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Hợp tác Mê Công – Lan Thương: Trung Quốc hoan nghênh
kêu gọi của MRC về tăng cường quan hệ hợp tác
Viên Chăn, CHDCND Lào, ngày 7/11/2018 – Lãnh đạo Ban Thư ký Ủy hội Sông Mê Công
Quốc tế (MRC) cho biết Trung quốc hoan nghênh kêu gọi của MRC về tăng cường hợp tác
chặt chẽ hơn giữa Trung tâm Hợp tác Tài nguyên Nước Lan Thương – Mê Công (LMWRCC)
và MRC.
Tuyên này đã được đưa ra trong cuộc họp song phương giữa Giám đốc điều hành Ban Thư ký
MRC Phạm Tuấn Phan và các lãnh đạo cấp cao Trung Quốc tổ chức bên lề Diễn đàn Hợp tác
Tài nguyên Nước Lan Thương – Mê Công lần đầu tiên vào ngày 1-2 tháng 11 năm 2018 tại
Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.
Giám đốc điều hành Ban Thư ký MRC đã chia sẻ “Trung Quốc hoan nghênh kêu gọi của
chúng ta về tăng cường hợp tác giữa Trung tâm Hợp tác Tài nguyên Nước Lan Thương – Mê
Công (LMWRCC) và MRC vì lợi ích của toàn bộ lưu vực sông Mê Công.” “Chúng ta sẽ tiếp
tục xác định các lĩnh vực hợp tác chính có vai trò sống còn với các hoạt động của MRC vì sự
phát triển bền vững của sông Mê Công và người dân trong lưu vực.”
Theo Giám đốc điều hành Phạm Tuấn Phan, Trưởng Nhóm Làm việc chung phía Trung Quốc
của Trung tâm LMWRCC - Tiến sỹ Yu Xingjun đã chia sẻ rằng cơ chế Hợp tác Mê Công –
Lan Thương nỗ lực hợp tác với MRC và rằng ông đã nhấn mạnh công khai về vai trò quan
trọng của Ủy hội trong Diễn đàn Côn Minh.
Điều này phù hợp với những gì Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Nước của Trung Quốc – ông E
Jingping đã phát biểu trong Hội nghị cấp cao lần thứ ba của MRC đầu năm nay: “LMC sẽ
không thay thế bất kỳ cơ chế tiểu vùng nào … Trung Quốc sẵn sàng làm việc với MRC và tất
cả các quốc gia ven sông theo các cơ chế hợp tác hiện có.”
Ban Thư ký MRC và Trung tâm LMWRCC cũng đã thảo luận về việc tổ chức các chuyến
thăm quan trao đổi kỹ thuật tới cả hai phía. Những chuyến thăm này sẽ tạo cơ hội phát triển
hơn nữa quan hệ và sự tin tưởng lẫn nhau, giúp hai bên hiểu và hợp tác với nhau tốt hơn.
Giám đốc điều hành Phạm Tuấn Phan được mời đến để phát biểu về các điểm chính trong
“quan hệ hợp tác quốc tế trong quản lý tài nguyên nước ở lưu vực sông Mê Công” tại Diễn
đàn Côn Minh. Ông nhấn mạnh về vai trò quan trọng không thể thay thế của MRC, các thành
tựu của MRC trong 23 năm qua trong việc hỗ trợ các quốc gia thành viên và hoạt động hợp
tác với các đối tác trên toàn thế giới. Đại diện của tất cả bốn quốc gia thành viên MRC cũng
đã phát biểu và có bài thuyết trình tại Diễn đàn về các hoạt động và quan hệ hợp tác hiện tại
trong khuôn khổ MRC bao gồm cả việc thực thi các bộ quy tắc về thủ tục và các dự án hợp
tác xuyên biên giới.
Trong bài phát biểu của mình, Giám đốc điều hành Phạm Tuấn Phan đã nhấn mạnh sự cần
thiết phải tăng cường quan hệ hợp tác hơn nhiều giữa MRC và Trung Quốc, mời Trung Quốc

hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Trong đó, quan trọng nhất là đề nghị Trung Quốc cân nhắc cung
cấp dữ liệu dự báo lũ lụt tại trạm thủy điện Cảnh Hồng (Jing Hong) và chia sẻ dữ liệu thủy
văn vào mùa khô để hỗ trợ việc lập kế hoạch phát triển và quản lý hạn hán ở lưu vực Mê
Công.
Đồng thời, Trung Quốc cũng được mời phối hợp làm việc với MRC về nhiều văn kiện chiến
lược đang được cập nhật, gồm cả Chiến lược Thủy điện Bền vững, Báo cáo Tình hình lưu
vực, và Chiến lược Phát triển Lưu vực cho Mê Công của MRC, gồm cả một Kế hoạch Phát
triển Lưu vực mới.
Giám đốc điều hành Phạm Tuấn Phan cũng nói: “Không có thời điểm nào tốt hơn hiện nay để
Trung Quốc hợp tác với MRC vì lợi ích của hơn 70 triệu dân trong toàn lưu vực này.”
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.
MRC đã mời Trung Quốc và Myanmar tham gia với tư cách các “đối tác đối thoại” vào năm
1996 và kể từ đó đã hợp tác với hai đối tác này trong các lĩnh vực kỹ thuật về quản lý tài
nguyên nước.
Vào ngày 1 tháng 4 năm 2002, Trung Quốc và MRC đã ký một thỏa thuận cung cấp thông tin
thủy văn về sông Mê Công – Lan Thương; thỏa thuận này đã được ký lại vào năm 2013. Theo
thỏa thuận này, giờ đây Trung Quốc cung cấp dữ liệu mực nước vào mùa lũ trong năm (05)
tháng (tháng 6 – tháng 10) hai lần một ngày từ hai trạm đặt trên sông Lan Thương ở Trung
Quốc. Dữ liệu này được nhập vào hệ thống dự báo lũ của MRC. Trung Quốc đóng góp 13,5%
lưu lượng nước sông Mê Công.
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