Thực trạng ngập nước tại TP.HCM – Nguyên nhân và giải pháp
(04/08/2006)
Sáng nay, 04/08/2006, Viện Kinh tế phối hợp với Sở Quy hoạch Kiến trúc tổ chức buổi hội
thảo về vấn đề “Thực trạng ngập nước tại TP.HCM – Nguyên nhân và giải pháp”
Thời gian: ngày 04/08/2006 tại Hội trường Viện Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh
Nội dung Hội thảo gồm:
1. Báo cáo đề dẫn
2. Lịch sử về hệ thống kênh rạch thoát nước Thành phố - TS. Nguyễn Đình Đầu
3. Bước đầu đánh giá ảnh hưởng của mưa, triều đến tình hình ngập và biện pháp thoát
nước mưa đô thị khu vực TPHCM – ThS. Trương Văn Hiếu
4. Giải pháp tổng thể cho việc giải quyết ngập lụt đô thị - GSTSKH. Lê Huy Bá
5. Kiểm soát nước ngoại lai: triều cường và lũ, chủ động tiêu thoát nước mưa, nước thải
góp phần xóa úng ngập choTP – Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão.
6. Vấn đề ngập úng trên địa bàn TPHCM – TSKH. Phan Văn Hoặc
7. Giải pháp chống ngập lụt nội thành TPHCM và chống sạt lở sông rạch khu Nam Thành
phố - TS. Nguyễn Hồng Bỉnh
8. Thực trạng – giải pháp thoát nước TPHCM – Sở Giao thông công chánh
9. Ngập nước đô thị xét từ khâu quy hoạch, công nghệ và quản lý vận hành hệ thống
thoát nước – TS. Ngô Hoàng Văn
10. Các nguyên nhân gây ngập úng ở TPHCM và 1 số biện pháp khắc phục – Nguyễn Thị
Thanh Hương
11. Ảnh hưởng mưa và triều đến việc gây ngập lụt đô thị - ThS. Nguyễn Minh Giám
12. Thoát nước đô thị với vấn đề quy hoạch phát triển đô thị - KS. Phạm Thị Thanh Hải
13. Tình hình ngập lụt và các giải pháp trên địa bàn Quận 11 – UBND Quận 11
14. Tình hình ngập lụt và các giải pháp trên địa bàn Quận 2 – UBND Quận 2
15. Từ những giải pháp chống ngập và tiêu thoát nước cho khu đô thị mới Thủ Thiêm đến
bài toán chống ngập cho toàn thành phố - GS. Nguyễn Sinh Huy

