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Sáng kiến Chính sách Công Hạ lưu sông Mekong (SCCMK) hướng tới phát triển tri thức, thúc đẩy học hỏi và 
khuyến khích đối thoại về chính sách công nhằm hỗ trợ phát triển kinh tế bền vững với môi trường và cải thiện 
hoạt động sinh kế tại năm quốc gia Hạ lưu sông Mekong: Việt Nam, Campuchia, Thái Lan, Lào và Myanma. Việc 
thúc đẩy những kết quả phát triển bền vững ở khu vực Hạ lưu sông Mekong đặt ra những thách thức về khoa 
học, quản lý và quản trị nhà nước. Các hoạt động của dự án được thiết kế nhằm đẩy mạnh hiểu biết sâu sắc về 
mối quan hệ giữa nước - lương thực - năng lượng và giúp đáp ứng nhu cầu phân tích chính sách theo hướng 
nghiên cứu của các nhà ra quyết định trong khu vực nhằm hỗ trợ mục tiêu phát triển bền vững. 

 
XÂY DỰNG MẠNG LƯỚI NGHIÊN CỨU ĐA NGÀNH 
Xây dựng dựa trên thế mạnh của các viện nghiên cứu ở khu vực Hạ lưu sông Mekong và các trường đại học đối 
tác khác trên thế giới, dự án đang thiết lập một mạng lưới đối tác phát triển tri thức và hỗ trợ hợp tác nghiên cứu 
đa ngành xuyên quốc gia để thúc đẩy nghiên cứu những vấn đề cụ thể về phát triển bền vững trong bối cảnh các 
hệ thống kinh tế - xã hội và lý-sinh học tự nhiên rộng lớn hơn của khu vực.  

 
CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VỀ XÂY DỰNG NĂNG LỰC  
Dự án phối hợp cùng giảng viên và sinh viên của Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fullbright (FETP) nhằm thúc 
đẩy việc giảng dạy và nghiên cứu thách thức chính sách liên quan đến quản lý nguồn lực tự nhiên và phát triển 
bền vững. Những nỗ lực của dự án tập trung vào lồng ghép hoạt động xây dựng chính sách và nghiên cứu của 
SCCMK vào các hoạt động nghiên cứu và giảng dạy hiện tại của FETP và mở rộng các khóa học của FETP về 
chính sách về môi trường. 

 
NGHIÊN CỨU THỰC TIỄN 
Hoạt động nghiên cứu của dự án được phân bổ theo 3 chủ đề xuyên suốt: Tương lai Môi trường tại khu vực 
sông Mekong đề cập đến những thách thức liên quan đến quản lý tài nguyên thiên nhiên, bao gồm các vấn đề 
sản xuất năng lượng; Tương lai Nông nghiệp tại khu vực sông Mekong xem xét những thách thức tập trung vào 
nông nghiệp, chăn nuôi hoặc thủy sản; và Tương lai hoạt động Sinh kế tại khu vực sông Mekong nghiên cứu các 
vấn đề thương mại quốc gia/khu vực, hoạt động kinh tế dựa vào tài nguyên thiên nhiên ở địa phương hoặc quy 
hoạch vùng/đô thị. Các đề xuất về kinh tế và quản trị nhà nước sẽ là điểm chính trong hoạt động nghiên cứu của 
SCCMK, cung cấp thông tin cho các nhà hoạch định chính sách sử dụng trong quá trình xây dựng và thực hiện 
chính sách công.  
 

ĐỐI THOẠI CHÍNH SÁCH VÀ TIẾP CẬN  
Với mong muốn thúc đẩy các giải pháp tiếp cận phối hợp và hiệu quả cho quản lý nguồn lực, hội nhập kinh tế và 
phát triển bền vững trong khu vực, các hoạt động đối thoại chính sách thuộc dự án hướng tới xây dựng một diễn 
đàn cho khu vực nhà nước, tư nhân và các bên liên quan chính trong khu vực cùng thảo luận các vấn đề chung.  

Trong ảnh: Các đối tác nghiên cứu của dự án SCCMK thảo luận về các đề xuất dự án hợp tác nghiên cứu. 
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