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Ngày 23/11, tại Hà Nội, Ủy Hội sông Mekong quốc tế (MRC) phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi
trường tổ chức Hội thảo quốc gia về lộ trình chuyển giao các chức năng chủ chốt của Ủy hội
sông Mekong, nhằm đảm bảo phát triển bền vững Lưu vực sông Mekong, đảm bảo an ninh tài
nguyên nước, lương thực và bảo vệ vùng Đồng bằng sông Cửu Long ở Việt Nam. 

Theo đó, tháng 1/2012, Việt Nam sẽ là quốc gia thành viên đầu tiên tiếp nhận các trạm quan
trắc thủy văn của Dự án quản lý tổng hợp tài nguyên nước lưu vực sông Mekong (HYCOS) từ
Ban Thư ký Ủy Hội sông Mekong quốc tế. 
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Ông Nguyễn Thái Lai, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi Trường cho rằng hợp tác phát triển bềnvững lưu vực sông Mekong đã được các quốc gia ven sông bắt đầu thực hiện; thành quả củahợp tác này sẽ có ý nghĩa hết sức tích cực và mang lại lợi ích to lớn cho tất cả các quốc giathành viên trong phát triển kinh tế-xã hội và cuộc sống của cộng đồng dân cư trong lưu vực. Để đảm bảo sự tồn tại bền vững, Ủy Hội sông Mekong quốc tế cần có sự tham gia đóng góp từcác quốc gia thành viên về tài chính và kỹ thuật, để duy trì chức năng then chốt của tổ chức.Việt Nam sẽ sớm hoàn thiện lộ trình, từng bước chuẩn bị tiếp nhận các chức năng từ Ủy Hội vàsẵng sàng triển khai tại các cơ quan, tổ chức của mình. Ủy Hội sông Mekong quốc tế thành lập ngày 5/4/1995, bằng việc ký kết Hiệp định hợp tác pháttriển bền vững lưu vực sông Mekong, nhằm tạo thuận lợi cho các nghiên cứu kỹ thuật và quátrình tham vấn cũng như các quá trình cải cách khác. Việc chuyển giao các chức năng chủ chốtcho các quốc gia là một quá trình, trong đó các cơ quan quốc gia đảm nhận trách nhiệm thựchiện và cả về tài chính; đồng thời mở rộng vai trò của các cơ quan trong việc thực hiện nhữngchức năng quản lý lưu vực sông của Ủy hội. Lộ trình chuyển giao đang được triển khai, giúp ỦyHội sông Mekong bền vững hơn, cũng như tăng tính tự chủ của các quốc gia./. Lý Thanh Hương   
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