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   Kính gửi: PGS.TS. Lê Diên Dực 

     Chủ tịch Hội Đất ngập nước Việt Nam 

 

 Địa điểm họp: tại trụ sở của Trung tâm 

Nghiên cứu rừng và đất ngập nước  

(TP.Hồ Chí Minh) 

 

 Thời gian họp: ngày 17 tháng 8 năm 2012  

 

 Tổng số đại biểu dự họp: 21 người (danh sách 

kèm theo)  

 

 Nội dung cuộc họp:  

-  Các Hội viên gặp gỡ, làm quen, chia sẻ 

thông tin lẫn nhau;  

-  Nghe trình bày một số tài liệu của Hội;  

-  Thảo luận một số nội dung công việc quan trọng của Hội và Chi hội; 

-  Đóng góp ý kiến chuẩn bị Đại hội của Hội.  

 

 Chủ trì cuộc họp: TS.Nguyễn Chí Thành 

    Phó Chủ tịch Hội ĐNNVN – Chi hội trưởng Chi hội miền Nam 

 

 Sau khi nghe trình bày về các văn bản liên quan đến tổ chức của Hội, bản dự thảo 

Điều lệ của Hội và dự kiến những hoạt động của Chi hội trong thời gian sắp tới, tất cả các 

đại biểu đều phát biểu ý kiến, nêu các sáng kiến hoạt động và đã thống nhất những vấn đề 

như sau:  

 

1.  Việc thành lập Hội Đất ngập nước, đặc biệt là Chi hội ĐNN miền Nam là cần thiết, 

vì ở miền Nam có vùng ĐNN rộng lớn nhất cả nước là ĐBSCL, vùng ĐNN miền Đông 

Nam bộ có nhiều loại ĐNN đặc thù, có giá trị cao về bảo tồn ĐDSH và kinh tế, xã hội ở 

lưu vực của hệ thống sông Đồng Nai.  

 

2.  Đề nghị Chi hội lập trang Web để có phương tiện chia sẻ thông tin giữa các hội 

viên và các đơn vị, tổ chức tham gia Chi hội. Các hội viên sẽ gửi thông tin cho trang Web 

 



3. Chi hội sẽ tổ chức luân phiên cho các hội viên đi tham dự các cuộc hội thảo, chia 

sẻ thông tin, kinh nghiệm lần lượt đến các đơn vị 

(VQG Cát Tiên, Khu BTTN và Văn hóa Đồng Nai, 

VQG Lò Gò-Xa Mát, VQG Tràm Chim, Trung 

tâm nghiên cứu rừng ngập mặn Cần Giờ,…..). 

  

Chi phí tổ chức hội thảo/hội nghị do đơn vị 

chủ trì chịu trách nhiệm. Chi phí đưa đón đại biểu 

do các hội viên tự lo, hoặc đơn vị đăng cai đài thọ 

(nếu có điều kiện).  

  

Trước mắt, dự kiến kế hoạch đã được thủ 

trưởng các đơn vị nhất trí như sau:   

 -  Trong tháng 9/2012 Khu BTTN và Văn hóa Đồng Nai sẽ đăng cai tổ chức hội 

thảo về quản lý hồ Trị An.  

 -  Trong khoảng tháng 11-12/2012 VQG Tràm Chim sẽ đăng cai tổ chức hội thảo 

về quản lý vùng ĐNN Tràm Chim – khu Ramsar thứ 2000 của thế giới.  

 

 Cuộc họp của Chi hội sẽ lồng ghép trong các 

cuộc hội thảo này.  

 

3. Đề nghị Hội ĐNN Việt Nam cấp thẻ cho các 

hội viên của Hội.  

 

4. Đề nghị trong Điều lệ của Hội ĐNN Việt 

Nam cần ghi rõ các chức năng của Hội (không 

phải nhiệm vụ), trong đó quy định chức năng phản 

biện xã hội.  

 

5. Đề nghị Hội ĐNN Việt Nam nếu có kế hoạch tổ chức đại hội thì nên vào tháng 11, 

vì tháng 12 các đơn vị đều rất bận các công việc cuối năm, và gửi giấy mời cho tất cả các 

hội viên, nếu ai có điều kiện sẽ tự lo kinh phí để tham dự. Riêng các hội viên là thủ 

trưởng các đơn vị sẽ cố gắng tham dự đầy đủ.  

 

6. Các đơn vị sẽ cố gắng đăng ký các công trình trong kế hoạch năm 2013 để được 

cấp kinh phí, tạo điều kiện có sự tham gia thực hiện của các hội viên của Chi hội. Cụ thể:   

 

 -  VQG Cát Tiên sẽ đăng ký công trình điều tra, quản lý và sử dụng bền vững hệ 

sinh thái và các tài nguyên ĐNN ở VQG Cát Tiên. 

 



 -  Khu BTTN và Văn hóa Đồng Nai sẽ tiếp tục xúc tiến xin phê duyệt đề tài điều 

tra, quản lý và sử dụng bền vững hệ sinh thái và các tài nguyên ĐNN ở khu Vĩnh Cửu. 

 

7. Về hội phí, tất cả các đại biểu nhất trí mức hội phí của cá nhân thấp nhất là 

120.000 đồng/năm. Nếu cá nhân nào không có điều kiện thì được miễn.  

Các đơn vị sẽ đóng góp cho các hoạt động của Chi hội, như lập và quản lý trang 

Web, tổ chức các hoạt động luân phiên,… Mức đóng góp mỗi đơn vị từ 3-5 triệu 

đồng/năm.  

 

                                                                                                  NGƯỜI BÁO CÁO 

                                                                                                                                  

 
                                                                                               TS.Nguyễn Chí Thành 

 

 

 

Nơi nhận: 

- Chủ tịch Hội (để BC) 

- Các đơn vị tham gia Chi hội 

- Các hội viên  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DANH SÁCH CÁC ĐẠI BIỂU THAM DỰ 

Cuộc họp Chi hội Đất ngập nước miền Nam 

(ngày 17/8/2012 tại TP.Hồ Chí Minh) 

 

 

1. GS.TSKH.Phan Liêu, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Đất Việt Nam 

2. TS.Phạm Quang Khánh, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Đất Việt Nam  

3. ThS.Nguyễn Văn Diện, Giám đốc VQG Cát Tiên (tỉnh Đồng Nai) 

4. TS.Phạm Hữu Khánh, VQG Cát Tiên (tỉnh Đồng Nai)  

5. KS.Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc VQG Tràm Chim (tỉnh Đồng Tháp) 

6. ThS.Trần Đình Huệ, Phó Giám đốc VQG Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) 

7. ThS.Nguyễn Đình Xuân, Giám đốc VQG Lò Gò-Xa Mát (tỉnh Tây Ninh) 

8. ThS.Nguyễn Kim Phụng, Phó Giám đốc VQG Lò Gò-Xa Mát  

9. KS.Nguyễn Thanh Tùng, VQG Lò Gò-Xa Mát  

10. TS.Lê Đức Tuấn, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu rừng ngập mặn Cần Giờ 

11. KS.Hoàng Thị Hạnh, Trung tâm NC rừng ngập nước Cà Mau (tỉnh Cà Mau) 

12. TS.Viên Ngọc Nam, Trường đại học Nông Lâm TP.HCM 

13. TS.Nguyễn Hồng Quân, Viện Môi trường và Tài nguyên, ĐHQG-TP.HCM 

14. ThS.Nguyễn Văn Đệ, Viện Địa lý-Tài nguyên TP.HCM 

15. ThS.Lưu Hải Tùng, Viện Địa lý-Tài nguyên TP.HCM  

16. ThS.Nguyễn Xuân Vinh, Viện sinh học nhiệt đới, TP.HCM 

17. TS.Nguyễn Chí Thành, Trung tâm nghiên cứu rừng và đất ngập nước 

18. ThS.Lê Hữu Phú, Trung tâm nghiên cứu rừng và đất ngập nước  

19. ThS.Đinh Văn Tài, Trung tâm nghiên cứu rừng và đất ngập nước  

20. KS.Nguyễn Tiến Dũng, Trung tâm nghiên cứu rừng và đất ngập nước  

21. CN.Nguyễn Thị Xuân Trinh, Trung tâm nghiên cứu rừng và đất ngập nước  

 

 

 

 


