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Có ba cấp độ của chứng nhận Tiêu chuẩn AWS mà đơn vị có thể đạt được: Cơ bản, Vàng và Bạch Kim. Tất cả các tiêu chí cơ bản 
phải được đáp ứng như một yêu cầu tối thiểu để được chứng nhận. Điểm bổ sung sẽ được trao cho việc thực hiện được các tiêu chí 
nâng cao. Số điểm đạt được càng lớn thì mức độ thực hiện quản lý bảo tồn nước và chứng nhận do AWS cấp càng cao.  
 
Các tiêu chí nâng cao và chứng nhận cấp cao hơn được đưa ra để ghi nhận việc quản lý bảo tồn nước tốt sẽ cố gắng để cải thiện và 
cam kết hành động liên tục để phản ánh những thay đổi liên tục của điều kiện tại địa phương. Một số điểm chỉ số hiển thị một loạt các 
điểm có thể phản ánh mức độ nỗ lực và thành quả đối với chỉ số. Cơ quan đánh giá mức độ tuân thủ với sự tham vấn của đơn sẽ 
phân bổ số điểm cho mỗi chỉ số. 
 
Hạng vàng được trao cho đơn vị nỗ lực thực hiện quản lý, bảo tồn nước của họ lên mức tốt nhất. Điểm cần thiết cho mỗi cấp chứng 
nhận với tất cả các Chỉ số Chính và Chỉ số nâng cao như sau: 
 
AWS Cơ bản: 0 - 39 điểm 
AWS Vàng: 40 - 79 điểm 
AWS Bạch kim: 80 điểm trở lên
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v2.0 Indicator v2.0 Advanced Indicator Text v2.0 
Points 

Notes 

Bước 1  
1.4.3 Bao gồm các yếu tố sử dụng nước tại lưu vực xuất xứ của đầu 

được định lượng  
7  

1.5.8 Nỗ lực của đợn vị để hỗ trợ thực hiện thu thập dữ liệu nước 
liên quan đến lưu vực được xác định 

4-7 Những điều dưới đây phải được 
thực hiện  để đạt được 4 điểm : 
• Xây dựng kế hoạch cung cấp 

dữ liệu cấp lưu vực cùng với 
việc thu thập dữ liệu thực tế; 

 
Ngoài ra, để nhận thêm điểm 
: 
• Hai hoặc nhiều loại dữ liệu 

bên ngoài  liên quan đến nước 
được thu thập; (+1) 

• Ít nhất một loại dữ liệu được 
thu thập bằng các phương 
pháp được chứng nhận hoặc  
các tổ chức thử nghiệm được 
cấp phép; (+1) 

• Chia sẻ dữ liệu với các bên liên 
quan; (+1) 

1.5.9 Cung cấp đầy đủ WASH trong các lưu vực xuất xứ của 
nguyên liệu đầu vào chính phải được xác định 

4  

1.6.3 Các vấn đề về nước trong tương lai sẽ được xác định, bao gồm 
các tác động và xu hướng dự kiến 

3  
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1.6.4 Các tác động xã hội tiềm ẩn liên quan đến nước từ đơn vị sẽ được 

xác định, dẫn đến đánh giá tác động xã hội với trọng tâm cụ thể là 
nước 

4  

Bước 2 
2.1.2 Một tuyên bố bao hàm rõ ràng tất cả các yêu cầu đặt ra trong chỉ 

tiêu 
2.1.1 và được ký bởi ban điều hành hoặc quản trị cấp cao nhất của 
tổ chức và công bố công khai được xác định 

1  

2.3.3 Các hoạt động hợp tác/quản lý bảo tồn nguồn nước với các đơn vị 
khác trong cùng một lưu vực (có thể cùng hoặc không cùng một tổ 
chức) được xác định và mô tả 

4  

2.3.4 Các hoạt động hợp tác/quản lý bảo tồn nguồn nước với các đơn vị 
khác ở một lưu vực (có thể cùng hoặc không cùng một tổ chức) 
được xác định và mô tả 

4  

2.3.5 Sự đồng thuận của các bên liên quan sẽ được tìm kiếm trong kế 
hoạch quản lý bảo tồn nguồn nước của đơn vị. Cần đạt được sự 
đồng thuận ở ít nhất một mục tiêu. Một danh sách các mục tiêu có 
sự đồng thuận và các bên liên quan dược xác định 

7  

2.4.2 Một kế hoạch giảm thiểu hoặc thích ứng với rủi ro về nước gắn với 
các dự báo về biến đổi khí hậu được phát triển phối hợp của các cơ 
quan hạ tầng và công cộng liên quan được xác định 

6  

Bước 3 
3.1.3 Bằng chứng về sự cải thiện năng lực quản trị nước từ thời điểm cơ 

bản được lựa chọn bởi đơn vị được xác định 
2  

3.1.4 Bằng chứng từ các bên liên quan có tính đại diện cho thấy 
đồng thuận rằng đơn vị được coi là đóng góp tích cực vào việc 
quản trị nước tốt của lưu vực được xác định 

2  

3.3.4 Tổng lượng nước được phân bổ lại một cách tự nguyện (từ 
nguồn nước tiết kiệm tại chỗ) cho các nhu cầu xã hội, văn hóa và 
môi trường được định lượng 

6  
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3.5.2 Bằng chứng về việc đã hoàn thành việc khôi phục các Khu vực quan 

trọng liên quan đến nước bị xuống cấp nghiêm trọng hoặc không 
hoạt động hoặc, bao gồm cả các giá trị văn hóa thích hợp từ ngày 
cơ bản do đơn vị lựa chọn. Các khu vực được khôi phục có thể nằm 
ngoài khu vực đơn vị, nhưng trong cùng lưu vực 

6  

3.5.3 Bằng chứng từ các bên liên quan có tính đại diện cho thấy sự đồng 
thuận rằng đơn vị đóng góp tích cực vào tình trạng lành mạnh của 
các khu vực quan trọng liên quan đến nước trong lưu vực được xác 
định 

2  

3.6.3 Danh sách các hành động được thực hiện để hỗ trợ việc cung cấp 
tiếp cận nước uống an toàn, vệ sinh đầy đủ và nhận thức về vệ sinh 
cho các bên liên quan được xác định 

5  

3.6.4 Tại các lưu vực mà WASH được xác định là một thách thức chung 
về nước, bằng chứng về những nỗ lực được thực hiện với các cơ 
quan khu vực công liên quan để chia sẻ thông tin và vận động thay 
đổi để giải quyết vấn đề tiếp cận nước uống an toàn và vệ sinh 
được xác định 

4  

3.7.3 Các hành động được thực hiện để giải quyết các rủi ro và thách thức 
liên quan đến nước của việc sử dụng nước gián tiếp bên ngoài lưu 
vực phải được văn bản hóa và đánh giá 

5-7 Phải làm như sau để đạt được 
5 điểm: 
• Danh sách các hành động đơn 

vị đã thực hiện với minh chứng  
Ngoài ra, để nhận thêm 
điểm: 
• Minh chứng là các nhà cung 

cấp có hành động do sự 
tham gia của đơn vị; (+1) 

• Thành quả của các hành 
động được đánh giá và 
định lượng nếu được 
; (+1) 
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3.9.6 Việc đạt được các thực hành tốt liên quan đến mục tiêu về 

quản trị tốt nguồn nước được định lượng 
8  

3.9.7 Việc đạt được các thực hành tốt liên quan đến mục tiêu về cân 
bằng bền vững nguồn nước được định lượng 
 

8  

3.9.8 Việc đạt được các thực hành tốt liên quan đến mục tiêu về chất 
lượng nước được định lượng 

8  

3.9.9 Việc đạt được các thực hành tốt liên quan đến mục tiêu về duy 
trì các Khu vực Quan trọng Liên quan đến Nước của đơn vị 
được thực hiện 

8  

3.9.10 Việc đạt được các thực hành tốt liên quan đến mục tiêu về 
WASH được định lượng 

4  

3.9.11 Danh sách các nỗ lực để phổ biến thực hành tốt được xác định 3  
3.9.12 Danh sách các hoạt động và nỗ lực tập thể, bao gồm cả tổ chức 

liên quan, vị trí của các cá nhân của các thực thể liên quan, và 
một mô tả về vai trò của đơn vị được xác định 
 
 

8-14 Phải làm như sau để đạt 8 điểm: 
• Một danh sách các hành động tập 

thể với minh chứng; 
 
Ngoài ra, để nhận thêm điểm: 
• Nhiều hơn một hành động được 

thực hiện, cho mỗi hành động bổ 
sung; (+2, tối đa 4) 

• Đóng góp vào hơn một lĩnh vực 
đầu ra của AWS; (+2) 

3.9.13 Minh chứng bằng định lượng cho những tiến bộ do hành động 
tập thể so với ngày cơ bản được chọn bởi đơn vị cần được xác 
định và minh chứng từ đại diện thích hợp các bên liên quan đến 

3-10 Phải làm như sau để đạt 3 điểm: 
• Bằng chứng về sự cải thiện được 

định lượng từ ngày cơ bản; 
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hành động tập thể (bao gồm cả những người thực hiện hành 
động và những người bị ảnh hưởng bởi hành động) mà đơn vị 
đóng góp thực chất và tích cực vào thành tựu của hành động 
tập thể được xác định 
 

• Xác nhận đóng góp tích cực và 
thực chất của đơn vị từ các bên 
liên quan tham gia vào hành 
động và những bên bị tác động 
bởi hành động  

 
Ngoài ra, để nhận thêm điểm: 
• Nhiều hơn một hành động, cho 

mỗi hành động bổ sung; (+2, tối 
đa 4) 

Đóng góp vào hơn một lĩnh vực đầu 
ra của AWS; (+2) 

Bước 4 
4.1.4 Đánh giá của cấp quản trị hoặc cấp điều hành, bao gồm thảo 

luận về những thách thức về nước chung, rủi ro và cơ hội về 
nước, và mọi lợi ích hoặc tiết kiệm chi phí liên quan đến nước 
được hiện thực và các sự cố liên quan được xác định 

3  



TIÊU CHUẨN AWS 2.0 
BẢNG ĐIỂM 

7 

 

 

 
4.3.2 Các nỗ lực của đơn vị nhằm giải quyết các thách thức về 

nguồn nước chung được các bên liên quan đánh giá. Điều này 
bao gồm việc đánh giá của các bên liên quan về những nỗ lực 
của đơn vị trên tất cả năm lĩnh vực kết quả và đề xuất của họ 
để tiếp tục cải tiến  

6  

Bước 5 
5.3.2 Những nỗ lực của đơn vị để thực hiện Tiêu chuẩn AWS được 

phổ biến trong báo cáo hàng năm của tổ chức 
1 v1.0 6.8 đã được thay thế bởi v2.0 

5.3.2 và 5.3.3 
5.3.3 Lợi ích đối với đơn vị và các bên liên quan từ việc thực hiện 

Tiêu chuẩn AWS được định lượng trong báo cáo hàng năm của 
tổ chức 

1 v1.0 6.8 đã được thay thế bởi v2.0 
5.3.2 và 5.3.3 
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