
CHƯƠNG TRÌNH NHỊP CẦU BÁO CHÍ – SỐ 14 

Rủi ro tiềm ẩn từ các dự án chuyển nước sông Mê Kông tới ĐBSCL 

Giới thiệu 

 
Đầu năm 2016, Thái Lan khởi động việc bơm nước tại các tỉnh Nong Khai và Loei. Tuy nhiên, đây mới chỉ 

là các trạm bơm nhỏ trong các kế hoạch chuyển nước quy mô lớn hơn rất nhiều dự kiến được triển khai 

trong thời gian tới. Có nhiều dấu hiệu cho thấy Thái Lan đang khởi động lại việc xem xét các dự án quy 

mô lớn chuyển nước sông Mê Kông sang lưu vực khác. Trong khi đó, quốc gia láng giềng Campuchia 

cũng đang ráo riết đầu tư vào các dự án tưới tiêu theo hướng lấy nước hoặc giữ nước từ sông Mê Kông 

nhằm phục vụ sản xuất nông nghiệp. Nằm ở cuối nguồn lưu vực sông Mê Kông, ĐBSCL của Việt Nam 

trong mùa khô 2015 - 2016 đã phải đối mặt với tình trạng khô hạn và xâm nhập mặn nghiêm trọng nhất 

trong một thế kỷ qua. Ngoài tác động của El Nino cực đoan thì những tác động tích lũy ban đầu của các 

dự án phát triển (thủy điện, chuyển nước, lấy nước) ở vùng thượng lưu sông Mê Kông cũng sẽ ảnh 

hưởng không nhỏ đến toàn bộ khu vực ĐBSCL. Chương trình NCBC kỳ này sẽ dành thời gian thảo luận về 

những rủi ro tiềm ẩn của các dự án chuyển nước sông Mê Kông phục vụ tưới tiêu trong khu vực đối với 

ĐBSCL. 

Nội dung thảo luận 

- Nhu cầu sử dụng nước và tham vọng chuyển nước phục vụ tưới tiêu ở một số quốc gia hạ lưu Mê 

Kông 

- Thông tin chi tiết về một số dự án chuyển nước, lấy nước phục vụ tưới tiêu ở Thái Lan và 

Campuchia 

- Rủi ro tiềm ẩn từ các dự án chuyển nước, lấy nước đến ĐBSCL 

Chuyên gia khách mời  

- Ông Nguyễn Nhân Quảng, Chuyên gia quản lý lưu vực sông 

- Ông Nguyễn Hồng Toàn, Chuyên gia Ủy ban sông Mê Kông Việt Nam 

- Ông Đào Trọng Tứ, Chuyên gia Mạng lưới sông ngòi Việt Nam 

- Bà Đỗ Hồng Phấn, Chuyên gia độc lập, Cố vấn trưởng Mạng lưới Vì nước 

- Bà Đặng Thị Hà Giang, Chuyên gia Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường 
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Nhịp cầu Báo chí là chương trình trao đổi, chia sẻ thông tin về các chủ đề bảo vệ môi trường, bảo 
tồn thiên nhiên và phát triển bền vững do Trung tâm Con người và Thiên nhiên tổ chức nhằm kết nối 
các nhà khoa học, nghiên cứu chính sách với các cơ quan báo chí. Qua đó, chúng tôi mong muốn góp 
phần nâng cao chất lượng thông tin, thúc đẩy những thảo luận về chính sách công trong lĩnh vực bảo 
vệ môi trường và quản trị tài nguyên thiên nhiên. 
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