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HỘI ĐẬP LỚN VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NƯỚC VIỆT NAM

Hà nội, ngày 21 tháng 02 năm 2022

THƯMỜI THAM DỰ HỘI THẢO TRỰC TUYẾN
VIỆT NAM- NHẬT BẢN

Khoa học, công nghệ về an toàn đập

Kính gửi: ...............

Hội Đập lớn và Phát triển nguồn nước Việt Nam phối hợp với Trường Đại học Thuỷ lợi tổ chức
Hội thảo khoa học công nghệ Việt Nam- Nhật Bản theo hình thức trực tuyến, trao đổi kinh
nghiệm của Nhật Bản về quy trình và kỹ thuật kiểm tra, đánh giá nhằm bảo đảm an toàn đập
thuỷ lợi- thuỷ điện.

Thời gian Hội thảo: 8h-11h ngày 22/02/2022 (sáng thứ 3)

Địa chỉ phòng họp: ID: 854 1381 9355
Password: 106917

Hoặc truy cập trực tiếp từ:

https://hoabinh-group.zoom.us/j/85413819355?pwd=MU5FekZodGdVQWtiL0RhTmtiOHozdz0
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Chủ trì Hội thảo: Ông Hoàng Văn Thắng- Chủ tịch Hội Đập lớn và Phát triển nguồn nước VN;

Ông Phạm Hồng Phương- Phó Chủ tịch Hội Đập lớn, PTGĐ EVN

Hội thảo sẽ nghe các báo cáo sau:

1 Các hoạt động kiểm tra an toàn đập tại Nhật Bản MLID (Nhật bản) báo cáo

2 Kiểm tra, đánh giá an toàn đập JWA (Nhật Bản) báo cáo

3 Nghiên cứu phương pháp phù hợp trong bảo dưỡng kết
cấu bê tông tại các nhà máy thuỷ điện

J-Power (Nhật Bản) báo cáo

4 Khung quản lý an toàn đập của Việt Nam, kết quả đạt
được và những vấn đề tồn tại.

Hội Đập lớn & PTNTVN

5 Quản lý tổng hợp thiên tai trên lưu vực sông Cả dưới góc
nhìn an toàn đập

Trường ĐH Thuỷ lợi

và Phần đặt câu hỏi, thảo luận

Thay mặt Ban Tổ chức, Hội Đập lớn và PTNNVN trân trọng kính mời Quý đại biểu tham dự.

Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký

GS.TS Nguyễn Quốc Dũng

ĐT: 0913 225 184


