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Thường trực VNCOLD tiếp ông Michel Hồ Tá Khanh
Sáng 18/7/2019, ông Michel Hồ Tá Khanh (HTK), quốc tịch Pháp gốc Việt, hội viên Hội Đập
& Hồ chứa Pháp (CFBR) và được CFBR cử vào nhóm chuyên gia của Hội Đập lớn Thế giới
(ICOLD). Mục đích buổi tiếp là ông HTK muốn biết quan điểm của Hội Đập lớn & Phát triển
nguồn nước Việt Nam (VNCOLD) về việc trở lại là thành viên của ICOLD để báo cáo cho
Tổng thư ký ICOLD, ông Michel de VIVO, có kế hoạch sang Việt nam vào cuối tháng 8/2019
nếu VNCOLD chấp nhận quay lại.

Chủ tịch VNCOLD Hoàng Văn Thắng (bìa trái ) tại buổi tiếp ô. M. Hồ Tá Khanh (bìa phải)

Từ năm 2013, VNCOLD đã ngừng đóng hội phí cho ICOLD do xét thấy hiệu quả không được
như mong đợi, trong khi VNCOLD không được sự hỗ trợ tài chính từ các tập đoàn lớn (như
ở Pháp) và quyền lực của Hội đến các hội viên cũng hạn chế, mang tính chất tự nguyện. Nếu
muốn quay lại là thành viên của ICOLD thì VNCOLD phải nộp số hội phí của 7 năm chưa
đóng số tiền là 25.812 Euro. Năm 2019 và 2020 sẽ đóng 10.000 Euro/năm, trong khi cái mang
về cho hội viên chưa rõ ràng. VNCOLD thể hiện nguyện vọng chỉ tham gia với tư cách thành
viên không chính thức (quan sát viên, không đóng hội phí), tuy nhiên theo ICOLD không có
quy chế đó . VNCOLD đã 2 lần có thư gửi ICOLD đề nghị tạm ngưng tư cách hội viên của
VNCOLD nhưng không nhận được hồi âm.
Sau khi trao đổi, Chủ tịch VNCOLD, TS. Hoàng Văn Thắng, thông báo với ông HTK như
sau:
- VNCOLD đánh giá cao vai trò cuả ICOLD trong vấn đề xây dựng và an toàn đập, nơi
quy tụ và trao đổi kinh nghiệm của các chuyên gia xây dựng đập hàng đầu thế giới. Đồng

thời, VNCOLD cũng đánh giá cao nhiệt tính và đóng góp của ông HTK trong việc kết nối
VNCOLD với ICOLD trong những năm đầu.
- 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.
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