




Các đại biểu dự Đại hội lần thứ nhất VNCOLD, 11/7/2004



Các đại biểu dự Đại hội lần thứ nhất VNCOLD, 11/7/2004



Cuộc họp Đoàn Chủ tịch VNCOLD mở rộng



Khai trương trụ sở mới của Văn phòng VNCOLD, 2/5/2007



Đại hội Chi hội Miền Trung, 18/10/2008



Thảo luận phương án kỹ thuật cống đập ngăn
mặn hạ lưu sông Dinh (Ninh Thuận)



Hội thảo “Công nghệ khoan phụt tiên tiến trong khoan
phụt đập lớn” (có sự tham gia của các báo cáo viên từ
Pháp, Trung Quốc, Hàn Quốc,… ), 30/8/2006





Hội thảo Việt Nam – New Zealand
“Ảnh hưởng của động đất đến công
trình xây dựng” , 7/10/2008



Các chuyên gia tin học của VNCOLD
và Đại Học Thủy Lợi quản trị web site

www.vncold.vn



Trang chủ phần tiếng Anh – Pháp của
www,vncold.vn

Nửa triệu phiên truy cập (IP) tại 95 quốc gia mỗi tháng



Thành lập Ban Khoa học Công nghệ của
VNCOLD, 15/12/2007



Các cán bộ quản lý cùng với các chuyên gia
VNCOLD báo cáo những vấn đề kỹ thuật của đập
Cửa Đạt với Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp & PTNT



Các thành viên VNCOLD đã đóng góp tích cực trong quá trình xây dựng
đập đá đầm nén phủ bản mặt bê tông Cửa Đạt (Thanh Hóa)

cao nhất nước ta (118m)



Các thành viên VNCOLD đã đóng góp tích cực trong
quá trình xây dựng đập bê tông đầm lăn Định Bình

(Bình Định) khởi công đầu tiên nước ta (64m)



Các thành viên VNCOLD đã đóng góp tích cực trong quá trình xây dựng
đập ngăn mặn Thảo Long (Thừa Thiên – Huế) dài nhất nước ta (481m)



Các chuyên gia VNCOLD và Tổng Công ty Sông Đà trên công trường
đập thủy điện Sơn La



Các thành viên VNCOLD đã đóng góp tích
cực trong quá trình lập và triển khai dự án

ngăn triều, chống lũ và khắc phục úng
ngập tại TP HCM



Hội tháo Việt Nam – Hàn Quốc
“Phát triển hạ tầng thủy lợi”,8-9/11/2007



Hướng dẫn GS. Louis Berga, Chủ tịch Hội Đập lớn Thế giới
(ICOLD) thăm cống đập BaLai (Bến Tre)



Tại Sofia (Bulgaria, tháng 6/2008) Chủ tịch VNCOLD trình bày kế hoạch
tổ chức Hội nghị Hội Đập lớn Thế giới (ICOLD) tại Hà Nội năm 2010



Đại biểu 88 nước thành viên của ICOLD họp tại Sofia
(Bulgaria, 6/2008) chăm chú lắng nghe kế hoạch tổ chức

Hội nghị ICOLD năm 2010 tại Hà Nội



Hội nghị ICOLD tại Brasilia (Brazil, tháng 5/2009) đã thông qua kế hoạch
chi tiết tổ chức Hội nghị Đập lớn Thế giới,23 – 26/5/2010 tại Hà Nội



Hơn 1200 đại biểu dự Hội nghị
ICOLD tại Brasilia (Brazil, tháng
5/2009) đã biểu thị sự quan tâm
đặc biệt đến sự kiện Hội nghị

ICOLD năm 2010 tại Hà Nội. Trong
cuộc họp chấp hành, “Vietnam” là

từ được nhắc đến nhiều nhất.



Welcome to Vietnam!
Bi Vi t !Bienvenue au Vietnam!

Trang bìa Thông báo khởi đầu
cua Hội nghị ICOLD 2010



Suốt thời gian Hội nghị ICOLD tại
Brasilia (Brazil, 5/2009) vừa qua,
đại biểu Công ty Venus, đơn vị
phối hợp với VNCOLD tổ chức sự
kiện, hết sức bận rộn phân phát
tài liệu cho các đại biểu quốc tế.



Logo của Hội nghị ICOLD
năm 2010 tại Hà Nội

Trung tâm Hội nghị quốc gia là địa điểm họp Hội nghị ICOLD 2010



Thư của Phó Thủ tướng CHXHCN Việt Nam Hoàng Trung Hải
chào mừng Hội nghị,ICOLD 2010 :
“Thay m�t Chính Ph n��c CHXHCN Vi�t Nam, tôi nhi�t li�t chào
m�ng quí v đ"i bi$u t� nhi%u n��c đã đ'n Vi�t Nam d) H*i ngh 
th�+ng niên l-n th. 78 ca H*i Đ2p l�n Th' gi�i (ICOLD)…… N*i
dung ca H*i ngh ch;c ch;n s= h't s.c h>u ích cho s) nghi�p
xây d)ng đ2p, phát tri$n nguCn n��c D Vi�t Nam, cũng nh� các
n��c trên th' gi�i. Chính ph CHXHCN Vi�t Nam t"o mGi đi%u
ki�n thu2n lIi đ$ H*i ngh thành công tJt đKp…”



Hội thảo quốc tế “ASIA 2008 – Thủy lợi & Phát triển năng
lượng tái tạo ở châu Á” tại Đà Nẵng, 3/2008



Hội thảo quốc tế “ASIA 2008 – Thủy lợi & Phát triển năng
lượng tái tạo ở châu Á” tại Đà Nẵng, 3/2008



Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải gặp gỡ các đại
biểu quốc tế trong Hội thảo “ASIA 2008 – Thủy lợi &
Phát triển năng lượng tái tạo ở châu Á” tại Đà Nẵng,
3/2008



Các đại biẻu Nhật Bản thăm gian trưng bày của VNCOLD
tại Triển lãm bên lề Hội thảo quốc tế “ASIA 2008 – Thủy lợi &
Phát triển năng lượng tái tạo ở châu Á” tại Đà Nẵng, 3/2008



Đại biểu 2 Hội Đập lớn Việt Nam & Trung Quốc thảo luận và ký
kết Hiệp định hợp tác dài hạn



Họp các Hội Đập lớn vùng Châu Á – Thái
Bình Dương tại Sofia (Bulgaria)



Chủ tịch VNCOLD trình bày báo
cáo “Chiến lược giảm nhẹ thiệt
hại do thiên tai và phát triển bền
vững nguồn nước tại Việt Nam”
trong Hội nghị Hội đồng điều
phối xây dựng châu Á (ACECC)
tại Đài Bắc (Đài Loan), 6/2007.



GS.TS. Trương Đình Dụ & các cộng sự, tác giả đề án “Đập xà lan di
động tại Đồng bằng sông Cửu Long”, nhận Giải thưởng của ACECC



VNCOLD & Tập
đoàn Chugoku

(Nhật Bản) ký kết
Bản Ghi nhớ cộng

tác nghiên cứu
năng lượng sạch.



Tập đoàn FARAB (Iran) và các đối tác Việt Nam: Công ty Tư
vấn Thái Bình & Công ty Sông Đà 21 ký kết cộng tác đầu tư

thủy điện qua sự giới thiệu của VNCOLD



Khoảng 40% cổ phiếu của Thủy điện nhỏ Núi Cốc do
các thành viên của VNCOLD đóng góp



Các cổ đông thăm Thủy điện Núi Cốc, dự kiến
sẽ phát điện vào cuối tháng 4/2009




