
 
 
 
 

ĐIỀU LỆ VÀ QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG 
CỦA MẠNG LƯỚI BẢO TỒN NGUỒN NƯỚC VIỆT NAM (VIWACON) 

(Lưu hành nội bộ và ban hành ngày 25 tháng 02 năm 2022) 
 
I. Bối cảnh phát triển mạng lưới 

 
Việt Nam có hệ thống sông phong phú và đa dạng (08 đồng bằng lớn, 25 đồng bằng 
liên tỉnh và khoảng 3.000 sông lớn nhỏ). Mỗi năm hệ thống cung cấp 93 tỷ m3 nước 
cho ngành nông nghiệp, 17,3 tỷ m3 nước cho ngành công nghiệp, 2 tỷ m3 cho ngành 
dịch vụ, và 3.09 tỷ m3 dùng cho sinh hoạt. Tuy nhiên, hệ thống đã phải chịu áp lực rất 
lớn từ sự phát triển nhanh chóng của đô thị, cụ thể là ô nhiễm nguồn nước.  
 
Ô nhiễm nguồn nước, khan hiếm nguồn nước và sử dụng lãng phí nguồn nước đang là 
những thách thức môi trường lớn nhất đối với Việt Nam và hiện vẫn chưa có giải pháp 
toàn diện để giải quyết. Ví dụ, hệ thống chính sách về quản lý tài nguyên nước còn chồng 
chéo, trong nhiều trường hợp, đã trở thành rào cản cho việc thực hiện và tuân thủ. Mặt 
khác, có các tổ chức xã hội dân sự hoạt động về bảo vệ nguồn nước, tuy nhiên hoạt động 
còn nhỏ lẻ, rời rạc và không có hệ thống, do đó, thiếu hiệu quả trong việc đưa tiếng nói 
để thực hiện các thay đổi cần thiết để giảm ô nhiễm nguồn nước. 

 
Dựa trên bên bản hợp tác vào tháng 1/2021, các thành viên sáng lập của VIWACON đã 
ngồi cùng nhau và thống nhất được chiến lược, cũng như xác định được sứ mệnh , tầm 
nhìn và giá trị cốt lõi , mục đích và kế hoạch hành động của Mạng lưới trong giai đoạn 
2021-2023. VIWACON kỳ vọng sẽ đóng vai trò là nền tảng hợp tác mạnh mẽ cho người 
dân, các tổ chức xã hội, khu vực tư nhân và Nhà nước. Cùng nhau phối hợp để bảo tồn 
nguồn nước và hệ sinh thái, đảm bảo việc tiếp cận nguồn nước an toàn cho tất cả mọi 
người.  

 
Căn cứ vào chiến lược VIWACON, các nhà sáng lập đề xuất xây dựng quy chế và cơ 
cấu tổ chức của mạng lưới nhằm đưa ra khung nguyên tắc về công tác quản lý và vận 
hành của mạng lưới. 

 
II. Quy định chung 

 
Điều 1: Tên gọi và biểu tượng  
 

1. Tập hợp các tổ chức phi chính phủ, doanh nghiệp, cơ quan nghiên cứu, hiệp hội và 
cá nhân tự nguyện quan tâm đến việc bảo tồn nguồn nước mặt , kết nối thành Mạng 
lưới Bảo tồn Nước Việt Nam (gọi là Mạng lưới).  

2. Tên tiếng Việt: Mạng lưới Bảo tồn Nguồn Nước Việt Nam  
3. Tên tiếng Anh: Vietnam Water Conservation Network, viết tắt VIWACON 
4. Biểu tượng (Logo):  

  



Điều 2: Sứ mệnh, tầm nhìn, và gía trị cốt lõi  
 

Sứ mệnh: Chung tay kết nối cộng đồng các tổ chức xã hội, các nhà khoa học, 
doanh nghiệp và Nhà Nước bảo tồn nguồn nước 
 
Tầm nhìn: Tiên phong trong các sáng kiến và giải pháp đảm bảo nguồn nước 
trong sạch cho mọi người  
 
Mục đích: Chia sẻ trách nhiệm, hành vi và thực hành nhằm bảo tồn nguồn nước , 
giảm thiểu ô nhiễm nước 
 
Giá trị cốt lõi: Tôn trọng - Tâm huyết –- Đồng lòng-  Sáng tạo  - Hiệu quả 

 
Điều 3: Tôn chỉ và mục đích hoạt động của mạng lưới 
 

Tôn chỉ: Mạng lưới tập trung vào bảo tồn nguồn nước, chung tay kết nối cộng đồng, 
các tổ chức xã hội, các nhà khoa học, doanh nghiệp và Nhà Nước ngăn chặn ô nhiễm 
nguồn nước. 
Mục tiêu: a) Nâng cao nhận thức của xã hội về bảo tồn nước, về ô nhiễm nước và thúc 
đẩy các sáng kiến cộng đồng bảo tồn nguồn nước mặt của Việt Nam.  
b) Huy động sự tham gia của tất cả các bên liên quan trong các hành động chung và  
c) Đề xuất các giải pháp sáng tạo ở cấp cộng đồng, cấp tỉnh/thành phố và quốc gia đóng 
góp cho việc hoàn thiện các chính sách bảo tồn nguồn nước , ngăn ngừa và kiểm soát ô 
nhiễm nước.. 

 
Điều 4: Trụ sở của mạng lưới 

 
Địa chỉ: Phòng 507-508 toà E1, Khu Ngoại Giao đoàn Trung Tự, số 6 Đặng Văn 
Ngữ, Đống Đa, Hà Nội. 
Email: viwacon.vn@gmail.com 
Website: https://viwacon.vn/ 

 
Điều 5: Pham vi hoạt động và lĩnh vực hoạt động của mạng lưới 

3.1  Phạm vi hoạt động 
• Tạo kênh đối thoại, tạo diễn đàn cho các bên tham gia, để tiếng nói của người 

dân được rõ hơn.  
• Xây dựng các giải pháp sáng tạo để bảo tồn nguồn nước, giảm thiểu ô nhiễm 

bao gồm giải pháp có thể về công nghệ, về quản lý, về luật pháp  
• Thúc đẩy hợp tác về khoa học công nghệ thông qua việc tham gia các dự án 

khoa học được tài trợ bằng ngân sách nhà nước, 
• Nghiên cứu vấn đề, đề xuất, góp ý cho chính sách, đưa ra các thách thức về tính 

thực thi, tính hiệu quả, tính công bằng,  
• Truyền thông nâng cao nhận thức thay đổi hành vi. 
• Tổ chức đào tạo tập huấn cho cộng đồng, cho doanh nghiệp, cho báo chí về bảo 

vệ nguồn nước 
• Huy động nguồn lực từ quốc tế và các nguồn trong nước về bảo tồn nguồn nước 
• Tạo tiếp cận tri thức quốc tế  

 



3.2 Lĩnh vực hoạt động  

• Nâng cao năng lực cho các thành viên  
• Phát triển kiến thức và nghiên cứu dựa trên bằng chứng để vận động chính sách 
• Chương trình truyền thông và vận động sáng tạo để a) nâng cao nhận thức, b) trao 

đổi kiến thức và thực tiễn, c) tăng cường thích ứng chính sách d) thúc đẩy các khía 
cạnh giới và xã hội về bảo tồn nguồn nước và các vấn đề sức khỏe, và e) được dựa 
trên dữ liệu và nền tảng thông tin vững chắc 

• Tăng cường sự lãnh đạo và tham gia của các  tổ chức xã hội, khu vực tư nhân, thanh 
niên và cộng đồng quốc gia thông qua các sáng kiến bảo tồn nguồn nước tại địa 
phương song song với tài trợ nhỏ  

• Huy động nguồn lực từ khối tư nhân/doanh nghiệp 
• Xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu để cung cấp kiến thức, dữ liệu khoa học để hỗ 

trợ các tác nhân địa phương và công chúng trong việc ra quyết định, vận động, nâng 
cao nhận thức.  

 
Điều 6: Nguyên tắc hoạt động của mạng lưới 

- Tự nguyện  
- Tự quản 
- Công khai, minh bạch 
- Chủ động 
- Tự chủ 

 
III.Cơ cấu tổ chức của mạng lưới 
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Điều 6: Ban điều hành 
 
Ban Điều hành VIWACON bao gồm các đại diện lãnh đạo của 05 tổ chức, cụ thể là: 

1. Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (CECR) 
2. Trung tâm Phát triển Sáng kiến Cộng đồng và Môi trường (C&E) 
3. Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (CECR) 
4. Trung tâm Phát triển Tư vấn Bền vững Tài nguyên nước và Biến đổi khí hậu 

(CEWAREC) 
5. Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường (INEST) - Đại học Bách Khoa Hà Nội 
6. Trung tâm Bảo tồn và Phát triển Tài nguyên Nước (WARECOD) 
7. Hội Nghề cá Việt Nam (VINAFIS) 

 
Tại Đại Hội thường niên, Mạng lưới cử luân phiên 02 đại điện lãnh đạo sáng lập khác là thành 
viên Mạng lưới tham gia vào Ban Điều hành VIWACON. Nhiệm kỳ của Ban Điều hành 
VIWACON từ 3-5 năm và sẽ do Đại Hội Thường niên quyết định. 
 
Ban Điều hành VIWACON (BĐH) dưới sự điều phối của Chủ tịch, hoạt động theo nguyên tắc 
thảo luận tập thể, quyết định theo đa số. Ban Điều Hành VIWACON có trách nhiệm xây dựng 
và trình kế hoạch hoạt động hàng năm của VIWACON, giúp VIWACON tổ chức thực hiện các 
hoạt động của Mạng lưới theo kế hoạch và được Mạng lưới ủy quyền quyết định một số vấn 
đề về tổ chức, hoạt động của Mạng lưới 
 
Điều 7: Chủ tịch Mạng lưới 
 
Chủ tịch Mạng lưới cần đảm bảo những tiêu chí: có Tâm có Tầm, đam mê, nhiệt huyết và cầu 
thị. Nhiệm kỳ của Chủ tịch từ 3-5 năm và do Ban Điều hành thông qua.  

 
Điều 8: Tổ chức điều phối 
Tổ chức điều phối là tổ chức đầu mối đảm bảo những yêu cầu sau: 

- Có giấy tờ pháp lý, dấu đỏ; có đầy đủ tư cách pháp nhân để tham gia vào các 
hoạt động huy động nguồn lực cho mạng lưới. 

- Hoạt động của Mạng lưới do Tổ chức điều phối xây dựng và triển khai dưới sự 
chỉ đạo và định hướng của Ban điều hành VIWACON. 

 
Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (CECR) được chỉ định làm cơ quan điều phối 
của mạng lưới VIWACON trong giai đoạn 2021-2023. Sau đó, thông qua Đại hội Thường niên 
cùng với  Ban Điều hành VIWACON và Chủ tịch sẽ lên các kế hoạch tiếp theo cho sự phát 
triển của Mạng lưới. 

Điều 9: Nhiệm vụ và quyền hạn của cơ cấu Mạng lưới VIWACON  

Thành phần Quyền lợi và nhiệm vụ 

Ban điều hành 

• Đại diện cho Mạng lưới tham gia, đóng góp tích cực và hiệu quả vào quá trình 
xây dựng Chương trình Mục tiêu liên quan đến an ninh nguồn nước, và Kinh 
tế tuần hoàn tài nguyên  

• Xây dựng định hướng, chiến lược và chương trình hoạt động cho Mạng lưới;  
• Phê duyệt kế hoạch phát triển dài hạn (mang tính chiến lược) của Mạng lưới;  
• Phê duyệt kế hoạch hoạt động, báo cáo hoạt động và báo cáo tài chính hàng 

năm của Mạng lưới và các dự án của Mạng lưới;  



• Phê chuẩn điều phối viên, cán bộ truyền thông, kế toán, thủ quỹ do Chủ tịch 
giới thiệu để tuyển dụng.  

• Tìm kiếm và huy động nguồn lực tài chính cho hoạt động của Mạng lưới;  

Chủ tịch 

• Quản lý chung toàn bộ các hoạt động của Mạng lưới, để thực hiện được các 
chiến lược, kế hoạch và chương trình hành động do BĐH Mạng lưới đề ra; Đại 
diện cho BĐH Mạng lưới trong các quan hệ giao dịch với các bên liên quan;  

• Chỉ đạo thực hiện các kế hoạch hoạt động, báo cáo hoạt động và báo cáo tài 
chính định kỳ của các dự án của Mạng lưới;  

• Tìm kiếm và huy động nguồn lực tài chính cho hoạt động của Mạng lưới;  
• Quản lý và chịu trách nhiệm trước nhà tài trợ về nguồn tài chính chung của 

Mạng lưới;  
• Tuyển dụng và đánh giá hoạt động của điều phối viên, cán bộ truyền thông và 

kế toán cho Mạng lưới;  
• Giao nhiệm vụ cho chuyên gia tư vấn kỹ thuật, điều phối viên, truyền thông 

mạng lưới về các nội dung tư vấn cho Mạng lưới.  
• Nhiệm kỳ làm việc và điều phối mạng lưới sẽ được Đại Hội Thường niên quyết 

định. 

Điều phối viên 

• Quản lý và thực hiện các hoạt động thường ngày của Mạng lưới và các dự án 
của Mạng lưới;  

• Chuyển các thông tin cập nhật về Mạng lưới và những quyết định của BĐH 
Mạng lưới tới tổ chức thành viên;  

• Giữ liên lạc với đối tác và các bên liên quan hiện tại và tiềm năng;  
• Điều phối và chuẩn bị cho các cuộc họp giữa các thành viên BĐH và Mạng 

lưới (nếu được yêu cầu);  
• Phát triển và bảo quản các cơ sở dữ liệu của Mạng lưới và các dự án của Mạng 

lưới.  

Truyền thông 
viên 

• Tham vấn ý kiến của Chủ tịch để trả lời thư hoặc yêu cầu của các bên liên quan 
về Mạng lưới;  

• Viết các báo cáo hàng năm của Mạng lưới và báo cáo định kỳ của dự án Mạng 
lưới;  

• Thu thập các thông tin liên quan tới VIWACON, hoạt động về bảo tồn nguồn 
nước để cập nhật trên website www.viwacon.vn và fanpage và gửi tới Điều 
phối viên  

• Xây dựng bản tin hàng quý của mạng lưới và cập nhật cho các thành viên 
• Phối hợp với cán bộ quản trị mạng của trang web, fanpage của Mạng lưới 

VIWACON tại Việt Nam; 
• Thực hiện nhiệm vụ quản trị dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch Ban Điều hành Mạng 

lưới. 

Kế toán viên 

 

• Thu thập dự liệu về các hoạt động tài chính của Mạng lưới 
• Xây dựng báo cáo tài chính hàng năm của mạng lưới và báo cáo theo định kỳ 

của dự án;  

 

 



Thành viên tổ 
chức sáng lập 

Quyền lợi: 

• Được Mạng lưới hỗ trợ để tham gia vào chương trình tăng cường năng lực 
về bảo tồn nguồn nước, tham các buổi nghiên cứu khoa học với các thành 
viên khác trong Mạng lưới và các đối tác khác ở trong và ngoài nước. 

• Được Mạng lưới chia sẻ thông tin và tài liệu nghiên cứu phục vụ cho hoạt 
động đào tạo, nghiên cứu khoa học với các thành viên khác 

Nghĩa vụ:  

• Đề xuất các sáng kiến, đóng góp ý kiến với Mạng lưới để hoàn thiện cơ cấu, 
tổ chức, hoạt động của Mạng lưới và phát huy vai trò của Mạng lưới trong 
việc thúc đẩy hợp tác, gắn kết nội dung về bảo tồn nguồn nước ở Việt Nam 
với nhau và với các đối tác khác ở trong và ngoài nước 

• Giữ liên lạc thường xuyên với Mạng lưới;  
• Tham gia các cuộc họp thành viên của Mạng lưới;  
• Tham gia xây dựng dựng chiến lược và chương trình tăng cường năng lực 

và các hoạt động của Mạng lưới;  
• Đóng góp tích cực trong các hoạt động chung (hoạt động tư vấn, phản biện 

chính sách, vận động tài trợ....);  
• Tuân thủ điều lệ của Mạng lưới 

 
Điều 10. Cách thức hoạt động 
 
Mạng lưới hoạt động dưới các hình thức sau đây: 

• Đại Hội Thường niên: Được tổ chức hàng năm với sự tham gia của đại diện các thành 
viên Mạng lưới để bàn về các vấn đề liên quan đến tổ chức, hoạt động của Mạng lưới. 
Tại Đại Hội thường niên, Mạng lưới xem xét và thông qua kế hoạch hoạt động năm kế 
tiếp do Ban Điều hành VIWACON đề xuất.   

• Ban Điều hành VIWACON họp định kỳ 6 tháng/lần và có thể họp đột xuất theo đề nghị 
của các thành viên trong Ban. 

• Các Đại Hội, hội thảo khoa học, chương trình tăng cường năng lực: Theo kế hoạch hoạt 
động năm, các Đại Hội, hội thảo khoa học, chương trình tăng cường năng lực  của Mạng 
lưới được tổ chức nhằm tăng cường giao lưu, trao đổi học thuật, kết nối,  đề xuất, kiến 
nghị chính sách, pháp luật về bảo tồn nguồn nước và các nội dung liên quan khác.  

 
Điều 11: Quy định về tài chính  
 

- Mạng lưới hoan nghênh mọi thiện chí và sáng kiến hợp pháp của các thành viên Mạng 
lưới trong việc huy động các nguồn tài trợ cho hoạt động chung của Mạng lưới. 

- Khuyến kích các thành viên mạng lưới huy động từ nguồn tư nhân, địa phương đóng 
góp cho  nguồn lực của mạng lưới nhằm đảm bảo định hướng phát triển của Mạng lưới. 

 
Điều 12: Thành viên mới  
 
Mạng lưới và các tổ chức sáng lập chào đón tất cả cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, cơ quan nhà 
nước, viện nghiên cứu,… và hoan nghênh sự tham gia các thành viên mới theo tinh thần tự 
nguyện, cam kết với giá trị, điều lệ và định hướng của VIWACON. Mạng Lưới VIWACON sẽ 



không chịu trách nhiệm khi thành viên sử dụng tên và hình ảnh của VIWACON trong hoạt 
động không theo đúng tầm nhìn, sức mệnh và giá trị của VIWACON.  
 
Điều 13. Hiệu lực thi hành và sửa đổi, bổ sung Quy định 
 
Quy định về tổ chức và hoạt động của Mạng lưới ở Việt Nam được các thành viên Mạng lưới 
nhất trí thông qua tại Đại Hội thường niên của Mạng lưới tổ chức tại Hà Nội, ngày 25 tháng 2  
năm 2022 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua. 
 
Việc sửa đổi, bổ sung Quy định này được thảo luận tập thể và quyết định theo đa số tại Đại 
Hội thường niên của Mạng lưới. 
 
Ban Điều hành VIWACON 
 
 
  



Phụ lục: Thông tin thành viên sáng lập 
 
Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (CECR) 
P 501-502, nhà E1, Khu ngoại giao đoàn Trung Tự, Số 6, Đặng Văn Ngữ, Hà Nội 
Số điện thoại: 024 3972 8063 
Email: info@cecr.vn 
 
Trung tâm Phát triển Sáng kiến Cộng đồng và Môi trường (C&E) 
P 510, nhà E1, Khu ngoại giao đoàn Trung Tự, Số 6, Đặng Văn Ngữ, Hà Nội 
Số điện thoại:  +84 04 35738536 / +84 04 35738537 
Email: ce.center.office@gmail.com 
 
Trung tâm Phát triển Tư vấn Bền vững Tài nguyên nước và Biến đổi khí hậu 
(CEWAREC) 
162 Trần Quang Khải, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 
 
Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường (INEST) – HUST 
Nhà C-10 Đại học Bách Khoa Hà Nội - Số 1, Đường Đại Cồ Việt, Hà Nội 
Điện thoại: (84-024) 3681686/8681 687   *   Fax: (84-024) 38 693551 
E-mail: inest@hust.edu.vn   
 
Trung tâm Bảo tồn và Phát triển Tài nguyên Nước (WARECOD) 
P 12A03, nhà 24-T2, đường Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, Hà Nội 
ĐT: (84 24) 6666 5855 
Email: info@warecod.org.vn  
 
Hội Nghề cá Việt Nam (VINAFIS) 
Số 10, Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam 
ĐT & Fax: 0243.771.7739 ; E-mail: hoinghecavietnam@gmail.com - 
hoinghecavn@gmail.com 

 


