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Các bên liên hệ sông Mekong thảo luận cân bằng phát triển và thay đổi khí hậu

(Mekong River stakeholders to discuss balancing development and climate change)

Mekong River Commission – Bình Yên Đông lươc dịch

MRC – 7 June 2022

Vientiane, Lào PDR, 7 June 2020 - Ủy hội Sông Mekong (Mekong River Commission

(MRC)) sẽ tổ chức Diễn đàn Bên Liên hê Khu vưc lần thứ 12th, với chủ đề trọng tâm là

làm thê nào để cải thiên viêc chia sẻ tin tức và phối hơp các hoạt động của đập – để cung

cấp thêm lơi ích và tối thiểu hóa bất cứ ảnh hưởng đối với các cộng đồng ở hạ lưu.

Giữa viêc phát triển nhanh chóng và thay đổi khí hậu, diễn đàn ngày 29 tháng 6 cũng sẽ

cùng với Hơp tác Nguồn Nước Lancang-Mekong về cách để thích ứng với những điều

kiên thủy học thay đổi trong lưu vưc Lancang-Mekong. Ngoài ra, các tham dư viên sẽ

đươc khuyên khích để cung cấp phản hồi và đề nghị về những bước của MRC để nâng

cao quản lý thủy sản xuyên biên giới, cảnh báo sớm lũ lut và hạn hán.

Sư kiên 1 ngày hàng năm sẽ đươc tổ chức ở Bangkok, Thái Lan. Hầu hêt tham dư viên

sẽ tham dư cá nhân, trong khi các tham dư viên khác tham gia trên mạng. Những người
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có quan tâm có thể xem trưc tiêp qua Facebook, Twitter, LinkedIn và YouTube của

MRC.

Các thành phần tham gia gồm các viên chức chánh phủ của 6 quốc gia Mekong (4 thành

viên chủ chốt là Cambodia, Lào PDR, Thái Lan và Viêt Nam, với 2 nước láng giềng ở

thương lưu Trung Hoa và Myanmar) đên các nhà ngoại giao ngoại quốc, chủ dư án thủy

điên, các nhà đầu tư và điều hành; các đối tác phát triển quốc tê; đại học và các nhà

nghiên cứu khác; các nhà hoạt động xã hội dân sư; và đại diên cộng đồng duyên hà.

Từ năm 2019, Mekong chứng kiên dòng chảy thấp nhất chưa từng thấy – do hạn hán và

các hoạt động thủy học ở thương lưu – 6 quốc gia Mekong.
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