
TẦM NHÌN
Một tổ chức lưu vực sông quốc tế có đẳng 

cấp thế giới và đảm bảo về tài chính hoạt 

động nhằm hỗ trợ các quốc gia ở sông Mê 

Công, hướng đến một Lưu vực Sông Mê 

Công thịnh vượng về kinh tế, công bằng về 

xã hội và đảm bảo về môi trường

SỨ MỆNH
Thúc đẩy, điều phối quản lý và phát triển bền 

vững tài nguyên nước và các tài nguyên khác 

vì lợi ích chung của các quốc gia sông Mê 

Công và vì cuộc sống của người dân. 

Campuchia CHDCND Lào Thái Lan Việt Nam

Trung Quốc

Myanmar

CHDCND Lào

Thái Lan 

Campuchia 

Việt Nam
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BẢN ĐỒ SÔNG  
MÊ CÔNG

Đáp ứng nhu cầu 
Gìn giữ sự cân bằng 

Ủy hội Sông Mê Công  quốc tế

NGUỒN NƯỚC MẸ

Sông Mê Công là một trong những dòng sông lớn nhất, có mức đa 
dạng sinh học cao nhất trên thế giới. Lưu vực sông rộng 795.000 km2, 
trải dài từ Tây Tạng đến Đồng bằng sông Cửu Long. Sông Mê Công 
dài gần 5.000 km và chảy qua sáu nước. 

Hạ lưu sông Mê Công nằm ở CHDCND Lào, Thái Lan, Campuchia và 
Việt Nam, là nơi sinh sống của hơn 65 triệu người. Hạ lưu sông Mê 
Công tạo ra cơ hội thương mại, giao thông, an ninh lương thực, thu 
nhập và đồng thời  là nguồn thủy sản nội địa lớn nhất thế giới, hàng 
năm đem lại hơn 4 triệu tấn cá và các loài thủy sản khác

Với sự phát triển nhanh của vùng, nhu cầu về năng lượng sạch và 
năng lượng tái tạo từ thủy điện tăng lên đáp ứng sự gia tăng về dân 
số trong khu vực. 

Các thách thức chính đối với lưu vực sông Mê Công bao gồm suy 
thoái môi trường, tác động của đập thủy điện và các dự án phát triển 
khác đến thủy sản và bồi lắng phù sa, biến đối khí hậu và đói nghèo. 
Nhu cầu  tưới thâm canh cho nông nghiệp, sự gia tăng dân số, cũng 
như các kiểu khí hậu khó dự đoán gây ra lũ lụt và hạn hán thường 
xuyên đang tạo áp lực lên các nguồn tài nguyên của sông Mê Công.  
Công tác quản lý lưu vực sông  xuyên biên giới trở thành thách thức 
lớn đối với các nước ven sông Mê Công đồng thời mang lại các cơ hội 
hợp tác lớn lao.

Hạ lưu sông 
Mê Công
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Ủy hội Sông Mê Công quốc tế 

THÔNG TIN CƠ BẢN

Trong hơn 20 năm vừa qua, Ủy hội Sông Mê Công quốc tế đã hỗ 
trợ các quốc gia thành viên Ủy hội - Campuchia, CHDCND Lào, Thái 
Lan và Việt Nam  cùng phát triển và quản lý hạ lưu sông Mê Công 
một cách bền vững. 

Là tổ chức liên chính phủ về lưu vực sông, Ủy hội Sông Mê Công quốc 
tế được thành lập thông qua Hiệp định sông Mê Công năm 1995, khi 
bốn nước ký kết Hiệp định thỏa thuận hợp tác để phát triển, quản lý, 
sử dụng và bảo tồn nguồn tài nguyên nước ở các lĩnh vực như thủy 
sản, kiểm soát lũ, thủy lợi, thủy điện và giao thông  thủy.

Ủy hội Sông Mê Công quốc tế là diễn đàn về ngoại giao nước và hợp 
tác vùng để các quốc gia thành viên cùng 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 quốc tế còn là đầu mối tri thức nhằm thúc đẩy hợp tác vùng và 
hoạch định chính sách dựa trên những bằng chứng khoa học.

Ủy hội Sông Mê Công quốc tế hỗ trợ kỹ thuật và xây dựng các công 
cụ thực hành nhằm giúp các quốc gia thành viên đưa ra được các 
quyết định về kế hoạch phát triển ở  các quốc gia.

HOẠT ĐỘNG
Đáp ứng nhu cầu, gìn giữ sự cân bằng

Kể từ khi thành lập, Ủy hội Sông Mê Công quốc tế đã thông qua 
năm thủ tục về chất lượng nước, chia sẻ số liệu, giám sát sử dụng 
nước, duy trì dòng chảy và tham vấn sử dụng nước để hỗ trợ thực 
hiện Hiệp định Sông Mê Công năm 1995. 

Ủy hội Sông Mê Công quốc tế hỗ trợ quá trình quy hoạch  lưu vực 
sông dựa trên cơ sở các nguyên tắc Quản lý Tổng hợp Tài nguyên 
Nước, tuân thủ nguyên tắc tối đa hóa thịnh vượng kinh tế và xã hội 
mà không làm tổn hại đến tính bền vững của hệ sinh thái thiết yếu 
ở hạ lưu sông Mê Công.  Chiến lược Phát triển Lưu vực dựa trên Quản 
lý Tổng hợp Tài nguyên Nước đầu tiên của Ủy hội Sông Mê Công 

NGÂN SÁCH
Ngân sách cho hoạt động của Ủy hội Sông 

Mê Công quốc tế là từ đóng góp của các quốc 

gia thành viên Ủy hội và tài trợ của các đối tác 

phát triển (các chính phủ, các ngân hàng phát 

triển và các tổ chức quốc tế)

Ngân sách ước tính cho giai đoạn 2016-2020: 

65 triệu US$ 

 

Cơ cấu Quản trị Ủy hội sông  
Mê Công quốc tế

Campuchia CHDCND  
Lào

Thái Lan Việt Nam 

Cơ quan hoạch định chính sách

Cơ quan quản lý

Cơ quan tác nghiệp

Hội đồng: 

Ủy ban Liên hợp: 

Ban Thư ký: 

Các đối tác đối thoại: 

Các đối tác 
phát triển và 

các tổ chức 

Các Ủy ban 
sông Mê Công 

quốc gia

Ủy hội sông  
Mê Công quốc tế  

MRC

Trung 
Quốc 

Myanmar



  

THÀNH TỰU 

• Xây dựng Chiến lược Phát triển Lưu vực sông  

    Mê Công đầu tiên

• Xây dựng năm bộ thủ tục phục vụ việc sử  

    dụng tài nguyên nước

• Triển khai đánh giá các kịch bản về kế hoạch  

   phát triển sử dụng tài nguyên nước của các  

    quốc gia thành viên  làm cơ sở cho các chiến  

    lược và các chỉ dẫn

• Cung cấp hướng dẫn sơ bộ về thiết kế xây  

   dựng các đập trên dòng chính, đặt ra các tiêu  

   chuẩn của Hệ thống thực hành tốt nhất 

•  Xây dựng Hiệp định Vận tải Đường thủy giữa  

    Campuchia và Việt Nam.

• Xây dựng chiến lược quản lý và phát triển  

    thủy sản toàn lưu vực 

•  Cung cấp dự báo lũ vào mùa mưa nhằm  

    giúp các cơ quan có thẩm quyền giảm thiểu   

    các ảnh hưởng do lũ lụt gây ra

•  Xuất bản các báo cáo về Hiện trạng Lưu vực 

   sông Mê Công về sự phát triển và sức khỏe  

    hệ sinh thái của lưu vực

•  Tổ chức một loạt diễn đàn khu vực giữa các  

   bên liên quan về vấn đề quy hoạch lưu vực,  

    biến đổi khí hậu, thủy điện và thủy sản

•  Thỏa thuận với Trung Quốc về chia sẻ thông  

   tin, trao đổi kỹ thuật và thực hiện đánh giá  

    chung

quốc tế được thực hiện cho giai đoạn 2011 -2015 nhằm giúp các 
quốc gia thành viên nâng cao tính bền vững của ngành thủy sản, 
thúc đẩy các cơ hội nông nghiệp, tự do giao thông thủy, phát triển 
thủy điện bền vững, quản lý lũ cũng như gìn giữ và bảo tồn các hệ 
sinh thái quan trọng.  

Ủy hội Sông Mê Công quốc tế thúc đẩy việc chia sẻ thông tin, đối 
thoại và thương lượng về quản lý tài nguyên nước giữa các chính 
phủ, khu vực tư nhân và xã hội dân sự. Chiến lược Phát triển Lưu 
vực xây dựng cho giai đoạn 2016-2020 đã phản ánh và xem xét 
toàn diện xu thế, nhu cầu và những thách thức mới tại lưu vực.

Các hoạt động chính yếu khác:

•Giám sát và báo cáo về thực trạng môi trường của hệ thống Sông 
Mê Công để cải thiện công tác quản lý dòng chảy và bảo vệ sự cân 
bằng sinh thái ở lưu vực.

•Dự báo lũ.

•Hỗ trợ quản lý, xây dựng và phát triển các hoạt động trong lĩnh 
vực thủy sản ở cấpđịa phương và cấp vùng.

•Thúc đẩy giao thông và giao thương đường thủy an toàn thông 
qua các quy hoạch tổng thể và kế hoạch hỗ trợ giao thông thủy.

•Hỗ trợ cộng đồng phát triển kỹ thuật thủy lợi và nông nghiệp nhằm 
bảo vệ lưu vực và đảm bảo tạo thu nhập cho người dân địa phương.

•Cung cấp các hướng dẫn và hỗ trợ đối thoại về phát triển thủy điện 
bền vững để đảm bảo quyền lợi chung của các quốc gia thành viên.

•Giúp các quốc gia thành viên thích ứng với biến đổi khí hậu.



www.mrcmekong.org

1 Nâng cao hiểu biết chung và tăng cường việc sử dụng  tri thức dựa 
trên bằng chứng của các nhà hoạch định chính sách và các nhà lập kế 
hoạch dự án

2 Tối ưu hóa công tác quản lý môi trường và phát triển tài nguyên 
nước bền vững của các cơ quan quy hoạch ngành cấp quốc gia vì lợi 
ích của toàn lưu vực

3 Hướng dẫn xây dựng  và quản lý các dự án sử dụng nước và các dự 
án liên quan đến nước, chia sẻ và sử dụng tài nguyên của các cơ quan 
quy hoạch và thực thi ở cấp quốc gia

4  Các quốc gia thành viên thực hiện có hiệu quả và chặt chẽ các thủ 

tục của Ủy hội Sông Mê Công quốc tế 

5  Đối thoại và hợp tác hiệu quả giữa các quốc gia thành viên và kết 
hợp các đối tác khu vực và các bên liên quan tham gia quản lý nước 
xuyên biên giới một cách chiến lược

6 Tăng cường công tác giám sát, dự báo và đánh giá tác động toàn 
lưu vực cũng như phổ biến các kết quả nghiên cứu trợ giúp quá trình 

ra quyết định của các quốc gia thành viên

7 Đổi mới Ủy hội sông Mê Công quốc tế trở thành một tổ chức hiệu quả 

hơn, phù hợp với lộ trình phân cấp và các kế hoạch cải cách liên quan

NHỮNG LĨNH VỰC TRỌNG TÂM MỚI CHO GIAI 
ĐOẠN 2016 – 2020
Giải quyết các thách thức

Từ 2016 đến 2020, Kế hoạch Chiến lược của Ủy hội Sông Mê Công 
quốc tế tập trung vào việc đạt được bảy thành quả đã được thỏa 
thuận để thúc đẩy việc tích hợp và liên kết các nỗ lực một cách 
mạnh mẽ hơn, tăng cường khả năng phân bổ nhanh hơn các 
nguồn lực, cũng như nâng cao tính hiệu quả và minh bạch trong 
việc sử dụng tài nguyên nước.

Ủy hội Sông Mê Công quốc tế 


