TỔNG HỘI XÂY DỰNG VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 10/2020/ TB-THXDVN

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2020

Thông báo
Về việc chuẩn bị tổ chức Hội thảo:
“Thiên tai lũ quét, sạt lở đất ở khu vực Miền Trung,
nguyên nhân và giải pháp giảm thiểu”
Sáng thứ 4 ngày 02/12/2020, tại Trụ sở Tổng hội Xây dựng Việt Nam 625
đường La Thành, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, TS. Đặng Việt Dũng - Chủ tịch
Tổng hội Xây dựng Việt Nam đã chủ trì cuộc họp chuẩn bị thực hiện Hội thảo:
“Thiên tai lũ quét, sạt lở đất ở khu vực Miền Trung, nguyên nhân và giải pháp giảm
thiểu”. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo, đại diện của các đơn vị: Hội Xây dựng tỉnh
Thừa Thiên Huế, Hội Xây dựng tỉnh Quảng Nam, Viện Khoa học Thủy lợi Miền
Trung và Tây Nguyên, Hội Đập lớn và Phát triển nguồn nước Việt Nam và các Ban
của Tổng hội.
Sau khi nghe ý kiến của các đại biểu, Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam
đã tổng hợp và kết luận các công việc chuẩn bị tổ chức Hội thảo như sau:
1.Tên Hội thảo: “Thiên tai lũ quét, sạt lở đất ở khu vực Miền Trung, nguyên
nhân và giải pháp giảm thiểu”.
2. Đơn vị tổ chức: Tổng hội Xây dựng Việt Nam và UBND tỉnh Quảng Nam
3. Đơn vị phối hợp: UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và UBND tỉnh Quảng Ngãi.
4. Thời gian dự kiến tổ chức Hội thảo: Ngày 16/01/2021
5. Địa điểm dự kiến tổ chức Hội thảo: (Hội An) Tỉnh Quảng Nam.
6. Phân công công tác chuẩn bị:
6.1 Nội dung hội thảo: Phân công Hội Đập lớn và Phát triển nguồn nước Việt
Nam chủ trì chuẩn bị nội dung hội thảo bao gồm chuẩn bị chương trình hội thảo, mời
viết bài tham luận, thu và biên tập các bài tham luận, liên hệ và tổ chức in kỷ yếu hội
thảo, chuẩn bị các phát biểu dẫn đề và tổng kết hội thảo. Dự kiến có khoảng 15 bài
tham luận đại diện cho các lĩnh vực và địa phương, trình bày các vấn đề liên quan đến
chủ đề hội thảo.
6.2 Đăng cai tổ chức hội thảo. Phân công Hội xây dựng tỉnh Quảng Nam chịu
trách nhiệm chuẩn bị công tác tổ chức bao gồm báo cáo xin phép UBND tỉnh Quảng Nam
Chuẩn bị địa điểm hội thảo, công tác hậu cần cho hội thảo gồm giấy mời, đi lại, ăn ở cho
các đại biểu tham luận, phát biểu chào mừng của lãnh đạo tỉnh Quảng Nam và các công
việc liên quan khác.
6.3 Hội xây dựng các Tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi: Chịu trách nhiệm
báo cáo UBND tỉnh về hội thảo, chuẩn bị bài tham luận và tham gia hỗ trợ Hội xây dựng
tỉnh Quảng Nam khi cần thiết.
6.4 Các Ban chuyên môn của Tổng Hội :
- Ban Tuyên truyền: Đề nghị ban tuyên truyền căn cứ kết quả buổi họp
xây dựng kế hoạch tuyên truyền riêng cho hội thảo, báo cáo Chủ tịch phê duyệt để
thực hiện, chuẩn bị thông cáo báo chí cho hội thảo.
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- Ban khoa học: Đề nghị ban khoa học phối hợp chặt chẽ với hội đập lớn
chuẩn bị chu đáo nội dung hội thảo, phối hợp thông qua văn bản kết luận hội thảo.
- Văn phòng Tổng hội: chịu trách nhiệm phát hành thông báo hội thảo, có
văn bản gửi UBND tỉnh Quảng Nam xin phép hội thảo, ban hành quyết định thành lập
ban tổ chức hội thảo phối hợp hội xây dựng tỉnh Quảng Nam phát hành và kiểm tra
thông tin khách mời hội thảo, chủ trì xây dựng kinh phí hội thảo trình phê duyệt và quyết
toán chi phí hội thảo với cơ quan tài trợ, phối hợp công tác huy động tài trợ, phối hợp
Hội xây dựng tỉnh Quảng Nam chuẩn bị hội trường hội thảo.
7. Khách mời dự Hội thảo.
7.1 Các cơ quan Trung Ương, địa phương
- Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài Nguyên
Môi trường, Liên hiệp các hội KHKT Việt Nam, Hội Quy hoạch và phát triển đô thị
Việt Nam, Hội Kiến trúc sư Việt Nam
- UBND các tỉnh, thành phố khu vực Miền Trung, Tây Nguyên.
- Các sở Xây dựng, Tài nguyên môi trường, Nông nghiệp phát triển nông
thôn các tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm
Đồng.
- Các Viện và trường đại học.
7.2 Các hội chuyên ngành, chuyên gia
- Các hội chuyên ngành thuộc Tổng hội
- Các chuyên gia báo cáo tại Hội thảo.
7.3 Các Doanh nghiệp
- Tập đoàn VN Đà Thành;
8. Các mốc thời gian chính:
- Công tác chuẩn bị hội thảo hoàn thành từ ngày có thông báo này cho đến
khi bắt đầu hội thảo: trong tháng 12/2020.
- Kỷ yếu hội thảo: Hoàn thành trước ngày 09/01/2021.
Trên đây là toàn bộ các công việc cần thiết cho tổ chức Hội thảo “Thiên tai lũ
quét, sạt lở đất ở khu vực Miền Trung, nguyên nhân và giải pháp giảm thiểu”. Chủ
tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam yêu cầu các đơn vị, các nhân liên quan thực hiện
nhiệm vụ được phân công, đảm bảo nội dung và tiến độ đúng với thời gian dự kiến,
Văn phòng Tổng hội Xây dựng Việt Nam xin thông báo./.
Nơi nhận:

TL. ĐOÀN CHỦ TỊCH
UVĐCT - CHÁNH VĂN PHÒNG

- Chủ tịch và TT Đoàn CT THXDVN;
- Các đơn vị, cá nhân liên quan;
- Lưu VP.

Nguyễn Thi Nga
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