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GIỚI THIỆU HIỆP ĐỊNH MEKONG 1995
Nguyên tắc và cơ chế tham gia
của các tổ chức xã hội dân sự

1995

Ủy hội sông Mekong quốc tế (MRC) ra đời với 4
quốc gia thành viên là Campuchia, Lào, Thailand
và Việt Nam.
4 nước đồng ký Hiệp định hợp tác phát triển bền
vững lưu vực sông Mekong (Hiệp định Mekong
1995).

1978

Thành lập Ủy ban Lâm thời Mekong

1957

Liên Hiệp Quốc thành lập Ủy ban sông Mekong
gồm 4 nước Lào, Thái, Campuchia và Việt Nam

TS. Lê Anh Tuấn
Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu - Trường Đại học Cần Thơ
E-mail: latuan@ctu.edu.vn

GIAI ĐOẠN 1957 - 1975
 Năm 1957, Liên hiệp quốc thành lập Uỷ
ban Sông Mekong - MRC (gồm 4 quốc gia
Lào, Thái, Campuchia và Việt Nam).
 MRC hoạt động với sự tài trợ của Ủy ban
Kinh tế Châu Á và vùng Viễn Đông của
Liên Hiệp Quốc (United Nations Economic
Commission for Asia and the Far East ECAFE- hiện nay ESCAP)

1. Hiệp định Mekong 1995
2. Nguyên tắc và cơ chế tham gia của các xã hội dân sự
Hoàng hôn trên sông Mekong
Ảnh: Lê Anh Tuấn, 2010

 Báo cáo Quy hoạch Chỉ đạo Lưu
vực 1970 được đánh giá là một
quy hoạch phát triển lưu vực khá
toàn diện với tầm nhìn đến năm
2000.

Ông Dag Hammarskjold (trái),
Tổng Thư ký LHQ phát biểu
trong buổi lễ ra mắt Văn phòng
MRC ở Bangkok năm 1959.
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GIAI ĐOẠN 1975 - 1994
CÁC QUY TRÌNH CỦA MRC
TRÊN CƠ SỞ HIỆP ĐỊNH MEKONG 1995

 Năm 1975 – 1978: gần như MRC không hoạt động (Khmer Đỏ cầm
quyền ở Campuchea).
 Năm 1978: thành lập Uỷ ban Lâm thời Mekong (Interim Mekong
Committee - IMC) với sự trở lại của Campuchea.
 Năm 1987: nghiên cứu “Rà soát Quy hoạch Chỉ đạo Hạ Lưu vực”.
Với bản quy hoạch rà soát, bậc thang các công trình trên dòng chính
đã có thay đổi khá lớn về quy mô do những thay đổi trong quan
niệm phát triển bền vững và bảo vệ môi trường.
 1994: nghiên cứu “Hệ thống bậc thang thủy điện đập dâng trên dòng
chính 1994”. 10 bậc thang thủy điện đập dâng không điều tiết với
mục đích giảm thiểu tác động môi trường khai thác tiềm năng hợp lý
của hạ lưu vực sông.

•

2001: Quy trình Trao đổi và Chia sẻ Thông tin và Dữ liệu (PDIES)

•

2003: Quy trình Theo dõi Sử dụng Nước (PWUM)

•

2003: Quy trình Thông báo, Trao đổi trước và Thỏa thuận (PNPCA)

•

2006: Quy trình Duy trì Dòng chảy Trên Dòng chính (PMFMS)

•

Quy trình về Chất lượng Nước (chưa ký, do Thái Lan trì hoãn)

GIAI ĐOẠN 1995 - nay
 Ngày 5/4/1995 tại Chiang Rai (Thái Lan), 4 quốc gia
ven sông là Thái Lan, Lào, Campuchia và Việt Nam
đã thỏa thuận ký kết Hiệp định hợp tác phát triển
bền vững lưu vực sông Mekong (Agreement on
The Cooperation for The Sustainable Development
of The Mekong River Basin) , gọi tắt là Hiệp định
Mekong 1995.
 Trung Quốc và Myanma chỉ tham gia Ủy hội với tư
cách là Các bên Đối thoại
 1995-2009: xây dựng các Văn bản pháp lý

HIỆP ĐỊNH MEKONG 1995
Hiệp định gồm 6 chương, 42 điều. Trong đó:
Chương I: Mở đầu
Chương II: Ðịnh nghĩa và các thuật ngữ
Chương III: Mục tiêu và các nguyên tắc hợp tác
(gồm 10 điều quy định lĩnh vực, đối tượng,
phạm vi và các nguyên tắc hợp tác).
Chương IV: Khuôn khổ về thể chế
(gồm 23 điều quy định cơ cấu tổ chức, cách
thức hoạt động của tổ chức hợp tác MRC)
Chương V: Giải quyết khác biệt và bất đồng
(gồm 2 điều hướng dẫn về cơ chế giải
quyết bất đồng nảy sinh giữa các nước khi
thực hiện).
Chương VI: Ðiều khoản cuối cùng.
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Hiệp định Mekong 1995 là căn cứ pháp lý chung cho cả 4 quốc gia
thành viên theo các nguyên tắc cơ bản và khung hợp tác trong lĩnh
vực khai thác, bảo vệ nguồn nước và các tài nguyên liên quan trong
vùng hạ lưu Mekong.
Mục tiêu mong muốn là:
 phát triển bền vững, góp phần thực hiện các chiến lược phát
triển kinh tế và các chương trình trọng điểm các quốc gia thành
viên trong vùng hạ lưu sông Mekong.
 góp phần thực hiện các mục tiêu Thiên niên kỷ của Liên hiệp
quốc và thực hiện các Công ước quốc tế khác liên quan;

1. Hiệp định Mekong 1995
2. Nguyên tắc và cơ chế tham gia của các xã hội dân sự

 quản lý, khai thác, phát triển tài nguyên và bảo vệ môi trường.
Hoàng hôn trên sông Mekong
Ảnh: Lê Anh Tuấn, 2010

PNPCA :
Procedures for Notification, Prior Consultation and Agreement

ĐIỂM LƯU Ý TRONG HIỆP ĐỊNH MEKONG 1995:
 Các thành viên MRC không có quyền phủ quyết (veto) dự án
của các nước thành viên.
 Uỷ hội Sông Mekong không có thẩm quyền về mặt pháp lý ra
quyết định chống lại một nước thành viên.
 MRC có quyền thẩm quyền bắt buộc các nước có dự án khai
thác nước trên dòng chính sông Mekong phải cung cấp đầy đủ
thông tin về các tác động của dự án.
 Những thông tin này có thể được cộng đồng sử dụng để vận
động việc nghiên cứu thêm các tác động xuyên quốc gia hoặc
dừng dự án.

Quy trình Thông báo, Tham vấn và Thỏa thuận trước
PNPCA cho rằng nếu một
quốc gia nào muốn xây
dựng đập thủy điện trên
dòng chính sông Mekong
thì cần phải thông báo
trước cho Ủy ban Liên
chính phủ của MRC.
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“Thông báo kịp thời cùng với các số liệu và thông
tin bổ sung cho Uỷ ban Liên hợp như nêu trong
Quy chế sử dụng nước và chuyển nước ra ngoài
lưu vực tại Điều 26; để các quốc gia ven sông
khác có thể trao đổi và đánh giá tác động của đề
xuất sử dụng nước đó đối với việc sử dụng nước
của họ và các ảnh hưởng khác, là cơ sở đi tới
thoả thuận. Tham vấn trước không phải là quyền
phủ quyết sử dụng nước hoặc là quyền đơn
phương sử dụng nước của bất kỳ quốc gia ven
sông nào mà không xét đến quyền của các quốc
gia ven sông khác.”
(Trích nguồn: PNPCA, 2003
Mục Định nghĩa “Tham vấn trước”)

Tham vấn cấp quốc gia
và địa phương

 Hiệp định Mekong 1995 hàm chứa cơ hội tham gia tốt nhất cho các
cộng đồng ở cấp khu vực nhằm thúc đẩy một quy trình ra quyết định
hiệu quả hơn.
 Việc ra quyết định về các đập thủy điện được tiến hành ở cấp khu vực
với mức độ tham vấn cộng đồng tối thiểu sẽ là rất quan trọng cho
cộng đồng trong việc xây dựng các chiến dịch của riêng họ để tiếng
nói của họ được lắng nghe ở cấp khu vực.
 Cộng đồng các nước hạ lưu sông Mekong có quyền yêu cầu chính
phủ của họ cung cấp thêm thông tin liên quan về việc dự án sẽ gây tác
động đến môi trường và sinh kế của cộng đồng như thế nào chứ
không chỉ xét đến những lợi ích kinh tế mà dự án mang lại.
 Các quan chức chính quyền phải làm việc chặt chẽ với cộng đồng để
đưa ra những quyết định đúng đắn hơn.

Quan điểm các bên liên quan về vấn đề
thuỷ điện trên sông chính Mekong?

• Thoả thuận chung
• Trung Quốc
• Myanmar
• Thái Lan
• Lào
• Campuchea
• Việt Nam
• Các tổ chức liên quan

XAYABURY
Ảnh: International Rivers.Network
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THOẢ THUẬN CHUNG
• Tuyên bố chung Hua Hin (2010) của chính phủ 4 nước MRC: “Chính phủ các
nước thành viên là rất cần thiết nhằm tối ưu hoá việc sử dụng đa mục tiêu tài
nguyên nước và vì lợi ích chung của tất cả các nước ven sông, để tránh bất kỳ
tác động bất lợi nào do các hiện tượng tự nhiên và con người gây ra, và bảo
vệ giá trị lớn lao của các hệ sinh thái tự nhiên và cân bằng sinh thái”.

THÁI LAN
• Là quốc gia tiêu thụ chính các sản phẩm thuỷ điện.
• Là quốc gia muốn đầu tư ít nhất 4 đập thuỷ điện ở hạ lưu dòng chính.
•Nếu đập Xayabury có sự cố thì rủi ro phần lớn nằm ngoài lãnh thổ Thái Lan.
• Hiểu rõ các tác động tiêu cực đến môi trường, sinh kế, các vấn đề xã hội do
tác động của các đập thuỷ điện.
•Chính phú đứng giữa quyền lợi của các nhà đầu tư và rủi ro cho cộng đồng
dân cư trong khu vực dự án.
• Chịu sức ép lớn do các hoạt động tích cực chống xây đập thuỷ điện của các
tổ chức xã hội dân sự và các nhà vận động môi trường.
• Gặp khó khăn khi huy động vốn tham gia xây dựng đập Xayabury.

TRUNG QUỐC
• Không phát biểu chính thức trong vấn đề thuỷ điện hạ lưu sông Mekong
• Cho rằng các đập thuỷ điện của họ không ảnh hưởng đến hạ lưu.
• Hạn chế cung cấp thông tin vận hành các đập thuỷ điện hiện có.
• Các đập thuỷ điện ở Trung Quốc có thể chi phối một phần nguồn nước của
các đập ở hạ lưu sông Mekong.
• Nếu có rủi ro vỡ đập ở Trung Quốc, thiệt hại chính là ở Lào và Thái Lan.

LÀO
• Được xem là quốc gia có tiềm năng thuỷ điện lớn nhất Đông Nam Á.
• Thuỷ điện sẽ đem lại nguồn lợi kinh tế cho Lào.
• Lào phải giải quyết các vấn đề môi trường, xã hội và sinh kế người dân trong
vùng dự án thuỷ điện.
• Nếu đập Xayabury có sự cố thì rủi ro phần lớn nằm trong lãnh thổ Lào..

• Trung Quốc gần như được lợi toàn vẹn khi đập Xayabury được xây dựng.

• Ở Lào, các hoạt động tham vấn cộng đồng và các tổ chức xã hội dân sự rất ít
và người dân ít nắm thông tin về các dự án này.

• Trung Quốc muốn đầu tư xây ít nhất 4 đập thuỷ điện ở hạ lưu dòng chính.

• Gặp khó khăn khi huy động vốn tham gia xây dựng đập Xayabury.

MYANMAR
• Không tham gia MRC và không có phát biểu chính thức trong vấn đề thuỷ
điện hạ lưu sông Mekong

• Lào có đồng ý tạm hoãn việc xây dựng đập Xayabury nhưng không xác định
thời gian.
• Chính phủ Lào có thuê Công ty Poyry làm báo cáo đánh giá tác động môi
trường của đập Xayabury nhưng báo cáo Poyry chưa thuyết phục.
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CÁC TỔ CHỨC LIÊN QUAN
CAMPUCHEA
• Có 2 đập thuỷ điện đang dự kiến xây dựng trên dòng chính. Nguồn điện phát
ra từ 2 đập này khá hứa hẹn.
• Phải giải toả một diện tích rộng và di dời dân cư để tạo lòng hồ.
• Nguồn vốn và kỹ thuật thuỷ điện hoàn toàn phụ thuộc nước ngoài.
• Chuỗi các đập thuỷ điện trên dòng chính Mekong sẽ tác động rất lớn đến
Campuchea: thay đổi chế độ thuỷ văn dòng chảy Mekong, mất phù sa, ảnh
hưởng lớn đến nguồn lợi thuỷ sản, đe doạ các động vật hoang dã, làm suy
giảm tính đa dạng sinh học và gây nhiều xáo trộn về sinh kế người dân.
• Khi có sự cố thuỷ điện, Campuchea sẽ bị ảnh hưởng nặng.
• Chính phủ Campuchea đồng ý hoãn việc xây dựng đập Xayabury 10 năm để
có một đánh giá toàn diện và đầy đủ các tác động môi trường và xã hội .
• Campuchea đã đe dọa sẽ khởi kiện Lào ra tòa án quốc tế nếu Lào tiến hành
xây đập Xayaburi.

• Liên minh Bảo vệ Mekong (Save the Mekong Coalition): kịch liệt phản đối các
kế hoạch xây dựng đập thủy điện trên dòng chính hạ lưu sông Mê Công.
Ngân hàng Thế giới (WB) và Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB): đã ra thông
báo chính thức sẽ không cung cấp tài chính cho các đập này.
Mỹ và Sáng kiến Hạ lưu vực Mê Công: kiến nghị nên hoãn trước khi có những
hoạt đông xây dựng lớn được tiến hành, sẽ tài trợ cho nghiên cứu này.
WWF, IUCN, WCD ủng hộ hoãn quyết định xây dựng toàn bộ 12 đập này trong
10 năm để có thể nghiên cứu thêm trước khi ra quyết định.
263 tổ chức phi chính phủ thuộc 51 quốc gia đã ký tên bản kiến nghị gửi Thủ
tướng Lào và Thái Lan để phản đối đập Xayaburi.
Cộng đồng các nhà tài trợ của Ủy hội sông Mê Công đã bày tỏ quan ngại sâu
sắc về những tác động và rủi ro mà các đập được đề xuất sẽ gây ra cho các
quốc gia và cộng đồng trong lưu vực và vùng hạ lưu.

VIỆT NAM
• Là quốc gia hạ nguồn cuối cùng của sông Mekong và không có một dự án
thuỷ điện nào trên dòng chính. Tuy nhiên, VN cũng có 2 công ty tham gia khảo
sát và có ý định đầy tư thuỷ điện ở Lào và Campuchea.
• Việt Nam gần như không hưởng lợi gì từ các đập thuỷ điện, phần điện xuất ra
bán cho Việt Nam không quá 5% nhu cầu sử dụng.
• Nhiều xáo trộn về tự nhiên, môi trường, thuỷ sản, đa dạng sinh học, sinh kế
sẽ xảy rất nặng nề ở vùng ĐBSCL, phụ hoạ thêm các tác động tiêu cực từ biến
đổi khí hậu và nước biển dâng.

CÁM ƠN SỰ QUAN TÂM

• Việt Nam ủng hộ bản báo cáo SEA và đề xuất các bên hoãn việc xây dựng
đậy Xayabury ít nhất 10 năm để đánh giá toàn bộ các tác động.
• Một số tổ chức xã hội dân sự đã tổ chức các buổi hội nghị - đối thoại –
seminar cho cộng đồng nhận thức về tác động của các đập thuỷ điện lên
ĐBSCL.
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