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Tuần lễ ngành Nước Việt Nam – Úc 2021
An toàn cấp nước để phát triển bền vững
Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973, mối quan hệ song 
phương giữa Việt Nam và Úc không ngừng lớn mạnh, được thúc 
đẩy bởi các mối quan tâm chung ngày càng gia tăng của hai quốc 
gia về chính trị, chiến lược và kinh tế. Năm 2018, Thủ tướng Úc và 
Thủ Tướng Việt Nam đã nâng tầm quan hệ song phương lên mức 
Đối tác Chiến lược, cam kết làm sâu sắc hơn nữa quan hệ giữa hai 
nước, góp phần vào hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở khu vực Ấn 
Độ - Thái Bình Dương. Một phần cốt lõi của Quan hệ Đối tác Chiến 
lược là sự hỗ trợ lẫn nhau trong tăng trưởng và phát triển kinh tế. 
Thông qua quan hệ đối tác kinh tế của chúng ta, Úc đang hỗ trợ Việt 
Nam đạt được các nguyện vọng phát triển và kinh tế - xã hội, trong đó 
nhấn mạnh vào cải cách kinh tế, phát triển nguồn nhân lực, sự tham 
gia của khu vực tư nhân, biến đổi khí hậu, bình đẳng giới và đổi mới. 
Và chúng ta đang tiếp tục làm việc cùng nhau để giải quyết các vấn 
đề mới nổi của khu vực và toàn cầu, bao gồm an ninh nguồn nước và 
tiếp cận nguồn cung cấp nước an toàn, sạch và bền vững.  

An toàn cấp nước làm giảm đói nghèo, nâng cao chất lượng cuộc 
sống và làm nền tảng cho nhiều mục tiêu phát triển khác. An toàn cấp 
nước mang lại nền tảng để cải thiện chất lượng cuộc sống cho tất cả 
mọi người, đặc biệt là những người dễ bị tổn thương nhất - thường là 
phụ nữ và trẻ em - những người được hưởng lợi nhiều nhất từ việc 
quản lý tốt cấp nước. Ngành nước cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho 
người dân của chúng ta, cung cấp nước quan trọng cho nông nghiệp, 
hỗ trợ ngành công nghiệp và dịch vụ, ngành nước đang đóng một vai 
trò ngày càng tăng trong việc nâng cao khả năng sinh sống của các 
cộng đồng đô thị của chúng ta. Ở Úc, nước cũng là trung tâm của bản 
sắc văn hóa, xã hội và tinh thần của những bộ tộc quốc gia người Úc 
bản xứ.

Các ngành nước của chúng ta hiện đang tập trung vào các định 
hướng chính sách trong tương lai - và với lý do chính đáng. Hiệu quả 
và chất lượng của các dịch vụ ngành nước có tác động trực tiếp đến 
nền kinh tế quốc gia, năng suất của các cộng đồng đô thị và nông 
thôn cũng như sức khỏe và an toàn của mọi công dân. Điều này đã 
quá rõ ràng trong thời gian gần đây với ngành cấp nước ở tuyến đầu 
để đối phó với những sự kiện cực đoan mới trong lũ lụt, hạn hán và 
đại dịch COVID-19.

Tuần lễ Nước Úc-Việt Nam này quy tụ các nhà lãnh đạo trong hai 
ngành nước để cùng chia sẻ kinh nghiệm, thảo luận về tương lai kết 
nối ngành nước của chúng ta, hỗ trợ các định hướng chính sách của 
nhau và xác định các cơ hội để hợp tác tốt nhất nhằm hỗ trợ các mục 
tiêu này. Tôi mong muốn được tham gia, ngay từ đầu, cũng như nhận 
được thông cáo chung về các kết quả và định hướng chiến lược của 
diễn đàn.

H.E. Robyn Mudie 
Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Úc tại Việt Nam
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Tổng quan Chương trình
Hội Nước Úc và Hội Cấp thoát nước Việt Nam hân hạnh phối hợp 
tổ chức Tuần lễ Ngành Nước Việt Nam – Úc (VAWW). Sự kiện này 
mang tới cơ hội quan trọng để ngành nước hai nước gặp gỡ và chia 
sẻ kinh nghiệm và các kết quả đã đạt được và đóng góp vào việc định 
hình tương lai của mối quan hệ đối tác.

Tuần lễ Ngành Nước sẽ được thực hiện với các Hội thảo và Triển lãm 
được tổ chức theo hình thức trực tuyến với sự tham dự của các đại 
biểu đến từ các cơ quan chính phủ, các công ty cấp thoát nước, các 
đơn vị đổi mới sáng tạo công nghệ, các tổ chức nghiên cứu và phát 
triển và các cán bộ trẻ hoạt động trong ngành nước đến từ Úc và Việt 
Nam. Đại biểu và khách có thể trực tuyến tại bất kỳ đâu trên thế giới.

Đại biểu và khách tham dự sẽ:

• Được nghe các thành tựu đạt được từ sự hợp tác giữa ngành nước 
Việt Nam và Úc trong những năm gần đây.

• Được nghe các lãnh đạo ngành nước chia sẻ những thách thức 
chính, giải pháp và các định hướng chính sách tương lai.

• Tham gia vào các phiên thảo luận tương tác và trả lời các câu hỏi 
khảo sát ý kiến để định hình các hướng đi tương lai của hai ngành 
nước.

• Đóng góp ý kiến để xây dựng chương trình hợp tác trong tương lai 
giữa hai ngành nước Việt Nam – Úc và tìm hiểu các cơ hội để tham 
gia.

Tuần lễ Nước Úc – Việt Nam dự kiến sẽ được tổ chức với năm phiên 

diễn đàn được kết nối với nhau bao gồm:

• Diễn đàn lãnh đạo trẻ ngành nước – diễn đàn này quy tụ các lãnh 
đạo ngành nước hiện tại và tương lai để phát triển mạng lưới Cán 
bộ trẻ Ngành nước Việt Nam – Úc và tìm hiểu các cơ hội tham gia 
các chương trình cố vấn và trao đổi nơi làm việc. 

• Lập lế hoạch cấp nước thích ứng – phiên diễn đàn này sẽ tập trung 
vào việc chia sẻ các kinh nghiệm thực tế và các công cụ trong quản 
lý rủi ro trong một thế giới nhiều biến động. Trọng tâm sẽ bao gồm 
quản lý rủi ro về chất lượng nước, quản lý tài sản, lập kế hoạch 
ứng phó với các kịch bản của COVID-19 và biến đổi khí hậu.

• Diễn đàn chính sách về an toàn cấp nước để phát triển bền vững 
– phiên này sẽ tập trung vào các chính sách thúc đẩy và khuyển 
khích trong thực hiện an toàn nước. Diễn đàn sẽ đặt trọng tâm vào 
việc cải thiện sự phối hợp để lập kế hoạch và quản lý nước trên 
nhiều lĩnh vực bao gồm - đô thị, nông thôn, tài chính, quy hoạch, 
nông nghiệp, năng lượng, du lịch, công nghiệp, giáo dục và y tế.

• -Thúc đẩy sự tham gia của khối tư nhân trong ngành nước – phiên 
diễn đàn này sẽ tập trung vào kinh nghiệm trong các chế độ quản lý 
nhằm tạo điều kiện tham gia và đầu tư của khối tư nhân. 

• Khai phóng đổi mới sáng tạo trong cung cấp các dịch vụ cấp nước 
an toàn, đảm bảo, bền vững và hiệu quả - diễn đàn này sẽ tập 
trung vào tăng cường nội dung đổi mới sáng tạo trong ngành nước 
để chuẩn bị và nắm bắt các cơ hội trong cuộc Cách mạng công 
nghiệp 4.0.

Ông Nguyễn Ngọc Điệp 
Chủ tịch 

Hội Cấp thoát nước Việt Nam

Bà Corinne Cheeseman 
Giám đốc Điều hành 

Hội Nước Úc

Chúng tôi mong muốn được đón chào các bạn tại Tuần lễ Ngành Nước Việt Nam – Úc 



Tham quan Nền tảng Thương  
mại Trực Tuyến về Công nghệ  
tiên tiến Ngành nước
Các đại biểu sẽ có thể tham quan triển lãm thương mại trực tuyến giới thiệu những cải 
tiến mới nhất trong công nghệ và dịch vụ ngành nước từ các công ty Úc và Việt Nam. 
Các đại biểu có thể tham quan triển lãm, gặp gỡ các nhà đổi mới công nghệ trong các 
diễn đàn trò chuyện với sự trợ giúp của các phiên dịch viên, khám phá các tính năng 
giới thiệu các cải tiến trong thực tế và thảo luận về các cơ hội kinh doanh.

Đăng kí để tham quan Nền tảng Thương mại Trực tuyến

https://awa.jomablue.com/reg/store/viet_aust_water_innov_online_trade_platform
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NGÀY 1
THỨ 4, NGÀY 15 THÁNG 9 NĂM 2021
PHIÊN SỐ 1: Thời gian: 8:45am–11:40am ICT | 11:45am – 2:40pm AEST
PHIÊN SỐ 2: Thời gian: 1:00pm–3:00pm ICT / 4:00pm–6:00pm AEST
Địa điểm: Đăng kí Tham dự Trực tuyến tại đây. Phiên dịch song song sẽ được cung cấp.

DIỄN ĐÀN 1:
DIỄN ĐÀN LÃNH ĐẠO TRẺ NGÀNH NƯỚC

8:45am–8:50am
Phát biểu chào mừng Chủ tịch mạng lưới Chuyên gia trẻ ngành nước (YWPs) Việt Nam - Úc 
và tổng quan chương trình Chuyên gia trẻ ngành nước Việt Nam – Úc

Chủ tịch Trần Văn Huy
Chủ tịch Mạng lưới YWPs Việt Nam- Úc

8:50am–9:00am
Chào mừng và tổng quan về các chương trình của Chính phủ Úc tại các nước Mekong và vai 
trò của các YWPs có thể đóng góp để hỗ trợ chương trình này

Ông Mark Tattersall – Phó Đại Sứ tại Việt Nam, 
Chính phủ Úc

9:00am–9:15am Chào mừng từ VWSA và AWA và giới thiệu về mạng lưới YWPs tại Việt Nam và Úc

Ông Nguyễn Ngọc Điệp – Chủ tịch Hội Cấp thoát 
nước Việt Nam (VWSA)  

Bà Corinne Cheeseman – Giam đốc điều hành Hội 
Nước Úc (AWA)

9:15am–9:30am Chào mừng từ Cơ quan Hợp tác Ngành Nước Úc - AWP
Ông Micheal Wilson – Giám đốc điều hành – Cơ 
quan Hợp tác ngành Nước Úc (AWP)

9:30am–9:40am Giới thiệu về Mạng lưới YWPs Việt Nam – Những thách thức và cơ hội
TS. Đinh Viết Cường – Mạng lưới Cán bộ trẻ 
Ngành Nước Việt Nam

9:40am–10:40am

Bài trình bày của các Lãnh đạo trẻ ngành nước (EWLs) đến từ Úc – Đông Nam Á và Nepal:
1. Thách thức, giải pháp và các cơ hội phát triển mạng lưới YWPs
2. Các thách thức về chính sách và các giải pháp trong tương lai – ý kiến từ EWLs 
3. Các thách thức về kỹ thuật và các giải pháp trong tương lai – ý kiền từ EWLs

Lãnh đạo trẻ ngành nước đến từ Úc – Đông Nam 
Á và Nepal

10:40am–10:55am Giải lao

10:55am–11:25am
Tham gia vào mạng lưới YWPs Úc - Việt Nam- Lợi ích và Cơ hội bao gồm chương trình cố 
vấn và trao đổi nơi làm việc

Thảo luận nhóm với sự dẫn dắt của Bà Sally 
Armstrong – Trưởng ban Chương trình Quốc tế và 
Công nghiệp – Hội Nước Úc (AWA)

11:25am–11:40am
Câu hỏi khảo sát các Cán bộ trẻ Ngành Nước tham gia Hội thảo
Các bước tiếp theo và phát biểu bế mạc

AWA

11:40am Hội thảo kết thúc AWA

DIỄN ĐÀN 2:
Hội thảo Đại dịch COVID-19 & Kế hoạch cấp nước thích ứng

1:00pm–1:05pm Phát biểu khai mạc
Ông Nguyễn Ngọc Điệp – Chủ tịch Hội Cấp thoát 
nước Việt Nam

1:05pm–1:15pm
Tổng quan về các nguy cơ “phi truyền thống” hiện tại và mới nổi đối với an ninh nước ở Việt 
Nam và Úc (COVID-19 và biến đổi khí hậu)

Sarah Ransom – Trưởng Ban Hợp tác và Tác động 

Cơ quan Hợp tác Ngành Nước Úc (AWP)

1:15pm–1:25pm Phương pháp tiếp cận để quản lý các tác động của COVID-19 đối với ngành nước của Úc Tiến sỹ Dan Deere –  Tổ chức Water Futures

1:25pm–1:35pm Tác động của COVID 19 đối với ngành nước của Việt nam
Bà Hạ Thanh Hằng – Trưởng Ban Hợp tác Quốc 
tế - Hội Cấp Thoát Nước Việt nam (VWSA)

1:35pm–1:55pm
Quản lý các tác động đối với an ninh nước và các công ty nước từ COVID-19 - lập kế hoạch 
thích ứng và dự phòng - kinh nghiệm từ 2 công ty nước của Việt Nam

Ông Nguyễn Văn Thiền – Chủ tịch HĐQT - 
Công ty CP Nước và Môi Trường Bình Dương 
(BIWASE) 

Ông Nguyễn Thanh Sơn – Phó Tổng Giám 
đốc - Công ty Cổ Phần Cấp Nước Hải Dương 
(HADUWACO)

1:55pm–2:05pm
Phương pháp tiếp cận của Úc để hiểu được các bất ổn của khí hậu và các tác động của nó 
đối với ngành nước

Ông Matthew Coulton – Tổng Giám đốc lĩnh vực 
Nước - Cục Khí tượng Úc (BOM)

2:05pm–2:15pm Đánh giá rủi ro khí hậu và lập kế hoạch kịch bản để quản lý an ninh nước ở Úc
Bà Katrina Hermann, Giám đốc Môi trường, và 
Ông Sean Simpson, Chuyên viên Môi trường thích 
ứng khí hậu, Công ty South East Water

2:15pm–2:25pm Lập kế hoạch và ứng phó với cấp nước hạn hán cho toàn vùng Sydney
Bà Kathryn Silvester – Trưởng ban Phục hồi và 
thích nghi biến đổi khí hậu – Công ty Sydney 
Water

2:25pm–2:35pm
Đảm bảo cung cấp nước và hoạt động kinh doanh của doanh  nghiệp thích ứng với biến đổi 
khí hậu và xâm nhập mặn ở Bến Tre, Việt Nam.

Bà Nguyễn Thị Diễm Phượng – Chủ tịch HĐQT 
Công ty CP Cấp Thoát nước Bến tre

2:35pm–2:45pm Khung chiến lược về nước thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam
Ông Abhinav Goyal – Tổng giám đốc các dự án 
vốn và Hạ Tầng – Công ty PWC Việt Nam

2:45pm–2:55pm Câu hỏi khảo sát ý kiến và phản hồi từ đại biểu Tất cả đại biểu tham dự

2:55pm–3:00pm Bế mạc hội thảo Hội Nước Úc (AWA)

https://australianwater.wufoo.com/forms/mmpb5kc1gpdrhs/
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NGÀY 2
THỨ 5, NGÀY 16 THÁNG 9 NĂM 2021
Thời gian: 8:30am–12:00pm ICT | 11:30am–3:00pm AEST
Địa điểm: Đăng kí Tham dự Trực tuyến tại đây. Phiên dịch song song sẽ được cung cấp.

LỄ KHAI MẠC
8:30am–8:35am Chào mừng và Lễ chào cờ, Quốc ca Việt Nam và Quốc ca Úc 

8:35am–8:40am Phát biểu cảm ơn và Giới thiệu khách mời và đại biểu 

8:40am–8:50am Phát biểu chào mừng từ Lãnh đạo Chính phủ Việt Nam

8:50am–8:55am Phát biểu chào mừng bởi Đại sứ Úc tại Việt Nam – Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Bà Robyn Mudie

8:55am–9:05am
Phát biểu khai mạc – Ông Nguyễn Ngọc Điệp – Chủ tịch Hội Cấp thoát nước Việt Nam (VWSA) 

Phát biểu khai mạc – Bà Corinne Cheeseman – Giám đốc điều hành Hội Nước Úc (AWA)

9:05am–9:10am Phát biểu chỉ đạo từ Ông Lê Quang Hùng - Thứ Trưởng Bộ Xây Dựng 

9:10am–9:15am
Khai mạc Tuần lễ ngành Nước Việt Nam – Úc và Triển lãm Thương mại Ngành Nước Việt Nam - Úc 

Đại sứ Úc, Thứ trưởng Bộ Xây Dựng, Giám đốc điều hành và Chủ tịch VWSA 

DIỄN ĐÀN 3:
An toàn cấp nước cho phát triển bền vững: chính sách và quy định thực hiện an toàn nước

9:15am–9:30am
Hành trình 30 năm xây dựng và phát triển ngành nước Việt Nam
• Nhìn lại thành tựu và bài học trong 30 năm qua
• Những thách thức hiện tại và tương lại của ngành Nước ở Việt Nam

Ông Trần Anh Tuấn – Phó Chủ tịch 
VWSA

9:30am–9:45am
Hành trình 30 năm cải cách ngành nước toàn quốc của Úc
• Các chính sách thúc đẩy và cơ chế khuyến khích thực hiện an toàn nước
• Các định hướng tương lai trong lịch trình cải cách ngành nước của Úc

TS Jane Doolan, Ủy viên, Ban cố vấn 
Chính Phủ Úc

9:45am–10:00am 
Nhìn lại quá trình phát triển của mối quan hệ hợp tác Việt-Úc qua 30 năm và vai trò của ngành 
nước trong đó.

Ông Mark Tattersall – Phó Đại Sứ - Chính 
phủ Úc

10:00am–10:10am
Nhìn lại thành tựu và kết quả của mối quan hệ hợp tác ngành nước Việt – Úc  trong những năm 
gần đây

TS. Trần Văn Huy - Hội Nước Úc

10:10am–10:20am Nhu cầu trong tương lai từ sự hợp tác ngành nước Việt - Úc
Ông Nguyễn Thanh Tùng – Chuyên viên 
– Vụ Hợp tác quốc tế – Bộ Xây Dựng 

10:20am–10:30am Phần câu hỏi khảo sát tương tác AWA and VWSA

10:30am–10:40am Nghỉ giải lao

10:40am–10:50am Định hướng chính sách trong xây dựng dự thảo Luật Cấp nước sạch tại Việt Nam.
Ông Nguyễn Minh Đức – Trưởng phòng 
Quản lý Cấp nước – Cục Hạ Tầng Kỹ 
thuật – Bộ XD

10:50am–11:00am
Quản lý rủi ro trong điều kiện tác động của Biến đổi khí hậu và các giải pháp đảm bảo cấp nước 
an toàn khu vực đô thị.

Bà Nguyễn Thị Hồng Khánh – Phó 
Trưởng Phòng Quản lý Cấp nước – Cục 
Hạ Tầng Kỹ thuật – Bộ XD

11:00am–11:10am Những thách thức và định hướng chính sách đối với An ninh, an toàn trong cấp nước nông thôn

Bà Nguyễn Thị Hương – Chuyên viên Vụ 
Nguồn nước và nước sạch nông thôn – 
Tổng Cục Thủy lợi – Bộ Nông Nghiệp và 
Phát Triển Nông thôn

11:10am–11:20am
Thách thức và kinh nghiệm xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về Chất lượng nước theo 
Thông tư 41/2018 của Bộ Y tế.

TS Lê Thái Hà – Phó Viện Trưởng Viện 
Sức Khỏe Nghề Nghiệp và Môi Trường 
– Bộ Y Tế

11:20am–11:30am Những thách thức và định hướng chính sách đối với Quy hoạch Tài nguyên Nước
Bà Trần Thị Thu Hằng - Phó Trưởng 
Phòng QL Quy hoạch và ĐTCB TNN -Bộ 
Tài Nguyên và Môi trường

11:30am–11:55am
Thảo luận nhóm - Điều chỉnh các sắp xếp thể chế và khuôn khổ pháp lý để đạt được an ninh 
nước.

Ban hội thẩm: Các diễn giả đến từ các 
bộ và diễn giả đến từ Úc
Được điều phối bởi Ông Lê Duy Hưng – 
Chuyên gia cao cấp đô thị – Ngân hàng 
thế giới

11:55am–12:00pm Phát biểu bế mạc
Ông Nguyễn Ngọc Điệp – Chủ tịch Hội 
Cấp thoát nước Việt Nam (VWSA)

12:00pm–1:00pm Mở cửa Phòng Giao Lưu trực tuyến Chào mừng tất cả khách tham dự 

https://australianwater.wufoo.com/forms/mmpb5kc1gpdrhs/
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NGÀY 2
THỨ 5, NGÀY 16 THÁNG 9 NĂM 2021
Thời gian: 1:00pm–3:00pm ICT | 4:00pm–6:00pm AEST
Địa điểm: Đăng kí Tham dự Trực tuyến tại đây. Phiên dịch song song sẽ được cung cấp.

ĐIỄN ĐÀN 4:
Tạo điều kiện cho khu vực tư nhân tham gia vào ngành nước

1:00pm–1:05pm Phát biểu Khai mạc
Bà Sally Amrstrong – Trưởng Ban 
Chương trình Quốc tế và Công nghiệp - 
Hội Nước Úc (AWA)

1:05pm–1:15pm
Tổng quan về hành trình cổ phần hóa trong ngành nước ở Việt Nam
• Tiến trình, thách thức và định hướng tương lai
• Thông tin về những phát triển liên quan đến Nghị định của Việt Nam về PPP

Chuyên gia Nguyễn Tiến Thỏa 
Chủ tịch Hội thẩm định giá Việt Nam

1:15pm–1:25pm Hành trình của bang NSW trong việc thiết lập giá nước đảm bảo thu hồi chi phí và quy định kinh tế
Ông Justin Robinson – Chuyên gia phân 
tích trưởng - Cơ quan thẩm đinh giá và 
quy định độc lập - IPART

1:25pm–1:35pm
Điều kiện, năng lực của Doanh nghiệp hoạt động cấp nước, sự cần thiết và thách thức trong Bối 
cảnh Cổ phần hóa và Xã hội hóa ngành nước Việt nam

Ông Nguyễn Minh Đức – Trưởng phòng 
Quản lý Cấp nước – Cục Hạ Tầng Kỹ 
Thuật – Bộ Xây dựng

1:35pm–1:45pm
Đánh giá việc thực hiện Xã hội hóa về Cấp Nước nông thôn Việt Nam và định hướng trong thời 
gian tới.

Bà Nguyễn Thị Vân Anh – Giám đốc 
Trung tâm Tư vấn và Chuyển giao công 
nghệ Cấp nước và VSMT – Bộ Nông 
nghiệp và PTNT

1:45pm–1:55pm Thu hồi chi phí và quy định kinh tế từ quan điểm Quốc gia
Ông Stuart Wilson – Phó giám đốc điều 
hành – Hiệp hội các Dịch vụ ngành nước 
Úc (WSAA)

1:55pm–2:15pm Bài học điển hình về cổ phần hóa ở Bình Dương và Phú Thọ

Ông Trần Chiến Công – Tổng Giám đốc 
– Công ty CP Nước và Môi Trường Bình 
Dương (BIWASE) 

Ông Nguyễn Văn Bút – Chủ tịch HĐQT – 
Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Thọ

2:15pm–2:25pm
Hướng dẫn Thông tư số 44/2021/TT-BTC ngày 18/6/2021  thay thế Thông tư 75/2021/TTLT-BTC-
BXD-BNN về Giá nước

Ông Đặng Công Khôi – Phó Cục trưởng 
Cục Quản lý giá – Bộ Tài Chính

2:25pm–2:35pm
Các đặc điểm quan trọng đối với quy định tạo điều kiện cạnh tranh và sự tham gia của khu vực tư 
nhân

Ông Donald Lambert – Chuyên gia chính 
phát triển khối tư nhân – Ngân hàng 
Phát triển Châu Á (ADB)

2:35pm–3:00pm Thảo luận nhóm: Tạo điều kiện cho khu vực tư nhân tham gia vào ngành nước
Các diễn giả và khách mời
Điều phối bởi Ông Alexander Nash Ngân 
hàng Phát Triển Châu Á (ADB)

3:00pm Phát biểu bế mạc
Ông Nguyễn Ngọc Điệp – Chủ tịch Hội 
Cấp thoát nước Việt Nam (VWSA)

https://australianwater.wufoo.com/forms/mmpb5kc1gpdrhs/


NGÀY 3
THỨ 6, NGÀY 17 THÁNG 9 NĂM 2021
Thời gian: 9:00am–12:00pm ICT | 12:00pm–3:00pm AEST
Địa điểm: Đăng kí Tham dự Trực tuyến tại đây. Phiên dịch song song sẽ được cung cấp.

DIỄN ĐÀN 5:
Tạo điều kiện đổi mới sáng tạo để đạt được an toàn nước

9:00am–9:05am Giới thiệu khách mời và đại biểu
Bà Katie Trevor – Giám đốc Chương trình Quốc tế và Công 
nghiệp – Hội Nước Úc (AWA)

9:05am–9:10am Chào mừng, và bối cảnh của diễn đàn
Ông Shannon Leahy, Ủy viên Thương mại, Cơ quan Thương 
mại và đầu tư (Austrade), Chính phủ Úc tại Việt Nam.

9:10am–9:25am
Chương trình đổi mới sáng tạo của Việt Nam - Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo để phát 
triển bền vững

Ông Lê Minh – Chuyên gia Thương mại hóa Công nghệ – 
Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Ứng phó với biến đổi khí hậu 
(VCIC) – Bộ Khoa học và Công nghệ

9:25am–9:40am Các khung pháp lý để thúc đẩy sự đổi mới trong lĩnh vực nước của Úc
Ông Mike Woolston – Trưởng nhóm Thực hành Nước – 
Công ty Frontier Economics

9:40am–9:55am
Các thực hành quản lý nước thông minh và nhu cầu đổi mới để đạt được an ninh 
nước ở Việt Nam

GS. Nguyễn Việt Anh  – Phó Chủ tịch Hội Cấp thoát nước 
Việt Nam (VWSA)

9:55am–10:10am Aus4Innovation: áp dụng và nhân rộng đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực nước
TS. Army Parker – Quyền giám đốc  Trung tâm quan sát trái 
đât – Tổ chức Nghiên cứu khoa học và công nghiệp Quốc 
gia – CSIRO

10:10am–10:30am
Những cải tiến mới nhất trong quản lý rủi ro chất lượng nước và xử lý chất lượng 
nước

Ông Trần Kim Thạch – Trưởng phòng Quản lý chất lượng 
nước – Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO) 

Ông Trương Công Hân – Tổng Giám Đốc – Công ty Cổ 
phần Cấp nước Thừa Thiên Huế (HueWACO) 

10:30am–10:40am Giải lao All

10:40am–10:55am Đổi mới sáng tạo công nghệ trong quản lý tài sản
Ông Gary McLay – Kỹ sư cao cấp Công ty  
Westernport Water

10:55am–11:15am Đổi mới sáng tạo công nghệ trong chống thất thoát, thất thu nước
Ông Cao Văn Quý – Tổng Giám đốc Công ty CP Cấp Nước 
Hải Phòng

11:15am–11:25am Các công nghệ tiên tiến để đạt được an ninh cấp nước
Ông David Bergmann – Giám đốc nghiên cứu và phát triển- 
Công ty SouthEast Water

11:25am–11:35am Chiến lược nhân rộng Đổi mới sáng tạo có lợi ích
Ông Ben Furmage – Giám đốc điều hành, Trung tâm 
nghiên cứu Hợp tác về Thành phố thích ứng với nước.

11:35am–12:05pm Thảo luận nhóm: Tạo điều kiện đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực nước

Các diễn giả và khách mời
Được điều hành bởi Ông Daniel Sullivan, Thành viên Hội 
đồng Quản trị Hội Nước Úc và Giám đốc điều hành Công 
ty Iota Services

12:05pm–12:20pm Lễ bế mạc 

Phát biểu bế mạc – Bà Corinne Cheeseman – Giám đốc 
điều hành Hội Nước Úc (AWA) 

Phát biểu bế mạc – Ông Nguyễn Ngọc Điệp – Chủ tịch Hội 
Cấp thoát nước Việt Nam (VWSA) 

12:20pm – 1:20pm Mở cửa Phòng Giao Lưu trực tuyến Chào mừng tất cả khách tham dự

NỀN TẢNG THƯƠNG MẠI TRỰC TUYẾN
NGÀY 15–17 THÁNG 9 NĂM 2021
Thời gian: 8:30am–3:00pm ICT | 11:30am–6:00pm AEST 
Địa điểm: Tham gia trực tuyến tại đây hoặc sử dụng mã QR. Phiên dịch Tiếng Anh - Tiếng Việt sẽ được cung cấp.

Nền tảng Thương mại Trực Tuyến về Công 
nghệ tiên tiến Ngành nước Việt Nam Úc
• Tham quan 50 đơn vị Triển lãm danh tiếng đến từ Việt Nam và Úc giới thiệu sản 

phẩm về các công nghệ và dịch vụ tiên tiến của họ trong các lĩnh vực sau đây:
• Công nghệ Cấp nước
• Công nghệ Thoát nước
• Quan trắc và Giám sát chất lượng nước
• Quản lý tài sản
• Chống thất thoát thất thu

• Khám phá các tài nguyên giới thiệu sự đổi mới của nhà triển lãm trong thực tế
• Tham dự các buổi gặp gỡ và trò chuyện trực tuyến với các đơn vị triển lãm để 

tìm hiểu thêm về các sản phẩm và dịch vụ của họ
• Kết nối với các đơn vị tham gia triển lãm bằng cách gửi các tin nhắn riêng hoặc 

đặt một cuộc họp 1: 1 để thảo luận về các cơ hội kinh doanh

Giới thiệu kinh doanh
Liên hệ TS. Trần Văn Huy theo địa chỉ email hvtran@awa.asn.au để được giới 
thiệu tới các Đơn vị Triển lãm đến từ Úc và Việt Nam

https://australianwater.wufoo.com/forms/mmpb5kc1gpdrhs/
https://awa.jomablue.com/reg/store/viet_aust_water_innov_online_trade_platform


Để có thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ:

Katie Trevor
International and Industry Program Manager
P: +61 2 9467 8419 
E: ktrevor@awa.asn.au

Huy Van Tran
International Co-ordinator 
P: +84 356 367 386 
E: hvtran@awa.asn.au


