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Ủy hội Đập lớn Thế giới (ICOLD) là một tổ chức quốc tế
phi chính phủ, có tính chất nghề nghiệp nhằm tạo ra một
diễn đàn trao đổi kiến thức và kinh nghiệm về kỹ thuật
đập sao cho các đập trên thế giới được an toàn, hiệu
quả, giá thành hợp lý, không gây hại cho môi trường.
ICOLD được thành lập năm 1928 và đến nay có 95 nước
thành viên tập hợp hàng chục vạn chuyên gia, các nhà
sư phạm, nghiên cứu và quản lý, kỹ sư, doanh nhân, các
tổ chức công lập và tư nhân, các doanh nghiệp tư vấn,
xây dựng và chế tạo.

Đại hội ICOLD (ICOLD Congress) được tổ chức theo nhiệm kỳ 3 năm và Hội nghị
thường niên (Annual Meeting) “Hội nghị Đập lớn Thế giới” được tổ chức luân
phiên tại các nước thành viên.

2003: Montréal (Canada) 2004: Seoul (Hàn Quốc)
2005: Tehran (Iran) 2006: Barcelona (Tây Ban Nha)
2007: St. Petersburg (LB Nga) 2008: Sophia (Bulgaria)
2009: Brasilia (Brazil) 2010: Hà Nội( Việt Nam)
2011: Lucern (Thụy Sĩ) 2012: Osaka (Nhật Bản)



�TRUNG TÂM HỘI NGHỊ QUỐC
GIA

Họp Chấp hành ICOLD
Họp các Ủy ban Kỹ thuật ICOLD

Bàn tròn “Đập & thủy điện vì sự phát triển
bền vững tại châu Phi”

Hội nghị khoa học
“ĐẬP VÀ PHÁT TRIỂN

TRIỂN LÃM KỸ THUẬT
hơn 50 gian trưng bày của
các tổ chức quốc tế, các tập
đoàn lớn, các hãng tư vấn,
chế tạo,.. từ khắp thế giới

ĐẬP VÀ PHÁT TRIỂN
NGUỒN NƯỚC BỀN VỮNG”

17 chủ đề
180 báo cáo khoa học





Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã gửi thư chào
mừng Hội nghị, nhấn mạnh: “Thay mặt Chính Phủ
nước CHXHCN Việt Nam, tôi nhiệt liệt chào mừng quí
vị đại biểu từ nhiều nước đã đến Việt Nam dự Hội nghị
thường niên lần thứ 78 của Hội Đập lớn Thế giới
(ICOLD)…… Nội dung của Hội nghị chắc chắn sẽ hết
sức hữu ích cho sự nghiệp xây dựng đập, phát triển
nguồn nước ở Việt Nam, cũng như các nước trên thế
giới. Chính phủ Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam
tạo mọi điều kiện thuận lợi để Hội nghị thành công tốttạo mọi điều kiện thuận lợi để Hội nghị thành công tốt
đẹp…”
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19/5 : Đón tiếp đại biểu
Diễn đàn

“Giảm nhẹ thiên tai
& tác động của biến đổi khí hậu”& tác động của biến đổi khí hậu

(Ban CPO)
(tham dự miễn phí)

21/5 : Báo cáo và thảo luận tại Hội trường
22/5 : Tham quan thực địa tại vùng biển Bắc bộ
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23/5 :
� Sáng: - Họp giới chức ICOLD.

- Khai trương Triển lãm Kỹ thuật
Chiề• Chiều: Bàn tròn

“Đập & thủy điện vì sự phát triển
bền vững tại châu Phi”

• Tối: Chiêu đãi chào mừng
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24/5 : Họp tại 24
Ủy ban Kỹ thuật của ICOLD
25/5: Hội nghị Khoa học25/5: Hội nghị Khoa học

“ĐẬP VÀ PHÁT TRIỂN
NGUỒN NƯỚC BỀN VỮNG”

Phiên toàn thể

Tối: Biểu diễn nghệ thuật
tại Nhà hát lớn thành phố
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26/5: ● Hội nghị Khoa học
Các phiên họp tại 10 tiểu ban

● Họp Chấp hành ICOLDọp p

Tối:
Chiêu đãi kết thúc



Thủy văn, Qui hoạch Phát triển nguồn nước bền vững,
Quản lý lưu vực sông

Vùng ven biển và tác động của Biến đổi khí hậu
Những phương diện môi trường và xã hội
Giảm nhẹ lũ và hạn
Những thành tựu mới về xây dựng đập
An toàn, bảo dưỡng và khôi phục đập
Các công trình ở hạ du và cửa sông

17 chủ đề của Hội nghị Khoa học
“ĐẬP VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NƯỚC BỀN VỮNG”

g ạ g
Phương diện tài chính và giảm giá thành xây dựng đập
Những tiến bộ về vật liệu xây dựng
Mô hình số của đập và kết cấu
Những tiến bộ về kết cấu công trình

Địa kỹ thuật và xử lý nền
Công trình và thiết bị thủy điện
Khai thác tối ưu các hồ chứa
Quản lý bồi lắng
Tưới, tiêu và quản lý hệ thống thủy lợi
Cấp nước đô thị, công nghiệp và nông thôn
Bơm và các thiết bị



6 hành trình tham
quan kỹ thuật:

-Tây Bắc: Thủy điện
Hòa Bình, Sơn La
- Đập Cửa Đạt
- Duyên hải miền
Trung: Các đập Thảo
Long, Phú Ninh, Định
Bình
- Tây Nguyên: Thủy
điện Hàm Thuận-Đa
Mi, Trị An
-TP HCM: Thủy điện
Trị An



Lãnh đạo ICOLD
Chủ tịch JIA Jinsheng

(Trung Quốc)

thăm Việt Nam và kiểm tra việc chuẩn
bi Hội nghị Đập lớn Thế giới

( g )
Tổng thư ký Michel De Vivo

(Pháp)



Sơ đồ các gian trưng bày tại Triển lãm Kỹ thuật



Logo của
một số Tổ

chức
quốc tế &
Tâp đoàn

lớn đã
đăng ký
tham gia
trưng bày
tai Triển
lãm Kỹ
thuật



RST (Canada)
AF – COLENCO (Swistzerland)
GEOKON (USA)
TECBARRAGEM (Brazil)
SCHOMBURG (Germany + MIWA

(Vietnam)

LIEBHERR (Germany)
EBARA (Japan)
CHDMC (China)
JCOLD (Japan )
ROCTEST (Canada)

Các Tổ chức quốc tế & các tập đoàn lớn
đã đăng ký trưng bày tại Triển lãm Kỹ thuật (đến 20/4/2010)

(Vietnam)
BASF (USA)
WALO (Swistzerland / Suisse)
FARAB (Iran)
GNS-Damwatch (New Zealand)
SIKA (Swistzerland
KHIDI (China)
SISGEO (Italy)
HANGZHOU GUODIAN

DAM SAFETY ENG. (China)
USSD (USA)
FLYASH (Vietnam)

( )
TOKYO WATER RESOURCES +

CHUGOKU (Japan)
MEKONG RIVER COMMISSION
BACHY – SOLETANCHE (France)
KOLO VEIDEKE (Norway)
CHINCOLD (China)
RYOBI – G&GCEI (Malaysia)
CARPI TECH (Swistzerland)
GEODATA (Italy)
KTI –PLERSCH (Germany)
ITM Soil Group (UK)



Quảng cáo trên
FINAL BULLETIN

Final Bulletin (“Thông báo chót”) của Hội nghị Đập
lớn Thế giới lần thứ 78 đang được biên tập để ấn
hành đầu tháng 5/2010. Ban Tổ chức dành một số
trang mời các tổ chức, doanh nghiệp đăng quảng

cáo.

Quảng cáo trên
dọc đường tới

Trung tâm Hội nghị quốc gia



• Web site của Hội nghị:
http://www.vncold.vn/ICOLD2010

● Ban Tổ chức:
Hội Đập lớn &Hội Đập lớn &

Phát triển nguồn nước Việt Nam:
vncold@vncold.vn

● Bộ phận thư ký:
78icoldvn@ venus-communications.com



Xin cảm ơn và
mong gặp lại tại

Hội nghị Đập lớn Thế
giới

23~26/5/ 2010!


