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Campuchia, Lào, Thái Lan và Việt Nam sẽ phải đối 
mặt với hạn hán nghiêm trọng 
 

 
Ngư dân Campuchia làm việc trên thuyền trên sông Mekong ở Phnom Penh.. 

Một đợt hạn hán nghiêm trọng dự kiến sẽ tác động gay gắt tại  Campuchia, Lào, Thái Lan và 
Việt Nam từ nay đến tháng 1/2020, đe dọa sản xuất nông nghiệp ở đây. 

Theo các chuyên gia, hạn hán dự kiến sẽ xảy ra ở bốn quốc gia hạ lưu sông Mekong khi dòng 
sông đạt mức thấp nhất trong khoảng 60 năm qua. Trong một tuyên bố gần đây, Ủy hội sông 
Mekong (MRC) cho biết rằng ở hầu hết vùng hạ lưu sông Mê Kông hiện đang chứng kiến dòng 
chảy đặc biệt thấp kể từ tháng Sáu. 

Theo Bangkok Post, MRC cũng cho biết, trong số bốn quốc gia, Thái Lan và Campuchia sẽ bị 
ảnh hưởng nặng nhất so với Lào và Việt Nam. 

MRC cho biết, hạn hán là do lượng mưa không đủ trong mùa mưa với sự xuất hiện chậm và xuất 
phát sớm của mưa gió mùa. Hiện tượng El Nino đã tạo ra nhiệt độ cao bất thường và bốc hơi cao. 



Trong những năm bình thường, mưa gió mùa thường bắt đầu vào cuối tháng Năm và kết thúc 
vào tháng Mười. Tuy nhiên, trong năm nay, những cơn mưa bắt đầu muộn gần hai tuần và kết 
thúc sớm hơn khoảng ba tuần. 

Các phát hiện ban đầu cũng lưu ý rằng phần đông bắc của Campuchia, bao gồm các tỉnh Oddar 
Meanchey, Preah Viget và Siêm Reap, cùng với các khu vực phía bắc và đông bắc của Thái Lan 
sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất trong khi các phần của miền trung và bắc Lào và đồng bằng sông 
Cửu Long cũng bị ảnh hưởng nhưng ít nghiêm trọng hơn 

Giám đốc Trung tâm quản lý hạn hán và lũ lụt khu vực của MRC, ông Lâm Hùng Sơn, người 
chủ trì phân tích, cho biết điều kiện thời tiết khô hạn kéo dài trong năm nay có thể ảnh hưởng 
xấu đến sản xuất nông nghiệp và cây trồng. 

“Vấn đề thiếu nước sinh hoạt cũng có thể xảy ra khi vẫn còn hạn hán, " ông nói thêm. 

Tình trạng hạn hán được dự báo sẽ xấu đi từ tháng 12/2019 đến đầu tháng 1/2020, với hầu hết 
các phần của lưu vực có ít hoặc không có mưa. 

Được thành lập vào năm 1995, MRC là một tổ chức liên chính phủ làm việc trực tiếp với chính 
phủ Campuchia, Lào, Thái Lan và Việt Nam để cùng chung quản lý tài nguyên nước và sự phát 
triển bền vững của sông Mê Kông. 

Trong khi đó, phát ngôn viên của Bộ Tài nguyên và Khí tượng Campuchia Chan Youttha nói 
rằng tình hình nước ở Campuchia vẫn chưa phải là một thách thức và Bộ đã chuẩn bị các biện 
pháp để quản lý nước trong mùa khô. 

Hội đồng MRC, cơ quan cấp bộ cao nhất của nó, sẽ họp và thảo luận về vấn đề hạn hán trong 
một cuộc họp mặt thường niên tại Phnom Penh. 

Hội đồng cũng dự kiến sẽ phê duyệt Chiến lược quản lý hạn hán như là một phần của những nỗ 
lực liên tục nhằm giải quyết các biện pháp giảm thiểu rất cần thiết, chia sẻ thông tin và cơ chế 
phổ biến về hạn hán. 

 


