kiện quốc gia và khu vực cũng như tới công chúng.   
 
 
 -HẾT-  
 
Để có thêm thông tin, xin liên hệ  
Đội Truyền thông, Ban Thư ký Ủy hội Sông Mê Công  

e-mail: mrcmedia@mrcmekong.org 

ĐT: +856 21 263 263 
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