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Phó Chủ tịch danh dự Ủy hội Đập lớn Thế giới 

 

 Với sự hưởng ứng của đông đảo các cơ quan quản lý, nghiên cứu, đào tạo, các 

doanh nghiệp, các vị lãnh đạo lão thành, các chuyên gia, kỹ sư, kỹ thuật viên,.. trong 

lĩnh vực thủy lợi – thủy điện, Hội khoa học kỹ thuật chuyên ngành, Hội Đập lớn và 

Phát triển nguồn nước Việt Nam (VNCOLD)...đã được thành lập ngày 11/7/2004. Từ 

đó đến nay Hội đã có những hoạt động rất tích cực, tổ chức và động viên hội viên và 

các chuyên gia giỏi góp phần thực hiện những chương trình lớn của Nhà nước về thuỷ 

lợi, thuỷ điện, tài nguyên nước, phòng tránh thiên tai, bảo vệ và cải thiện môi trường 

nước, tham gia các hoạt đông hợp tác quốc tế.   

 

 

Các đại biểu dự Đại hội thành lập Hội Đập lớn và Phát triển nguồn nước Việt Nam 

(Đại học Thủy lợi, 11/7/2004) 

Hội có 72 hội viên tập thể và số lượng này không ngừng tăng lên cùng với hàng 

trăm hội viên cá nhân. Ngoài Văn phòng tại Hà Nội, Hội đã đặt các  Văn phòng liên lạc 

của Hội ở miền Trung tại TP Nha Trang  & ở miền Nam tại TP Hồ Chí Minh. Một số tổ 

chức trực tiếp được Hội bảo trợ  luôn hoạt động có hiệu quả là: Trung tâm Tư vấn 

KHCN Phát triển Tài nguyên nước (CCWR). Công ty Tư vấn phát triển hạ tầng (IDCC) 

tại Hà Nội và gần đây có thêm Viện đổi mới công nghệ Thủy lợi Mekong (MWI) tại TP 



 

 

Hồ Chí Minh. Câu lạc bộ thủy điện (HPC) tập hợp các cá nhân và đơn vị liên quan đến 

thủy điện với mục đích trao đổi thông tin, kinh nghiệm khai thác hiệu quả tổng hợp 

nguồn nước và phát triển thủy điện bền vững tại Việt Nam. 

 
Đại hội Chi hội Miền Trung  (8/2008) 

 Hội đã tích cực thực hiện chức năng tư vấn, phản biện và tham gia trực tiếp 

vào nhiều dự án quan trọng, nhiều chủ đề ‘nóng’ của ngành: 

 

Thảo luận phương án kỹ thuật đập Cửa Đạt (2009) 

- Dòng chảy 

sông Hồng hạ thấp, 

cạn kiệt trong mùa 

khô.  

- Úng ngập tại 

TP Hồ Chí Minh và 

các đô thị. 

- An toàn đập. 

- Thủy điện trên 

dòng chính sông 

Mekong. 

- Khai thác sử 

dụng tổng hợp 

nguồn nước. 

Hội đã chủ 

động giới thiệu 

những thành tựu 

nghiên cứu trong 

nước và trên thế 

giới, bước đầu thử 

nghiệm và áp dụng 

thực tế thành 

công: xây dựng 

các loại đập: đập 

bê tông đầm lăn 

(đập Định Bình 

(Bình Định) đầu 



 

 

tiên thuộc loại này tại Việt Nam 2002), đập đá nện phủ mặt bê tông cốt thép (đập Cửa 

Đạt (Thanh Hóa) cao nhất nước ta (118m) thuộc loại này), cống đập trụ đỡ giữa dòng 

chính (cống đập Thảo Long (Thừa Thiên Huế) dài (540m) nhất nước ta, ngưỡng đập 

tràn kiểu ‘phím đàn’ (đập Văn Phong (Bình Định)), ngưỡng đập tràn răng cưa (đập 

Phước Hòa (Bình Dương)), tràn ‘cầu chì‟ (đập Saloun (Bình Thuận)),… 

Các chuyên gia của Hội đã trực tiếp tham gia xử lý, thẩm định kỹ thuật các dự án đập 

Cửa Đạt (Thanh Hóa), đập Tả Trạch (Thừa Thiên Huế),  hệ thổng thủy lợi lớn Ngàn 

Trươi – Cẩm Trang (Hà Tĩnh), …đem lại hiệu quả cao về kỹ thuật và  kinh tế.  

Đã biên tập và phát hành nhiều ấn phẩm như ‟Atlas Đập lớn Việt Nam’ (bản tiếng 

Anh & tiếng Việt), „Sổ tay an toàn đập‟, „Sổ tay phòng chống thiên tai‟,…  

 Hàng năm tổ chức 3~4 hội thảo lớn về khoa học công nghệ, trong đó có các 

Hội thảo quốc tế về „Xử lý nền yếu’ (có sự tham gia của các chuyên gia Pháp, Canada, 

Trung Quốc,..), „Ngưỡng đâp tràn   kiểu ‘phím đàn’‟ (có sự tham gia của các chuyên gia 

Pháp, Bỉ…), „Xây dựng đập bê tông đầm lăn‟ (có sự tham gia của các chuyên gia Pháp, 

Marocco), „Phân tich rủi ro lũ‟ (có sự tham gia của các chuyên gia New Zealand), „Ảnh 

hưởng động đất đến an toàn đập‟ (có sự tham gia của chuyên gia Thụy Sĩ), „An toàn đê 

& đập đất loại vừa và nhỏ‟(có sự tham gia của các chuyên gia Pháp),...  

 

 

 Nổi bật nhất 

là 2 sự kiện quốc 

tế lớn mà đã hân 

hạnh được Phó Thủ 

tướng Hoàng Trung 

Hải khai mạc và 

được tổ chức hết 

sức thành công, có 

tiếng vang lớn trong 

nước và trên thế 

giới trong giới 

chuyên môn về xây 

dựng & quản lý 

đập.  

 

 

Phó Thủ 

tướng Hoàng Trung 

Hải gặp gỡ các vị 

khách (ảnh trên) và 

quang cảnh hội 

trường (ảnh dưới) 

tại  Hội thảo ‘ASIA 

2008’ (Đà Nẵng, 

10-11/3/2008) 



 

 

Một là, Hội thảo „ASIA 2008 - Thuỷ lợi & Phát triển năng lượng tái tạo ở châu 

Á (Water Resources & Renewable Energy Development in Asia)‟ do Hội phối hợp với 

Tập đoàn truyền thông  Aqua Media và Tạp chí quốc tế „Int.J. on Hydropower & Dams‟ 

tổ chức tại Đà Nẵng, 10-11/3/2008, thu hút hơn 400 đại biểu quốc tế đến từ 43  quốc 

gia.  

Hai là, Hội nghị Đập lớn Thế giới lần thứ 78 với tiêu đề ’Đập và sự phát triển 

bền vững nguồn nước’ tại Hà Nội, 31/5-3/6/2010 tại Hà  Nội, với chủ đề: “Đập và sự 

phát triển bền vững” gồm hơn 700 đại biểu của 80 quốc gia, hơn 200 báo cáo khoa học 

đã được trình bày, hơn 60 gian trưng bày tại Triển lãm Kỹ thuật giới thiệu thành tựu và 

sản phẩm mới của các tập đoàn, các hãng tư vấn quốc tế lớn. Đây là sự kiện lớn nhất 

trên thế giới trong năm của giới chuyên môn về xây dựng và quản lý đập, lần đầu tiên 

được tổ chức ở vùng Đông Nam Á. Hội nghị đã nâng cao được uy tín và là sự kiện 

đáng tự hào của ngành xây dựng thủy lợi – thủy điện Việt Nam . GS.TSKH Phạm Hồng 

Giang, Chủ tịch Hội Đập lớn và Phát triển nguồn nước Việt Nam, được bầu làm Phó 

Chủ tịch Ủy Hội Đập lớn Thế giới. 

Hội có quan hệ quốc tế rộng rãi với các Hội Đập lớn các nước, tổ chức chung 

các Hội thảo khoa học, trao đổi các đoàn tham quan kỹ thuật với Pháp, Nhật Bản, 

Marocco, Iran, Trung Quốc, New Zealand,… Đại diện của Hội đã tham dự các Hội nghị 

thường niên của Ủy hội Đập lớn Thế giới, các Hội nghị Đập  lớn các vùng và nhiều Hội 

nghị của các Tổ chức Quốc tế khác. 

 

 

 

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải khai mạc Hội nghị Đập lớn Thế giới lần thứ 78 

tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội, 31/5-3/6/2010) 



 

 

 
 

Các đại biểu quốc tế tại 

Triển lãm Kỹ thuật bên lề 

Hội nghị Đập lớn Thế giới 

lần thứ 78 tại Trung tâm 

Hội nghị quốc gia (Hà Nội, 

31/5-3/6/2010) 

 

 

 

GS.TSKH. Phạm 

Hồng Giang tham 

gia Đoàn Chủ tịch 

Hội nghị Đập lớn 

Thế giới lần thứ 81 

(Seattle (Hoa 

Kỳ),12-16/8/2013). 

 

 

 Website  www.vncold.vn  hoạt động từ 1/1/2007, đã góp phần rất quan trọng 

vào thành công của Hội.  Đây là cơ quan thông  tin, là phương tiện trao đổi học thuật 

trong & ngoài nước , là diễn đàn của đông đảo hội viên, anh chị em sinh viên, nghiên 

cứu sinh và mọi người quan tâm đến nguồn nước, thủy lợi, thủy điện,… Website gồm 

http://www.vncold.vn/


 

 

cả các phần  tiếng Việt,  tiếng Anh  và  tiếng Pháp  dựa trên  sự đóng góp hoàn toàn tự 

nguyện về biên tập và quản trị mạng.Nội dung website ngày càng phong phú và hiện 

mỗi ngày có khoảng 15 nghìn phiên truy cập,  có uy tín với đông đảo bạn đọc trong và 

ngoài nước, được xếp hạng khá cao trong nước và thế giới. 

 

 

Trang chủ của www.vncold.vn 

 

 

 

Phóng viên www.vncold.vn  trên công trường đập Tả 
Trạch (Thừa Thiên Huế) (2013) 

 

 

Chuyên gia tin học của 
VNCOLD & Đại học Thủy 

lợi quản trị mạng cho 
www.vncold.vn 

Nhìn lại mười năm qua với những nỗ lực lớn và những đóng góp có ý nghĩa của 

Hội Đập lớn và Phát triển nguồn nước Việt Nam,  một Hội kỹ thuật chuyên ngành về  

nguồn nước, thủy lợi, thủy điện, trong những điều kiện hạn chế nhất định, có thể tin 

tưởng  những thành công mới trong chặng đường mới.     

 

http://www.vncold.vn/
http://www.vncold.vn/
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