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Phê duyệt lộ trình triển khai quá trình tham vấn trước trong sáu 
tháng của dự án thủy điện Pak Lay 
 
Viên Chăn, CHDCND Lào, ngày 29/08/2018 – Hôm nay, tại kỳ họp của Ủy hội sông Mê 
Công Quốc tế (MRC) diễn ra trong hai ngày tại Viên Chăn, cơ quan quản lý cấp cao của 
MRC đã phê duyệt lộ trình triển khai tổng thể quá trình sáu tháng tham vấn trước của dự án 
thủy điện Pak Lay được đề xuất. Đây là kỳ họp được tổ chức hai lần hàng năm của Ủy hội. 
 
Ủy ban Liên hợp của MRC, cơ quan gồm đại diện của chính phủ bốn quốc gia thành viên là 
Campuchia, CHDCND Lào, Thái Lan và Việt Nam, đã bắt đầu kỳ họp ngày hôm qua để thảo 
luận các vấn đề quản lý, tổ chức và hợp tác cũng như các vấn đề chính sách và chiến lược. Ủy 
ban Liên hợp có trách nhiệm triển khai các quyết định và chính sách của Hội đồng Ủy hội – 
cơ quan ra quyết định tối cao của Ủy hội. 
 
Lộ trình được phê duyệt bao gồm kế hoạch hoạt động và mốc làm việc chính sẽ được triển 
khai trong toàn bộ quá trình tham vấn trước với trọng tâm là tham vấn các bên liên quan. Ủy 
hội sẽ tổ chức hai diễn đàn tham vấn các bên liên quan cấp khu vực và hàng loạt các cuộc họp 
chia sẻ thông tin cấp quốc gia để thảo luận và ghi nhận/tài liệu hóa các quan ngại chính đáng 
trong quá trình tham vấn trước. 
 
Ông Te Navuth – Chủ tịch Ủy ban Liên hợp cho biết: “Chúng tôi khuyến khích các bên liên 
quan tham gia diễn đàn tham vấn và các sự kiện chia sẻ thông tin tại các quốc gia trong quá 
trình tham vấn trước để có cơ hội bày tỏ ý kiến liên quan đến dự án Pak Lay. Đây là cơ hội để 
các ý kiến được lắng nghe và giải quyết vì lợi ích của lưu vực và người dân nơi đây.” 
 
“Tuy tham vấn trước không phải là một cơ chế hoàn hảo, nhưng đây là nền tảng tốt nhất 
chúng ta hiện có.” 
 
Lộ trình của quá trình tham vấn trước bao gồm chuyến thăm thực địa tới địa bàn dự án đề 
xuất, dự kiến diễn ra vào cuối tháng 10 năm 2018. Chuyến thăm này là một phần hoạt động 
trong kỳ họp thứ hai của Nhóm Công tác Ủy ban Liên hợp (JCWG) về tham vấn trước cho dự 
án Pak Lay. Nhóm JCWG là cơ quan cố vấn cho Ủy ban Liên hợp của MRC, gồm các thành 
viên là chuyên gia kỹ thuật cấp cao đại diện cho các quốc gia thành viên. 
 
Dự kiến quá trình tham vấn trước chính thức đối với dự án thủy điện Pak Lay sẽ kết thúc vào 
cuối tháng 3 năm 2019, nhưng quá trình này có thể được gia hạn trong trường hợp Ủy ban 
Liên hợp yêu cầu. 
 
Kỳ họp này cũng đã thảo luận về các vấn đề còn tồn đọng bao gồm kế hoạch hành động 
chung (JAP) cho dự án thủy điện Pak Beng, báo cáo rà soát thay đổi trong thiết kế thủy điện 
Xayaburi, và các nội dung khác. 
 
Kế hoạch hành động chung cung cấp quá trình hậu tham vấn trước của thủy điện Pak Beng và 
đưa ra các cơ chế phản hồi, trao đổi dữ liệu và chia sẻ tri thức liên tục giữa đơn vị phát triển 
thủy điện và nước CHDCND Lào với MRC và các bên liên quan có quan tâm tới thiết kế hiện 
tại, quá trình xây dựng và vận hành của dự án này. Ủy ban Liên hợp ghi nhận Campuchia, 



Thái Lan và Việt Nam đã nhất trí về bản kế hoạch JAP cuối cùng, còn CHDCND Lào vẫn 
đang tham vấn trong nước về kế hoạch JAP. 
 
Báo cáo rà soát các thay đổi trong thiết kế thủy điện Xayaburi là kết quả nghiên cứu của Ban 
Thư ký Ủy hội để xác định các khuyến nghị trong Báo cáo Thẩm định kỹ thuật về thủy điện 
Xayaburi trong quá trình tham vấn trước của Ban Thư ký MRC đã được đưa vào thiết kế điều 
chỉnh của dự án Xayaburi chưa. Cũng tương tự như kế hoạch JAP, Campuchia, Thái Lan và 
Việt Nam đã nhất trí về bản báo cáo rà soát hiện tại, còn CHDCND Lào vẫn đang tham vấn 
với các ban ngành liên quan. 
 
MRC đã và đang nỗ lực thành lập Ủy ban Kiểm toán. Về cơ bản, các thành viên Ủy ban Liên 
hợp tán thành điều lệ của ủy ban kiểm toán. Thành viên của Ủy ban Kiểm toán là các chuyên 
gia kỹ thuật từ các quốc gia thành viên, có nhiệm vụ hỗ trợ Ủy ban Liên hợp thực hiện trách 
nhiệm quản lý và giám sát liên quan tới hệ thống báo cáo tài chính, kiểm soát nội bộ, quản lý 
rủi ro của Ủy hội, và có chức năng kiểm toán nội bộ và kiểm toán độc lập. 
 
Việc tán thành điều lệ này sẽ tạo nền móng để MRC thành lập một Ủy ban Kiểm toán – sau 
này sẽ do Ủy ban Liên hợp phê duyệt. 
 
Kỳ họp kết thúc ngày hôm nay sau khi thảo luận một số vấn đề chính khác, gồm các hành 
động tiếp theo sau Tuyên bố Siêm Riệp, tiến độ rà soát và cập nhật Chiến lược Phát triển 
Thủy điện bền vững cho Hạ lưu sông Mê Công, và hoàn thiện Hướng dẫn Đánh giá tác động 
môi trường xuyên biên giới. 
 
MRC sẽ tổ chức diễn đàn tham vấn bên liên quan cấp khu vực đầu tiên về dự án Pak Lay vào 
ngày 20-21 tháng 9 năm 2018 tại Viên Chăn. 
 
Lưu ý cho ban biên tập:  
 
Ủy hội Sông Mê Công Quốc tế 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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