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“Nguồn nhân lực và tài nguyên thiên nhiên giàu
có đã biến khu vực Mê Công trở thành đầu tàu
mới của tăng trưởng kinh tế châu Á. Mê Kông
thực sự có tiềm năng trở thành một trong
những khu vực phát triển nhanh nhất thế giới.”
- Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB)
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Các định chế và chính sách phát triển trong khu vực

• Chương trình Hợp tác kinh tế Tiểu vùng sông Mê Kông mở
rộng (GMS-ECP) 

• Chiến lược Hợp tác Kinh tế Ayeyawady-Chao Phraya-Mê
Kông (ACMECS)

• Cơ chế Hợp tác Lan Thương – Mê Kông (LMC)

• 5 trong 6 nước Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng đã trở
thành thành viên của ASEAN, Cộng đồng Kinh tế ASEAN 
(AEC), Hiệp định Đầu tư toàn diện ASEAN (ACIA)

Các định chế và chính sách phát triển trong khu vực

(tiếp)

• Thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO)

• Đang trong quá trình đàm phán Hiệp định Đối tác Kinh tế
toàn diện khu vực (RCEP) 

• Việt Nam tham gia Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình
Dương (TPP) 

• Đã ký 398 Thỏa thuận đầu tư quốc tế (IIAs). Riêng Trung
Quốc đã ký 149 thỏa thuận đầu tư quốc tế với các quốc
gia trong khu vực; Việt Nam 83 thỏa thuận; Thái Lan 62 
thỏa thuận; Lào 40 thỏa thuận; Campuchia 39 thỏa thuận
và Myanmar 25 thỏa thuận.
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Nguồn: Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB)

Chương trình khung đầu tư khu vực (RIF)

• 200 dự án đầu tư trong Khung đầu tư khu vực (RIF) 
giai đoạn 2013-2022  

• 93 dự án đặc biệt ưu tiên trong giai đoạn 2014-2018 
nằm kế hoạch thực hiện Khung đầu tư khu vực (RIF -
IP) trị giá 30,4 tỉ USD

• Huy động tài chính:  Các đối tác/ngân hàng phát triển
truyền thống và mở rộng hướng tới huy động sự
tham gia/đầu tư tài chính của khu vực tư nhân
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Source: RIF –IP (2014-2018)

Đầu tư trong lĩnh vực năng lượng

Quy hoạch về truyền tải điện năng được đề xuất trong Kế hoạch thực
hiện Khung Đầu tư Tiểu vùng giai đoạn 2013 – 2018 tập trung vào:

• Dự án tích hợp và kết nối năng lượng trong khu vực (các dự án truyền
tải và phân phối)

• Các dự án phát triển thị trường khu vực
• Các dự án phát triển thủy điện
• Các dự án phát triển lưới điện cho hành lang kinh tế và phát triển nông

thôn;
• Kế hoạch thí điểm theo hình thức hợp tác công tư (PPP);
• Thành lập một Trung tâm Điều phối Điện khu vực để thúc đẩy hài hòa

các tiêu chuẩn hoạt động, lưới điện truyền tải (grid code) và các quy tắc
thị trường

• Soạn thảo kế hoạch gắn kết năng lượng tái tạo, sử dụng năng lượng
bền vững và kế hoạch phát triển cơ sở hạ tầng điện bền vững với môi
trường

• Tiếp tục hỗ trợ Diễn đàn Năng lượng Tiểu vùng
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Đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp

Tăng khả năng cạnh tranh và đầu tư trong lĩnh vực
nông nghiệp ở các hành lang kinh tế GMS

• Hỗ trợ thông qua hệ thống thương mại lương thực –
nông nghiệp hiện đại cung cấp liên kết tới thị trường
khu vực và toàn cầu.

• Nền tảng của chiến lược bao gồm nghiên cứu nông
nghiệp và công nghệ tập trung vào nông nghiệp thân
thiện với khí hậu, thúc đẩy sự tham gia của khu vực tư
nhân để đảm bảo tính bền vững và cải thiện cơ chế, 
thể chế để đảm bảo sự hợp tác. 
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Xu hướng và các dòng đầu tư khu vực Mê

Kông và cái giá phải trả

• Khai thác và sử dụng bóc lột tài nguyên thiên nhiên

• Xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp được định hướng –
khuyến khích các doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm nông 
nghiệp và trồng các loại hoa màu thu lợi (Giao nhượng đất
vì mục đích kinh tế -ELCs và các hợp đồng nông nghiệp)
• Nợ nông thôn gia tăng
• Nguy cơ về sức khỏe
• Di cư – thậm chí ở độ tuổi trẻ hơn
• Biến nông dân/người sản xuất quy mô nhỏ thành lao động ở 

các doanh nghiệp nông nghiệp lớn hoặc các nông dân hợp 
đồng

Xu hướng và các dòng đầu tư khu vực Mê 

Kông và cái giá phải trả

• Chiếm dụng đất đai ở các khu vực thành thị và nông thôn

• Loại người dân địa phương khỏi các nguồn sinh kế cơ bản
vốn có của họ

• Suy thoái đất, ô nhiễm môi trường và hủy hoại các hệ sinh
thái đa dạng

• Thâm dụng lao động - Bóc lộc lao động và lao động nô dịch 
hiện đại

• Nạn buôn bán người

• Điều kiện sống và làm việc tồi tệ của công nhân ngành sản
xuất hàng may mặc

• Lao động rẻ và tiền lương thấp

• Không có hoặc ít được xã hội bảo vệ
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Xu hướng và các dòng đầu tư khu vực Mê 

Kông và cái giá phải trả

- Gia tăng tư nhân hóa các dịch vụ công:
• Tư nhân hóa dịch vụ chăm sóc sức khỏe, giáo

dục, vận tải, tiện ích, tang lễ…
• Doanh nghiệp hành chính công (PAE) và Hợp tác

công – tư (PPP) 

- Các khu công nghiệp (IZs) và Đặc khu Kinh tế (SEZs)

- Gia tăng đầu tư vào bất động sản (mở rộng đô thị
hóa), phát triển nhà chung cư, khu nghỉ dưỡng và
các dịch vụ du lịch…

Khủng hoảng khí hậu

Biến đổi khí hậu đem tới nhiều thách thức mới đối 
với năng lực sản xuất và sinh kế của các hộ sản 
xuất lương thực quy mô nhỏ thông qua các tác 
động như thay đổi nhiệt độ, lượng mưa, lượng
nước ngầm, sâu bệnh và điều kiện sản xuất cũng
như gia tăng thiên tai
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“Phát triển đặc khu kinh tế Dawei (SEZ) giúp người
bên ngoài dễ dàng tiếp cận với toàn bộ Dawei. Trong
đó, các doanh nghiệp nông nghiệp có thể sẽ chuyển đổi
nông nghiệp truyền thống cộng đồng địa phương sang 
trồng cây ăn quả, trồng sắn, cao su. Điều này có thể 
khiến cộng đồng nơi đây hoàn toàn mất đi sinh kế và
bản sắc trong tương lai.” Saw Frankie, TRIP NET, 
Myanmar

Xin cảm ơn!!!  


