
Thông báo khởi đầu
Hội nghị Thường niên  
ICOLD lần thứ 76 
2 – 6/6/2008 tại
Sofia (Bulgaria) 
 
Năm 2008, Hội Đập lớn Thế giới (International 
Commission on Large Dams – ICOLD) vừa tròn 80 
tuổi và sẽ tổ chức Hội nghị thường niên ICOLD lần
thứ 76 trong những ngày 2 – 6/6/2008 tại Sofia 
(Bulgaria) với Chương trình như sau: 
2/6 : Tham quan Sofia                                    
 Khai mạc Triển lãm Kỹ thuật

Họp Thường vụ ICOLD 
3/6 : Họp các Ban Kỹ thuật
4/6 : Hội nghị Khoa học
5/6 : Tham quan đập Tsankov Kamak 
6/6 : Họp Chấp hành ICOLD. 
7/6 : Tham quan.  
Hội nghị Khoa học lần này tập trung vào những vấn đề quản lý, vận hành đập với
tiêu đề: ”Vận hành, sửa chữa phục hồi và nâng cấp đập” bao gồm các nội
dung: 

• Kinh nghiệm vận hành đập. 
• Những vấn đề vận hành đập: lũ, động đất, nền, thấm, xói ngầm,lão hoá, vật

liệu xuống cấp,... 
• Vai trò của đập trong quản lý thuỷ lợi và thuỷ điện vì phát triển bền vững. 
• Vai trò của đập trong giảm nhẹ lũ.
• Giám sát đập. 
• Xu thế và công nghệ mới trong kiểm tra và giám sát đập. 
• Phân tích an toàn. 
• Sửa chữa phục hồi đập. 
• Nâng cấp đập. Những yêu cầu mới về an toàn (lũ, động đất, phát triển khoa 

học & công nghệ,...) 
• Vận hành những đập hiện có thích ứng với các yêu cầu mới về xã hội, kinh tế

và môi trường. 
Các tác giả gửi bản tóm tắt tiếng Anh không quá 300 từ cho Thư ký Ban Tổ chức
trước 20/11/2007. Phúc đáp về các bài được chọn vào 20/12/2007 và toàn văn
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những bài này phải được gửi trước 1/3/2008 theo qui cách được hướng dẫn trên 
www.icoldsofia2008.org . Tuyển tập các Báo cáo sẽ được phát hành tại Hội nghị.
Liên hệ với Thư ký Ban Tổ chức: 

Daniela Stankulova 
E-mail: daniela@dams.nek.bg 

Mong các nhà khoa học, chuyên gia, doanh gia,... hội viên VNCOLD quan 
tâm hưởng ứng. Dự kiến tại kỳ họp Chấp hành ICOLD tại Sofia lần này, 
đoàn đại biểu các nước sẽ thảo luận và biểu quyết về địa điểm tổ chức Hội
nghị Thường niên ICOLD năm 2010 mà Việt Nam đang là một trong nhiều
ứng viên đăng cai.  
Mời xem toàn văn Thông báo trong phần tiếng Anh: 
http://www.vncold.vn/En/Web/Content.aspx?distid=322 
http://www.vncold.vn/En/Web/Content.aspx?distid=323 

Cung Đại hội Sofia, nơi họp Hội Nghị Đập Tsankov Kamak 
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