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ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU 

Công việc: Đóng góp ý kiến cho dự thảo Luật Thủy lợi  

1. Giới thiệu 

Mạng lưới Sông ngòi Việt Nam (viết tắt là VRN) là một diễn đàn mở thu hút sự tham gia của đại 

diện các tổ chức phi chính phủ Việt Nam, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, cán bộ của các cơ 

quan nhà nước và người dân ở các cộng đồng có quan tâm tới việc bảo vệ nguồn tài nguyên nước 

và phát triển bền vững ở Việt Nam. VRN được thành lập vào tháng 11 năm 2005 và hiện nay được 

điều phối bởi Trung Tâm Bảo Tồn và Phát triển Tài Nguyên Nước (WARECOD).  

 

Mục tiêu chiến lược 

- Xây dựng diễn đàn đa chiều tạo điều kiện chia sẻ, tiếp nhận thông tin, kiến thức, kinh 

nghiệm. 

- Nâng cao nhận thức và tăng cường năng lực cho các thành viên và cộng đồng. 

- Mở rộng và tăng cường quan hệ trao đổi, hợp tác với các đối tác có liên quan. 

- Thực hiện vai trò giám sát, phản biện độc lập và vận động chính sách liên quan đến tài 

nguyên nước dựa vào các căn cứ khoa học và thực tiễn. 

Luật Thủy lợi là một luật chuyên ngành, do Tổng cục Thủy lợi thực hiện đến nay đã ở giai 

đoạn cuối, chuẩn bị trình cho đại biểu Quốc hội thông qua. Luật Thủy lợi phải đảm bảo sự thống 

nhất với Luật gốc là Luật Tài nguyên nước (2012) trong những vấn đề liên quan, mặt khác tránh 

sự trùng lặp với hai luật chuyên ngành là Luật đê điều (2006) và Luật phòng chống thiên tai (2013). 

Luật Thủy lợi cần phải đạt được yêu cầu cao hơn về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng so 

với pháp lệnh khai thác và bảo vệ trong trình thủy lợi có từ 2001. Chính vì những yêu cầu riêng 

biệt như vậy, VRN muốn thành lập một nhóm chuyên gia có kinh nghiệm về thủy lợi, đồng thời 

am hiểu những thực tiễn liên quan đến thủy lợi tham gia đóng góp cho Luật Thủy lợi để Luật được 

đi vào thực thi sát với mong đợi và nguyện vọng của người dân. 

2. Mục tiêu hoạt động:  

Đóng góp ý kiến vào dự thảo Luật Thủy lợi nhằm vận động cho việc tăng cường sự tham gia 

của xã hội dân sự, cộng đồng người dân trong việc tham gia và đóng góp cho các chính sách quốc 

gia trong quản lý, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước và sông ngòi ở Việt Nam. 
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3. Thời gian thực hiện: từ tháng 9/2016-tháng 12/2016 

4. Những nhiệm vụ của chuyên gia 

 Nghiên cứu Dự thảo Luật Thủy lợi và các tài liệu liên quan (VRN sẽ gửi tài liệu tham 

khảo) 

 Trên cơ sở hiểu biết và kinh nghiệm chuyên ngành của chuyên gia, tham khảo luật 

nước các quốc gia khác (nếu có thể), chuyên gia đưa ra các ý kiến nhận xét, đóng góp 

cho nội dung của các điều khoản của Dự thảo Luật Thủy lợi. 

 Chia sẻ, thảo luận và gửi các ý kiến tới trưởng nhóm, các thành viên khác trong nhóm 

và nhóm điều phối VRN theo đúng kế hoạch. 

 Tham dự các cuộc họp nhóm (khi cần qua skype hoặc gặp mặt trực tiếp), hội thảo 

tham vấn công bố kết quả đóng góp ý và các cuộc họp với cơ quan soạn thảo và thẩm 

định Luật khi cần.  

 Yêu cầu với trưởng nhóm chuyên gia: Tổng hợp ý kiến của các thành viên, tìm kiếm 

đối tác để đưa kết quả đến đại biểu Quốc hội hoặc Ban soạn thảo; thuyết phục và bảo 

vệ những góp ý của nhóm trước cơ quan soạn thảo và cơ quan thẩm định. 

 

5. Yêu cầu kết quả 

 Bản ý kiến nhận xét đầu tiên của mỗi chuyên gia được gửi cho Trưởng nhóm và điều 

phối VRN theo format kèm theo. 

 Bản tổng hợp ý kiến của nhóm sẽ được Trưởng nhóm hoàn thiện cùng với sự phối hợp, 

hỗ trợ của ban điều phối Mạng lưới chuẩn bị lấy ý kiến.  

 Bản tổng hợp sẽ được gửi lại cho các thành viên góp ý và sẽ được đưa ra tham vấn, chia 

sẻ với một số đại biểu của VRN và đại biểu Quốc hội.  

 Kết quả góp ý, phân tích của nhóm sẽ được gửi tới Ban soạn thảo, cơ quan thẩm định 

và đại biểu Quốc hội. 

 

6. Kế hoạch dự kiến 

 

STT Hoạt động Thời gian Địa 

điểm 

Mục tiêu hướng tới Người tham gia 

1 Họp nhóm công 

tác 

25/9 Hà Nội Lên kế hoạch làm viện 

nhóm, Thống nhất cách 

làm việc và phân công 

công việc 

3-4 chuyên gia 

cùng nhóm VRN 

2 Nhóm công tác 

phân tích, đánh 

giá luật thủy lợi 

25/9-25/10 Các 

chuyên 

gia làm 

việc độc 

lập 

Tìm ra được thiếu sót 

trong Luật thủy lợi cần 

bổ sung, đặc biệt lưu ý 

có sự tham gia của 

người dân 

3-4 chuyên gia 

3 Bản dự thảo lần 

1 về những 

30/10  Ra được bản dự thảo 

đóng góp ý kiến lần 1 1 

3-4 chuyên gia 



3 
 

STT Hoạt động Thời gian Địa 

điểm 

Mục tiêu hướng tới Người tham gia 

đóng góp cho 

Luật thủy lợi 

4 Gặp và góp ý 

cho ban soạn 

thảo Luật 

1-5/11 Hà Nội Gặp và trao đổi góp ý 

với nhóm soạn thảo 

hoặc UBKHCN&MT 

của văn phòng Quốc hội 

3-4 chuyên gia 

cùng nhóm VRN 

7 Tham vấn thành 

viên VRN tại 

Hội thảo 

thường niên 

12/11 Cần Thơ Củng cố lại và lấy thêm 

các ý kiến đóng góp cho 

Luật Thủy lợi 

3-4 chuyên gia 

cùng nhóm VRN 

8 Họp nhóm công 

tác lần 2 => sửa 

chữa lại bản 

góp ý lần cuối 

30/11 Hà Nội Hoàn thiện bản góp ý 3-4 chuyên gia 

cùng nhóm VRN 

9 Gặp 

UBKHCN&MT 

Quốc hội gửi ý 

kiến đóng góp 

cho Luật thủy 

lợi 

10-20/12 Hà Nội Bản góp ý được tiếp 

nhận, các góp ý cho 

VRN được lắng nghe và 

sửa đổi. 

3-4 chuyên gia 

cùng nhóm VRN 

 

7. Kinh phí 

Tổng kinh phí được hỗ trợ cho mỗi chuyên gia tùy vào số ngày làm việc (mỗi chuyên gia từ 5-7 

ngày làm việc, tùy theo từng vị trí, chi phí làm việc tính theo định mức của VRN không quá 

2.000.000vnd/ngày) 

Các thành viên ở ngoài Hà Nội khi tham gia các cuộc họp, hội thảo sẽ được hỗ trợ chi phí ăn, ở, 

đi lại theo quy định của VRN.  

 

Xin mời gửi CV về văn phòng VRN qua email: oanh@warecod.org.vn với các ứng cử viên thấy 

đạt yêu cầu. Những CV được lựa chọn chúng tôi sẽ liên hệ trực tiếp. 

Xin chân thành cảm ơn! 

mailto:oanh@warecod.org.vn

