
HỘI THẢO “AN NINH NGUỒN NƯỚC VÀ HOÀN THIỆN HỆ THỐNG CUNG CẤP 
NƯỚC UỐNG CHO TĂNG TRƯỞNG XANH” (Sustainable water secure and 

drinking water supply package for green growth) 

Sáng ngày 21/09/2012, tại Khách sạn Furama đã diễn ra Hội thảo “Sustainable water 
secure and drinking water supply package for green growth” do Đại học Đà Nẵng và 
Viện Nghiên cứu Tăng trưởng xanh Toàn cầu, Hàn Quốc (Global Green Growth Institute - GGGI) 
phối hợp tổ chức. 

   

 

Như chúng ta đã biết, vấn đề an ninh nước để đảm bảo nguồn nước cung cấp lâu dài và chất 
lượng cho sự sống và sự phát triển của nhân loại đang là vấn đề cấp bách đặt ra hiện nay. 
Trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu và sự phát triển kinh tế quá nóng bất chấp việc hủy 
hoại và làm biến đổi môi trường sống đã dẫn đến những nguy cơ về ô nhiễm, cạn kiệt nguồn 
nước. 

Đặc biệt, ở khu vực miền Trung Việt Nam, cùng với sự phát triển nhanh của việc xây dựng cơ 
sở hạ tầng nhưng thiếu một qui hoạch tổng thể, việc phát triển thiếu kiểm soát các nhà máy 
thủy điện, khai thác quá mức tài nguyên, tàn phá rừng… đã dẫn đến những hậu quả nghiêm 
trọng như lũ lụt lớn ở mùa mưa, hạn hán ở mùa khô, nguồn nước sinh hoạt, nước uống bị ô 
nhiễm và thiếu hụt. 

Nhằm mục đích trao đổi những kết quả nghiên cứu và định hướng cho những nghiên cứu về an 
ninh nước trong tương lai, Đại học Đà Nẵng đã phối hợp với Viện nghiên cứu về tăng trưởng 



xanh toàn cầu (GGGI - Global Green Growth Institute) tổ chức hội thảo liên quan đến vấn đề 
đảm bảo nguồn nước lâu dài và hoàn thiện hệ thống cung cấp nước uống dành cho tăng 
trưởng xanh. 

 

Các đại biểu đã trình bày tại Hội thảo 11 báo cáo (6 báo cáo của các đại biểu từ Hàn Quốc) và 
5 báo cáo từ các cán bộ của Đại học Đà Nẵng:  

1. Priority Challenges of Da-Nang City in Development of Eco-efficient Water 
Infrastructure, GS. Nguyễn Thế Hùng, Khoa Thủy lợi – Thủy điện 

2. Water for Agriculture in Korea and Improvement of Paddy Field Ecosystem, GS. KIM Ju 
Seon, Trưởng Khoa Kỹ thuật Xây dựng và Môi trường, Đại học Konkut, Hàn Quốc 

3. GGGI’s journey to green future and the cooperation, TS. KIM Hyo Youl, Chuyên viên cao 
cấp của GGGI, Hàn Quốc 

4. Water Resources Management in Viet Nam, TS. Phạm Kim Sơn, Phó Giám đốc Trung 
tâm Khoa học an toàn và Quản lý rủi ro, ĐHĐN 

5. Water and Green Growth, GS. HONG Ilpyo, Giám đốc Dự án của GGGI, Hàn Quốc 
6. Forward Green Growth for Mekong River Basin, TS. Lê Hữu Tí, Chuyên gia Liên hợp 

quốc về an ninh nguồn nước 
7. Korean Green Growth five years and beyond, TS. KIM Hyo Yeol, Giám đốc dự án của 

GGGI, Hàn Quốc 
8. Current Reality of Reservoir at the Middle Central and Flood Forecast, Phạm Văn Chiến, 

Trưởng phòng Dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn tại Đà Nẵng 
9. Rubber dam for sustainable water secure and small hydro-power for Green Growth, TS. 

LEE Jae Hyouk, YOOIL Engineering Co., Ltd, Hàn Quốc 



10. Decentralized Drinking Water Supply Sysem for Sustainable Development, TS. KIM Sang 
Hyun, GGGI, Hàn Quốc 

11. Site survey for the rubber dam and decentralized water supply system in Danang area, 
GS. Nguyễn Thế Hùng, ĐHĐN 

Các báo cáo đã tập trung giới thiệu những kinh nghiệm, những kết quả nghiên cứu mà Hàn 
Quốc và Việt Nam, đặc biệt là tại khu vực miền Trung, đã đạt được liên quan đến quản lý, sử 
dụng hiệu quả nguồn nước. Bên cạnh đó, hội thảo đã trao đổi về những giải pháp nhằm đảm 
bảo an ninh nước trong tương lai. 

 

Sau Hội thảo, đoàn công tác hỗn hợp của Đại học Đà Nẵng và GGGI đã có chuyến đi thực địa 
tại Hòa Vang và huyện Thăng Bình tỉnh Quảng Nam để khảo sát nhằm xây dựng dự án hỗ trợ 
xây dựng một mô hình thí điểm về kết hợp cung cấp nước sạch và phát điện cỡ nhỏ nhằm phục 
vụ trực tiếp cho người dân địa phương. 

 


