
 
	  

	  
Kính	  gửi:	  	  
Bà Yingluck Shinawatra, Thủ tướng Thái Lan 
Ông Thongsing Thammavong, Thủ tướng Lào 
 
Đồng kính gửi:	  Ông	  Choummaly	  Sayasone,	  Chủ tịch nước Lào	  
	  
	  
Chúng	  tôi,	  những người viết lá thư này, xin được bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về đề án 
Đập Xayaburi ở phía Bắc Lào, và tương lai của Lưu vực sông Mê Công.	  
	  
Đập Xayaburi đe dọa cuộc sống và an ninh lương thực của hàng triệu người. Sông Mê 
Công là ngôi nhà của nguồn cá nước ngọt dồi dào nhất thế giới và là một nguồn tài 
nguyên thiết yếu cho toàn bộ vùng Mê Công.	  
	  
Các	  nhà	  khoa	  học thống nhất rằng Đập Xayaburi sẽ gây ra những tác động nghiêm trọng 
về môi trường, xã hội và kinh tế trong khu vực, những tác động không thể giảm thiểu 
được.	  	  
	  
Hiện nay vẫn còn tồn tại những hiểu biết chưa đúng đắn về tác động trên diện rộng của 
con đập và Đánh giá môi trường chiến lược của Ủy hội sông Mê Công kêu gọi trì hoãn 10 
năm đối với tất cả các quyết định liên quan đến việc có nên hay không tiến hành các đập 
trên dòng chính sông Mê Công, dành thời gian để tiến hành nghiên cứu mở rộng.	  
	  
Chúng	  tôi	  nhận thức được rằng quyết định nên hay không tiến hành đập Xayaburi sẽ 
được đưa ra vào những tháng tới. Tại thời điểm có tính chất quyết định về khan hiếm 
nước và lương thực và đang bị đe dọa như hiện nay tại khu vực Mê Công, chúng tôi xin 
kêu gọi chính phủ Lào và chính phủ Thái Lan:	  
	  

Hủy bỏ xây dựng đập Xayaburi và trì hoãn tất cả các quyết định liên quan đến các 
đập trên dòng chính sông Mê Công trong thời gian ít nhất là 10 năm, cho đến khi 
có thể tiến hành các nghiên cứu mở rộng.	  	  
	  
Thêm	  vào	  đó,	  chúng	  tôi	  kêu	  gọi chính phủ Thái Lan hủy bỏ kế hoạch mua điện 
từ đập Xayaburi và bất kì đập nào trên dòng chính sông Mê Công.	  
	  
Trân	  trọng,	  	  

	  
	  
(Xin	  vui	  lòng	  quay	  trở	  lại	  trang	  trước	  đó	  ký	  tên	  vào	  đơn	  yêu	  cầu)	  
	  


