
 
 

                           

 
 

TỌA ĐÀM 
Chuyển đổi năng lượng: Những xu hướng mới trong lĩnh vực năng lượng 
khu vực Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng và tác động đối với Việt Nam 

 
Thời gian:  18h30 – 20h30. Thứ năm, ngày 29 tháng 6 năm 2017 

Địa điểm: Câu lạc bộ báo chí (Press Club), 59A Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội  
 

Trong bối cảnh các quốc gia Tiểu vùng sông Mê Kông Mở rộng vẫn đang duy trì con đường 
phát triển các nguồn năng lượng truyền thống như thủy điện, nhiệt điện vốn được cho là gây 
nhiều tác động đến môi trường, sinh thái, thì có rất nhiều yếu tố mới cho thấy khu vực này 
có thể chuyển hướng để phát triển một thị trường năng lượng bền vững hơn về môi trường 
và hiệu quả hơn về kinh tế. Đó là những nhận định được đưa trong nghiên cứu mới của Trung 
tâm Henry L. Stimson (Hoa Kỳ). Nghiên cứu này nhìn nhận thủy điện trong bối cảnh xuất hiện 

nhiều nhân tố và cơ hội ở phạm vi rộng lớn hơn có thể đem lại những thay đổi quan trọng theo 

cách có thể giúp các quốc gia Mê Kông đạt được thành tựu kinh tế và giảm đáng kể các rủi ro sinh 

thái và chính trị trên lưu vực sông Mê Kông. Để chia sẻ kết của của nghiên cứu này cũng như 
thảo luận về các hướng đi có thể khuyến cáo cho phát triển năng lượng ở Việt Nam và khu 
vực, Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature), Trung tâm Henry L. Stimson và Liên 
minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) kính mời quý vị tham dự buổi Tọa đàm “Chuyển 
đổi năng lượng: Những xu hướng mới trong lĩnh vực năng lượng khu vực Tiểu vùng sông Mê 
Kông mở rộng và tác động đối với Việt Nam”. 

 
Thành phần tham dự: Các tổ chức phi chính phủ, các cơ quan nghiên cứu và báo chí  

 
Chương trình: 

 
18h30 – 18h40: Chào mừng và giới thiệu - PanNature 

 
18h40 – 19h10: Giới thiệu nghiên cứu “Chuyển đổi năng lượng: Những xu hướng mới trong 

lĩnh vực năng lượng khu vực Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng” – Ông Brian Eyler, Trung tâm 
Henry L. Stimson  

 
19:10 – 19:40: Hỏi – Đáp, thảo luận – Ông Brian Eyler và Bà Courtney Weatherby (Henry L. 

Stimson Center). PanNature và IUCN điều phối 



 
19:40 – 20:00: Giới thiệu Chương trình Kết nối Lưu vực Mê Kông  

 
Ông Brian Eyler, Bà Courtney Weatherby (Henry L. Stimson Center), Ông Jake Brunner và 

Ông Nguyễn Đức Tú (IUCN) 
 

20:00 – 20:30: Thảo luận 
 

Tọa đàm có phục vụ đồ ăn nhẹ  
 

 
Để khẳng định sự tham gia, đề nghị Ông/Bà vui lòng đăng ký trước ngày 29/6/2017 qua chị 

Nguyễn Thái Hằng: Điện thoại (04) 3556-4001  máy lẻ:  109; Di động 0988097276  hoặc 
email: thaihang@nature.org.vn 

 
 
 
 

Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) la  to  chư c phi lơ i nhua  n Vie  t Nam hoa t đo  ng 
nha m ba o ve   mo i trươ ng, ba o to n sư  đa da ng va  phong phu  cu a thie n nhie n, na ng cao cha t lươ ng 
cuo  c so ng cu a co  ng đo ng đi a phương tho ng qua tì m kie m, qua ng ba , thư c hie  n ca c gia i pha p be n 
vư ng va  tha n thie  n vơ i mo i trươ ng. Tho ng tin chi tie t: www.nature.org.vn/vn  
 
Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) giu p the  giơ i tì m ra như ng gia i pha p kha  thi cho 
ca c tha ch thư c ca p ba ch nha t ve  mo i trươ ng va  pha t trie n. Hoa t đo  ng cu a IUCN ta  p trung va o đa nh 
gia  va  ba o to n thie n nhie n, đa m ba o vie  c qua n tri  hie  u qua  va  co ng ba ng ca c ta i nguye n thie n nhie n 
va  a p du ng ca c gia i pha p dư a va o thie n nhie n cho ca c tha ch thư c toa n ca u ve  khì  ha  u, lương thư c 
va  pha t trie n. IUCN ho  trơ  ca c nghie n cư u khoa ho c, qua n ly  ca c dư  a n hie  n trươ ng tre n kha p the  
giơ i va  ke t no i chì nh phu , ca c to  chư c phi chì nh phu  (NGO), Lie n Hie  p Quo c va  ca c co ng ty tư nha n 
đe  cu ng xa y dư ng chì nh sa ch, lua  t pha p va  như ng thư c ha nh to t. IUCN la  to  chư c ve  mo i trươ ng 
toa n ca u lơ n nha t va  la u đơ i nha t tre n the  giơ i, vơ i hơn 1,200 chì nh phu  va  NGO tha nh vie n va  
ga n 15,000 chuye n gia tì nh nguye  n tre n 160 quo c gia. Tho ng tin chi tie t: www.iucn.org 
 
Trung tâm Henry L. Stimson, thành lập năm 1989, là tổ chức phi lợi nhuận, phi chính trị hoạt 
động nhằm thúc đẩy hòa bình và an ninh quốc tế thông qua hoạt động kết hợp giữa phân tích 
chính sách và truyền thông. Hoạt động của Trung tâm Henry L. Stimson tập trung vào ba ưu tiên 
quan trọng đối với an ninh toàn cầu: (i) Nâng cao năng lực cho các tổ chức vì hòa bình và an ninh 
quốc tế; (ii) Xây dựng hòa bình, an ninh khu vực, và (iii) Giảm thiểu vũ khí hủy diệt hàng loạt và 
các mối đe dọa xuyên quốc gia. Thông tin chi tiết: www.stimson.org  
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