
 
 

CHƯƠNG TRÌNH DIỄN ĐÀN NHÂN DÂN 
 

“Dòng sông Mekong trong tương lai: 
Mối quan tâm của người dân về phát triển thủy điện” 

  
Ngày 01 tháng 08 năm 2013, tỉnh An Giang, Việt Nam 

7.30-8.00 Đăng ký Đại biểu 

8.00-8.20  Giới thiệu đại biểu, Phát biểu khai mạc Diễn đàn, Tổng quan về diễn 
đàn nhân dân. Người chủ trì: TS. Vũ Ngọc Long, Viện trưởng Viện 
Sinh thái học miền Nam (SIE) – Điều phối viên Mạng lưới Sông ngòi 
Việt Nam khu vực phía Nam. 

8.20-8.45  Phim tài liệu “Đập phá vỡ cuộc sống như thế nào – kinh nghiệm từ 
sông Mun” ("How Dams Disrupt Lives – Experiences from Mun River") 
(Mekong Watch, Japan), hoặc Tài liệu về vụ mùa ở đồng bằng sông 
Cửu Long (VRN), hoặc phim tài liệu “Loài cá đã đi về đâu?” (“Where 
have all the fish gone”) (Tom Flowthrop). 

8.45-9.00  Bài phát biểu chính “Cá và gạo: Đời sống dân cư ở Đồng bằng Sông 
Mekong và những tác động dự kiến của các đập trên dòng sông 
Mekong". Người trình bày: Ông Dương Văn Ni, Đại học Cần Thơ. 

9.00-9.30  Thảo luận Chung 01: “Sự phản ánh về đời sống người dân và giá 
trị của Sông Mekong cũng như nguồn tài nguyên của nó”. 

 Đại diện Thái Lan (Bà OmbounThipsuna -tbc). 
 Đại diện Campuchia. 
 Đại diện Việt Nam (Warecod). 

9.30-10.00  Thảo luận 

10.00-10.20 Giải lao 

10.20-11.20 Thảo luận chung 02 “Quan điểm của các bên liên quan đối với đập 
thuỷ điện Xayaburi và các đập dự kiến xây dựng trên dòng chính 
của Mekong”. 

 Ông Tek Vannara, Diễn đàn Tổ chức Phi chính phủ Campuchia. 
 Ông Teerapong Pomun, Tổ chức sông ngòi Đông Nam Á SEARIN. 
 Phó Giám Đốc Sở TNMT tỉnh An Giang. 
 Đại diện Cơ quan Chính phủ Campuchia. 
 Đại diện trường Đại học An Giang. 



Điều phối bởi bà Premrudee Daoroung, tổ chức “Hướng tới phục 
hồi sinh thái và liên minh khu vực” (TERRA). 

11.20-12.00 Thảo luận. 

12.00-13.00 Ăn trưa. 

13.00-14.00 Thảo luận chung 03 "Ủy hội sông Mekong và phương pháp tham 
vấn ưu tiên của hội đối với các đập ở lưu vực chính sông 
Mekong". 

 "Vai trò và chức năng của Ủy hội sông Mekong", bởi Ông Gary Lee, Tổ 
chức Oxfam Úc. 

 "Hiệp định 1995: Làm thế nào để bảo vệ bền vững của sông Mê Kông 
một cách hiệu quả?, bởi Ông Đào Trọng Tứ - nguyên Phó tổng thư ký 
Ủy hội sông Mekong Việt Nam (VNMRC)”. 

 “Giới thiệu về đập Xayaburi và tiến trình tham vấn ưu tiên" bởi Ông 
Trịnh Lê Nguyên, PanNature. 

 “Các tìm kiếm và khuyến nghị của đánh giá quá trình thực hiện Thủ tục 
thông báo, tham vấn trước và thoả thuận (PNPCA) của AusAID" (Bà 
Rachael Jolly/Ông John Dore – AusAID) 

14.00-15.00 Thảo luận nhóm 04 "Giải quyết các thách thức của đập Xayaburi và 
khuyến nghị trong tương lai”: 

 Ông Nguyễn Hữu Thiện, giảng viên (hoặc đại diện khác). 
 Ông Meach Mean, Đại diện Campuchia. 
 Ông Witoon Permpongsacharoen, MEENet. 
 Bà Ame Trandem, Tổ chức Sông ngòi Quốc tế (IR) 

15.00-15.20 Giải lao 

15.20-16.20 Thảo luận nhóm 05 "Trả lời các vấn đề của cộng đồng về sự phát 
triển thuỷ điện sông Mekong” 

 Ông Lê Đức Trung, Chánh văn phòng Ủy ban sông Mekong Việt 
Nam (VNMC). 

 Ông Hans Guttman, Giám đốc điều hành, Ủy hội sông Mekong. 
 Ông Peter-John Meynell, Trưởng nhóm Đánh giá môi trường chiến 

lược của Ngân hàng ADB về sông Mekong, Đại diện phát triển 
năng lượng của Trung tâm Quốc tế Quản lý Môi trường (ICEM). 

 Đại diện Ủy ban Mekong Quốc gia hoặc một đơn vị Chính phủ của 
Campuchia hoặc Thái Lan 

16.20-16.40 Thảo luận 

16,40-17,00 Đại diện nhóm tóm tắt phần thảo luận - (Bà Lâm Thị Thu Sửu) và Tiến 
sĩ Vũ Ngọc Long sẽ truyền “thông điệp diễn đàn" đến các đại biểu 
tham dự. 

 
 


