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PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2020 

I . TÌNH HÌNH CHUNG 

Ngày 21/4/2019, Đại hội nhiệm kỳ IV tại Hà nội. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 132 người, 

Ban Lãnh đạo (Ban Thường vụ) gồm 25 người và Ban Kiểm tra gồm 4 người. Chủ tịch Hội nhiệm 

kỳ mới là ông Hoàng Văn Thắng. Nghị quyết của Đại hội đã xác định phương hướng hoạt động của 

Hội nhiệm kỳ IV (2019-2024), trích (tóm tắt) như sau: 

- Nâng cao chất lượng phối hợp, gắn kết giữa các Hội viên tập thể, Hội viên cá nhân nhằm phát huy sức mạnh 

tổng hợp của Hội. Động viên và phát huy năng lực, trí tuệ, tâm huyết của các hội viên tham gia xây dựng Hội. 

- Chú trọng phát triển các Hội viên tập thể là các chủ đập thủy điện, thủy lợi, các doanh nghiệp tư nhân hoạt 

động trong lĩnh vực liên quan.  

- Chủ động đề xuất và tham gia các đóng góp ý kiến tư vấn, phản biện, xây dựng thể chế chính sách trong lĩnh 

vực thủy lợi, thủy điện và phát triển nguồn nước  theo yêu cầu Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp;  

- Tổ chức và tham  gia các Hội thảo khoa học trong nước và quốc tế về những vấn đề liên quan, như: An ninh 

nguồn nước quốc gia và lưu vực sông, an toàn đập, giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu, xói lở bờ biển, .... 

- Phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước tổ chức các Hội thảo khoa học theo chuyên đề, theo vùng lãnh thổ. 

Thông qua đó để kết nối các hội viên, nâng cao vai trò và uy tín của Hội. 

- Duy trì vị thế thành viên chính thức của Ủy hội đập lớn thế giới; đóng niên phí đều đặn cho Ủy hội. Tăng cường 

hợp tác với Hội đập lớn của các nước trong khu vực, như: Lào, Hàn Quốc, Nhật Bản... 

- Hỗ trợ các chủ đập tìm kiếm các đối tác (trong và ngoài nước) trong việc cung cấp thay thế trang thiết bị, công 

nghệ mới vật liệu mới nhằm sửa chữa, nâng cấp công trình thủy lợi, thủy điện. 

- Tiếp tục phát huy chức năng phổ biến kiến thức KHKT và các vấn đề thể chế, chính sách thông qua trang Web 

của Hội; Thực hiện công tác quản lý thông tin theo đúng qui định của Nhà nước. 

- Xây dựng đề án tôn vinh các tập thể, cá nhân có nhiều cống hiến cho sự nghiệp xây dựng đập và phát triển 

nguồn nước. Tư vấn cho các cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội nghề nghiệp để xem xét trao giải thưởng 

KHCN cho các công trình, các tác giả/tập thể tác giả có nhiều đóng góp trong xây dựng và quản lý các công 

trình thủy lợi, thủy điện. 

- Chủ động truyền thông các vấn đề thời sự trong lĩnh vực có liên quan đến chức năng của Hội. 

- …..Và một số vấn đề liên quan khác (trong Nghị quyết đã ban hành). 

Sau Đại hội, Chủ tịch Hội đã cùng tập thể Lãnh đạo, bộ phận thường trực đã tích cực hoạt động 

nhằm triển khai Nghị quyết Đại hội. Sau đây là Báo cáo tình hình hoạt động trong giai đoạn từ sau 

Đại hội đến hết tháng 12/2019. 
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II. KẾT QUẢ HỌAT ĐỘNG NĂM 2019 

2.1 Công tác tổ chức, hành chính và sinh hoạt định kỳ của Thường trực hội 

- Hoàn thiện các văn bản Báo cáo kết quả Đại hội để trình Bộ Nội vụ ra quyết định phê duyệt Điều 

lệ (sửa đổi, bổ sung) tại văn bản số: 1074/QĐ-BNV ngày 11/12/2019 (điều này có một số nguyên 

nhân và đã được xử lý). 

- Thường trực Hội [gồm Chủ tịch, Tổng thư ký (Nguyễn Quốc Dũng), Chánh Văn phòng (Vũ Duy 

Hường), CN Ban kiểm tra (Lê Kim Truyền), PCT Phạm Khắc Thưởng, Phó TTK (Đan Văn Vân) và 

một số cán bộ trong văn phòng] đã họp giao ban hàng tháng (vào thứ 3 tuần đầu tiên của tháng) một 

cách đều đặn để xử lý, thảo luận các công việc giữa hai cuộc họp. 

- Chủ tịch Hội đã chỉ định một số Lãnh đạo hội xúc tiến kiện toàn các Ban, gồm: (1) Ban KHCN do 

PCT Nguyễn Quốc Dũng phụ trách, (2) Ban Phòng chống thiên tai do PCT Phạm Khắc Thưởng phụ 

trách, Ban Hội viên do PCT Vũ Duy Hường phụ trách. (3) Ban Hợp tác Quốc tế do Chủ tịch Hội 

tạm thời trực tiếp phụ trách. 

- Xây dựng đề án thành lập Ban (hay Trung tâm?) An toàn đập: nhận thức được vấn đề An toàn đập 

là sứ mệnh đã được ghi trong Điều lệ Hội, Chủ tịch Hội đã cho soạn thảo “Đề án thành lập Trung 

tâm an toàn đập” trực thuộc Hội. Dự thảo đã được thảo luận trong Thường trực Hội, tại cuộc họp 

Thường vụ Hội lần này sẽ đóng góp thêm để quyết định thành lập. 

2.1 Hoạt động phổ biến KHCN & tư vấn phản biện xã hội, từ tháng 5/2019 Hội đã: 

a) Trang Web của Hội đã có đóng góp lớn cho thương hiệu hội trong việc phổ biến khoa học công 

nghệ và các hoạt động của hội đến các hội viên và công chúng. 

b) Tham gia bằng văn bản góp ý: 

- Hội thảo các cán bộ lão thành góp ý cho Luật thiên tai và Luật đê điều sửa đổi; 

- Góp ý cho Dự thảo Chiến lược thủy lợi Việt Nam; Đề án An toàn đập của T.cục Thủy lợi; 

- Góp ý cho Luật Xây dựng (sửa đổi). 

c) Tham dự Hội nghị, hội thảo 

- Hội thảo “Luật xây dựng sửa đổi”; 

- Hội thảo Điện mặt trời trên hồ chứa thủy lợi; 

- Hội thảo “Giải pháp cấp nước cho vùng phía Tây Hà nội” 

- Hội nghị Rà soát, điều chỉnh chiến lược thủy lợi Việt Nam; 

- Viết 3 bài báo (với tư cách hội) tham gia trong Hội nghị Bảo trì công trình XD do Hội Kết cấu và 

CNXD tổ chức trong tháng 01/2020: (1) Giới thiệu TCVN “Bảo trì công trình Thủy lợi”(Phạm Khắc 

Thưởng); (2) Công nghệ và Vật liệu chống thấm cho đường hầm và công trình ngầm (Nguyễn Quốc 

Dũng); (3) Sự cần thiết phải xây dựng Tiêu chuẩn Bảo trì hệ thống cơ khí-thủy lực trong đầu mối 

công trình thủy lợi, thủy điện. 

2.3 Hoạt động hợp tác quốc tế 
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- Đón và làm việc với ông Hồ Tá Khanh: ngày 18/7/2019, ông Hồ Tá Khanh. Mục đích buổi làm 

việc là ông HTK muốn biết quan điểm của VNCOLD về việc trở lại là thành viên của ICOLD để 

báo cáo cho Tổng thư ký ICOLD, ông Michael de VIVO, có kế hoạch sang Việt nam vào cuối tháng 

8/2019 nếu VNCOLD chấp nhận quay lại. Sau khi trao đổi, chủ tịch Hội thông báo với ông Hồ Tá 

Khanh như sau: VNCOLD tiếp tục nghiên cứu và trao đổi trong nội bộ về việc tiếp tục tham gia 

ICOLD khi xét thấy có đủ điều kiện. 

- Tham gia Hội thảo khởi động dự án An toàn đập các nước vùng Lan thương- Mê công: từ ngày 02 

đến 06/12/2019, hội cử TTK Nguyễn Quốc Dũng đi dự Hội nghị khởi động Dự án nâng cao năng 

lực quản lý an toàn đập các nước vùng Lan thương – Mê công do Trung Quốc tài trợ (đã có báo cáo 

kết quả chuyến đi). 

- Tham gia đoàn công tác đi học tập trao đổi hoạt động của Trung tâm An toàn đập Trung Quốc: từ 

ngày 24 đến 30/12/2019, theo lời mời của phí Trung Quốc, hội cử 3 người (Hoàng Văn Thắng, 

Nguyễn Quốc Dũng, Vũ Duy Hường) tham gia đoàn của Tổng Cục thủy lợi sang Trung tâm an toàn 

đập của Trung Quốc để học tập kinh nghiệm hoạt động của Trung tâm an toàn đập. Đoàn đã có báo 

cáo. 

2.4 Hoạt động của các tổ chức trực thuộc Hội 

a- Trung tâm Tư vấn KHCN phát triển Tài nguyên nước: 

- ô. Hoàng Xuân Hồng xin nghỉ chức vụ GĐ Trung tâm vì lý do sức khỏe, hội đã có QĐ bổ 

nhiệm  ô. Nguyễn Quốc Dũng làm GĐ kể từ ngày 01/9/2019.  

- Hoạt động của Trung tâm: tiếp tục thực hiện một số HĐ tư vấn thẩm tra đã ký. Ký mới 02 HĐ 

tư vấn lập quy trình điều hành hồ chứa cho Thanh Hóa, 02 HĐ tư vấn thẩm tra, lắp đặt thiết kế 

Hệ thống SCADA. Ký mới một HĐ lập Sổ tay quản lý hồ đập nhỏ (trong dự án WB8). 

b- Công ty tư vấn phát triển hạ tầng 

Năm 2019 tiếp tục và kết thúc việc biên soạn chương trình phòng chống   thiên tai quốc gia, tham 

gia hội đồng cấp chứng chỉ hành nghề Hạng I với Bộ Xây dựng, tham gia Hội đồng cấp chứng chỉ 

hành nghề xây dựng Hành nghề xây dựng Hạng II và Hạng III với Tổng hội Xây dựng Việt Nam. 

2.5 Tồn tại, hạn chế: 

  Sự tham gia của khối thủy điện (Bộ Công Thương, EVN, chủ các đập lớn) còn hạn chế; 

 Mối liên hệ với các chủ đập ngay trong ngành thủy lợi cũng còn hạn chế (mới chỉ có Sông 

Chu); 

 Mối quan hệ với ICOLD còn vướng => xin ý kiến của Ban Thường vụ (?) 

 Việc thành lập Trung tâm (hay Ban) An toàn đập trong Hội cũng chưa rõ => xin ý kiến của 

Ban Thường vụ góp ý để quyết định (?); 

 Chưa phát huy được sức mạnh và sáng kiến của các thành viên trong Ban Thường vụ cho hoạt 

động của Hội (mới chỉ làm việc với Cục XD, CPO); 

 Một số kế hoạch đề ra nhưng triển khai còn chậm hoặc kết quả chưa rõ ràng: Gặp gỡ các 

doanh nghiệp cung ứng, hội thảo khoa học công nghệ về an toàn đập, ….  
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III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2020   

3.1 Một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020 

a) Tập trung đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ chương trình an toàn đập 

 Đẩy mạnh HTQT với các nước trong khu vực: Trung Quốc (thông qua dự án Lan   Thương- 

Mê kong), Nhật (thông qua dự án hỗ trợ phòng chống thiên tai), Lào (thông qua ủy ban liên 

chính phủ). 

 Hỗ trợ dự án WB8 trong việc rà soát các vấn đề: (1) Mô hình quản lý ATĐ (mô hình xây dựng 

cơ sở dữ liệu, dự án Newzeland) ; (2) Hoàn thiện thể chế (rà soát các Tiêu chuẩn kỹ thuật, các 

chỉ dẫn kỹ thuật, các văn bản dưới luật); (3) Giới thiệu và phổ biến các TBKT trong việc bảo 

đảm an toàn đập. 

b) Về hoạt động của các doanh nghiệp trong Hội: 

  Triển khai chương trình hợp tác với cục Xây dựng về Tổng kết chương trình trái phiếu chính 

phủ; 

 Tham gia vào các hoạt động trong dự án WB8 (sổ tay, chỉ dẫn kỹ thuật, …), xây dựng quy 

trình vận hành hồ chứa, lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp (EAP)… 

c) Về hoạt động của Thường trực Hội  

Hoàn thiện các Ban trong Hội: ban HTQT, ban An toàn đập, …. 

Trong tháng 4/2020, Hội sẽ tổ chức một buổi gặp gỡ giữa các chủ đập thủy điện và các nhà cung 

ứng (dưới dạng một buổi Hội thảo khoa học).  

Tổ chức một buổi gặp mặt các chủ đập thủy điện (đã hoặc chưa là hội viên) để bàn bạc, trao đổi về 

các vấn đề 2 bên cùng quan tâm. 

d) Hội thảo khoa học 

Nghe báo cáo Dự án xây dựng CSDL đập, hồ chứa (TT CNPM), nghe báo cáo Newzeland (Trường 

ĐHTL); 

Phối hợp với Tổng cục Thủy lợi tổ chức Hội thảo khoa học về ATĐ. 

IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1.  Mặc dù nhiệm kỳ 4 mới bắt đầu được 7 tháng, tuy nhiên Ban lãnh đạo hội đã kế thừa và tiếp 

tục được truyền thống và kinh nghiệm của nhiệm kỳ trước, bảo đảm sự hoạt động của hội theo 

đúng tôn chỉ, mục đích. Một số kết quả bước đầu đặt tiền đề cho hoạt động những năm tới. 

2. Để làm tốt hơn nữa công tác Hội, kiến nghị đến các ủy viên thường vụ Hội: 

  Đề nghị các ủy viên (từ Bộ Công thương) chắp nối và đẩy mạnh quan hệ giữa hội với EVN, 

với Bộ công thương và các chủ đập thủy điện. 

 Đề nghị các ủy viên (từ Bộ Nông nghiệp &PTNT) có sáng kiến đặt hàng với Hội tham gia các 

vấn đề mà Hội có thế mạnh. 
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Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động Hội năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 

2020, đề nghị các ủy viên thường vụ đóng góp ý kiến. 

Nhân dịp năm mới, thay mặt Hội chúc sức khỏe các đồng chí lãnh đạo và gia đình một năm mới dồi 

dào sức khỏe và thành công. 
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