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PHẦN I. BÁO CÁO HỘI THẢO 
1. Giới thiệu 
Từ sau hội thảo quốc gia đầu tiên về PIM ở Việt nam ( từ ngày 7 đến 11/4/1997)  tại 
Cửa Lò - Nghệ An, đã có 17 hội thảo quốc gia tiếp theo (trong đó có 8 hội thảo chuyên 
đề liên quan). Đặc biệt sau Hội thảo khu vực với sự tham gia của 5 nước được tổ chức 
tại thành phố Hạ Long từ ngày 30/3 đến 2/4/2004 đã đi đến thống nhất, ban hành 
“Khung chiến lược PIM”, “Lộ trình phát triển PIM ở Việt nam”, “Thông tư số 
75/2004/TT-BNN, ngày 20 tháng 12 năm 2004 về việc “Hướng dẫn việc thành lập, 
củng cố và phát triển tổ chức hợp tác dùng nước”.  PIM đang hướng tới mục tiêu “ xã 
hội hóa về thủy lợi”. 
 
Trong khuôn khổ của dự án “ Hỗ trợ thủy lợi Việt nam” (VWRAP), Hiệp định tín dụng 
phát triển, khoản tín dụng số 3880-VN của Ngân hàng Thế giới có 4 hợp phần: (i) Hiện 
đại hóa hệ thống thủy lợi; (ii) Quản lý an toàn đập; (iii) Phát triển lưu vực sông Thu 
Bồn; (iv) Quản lý dự án và xây dựng năng lực. “Phát triển PIM thông qua các tổ chức 
dùng nước nhằm khuyến khích nông dân tham gia quản lý tưới’’ là một nội dung quan 
trọng thuộc hợp phần “Hiện đại hóa các hệ thống thủy lợi”.  
 
Thực hiện hợp phần “Hiện đại hóa các hệ thống thủy lợi” nói trên, từ ngày 10 – 20 
tháng 4 năm 2007 đã tiến hành tổ chức 6 hội thảo thuộc 6 tiểu dự án bao gồm : tiểu dự 
án Yên lập (Quảng ninh),  Cầu sơn, Cấm sơn (Bắc giang), Kẻ Gỗ ( Hà Tĩnh), Phú Ninh 
(Quảng nam),  Đá bàn (Khánh hòa), Dầu tiếng (Tây ninh và TP Hồ Chí Minh). Đây là 
các hoạt động khởi động dự án theo hướng “có sự tham gia của nông dân” vùng dự án 
thông qua trong việc thành lập, tổ chức và hoạt động của các tổ chức hợp tác dùng nước 
ngay từ đầu. 
 
Để xây dựng một chương trình hành động, thống nhất nội dung “Phát triển PIM thông 
qua các tổ chức dùng nước’’, Bộ NN và PTNT, Ban quản lý các dự án thủy lợi trung 
ương (CPO) phối hợp với Ngân hàng thế giới/Viện Ngân hàng Thế giới (WB/WBI) chủ 
trì, cùng với sự hỗ trợ của tư vấn Viện Khoa học thủy lợi (Trung tâm tư vấn PIM) đã tổ 
chức hội thảo quốc gia đầu tiên trong khuôn khổ của dự án VWRAP‘’Phát triển PIM 
thông qua các tổ chức dùng nước’’ , nhằm thống nhất qui trình thành lập tổ chức dùng 
nước ở các khu mẫu thuộc 6 tiểu dự án, phát triển PIM gắn liền với hiện đại hóa hệ 
thống, rút kinh nghiệm để phát triển tổ chức dùng nước trên toàn hệ thống và cả nước. 
 
Tham dự hội thảo có đại diện của các đơn vị thuộc Bộ NN và PTNT, gồm các cán bộ 
quản lý, các nhà  hoạch định chính sách, các nhà nghiên cứu, đào tạo thuộc các cơ quan 
trung ương và địa phương, đại diện các tỉnh thuộc vùng dự án (Sở NN và PTNT, Công 
ty KTCTTL ) các tổ chức quốc tế (WB, WBI, JICA, FAO, ADB, Lux-Development, 
COWI…) các tổ chức phi chính phủ ( NGOs ). Tổng số đại biểu tham dự là 72 người, 
trong đó số đại biểu nữ là 14 người chiếm 19%. Danh sách đại biểu và thông tin chính 
liên quan được trình bày trong Phụ lục 2. 
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2. Mục tiêu của hội thảo 
Mục đích của hội thảo nhằm: 

• Đánh giá sau 2 năm thực hiện Khung chiến lược và lộ trình PIM 
• Chia sẻ bài học kinh nghiệm về PIM trong và ngoài nước về phát triển tổ chức 

dùng nước nhằm nâng cao hiệu quả tưới 
• Xác định nội dung, vai trò PIM trong dự án VWRAP 
• Xây dựng kế hoạch phát triển các tổ chức dùng nước/PIM tại 13 khu mẫu của 6 

tiểu dự án dự án VWRAP 
 

3. Phương pháp thực hiện 
Hội thảo theo phương pháp tham gia được thực hiện theo hình thức thảo luận nhóm và 
các phiên họp toàn thể. Các đại biểu tham dự hội thảo được chia thành 2 nhóm:  

- Nhóm 1 gồm đại diện của 6 tiểu dự án VWRAP 
- Nhóm 2 gồm đại biểu các cơ quan liên quan như cục Thủy lợi, cục Hợp tác xã, 

công ty QLKTCTTL, trường Đại học Thủy lợi v.v… 
 
Chuyên gia của các tổ chức quốc tế, đại biểu các tổ chức phi chính phủ, cán bộ CPO, 
Viện Khoa học Thủy lợi được chia đều theo 2 nhóm. Các nhóm thảo luận làm việc với 
sự hỗ trợ của nhóm hướng dẫn viên của Trung tâm tư vấn PIM, Viện Khoa học thủy lợi 
và tư vấn của COWI. Các câu hỏi chính dẫn dắt các đại biểu thảo luận trong nhóm như 
sau: 
 
1. Mô hình Tổ chức dùng nước phù hợp  

- Quy mô 
- Cơ cấu tổ chức 
- Chức năng, nhiệm vụ của mỗi bộ phận 

2. Sự phối hợp giữa Công ty khai thác công trình thủy lợi (CTKTCTTL) và các Tổ chức 
dùng nước để nâng cao hiệu quả quản lý tưới 

- Cấp kênh được chuyển giao 
- Hợp đồng cung cấp dịch vụ 
- Hỗ trợ kỹ thuật 
- Đàm phán, thảo luận giữa các bên 

3. Vai trò của chính quyền trong việc hỗ trợ các Tổ chức dùng nước 
- Tư cách pháp nhân của các TCDN 
- Đại diện của chính quyền trong BQL CTKTCTTL/TCDN 
- Giải quyết tranh chấp 

4. Thể chế chính sách yêu cầu để thúc đẩy PIM  
- Cấp trung ương (chính sách) 
- Cấp tỉnh (quyết định, quy định, hướng dẫn v.v..) 

5. Kế hoạch phát triển PIM trong khôn khổ dưới dự án VWRAP 
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- Các hoạt động chính 
- Thời gian thực hiện 

Sau thảo luận nhóm, các nhóm cử đại diện trình bày kết quả trong phiên họp toàn thể để 
trao đổi lấy ý kiến từ các nhóm khác. Kết quả cuối cùng của thảo luận được thể hiện 
trong nội dung các kiến nghị (Mục 5).     
 
Hình thức thảo luận chung tại hội trường bằng cách đặt câu hỏi và trả lời trực tiếp sau 
mỗi bài tham luận tạo đã được sự tập trung và thu hút sự theo rõi, chia sẻ những thông 
tin cần thiết của mỗi một đại biểu đến dự hội thảo. Hình thức này giúp các đại biểu hiểu 
rõ đầy đủ hơn nội dung vừa được trình bày mà có thể vì một lý do nào đó họ chưa hiểu 
hết. Quá trình thảo luận nhóm và thảo luận chung tại hội trường tập trung vào những 
vấn đề chính sau đây: 
 

1. Những động lực nào thúc đẩy sự hình thành và phát triển của Hội dùng nước ở 
Việt nam nói chung và dự án VWRAP nói riêng? 

2. Mô hình nào có thể phù hợp cho Việt nam nói chung và cho dự án VWRAP nói 
riêng? 

3. Những đặc điểm nổi bật và đặc biệt của Hội dùng nước ở Việt nam là gì? 
4. Nên phát triển Hội dùng nước theo quy trình nào ở Việt nam và ở dự án 

VWRAP? 
5. Ai là người tổ chức Hội dùng nước 
6. Làm thế nào để đảm bảo sự phối hợp làm việc giữa các tổ chức: 

- Bộ NN&PTNT/CPO 
- Sở NN&PTNT 
- Công ty KTCTTL 
- Các hội, nhóm nông dân 

 
Ngoài ra các đại biểu còn được xem băng video về quá trình hình thành và phát triển 
các tổ chức dùng nước – PIM của tỉnh Yunnan, Trung Quốc. Đây là nội dung được mọi 
người rất quan tâm. 
 
4. Kết quả của hội thảo 
Sau 2,5 ngày hội thảo tại hội trường và 0,5 ngày đi thực địa, hội thảo đã nghe và thảo 
luận sôi nổi với từng nội dung của 20 báo cáo. Nội dung chủ yếu của các báo cáo trình 
bày trong hội thảo như sau: 
 
Báo cáo trình bày trong ngày thứ 1 (11.5.2007) 
Nội dung của 08 báo cáo trong ngày thứ 1 đã đặt ra các vấn đề như:  
- Giới thiệu dự án VWRAP trong đó có hợp phần PIM, khẳng định việc thực hiện PIM 
là một mục tiêu của dự án.  
- Kết quả của hội thảo nhằm thúc đẩy phát triển PIM trong khuôn khổ của dự án 
VWRAP, tạo điều kiện để người dân được tham gia quá trình xây dựng hệ thống thuộc 
dự án.  
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- Khẳng định những việc làm được và chưa làm được trong việc thực hiện khung chiến 
lược và lộ trình phát triên PIM trong hơn 2năm. Kết quả đạt được rất hạn chế, đã đưa ra 
các giải pháp khắc phục chung nhất. 
-  Các thông tin về thực trang các mô hình PIM hiện có ở VN, những bài học kinh 
nghiệm rút ra trong quá trình thực hiện PIM ở VN, đã khẳng định: khó có thể chỉ ra 
được mô hình nào có thể áp dụng trên tất cả địa phương.    
- Khẳng định mối quan hệ gữa Công ty KTCTTL và Tổ chức dùng nước là mối quan hệ 
hợp đồng “mua bán” cùng nhau phát triển mang tính sống còn, trên cơ sở phân công, 
phân cấp quản lý công trình trên địa bàn  
-  Kinh nghiệm phát triển PIM trên thế giới – Một số nước Đông và Nam Á Trung quốc, 
Ấn độ, Pakistan, đã cung cấp nhiều thông tin bổ ích, giúp cho việc nghiên cứu, đề xuất 
xây dựng mô hình PIM hiệu quả ở Việt nam 
-  10 năm phát triển PIM ở Tuyên quang với các kinh nghiệm về xấy dựng mô hình 
HTXNL nghiệp, Ban quản lý, thực hiện chuyển giao quản lý tưới trên phạm vi toàn tỉnh, 
giải quyết nhân lực khi thực hiện chuyển giao quản lý tưới, vai trò của ngành (chi cục 
thủy lợi, Sở NN&PTNT) của chính quyền các cấp trong việc hoạch định các cơ chế 
chính sách thực hiện PIM. 
-  Một số vấn đề làm được và chưa làm được trong quá trình đề xuất bước đầu xây dựng 
mô hình điểm ở hệ thống Nam Yên Dũng (Bắc giang ) thuộc dự án ADB3.     
-  Những bài học cả về thất bại và thành công, cách tiếp cận tạo cơ hội cho nông dân 
được tham gia ngay từ đầu trong quá trình thực hiện dự án, xây dựng mô hình PIM ở 
Đắc Lắc, đảm bảo tính bền vững của mô hình          
-  Hiệu quả của các mô hình PIM đã được thành lập ở Hà tĩnh hoạt động hiệu quả, 
nhưng chưa được mở rộng ngay trên địa bàn Hà tĩnh. 
 
Báo cáo trình bày trong ngày thứ 2 (12.5.2007) 
Nội dung của 09 báo cáo đã đặt ra các vấn đề như:  
- Có cần phải thành lập các tổ chức dùng nước hay không? Mô hình và quy mô của tổ 
chức dùng nước như thế nào? Vai trò của cộng đồng thôn xóm như thế nào? 
- Công tác quản lý khai thác công trình thủy lợi có hiệu quả không nếu như thiếu tổ 
chức dùng nước này?  
- Vai trò và sự hợp tác của các tổ chức quản lý thủy nông hiện nay quan trọng như thế 
nào trong việc xây dựng và phát triển PIM?  
- Môi trường pháp lý thuận lợi để PIM phát triển là gì (tổ chức, thể chế, kỹ thuật, sự 
công nhận...). 
- Vấn đề quản lý tài nguyên nước theo đơn vị thủy lực, nguyên tắc nhìn nhận nước là 
một hàng hóa kinh tế và những phát sinh từ các mô hình PIM hiện nay như lợi nhuận 
hay phi lợi nhuận và “sự tham gia’’ chỉ được quy định trên giấy... 
- Đề xuất nội dung cụ thể để xây dựng và phát triển PIM tại các khu mẫu thuộc dự án 
VWRAP.  
- Vai trò của Công ty trong việc thành lập các tổ chức dùng nước trên địa bàn công ty 
quản lý như thế nào hay nói một cách khác là các hỗ trợ cụ thể của công ty sẽ mang tính 
quyết định trong việc hình thành các tổ chức dùng nước hiệu quả và bền vững.  
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- Vai trò của PIM trong các hợp tác xã nông nghiệp(HTXNN).khẳng định các 
HTXNN(kiểu mới) đã kết hợp hài hòa lợi ích của HTX với tổ chức quản lý tưới, thể 
hiện được mô hình HTX là mô hình tiên tiến vừa mang ưu điểm của chuyên khâu thủy 
lợi vừa đảm bảo tính bề vững nếu biết kết hợp các ngành nghề kinh doanh để hỗ trợ lẫn 
nhau.  
-  Các báo cáo của chuyên gia quốc tế đại diện cho các tổ chức JICA, DANIDA, tư vấn 
WBI/COWI  đã trình bày những kinh nghiệm về phát triển PIM tại Nhật Bản (mô hình 
LID) thông qua các dự án hợp tác kỹ thuật; Bài học kinh nghiệm của Philipines về ảnh 
hưởng của chuyển giao quản lý tưới và đặc biệt là những kinh nghiệm và cản trở trong 
việc phát triển PIM tại một số tỉnh đã được chọn làm mẫu ở Việt Nam  
-  Một số kinh nghiệm về tư nhân hóa trong quản lý tưới tiêu ở Trung Quốc. 
 
Báo cáo trình bày trong ngày thứ 3 (13.5.2007) 
Số báo cáo trình bày trong ngày thứ ba của hội thảo là 02. Nội dung chủ yếu tập trung 
vào vấn đề nổi bật là PIM phải đạt được những mục tiêu gì trong tương lai? nên giám 
sát quá trình thực hiện PIM như thế nào để kịp thời điều chỉnh các hoạt động, đưa ra 
các giải pháp khắc phục hoặc ban hành các văn bản liên quan đến quá trình thành lập và 
phát triển PIM nói chung và tại 13 khu mẫu thuộc 6 khu mẫu thuộc dự án VWRAP nói 
riêng.  
 
Ngoài ra hội thảo đã nghe trình bày của tư vấn và thảo luận về kế hoạch thực hiện PIM 
tại 13 khu mẫu thuộc 06 tiểu dự án: thành lập và nâng cao năng lực cho các tổ chức 
dùng nước trong khuôn khổ của dự án VWRAP và JSDF. 
 
Kế hoạch phát triển PIM trong dự án VWRAP 
 
Các đại biểu đã thống nhất với kế hoạch thực hiện PIM tại các khu mẫu như sau: 
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Sau khi nghe các báo cáo cung cấp các thông tin, chia sẻ các kinh nghiệm về PIM ở 
Việt nam và Thế giới, Kế hoạch phát triển PIM trong dự án VWRAP đại biểu tham dự 
hội thảo đã tự liên hệ thảo luận, trao đổi ý kiến thống nhất khẳng định là cần có hành 
động thiết thực thông qua những kiến nghị giải pháp hữu hiệu, tích cục hơn nhằm thúc 
đẩy PIM trong tương lai phát triển và phát triển bền vững hơn. 
 
5. Một số kiến nghị sau hội thảo 
Sau hội thảo, nội dung của hành động được tổng hợp thành 11 điểm như sau:  
1,  Các cơ quan chức năng thuộc Bộ NN và PTNT ( Cục Thủy lợi, CPO..) tham mưu 
giúp Bộ chỉ đạo thống nhất, để thực hiện lộ trình phát triển PIM đã được Bộ phân công, 
đặc biệt là có kế hoạch cũ thể thực hiện đôn đốc, kiểm tra, thúc đẩy thực hiện kế hoạch 
PIM trong 6 tiểu dự án thuộc VWRAP trên địa bàn 6 tỉnh để rút kinh nghiệm triển khai 
PIM trong cả nước. 
2,  Với quyền hạn và chức năng của Bộ, ban hành, hoặc trình ban hành các cơ chế, 
chính sách cũ thể về PIM và liên quan (như chính sách đầu tư, tài chính, thiết kế, xây 
dựng, tổ chức và quản lý…) nhằm ràng buộc, phân công, phân cấp việc thực hiện PIM 
trong các dự án đầu tư kể cả xây dựng mới, dự án nâng cấp, khôi phục các công trình 
thủy lợi từ tất cả các nguồn vốn (trong nước, ngoài nước, kể cả vốn góp của dân…), 
gắn đầu tư cơ sở hạ tầng, hiện đại hóa hệ thống với PIM nhằm phát huy cao nhất hiệu 
quả của hệ thông công trính thủy lợi.  
3,  Căn cứ vào tình hình cụ thể, yêu cầu thực tế của từng địa phương để thành lập, củng 
cố và phát triển tổ chức HTDN phù hợp, dựa vào 5 nguyên tắc đã được hướng dẫn 
trong thông tư số 75/2004/TT-BNN của Bộ NN và PTNT, ngày 20/12/2004, không rập 
khuôn, máy móc, cực đoan, không áp đặt theo yêu cầu của dự án. 
4,  UBND các tỉnh thuộc 6 tiểu dự án ( Quảng ninh, Bắc giang, Hà tĩnh, Quảng nam, 
Khánh hòa, Tây ninh ), tổ chức đánh giá PIM trên địa bàn, thực hiện cam kết, kiểm tra, 
đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị liên quan trong tỉnh (Sở NN&PTNT, Ban quản lý dự án, 
IMC, UBND các Huyện, xã, các ban ngành liên quan..) theo chức năng nhiệm vụ đã 
được giao, thực hiện tốt hợp phần PIM đã đề cập trong dự án. 
Với phạm vi, quyền hạn của mình, trên cơ sở khung pháp lý về PIM đã được qui định, 
để ban hành các cơ chế, chính sách cụ thể, phù hợp yêu cầu của địa phương, đảm bảo 
được yếu cầu về tự chủ tài chính, tư cách pháp nhân của các tổ chức HTDN. 
5,  Sở NN và PTNT, Ban quản lý dự án của tỉnh phối hợp vớ các ban ngành trong tỉnh 
tham mưu đề xuất với UBND Tỉnh về kế hoạch triển khai thực hiện PIM trong khuôn 
khổ dự án đã được xác định. 
6,  Các IMC quản lý các hệ thống Thủy lợi thuộc dự án VWRAP phải coi thực hiện 
PIM trong hệ thống là trách nhiệm chính của IMC trong giai đoạn thực hiện dự án, cũng 
là cơ hội để IMC tiếp cận được với PIM, nhằm phát huy vai trò của IMC, gắn được 
trách nhiệm và quyền lợi của IMC trong việc quản lý khai thác công trình thủy lợi đã 
được giao hiệu quả. 
7,  UBND các Huyện, Xã, chỉ đạo các Tổ chức dùng nước hiện có trên địa bàn, với sự 
trợ giúp của tư vấn, tổng kết rút kinh nghiệm, đánh giá kết quả hoạt động của Tổ chức 
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dùng nước, lấy ý kiến của người dân, trên cơ sở đó đề xuất các mô hình tổ chức HTDN 
phù hợp với yêu cầu của dân. 
8,  Tăng cường đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ các cơ quan chuyên ngành, IMC, 
cán bộ chính quyền các cấp, nông dân thuộc các WUG..trên địa bàn thuộc dự án nắm 
vững chủ trương chính sách về PIM, kỹ năng, kỹ thuật về QLKTCTTL một cách hiệu 
quả nhất. 
9,  Bộ NN&PTNT, UBND các Tỉnh chỉ đạo việc tổ chức tuyên truyên sâu rộng về PIM, 
nhằm giúp cho mọi người hiểu biết đầy đủ về PIM, tham gia thực hiện PIM đúng hướng, 
hiệu quả. 
10,  Ban CPO, Ban quản lý dự án cần có biện pháp tích cực, hữu hiệu hơn để thúc đẩy 
dự án, tạo điều kiện cho các đơn vị tư vấn, đơn vị xây lắp làm tốt chức năng, nhiệm vụ 
đã giao, nhằm đảm bảo thực hiện dự án đúng tiến độ, đạt được mục tiêu của dự án đề ra.   
11,  Các đơn vị chức năng thuộc Bộ NN và PTNT, các Tỉnh giúp Bộ và UBND Tỉnh có 
cơ chế, chính sách cũ thể để tiếp nhận tài trợ, sự giúp đỡ, tư vấn của các tổ chức quốc tế, 
NGOs về đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng gắn với phát triển PIM một cách hiệu quả nhất. 
 
6. Tổng kết hội thảo
Sau 3 ngày hội thảo ông Nguyễn Trọng Hoàng – Phó ban CPO thay mặt Bộ NN&PTNT 
tổng kết hội thảo, đã khẳng định :  
 
Hội thảo đã cung cấp nhiều bài học quý báu để CPO, SIO, PMU, Tư vấn Viện KHTL 
và các bên liên quan của 6 tiểu dự án có những định hướng rõ ràng hơn trong hoạt động 
phát triển PIM tại 6 tiểu dự án. Từ nay tới cuối năm 2008, việc thực hiện PIM với việc 
thành lập và nâng cao năng lực cho các TCDN tại 13 khu mẫu thuộc 6 tiểu dự án của 
VWRAP cần phải thực hiện một cách gấp rút sau khi ký hợp đồng PIM với CPO, Tư 
vấn Viện Khoa học thủy lợi, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân các cấp, Ban quản 
lý dự án, Sở NN&PTNT và chỉ đạo 3 tư vấn của Tổ chức phi chính phủ triển khai thực 
hiện hợp đồng PIM đã ký kết. 
 
Để thực hiện tốt nhiệm vụ của dự án, Ban CPO/Bộ NN&PTNT đề nghị các Sở 
NN&PTNT, các Ban quản lý dự án, các CTKTCTTL và chính quyền các cấp ở địa 
phương quan tâm chỉ đạo thực hiện các kiến nghị của Hội thảo, giúp đỡ và phối hợp 
chặt chẽ với Tư vấn làm tốt công việc, để đạt tới mục tiêu của dự án./. 
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