
 

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC QUỐC TẾ  

CÁC ĐOÀN ĐẾN NĂM 2016 CỦA VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI 

MIỀN NAM 

 

I – Tổng quan về hoạt động đón tiếp các đoàn khách quốc tế đến Viện năm 

2016 và các nội dung trao đổi hợp tác 

Năm 2016, Viện đã đón tiếp 16 đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc với 

viện. Trong đó có 2 đoàn quốc tế tham dự hội thảo AFD và 14 đoàn đến thăm nhằm 

trao đổi học thuật, trình bày các kết quả nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ 

và tìm kiếm cơ hội hợp tác. Các lĩnh vực chính được quan tâm là: 

 Về hợp tác đào tạo:  

- Các Sinh viên Hà Lan qua Viện thực tập và hoàn thiện Luận án TS tại Viện 

về mô hình nghiên cứu xâm nhập mặn vùng ĐBSCL; các dự án thích nghi 

với sự BĐKH; 

- Trao đổi các vấn đề liên quan đến Nguồn nước tại VN và tìm kiếm cơ hội 

hợp tác với các trường đại học (đại học Alabama Mỹ, Đại sứ quán Mỹ). 

 Về quản lý tài nguyên nước, môi trường 

- Kinh nghiệm trong việc phát triển tài nguyên nước; đánh giá, xử lý và giám 

sát tài nguyên và môi trường nước, xâm nhập mặn, vùng ĐBSCL, Đông Nam 

bộ và Tây nguyên; 

- Ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ nuôi trồng thủy sản bền vững, công 

nghệ xử lý môi trường, bơm; 

- Ứng dụng các công cụ mô hình mô phỏng về nguồn nước, phục vụ quản lý 

giám sát chất lượng nước (TUFLOW); 

- Chia sẻ, cập nhật và hợp tác trong việc thiết lập cơ sở dữ liệu phục vụ nghiên 

cứu khoa học về lũ, cơ sở hạ tầng, tài nguyên nước; 

- Tìm hiểu hiện trạng các công trình thủy lợi, thực trạng quản lý nước, xây 

dựng kế hoạch Phát triển nguồn nước có tưới tại VN; và trao đổi, chia sẻ kiến 

thức, kinh nghiệm trong vấn đề sử dụng hiệu quả nguồn nước thủy lợi ở Nhật 

Bản. 

 Về lĩnh vực công trình, phòng chống thiên tai, bảo vệ bờ và hạ tầng nông thôn 

- Kinh nghiệm trong việc thiết kế, xây dựng và chuyển giao công nghệ các 

công trình thủy lợi, thủy điện, phát triển hạ tầng kỹ thuật nông thôn và thành 

thị... 

- Ứng dụng khoa học công nghệ và vật liệu mới trong bảo vệ bờ, chống thấm; 



 

- Công nghệ thi công, các vật liệu mới, thiết bị bảo vệ bờ, chống thấm, các 

công nghệ bơm tiên tiến. 

- Công nghệ Phòng chống sạt lở và bảo vệ bờ bằng thảm sinh học, tạo cảnh 

quan môi trường thân thiện, giảm các kết cấu bê tông hóa các công trình kè 

bảo vệ bờ; 

- Công nghệ phòng chống sạt lở bảo vệ an toàn đập; Các thiết bị theo dõi diễn 

biến ổn định các đập, công trình thủy lợi và thủy điện theo thời gian thực; 

 Về tưới tiết kiệm nước, sử dụng hợp lý tài nguyên đất và nước 

- Tìm hiểu và chia sẻ các thông tin kiến thức về tưới thích hợp cho vùng khan 

hiếm nước. Giới thiệu các công nghệ mới hỗ trợ phân tích đất và tưới tiết 

kiệm nước. 

- Tìm hiểu để triển khai đự án nghiên cứu tại ĐBSCL, thăm quan thực tế về 

công trình tưới tiêu và ruộng canh tác lúa tại thực địa 

 Các vấn đề liên quan cùng quan tâm: Biến đổi khí hậu, phát triển thượng lưu, lưu 

vực Mê Công và ĐBSCL, ngập lụt ở Tp Hồ Chí Minh, Nông nghiệp,  

- Tìm hiểu về các vấn đề về ĐBSCL, định hướng phát triển quan hệ hợp tác 

trong tương lai với các viện trường - đoàn Mỹ 

- Giao lưu, học hỏi và trao đổi kinh nghiệm quản lý Quản lý Tài nguyên nước 

giữa VN – Trung Quốc. 

- Tìm hiểu về tình trạng lũ lụt, triều cường, ngập nước của Thành phố Hồ Chí 

Minh, giải pháp chống ngập cho Tp HCM – đoàn Nhật. 

- Tìm hiểu các thông tin hạn mặn, nước ngầm, biến đổi khí hậu, đất lún vùng 

ĐBSCL.   

II – Đánh về kết quả hợp tác và tình hình hợp tác với các đoàn đến làm 

việc với Viện sau khi trở về 

 Hoạt động hợp tác quốc tế của Viện năm 2016 đã đạt kết quả tốt trong việc tăng 

cường năng lực nghiên cứu cho Viện thông qua các trang bị cơ sở vật chất, trang thiết 

bị và đào tạo nguồn nhân lực. Các cán bộ nghiên cứu của viện được đào tạo thông qua 

các lớp tập huấn về mô hình, ứng dụng công cụ phân tích, tiếp cận các công nghệ mới 

trong các lĩnh vực…. 

 Các đoàn đến Viện thông qua các tổ chức liên quan (các Viện, trường…), giới 

thiệu của các lãnh sự quán của các nước (Anh, Mỹ, Pháp, Bỉ, Úc). Bên cạnh các công 

nghệ mới được trao đổi, một số hoạt động súc tiến sau khi kết thúc chuyến tham quan 

học hỏi cũng đã được thực hiện: - hợp tác xây dựng các dự án phối hợp (Hà Lan); - 

chuyển giao và hỗ trợ mô hình (Anh); - Trao đổi tham quan học hỏi, tham dự hội thảo 

(Hà Lan). 



 

Bảng 2: Thống kê các đoàn nước ngoài đến thăm và làm việc tại Viện năm 2016 

STT Thời gian Tên đoàn Nội dung, mục đích làm việc Thành phần đoàn Thành phần Viện Ghi 

Chú 

1 2016 Sinh viên Hà Lan Thực tập sinh viên 

 

6 sinh viên Hà Lan HTQT&PCTT  

2 23/06/2016 Công ty BMT 

Asia Pacific (Anh) 

Giải pháp nuôi trồng thủy sản bền 

vững 

Giới thiệu mô hình Tuflow 

Đề xuất hướng phát triển 

Công ty BMT Asia Pacific 

Hiệp hội Doanh nghiệp 

Anh 

Tổng Lãnh sự quán Anh 

PVT.Tô Văn Thanh 

Phòng ĐT&HTQT 

Đại diện các đơn vị liên quan 

 

3 24/06/2016 Bộ Nông Nghiệp 

Bangladesh 

(Bangladesh) 

Trao đổi kinh nghiệm, học hỏi mô 

hình quản lý, vận hành CTTL, kiểm 

soát thiên tai, hạn hán, lũ lụt, xâm 

nhập mặn đang áp dụng ở VN 

Bộ Nông Nghiệp 

Bangladesh 

8 người 

PVT.Tô Văn Thanh 

Phòng ĐT&HTQT 

Đại diện các đơn vị liên quan 

 

4 11/08/2016 Netherlands Water 

Partnership (Hà 

Lan) 

Ký kết nghị định thư cam kết hợp tác, 

phát triển và hỗ trợ kỹ thuật, tài 

chính. 

Thảo luận các hướng hỗ trợ phát triển 

trong tương lai 

Peter Prins - Netherlands 

Water Partnership  

2 người 

Ban HTQT TW Hội Nông 

dân Việt Nam- 1 người 

PVT.Tô Văn Thanh 

Trần Thái Hùng 

Phòng ĐT&HTQT 

Đại diện các đơn vị liên quan 

 

5 17/08/2016 Ban xúc tiến dự án 

hải ngoại của Nhật 

Bản (Nhật Bản) 

Tìm hiểu về tình trạng lũ lụt, triều 

cường, ngập nước của Thành phố Hồ 

Chí Minh 

Công ty Nippon Koei 

Ban xúc tiến dự án hải 

ngoại của Nhật bản 

Global Water Recycling 

and Reuse System 

Association - 8 người 

PVT.Tô Văn Thanh 

Phòng ĐT&HTQT 

Đại diện các đơn vị liên quan 

 

6 06/09/2016 Đoàn khảo sát dự 

án nghiên cứu tưới 

nội đồng nhật bản 

tại Cái Bè-Tiền 

Giang 

Tìm hiểu để triển khai đự án nghiên 

cứu tại ĐBSCL  

Thăm quan thực tế về công trình tưới 

tiêu và ruộng canh tác lúa tại thực địa  

Đại học Kyoto 

Công ty KitaiSekkei 

6 người 

Dr.Phạm Thanh Hải 

ĐHTL 

VT.Trần Bá Hoằng 

Phòng ĐT&HTQT 

Đại diện các đơn vị liên quan 

 

7 04/10/2016 Đại sứ quán Mỹ Tìm hiểu về các vấn đề về ĐBSCL, 

định hướng phát triển quan hệ hợp 

tác trong tương lai 

Đại sứ quán Mỹ 

3 người 

PVT.Tô Văn Thanh 

Phòng ĐT&HTQT 

Đại diện các đơn vị liên quan 

 



 

STT Thời gian Tên đoàn Nội dung, mục đích làm việc Thành phần đoàn Thành phần Viện Ghi 

Chú 

8 06/10/2016 Công ty BMT 

Asia Pacific (Anh) 

Sơ bộ hướng dẫn thiết lập mô hình 

Tuflow 

Thảo luận lập kế hoạch phối hợp giữa 

Viện và nhóm chuyên gia 

Nhóm chuyên gia Anh 

Quốc  

2 người 

Phòng ĐT&HTQT 

Đại diện các đơn vị liên quan 

 

9 04/11/2016 ĐH Alabama (Mỹ) Trao đổi các vấn đề liên quan đến 

Nguồn nước tại VN và tìm kiếm cơ 

hội hợp tác. 

ĐH Alabama (Mỹ) PVT.Tô Văn Thanh 

TS. Nguyễn Nghĩa Hùng 

Phòng ĐT&HTQT 

Đại diện các đơn vị liên quan 

 

10 07/11/2016-

08/11/2016 

Ủy ban Tài 

Nguyên nước sông 

Châu Giang 

(Trung Quốc) 

Giao lưu, học hỏi và trao đổi kinh 

nghiệm quản lý Quản lý Tài nguyên 

nước giữa VN-TQ. 

08/11: Tham quan thực địa tại Khu 

tưới Phước Hòa tại Long An 

Ủy ban Tài Nguyên nước 

sông Châu Giang  

Sở NN&PTNT tỉnh Long 

An. 

6 người,  

PVT.Tô Văn Thanh 

Phòng ĐT&HTQT 

Đại diện các đơn vị liên quan 

Phiên dịch Việt Trung 

Tổng 

cục 

Thủy lợi 

liên hệ 

11 11/11/2016 Đại sứ quán Pháp 

và 2 doanh nghiệp 

Pháp 

Giới thiệu về 2 công ty Pháp và các 

sản phẩn, dịch vụ phía công ty cung 

ứng. Các cam kết trao đổi kỹ thuật, 

hợp tác trong tương lai. 

Đại sứ quán Pháp  

Công ty Axter 

Công ty Hydromobil 

3 người,  

VT. Trần Bá Hoằng 

Phòng ĐT&HTQT 

Đại diện các đơn vị liên quan 

 

12 21/11/2016 Hiệp hội Cải tạo 

đất Naganuma 

(Nhật Bản) 

Tìm hiểu hiện trạng các CT TL, quản 

lý nước, xây dựng kế hoạch PTNT có 

tưới tại VN; và trao đổi, chia sẻ kiến 

thức, kinh nghiệm trong vấn đề sử 

dụng hiệu quả nguồn nước thủy lợi. 

Hiệp hội Cải tạo đất 

Naganuma, Hokkaido 

21 người 

 

PVT.Tô Văn Thanh 

Phòng ĐT&HTQT 

Đại diện các đơn vị liên quan 

 

 

13 29/11/2016 Đoàn Hà Lan 

(IHE) và đại học 

Bách khoa 

Tìm hiểu các thông tin hạn mặn và 

bản đồ đất, nước ngầm tỉnh Trà Vinh 

Hà Lan 2 người 

Đại học bách khoa 3, Liên 

đoàn địa chất 1 

Phòng HTQT và các đơn vị 

liên quan 

 

14 05/12/2016 Công ty tư vấn về 

môi trường nước 

Antea Belgium 

(Bỉ) 

Giới thiệu về công ty, lĩnh hoạt động. 

Trao đổi về các lĩnh vực 2 bên đang 

nghiên cứu và quan tâm hiện nay. Đề 

xuất quan hệ hợp tác và chuyển giao 

công nghệ trong tương lai 

1 người 

Ông Tom D'Hayer, giám 

đốc dự án 

PGS.TS Đinh Công Sản 

TS. Nguyễn Duy Khang 

Phòng ĐT&HTQT 

Đại diện các đơn vị liên quan 

 

 



 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH LÀM VIỆC VỚI CÁC ĐOÀN: 

 

 
Làm việc với Công ty BMT Asia Pacific (Anh) - 23/06/2016 
 

 
Tiếp đoàn Netherlands Water Partnership (Hà Lan) -11/08/2016 



 

 
Đoàn khảo sát dự án nghiên cứu tưới nội đồng nhật bản tại Cái Bè-Tiền 

Giang - 06/09/2016 



 

 
ĐH Alabama (Mỹ) - 04/11/2016 
 

 
Ủy ban Tài Nguyên nước sông Châu Giang (Trung Quốc) - 07/11/ 

2016-08/11/2016 

  



 

 

 
Hiệp hội Cải tạo đất Naganuma (Nhật Bản) - 21/11/2016 
 



 

 

Công ty tư vấn về môi trường nước Antea Belgium (Bỉ) – 05/12/2016 

 


