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Giới thiệu
Các quốc gia đa dạng trong khu vực Đông Nam Á có nguồn nước 
phong phú nhưng phân bố không đều. Do đó, mức an ninh về nước 
thấp trong phần lớn khu vực này. Vị trí địa lý và những biến động theo 
mùa, cũng như mức phát triển kinh tế khác nhau và các hệ thống chính 
trị khác biệt, ảnh hưởng lớn đến khả năng tiếp cận nguồn nước và đất 
của người dân.

Mặc dù từng quốc gia và cả khu vực đang phát triển với tốc độ khác 
nhau, nông nghiệp đang được hiện đại hóa nhanh chóng ở mọi nơi. 
Dân số đang tăng nhanh. Số người sống ở Tiểu vùng Mêkông Mở rộng 
(GMS), gồm có Campuchia, CHDCND Lào, Myanmar, Thái Lan, Việt 
Nam và tỉnh Vân Nam của Trung Quốc, có khả năng đạt đến 320 triệu 
vào năm 2050. Tất cả các chính phủ trong khu vực đều nhìn nhận vai 
trò then chốt của việc quản lý tài nguyên nước và đất trong phát triển 
tương lai.

Viện Quản lý Nước Quốc tế (IWMI) tiến hành các nghiên cứu để tăng 
cường sự phát triển bền vững và cải thiện sinh kế của người dân. Bằng 
việc cung cấp những hiểu biết khoa học về các vấn đề liên quan đến 
tài nguyên nước, và đảm bảo thông tin và kiến thức được tích cực chia 
sẻ, Văn phòng IWMI ở Đông Nam Á hợp tác với các đối tác để giải 
quyết những thử thách chính mà khu vực này đang gặp phải.
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Nhu cầu lương thực và điện 
ngày càng tăng 
Thử thách: Nhu cầu về năng lượng từ các dự án thủy điện đang tăng 
lên. Các dự án này cũng nâng cao khả năng cấp nước cho sản xuất 
lương thực, bằng cách điều chỉnh chế độ dòng chảy và cung cấp năng 
lượng cho máy bơm. Tuy nhiên, các con đập có thể làm thay đổi các 
hệ thủy sinh, đe dọa sinh kế và an ninh lương thực.

Giải pháp: Việc trình bày rõ ràng các công ty thủy điện có lợi như thế 
nào từ các hệ sinh thái, và các nhóm dân địa phương có lợi như thế 
nào từ các hồ chứa nước, sẽ khuyến khích hai bên hợp tác với nhau. 
IWMI tạo điều kiện cho các hình thức thương lượng như vậy bằng 
cách làm việc với các công ty thủy điện để đảm bảo rằng các cộng 
đồng địa phương không bị bỏ sót trong quá trình phát triển và thay vào 
đó họ sẽ được hưởng lợi từ các dự án thủy điện.

Nghiên cứu của IWMI giúp xác định sử dụng nước cho phát điện có 
liên quan, mâu thuẫn, và cân bằng như thế nào với an ninh lương thực 
và các hệ sinh thái. Nghiên cứu này xem xét các giải pháp quản lý tài 
nguyên nước, các phương án về công nghệ và điều hành để giảm thiểu 
hậu quả xấu tiềm ẩn trong phát triển thủy điện.

Cuối cùng, việc tìm cách giải quyết các vấn đề liên quan đến thủy điện 
trên quy mô địa phương hoặc thậm chí trên quy mô quốc gia là không 
đủ. Để thành công, việc điều hành và quản lý nước liên quan đến các 
đập nước tại Đông Nam Á, nhất là trong khu vực GMS, phải được tiến 
hành trên quy mô quốc tế. IWMI có thể cung cấp thông tin và tư vấn để 
cải thiện cách thức hợp tác quản lý các nguồn nước chia sẻ bởi nhiều 
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quốc gia và cách thức cải thiện những liên kết giữa các định chế liên 
quốc gia và các cơ quan quốc gia.

Hoạt động đầu tư quy mô lớn 
làm thay đổi sử dụng đất 
Thử thách: Nhiều vùng châu thổ lớn trong khu vực Đông Nam Á 
đang được canh tác lúa trên quy mô lớn. Tuy nhiên, gần đây người 
nông dân trồng lúa đã buộc phải cạnh tranh về tài nguyên khi việc 
nuôi tôm và các hoạt động nuôi trồng thủy sản khác được mở rộng. 
Nông nghiệp trên vùng cao cũng chuyển từ canh tác đốt nương làm 
rẫy truyền thống sang canh tác cho mục tiêu thương mại. Những thay 
đổi này đã làm tăng lượng nước sử dụng cũng như tăng cao lượng hóa 
chất dùng cho nông nghiệp. Càng ngày càng có nhiều lo âu về an ninh 
nguồn nước và đất, sự phân bổ công bằng tài nguyên và sự gia tăng số 
người nghèo không có đất canh tác.

Giải pháp: Giải quyết vấn đề thoái hóa nguồn nước và đất đồng thời 
duy trì các dịch vụ sinh thái một cách hiệu quả sẽ đóng vai trò sống 
còn đối với tương lai nông nghiệp của khu vực này. IWMI đã nghiên 
cứu để hiểu rõ hơn về hiện tượng xói mòn đất đai và việc sử dụng đất 
ảnh hưởng như thế nào đến số lượng và chất lượng nước. Thí dụ như, 
nghiên cứu đã phát hiện ra rằng hiện tượng bồi lắng do các hoạt động 
nông nghiệp hoặc công nghiệp có thể có tác động tiêu cực đến các 
công trình trữ nước và số lượng cá.

IWMI cũng đang nỗ lực tìm hiểu các tác động về kinh tế-xã hội do 
thay đổi sử dụng đất. Khi nông dân không còn canh tác tự cung tự 
cấp và tập trung vào canh tác thương mại, sự phân bổ lợi ích và trách 
nhiệm cũng thay đổi. Bằng cách cân nhắc các tác động của những thay 

đổi lớn này đối với các cộng đồng, IWMI tư vấn cho các cấp lãnh đạo 
về nhu cầu của người nghèo với hạn chế về nguồn lực trong khi nỗ lực 
phát triển và tăng trưởng kinh tế.

Tưới tiêu kém hiệu quả
Thử thách: Mặc dù có nhiều quốc gia trong khu vực Đông Nam Á 
đang đầu tư mở rộng hệ thống tưới tiêu, hiện nay nhiều hệ thống tưới 
tiêu bằng nước mặt hoạt động không hiệu quả. Điều này đe dọa an 
ninh lương thực của khu vực và nguồn cung ngũ cốc cho toàn cầu. 
Nguồn và chất lượng nước ngầm cũng chưa được hiểu rõ, đôi khi dẫn 
đến sự khai thác quá mức hoặc thiếu đầu tư vào công nghệ tưới tiêu.

Giải pháp: IWMI và các đối tác đang tìm hiểu các cách thức để cải 
thiện phương thức quản lý tưới tiêu, đồng thời cũng đánh giá ảnh 
hưởng của khả năng tiếp cận nước mặt và nước ngầm đối với sinh kế. 
Việc lập ra các dự án thí điểm để tìm hiểu tiềm năng tưới bằng nước 
ngầm trong cộng đồng là một hoạt động cho mục tiêu đó. IWMI cũng 
có thể giúp các cộng đồng khôi phục các hệ thống tưới tiêu bằng nước 
mặt và cải thiện quy trình quyết định về quản lý tài nguyên.
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Nghiên cứu của IWMI: 
Các giải pháp địa phương cho những thách thức của khu vực

Văn phòng IWMI

“Các vấn đề trong việc khai thác nước ngầm quá mức mà các cơ quan tưới tiêu 
gặp phải ở Vùng Đồng bằng Trung tâm của Thái Lan không hoàn toàn tách 
biệt với vấn đề lũ lụt ở các trung tâm đô thị như Băng Cốc. Các chuyên gia 
nghiên cứu của IWMI, hợp tác chặt chẽ với các cơ quan và đối tác Thái Lan, 
đã chứng minh rằng việc trữ nước chảy tràn trong các tầng chứa nước dưới 
mặt đất và việc xây dựng cơ sở hạ tầng để phân phối lượng nước chứa được 
không chỉ khả thi mà còn đem lại hiệu quả đầu tư cao và lợi ích cho nông dân 
cũng như những người bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Việc thực hiện trên diện rộng 
có thể tiến hành được nhưng cần phải được hậu thuẫn bằng cơ sở khoa học 
đúng đắn và sự ủng hộ mạnh mẽ của chính phủ.”
Paul Pavelic, Nghiên cứu viên chính – Chuyên gia Thủy văn, IWMI, Viêng Chăn, 
CHDCND Lào

“Việt Nam có tài nguyên nước mặt và nước ngầm dồi dào. Thử thách chính 
là làm sao sử dụng nguồn nước này một cách hiệu quả và bền vững. IWMI 
đã giúp Việt Nam phân tích lợi hại trong việc sử nước ngọt để sản xuất lương 
thực, phát điện và các dịch vụ sinh thái môi trường. Ngoài ra, vì Việt Nam có 
đường bờ biển trên 3.200 kilomet và hai châu thổ lớn, nhiều nông dân xem 
nước mặn là một tài nguyên chứ không phải là hạn chế. IWMI đã giúp họ giải 
quyết những mâu thuẫn giữa canh tác nông nghiệp bằng nước ngọt và nuôi 
trồng thủy sản nước lợ thông qua việc quản lý nước hợp lý, và cũng thích ứng 
với nước biển dâng trong tương lai.”
Chu Thái Hoành, Nghiên cứu viên chính – Chuyên gia Tài nguyên nước, IWMI, Viêng 
Chăn, CHDCND Lào

“Tại Đông Nam Á, ngày càng có nhiều người quan tâm đến các hệ thống tổ chức 
thúc đẩy việc liên kết các dòng lợi nhuận từ việc vận hành thủy điện với việc 
giảm nghèo và quản lý nước bền vững hơn. IWMI, cùng với các đối tác tại Việt 
Nam, Lào, Campuchia và Thái Lan, đang nghiên cứu các cơ cấu tổ chức và mô 
hình phát triển kinh tế cùng với các mối liên kết cụ thể với ngành thủy điện, giúp 
tăng cường sự phát triển bền vững trong vùng thượng lưu. Nghiên cứu này sẽ 
cung cấp các hướng dẫn thiết thực cho các cơ quan chính phủ, các nhà tài trợ và 
khu vực tư nhân trong việc phát triển các cơ chế như chia sẻ lợi nhuận và chi trả 
dịch vụ môi trường.”
Florence Milan, Nghiên cứu viên sau Tiến sĩ – Chuyên gia Kinh tế, IWMI, Viêng Chăn, 
CHDCND Lào

!

Viêng Chăn
CHDCND Lào

“Khi Myanmar vươn lên sau gần ba thập niên bị cấm vận, phát triển nông 
nghiệp được nhiều người xem là trọng tâm cho cả tăng trưởng quốc gia và 
giảm nghèo. Ở Vùng Khô hạn trung tâm, nơi biến động nguồn nước là trở 
ngại lớn nhất đối với phát triển nông nghiệp, IWMI đã hợp tác với các đối 
tác trong nước để xây dựng các khuyến cáo nhằm ổn định năng suất nông 
nghiệp và tăng khả năng chịu đựng của các hộ gia đình bằng cách cải thiện 
việc quản lý, nguồn và khả năng tiếp cận tài nguyên nước.”
Matthew McCartney, Nghiên cứu viên chính – Chuyên gia Thủy văn và Trưởng Văn 
phòng IWMI, Viêng Chăn, CHDCND Lào



“IWMI và các đối tác chính đã thực hiện một dự án tại Vùng đất Ngập nước 
Tonle Sap, soạn thảo một tài liệu hướng dẫn rất thực tiễn để Phân tích Hệ sinh 
thái Nông nghiệp ở cấp Xã (Commune Agroecosystem Analysis, CAEA) giúp 
ích cho các quy trình quyết định ở cấp xã. Tài liệu hướng dẫn này kết hợp các 
công cụ phân tích mới và các công cụ đã chỉnh sửa cho CAEA đã có triển vọng 
sẽ được áp dụng rộng rãi. Một số công cụ từ tài liệu hướng dẫn này đã được sử 
dụng bởi các dự án khác tại Campuchia, và hiện nay phiên bản đã hiệu chỉnh 
được đưa vào chương trình học của Đại học Nông nghiệp Hoàng gia (Royal 
University of Agriculture), Trường Nông nghiệp Quốc gia Prek Leap (Prek 
Leap National School of Agriculture) và Đại học Battambang (University of 
Battambang).”
Sonali Senaratna Sellamuttu, Nghiên cứu viên Cấp cao – Chuyên gia về Sinh kế, IWMI, 
Viêng Chăn, CHDCND Lào

“Quản lý tài nguyên thiên nhiên liên quan đến con người, do đó, rất phức tạp 
và đòi hỏi phải có một phương pháp luận toàn diện có xét đến quan điểm của 
mọi thành viên liên quan. IWMI liên kết chính sách với thực tiễn trong quản lý 
tài nguyên thiên nhiên, tiến hành phân tích chính sách đa cấp, và xem xét các 
thành viên và các cơ quan đang xây dựng chính sách và áp dụng vào thực tiễn 
như thế nào ở các quy mô quản lý khác nhau trong khu vực sông Mêkông (Lào, 
Campuchia, Việt Nam, Myanmar, Thái Lan và Trung Quốc).”
Diana Suhardiman, Nghiên cứu viên Cấp cao – Chuyên gia Phân tích Chính sách và Tổ chức, 
IWMI, Viêng Chăn, CHDCND Lào

“Trong dự án MêKông Tương lai (Mekong Futures), IWMI đã đánh giá nguồn 
nước tại Lưu vực sông Nam Ngum ở Lào, nơi các hệ thống tưới tiêu ở hạ lưu 
và phát triển thủy điện ở thượng lưu sẽ phát triển mạnh trong các thập niên sắp 
tới. Chúng tôi thấy rằng dòng chảy mùa khô cung cấp bởi việc phát triển toàn bộ 
tiềm năng thủy điện sẽ giúp nông dân đủ nước tưới cho một khu vực có diện tích 
gấp năm lần so với các vùng được tưới hiện nay. Hiện nay Cục Thủy nông và Ủy 
ban Quản lý Lưu vực Sông nhận thức rõ hơn về những lợi ích tiềm năng của sự 
phát triển kép thủy nông-thủy điện, và nhiều nhà tài trợ đang có kế hoạch phát 
triển các hệ thống tưới ở Đồng bằng Viêng Chăn.”
Guillaume Lacombe, Nghiên cứu viên – Chuyên gia Thủy văn, IWMI, Viêng Chăn, 
CHDCND Lào 

“Tại Lào, nói chung nước ngầm vẫn là một tài nguyên chưa được khai thác và 
mức độ hiểu biết về hiện trạng của tài nguyên này rất hạn chế. Tôi đã tham gia 
một dự án của IWMI, trong đó tôi đã phân tích sự phục hồi của nước ngầm dựa 
trên tổng mức độ lấy nước hàng ngày ở một số trạm đo trên quy mô quốc gia/
khu vực trong Hạ Lưu vực Mêkông. Phân tích này là một khởi điểm rất tốt cho 
các nghiên cứu khác về chủ đề này, và cũng rất cần thiết cho sự phát triển và 
quản lý nước ngầm trong tương lai.” 
Somphasith Douangsavanh, Cán bộ Nghiên cứu, IWMI, Viêng Chăn, CHDCND Lào



Một cách cụ thể để có thể cải thiện khả năng tiếp cận nguồn nước là 
đảm bảo vận hành và bảo dưỡng hệ thống kênh rạch hiệu quả hơn. 
Việc này có thể được thực hiện một phần bằng cách đẩy mạnh việc sử 
dụng và quản lý tài nguyên nước mặt và nước ngầm trong các vùng 
có kênh tưới. Thông qua các chương trình thúc đẩy, quản lý, và vận 
hành - bảo dưỡng các hệ thống tưới hiệu quả hơn năng suất lương 
thực và hiệu quả sử dụng nước có thể được nâng cao. Bằng cách phát 
triển các cơ chế tổ chức để vận hành và duy trì các hệ thống tưới lớn 
theo phương thức bền vững về tài chính, IWMI có thể hợp tác với các 
chính phủ và các tổ chức khác để cải thiện khả năng tiếp cận nguồn 
nước cho nông nghiệp trong khu vực. 

Sự biến động của nguồn nước
Thử thách: Một số cộng đồng tại Đông Nam Á đang đối mặt với tình 
trạng thiếu nước theo mùa, trong khi những cộng đồng khác lại phải 
giải quyết vấn đề lũ lụt. Những điều kiện khí hậu khắc nghiệt này có 
thể dẫn đến các thiệt hại về mùa màng, an ninh lương thực không ổn 
định và tổn thất sinh mạng. Biến động nguồn nước cũng ảnh hưởng 
đến việc cấp nước cho các ngành phi nông nghiệp, làm ảnh hưởng tiêu 
cực đến các triển vọng phát triển.

Giải pháp: Sự biến động của nguồn nước tiếp cận được đòi hỏi phải 
có một phương án quản lý nước toàn diện và thích hợp cho cộng đồng. 
Bằng cách tiến hành các nghiên cứu sinh học-vật lý, xã hội-kinh tế và 
cơ cấu tổ chức, IWMI có thể cung cấp nhiều thông tin hữu ích cho các 
đơn vị quản lý nước và cân nhắc các yếu tố bất lợi, như sự suy thoái 
của môi trường và sự phân phối tài nguyên không đồng đều.

Ả
nh

: J
im

 H
ol

m
es

/IW
M

I

Ả
nh

: I
an

 T
ay

lo
r

Cần có tư duy sáng tạo. IWMI sẽ chú trọng vào việc quản lý cung và 
cầu của tài nguyên nước đồng thời làm giảm thiệt hại do hạn hán và lũ 
lụt. Các giải pháp hiệu quả nhất sẽ là các giải pháp có thể khai thác các 
khía cạnh thuận lợi của các biến động theo mùa đồng thời giải quyết 
các tác động tiêu cực. Thí dụ như, khai thác thủy sản và nông nghiệp 
vùng bị ngập phụ thuộc vào lũ lụt, và tình trạng khô hạn có thể giúp 
kiểm soát sâu bọ. Một phương án khả thi là phát triển một hệ thống 
trữ ngầm dưới đất để chứa nước lũ, sau đó có thể dùng để tưới trong 
những đợt khô hạn. Tìm hiểu chi phí, lợi ích và tính khả thi của các 
hình thức trữ nước đa dạng cũng có thể giúp các cộng đồng phát triển 
các hệ thống tăng khả năng tiếp cận nguồn nước trong khi vẫn lưu ý 
đến nhu cầu nước cho môi trường.

Quản lý bền vững các hệ sinh 
thái
Thử thách: Mức an ninh nước thấp trên khắp khu vực Đông Nam Á 
có liên quan đến việc quản lý nước không thích hợp, làm tổn thương 
đến các hệ sinh thái. Các quyết định quy hoạch sử dụng nguồn nước 
trong tương lai cần phải khả thi, không chỉ trên quan điểm kỹ thuật, tài 
chính và xã hội mà còn cả lợi ích cho môi trường. Điều quan trọng là 
phải bảo vệ các chức năng của hệ sinh thái mà nhiều người sống phụ 
thuộc vào đó. Phải cân nhắc cẩn thận những lợi ích - thiệt hại, và sự 
hài hòa với các hệ sinh thái này. 
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Giải pháp: Các cán bộ nghiên cứu của IWMI đang lập sơ đồ, mô hình 
và phân tích thông tin nhằm tìm hiểu xem biến đổi khí hậu có thể ảnh 
hưởng thế nào đến tài nguyên nước và đất tại Đông Nam Á. Các dữ 
liệu này có thể giúp tăng cường nhận thức về các tác động có thể xảy 
ra và giúp các cán bộ lập chính sách, cũng như nông dân, điều chỉnh 
các chiến lược của mình nhằm chuẩn bị đối phó và giảm thiểu ảnh 
hưởng của biến đổi khí hậu và suy thoái môi trường. 

Ngoài ra, IWMI có thể hợp tác với nhiều khu vực khác nhau, bao gồm 
cả lĩnh vực tư, công và phi lợi nhuận, để cung cấp các công nghệ và 
chiến lược mới cho nông dân, và người dùng nước cho công nghiệp 
và sinh hoạt. Phương pháp tiếp cận như vậy sẽ tạo điều kiện cho việc 
lập kế hoạch kinh doanh và các cơ hội cho phép tái sử dụng tài nguyên 
trong khu vực. Với phương thức đó, IWMI có thể tập hợp nhiều thành 
phần trong xã hội cùng hợp tác bảo vệ an ninh lương thực và nguồn 
nước đồng thời cải thiện sinh kế và tăng cường bảo vệ môi trường.

Giải pháp: Các hệ sinh thái phải được nhìn nhận như hạ tầng ‘cơ sở 
tự nhiên của nguồn nước’ mang lại những lợi ích cũng quan trọng như 
các đập nước, kênh đào và đê kè nhân tạo. Quy hoạch tài nguyên nước 
cần phải kết hợp các tư duy mới, cân nhắc các tình huống và quy mô 
đa dạng, và được xây dựng để mang lại lợi ích cho tất cả các nhóm 
người với điều kiện kinh tế - xã hội khác nhau. Cần phải cân nhắc 
nhiều hơn đối với các biện pháp can thiệp bằng cơ sở hạ tầng cũng 
như những tác động tích lũy và những hậu quả tiềm tàng của từng yếu 
tố. Điều này không chỉ là vấn đề đơn giản cung cấp ‘nước cho thiên 
nhiên’, mà còn cần có ý nghĩa về mặt kinh tế. IWMI chú trọng vào 
việc lập sơ đồ và đánh giá các dịch vụ môi trường, để có thể kết hợp 
hiệu quả hơn vào các quy trình ra quyết định. IWMI cũng đang hợp 
tác với các đối tác Việt Nam để nghiên cứu tính hiệu quả của mô hình 
Chi trả Dịch vụ Môi trường (Payments for Environmental Services, 
PES), nhằm mục đích bảo vệ các khu rừng ở vùng cao.

Biến đổi khí hậu
Thử thách: Không ai biết chắc biến đổi khí hậu sẽ ảnh hưởng thế 
nào đến an ninh lương thực và suy thoái môi trường tại Đông Nam Á. 
Theo Ủy ban Liên Chính phủ về Biến đổi Khí hậu (Intergovernmental 
Panel on Climate Change, IPCC), những thay đổi về lượng mưa và 
dòng chảy sẽ ảnh hưởng đến chất lượng và nguồn cung cấp nước, và 
có thể làm thay đổi khả năng của các hệ thống tưới. Đông Nam Á sẽ 
hứng chịu những sự kiện thời tiết khắc nghiệt hơn, có thể đe dọa đến 
sinh kế rất nhạy cảm với khí hậu của người nghèo, là những người có 
khả năng thích nghi hạn chế. Quy hoạch thích hợp và các biện pháp 
phòng ngừa phải được thực hiện để hạn chế những hậu quả tệ hại có 
thể xảy ra do biến đổi khí hậu.



Liên hệ với chúng tôi

Trụ sở chính của IWMI
Colombo, Sri Lanka
Điện thoại: +94 11 2880000, 2784080
Email: iwmi@cgiar.org

Văn phòng IWMI ở Viêng Chăn 
CHDCND Lào
Điện thoại: +856-21 740928/771520/771438/ 
        740632-33 
Email: iwmi-southeastasia@cgiar.org

Tìm hiểu thêm:
www.iwmi.org
để biết chi tiết vệ các dự án, cơ sở dữ liệu, ấn phẩm và các tài liệu 
truyền thông.

Ảnh bìa trước: Jim Holmes/IWMI

In: Tháng 12, 2013
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