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Tọa đàm về phát triển lưu vực Mê Công

Hà Nội 29 tháng 10 năm 2015

Chiến lược của Ủy hội Mê Công

về Phát triển lưu vực dựa trên

QLTH tài nguyên nước

Nguyễn Hồng Toàn,

Cố vấn quốc gia trong xây dựng

Chiến lược phát triển lưu vực

Nội dung trình bày

I. Các tiểu lưu vực của Viêt Nam 

II. Cơ sở xây dựng Chiến lược (BDS) 
2011-2015

III. Các ưu tiên chiến lược 2011

IV. Cập nhật chiến lược cho thời kỳ
2016-2020

V. Nhận xét và kiến nghị

I. Các tiểu lưu vực của Việt Nam

Vấn đề của lưu vực Se San và Srepok

- Phát triển thủy điện nóng

- Thiếu nước tưới

- Lũ quét

- Ô nhiễm nước

- Gây tác động xuyên biên giới

Vấn đề của Đồng bằng sông cửu Long

- Xâm nhập mặn và nước biển dâng

- Đất chua phèn

- Hạn hán và thiếu nước mùa khô

- Ô nhiễm

- Xói lở bờ

- Chịu tác động xuyên biên giới
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II. Cơ sở xây dựng Chiến lược 2011-2015 

• Là bước quan trọng trong chu trình quy hoạch của
Ủy hội; Dựa vào các kế hoạch phát triển quốc gia

• Đánh giá tác động của các kịch bản phát triển

• Tuyên bố chung của Hội nghị cấp cao MRC lần thứ

nhất tổ chức tại Thái Lan tháng 4 năm 2010

 Chấp thuận và thực hiện Chiến lược phát triển lưu vực dựa trên

quản lý tổng hợp tài nguyên nước

 Nỗ lực quản lý hiệu quả rủi ro do lũ hạn và nước biển dâng, bao

gồm lập hệ thống dự báo trên toàn lưu vực

 Thúc đẩy xây dựng khung pháp lý quốc tế cho giao thông thủy
và thương mại

• Tuyên bố chung của Hội nghị cấp cao MRC lần thứ

nhất (tiếp tục …)

 Nghiên cứu và giải quyết những đe dọa của BĐKH tới sinh kế

 Giám sát và thực hiện các giải pháp cải thiện chất lương nước
trong các vùng ưu tiên của lưu vực

 Sử dụng bền vững các nguồn nước và tài nguyên liên quan hiện

nay và tương lai, đa dạng sinh học thủy sinh, đất ngập nước và

rừng

 Xác định và khuyến nghị về các cơ hội và thách thức do phát

triển thủy điện và cơ sở hạ tầng tài nguyên nước khác, đặc biệt
rủi ro đối với an ninh lương thực và sinh kế

 Cải thiện việc thực hiện các Thủ tục của MRC và

 Mở rộng hợp tác với các đối tác phát triển, đặc biệt để giải quyết

các thách thức của Biến đổi khí hậu

CHIẾN LƯỢC GIỮ VỊ TRÍ QUAN TRỌNG TRONG CHU TRÌNH QUY 

HOẠCH CỦA ỦY HÔI SÔNG MÊ CÔNG

 

Thứ 

tự
Tên ngắn Tên đầy đủ

Thời kỳ phát 

triển
Các dự án phân tích

Điều kiện cơ sở

1 BS Kịch bản cơ sở Năm 2000 cơ sở hạ tầng bao 

gồm các đập thuỷ điện hiện có

Tương lai chắc chắn xảy ra

2 2015-UMD Kịch bản các đập thượng 

nguồn

2000 - 2015 Kịch bản cơ sở cộng vói toàn bộ 

bậc thang TĐ trên sông Lan 

Cang 

3 2015-DF Kịch bản tương lai chắc chắn 2000 - 2015 2015-UMD cộng với  26 đập thuỷ 

điện bổ sung ở  LMB và các giải 

pháp tưới và quản lý lũ năm 2008

Tương lai dự báo được

4.0 2030-20Y Kịch bản kế hoạch 20 năm LMB 2010 - 2030 2015 DF cộng với 11 đập trên 

dòng chính LMB và 30 đập dự 

kiến trên sông nhánh, 1.6 triệu ha 

tưới mới, và cung cấp nước

4.1 2030-20Y+CC Kịch bản kế hoạch 20 năm LMB  

Và BĐKH

2010 - 2030 Như trên cộng với BĐKH cho 

năm trung bình giữa 2010-2030 

và nước biển dâng  17cm 

5 2030-20Y-w/o 

MD

Kịch bản kế hoạch 20 năm LMB 

không có các đập trên dòng 

chính

2010 - 2030 Như trên nhưng không kể 11 đập 

trên dòng chính  LMB 

6.1 2030-20Y-w/o 

LMD

Kịch bản kế hoạch 20 năm LMB 

với 6 đập dòng chính ở Bắc 

Lào

2010 - 2030 Như trên nhưng cộng với  6 đập 

trên dòng chính ở phía trên của 

LMB 

6.2 2030-20Y-w/o 

TMD

Kịch bản kế hoạch 20 năm với  

9 đập trên dòng chính không kể 

của  Thai Lan

2010 - 2030 Kịch bản 2030-20Y nhưng không 

có 2 đập dòng chính của Thai 

Lan 

6.3 2030-20y-w/o 

CMD

Kịch bản kế hoạch 20 năm với 

9 đập dòng chính nhưng không 

kể của Campuchia

2010-2030 Như kịch bản 2030-20Y,nhưng 

không kể 2 đập của Campuchia

7 2030 – 20Y 

Flood

Kịch bản quản lý lũ châu thổ 2010 - 2030 Kịch bản cơ sở công với 3 

phương án kiểm soát lũ ở 

Campuchia và ĐBSCL 

Tương lai dài hạn

8.0 2060-LTD Kịch bản phát triển dài hạn 

LMB 

2030-2060 Kịch bản 2030-20Y cộng với tất 

cả các dự án hạ tầng khả thi ở 

LMB

8.1 2060-

LTD+CC2

Kịch bản phát triển dài hạn 

LMB và biến đổi khí hậu

2030-2060 Như trên cộng với BĐKH trung 

bình giữa  2030-50 và 30cm 

nước biển dâng

9 2060–VHD Kịch bản phát triển rất cao LMB 2030-2060 Như trên nhưng mở rộng cho 

toàn bộ tiềm năng phát triển hạ 

tầng

8
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III. CÁC ƯU TIÊN CHIẾN LƯỢC (1)

Lần đầu tiên trong lịch sử hợp tác Mê Công, Chiến lược được phê

chuẩn tháng 1 năm 2011 tại Thành phố Hồ Chí Minh với

Các ưu tiên chiến lược gồm:

 Tiếp cận giải quyết những vấn đề trong các cơ hội phát triển hiện

nay bao gồm phát triển trên thượng nguồn Lan Cang – Mekong.

 Mở rộng, thâm canh sản xuất nông nghiệp có tưới phục vụ an ninh
lương thực và xóa đói giảm nghèo. 

 Cải thiện phát triển thủy điện bền vững.

 Tìm kiếm các kiến thức thiết yếu để khắc phục sự không chắc chắn

và giảm thiểu rủi ro cho các cơ hội phát triển đã được xác định.

 Tìm các phương án chia sẻ lợi ích tiềm năng và rủi ro trong các cơ

hội phát triển.

 Thích ứng với biến đổi khí hậu.

 Lồng ghép việc xem xét quy hoạch phát triển lưu vực vào các hệ
thống quốc gia.

III. Các ưu tiên chiến lược (2) 

Thiết lập các mục tiêu lưu vực và xây dựng chiến lược

quản lý cho các ngành liên quan tới nước.

Củng cố quy trình quản lý tài nguyên nước ở cấp quốc

gia.

Củng cố quy trình quản lý lưu vực.

Xây dựng các mục tiêu môi trường, xã hội và các tiêu

chí “nền” (Baseline Indicator)

Thực hiện một chương trình tăng cường năng lực định

hướng theo QLTH TNN.

Chiến lược 2011-2015 được thực hiện thông qua Kế

hoạch hành động vùng (110 dự án) và các Kế hoạch
hành động quốc gia

Thành tưu quan trọng (i) Các Thủ tục được đẩy mạnh

hỗ trợ cho đối thoại (thủy điện, tác động XBG) (ii) Cơ sở

dữ liệu / kiến thức được bổ sung giúp điều chỉnh kịch

bản và đánh giá tác động chính xác hơn (ví dụ Delta 

Study của Việt Nam); (iii) Mạng giám sát được củng cố, 
bộ tiêu chí được xây dựng; (iv) Sự tham gia của các bên

liên quan được cải thiện (v) Hòa nhập hơn vào quy

hoạch quốc gia và các sáng kiến hợp tác khác (vi) Tăng

cường năng lực quản lý, kỹ thuật, và (vii) Thúc đẩy đối

thoại và cam kết tiến tới Hội nghị cấp cao Ủy hôi Mê
Công lần thứ hai tổ chức tại Việt Nam tháng 4 năm

2014.

Thách thức chủ yếu của MRC 

(i) Lợi ích quốc gia khác nhau (thủy điện, nông nghiệp có

tưới, kiểm soát hạn, xâm nhập mặn và lũ…) (ii) Thể chế

quản lý, xây dựng chiến lược, chỉ dẫn …khác nhau ; (iii) 

Tiềm lực kinh tế và nguồn nhân lực khác nhau (iv) Chưa
làm rõ được việc chia sẻ lợi ích và tận dụng cơ hội

phát triển phải phù hợp với các Thủ tục MRC - cơ sở

hết sức quan trọng của đối thoại.

Thách thức bên ngoài

Các tổ chức quốc tế và các đối tác phát triển giảm tài trợ

để khuyến khích tính tự chủ của các nước và yêu cầu
đổi mới MRC. Một bước ngoặt lớn
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Khái niệm về Không gian cơ hội phát triển
IV. Cập nhật chiến lược, 2016-2020

Cơ sở cho cập nhật

(i) Kế hoạch quốc gia thay đổi, tiếp tục khẳng định
nhu cầu phát triển, (ii); Nhiều thông tin mới được thu
thập, (iii) Công cụ đánh giá và giám sát được cải
thiện; (iv) Hội nhập mạnh mẽ hơn và nhu cầu hợp
tác trong sử dụng tài nguyên Mê Công là tất yếu, (v) 
Vấn đề chia sẻ lợi ích và chi phí là xu thế để đảm
bảo an ninh năng lượng, an ninh lương thực và an 
ninh nước, (vii) Chính sách tự chủ của Ủy hội, và
Tuyên bố chung của Hội nghị cấp cao lần thứ hai
được tổ chức tại TP HCM tháng 4 năm 2014

15

Tuyên bố chung Hội nghị cấp cao lần hai

“…Khẳng định sự đoàn kết, cam kết chính trị ở 
cấp cao nhất thực hiện Hiệp định Mê Công

năm 1995…

…Cam kết cùng nhau tăng cường vai trò của

MRC trong đảm bảo áp dụng quản lý tổng hợp

TNN cho sử dụng bền vững và bảo tồn tài

nguyên nước, lương thực và năng lượng…

….Đảm bảo sự ủng hộ MRC tiếp tục tiến đến

đảm nhận các chức năng quản lý lưu vực sông

và tự chủ tài chinh vào năm 2030…”

16

Tuyên bố chung Hội nghị cấp cao lần hai về

lĩnh vực ưu tiên

 Thực hiện các nghiên cứu quan trọng của
Việt Nam và của MRC về tác động thủy điện

 Cập nhật Chiến lược PTLV 2011

 Phòng tránh, giảm và giảm thiểu tác động

đối với sinh thái sông, an ninh lương thực
và sinh kế, chất lượng nước do phát triển

gây ra

 Cam kết thực hiện hiệu quả các Thủ tục

 Tìm cơ hội mở rộng hợp tác

 Nỗ lực giảm thiên tai: lũ hạn và nước biển
dâng; duy trì chất lượng nước tốt
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Các ưu tiên đặt ra trong Chiến lược phát triển lưu vực
dựa trên QLTH TNN 2016-2020

 Giảm khoảng trống kiến thức để giảm thiểu rủi ro

 Tối ưu phát triển bền vững trên quy mô lưu vực và chia 
sẻ lợi ích, chi phí

 Tăng cường bảo về tài sản môi trường đã được thỏa
thuận chung

 Củng cố các thủ tục sử dụng nước lưu vực và năng lực
thực hiện ở cấp quốc gia

 Cải thiện phát triển và quản lý tài nguyên nước quốc gia

 Cải thiện quản lý thông tin, truyền thông và các công cụ

 Tăng cường hợp tác với các đối tác và các bên liên
quan

Thực hiện chiến lược thế nào ?

V. Nhận xét và kiến nghị

• Xu thế phát triển tài nguyên nước là tất yếu, tất nhiên
phải phù hợp với bảo vệ môi trường (Hiệp định Mê
Công) và xu thế hội nhập hiện nay. 

• Nhiều lưu vực sông quốc tế sử dụng công cụ chia sẻ lợi
ích và chi phí để thúc đẩy và duy trì hợp tác. Lưu vực
sông Mê Công nên xem xét áp dụng cụ thể.

• Việt Nam nên xem xét rõ hơn về vị trí các tiểu lưu vực
sông của mình để có các bước đi phù hợp trong duy trì
và thúc đẩy hợp tác Mê Công. 

• Lồng ghép hợp tác Mê Công với quản lý và phát triển tài
nguyên nước quốc gia và với các sáng kiến hợp tác
khác là rất cần thiết

20

CÁM ƠN SỰ CHÚ Ý CỦA QUÍ VỊ


