
THÔNG BÁO KẾT QUẢ CUỘC HỌP BAN THƯỜNG VỤ
HỘI ĐẬP LỚN VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NƯỚC VIỆT NAM

Hà Nội, ngày 13  tháng  01  năm 2020

 Ngày 13/01/2020, Ban Thường vụ (BTV) Hội đập lớn và phát triển nguồn nước Việt
Nam (VNCOLD) đã họp phiên thứ 2 kể từ sau Đại hội lần thứ IV (ngày 23/4/2019). Sau
đây là thông báo về một số vấn đề đã được thảo luận trong cuộc họp:.

1. Thay mặt lãnh đạo Hội, TTK Nguyễn Quốc Dũng đã đọc Báo cáo Tổng kết công tác
Hội năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 (đã đưa toàn văn trên Zalo). Các ý
kiến phát biểu trong Hội nghị đều cơ bản nhất trí với Báo cáo đã trình bày.

2. Đánh giá về những mặt đã đạt được, các thành viên BTV có ý kiến như sau: Với thời
gian hơn 7 tháng kể từ sau Đại hội, Ban lãnh đạo mới đã tiếp nối được truyền thống của
nhiệm kỳ trước, đảm bảo sự hoạt động liên tục và tiếng nói của Hội trong các lĩnh vực: Tư
vấn phản biện xã hội, thông tin khoa học kỹ thuật (thông qua trang web http://vncold.vn
và nhóm zalo Hội đập lớn-VNCOLD), hợp tác quốc tế trong lĩnh vực an toàn đập (với
ICOLD, Lankang-Mekong, Lào, Nhật Bản , …)…

3. Về một số vấn đề còn tồn tại: (i) Hội chưa làm được vai trò là chỗ dựa tin cậy cho các
hội viên khi cần hỗ trợ cho công việc của họ (vấn đề thủy điện và môi trường, vấn đề
thông tin KHCN, vấn đề kết nối cung-cầu, v.v.). (ii) Với 25 UV trong Ban Thường vụ,
nhiều người đang đương chức nên bận công tác, khi cần lấy ý kiến gặp khó khăn. (iii) Hội
muốn hoạt động hiệu quả phải dựa vào các Ban, trong đó vai trò của Trưởng Ban là hết
sức quan trọng, nhưng khó tìm ra người. (iv) Một số kế hoạch đề ra trong năm 2029
nhưng chưa đạt được (Hội thảo KHCN, Gặp mặt các doanh nghiệp, ….).

4. Một số vấn đề dự kiến lấy ý kiến đóng góp trong Ban Thường vụ lần này, như: (1)
Thành lập ban An toàn đập trong Hội, (2) Quan hệ với ICOLD sẽ thực hiện qua việc biểu
quyết lấy ý kiến qua hòm thư điện tử.

Nhân dịp năm mới, Chủ tịch Hội cám ơn các Hội viên, các đồng chí Lãnh đạo Hội đã
quan tâm và có đóng góp cho công tác Hội trong năm 2019, chúc các đồng chí và gia đình
một năm mới dồi dào sức khỏe và thành công.

Sau Hội nghị có buổi liên hoan tất niên truyền thống tại Nhà hàng Mai Sơn (Thành Công).
Tới dự ngoài các thành viên của VNCOLD, còn có các vị khách quý: Chủ tịch Tổng hội
Xây dựng VN Trần Ngọc Hùng (), đại diện các Hội Thủy lợi, Hội Tưới tiêu, các vị là
Lãnh đạo & chuyên viên các Tổng cục Thủy lợi, Tổng cục Phòng chống thiên tai, Cục
Quản lý XD công trình (Bộ Nông nghiệp & PTNT), Tập đoàn Điện lực và nhiều chuyên
gia & cán bộ quản lý ở Trung ương và địa phương

TỔNG THƯ KÝ
NGUYỄN QUỐC DŨNG



Một số hình ảnh buổi liên hoan tất niên truyền thống của VNCOLD
13/1/2020

Chủ tịch VNCOLD Hoàng Văn Thắng khai mạc và chúc Tết mọi người
.

Chủ tịch VNCOLD Hoàng Văn Thắng (người đứng) &
Chủ tịch Tổng hội Xây dựng VN Trần Ngọc Hùng (ngồi trái).



Chúc mừng Xuân mới

Ảnh lưu niệm VNCOLD tất niên Kỷ Hợi sang Canh Tý

PV.


