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VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI MIỀN NAM được thành lập năm 1978 theo Quyết 

định số 864 QĐ/TC ngày 19/8/1978 của Bộ trưởng Bộ Thủy lợi (nay là Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển Nông thôn).  

SOUTHERN INSTITUTE OF WATER RESOURCES RESEARCH (SIWRR) was 

established in 1978 based on Decision No 864 QD/TC dated on 19/08/1978 signed by the 

Minister of Irrigation (now it is the Ministry of Agriculture and Rural Development) 

Trải qua gần 40 năm xây dựng và trưởng thành, hoạt động của Viện luôn đồng hành với 

sự nghiệp phát triển nông nghiệp - nông thôn, quản lý tổng hợp tài nguyên nước, phòng chống 

thiên tai, cải tạo đất, bảo vệ môi trường… ở các tỉnh phía Nam. 

Since nearly 40 years of operation, development and growth, the Institute’s activities 

always have been accompanied with the career of agriculture and rural development, integrated 

water resources management, natural disaster mitigation, land reclamation, environment 

protection… in the Southern provinces of Vietnam. 

  

  

Lễ đón nhận Huân chương Độc lập Hạng 2 năm 2008 và Bằng khen của Thủ tướng Chính 

phủ năm 2013 

Receiving Ceremony of The Second ranked Independence Medal in 2008 and The Prime 

Minister’s diploma of merit in 2013 granted to SIWRR  
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Giấy chứng nhận Giải Bông lúa vàng Việt Nam, 

 năm 2015 

Certificate of Vietnam Gold Rice Cup in 2005 

Chứng nhận kết quả nổi bật trong nghiên 

cứu khoa học và phát triển công nghệ giai 

đoạn 2001-2005 

Certification of outstanding results 

in scientific research and 

technological development in 2001-

2005 

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ - FUNCTIONS AND DUTIES  

- Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam là đơn vị sự nghiệp khoa học công lập có tư cách 

pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc và Ngân hàng Nhà nước; trụ sở 

chính của Viện đặt tại thành phố Hồ Chí Minh. Viện có cơ sở 2 (gồm các phòng thí nghiệm 

chuyên ngành) đặt tại tỉnh Bình Dương. 

- Southern Institute of Water Resources Research is the State Scientific Organization 

has legal personality, private seal, and accepted to open an account at government treasury and 

government bank. The headquarter of the Institute is located in Ho Chi Minh City. The second 

office (including specialised laboratories) is located in Binh Duong province. 

- Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam có chức năng nghiên cứu khoa học, nghiên cứu 

khoa học phục vụ các dịch vụ công ích của nhà nước, tham gia đào tạo sau đại học, hợp tác 

quốc tế, tư vấn và chuyển giao công nghệ về lĩnh vực thủy lợi, thủy điện, môi trường và thực 

hiện các nhiệm vụ của Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam tại miền Nam. 

- The functions of SIWRR is to carry out scientific researches, scientific studies serving 

government public services, post-graduated training, international cooperation; consultancy 

and technology transferring in the fields of water resources, hydropower, and environment and 

perform the duties of Vietnam Academic for Water Resource in the South of Vietnam. 

 

II. LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CỦA VIỆN – RESEARCH AND ACTIVITIES   

- Nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng và nghiên cứu triển khai về thủy lợi, thủy 

điện, bảo vệ môi trường ở các tỉnh phía Nam, bao gồm: (Basic, applied researches, research and 

development about water resources, hydropower, environment protection in the southern 

provinces, including: 

+ Chiến lược phát triển thủy lợi; Water resources development strategies;  

+ Quản lý, sử dụng bền vững tài nguyên đất, nước ở các lưu vực sông; Management 

and sustainable utilization for land and water resources in the river basins; 
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+ Chỉnh trị sông, bảo vệ bờ sông, phòng chống lũ, lụt và giảm nhẹ thiên tai; River 

training and bank protection, flood and natural disaster mitigation and protection;  

+ Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến nguồn nước, quy hoạch, xây dựng và vận hành 

hệ thống thủy lợi, đê điều, thủy sản, nông nghiệp, nông thôn; Impact of climate change on water 

resources, planning, construction and operation of irrigation systems, dikes, fisheries, 

agriculture and rural areas. 

+ Thủy nông cải tạo đất, môi trường, xử lý nước, thủy lợi phục vụ thủy sản, quản lý 

khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, thủy điện; Land reclamation, environment, water 

treatment, irrigation for fisheries, management, exploitation and protection of irrigation and  

hydropower works. 

+ Công nghệ xây dựng công trình thủy lợi; Technology for hydraulic structures 

construction. 

+ Vật liệu xây dựng, kết cấu công trình; Construction materials, work structure; 

+ Nền móng và địa kỹ thuật; Foundation and geotechnical research;  

+ Thủy công, thủy lực và mô hình vật lý các công trình thủy lợi, thủy điện; Hydraulics, 

and physical models for hydraulic and hydropower structures;  

+ Công nghệ thông tin và tự động hóa. Information technology and automation. 

 - Chuyển giao, ứng dụng và triển khai kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công 

nghệ vào sản xuất; Xây dựng quy trình quản lý vận hành các công trình, hệ thống công trình 

thủy lợi, thủy sản; Thiết kế xây dựng mô hình thử nghiệm; Technology transfer, application 

and implementation scientific research results and technology development to production. To 

develop an operational procedure for projects management, irrigation systems, fisheries; design 

and implement test models; 

 - Sản xuất, kinh doanh các sản phẩm từ kết quả nghiên cứu; xuất nhập khẩu công nghệ, 

vật tư, thiết bị thủy lợi, thủy điện, môi trường; Đầu tư xây dựng các công trình, hạng mục công 

trình kết cấu hạ tầng; Production and business of products resulting from research, technology 

import and export, supplies, equipment and irrigation, hydropower, environmental. Investing 

in constructions and infrastructures. 

 - Tư vấn xây dựng về quy hoạch, lập dự án đầu tư xây dựng, đánh giá tác động môi 

trường, khảo sát xây dựng, thiết kế, thẩm tra, thẩm định, giám định, giám sát xây dựng, quản lý 

dự án; Thí nghiệm thủy lực, vật liệu, kết cấu, nền móng, địa kỹ thuật, hóa môi trường thuộc các 

dự án thủy lợi, thủy điện, thủy sản, dân dụng, hạ tầng kỹ thuật nông thôn và môi trường. Tham 

gia biên soạn các quy trình, quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn, định mức kinh tế, kỹ thuật; Thông 

tin, tiếp thị khoa học công nghệ trong các lĩnh vực nghiên cứu nêu trên; Consultant in planning, 

investment projects, environmental impact assessment, construction survey, design, evaluation, 

appraisal, inspection, construction supervision, project management. Hydraulic laboratory, 

materials, structures, foundations, geotechnical, environmental chemistry of projects as 

hydraulic works, hydropower, fisheries, civil, infrastructure and rural environments. 

Participation in compiled procedures, technical regulations, standards and norms for economic, 

technical.  Information, marketing, science and technology in the fields of study mentioned 

above. 

 - Hợp tác trong nước, quốc tế về nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và đào 

tạo nguồn nhân lực trong các lĩnh vực hoạt động của Viện. National and international 

cooperation in scientific researches, technology transfer and capacity building enhancing in all 

fields of our activities. 
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CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VIỆN (ORGANIZATIONAL STRUCTURE) 

BAN GIÁM ĐỐC 
Directorate board  

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC 
Scientific Council 

Phòng Nghiên cứu Động lực sông  

và Công trình Bảo vệ bờ 

Department of River and Coastal Dynamics 

and Bank Protection Works Research 

 

Phòng Nghiên cứu Vật liệu Xây dựng  

và Kết cầu Công trình 

Department of Construction Materials  

and Structure Research 
 

Phòng Nghiên cứu Nền móng  

và Địa Kỹ thuật 

Department of Foundation  

and Geotechnical Engineering Research 

Trung tâm Nghiên cứu Thủy nông  

và Cấp nước 

Center of Water Supply  

and Irrigated Agriculture Research 

Trung tâm Thủy công và Thủy lực  

Center for Hydraulic Construction  

and Hydromechanics 

Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên nước 
Center for Water Resources Technology 

Research 

Trung tâm Nghiên cứu Chỉnh trị sông  

và Phòng tránh Thiên tai 

Center of River Training  

and Natural Disaster Protection Research 

Trung tâm Khoa học Công nghệ Môi trường 

và Sinh thái  

Center of Environmental Technology Sicence 

and Ecology 
 

Trung tâm Nghiên cứu  

Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Nông thôn 
Center of Rural Technical Infrastructure 

Development Research 

Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng  

và Phát triển Công nghệ Thủy lợi  

Center of Water Resources Technology 

Application and Development Research 
 

Trung tâm Trắc địa và Viễn thám 
Center of Geodesy and Remote Sensing 

KHỐI CHUYÊN MÔN 

Specialization 

KHỐI CHỨC NĂNG 

Function group 

Phòng Tổ chức Hành chính 
Organizational - Administrative 

Department 

Phòng Kế hoạch - Tài chính- 
Planning – Financial Department 

Phòng Đào tạo  

và Hợp tác Quốc tế 
Trainning and International Cooperation 

Department 
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III. NHÂN LỰC – HUMAN RESOURCES 

Viện có 180 cán bộ, nhân viên. Trình độ cán bộ khoa học công nghệ của Viện: 

- 9 Giáo sư, Phó Giáo sư; 

- 16 tiến sỹ;  

- 45 thạc sỹ; 

- Hơn 90 kỹ sư và cử nhân; 

Institute has 180 staffs including: 

- 9 Professors, Associate Professors; 

- 16 PhD; 

- 45 Masters; 

- More than 90 engineers and bachelors; 

IV. CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM CỦA VIỆN – 

FACILITIES, EQUIPMENTS AND LABS 

- Trụ sở chính tại 658 Võ Văn Kiệt và Cơ sở 2 tại Bình Dương -  Main office in 

658 Vo Van Kiet street, Ward 1, Dist. 5, HCM city;  Second office in Binh Duong Province 

- Thư viện và Cơ sở đào tạo – Labrary and Training Center; 

- Phòng thí nghiệm Thủy lực. - Hydraulics Laboratory; 

- Phòng thí nghiệm Thủy động lực khu vực phía Nam tại Bình Dương – Fluvial 

and Nautical Hydrodynamic Laboratory for the Southern part in Binh Duong; 

- Phòng thí nghiệm Công nghệ Môi trường và sinh thái (LAS-XD 1037) - 

Environmental and Ecological Technology Laboratory (LAS-XD 1037); 

- Phòng thí nghiệm Địa kỹ thuật và Nền móng (LAS-XD 155) - Geotechnics 

Laboratory and Foundation (LAS-XD 155); 

- Phòng thí nghiệm Vật liệu xây dựng và Kết cấu Công trình (LAS-XD 143) - 

Laboratory of Construction Materials and Structure (LAS-XD 143); 

  
Trụ sở chính của Viện tại TP. Hồ Chí Minh 

Main office in Ho Chi Minh City  

Cơ sở 2 của Viện tại Bình Dương 

Second office in Binh Duong province 
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Thư viện (cơ sở 1)  

Library at the main office with more than 

14000 books 

 

 

 

Nhà đào tạo (cơ sở 2)  

 Training centre, second office in Binh Duong 

  

Phòng Thí nghiệm Thủy lực 

Hydraulics laboratory 

  

Phòng Thí nghiệm Thủy động lực sông biển  

Fluvial and Nautical Hydrodynamic laboratory 
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Phòng Thí nghiệm Vật liệu Xây dựng và Kết cấu công trình 

Laboratory of Construction Materials and Structure 

  

Phòng Thí nghiệm Địa kỹ thuật và Nền móng công trình 

Geotechnics and Foundation laboratory 

  

Phòng Thí nghiệm Khoa học công nghệ Môi trường và Sinh thái 

Environmental and Ecological Technology laboratory 
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KẾT QUẢ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CỦA VIỆN 

SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL ACHIEVEMENTS  

I. LĨNH VỰC THỦY NÔNG, CẢI TẠO ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG - IRRIGATION, 

LAND RECLAMATION AND ENVIRONMENT 

I.1 Thủy nông – Irrigation 

 Nghiên cứu hệ thống thủy nông vùng triều, vùng khô hạn – research and design of canal 

system in tidal affected area and drought zones. 

 Nghiên cứu,ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm nước - Research and apply the water 

saving irrigation technology – drip, sprinkler irrigation techniques for water deficiency. 

  
Hệ thống thủy lợi vùng triều – Canal in 

Mekong delta (canal in Hau Giang ) 

Hệ thống thủy lợi vùng khô hạn – Canal in 

drought zones (Cu Chi irrigation system) 

  
Tưới nhỏ giọt cho cây Nho lấy lá - Drip 

irrigation for Grape leaves that set up 

tensiometer in Binh Thuan province, 2013 

Mô hình tưới phun mưa cho cây Thanh Long- 

Sprinkler irrigation model for dragon fruit in 

Binh Thuan province, 2011 

  
Mô hình tưới phun mưa cho cây cam  

Sprinkler irrigation model for oranges in 

Cai Be, Tien Giang province, 2008 

Tưới phun mưa cho chè  

Sprinkler irrigation for tea in Bao Loc, Lam 

Dong province, 2007 
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I.2. Thủy lợi phục vụ cánh đồng mẫu lớn và nuôi trồng thủy sản – Irrigation for large field 

and aquaculture 

 - Nghiên cứu giải pháp thủy lợi phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp cho các cánh 

đồng mẫu lớn và nuôi trồng thủy sản. 

- Research on the irrigation solution to support restructuring of agricultural sector for 

large fields and aquaculture. 

  
Thủy lợi phục vụ cánh đồng mẫu lớn –  

Large fields in Tien Giang province 

Giải pháp cấp nước bằng trạm bơm xa – sea 

water suply for aquaculture 

 

 

Thiết kế kỹ thuật khu nuôi tôm – technical 

design for shrimp aquaculture  

Mô hình nuôi tôm với hệ thống cấp, thoát 

nước hoàn chỉnh, Cà Mau, năm 2011 

Shrimp growing model with complete 

drainage and supply system in Ca Mau 

province, 2011 

I.3 Cải tạo đất – Land reclamation 

 Nghiên cứu cải tạo đất phèn vùng ĐBSCL bằng biện pháp thủy lợi.  

 Reclamation of acid sulphate soils in the Mekong delta by water resoures measures.  

 Nghiên cứu, xây dựng quy trình rửa mặn cải tạo đất, phục hồi vùng đất bị nhiễm mặn do 

nuôi trồng thủy sản để canh tác lúa cho vùng sản xuất ven biển. 

 Research and develop the desalination process for land reclamation and restoration from 

aquacultural activities for rice cultivation in the coastal areas. 
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Thí nghiệm trồng lúa trên đất rửa mặn tại 

huyện Giá Rai, Bạc Liêu,năm 2011 

Experiment on rice cultivation in desalted 

land in Gia Rai, Bac Lieu province, 2011 

Hội thảo đầu bờ về rửa mặn và trồng lúa trên 

đất rửa mặn, Bạc Liêu, năm 2011 

Field workshop about desalination and  rice 

growing in desalted soil, Bac Lieu province 

I.4 Môi trường, chất lượng nước và thủy văn –Environment, water quality and hydrology 

 - Nghiên cứu giải pháp thủy lợi bảo vệ môi trường phục vụ nuôi trồng thủy sản: hệ thống 

cấp, thoát nước hoàn chỉnh, xử lý nước thải ao nuôi tôm, cá tra... 

- Research on the irrigation solution and environment attend to aquaculture such as: 

complete drainage and supply system, waste water treatment for pond’s shrimp and catfish… 

 
 

Giám sát môi trường khu nuôi tôm, 

Cà Mau, năm 2011 

Environment monitoring of pond’s shrimp in 

Ca Mau province, 2011 

Mô hình xử lý chất lượng nước ao nuôi cá tra, 

An Giang, năm 2010 

Water treatment model for catfish growing in 

An Giang province, 2010 

  
Giám sát môi trường khu nuôi tôm,  

Bạc Liêu, năm 2011 

Environment monitoring of pond’s shrimp in 

Bac Lieu province, 2011 

Quan trắc dòng chảy, chất lượng nước – 

Water flow and water quality monitoring 
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II.  NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN TÀI NGUYÊN NƯỚC: ỨNG DỤNG MÔ HÌNH 

TOÁN, CÔNG NGHỆ VIỄN THÁM VÀ TỰ ĐỘNG HÓA – RESEARCH 

RELATED TO WATER RESOURCES: APPLICATION OF 

MATHEMATICAL MODEL, REMOTE SENSING AND AUTOMATION  

II.1 Dự báo nguồn nước, dự báo lũ và xâm nhập mặn – Water resources forecast, flood 

and salinity forecast  

 Các nghiên cứu liên quan đến dự báo nguồn nước, dự báo lũ và xâm nhập mặn theo các 

kịch bản phát triển ở thợng lưu và ĐBSCL. 

 Researches related to water resources forecast, flood and salinity intrusion simulation 

based on the upstream development scenarios and development in Mekong delta. 

 Dự báo xâm nhập mặn hàng năm phục vụ sản xuất và dân sinh cho vùng ĐBSCL được 

Viện thực hiện hàng năm vào mùa khô, bắt đầu từ tháng 12 năm trước đến tháng 5 năm sau. 

Kết quả tính toán dòng chảy bằng mô hình toán mô phỏng diễn biến xâm nhập mặn vào nội 

đồng dọc các sông kênh chính theo không gian và thời gian đã phục vụ kịp thời các địa phương 

trong việc chủ động lấy nước, chỉ đạo sản xuất và chống hạn. 

 Annual salinity intrusion forecast - SIWRR uses MIKE to forecast the salinity intrusion 

for production and livehood in the Mekong delta every year at the dry season from December 

of recent year till May next year. The simulation results through mathematical model of salinity 

intrusion process to inland along main canals spatially and time have been contributed the local 

areas to get water, production guidance and drought protection. 

 

 
Sơ đồ công cụ phục vụ mô phỏng lũ và xâm nhập mặn ở ĐBSCL  

 Flowchart of modelling tools for simulation of flood and salinity intrusion  

in the Mekong delta 
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Sơ đồ mô hình thủy lực MIKE 11 mô phỏng 

vùng ĐBSCL 

The application of MIKE11 in the  Mekong 

Delta to simulate flood and salinity 

intrusion 

 

Sơ đồ mô hình thủy lực MIKE 11 trên dòng 

chính Mê Công 

The application of MIKE11 in the  

Mainstream Mekong River 

 

  

Mô phỏng xâm nhập mặn vùng ĐBSCL 

Salinity intrusion simulation in the Mekong 

Delta in 2005 

Dự báo xâm nhập mặn trường hợp bất lợi 

Salinity intrusion forecast in  

the Mekong Delta in worse case 
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Mô phỏng ngập lũ vùng ĐBSCL ảnh hưởng 

đê bao năm lũ nhỏ 

Simulation for small flood and impact of 

flood embankment in 1998 flood 

Mô phỏng ngập lũ vùng ĐBSCL ảnh hưởng 

đê bao năm lũ lớn 

Simulation for large flood and impact of 

flood embankment in 2000 flood 
  

II.2. Tính toán cân bằng nước, lan truyền thành phần nguồn nước - Calculation of water 

balance and transportation of water source components 

 - Ứng dụng các mô hình toán và phần mềm chuyên dụng (MIKE BASIN, MIKE 11, 

IQQM…) tính toán cân bằng nước ở lưu vực sông Mê Công và vùng ĐBSCL phục vụ quy 

hoạch, sử dụng tổng hợp, quản lý và phát triển tài nguyên nước;  

- To apply mathematical models and specialized softwares (MIKE BASIN, MIKE 11, 

IQQM, etc.) to calculate the water balance in the Mekong River basin and Mekong Delta for 

the master planning, integrated usage, management and development of water resources. 

 - Mô phỏng và phân tích thủy lực trong lĩnh vực công trình thủy lợi, thủy điện, tài nguyên 

nước; thủy động lực môi trường, chất lượng nước (lan truyền nước, lan truyền chất, ô nhiễm và 

lây lan bệnh thủy sản trong các hệ thống sông – kênh), các hệ thống có nhiều nguồn nước tác 

động, các hệ thống thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản khu vực Nam 

Trung bộ, Tây Nguyên và ĐBSCL. 

- To simulate and analyze the hydraulic phenomena in the hydraulic works, hydropower 

and water resources, environmental hydrodynamic, water quality (water and pollutant 

transportation in the rivers and canals), the systems with several water sources, irrigation system 

for agriculture and aquaculture in the South Central part, Highland area and the Mekong Delta. 
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Nhu cầu nước lưu vực sông Mê Công, Nông 

nghiệp cao – Water demand in the Mekong delta, 

high agriculture development scenario  

Tỷ lệ sử dụng nước so với khả năng nguồn nước 

tại Kratie – Ratio of water use and potential water 

resources at Kratie in high agriculture 

development scenario 

  
Mô phỏng tỷ lệ thành phần nước thải từ sản 

xuất nông nghiệp khu vực BĐCM 

Simulation of agricultural waste water portion 

in Ca Mau Peninsula 

Mô phỏng tỷ lệ thành phần nước thải từ công 

nghiệp khu vực BĐCM 

Simulation of industrial waste water portion in 

Ca Mau Peninsula 

Nghiên cứu lan truyền nước chua đầu mùa mưa Lan truyền nước chua đầu mùa mưa – Average 

acid water spreading in the Plain of Reeds  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Tây Nguyên_VN 127,68 141,55 65,91 18,04 6,01 12,29 9,18 10,86 9,79 4,95 123,77 177,47

Campuchia 1142,2 1067,8 683,57 529,96 311,97 131,65 248,90 264,06 170,77 422,69 654,93 1286,8

Thái Lan 513,10 399,50 238,98 127,56 235,62 363,83 799,22 794,02 1134,3 1373,2 508,08 536,57

Lào 311,08 275,95 168,12 46,21 48,17 269,69 69,60 15,57 17,99 206,55 483,91 375,36
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– Max acid water spreading in the Plain of 

Reeds 

II.3 Dự báo sạt lở bờ sông, bờ biển và sóng do bão - Forecasting the erosion of river banks 

and coast 

  - Ứng dụng các mô hình toán (SWAT, MIKE11, MIKE21/3…)  tính toán xói mòn lưu 

vực, thủy văn thủy lực, phân bố bùn cát trên các lưu vực sông Mekong, Sài Gòn – Đồng Nai…, 

nghiên cứu chế độ thủy động lực học, vận chuyển bùn cát và diễn biến hình thái trên các sông 

và vùng cửa sông ven biển. 

- To apply mathematical models (SWAT, MIKE 11, MIKE 21/3, etc.) to calculate the 

catchment erosion, hydrology, distribution of sediment in the Mekong Basin, Sai Gon - Dong 

Nai Basin, etc., research on the hydrodynamic regime and transportation of sediment, 

morphological changes in rivers and coastal estuaries.  

- Ứng dụng các mô hình họ MIKE phục vụ tính toán hành lang an toàn và dự báo sạt lở 

bờ sông, bờ biển, vùng xói lở trọng điểm; dự báo biến hình bờ và lòng sông, bờ biển khu vực 

Duyên hải miền Trung, Đông Nam bộ và ĐBSCL; 

- To apply  MIKE’s models to calculate the safety corridor and forecast the erosion of 

river banks and coastal area, key areas of erosion, forecast the morphological changes of river 

bed and banks, coastal area in The Central Coast, Dong Nam Bo and the Mekong Delta. 

 

 

 

 

Mô hình Biển Đông dự báo sóng do bão và vận 

chuyển bùn cát  

Application of MIKE21 model in the Bien Dong 

(East Sea) for typhoon, hurricane and sediment 

transportation 

Mô phỏng vận chuyển bùn cát do gió mùa Tây 

Nam và Đông Bắc 

Sediment distribution at Soai Rap river mouth 

during South-West wind (above) and North-East 

wind period (below) 
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II.4 Ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS Application of Remote Sensing and GIS 

- Ứng dụng ảnh vệ tinh, những phần mềm công nghệ thông tin trợ giúp đắc lực công tác 

nghiên cứu khoa học như: ArcView, ArcGIS, MapInfo… 

- To apply remote sensing and GIS software to assist scientific researches such as 

ArcView, ArcGIS, MapInfo… 

 

 

Diễn biến đường bờ khu vực Gò Công Đông – Tiền Giang (phân tích ảnh vệ tinh) 

Shoreline movement in the Go Cong Dong area, Tien Giang province (Analyzed using 

satalite images) 

  

Phân tích ảnh viễn thám – lũ 2000 

Satelite image analysis for 2000 flood 

Ứng dựng GIS trong phân tích rủi ro 

Use of GIS for risk analysis due to flood and 

salinity intrusion  

Cửa Soài Rạp

Tuyến đê biển

Tuyến đê dự phòng

Đê cửa sông

0 500250 m

Đường bờ -1965

Đường bờ -1989

Đường bờ 1/2006

Đường bờ 2/2010

ĐÊ BIỂN

Cửa Tiểu
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II.5 Ứng dụng công nghệ tự động – Application of automatic technology 

- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ tự động trong quản lý nước và vận hành các công 

trình thủy lợi  

-  To apply SCADA technology (Supervisory Control and Data Acquisition) for water 

resources management and operation of the irrigation systems; 

  
Trạm quan trắc tự trên kênh Đông - 

SCADA automatic station in Dong canal , 

Ho Chi Minh City, 2003 

Trạm quan trắc tự động ở Gò Công - SCADA 

automatic station of irrigation systems in Go 

Cong, Tien Giang province, 2006 

 

 Mạng lưới quan trắc tự động (SCADA) các hệ thống thủy lợi tỉnh Tiền Giang, năm 2006 

SCADA network for irrigation systems in Tien Giang province, 2006 

  
Cảnh báo lũ sớm ở Bình Định – Early flood 

warning system in Binh Dinh (at Dieu Tri) 

Cảnh báo lũ sớm ở Bình Định – Early flood 

warning system in Binh Dinh 2015 

Direct data view Station 

 
Data view and calibration 
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III. LĨNH VỰC PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI, CHỈNH TRỊ SÔNG VÀ BẢO VỆ BỜ 

BIỂN - DESASTER PREVENTION, RIVER TRAINING AND SHORELINE 

PROTECTION 
- Nghiên cứu liên quan đến phòng chống thiên tai – Research for desaster prevention 

and mittigation; 

- Xây dựng cơ sở dữ liệu về thủy hải văn, hình thái và địa chất kiến tạo lòng sông, biển 

khu vực Duyên hải miền Trung, Đông Nam bộ và ĐBSCL;  

- Develop the database of hydrology, river bed and sea morphology and tectonical  

geology in the Coastal Central part, Dong Nam Bo and the Mekong Delta; 

- Nghiên cứu các vấn đề về hải văn: sóng, gió, dòng ven bờ, nước dâng, sóng triều khu 

vực Duyên hải miền Trung, Đông Nam bộ và ĐBSCL; 

- Research on the hydrological issues: wave, wind, inshore flow, backwater, tidal wave 

in the Coastal Central part, Dong Nam Bo and the Mekong Delta  

- Nghiên cứu và chuyển giao công nghệ cừ BTCTdự ứng lực vào xây dựng công trình 

bảo vệ bờ; 

- Applied research and transfer the technology of reinforced prestressed concrete pile in 

bank protection work construction. 

- Nghiên cứu động lực học sông và công trình bảo vệ cửa sông, bờ biển; 

- Research on river dynamic and shoreline and estuaries protection structures. 

- Nghiên cứu vận chuyển phù sa, bùn cát của dòng chảy và tác động của khai thác cát 

đến bồi lắng, xói lở và ổn định lòng dẫn, luồng lạch vùng ĐBSCL; 

- Research on sediment, alluvial transport and the impact of sand mining to 

sedimentation, degradation and stablilization of the channel flow and stream in the Mekong 

Delta; 

- Nghiên cứu quan hệ ổn định hình thái lòng sông; hình thái lòng sông vùng triều và 

sông phân lạch; 

- Research on relationship of stability between the rivermi morphology, river 

morphology in tidal areas with braided river. 

- Nghiên cứu đề xuất mặt cắt ngang đê biển hợp lý và phù hợp với điều kiện từng vùng 

từ TPHCM đến Kiên Giang; 

- Research and propose the suitable seadike cross-section and suitable to the conditions 

of each regian from Ho Chi Minh City up to Kien Giang province. 

- Nghiên cứu xây dựng các tuyến đê biển; 

- Research on seadike alignment. 

- Nghiên cứu các giải pháp khoa học công nghệ phục vụ xây dựng hệ thống đê biển và 

đê cửa sông; đê bao bờ bao vùng lũ; công trình kiểm soát lũ vùng ven biển ĐBSCL; 

- Research on the scientific and technological solutions for seadike and river dike 

construction; surrounding dike for flooding areas, flood control structures for coastal areas in 

the Mekong Delta; 

- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ vật liệu mới, mô hình vật lý và mô hình toán trong 

các công trình bảo vệ bờ sông, bờ biển. 

- Applied research on the new materials technology, physical and numerical model in 

the river and shoreline bank protection works. 

- Đề xuất giải pháp phòng chống và giảm nhẹ thiên tai các vùng trọng điểm khu vực 

Nam Trung bộ, Đông Nam bộ và ĐBSCL; 

- Propose the solutions to prevent and mitigate natural disaster in main areas in the South 

Central part, Dong Nam Bo and the Mekong Delta. 
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Có 4 nhiệm vụ Cấp Nhà nước giai đoạn 

2011-2015 do Viện thực hiện 

Implemented 4 National projects in 

KC08/11-15 programme for Desaster 

prevention and mitigation 

Tham gia các hội thảo khoa học công nghệ 

toàn quốc 

Presented at national science and technology 

workshops 

  
Nguyên chủ tịch nước Trương Tấn Sang 

thăm công trình bảo vệ bờ biển Gò Công, 

Tiền Giang, năm 2013 

Former President Truong Tan Sang visited 

the protection work of Go Cong coast, Tien 

Giang province, 2013 

Ứng dụng thảm bêtông vào xây dựng công 

trình bảo vệ bờ sông Phú Xuân, TP. Hồ Chí 

Minh, năm 2010 

To apply concrete apron in bank protection 

work construction in Phu Xuan, Ho Chi 

Minh City, 2010 

  

Ứng dụng công nghệ BTCT dự ứng lực và 

thảm bêtông vào xây dựng công trình bảo 

vệ bờ biển Gành Hào, Bạc Liêu, năm 2007 

To apply the reinforced prestressed 

concrete technology and concrete apron in  

shoreline work construction in Ganh Hao, 

Bac Lieu province, 2007 

Ứng dụng công nghệ cừ BTCT dự ứng lực 

vào xây dựng kè thị trấn Tân Thạnh, Long 

An, năm 2011 

To apply prestressed concrete sheet pile for 

embankment at Tan Thanh town, Long An 

province, 2011 
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IV. LĨNH VỰC XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - IN THE FIELD OF 

HYDRAULIC STRUCTURE CONSTRUCTION 

IV.1 Công nghệ mới trong xây dựng công trình thủy lợi – New technology in hydraulic 

structure construction  

- Nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ cống lắp ghép bằng cừ BTCT và 

BTCTdự ứng lực khu vực ĐBSCL; 

- Applied research and transfer the technology of built up sluices of reinforced concrete 

sheet pile and prestressed sheet pile for the Mekong Delta. 

- Nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ đập cao su chế tạo bằng vật liệu trong 

nước cho công trình thủy lợi; 

- Applied research and transfer the technology of rubber dam made by local materials 

for hydraulic structures. 

- Nghiên cứu và chuyển giao công nghệ đập di động thay thế đập thời vụ vùng ĐBSCL; 

- Applied research and transfer the roving dam technology to replace the seasonal dam 

in the Mekong Delta. 

  

Ứng dụng công nghệ cừ BTCT dự ứng lực ở 

cống Cầu Kênh, Tiền Giang, năm 2009 

To apply the reinforced-prestressed 

concrete pile technology in building Cau 

Kenh sluice, Tien Giang province, 2009 

Ứng dụng công nghệ cừ BTCT dự ứng lực ở 

cống Ông Dèo, Hậu Giang, năm 2007 

To apply the reinforced-prestressed concrete 

pile technology in building Ong Deo sluice, 

Hau Giang province, 2007 

  

Mô hình đập di động thay thế đập thời vụ 

tại tỉnh Kiên Giang do Viện thiết kế, năm 

2012 

Roving dam model to replace the seasonal  

dam in Kien Giang provinces – designed by 

SIWRR, 2012 

Hội thảo nghiệm thu mô hình đập di động 

thay thế đập tạm tại Kiên Giang, năm 2012 

Workshop to check and take over the roving 

dam for seasonal dam in Kien Giang 

province, 2012 
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Đập Cao su Nam Thạch Hãn - Quảng Trị 

do Viện thiết kế và lắp đặt, năm 2000 

Rubber dam at South Thach Han, Quang 

Tri province, designed and implemented by 

SIWRR, 2000 

Tràn Labyrinth hồ Phước hòa do Viện thí 

nghiệm mô hình thủy lực, năm 2010 

 The Labyrinth weir in Phuoc Hoa reservoir, 

carried out the physical model for hydraulic 

structure by SIWRR, 2010 

IV.2. Nghiên cứu thí nghiệm mô hình vật lý công trình thủy lợi, thủy điện - Study on 

physical model of hydraulic and hydropower structures 

 Thực hiện nhiều thí nghiệm mô hình thủy lực cho các công trình thủy lợi và thủy điện 

các tỉnh phía Nam:  

To carry out several physical models for hydraulic and hydropower structures in the 

Southern Provinces 

- Thí nghiệm kiểm định thông số thủy lực đặc trưng;  

To test and verify the hydraulic characteristic parameters 

- Thí nghiệm xác định hình thức cấu tạo hợp lý cho hình thức cửa vào, trụ pin, nối tiếp 

hạ lưu… và phạm vi gia cố hạ lưu;  

To test and suggest the suitable structure for the entrance, pier, transition with 

downstream, reinforced scale in the downstream, etc. 

- Xây dựng quan hệ lưu lượng với mực nước, độ mở cửa van; 

To build the relationships between the water flow and the gate opening; 

- Nghiên cứu cửa van tự động, kết cấu tiêu năng phòng xói; cống vùng triều vùng 

ĐBSCL, tràn xả lũ; Giải pháp an toàn và nâng cao hiệu quả các hồ chứa (tràn có hệ số tháo 

lớn)…  

To study on automatic gates, structure of energy dissipation basin, sluice gates for the 

tidal areas, spillway, solutions and efficiency improvement (high drainage capacity of 

spillways) for reservoirs, etc. 

  
Mô hình thủy lực tràn xả lũ ngưỡng tràn kiểu 

Labyrinth – Mỏ Vịt Hồ chứa nước Phước Hòa, tỉnh 

Bình Dương – Bình Phước, năm 2010 

Physical model of spillway with Labyrinth type 

of Phuoc Hoa reservoir, Binh Duong and Binh 

Phuoc provinces, 2010 

Mô hình thủy lực cho tràn Xi phông hồ Xuân 

Hương, Lâm Đồng, năm 2009 

Physical model for Siphon spillway of Xuan 

Huong lake, Lam Dong province, 2009 
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Mô hình thủy lực công trình ngăn triều, cống 

Thủ Bộ, Mương Chuối –thuộc Dự án chống 

ngập TP. Hồ chí Minh, năm 2011 

Physical model of Thu Bo, Muong Chuoi 

tidal control sluice gate  – Belong to the 

Flood Control Program in Ho Chi Minh 

City, 2011 

Mô hình thí nghiệm hiệu quả giảm sóng rừng 

ngập mặn, năm 2011 

Physical model for wave mitigation effect of  

mangrove forest, 2011 

  

Bộ Nông nghiệp và PTNT, Ban QL Đầu tư và 

XDTL 6, Tổng CTTV XDTL VN xem xét kết 

quả thí nghiệm tràn Văn Phong, Bình Định, 

năm 2010 

MARD, Office of Irrigation Investment and 

Construction Management 6, PMU 6  

inspected Van Phong spillway test result in 

Binh Dinh province, 2010 

Mô hình thủy lực cống Ba Lai (vùng triều 

ĐBSCL), Bến Tre, năm 2001 

Physical model of Ba Lai sluice gate (In the 

tidal area of Mekong Delta), Ben Tre 

province, 2001 

  
Mô hình thí nghiệm chỉnh trị sông Hậu khu 

vực Tp. Long Xuyên, năm 2012 

Physical model for Hau River training at  

Long Xuyen city, An Giang, 2012 

Mô hình thí nghiệm sóng  

 Physical model for sea wave  
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IV.3 Vật liệu xây dựng – Building materials 

- Thiết kế thành phần cấp phối bê tông cho công trình thủy lợi trong môi trường chua 

mặn, ăn mòn;  

- Design the aggregate concrete components for hydraulic structures in saline, acid and 

corrosion environment. 

- Nghiên cứu, sản xuất phụ gia diatomit chống ăn mòn bê tông vùng ven biển;  

- Research and produce Diatomit additive for anti-corrosion concrete in coastal areas; 

- Thiết kế các thành phần bê tông tiêu chuẩn, bê tông tự đầm, bê tông bơm sử dụng cát 

xay… cho các công trình thủy điện miền Trung, Tây Nguyên…  

- Design the standard concrete components, seft-compacting concrete, pumping concrete 

using crushed sand for hydropower works in the Central part, Highland… 

- Xây dựng phương pháp kiểm tra chất lượng xây dựng công trình thủy lợi, thủy điện, 

giao thông và dân dụng... 

- To develop the procedure for cheking the quality of hydraulic structures, hydropowers, 

transport and civil structures… 

- Sử dụng thảm lưới xơ dừa trong thi công để nâng cao tính ổn định đê bao và bờ bao 

vùng đất yếu ĐBSCL. 

- To use the carpet weaved by coconut fiber to enhance the stability of surrounding dikes 

in the weak soil areas of the Mekong Delta. 

 

 

Thiết kế các thành phần bê tông  

Design the concrete conponents for 

hydropower structure Kuop highland 

village, Dak Lak province, 2006 

Kiểm tra chất lượng bê tông phun  

Checking the quality of sprayed  concrete for 

hydropower structure in Kuop highland 

village, Dak Lak province, 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ứng dụng phụ gia Diatomite chống ăn mòn 

bêtông môi trường nước mặn  

To apply Diatomit additive for anti-

corrosion concrete in saline water in Tra 

Tan Dam, Binh Thuan province, 2000 

Ứng dụng thảm xơ dừa trong thi công để 

nâng cao tính ổn định đê bao  

To apply carpet weaved by coconut fiber to 

enhance the stability of dikes in the weak 

soil areas of the Mekong delta in  2010 
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IV.4 Địa kỹ thuật xây dựng – Constructional Geotechnics  

Ứng dụng màng địa kỹ thuật Geo-membrane chống thấm hiệu quả cho đập xây dựng từ 

vật liệu địa phương tại các công trình hồ chứa nước khu vực Nam Trung bộ và Đông Nam bộ; 

To apply Geo-membrane in waterproofing effectively for dams made of local materials 

at reservoirs in the South Central part and Dong Nam Bo of Vietnam. 

   

Thí nghiệm kiểm tra độ chặt đá đắp tại hồ 

chứa nước Sông Sắt, Ninh Thuận, năm 2006 

To test the compactness of rockfill at Sat 

river reservoir, Ninh Thuan province, 2006 

Thí nghiệm kiểm tra đầm nén hiện trường tại 

hồ chứa nước Sông Ray, Bà Rịa Vũng Tàu, 

năm 2008 

Soil compaction test at the site of Ray river 

reservoir, Ba Ria-Vung Tau province, 2008 

  

Ứng dụng màng địa kỹ thuật Geo-membrane 

chống thấm, 2008  

To apply waterproof Geo-membrane in the 

Maren canal, Ninh Phuoc dist., Ninh Thuan 

province, 2008. 

Khoan địa chất công trình kè bảo vệ bờ  

sông Sài Gòn, 2017 

 Soil sampling for soil foundation experiment 

of the Saigon river embankment, 2017  
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V. HỢP TÁC QUỐC TẾ - INTERNATIONAL COOPERATION  

Viện có mối quan hệ hợp tác với hơn 40 trường Đại học, Viện Nghiên cứu và các tổ 

chức Quốc tế như Ủy hội Mê Công quốc tế (MRCs); Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp Úc 

(ACIAR); Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) GmbH; Cơ quan phát triển Pháp (AFD), Viện 

Thủy lợi Đan Mạch (DHI); Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật bản (JICA); Đại học Nông nghiệp 

và Kỹ thuật Tokyo, Đại học Tohoku (Nhật Bản); Đại học Hồ Hải (Trung Quốc); Học viện AIT 

(Thái Lan); Cục Tưới tiêu Hoàng gia Thái Lan; Cơ quan Hợp tác Phát triển Quốc tế Thụy Điển 

(SIDA); Viện Môi trường Phần Lan; Đại học Witten, Đại học Bonn, Đại học Cologne (Đức); 

Đại học Melbourne (Úc); Đại học GENT (Bỉ); Đại học DELFT (Hà Lan); Đại học LIMOGES 

(Pháp); Đại học Southampton (Anh); Đại học Liên Hợp Quốc (UNU-EHS); Đại học 

SRIWIJAYA (Indonesia); Trung tâm Không gian Đức (DLR); Công ty RUBICON (Úc); Trung 

tâm Khoa học Địa chất (GFZ- Postdam, Đức); Ngân hàng Thế giới World Bank (WB); Ngân 

hàng Phát triển châu Á (ADB)… 

SIWRR has cooperated with over 40 universities, institutes and international 

organizations such as Mekong River Commision Secretariat (MRCS), Australian Centre for 

International Agricultural Research  (ACIAR), Deutsche Gesellschaft Fur Internationale 

Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, Agence Francaise Développement (AFD), Danish Hydraulic 

Institute  (DHI), Japan International Cooperation Agency (JICA), Tokyo University of 

Agriculture and Technology (Japan), Tohoku University (Japan), Hohai University (China), 

AIT (Thailand), Royal Irrigation Department (RID, Thailand), Swedish International 

Development Cooperation Agency (SIDA), Finland Environment Institute, University of 

Witten , Bonn, Cologne (Germany), University of Melbourne (Australia), GENT 

(Belgium),DELFT (Netherlands), LIMOGES (France);Southampton (England), UNU-EHS; 

university of SRIWIJAYA (Indonesia);  DLR (Germany), RUBICON (Australia); GFZ-

Postdam Germany); World bank (WB); Asian Development bank (ADB) … 

 

Một số dự án quốc tế được Viện thực hiện trong những năm gần đây:  

 

- Mạng lưới các thành phố châu Á có khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu (ACCRN), 

Rokerfeller tài trợ (2009-2012). 

- Quản lý tổng hợp tài nguyên nước và môi trường cho các đồng bằng lớn ở Đông Nam 

Á và Châu Phi trong điều kiện biến đổi khí hậu (2013-2016), tài trợ bởi tổ chức thúc 

đẩy khoa học của Nhật bản - JSPS (https://sites.google.com/site/jspsmegadelta/) 

- Xây dựng kế hoạch thích ứng với biến đổi khí hậu và nước biển dâng có sự tham gia 

của cộng đồng, xã Bình Giang, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang, hợp tác với Ủy hội 

sông Mê Công.   

- Thiết lập hệ thống cảnh báo lũ sớm (SCADA) lưu vực sông Kôn-Hà Thanh tỉnh Bình 

Định (2014), CCCO Bình Định (Rokerfeller tài trợ) 

- Các công cụ mô hình đánh giá tác động hạ lưu lưu vực sông Mê Công (WUP-FIN); 

- Hỗ trợ nâng cao năng lực các Viện thuộc ngành nước (WRSI); 

- Khuyến khích mô hình kinh doanh và đầu tư “Hệ thống xử lý môi trường lắp ghép trọn 

gói (PEPS)”; 

- Nghiên cứu chế độ thủy lực, xâm nhập mặn của sông Mê Công; 

- Hỗ trợ kỹ thuật chống lũ hạ du sông Sài Gòn (dự án AFD); 

https://sites.google.com/site/jspsmegadelta/
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- Hệ thống thông tin liên quan tới nước để phát triển bền vững ĐBSCL (WISDOM); 

- Nghiên cứu quá trình xói lở vùng ven biển hạ lưu sông Mê Công (LMDCZ) và các biện 

pháp bảo vệ cho vùng Gò Công và U Minh; 

- Nghiên cứu đề xuất giải pháp tổng thể kiểm soát ngập lũ lưu vực sông Đồng Nai; 

 

Several international projects were implemented by the Institute in recent years: 

 

- Asian Cities Climate Change Resilience Network (ACCCRN), supported by 

Rockefeller foundation. 

- Integrated Water Resources and Environmental Management for Asian and African 

Mega deltas under climate change, supported by JSPS, Japan.  

- Community-based action plan to adapt with climate change condition in Binh Giang 

commune, Hon Dat district, Kien Giang province (supported by MRC). 

- Building and establishment of an earning flood warning system (SCADA) in Kon-Ha 

Thanh river basin, Binh Dinh province (funded by Rockefeller foundation). 

- Model tools to assess the impact to downstream of the Mekong basin (WUP-FIN); 

- Capacity building enhancing water sector Institutes; 

- Encourage business and investment “the environment treatment systems package PEPS) 

”; 

- Research in hydraulic regime, salinity intrusion in the Mekong River; 

- Technical support for flood protection downstream Sai Gon River (AFD project); 

- Information system related to the water for sustainable development in the Mekong 

Delta (WISDOM); 

- The erosion process in the Lower Mekong Delta Coastal Zones (LMDCZ) and the 

measures for protecting Go-Cong and U-Minh from coastal erosion; 

- Sustainable flood risk management for Sai Gon - Dong Nai river basin; 

 

  
Tiếp đoàn cải tạo đất, Hokkaido Nhật Bản  

Discussing and exchanging experience with 

Naganuma land reclamation group, 

Hokkaido, Japan 

Hội thảo quốc tế dự án AFD 2016 

AFD project, first workshop in 2016  
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Tiếp đoàn thủy lợi Châu Giang Trung Quốc 

Discussing and exchanging experience with 

water resources experts from China   

Tiếp đón đoàn Mỹ 2016 

Discussing and exchanging experience with 

experts from USA 

  
Tiếp Đoàn Holland-Delta (Hà Lan) 

Discussing and exchanging experience of 

scientific research of water resources with 

the Holland-Delta group 

Mr. F. Lampérière (Pháp) và các nhà khoa 

học trao đổi kinh nghiệm tại mô hình thủy lực 

tràn Văn Phong, Bình Định 

Mr. F. Lampérière (French) and Vietnamese 

scientists exchanged experience at physical 

model - Van Phong spillway, Binh Dinh 

province, 

  

Hội thảo khu vực dự án ACCCRN 

Presented at regional workshop of Asian 

cities climate change resilience network 

Hội thảo môi trường Mê Công thuộc dự án 

hợp tác quốc tế WISDOM 

Mekong Environmental Symposium of the 

International cooperation project WISDOM 
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Viện tiếp các Công ty và Tập đoàn Nhật Bản 

Discussing and exchanging experience of 

scientific research with Japanese Groups 

and Companies 

Hợp tác với chuyên gia Hà Lan trong xử lý 

sạt lở đê biển Gò Công 

Cooperation with Holland expert in erosion 

treatment of the Go Cong shoreline bank 

VI. ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC – POST-GRADUATE TRAINING  

 Viện được giao nhiệm vụ đào tạo sau đại học trình độ Tiến sĩ theo Quyết định số 

773/TTg ngày 21/10/1996 của Thủ tướng Chính phủ và văn bản số 1496/BGDĐT ngày 

21/3/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.Đến năm 2013 Viện đã tuyển sinh 17 khoá, đào tạo 23 

Tiến sĩ Kỹ thuật. Các chuyên ngành đào tạo: 

   1. Kỹ thuật xây dựng công trình thủy; 

   2. Kỹ thuật tài nguyên nước; 

   3. Môi trường đất và nước; 

   4. Địa kỹ thuật xây dựng; 

Phối hợp đào tạo sau đại học giữa Viện với các Trường: Đại học Thủy Lợi, Đại học 

Bách Khoa, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Giao thông Vận tải, Đại học Kỹ thuật Công 

nghệ TP. Hồ Chí Minh, Đại học Thủ Dầu Một...;  

The Institute has been assigned post-graduate training for doctor of phylosophy based 

on Decision No 773/TTg dated 21st October, 1996 signed by Prime Minister and document No 

1496/BGDDT on March 21st, 2011 of the Ministry of Education and Training. By 2013 there 

have 17 courses with 23 graduated students. SIWRR has 4 training specialities: 

1. Hydraulic structures Engineering; 

2. Water resources Engineering; 

3. Soil and water environment; 

4. Geotechnical engineering; 

 To cooperate postgraduate training with some universities as : Water Resources 

University, University of Technology, University of Science, University of transportation , 

HCMC University  of Technology, Thu Dau Mot University …; 
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Lễ trao bằng Tiến sĩ cho nghiên cứu sinh 

The PhD degree ceremony  

Lễ bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Viện 

The defend ceremoney of PhD dissertation  
 

  
Tham quan học hỏi về mô hình vật lý - 
Experiement visit for WR University 

Trao đổi với đoàn trường ĐH Siriwijaya – 

Exchange visit of Sriwijaya students 

VII.  THÔNG TIN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ - INFORMATION SCIENCE 

AND TECHNOLOGY 

- Thư viện với hơn 14.000 đầu sách, tạp chí khoa học kỹ thuật trong và ngoài nước; tài 

liệu, sản phẩm khoa học công nghệ lưu trữ; 

- Tuyển tập Khoa học Công nghệ của Viện hàng năm, xuất bản từ 1997 đến nay, đã 

được Cục Thông tin Khoa học Công nghệ Quốc gia cấp mã số chuẩn quốc tế cho xuất bản phẩm 

nhiều kỳ (mã số ISSN 0866-7292); 

- Website điện tử của Viện đã được Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Thông tin và 

Truyền thông) cấp phép tại địa chỉ tên miền www.siwrr.org.vn; 

- Tham gia các hội thảo, tập huấn, triển lãm KHCN trong và ngoài nước; 

- Hàng trăm bài báo khoa học được đăng ở các tạp chí, tập san KHCN trong nước. Trên 

40 bài được đăng ở tạp chí nước ngoài và được chọn báo cáo ở các hội thảo quốc tế. 

- Xuất bản sách chuyên khảo khoa học công nghệ do các tác giả của Viện chủ biên. 

- The library with more than 14,000 books, scientific journals, documents, product of 

science and technology. 

- Annual proceedings of Science and technology from 1997 till now, international 

standard code of serial publication granted by Deparment of National Information of Science 

and Technology (No: ISSN 0866-7292). 

- The website of our Institute was licensed by the Ministry of Culture - Information (now 

the Ministry of Information and Communication) at www.siwrr.org.vn domain. 

- Participation in national and international seminars, training, science and technology 

exhibitions. 

http://www.siwrr.org.vn/
http://www.siwrr.org/
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- Hundreds of scientific papers published in the journal, Journal of Science and 

Technology. Over 40 articles published in foreign journals and selected to present in 

international conferences. 

- Publish specialized science and technology books of the Institute’s author. 
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