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1. MỞ ĐẦU 

Địa - chính trị là khoa học nghiên cứu về mối quan hệ biện chứng giữa các 

yếu tố địa lý và chính trị. Mục đích của nó là nhằm luận giải các quan hệ 

quốc tế dựa trên các yếu tố địa lý, tức là nghiên cứu các thực thể, quá trình, 

xu hướng cũng như sự phân bố quyền lực chính trị trên phạm vi địa lý và 

trong thời điểm lịch sử cụ thể. Trong điều kiện thế giới đang có nhiều diễn 

biến sâu sắc và phức tạp như hiện nay, vai trò của địa - chính trị với tư cách 

là một khoa học tiếp cận, nghiên cứu quan hệ quốc tế sẽ ngày càng được 

chú ý và coi trọng. 

Vị thế địa chính trị của quốc gia là vị trí và vai trò của quốc gia trong hệ 

thống địa chính trị của các nước trong khu vực cũng như hệ thống địa 

chính trị toàn cầu. Vị thế địa chính trị được xác định bằng tiềm lực chính 

trị, kinh tế, quân sự, dân số và trí tuệ. Vị trí địa chính trị quốc gia còn chịu 

ảnh hưởng của những cửa khẩu mở ra biển lớn, cấp độ phát triển của hệ 

thống giao thông, sự hiển diện và tình trạng của các nguồn tài nguyên thiên 

nhiên, độ dài của biên giới trên đất liền, trên không và trên biển, điều kiện 

khí hậu, thủy văn môi trường, cấp độ các mối quan hệ quốc tế
1
. 

Địa chính trị cũng được định nghĩa là “sự tranh giành giữa các đại cường quốc có tham vọng đối với việc kiểm 

soát lãnh thổ, kiểm soát các nguồn tài nguyên và những vị trí địa lý quan trọng như hải cảng, kênh đào, hệ thống 

sông ngòi, ốc đảo, cùng các nguồn của cải và nguồn ảnh hưởng khác”. Những quan điểm như  thế cho thấy trên 

thực tế có tồn tại một xu hướng lý thuyết và thực hành địa chính trị được gọi là địa chính trị tài nguyên. Những 

tài nguyên có tầm quan trọng về địa chính trị là những tài nguyên gì? Trước hết đó là đất trồng trọt, là nước ngọt, 

rồi đến khoáng sản, trong đó đặc biệt phải kể đến dầu mỏ, là một nguyên liệu được gọi là vàng đen từ thế kỷ 

XIX đến nay
2
. 

Liên quan vấn đề của các dòng sông, đặc biệt các dòng sông quốc tế có vị trí địa lý trải rộng trên nhiều quốc gia 

– các quốc gia có vị trí địa lý khác nhau, có lịch sử phát triển và nền văn hóa khác nhau - nhưng có một điểm 

chung đó là cùng sở hữu một dòng sông, do đó các quốc gia này, ngoài những mối bang giao, quan hệ về chính 

trị - kinh tế - văn hóa  thông thường khác còn có mối quan hệ đặc biệt liên quan đến việc chia sẻ tài nguyên, nhất 

là tài nguyên nước của dòng sông chung. Quan hệ đặc biệt của các quốc gia liên quan đến dòng sông chung phụ 

thuộc một phần quan trọng vào vị trí địa lý và tương quan chính trị - kinh tế của mỗi quôc gia ven sông. Sự phát 

triển và quản lý tài nguyên (nước) của một dòng sông quốc tế có mối quan hệ mật thiết và tác động qua lại giữa 

các quốc gia ven sông và có tác động nhất định đến đời sống kinh tế - an ninh nước, lương thực năng lượng của 

mỗi quốc gia trong lưu vực. Các quốc gia trong một lưu vực sông quốc tế, tùy vị trí địa lý của mình sẽ chịu tác 

động khác nhau từ quá trình phát triển và quản lý chung của dòng sông, những tác động này có thể rất lớn, 

                                                           
1
 Trịnh Thái Bằng-Tổng hợp (2014).  Cơ sở lý luận địa chính trị của cường quốc và vị thế Việt Nam 

http://www.quocphonganninh.edu.vn/tabid/89/catid/538/item/2836/co-so-ly-luan-dia-chinh-tri-cua-cuong-quoc-va-vi-
the-viet-nam.aspx.  
2
Nguyễn Văn Dân (2013). Tài nguyên thiên nhiên – mối quan tâm địa chính trị hàng đầu của các quốc gia. 

http://lyluanchinhtri.vn/home/index.php/quoc-te/item/361-tai-nguyen-thien-nhien-%E2%80%93-moi-quan-tam-dia-
chinh-tri-hang-dau-cua-cac-quoc-gia.html 
 
 

Hình 1: Sông Mê Công chảy qua 6 quốc gia 

Nguồn: http://www.gms-eoc.org 
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không chỉ trong phạm vi địa lý quốc gia trong lưu vực mà có thể ảnh hưởng đến điều kiện chính trị kinh tế xã hội 

của cả quốc gia.  

Sông Mê Công, một trong những dòng sông hùng vỹ trên thế giới, là quê hương của trên 60 triệu người và theo 

dự báo số dân trong lưu vực sẽ là trên 100 triệu vào năm 2025 - tức chỉ khoảng 10 năm tới - với trên 100 dân tộc 

khác nhau thuộc 6 quốc gia và làm thành một trong những vùng đa dạng văn hoá nhất trên thế giới
3
. Ngoài 

nguồn tài nguyên nước dồi dào, lưu vực sông Mê Công được đánh giá là khu vực có mức độ đa dạng sinh học 

cao so với nhiều khu vực khác trên thế giới. Lưu vực sông Mê Công là nơi sản xuất một lượng lúa gạo đủ nuôi 

sống 300 triệu người trong năm và là một trong những vùng có sản lượng cá nước ngọt lớn nhất trên thế giới. 

Trong lưu vực có trên 1300 loài cá sinh sống
4
 và chế độ dòng chảy dao động theo mùa đã cung cấp môi trường 

và thức ăn cho các loài động vật thuỷ sinh của lưu vực. Sông Mê Công nằm ở một vùng địa lý đặc biệt, qua các 

quốc gia có bề dày văn hóa và lịch sử cùng tồn tại, cùng phát triển lâu đời dựa vào con sông hùng vỹ này.  

Cho đến những năm 50 của thế kỷ 20,  Mê Công và sông Amazôn là 2 sông lớn duy nhất còn lại trên thế giới 

gần như chưa được khai thác.   

Về địa lý, người ta thường chia lưu vực sông Mê Công thành 2 phần: Thượng lưu vực và Hạ lưu vực - chữ 

Thượng và Hạ được viết hoa với hàm ý chỉ vùng địa lý đặc trưng trong lưu vực. Phần Thượng lưu vực sông Mê 

Công, gồm phần diện tích lưu vực nằm trên đất Trung Quốc (tỉnh Vân Nam) và trên đất Myanma. Phần Thượng 

lưu vực Mê Công có diện tích 189.000 km
2
 (chiếm 24% diện tích toàn lưu vực); Phần Hạ lưu vực gồm phần diện 

tích nằm ở 4 nước Lào, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam có diện tích là 606.000 km
2
 (chiếm 76% diện tích 

toàn lưu vực). Diện tích lưu vực và phần trăm đóng góp vào dòng chảy cho sông Mê Công của 6 nước ven sông 

được thể hiện ở Bảng 1 dưới. 

Bảng 1: Lưu vực sông Mê Công và 6 nước ven sông 

Nguồn: Uỷ hội sông Mê Công 

Các quốc gia trong lưu vực sông Mê Công, do vị trí địa lý và sự tương tác hay tầm quan trọng về mặt kinh tế - xã 

hội của phần lãnh thổ nằm trong lưu vực và toàn quốc gia, ở mức độ khác nhau được hưởng lợi và chịu tác động 

                                                           
3
 Mrcmekong.org  

4
  WWF-Canon / Elizabeth KEMF: Amazon of South East Asia 

http://wwf.panda.org/about_our_earth/about_freshwater/rivers/mekong/ 

STT Quốc gia Diện tích lưu vực 

(km
2
) 

% so với 

toàn lưu vực 

Đóng góp  dòng chảy 

(%)  cho lưu vực 

1  Trung Quốc (tỉnh Vân Nam) 165.000 21 16 

2 Myanma 24.000 3 2 

3 Lào 202.000 25 35 

4 Thái Lan 184.000 23 18 

5 Campuchia 155.000 20 18 

6 Việt Nam 65.000 8 11 

Tổng 795.000 100 100 
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khác nhau từ sông Mê Công. Với các quốc gia như Lào, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam, tầm quan trọng của 

sông Mê Công đối với sự phát triển kinh tế, xã hội của cả quốc gia là rất lớn. Điều này cũng đồng nghĩa với sự 

phụ thuộc của các quốc gia này vào sự phát triển và quản lý của dòng sông. Sự phát triển và sử dụng nguồn tài 

nguyên (nước) chung vì vậy không thể thực hiện một cách riêng lẻ mà cần sự hợp tác và đồng thuận của tất cả 

các quốc gia trong lưu vực. Đây chính là lý do để hình thành các nguyên tắc và luật pháp quốc tế về sử dụng các 

nguồn nước sông quốc tế. 

 

2. VAI TRÒ VÀ QUAN HỆ ĐỊA CHÍNH TRỊ CỦA CÁC QUỐC GIA TRONG LƯU VỰC  

Điều kiện địa lý, chính trị - văn hóa của các quốc gia trong lưu vực sông Mê Công có những đặc điểm khác biệt 

khá lớn so với nhiều khu vực khác trên thế giới. Đầu tiên đó là sự đa dạng về thể chế chính trị. 3/6 quốc gia trong 

lưu vực, gồm Trung Quốc, Lào và Việt Nam có chế độ chính trị theo chế độ xã hội chủ nghĩa (XHCN). 

Myanma, có thời gian theo chế độ XHCN, sau đó chuyển sang theo thể chế cộng hòa. Thái Lan và Campuchia 

lại là 2 quốc gia theo thể chế quân chủ lập hiến. 

Các quốc gia trong lưu vực sông Mê Công cũng nằm trong khu vực địa lý có những biến động mạnh mẽ đặc biệt 

vào những năm 40 đến những năm 70 của thể kỷ 20. Thái Lan quốc gia đã có hòa bình và ổn định để phát triển 

kinh tế xã hội từ đầu thê kỷ 20 - là quốc gia có thời kỳ hòa bình để phát triển kinh tế dài nhất so với các quốc gia 

khác trong lưu vực. Trung Quốc đã có hòa bình và ổn định từ năm 1949. Myanma dành độc lập và có hòa bình 

từ năm 1948. Trong khi đó 3 quốc gia là Lào, Campuchia và Việt Nam trải qua thời gian dài chiến tranh cho đến 

tận 1975. Trải qua các biến động trên thế giới và khu vực, mối quan hệ chính trị các quốc gia ven sông cũng trải 

qua nhiều thăng trầm. Đến nay 5/6 quốc gia trừ Trung Quốc đã là thành viên của Hiệp Hội các Nước Đông Nam 

Á – ASEAN. ASEAN đang tiến đến thành lập Cộng đồng Kinh tế ASEAN vào năm 2015. 

Từ sau 1975 đến nay, các quốc gia trong lưu vực sông Mê Công nói riêng và các quốc gia Đông Nam Á nói 

chung đang trong thời kỳ hòa bình, ổn định và phát triển kinh tế. Tài nguyên thiên nhiên là nền tảng quan trọng 

cũng là lợi thế để các quốc gia đạt được mục tiêu phồn thịnh và giàu mạnh. Sông Mê Công với nguồn tài nguyên 

nước và các nguồn tài nguyên phong phú chính là một lợi thế cho các quốc gia ven sông khai thác. 

Trung Quốc, với lợi thế lớn về vị trí địa lý là quốc gia nằm ở 

đầu nguồn trong lưu vực sông Mê Công. Với gần ½ chiều 

dài sông và 1/5 diện tích lưu vực, trên lãnh thổ Trung Quốc, 

sông có tên là Lang Thương (Lạng Cang), sông chảy qua 

vùng núi cao và có phần hiểm trở của tỉnh Vân Nam. Không 

có những thung lũng/cánh đồng mầu mỡ ven sông, nhưng bù 

lại, điều kiện địa hình đồi núi và lòng sông dốc là điều kiện 

rất thuận lợi để phát triển thủy điện. Tiềm năng thủy điện 

Lang Thương chiếm gần một nửa tiềm năng thủy điện toàn 

lưu vực sông Mê Công. 

Về kinh tế, Trung Quốc là quốc gia có tiềm lực lớn so với 

các quốc gia khác trong lưu vực. Tuy nhiên, liên quan đến sử 

dụng các nguồn nước quốc tế, chính Trung Quốc tự mình tách ra khỏi sự ràng buộc của luật pháp quốc tế. Trung 

Quốc đã và đang thực thi kế hoạch khai thác triệt để nguồn thủy năng của sông Mê Công trên lãnh thổ của mình. 

Tại các diễn đàn khu vực và của Ủy hội sông Mê Công, Trung Quốc luôn chối bỏ tất cả những tác động tiêu cực 

Hình 2: Đập thủy điện ở sông Lang Thương, Trung Quốc 

Nguồn: http://atlanticsentinel.com/ 

http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=C%E1%BB%99ng_%C4%91%E1%BB%93ng_ASEAN&action=edit&redlink=1
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do phát triển thủy điện trên dòng chính Mê Công trên lãnh thổ mình gây nên đối với với Hạ lưu vực và luôn cho 

rằng các tác động do các hồ chứa ở Trung Quốc chỉ mang lại lợi ích cho các quốc gia Hạ lưu vực.  

Hộp 1: Trung Quốc và sông Mê Công 

Trong những năm gần đây, mức độ hợp tác của Trung Quốc với các quốc gia cùng hưởng lợi từ sông Mê Công 

được cho là tăng không đáng kể. Đặc biệt trong giai đoạn hạn hán lịch sử, sau khi bị chỉ trích không chia sẻ 

thông tin về tài nguyên nước, và một phần do áp lực từ báo chí quốc tế, từ năm 2010 đến nay, Trung Quốc chia 

sẻ một số thông tin do các trạm khí tượng ở Vân Nam thu thập. Tuy nhiên, mức độ hợp tác đó vẫn còn xa mới 

đạt mức mong muốn.  

Trong khi tích cực đòi hỏi được giao một vai trò phù hợp với vị thế quốc tế của mình tại các tổ chức như Liên 

Hợp Quốc, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), hay Ngân hàng Thế giới, Trung Quốc lại thẳng thừng từ chối 

tham gia vào các cuộc đàm phán đa phương với các nước hạ nguồn luôn sẵn sàng tham gia đối thoại, nhằm mục 

đích đảm bảo tính bền vững của các dự án dọc theo dòng chính của sông Mê Công. 

Tổ chức chịu trách nhiệm tập hợp các nước chia sẻ tài nguyên “con rắn nước huyền thoại” mang lại là Ủy hội 

Sông Mê Công (MRC) - một tổ chức quốc tế thành lập vào năm 1995. Trung Quốc - quốc gia duy nhất cho đến 

nay đã và đang xây dựng một hệ thống đập dày đặc dọc theo dòng chính sông Mê Công – Cũng như Myanma, 

Trung Quốc chỉ tham gia MRC vớ tư cách là Các bên đối thoại.  

Thật không may cho các quốc gia liên quan, Trung Quốc chỉ tham gia như một đối tác đối thoại, nghĩa là trong 

thực tế nước này đến dự các cuộc họp nhưng không chia sẻ bất kỳ thông tin hoặc đệ trình các hoạt động trên 

phần sông Mê Công của họ cho MRC xem xét. Hình thức tham gia này giúp Trung Quốc giữ thể diện trên các 

diễn đàn ngoại giao mà không phải nhận lấy bất kỳ cam kết nào họ không mong muốn. 

http://laodong.com.vn/phong-su/tu-mekong-den-nhung-dong-song-trung-a-236802.bld: “Từ Mê Công đến 

những dòng sông Trung Á”- Số 195 Juan Pablo Cardenal - Heroberto Araújo 

 

Hộp 2: Hợp tác trong Uỷ hội sông Mê Công (MRC) 

“Từ ngày 4 -5/4/2010, Hội nghị Thượng đỉnh lần thứ nhất của Uỷ hội sông Mê Công quốc tế đã diễn ra tại Hua 

Hin, Thái Lan, với sự tham dự của Thủ tướng 4 nước thành viên Uỷ hội, Bộ trưởng Ngoại giao Myanma và Thứ 

trưởng Ngoại giao Trung Quốc. Hội nghị diễn ra trong bối cảnh lưu vực sông Mê Công đang đứng trước những 

thách thức to lớn như tình hình hạn hán nghiêm trọng, mối quan ngại ngày càng tăng trong lưu vực về tác động 

của các công trình thuỷ điện dòng chính đặc biệt từ Trung Quốc, hậu quả biến đổi khí hậu… Yêu cầu tăng cường 

hợp tác sử dụng, phát triển bền vững và sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên nước và các tài nguyên khác trong lưu 

vực sông Mê Công trở nên cực kỳ cấp bách. Các nước nhất trí cần phải tăng cường các nỗ lực điều phối trong 

lưu vực để giúp các quốc gia ven sông chuẩn bị chiến lược và kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu. Trung 

Quốc, trước sức ép ngày càng tăng của Chính phủ các nước lưu vực Mê Công, đã có những động thái tỏ ra hợp 

tác hơn, thể hiện: đồng ý chia sẻ số liệu thuỷ văn trong các đợt hạn hán cực đoan, khẳng định cam kết theo đuổi 

các nguyên tắc phát triển bền vững, bảo vệ môi trường lưu vực, không gây hại tới hạ lưu, đảm bảo các bên cùng 

có lợi. Tại Hội nghị, Myanma đã chính thức đặt vấn đề xin tham gia Uỷ hội sông Mê Công quốc tế và đề nghị 

Việt Nam hỗ trợ trong việc chuẩn bị các thủ tục xin gia nhập./.” 

http://www.mofahcm.gov.vn/vi/mofa/nr091019080134/nr091019081633/nr091023094106/nr091203090227/ns1

01228101710/view. 

Trung Quốc không chỉ xây dựng các công trình trên dòng chính Mê Công thuộc lãnh thổ của mình, quốc gia này 

đã ký với Lào 3 biên bản ghi nhớ để đầu tư dưới hình thức BOT (Xây dựng - Vận hành và Chuyển giao) 3 công 

trình thủy điện trên dòng chính Mê Công trên lãnh thổ Lào Pak Lay, Pak Bang và Sanakham), và có thể có công 

trình trên đất Campuchia (Sambor). Một quốc gia không chấp nhận các nguyên tắc quốc tế trong sử dụng nguồn 

http://laodong.com.vn/phong-su/tu-mekong-den-nhung-dong-song-trung-a-236802.bld
http://laodong.com.vn/phong-su/tu-mekong-den-nhung-dong-song-trung-a-236802.bld
http://www.mofahcm.gov.vn/vi/mofa/nr091019080134/nr091019081633/nr091023094106/nr091203090227/ns101228101710/view
http://www.mofahcm.gov.vn/vi/mofa/nr091019080134/nr091019081633/nr091023094106/nr091203090227/ns101228101710/view
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nước chung - việc xây dựng và khống chế một phân quan trong nguồn nước dòng chính sông Mê Công chắc 

chắn sẽ dẫn đến những xung đột. 

Hộp 3:  Yếu tố bất định 

Nhiều rủi ro từ các dự án đề xuất phát triển dòng chính là không thể giảm thiểu được vào thời điểm này, vì 

những rủi ro đó cho thấy những tổn thất vĩnh viễn hoặc không thể phục hồi các tài sản môi trường, xã hội và 

kinh tế.  

Có nhiều lỗ hổng lớn về các thỏa thuận thể chế và thủ tục để bảo đảm quản lý có hiệu quả việc thi công và vận 

hành các dự án. Đồng thời cũng có những khiếm khuyết tương tự về các năng lực quốc gia để chia sẻ bình 

đẳng các lợi ích.  

Năng lực quốc gia có tính quyết định về nhân sự và các kỹ năng tiếp tục phát triển nhưng vẫn chưa đủ để giám 

sát, kiểm soát, kiểm tra và cưỡng chế các biện pháp an toàn và các quy chế vận hành. 

Trung tâm Quốc tế về Quản lý Môi trường – ICEM: Đánh giá môi trường chiến lược về thủy điện dòng chính 

sông Mê Công - Tóm tắt Báo cáo Cuối cùng – Trình lên MRC 10/201. (Bản tiếng Việt - trang 22). 

Từ những phân tích trên có thể thấy, nếu kế hoạch xây dựng thủy điện trên dòng chính sông Mê Công trên lãnh 

thổ Trung Quốc được thực hiện đầy đủ kết hợp với vai trò đầu tư nắm giữ và vận hành một số nhà máy thủy điện 

trên dòng chính ở Hạ lưu vực Mê Công- Trung Quốc đứng thế thượng phong trong kiểm soát nguồn tài nguyên 

quan trong của lưu vực Mê Công.  

Sông Mê Công có vị trí đặc biệt quan trọng trong lịch sử phát 

triển và đời sông kinh tế của Lào. Gần như toàn bộ lãnh thổ của 

Lào nằm trong lưu vực sông Mê Công. Những nguồn tài nguyên 

thiên nhiên như  khoáng sản, rừng và nước trong lưu vực sông là 

những nguồn lợi chủ yếu để nước Lào phát triển. Là quốc gia 

không có biển, kinh đô trước đây như Luang Prabang, cũng như 

những đô thị lớn và thủ đô Viên Chăn hiện nay đều nằm bên bờ 

sông Mê Công. Sông Mê Công chảy qua lãnh thổ Lào có nhiều vị 

trí tiềm năng cho phát triển thủy điện. Tuy nhiên, sông Mê Công 

cũng là sông quan trong nhất chảy suốt lãnh thổ Lào và tạo nên hệ 

sinh thái - cảnh quan đặc biệt cho quốc gia này. Vì vậy những 

thay đổi do phát triển con sông này ở Lào chắc chắn sẽ có tác động lớn đến sinh thái - cảnh quan của đất nước. 

Nguồn cá tự nhiên, trong đó có những loài cá quý như cá mèo là nguồn dinh dưỡng quan trọng cho người dân 

của Lào. Việc Lào mong muốn trở thành một quốc gia giàu có và là bình Acquy cho Đông Nam châu Á được thể 

trong bài phát biểu của Bộ trưởng Công nghiệp và Thương mại Lào gần đây “Nếu tất cả các nguồn năng lượng 

được khai thác, Lào sẽ trở thành bình ắc quy của Đông Nam Á – chúng tôi sẽ bán điện của chúng tôi cho các 

nước láng giềng của chúng tôi. Nước Lào có thể sẽ giầu.”
5
. Những tính toán đơn thuần kinh tế chắc chắn sẽ đẩy 

mâu thuẫn giữa thủy điện, môi trường, sinh kế của chính quốc gia có thủy điện và cả với các quốc gia cùng 

chung nguồn nước. Báo cáo SEA đưa ra kết luận sau khi có nghiên cứu khoa học cho phát triển thủy điện dòng 

chính Mê Công như nêu ở phần dưới đây (Hộp 4). 

 

                                                           
5
http://www.csmonitor.com/World/Asia-Pacific/2010/0702/Laos-turns-to-hydropower-to-be-Asia-s-battery; and  

By Ferrie, Jared:The Christian Science Monitor , July 2, 2010 

Hình 3: Luang Prabang tại Lào 

Nguồn: cafebiz.vn/ 

http://www.csmonitor.com/World/Asia-Pacific/2010/0702/Laos-turns-to-hydropower-to-be-Asia-s-battery
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Hộp 4: Rủi ro nghiêm trọng từ phát triển dòng chính 

Những dự án dòng chính sẽ mang lại nguồn năng lượng bổ sung và những lợi ích đầu tư/khoản thu cho cả 

vùng. Đồng thời, những dự án này mang lại nhiều rủi ro nghiêm trọng và các yếu tố bất định đối với những vấn 

đề quan tâm có tính chiến lược về kinh tế, xã hội và môi trường đối với các nước lưu vực Mê Công và các 

cộng đồng, cũng như đối với phát triển bền vững toàn lưu vực.” 

Trung tâm Quốc tế về Quản lý Môi trường – ICEM: Đánh giá môi trường chiến lược về thủy điện dòng chính 

sông Mê Công - Tóm tắt Báo cáo Cuối cùng – Trình lên MRC 10/201. (Bản tiếng Việt - trang 20). 

Sông Mê Công tạo nên vùng Đông Bắc trù phú và là nhân tố giúp Thái Lan trở thành nước xuất khẩu gạo lớn 

nhất thế giới quan nhiều thập kỷ. Với sự phát triển kinh tế mạnh mẽ quốc gia ở vùng trung tâm và ven biển Thái 

Lan đối mặt với khả năng thiếu nước ở những khu vực thuộc lưu vực Chao Praya, và Thái Lan đã có nhiều kế 

hoạch chuyển nước lưu vực sông Mê Công sang lưu vực Chao Praya để bù đắp cho những thiếu hụt này. Thái 

Lan với nền kinh tế phát triển, tài nguyên trong nước đã được khai thác mạnh mẽ, những tác động môi trường do 

phát triển đối với đất nước là lớn, nhu cầu năng lượng của quốc gia vẫn gia tăng - tiềm năng thủy điện trên sông 

Mê Công trên lãnh thổ Lào là đích nhắm đến của các nhà đầu tư và phát triển năng lượng Thái Lan. Theo Jared 

Ferrie
6
, Lào có tiềm năng phát triển thủy điện với công suất khoảng 26.000MW, điện sản xuất chủ yếu bán cho 

Thái Lan. Thái lan có được lợi thế của nhà đầu tư trực tiếp từ 4-5 công trình thủy điện trên dòng chính ở Lào, bổ 

sung nguồn điện cho mạng lưới, và tránh được những tác động môi trường trực tiếp (bài học Pak Mun). Là nước 

nhập khẩu chính từ thủy điện của Lào, Thái Lan cũng sẽ là nước có vị trí chủ động đàm phán giá mua bán đối 

với Lào (bài học từ thủy điện Nậm Ngừm)
7
- những lợi thế của nước phụ thuộc sự giàu có của mình vào xuất 

khẩu chắc chắn phải chịu những rủi ro lớn trong tương lai.   

Đối với Campuchia: với trên 85% lãnh thổ nằm trong lưu vực sông Mê 

Công, cũng như Lào, sông Mê Công cũng gắn liền với lịch sử phát triển 

của đất nước. Một đặc điểm đặc biệt về mặt hình thái địa lý của sông Mê 

Công khi chảy qua Campuchia chính là sự hình thành n ên dòng Tôn Lê 

Sáp và Biển Hồ - một trong những Hồ tự nhiên lớn nhất thế giới. Cùng 

với nguồn nước dồi dào, sông Mê Công đem lại cho Campuchia một 

nguồn lợi thủy sản to lớn là nguồn dinh dưỡng không thể thay thế và duy 

trì sinh kế bền vững cho hàng triệu người dân. Sông Mê Công qua lãnh 

thổ Campuchia, có một số vị trí để phát triển thủy điện. Tuy nhiên để có 

thể tạo được một sản lượng điện không lớn, do điều kiện địa hình, người 

ta buộc phải xây dựng những con đập rất dài và tạo nên những hồ chứa có diện tích mặt hồ lớn, làm ngập một 

diện tích đất rừng và đất nông nghiệp rất lớn. Đồng thời các đập thủy điện trên cũng chính là tác nhân quan trọng 

cản trở sự di cư của cá tự nhiên ở hạ lưu và từ Biển Hồ, hủy diệt môi trường sống của loài cá heo nước ngọt quí 

hiếm trên thế giới - cá heo Irrwaraddy. Bài toán đánh đổi đang được Campuchi cân nhắc hết sức thận trọng. 

Việt Nam gắn với lưu vực sông Mê Công ở cả phần thượng nguồn - sông Nậm Rốm thuộc tỉnh Điện Biên Phủ, 

trung lưu – thượng nguồn sông Sê Kông thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế, sông Sê San và sông Srepốk – thuộc 5 tỉnh 

Tây Nguyên là Lâm Đồng, Đắk Nông, Đăk Lắk, Gia Lai và Kon Tum, và  phần hạ nguồn - Đồng bằng Sông Cửu 

Long.  

                                                           
6Jared Ferrie (2010). Laos turns to hydropower to be 'Asia's battery'http://www.csmonitor.com/World/Asia-
Pacific/2010/0702/Laos-turns-to-hydropower-to-be-Asia-s-battery 
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Hình 4: Cá heo ở sông Irrwaraddy  

Nguồn: inquirer.net. 
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Mặc dù diện tích Việt Nam trong lưu vực sông Mê Công chỉ chiếm 11%  

diện tích toàn lưu vực, nhưng dân số phụ thuộc vào nguồn nước sông Mê 

Công là trên 20 triệu người, bằng 1/3 dân số trong toàn lưu vực. Sản 

lượng lương thực và nguồn lợi thủy sản có được từ sông Mê Công đang 

đóng góp phần quan trọng cho an ninh lương thực không chỉ của Việt 

Nam mà cả khu vực và nhiều vùng khác trên thế giới. Đồng bằng Sông 

Cửu Long (ĐBSCL) của Việt Nam, với vị trí địa lý cuối nguồn của một 

con sông, sự mầu mỡ và phì nhiêu của nó có nguồn gốc từ sự bồi đắp qua 

chiều dài lịch sử hình thành con sông. Tuy nhiên, cũng với vị trí địa lý 

nằm cuối nguồn, ĐBSCL cũng là nơi gánh chịu hậu quả của những biến động dòng chảy và phù sa từ thượng 

nguồn.  

Khác với nhiều nguồn tài nguyên khác có thể được phân chia theo ranh giới quốc gia và có thể được các quốc 

gia khai thác và sử dụng một cách độc lập. Tuy nhiên, tài nguyên nước của một lưu vực sông được chia sẻ bởi 

nhiều quốc gia, hay là sông quốc tế là không thể. Sự tồn tại và phát triển của những cộng đồng sống trong một 

lưu vực sông có sự phụ thuộc vào nhau – mối ràng buộc lẫn nhau chính là nguồn nước. Các quốc gia càng nằm ở  

xa hạ lưu của con sông mức độ phụ thuộc vào sự khai thác và sử dụng nước của các quốc gia ở phía trên mình 

càng nhiều. Chính vì vậy, luật pháp quốc tế đã không công nhận chủ quyền tuyệt đối đối với việc sử dụng nước 

các sông quốc tế.  

Hộp 5: Quy chế Helsinki về Sử dụng Nguồn nước các Lưu vực sông Quốc tế do Hiệp hội Luật Quốc tế 
(International Law Association) thông qua 1966: 

Chương 2:  Sử dụng công bằng nguồn nước của một lưu vực sông Quốc tế   

Điều 1:   

Mỗi Quốc gia trong lưu vực, trong phần lãnh thổ của mình, có quyền chia sẻ một cách công bằng và hợp lý 

trong việc sử dụng nguồn nước của một lưu vực sông quốc tế. 

Chia sẻ công bằng và hợp lý được xác định trên cơ sở xét đến tất cả các yếu tố liên quan trong một trường hợp 

riêng biệt. 

Các yếu tố liên quan được xét đến bao gồm, nhưng không chỉ giới hạn: 

 1. Địa lý của lưu vực sông, bao gồm diện tích trong lưu vực của mỗi quốc gia trong lưu vực đó;  

2. Chế độ thủy văn trong lưu vực, gồm phần đóng góp nguồn nước cho lưu vực của mỗi quốc gia;   

3. Khí hậu ảnh hưởng đến lưu vực;   

4. Sử dụng nước lưu vực trong quá khứ, đặc biệt sử dụng nước hiện tại. 

5. Nhu cầu kinh tế và xã hội của mỗi quốc gia trong lưu vực; 

6. Dân số phụ thuộc nguồn nước của lưu vực của mỗi quốc gia trong lưu vực;  

7. Chi phí so sánh của các biện pháp thay thế để thỏa mãn nhu cầu kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia trong lưu 

vực;  

8. Khả năng hiện có của nguồn nước khác;  

 9. Tránh lãng phí trong sử dụng nguồn nước của lưu vực; 

10. Thực thi đền bù từ một quốc gia cho một quốc gia khác trong cùng một lưu vực như là công cụ điều chỉnh 

những tranh chấp các yêu cầu dùng nước; 

11. Mức độ cần thiết của một quốc gia trong lưu vực có thể được thỏa mãn mà không gây hại đáng kể cho một 

quốc gia cùng lưu vực. 

Hình 5 : Cánh đồng lúa tại ĐB sông Cứu Long 

Nguồn: canthotv.vn/ 
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Hộp 6: Công ước về Luật Sử dụng các Nguồn Nước Quốc tế cho các Mục đích Phi Giao thông thủy (Đại 

Hội đồng Liên Hợp Quốc bỏ phiếu thông qua 1997 và có hiệu lực thi hành từ 17/8/2013) 

Điều 5 

Tham gia và sử dụng công bằng và hợp lý 

1. Các Quốc gia chung nguồn nước, trong lãnh thổ của mình, phải sử dụng nguồn nước liên quốc gia một 

cách công bằng và hợp lý. Cụ thể, một nguồn nước liên quốc gia phải được các Quốc gia chung nguồn 

nước sử dụng và phát triển nhằm đạt được việc sử dụng tối ưu và bền vững và đạt được lợi ích do 

nguồn nước mang lại, có tính đến lợi ích của các Quốc gia chung nguồn nước liên quan, đi đôi với bảo 

vệ thích đáng nguồn nước đó. 

2. Các Quốc gia chung nguồn nước phải tham gia trong việc sử dụng, phát triển và bảo vệ một nguồn 

nước liên quốc gia một cách công bằng và hợp lý. Sự tham gia này bao gồm cả quyền sử dụng nguồn 

nước và nghĩa vụ hợp tác để bảo vệ và phát triển nguồn nước đó như quy định tại Công ước này. 

Điều 6 

Các yếu tố liên quan đến sử dụng công bằng và hợp lý 

1. Việc sử dụng một nguồn nước liên quốc gia một cách công bằng và hợp lý theo ý nghĩa nêu tại Điều 5 

đòi hỏi phải xét đến tất cả các yếu tố và các trường hợp có liên quan, bao gồm: 

(a) Các yếu tố địa lý, hình thái lòng sông, thủy văn, khí hậu, sinh thái và các yếu tố tự nhiên khác; 

(b) Nhu cầu về kinh tế, xã hội của các Quốc gia chung nguồn nước có liên quan; 

(c) Số dân phụ thuộc vào nguồn nước đó ở mỗi Quốc gia chung nguồn nước; 

(d) Ảnh hưởng của một hay nhiều mục đích sử dụng nước trong một Quốc gia chung nguồn nước tới các 

Quốc gia chung nguồn nước khác; 

(e) Các mục đích sử dụng nguồn nước hiện tại và tiềm tàng; 

(f) Việc bảo tồn, bảo vệ, phát triển và tính kinh tế của việc sử dụng tài nguyên nước của nguồn nước và 

chi phí cho các biện pháp đó; 

(g) Các phương án có giá trị tương đương cho một mục đích sử dụng nước hiện tại hoặc trong quy hoạch. 

2. Khi áp dụng Điều 5 hoặc khoản 1 của Điều này, các Quốc gia chung nguồn nước có liên quan, khi có 

nhu cầu nảy sinh, sẽ phải tham vấn trên tinh thần hợp tác. 

3. Trọng số cho mỗi yếu tố sẽ được xác định theo mức độ quan trọng của nó so với các yếu tố khác. Để 

xác định thế nào là sử dụng công bằng và hợp lý, tất cả các yếu tố liên quan phải được xem xét đồng 

thời và là cơ sở chung đi tới kết luận. 
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Đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam nằm ở 

cuối nguồn của lưu vực sông Mê Công, mặc dù diện 

tích chỉ chiếm 5%  diện tích lưu vực, nhưng dân số 

của nó chiếm gần 1/3 dân số sống trên toàn lưu vực. 

Nhu cầu nước sử dụng hiện tại cho dân sinh, kinh tế 

và xã hội hiện tại là lớn. Nhu cầu hiện tại và trong 

tương lai nguồn nước sông Mê Công ở ĐBSCL đã 

và đang chịu tác động ngày càng lớn bởi sự phát 

triển và sử dụng nước của các quốc gia thượng 

nguồn. Việc bảo vệ quyền lợi được chia sẻ một cách 

công bằng và hợp lý nguồn nước cho sự phát triển 

bền vững lâu dài ĐBSCL là một đòi hỏi chính đáng 

được luật pháp quốc tế công nhận.   

Sự gia tăng dân số và phát triển kinh tế và xã hội của tất cả các quốc gia trong lưu vực Mê Công sẽ diễn ra ngày 

càng mạnh mẽ. Nhu cầu dùng nước của của tất cả các quốc gia trong lưu vực cũng sẽ gia tăng với tốc độ ngày 

càng cao. Nếu các quốc gia ở thượng nguồn chỉ nhìn nhận nguồn tài nguyên nước sông Mê Công trên lãnh thổ 

của mình như tài sản riêng và có quyền khai thác, coi nhẹ hoặc không nhìn nhận đến nhu cầu của các quốc gia hạ 

lưu và không nhìn nhận đến tác động xuyên biên giới đối với các quốc gia khác chắc chắn sẽ xẩy đến những mâu 

thuẫn và xung đột.  

Đồng thời, vấn đề địa chính trị xoay quanh việc xây dựng đập thủy điện trên dòng chính lưu vực sông Mê Công 

hiện nay phức tạp hơn nhiều do những toan tính và những lợi ích thương mại của cả các quốc gia và của những 

tập đoàn đầu tư trong và ngoài lưu vực. Yếu tố địa chính trị của việc phát triển các đập thủy điện với những tác 

động xuyên biên giới nếu không được giải quyết thỏa đáng sẽ tác động mạnh lên mối quan hệ giữa các quốc 

trong lưu vực. 

Liệu cơ chế hợp tác Mê Công có thể “hóa giải” được 

các thách thức trên? Ngày 5/4/2010, Hội nghị 

Thượng đỉnh Mê Công lần đầu tiên được tổ chức tại 

Hua Hin Thái Lan với cam kết chính trị mạnh mẽ 

“Chúng tôi, các nhà lãnh đạo của bốn Chính phủ 

tuyên bố rằng, dựa trên những thành tựu của mười 

lăm năm thực hiện Hiệp định Mê Công, việc hợp tác 

hơn nữa trong những năm tới giữa 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”(Tuyên bố Chung Hua Hin 5/4//2010). 

Tuy nhiên những mong muốn trên có trở thành hiện thực – mối quan hệ địa chính trị có tác động của các quốc 

gia trong lưu vực đóng góp như thế nào để đi đến thực hiện những cam kết chính trị trên? Câu hỏi chưa thực sự 

có lời giải. 

Hình 6: Lũ trên các con sông hạ lưu sông Mê Công đang lên nhanh 

http://www.vov.vn 

Hình 7: Hội nghị Thượng đỉnh Mê Công lần thứ I, Hua Hin, Thái Lan 

Nguồn: Vietnamnet 
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Phát triển là không dừng lại nhưng phát triển bền vững mới là con 

đường tồn tại lâu dài. Với các con sông quốc tế nói chung và sông 

Mê Công nói riêng, tài nguyên nước là tài sản chung của các quốc 

gia cùng chia sẻ, lợi ích của tất cả các quốc gia cần được tôn trọng. 

Tuy nhiên nguyên tắc chia sẻ công bằng và hợp lý nguồn tài 

nguyên nước là nguyên tắc được luật pháp quốc tế công nhận. Với 

lịch sử hợp tác lâu dài với sự hỗ trợ to lớn từ cộng đồng quốc tế, 

các quốc gia hạ lưu vực đã gìn giữ được dòng sông như hiện nay, 

và với hy vọng hợp tác Mê Công đứng trước thách thức mới sẽ 

phải tìm con đường đi để  những thách thức mà các quốc gia đang 

phải đối mặt trong “cuộc chiến”  vì sự phát triển kinh tế và xã hội 

ngày càng  nhiều liên quan đến nguồn nước, được hóa giải vì sự 

sống và phát triển của các thế hệ hôm nay và mai sau. 

Đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam có vị trí đặc biệt quan trong đối với an ninh nguồn nước - lương thực 

và kinh tế xã hội của cả đất nước. Cuôc sống của nhiều triệu người dân hôm nay và mai sau rõ ràng có sự phụ 

thuộc rất lớn vào sự hợp tác và quản lý nguồn tài nguyên nước của sông Mê Công. Với vị thế địa chính trị quốc 

gia, Việt Nam cần có những chính sách phù hợp để bảo vệ được quyền lợi chính đáng của mình và duy trì hợp 

tác cùng có lợi với các quốc gia ven sông, tuân thủ các luật pháp quốc tế là con đường để bảo đảm sự phát triển 

bền vững, bảo đảm an ninh cho khu vực. 
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