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Phần 1. Quá trình xây dựng và phát triển
1.1 Bài viết của Hiệu trưởng về quá xây dựng và phát triển chung của các đoàn ĐH, Cơ

sở 2, các chi nhánh công ty
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CÁC ĐOÀN ĐH - 30 NĂM XÂY DỰNG VÀ TRƯỞNG THÀNH

GS.TS. Đào Xuân Học
Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy lợi

Trong không khí phấn khởi hướng tới kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam
20/11/2006, chúng ta cùng ôn lại truyền thống lịch sử 30 năm xây dựng và phát triển, một
chặng đường với nhiều khó khăn gian khổ, nhưng không kém vinh quang của bao thế hệ
thầy và trò các đoàn ĐH. Ngược dòng thời gian, điểm lại những nét chính trong quá trình
xây dựng và phát triển các đoàn ĐH trong chặng đường 30 năm qua.

Năm 1976, gần một năm sau ngày đất nước hoàn toàn thống nhất biết bao bộn bề
công việc do khắc phục hậu quả nặng nề của chiến tranh để lại, xây dựng kinh tế, ổn định
cuộc sống. Xác định vai trò quan trọng của công tác thuỷ lợi trong giai đoạn đó, Bộ Thuỷ
lợi, Đảng uỷ và Ban Giám Hiệu trường Đại học Thuỷ Lợi đã quyết định thành lập các
đoàn công tác kết hợp với các Ty thuỷ lợi tiến hành khảo sát, quy hoạch, giúp đỡ các địa
phương sản xuất nông nghiệp, tạo dựng cuộc sống mới. Đầu tháng 2 năm 1976, đoàn đầu
tiên của trường gồm 15 cán bộ, giáo viên và hơn 100 tân kỹ sư khoá 12 đã tưng bừng
nhận nhiệm vụ mới tại 6 địa điểm: Quảng Nam – Đà Nẵng, Nghĩa Bình, Phú Khánh, Gia
Lai – Kontum, Đắc lắc và Thành phố HCM. Đến tháng 4, theo đề nghị của Nhà trường,
Bộ Thuỷ Lợi đã thành lập đoàn: “Khảo sát thiết kế Trung Trung bộ”, có trụ sở đóng tại
Quy Nhơn để tạo thuận lợi cho các hoạt động của Đoàn. Hoà chung chiến thắng của dân
tộc, không ngại gian khổ hy sinh, Đoàn đã đóng góp công sức giúp các địa phương một
cách thiết thực như: Khảo sát, thiết kế và thi công hàng chục công trình ở các tỉnh mà
hiệu quả sử dụng vẫn có giá trị đến ngày nay. Một thành tựu to lớn đạt được trong giai
đoạn này phải kể đến phong trào ba kết hợp: đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ
sản xuất. Nhờ sự hướng dẫn trực tiếp của đội ngũ giáo viên trong các công việc sản xuất
cụ thể, nhiều kỹ sư mới ra trường đã nhanh chóng trưởng thành trong thực tiễn. Đánh giá
sự thành công của mô hình ba kết hợp này, năm 1982 cố GS. Nguyễn Đình Tứ - Bộ
trưởng Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp lúc đó đã nói: “Đây là mô hình ba kết
hợp thành công nhất, nhưng lại là mô hình duy nhất mà chỉ có Trường Đại học Thuỷ Lợi
thực hiện ngay từ những ngày đầu giải phóng, tồn tại và phát triển đến tận bây giờ”. Qua
một giai đoạn hoạt động ở các địa phương trên, Nhà trường đã nhận thức rõ vai trò chiến
lược trong phát triển kinh tế ở các vùng đồng bằng sông Cửu Long và Tây Nguyên mà
hiện tại công tác thuỷ lợi ở đây còn nguyên sơ về cơ sở hạ tầng, sơ sài về số liệu đo đạc,
thiếu thốn về đội ngũ cán bộ khoa học. Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn đó, ngày 24 tháng
11 năm 1976 trường Đại học Thuỷ lợi đã đề nghị Bộ trưởng Bộ Thuỷ Lợi thành lập 2
đoàn: khảo sát thiết kế quy hoạch Tây Nam Bộ và Cực Nam Trung bộ lấy tên là đoàn
ĐH1 và đoàn ĐH2. Trong đó:

- Đoàn ĐH1 có văn phòng đặt tại Cần Thơ và đến đầu năm 1978 đoàn ĐH1 được
tách thành hai đoàn: ĐH1 ở TP.HCM, đoàn ĐH3 phụ trách khu vực Tây Sông
Hậu (ban đầu có trụ sở ở Vĩnh Long sau chuyển xuống Bạc Liêu). Đến năm
1981 hai đoàn ĐH1 và ĐH3 nhập lại thành đoàn ĐH1 và có trụ sở tại TP.HCM

- Đoàn ĐH2 có văn phòng đặt tại thị xã Phan Rang và có chi nhánh tại thành phố
Đà Lạt và Buôn Ma Thuột.

Trong giai đoạn này do chiến tranh biên giới Tây Nam đã làm cho nhiệm vụ và
phạm vi hoạt động của các đoàn bị thu hẹp, số lượng mỗi đoàn giảm xuống có lúc còn
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khoảng 10 – 20 người, nhưng đoàn vẫn duy trì thực hiện các đề tài khoa học cấp Nhà
nước, thiết kế và thi công một số công trình do Bộ Thuỷ Lợi và các Sở Thuỷ Lợi giao.

Vượt qua những khó khăn của những ngày đầu mới giải phóng, chiến tranh biên
giới Tây Nam, nhiều địa bàn hoạt động xa trường nhưng đội ngũ các tân kỹ sư và sinh
viên thực tập tốt nghiệp đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và để lại cho nhân dân địa
phương nhiêu tình cảm quý mến. Những kỹ sư “miền Bắc” giản dị, khiêm tốn chan hoà
đã làm cho các bạn đồng nghịêp cảm phục về sự làm việc quên mình, chính quyền địa
phương đã đánh giá cao sự đóng góp của các đoàn ĐH. Và cũng qua hoạt động thực tiễn
này kiến thức của đội ngũ giảng dạy đã được nâng cao; sinh viên các năm cuối được làm
quen với điều kiện tự nhiên, và xã hội của các tỉnh phía Nam; kỹ sư mới tốt nghiệp nắm
bắt nhanh công việc, đáp ứng kịp thời những đòi hỏi của thực tế sản xuất. Tuy nhiên
trong giai đoạn 10 năm này do đất nước vừa thoát khỏi chiến tranh triền miên, nền kinh tế
kiệt quệ, chế độ bao cấp lúc đó đã phát huy được vai trò, các đoàn ĐH như một đội ngũ
“làm thay” các địa phương nhằm đưa nhanh tiến bộ khoa học kỹ thuật vào phục vụ sản
xuất trong đó có khoa học Thuỷ Lợi. Hoạt động của các đoàn ĐH hoàn toàn bị động, lệ
thuộc vào kinh phí cấp hàng năm qua các đề tài Nhà nước và Bộ cấp cho các địa phương.
Đội ngũ lãnh đạo của các đoàn thay đổi theo công việc cụ thể được giao, kết hợp với một
số cán bộ ở lại tại các cơ sở, do đó sự phối kết hợp giữa các cán bộ cũ và mới, làm quen
với địa bàn hoạt động mới trong giai đoạn đầu còn bỡ ngỡ.... Tuy phải vượt qua những
khó khăn đó nhưng kết quả hoạt động sau 10 năm của các đoàn ĐH cũng rất đáng trân
trọng, như:

- Nghiên cứu một số vấn đề về thuỷ văn - thuỷ lực đồng bằng sông Cửu Long
- Đánh giá nguồn nước ở Tây Nguyên
- Đánh giá nguồn nước Đông Nam bộ và Đồng bằng sông Cửu Long
- Nghiên cứu chế độ tưới tiêu lúa nước ở các tỉnh phía Nam
- Nghiên cứu biện pháp thau chua rửa mặn
- Nghiên cứu Cơ sở khoa học và thực tiễn trong quy hoạch thuỷ lợi các huyện tại

TP HCM, An Giang, Kiên Giang, Cần Thơ, Bạc Liêu, Cà Mau....
- Nghiên cứu Cơ sở khoa học và thực tiễn trong thiết kế, thi công hồ chứa, đập

dâng... cho các tỉnh ở Tây nguyên cũng như ở miền Đông và Tây Nam bộ.
- Đào tạo hơn 600 sinh viên năm thứ 5 thuộc các ngành, bồi dưỡng kiến thức tay

nghề cho 200 kỹ sư tập sự, đào tạo một lớp sau đại học, hướng dẫn 6 nghiên
cứu sinh và một số giáo viên bảo vệ thành công luận án Tiến sỹ....

Đánh giá cao vai trò quan trọng của các đoàn ĐH trên địa bàn hoạt động trong 10
năm qua, ngày 18/12/1986 Bộ Thuỷ Lợi đã quyết định đổi tên hai đoàn ĐH1 và ĐH2
thành 2 trung tâm kết hợp đào tạo, nghiên cứu và thực hành khoa học kỹ thuật thuỷ lợi tại
Nam và Trung bộ. Thực hiện đường lối giáo dục của Đảng và chính sách pháp luật của
Nhà nước, các Trung tâm ĐH đã vượt qua những khó khăn, thử thách, những lúng túng
ban đầu trong các hoạt động để thích nghi với nền kinh tế mở. Các trung tâm ĐH1 và
ĐH2 đã tổ chức và đào tạo thêm các lớp tại chức và cao học, thực hiện các đề tài khoa
học cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp Trường và cấp địa phương, các dịch vụ khoa học kỹ thuật
được ký kết theo các hợp đồng kinh tế về khoa học kỹ thuật. Trong đó công tác đào tạo
luôn được coi là sợi chỉ đỏ xuyên suốt quá trình phát triển. Hai trung tâm đã trở thành các
đơn vị tư vấn khoa học kỹ thuật không thể thiếu được của các địa phương; về đào tạo đã
dần mở rộng cả về hình thức và cấp đào tạo, nghiên cứu khoa học đã đề xuất và thực hiện
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các đề tài thiết thực hơn ở các địa phương, đặc biệt như vùng Đồng Tháp Mười, Tứ Giác
Long Xuyên và Tây Nguyên.

Để đáp ứng nhu cầu cán bộ kỹ thuật Thuỷ lợi ở các tỉnh phía Nam ngày càng gia
tăng tháng 02 năm 1997, lãnh đạo Trung tâm ĐH1 đã chủ động cùng Ban Giám hiệu đề
xuất với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành lập Cơ sở 2 - Đại học Thuỷ Lợi
tại Thành phố Hồ Chí Minh. Sự ra đời của Cơ sở 2 là bước ngoặt quan trọng trong công
tác đào tạo nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của Trường Đại học Thuỷ lợi ở
các tỉnh phía Nam. Nó cũng chính là kết quả minh chứng cho sự lớn mạnh vượt bậc của
các đoàn ĐH, tự đổi mới để phù hợp với nhu cầu thực tiễn. Vừa tròn 10 năm, Cơ sở 2 đã
từng bước khẳng định được vị trí của mình là cơ sở duy nhất đào tạo chuyên ngành thuỷ
lợi cho các tỉnh phía Nam, là cơ sở khoa học và chuyển giao công nghệ tiên tiến về kỹ
thuật thuỷ lợi, thuỷ điện và tài nguyên nước, đồng thời là cơ sở có quan hệ hợp tác quốc
tế trong lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu khoa học. Các “sản phẩm” đào tạo của cơ sở đã
được xã hội đón nhận và họ đã phát huy năng lực của mình cống hiến cho đất nước, phục
vụ nhân dân. Kết quả nghiên cứu tài nguyên nước, phát triển thuỷ lợi, phục vụ sản xuất
của cơ sở đã góp phần đáng kể vào sự phát triển kinh tế và ổn định xã hội trong toàn
vùng.

Đến nay, Cơ sở 2 - Trường Đại học Thuỷ Lợi có một đội ngũ với hơn 80 cán bộ,
giảng viên và hơn 1600 sinh viên với các hình thức đào tạo: chính qui, tại chức và các
cấp đào tạo: Cao đẳng, đại học và sau đại học, có các cơ sở làm việc tại TP HCM và tỉnh
Bình Dương. Cơ sở 2 đã xây dựng xong và đưa vào sử dụng một khu giảng đường và một
ký túc xá 7 tầng, có trên 100 máy tính nối mạng Internet, một thư viện khang trang có
nhiều tài liệu tham khảo trong và ngoài nước và đang sử dụng cổng điện tử để quản lý.
Ngoài ra, còn tham gia vào Hội đồng Đại học thành phố, tăng cường liên kết với các Viện
khoa học, các trường Đại học trong và ngoài nước để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của
công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực kỹ thuật tài nguyên nước
cho các tỉnh phía Nam.

Để khẳng định vai trò của mình trong việc áp dụng các thành tựu khoa học kỹ
thuật vào phục vụ sản xuất trong lĩnh vực phát triển tài nguyên nước, tháng 8 năm 2000
theo quyết định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Công ty Tư vấn và Chuyển
giao công nghệ - Chi nhánh miền Nam đã ra đời. Phần lớn nhân lực và cơ sở vật chất
được lấy từ Cơ sở 2. Hiện nay công ty có trụ sở chính tại 191 Tô Hiến Thành – Thành
phố Hồ Chí Minh với trên 50 kỹ sư đảm nhiệm các công việc chính: chủ nhiệm công
trình, tư vấn giám sát, chỉ huy trưởng công trình và các cộng tác viên là các chuyên gia
đầu ngành trong lĩnh vực thủy lợi; cùng với trang thiết bị hiện đại Chi nhánh có đủ kinh
nghiệm và năng lực để thực hiện nhanh chóng và hiệu quả các công việc được ký kết.
Doanh số và chất lượng công trình hàng năm vẫn không ngừng tăng cao, trung bình hàng
năm doanh thu của chi nhánh Công ty đạt được là 15 tỉ đồng, phạm vi hoạt động của
Công ty ở khắp các tỉnh Nam Trung bộ và Tây nguyên.

Với tinh thần trách nhiệm cao trước những vấn đề thiên tai liên tiếp trong nhiều
năm qua các giảng viên với tư cách là các nhà khoa học đã nghiên cứu thành công nhiều
đề tài quan trọng cấp nhà nước như: "Các vấn đề thoát lũ và kinh tế-xã hội-môi trường
phục vụ phát triển bền vững vùng Đồng Tháp Mười"; "Nghiên cứu diễn biến môi trường
lưu vực sông Vàm cở ứng với các kịch bản khai thác"; "Nghiên cứu chiến lược quản lý
phát triển bền vững lưu vực sông Đồng Nai"; "Nghiên cứu các giải pháp giảm nhẹ thiên
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tai hạn hán ở các tỉnh Duyên Hải Miền Trung"; “Nghiên cứu dự báo hạn hán vùng Nam
Trung Bộ và Tây Nguyên và xây dựng các giải pháp phòng chống”.

Cùng với sự lớn mạnh của Cơ sở 2, Trung tâm ĐH2 cũng được củng cố và xây
dựng như là cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của trường
Đại học Thuỷ Lợi tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Trong 30 năm xây dựng,
trưởng thành và phát triển, Trung tâm ĐH2 đã không ngừng mở rộng địa bàn hoạt động;
mở rộng hình thức và quy mô đào tạo: từ việc hướng dẫn sinh viên năm cuối làm đồ án
tốt nghiệp, các lớp tại chức đến các lớp chuyên đề sau đại học. Về lĩnh vực khoa học
công nghệ và phục vụ sản xuất, trung tâm đã tham gia quy hoạch, khảo sát lập dự án khả
thi, thiết kế và thi công hàng trăm công trình thủy lợi, cấp nước sinh hoạt nông thôn, nuôi
trồng thủy sản, đồng muối công nghiệp, đê, kè sông, kè biển, ... Ngày càng hoàn thiện đội
ngũ cán bộ quản lý và tổ chức bộ máy; hiện nay có khoảng gần 40 cán bộ, giáo viên, kỹ
sư của Trung tâm không ngừng được nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Cơ sở vật
chất, trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy, học tập và chuyển giao công nghệ được
Nhà trường đầu tư hiện đại, đáp ứng xu thế phát triển trong giai đoạn mới.

Cơ sở 2 và Trung tâm ĐH2 đã có những đóng góp quan trọng việc đào tạo cung
cấp nguồn nhân lực, thực hiện nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ phục vụ
nghiệp phát triển thủy lợi, phục vụ các ngành kinh tế, phục vụ nông nghiệp và phát triển
nông thôn, nuôi trồng thuỷ sản và bảo vệ môi trường ở các tỉnh phía Nam, miền Trung và
Tây nguyên, đã được các cấp lãnh đạo và nhân dân các địa phương tín nhiệm, được Nhà
nước tặng thưởng các phần thưởng cao quý: Huân chương Lao động hạng ba, Huân
chương lao động hạng hai và nhiều bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn và của các địa phương cho các cá nhân và tập thể.

Cùng chung khí thế đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục Đại học Việt Nam Trường
Đại học Thuỷ lợi đang thực hiện đổi mới với mục tiêu “Đổi mới cơ bản và toàn diện
đảm bảo mang lại cho cán bộ và giảng viên trong nhà trường một môi trường thuận
lợi, có thể phát huy toàn bộ năng lực và trí tuệ của mình cho sự nghiệp đào tạo và phát
triển Thủy lợi, tạo cho sinh viên môi trường học tập và nghiên cứu khang trang hiện
đại, nhằm không ngừng nâng cao chất lượng với những kiến thức tiên tiến và các kỹ
năng cần thiết để tiến thân, lập nghiệp và sáng nghiệp trong nền kinh tế thị trường.
Phấn đấu trở thành một trong 10 trường đại học hàng đầu của Việt Nam đào tạo
nguồn nhân lực và nghiên cứu khoa học chất lượng cao. Tạo dựng được danh hiệu
“Đại học Thủy lợi Việt Nam ” có uy tín, quan hệ quốc tế rộng rãi đa phương, đa dạng
đủ sức cạnh tranh, hợp tác bình đẳng với các nước trong khu vực cũng như trên thế
giới và chủ động hội nhập”, Nhà trường đã tập trung cao độ xây dựng thành công bản
chiến lược phát triển giai đoạn 2006 – 2020. Bản chiến lược ra đời là sự kết tinh của trí
tuệ, của trách nhiệm, danh dự, lòng tin và trên hết là tình yêu mãnh liệt với mái trường
Đại học Thuỷ Lợi. Bản chiến lược đã được Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm đánh giá
cao, được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phê duyệt và đang được
triển khai thực hiện. Các Thầy Cô trong toàn trường đang tập trung xây dựng cơ cấu
ngành nghề, đổi mới chương trình đào tạo, biên soạn lại giáo trình, tài liệu giảng dạy và
sách tham khảo; xây dựng hệ thống câu hỏi, thay đổi phương pháp đánh giá sinh viên,
quan trọng hơn là cải tiến phương pháp giảng dạy của mỗi giảng viên, đổi mới phương
pháp học tập của sinh viên để phát huy tính tích cực, sáng tạo trong phương pháp dạy và
học nhằm tăng cường rèn luyện tư duy, nâng cao kiến thức và rèn luyện các kỹ năng cho
sinh viên. Những thành tích mà các đoàn ĐH đạt được trong 30 năm qua, sẽ là nền móng
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và bước tạo đà cho sự phát triển mới. Hy vọng tập thể cán bộ công nhân viên ở Cơ sở 2
và đoàn ĐH2 sẽ tìm được những bước đi thích hợp trong tình mới.

Chặng đường 30 năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát
triển Nông thôn, Bộ Giáo dục và Đào tạo, sự giúp đỡ của lãnh đạo và nhân dân các địa
phương, các cơ quan trong và ngoài ngành, sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban Giám
hiệu nhà trường và bằng sự nỗ lực phấn đấu không mệt mỏi của đội ngũ cán bộ, giáo
viên, sinh viên Cơ sở 2 và Trung tâm ĐH2 - Trường Đại học Thủy lợi đã thể hiện được
vai trò của mình trong sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực bậc cao về lĩnh vực kỹ thuật tài
nguyên nước cho các tỉnh phía Nam, khu vực Trung Nam bộ và Tây nguyên, đồng thời là
một trong những trung tâm khoa học công nghệ mạnh của ngành.

Nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập các Đoàn ĐH, chúng ta bày tỏ lòng biết ơn
đối với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, của Bộ Nông Nghiệp và Phát triển Nông
thôn và Bộ Giáo dục và Đào tạo, đã chỉ đạo và tạo điều kiện cho Trường Đại học Thủy
lợi nói chung, Cơ sở 2 và Trung tâm ĐH2 phát triển như ngày nay; sự đùm bọc và giúp
đỡ của Lãnh đạo và nhân dân các tỉnh, thành phố nơi có cơ sở của nhà trường. Chúng  ta
cũng  không quên sự  giúp đỡ chí tình và hiệu quả của Đại sứ quán Đan Mạch thông qua
dự án Danida về nâng cao năng lực đào tạo của nhà trường. Chúng ta cũng không quên
ơn các thế hệ lãnh đạo nhà trường, lãnh đạo các đoàn ĐH, các thầy cô và cán bộ các đoàn
ĐH, những người đã đặt những viên gạch đầu tiên và từng bước, xây dựng nên cơ ngơi to
đẹp khang trang về cơ sở vật chất, xây dựng nên bề dày thành tích đào tạo, nghiên cứu
khoa học và phục vụ sản xuất như ngày nay. Thay mặt Nhà trường chúng tôi xin bày tỏ
lòng biết ơn các thế hệ lãnh đạo, tất cả các Thầy Cô, cán bộ công nhân viên những người
đã từng công tác và giảng dạy ở các đoàn ĐH và các thế hệ cựu sinh viên của Cơ sở 2 và
Trung tâm ĐH2 đã đoàn kết gắn bó, vượt qua bao khó khăn suốt 30 năm qua để làm nên
những  thành tích nói trên.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 10 năm 2006

GS.TS. Đào Xuân Học
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1.2 Các văn bản (quyết định) quan trọng của Bộ Thủy lợi và Bộ NN&PTNT liên quan
đến ĐH1, ĐH2, ĐH3, CS2, và các chi nhánh công ty
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BỘ THỦY LỢI
-------------------

Số: 1745-QĐ/TC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------oOo---------
Hà Nội, ngày 24/11/1976

BỘ TRƯỞNG BỘ THỦY LỢI

Căn cứ Nghị định 138-CP ngày 29/9/1961 của Hội đồng Chính phủ quy định nhiệm vụ
quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Thủy lợi.

Để sử dụng tốt số kĩ sư vừa tốt nghiệp của trường Đại học Thủy lợi vào thực hiện nhiệm
vụ quy hoạch, khảo sát, thiết kế các công trình thủy lợi của Bộ ở miền Nam, đã được Thủ tướng
Chính phủ cho phép tại công văn số 2601-VP15 ngày 3/9/1976.

Theo đề nghị của ông Hiệu trưởng trường Đại học Thủy lợi và ông trưởng Ban tổ chức và
cải tiến quản lí kinh tế.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay giải thể đoàn khảo sát quy hoạch thiết kế thủy lợi miền Nam (thành lập tại quyết định
số 494-QĐ/TC này 1/4/1976) và thành lập 2 đoàn khảo sát thiết kế, quy hoạch Tây Nam
bộ và cực Nam trung bộ trực thuộc Bộ, lấy tên là Đoàn ĐH1 và Đoàn ĐH2.

Điều 2: Đoàn ĐH1 có nhiệm vụ làm quy hoạch và khảo sát, thiết kế các công trình thủy lợi ở
vùng Tây Nam bộ, theo kế hoạch Bộ giao. Văn phòng của Đoàn đặt tại thành phố Cần
Thơ tỉnh Hậu Giang.

Đoàn ĐH2 có nhiệm vụ làm quy hoạch và khảo sát, thiết kế các công trình thủy lợi ở
vùng cực Nam Trung bộ, theo kế hoạch Bộ giao. Văn phòng của Đoàn đặt tại thị xã Phan
Rang tỉnh Thuận Hải.

Điều 3: Mỗi đoàn do một trưởng đoàn phụ trách và một số phó trưởng đoàn giúp việc. Lực lượng
làm công tác quy hoạch, khảo sát, thiết kế của mỗi Đoàn là những kĩ sư khóa 12 của đoàn
khảo sát, quy hoạch, thiết kế thủy lợi miền Nam chuyển qua và những kĩ sư mới tốt
nghiệp thuộc khóa 13 của Trường Đại học Thủy lợi đã được Thủ tướng Chính phủ cho
phép tại công văn số 2601-VP15 ngày 3/9/1976 và 20 cán bộ giảng dạy của Trường Đại
học Thủy lợi biệt phái vào làm nhiệm vụ hướng dẫn chuyên môn đối với số kĩ sư mới tốt
nghhiệp trên (có danh sách điều động riêng).

Điều 4: Đoàn ĐH1 và ĐH2 là những đơn vị dự toán cấp 2 được cấp kinh phí, có tài khoản và con
dấu riêng.

Điều 5: Bộ ủy nhiệm cho Ông hiệu trưởng trường Đại học Thủy Lợi giúp Bộ chỉ đạo và hướng
dẫn hai đoàn thực hiện các nhiệm vụ công tác chuyên môn của Đoàn. Ông hiệu trưởng
trường Đại học Thủy Lợi cử giáo viên đi theo đoàn trực tiếp hướng dẫn kèm cặp số kỹ sư
mới tốt nghiệp của trường trong các Đoàn và thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra việc triển
khai các mặt công tác của mỗi Đoàn, đặc biệt là lĩnh vực chuyên môn. Đồng thời cũng
thông qua việc theo dõi, chỉ đạo này mà rút kinh nghiệm bổ sung, cải tiến nội dung,
chương trình và phương pháp đào tạo của trường nhằm giúp cho việc đào tạo ngày càng
sát hơn với thực tế, phục vụ đắc lực nhiệm vụ của ngành trong giai đoạn mới.
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Điều 6: Các Ông trưởng đoàn ĐH1, ĐH2 chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện tốt các chỉ tiêu kế
hoạch công tác được Bộ giao, quản lý toàn diện lao động, phương tiện, kinh phí… của
Đoàn theo đúng những thể chế hiện hành của Nhà nước.

Điều 7: Các cơ quan thuộc Bộ theo chức năng của mình có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, giúp
đỡ và kiểm tra quản lý các mặt hoạt động của Đoàn thuộc lĩnh vực chuyên môn, nhiệm vụ
mình phụ trách, tạo điều kiện cho các Đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Vụ kế hoạch quan hệ với các cơ quan hữu quan của Nhà nước để giải quyết kịp thời các
thủ tục về tổ chức, kế hoạch vật tư thiết bị, chỉ tiêu lao động cho các Đoàn hoạt động
được ngay từ tháng 12/1976 và trình Bộ về kế hoạch khảo sát thiết kế và quy hoạch giao
cho từng đoàn thực hiện năm 1978 và các năm sau nữa.

- Vụ kế toán, tài vụ và thống kê tiếp tục cấp phát kinh phí cho đoàn khảo sát, quy hoạch,
thiết kế Thủy lợi miền Nam hoạt động đến 31/12/1976 và giải quyết kinh phí cho các
Đoàn ĐH1, ĐH2 đi vào hoạt động theo nhiệm vụ, kế hoạch được giao. Đồng thời hướng
dẫn và quản lý kiểm tra các đoàn trong việc quản lý và xử dụng các kinh phí được cấp.

- Vụ cán Bộ, Vụ lao động tiền lương phối hợp với trường Đại học Thủy lợi điều động cán
bộ, công nhân và tổ chức biên chế số kỹ sư mới tốt nghiệp cho từng đoàn.

Điều 8: Các Ông chánh văn phòng Bộ, Trưởng ban tổ chức và cải tiến quản lý kinh tế, Vụ trưởng
vụ kế hoạch, Vụ trưởng vụ kế toán tài vụ và thống kê, Vụ trưởng Vụ cán bộ, Vụ trưởng
Vụ lao động tiền lương, Hiệu trưởng trường Đại học Thủy Lợi và các ông Trưởng các
đoàn ĐH1, ĐH2 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Bộ trưởng Bộ Thủy Lợi
(đã ký)

Nguyễn Thanh Bình
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BỘ THỦY LỢI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI THỦY LỢI Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số: 267 QĐ/TC Hà Nội , ngày 01 tháng 11 năm 1979

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI
- Căn cứ vào quyết định số 354 – ĐHTL ngày 24/4/1964 của Bộ Thủy lợi quy định nhiệm

vụ, quyền hạn cho trường Đại học Thủy lợi.
- Thi hành quyết định số 1254 – QĐ/TC của Bộ Thủy lợi chuyển các đoàn ĐH1, ĐH2,

ĐH3 trực thuộc Bộ thành các đoàn trực thuộc trường Đại học Thủy lợi.
- Để thực hiện tốt việc giảng dạy, học tập, kết hợp với lao động sản xuất theo ngành nghề

với thực nghiệm về nghiên cứu khoa học.
- Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Tổ chức.

QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Nay tiếp nhận các đoàn ĐH1, ĐH2, ĐH3 trực thuộc trường Đại học Thủy lợi, vốn lấy

tên là các đoàn ĐH1, ĐH2, ĐH3.
Điều 2: Đoàn ĐH1 có nhiệm vụ tiếp tục làm quy hoạch và khảo sát thiết kế các công trình thủy

lợi thuộc Thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận theo kế hoạch của Trường giao,
văn phòng của Đoàn đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 3: Đoàn ĐH2 có nhiệm vụ làm quy hoạch và khảo sát thiết kế các công trình thủy lợi ở
vùng cực Nam Trung Bộ theo kế hoạch của trường giao. Văn phòng của Đoàn đặt tại
thị xã Phan Rang, tỉnh Thuận Hải.

Điều 4: Đoàn ĐH3 có nhiệm vụ làm quy hoạch và khảo sát thiết kế các công trình thủy lợi ở
Miền Tây Nam Bộ theo kế hoạch Trường giao. Văn phòng của Đoàn đặt tại Thành phố
Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang.

Điều 5:  Mỗi Đoàn có một trưởng đoàn phụ trách và một số phó trưởng đoàn giúp việc. Lực
lượng làm công tác quy hoạch khảo sát thiết kế của mỗi Đoàn là những kĩ sư và cán bộ
phòng thiết kế của trường, một số cán bộ, giáo viên biệt phái và một số sinh viên do
Trường điều động.

Điều 6: Các đoàn ĐH1, ĐH2, ĐH3 được mở tài khoản về con dấu riêng để tiện liên hệ công tác
và giải quyết các công việc trong phạm vi chức năng và nhiệm vụ của mỗi đoàn. Về
mặt kế hoạch các đoàn ĐH1, ĐH2, ĐH3 chịu sự chỉ đạo của phòng thiết kế.

Điều 7: Các ông Trưởng đoàn ĐH1, ĐH2, ĐH3 chịu trách nhiệm trước Ban Giám hiệu tổ chức
thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch công tác được trường giao, quản lý toàn diện lao
động, phương tiện, tài sản, kinh phí…của Đoàn theo những thể chế hiện hành của Nhà
nước và những quy định của trường.

Điều 8: Các phòng, khoa chức năng của trường có trách nhiệm theo dõi hướng dẫn, giúp đoàn
kiểm tra quản lí các mặt hoạt động của đoàn thuộc lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ của
mình phụ trách tạo điều kiện cho các đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Điều 9 : Các ông trưởng phòng Tổ chức, phòng thiết kế, Giáo vụ, Tài vụ, phòng nghiên cứu
khoa học, Hành chánh quản trị, nhà ăn, chủ nhiệm các khoa, các ông trưởng đoàn ĐH1,
ĐH2, ĐH3 và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận: TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI
- Các P,K,B KT/ Hiệu Trưởng
- Các Đoàn ĐH1, ĐH2, ĐH3.
- Lưu VT-TC Đã ký
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BỘ THỦY LỢI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số: 598 QĐ/TC Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Hà Nội , ngày 8 tháng 12 năm 1986

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ THỦY LỢI
V/v: đổi tên hai cơ sở nghiên cứu và tách khoa thủy điện và thiết bị thủy lợi

thuộc trường Đại học Thủy lợi.

BỘ TRƯỞNG BỘ THỦY LỢI
- Căn cứ Nghị định 88-CP và ngày 6-5-1979 của hội đồng Chính phủ qui định về tổ chức

và hoạt động của bộ Thủy lợi.
- Căn cứ qui định tạm thời về tổ chức và hoạt động của Trường đại học do Bộ đại học và

Trung học chuyên nghiệp ban hành tại quyết định số 33 QĐ/BĐH  ngày 17-7-1985.
- Theo đề nghị của đồng chí Hiệu trưởng trường Đại học Thủy lợi và trường vụ tổ chức

cán bộ;
QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay đổi tên hai cơ sở nghiên cứu và thực nghiệm khoa học kỹ thuật thuộc
Trường Đại học Thủy lợi tại các tỉnh phía Nam như sau:

- Cơ sở nghiên cứu và thực nghiệm khoa học kỹ thuật tại Nam bộ (gọi tắt là ĐH1) đổi
thành Trung tâm kết hợp đào tạo nghiên cứu và thực hành khoa học kỹ thuật Thủy lợi tại Nam bộ
(gọi tắt là Trung tâm ĐH1).

- Cơ sở nghiên cứu và thực nghiệm khoa học kỹ thuật tại Trung bộ (gọi tắt là ĐH2) đổi
thành Trung tâm kết hợp đào tạo, nghiên cứu và thực hành khoa học kỹ thuật Thủy lợi tại Trung
bộ ( gọi tắt là Trung tâm ĐH2).

Điều 2: Trung tâm kết hợp đào tạo, nghiên cứu và thực hành khoa học kỹ thuật thuộc
trường đại học thủy lợi là cơ sở để trường triển khai các hoạt động thực tập và nghiên cứu khoa
học gắn với phục vụ sản xuất tại phía Nam, nhằm thực hiện tốt phương chăm giảng dạy kết hợp
với thực tiễn, giảng dạy kết hợp với nghiên cứu khoa học trong công tác đào tạo.

Mỗi Trung tâm có 1 Giám đốc phụ trách, thủ tục để học theo quy chế hiện hành, Giám
đốc Trung tâm hưởng lương theo bảng lương chức vụ cho cán bộ, viên chức làm công tác giáo
dục D1/6.

Điều 3: Tách khoa thủy điện và thiết bị Thủy lợi thành 2 khoa:
- Khoa Thủy điện
- Khoa cơ khí Thủy lợi.

Nhiệm vụ và tổ chức của khoa được qui định tại quyết định số 71 QĐ/TC ngày 7-2-1985
của Bộ Trưởng Bộ Thủy lợi.

Điều 4: Đồng chí Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy lợi có trách nhiệm qui định chi tiết
nhiệm vụ, quyền hạn của hai trung tâm nói trên, mối liên quan giữa trung tâm với các Phòng,
Khoa của Trường, đảm bảo tính hợp lý về tổ chức và việc điều hành được thông suốt.

Điều 5: Các đồng chí : Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy lợi, vụ trưởng Vụ tổ chức cán
bộ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

BỘ TRƯỞNG BỘ THỦY LỢI
Nơi nhận:

- Trường ĐHTL (3b) đã ký
- Vụ TCCB (3b)
- Lưu: BC Bộ Nguyễn Cảnh Dinh
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BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ
PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

-------------------
Số: 288 NN-TCCB/QĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 1997

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

V/v đổi tên “Trung tâm ĐH1 – Đại học Thủy lợi”
thành  Cơ sở 2 – Đại học Thủy lợi.

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 73/CP ngày 01-11-1995 của Chính phủ về chức năng nhiệm vụ, quyền
hạn và tổ chức bộ máy của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn;

Căn cứ nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực Thủy lợi trình độ cao cho khu vực Nam Bộ và phía
Nam;

Xét đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ, ông Hiệu Trưởng trường Đại học Thủy
lợi;

QUYẾT ĐỊNH
ĐIỀU 1: Đổi tên “Trung tâm kết hợp đào tạo, nghiên cứu, thực hành KHKTTL tại Nam

Bộ” gọi tắt là Trung tâm ĐH1 thành Cơ sở 2 – Đại học Thủy lợi.

Cơ sở 2 – ĐHTL là đơn vị trực thuộc trường Đại học Thủy lợi (là đơn vị cấp 3), có tư cách
pháp nhân, có con dấu; kinh phí hoạt động do ngân sách nhà nước cấp, được mở tài khoản tại
kho bạc Nhà nước.

Trụ sở của Cơ sở 2 – ĐHTL trước mắt đặt tại 145 Tô Hiến Thành – Quận 10 Thành phố
HCM (Sau sẽ đặt tại địa điểm thích hợp khác tại Thành phố HCM).

ĐIỀU 2: Cơ sở 2 – ĐHTL có các nhiệm vụ chủ yếu sau:

+ Công tác đào tạo:

- Tiếp tục tực hiện các nhiệm vụ: đào tạo kỹ sư hệ tại chức; đào tạo và bồi dưỡng sau
đại học và trên đại học; tổ chức triển khai thực tập tốt nghiệp, hướng dẫn đồ án tốt
nghiệp cho sinh viên năm cuối của trường.

- Mở thêm loại hình đào tạo chuyên tu và chính quy theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục –
Đào tạo.

+ Công tác NCKH & PVSX:
- Triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, cấp Bộ tại phía Nam khi

được cấp trên giao.

- Giúp các địa phương thực hiện công tác khảo sát, quy hoạch, thiết kế, chỉ đạo thi
công và thi công các công trình Thủy lợi vừa và nhỏ gắn với việc ứng dụng các tiến
bộ kỹ thuật và chuyển giao công nghệ mới.

- Thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo và khoa học khi được cấp
trên giao.
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ĐIỀU 3 : Tổ chức bộ máy của Cơ sở 2 – ĐHTL gồm có :

1) Lãnh đạo:
+ Giám đốc (do Hiệu trưởng đề nghị Bộ bổ nhiệm) và các phó Giám đốc do Hiệu trưởng bổ

nhiệm. Các ông hiện đang là Giám đốc và phó Giám đốc Trung tâm ĐH1 được chuyển sang giữ
các chức vụ Giám đốc và phó Giám đốc Cơ sở 2.

Giám đốc Cơ sở 2 chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng trường Đại học Thủy lợi và trước
pháp luật trong việc lãnh đạo và quản lý toàn bộ hoạt động của Cơ sở 2.

Phó Giám đốc giúp việc Giám đốc và chịu trách nhiệm trong từng lĩnh vực công tác được
Giám đốc phân công.

2) Tổ chức bộ máy:
Ông Hiệu trưởng trường Đại học Thủy lợi có trách nhiệm xây dựng trình Bộ duyệt về tổ

chức các Phòng, Ban…, cùng quy chế hoạt động cụ thể của Cơ sở 2 và trình Bộ về địa điểm và
dự án xin đầu tư hoàn chỉnh Cơ sở 2.

ĐIỀU 4: Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Hiệu trưởng trường Đại
học Thủy lợi, Giám đốc Trung tâm ĐH1 và Giám đốc Cơ sở 2 – ĐHTL, thủ trưởng các đơn vị có
liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:
- Như điều 4; VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
- Bộ GD – ĐT; THỨ TRƯỞNG
- Ban TCCBCP để b/c;
- UBND thành phố HCM;
- UBND Quận 10 TPHCM; Đã ký
- Các Vụ : TCCB; KH &QH;
- Đầu tư XDCB; TCKT;
- Lưu văn phòng Bộ.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

THỨ TRƯỞNG

(đã ký)

Nguyễn Quang Hà
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1.3 Sơ lược về quá trình hình thành và phát triển cơ cấu tổ chức, nhân lực và chức
năng nhiệm vụ của các đơn vị qua các thời kỳ

1) Thành lập các đoàn ĐH - Mở rộng quy mô và địa bàn đào tạo, nghiên cứu khoa học,
phục vụ sản xuất vào phía nam đất nước (1976 - 1986 )
Năm 1975 non sông ta liền một giải, cùng với cả nước thầy và trò trường Đại học

Thuỷ lợi chuyển sang giai một đoạn mới- giai đoạn thống nhất và xây dựng Tổ quốc. Để
phát triển kinh tế cho đất nước việc khai thác thế mạnh tiềm ẩn của vùng đồng bằng châu
thổ rộng lớn phía nam đóng vai trò rất quan trọng. Nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa
học và phục vụ sản xuất trong thủy lợi vì thế được đặc biệt quan tâm.

Trình độ thủy lợi ở miền Nam trong những ngày đầu giải phóng rất thấp, thấp hơn
cả thời kỳ trước năm 1945, bởi suốt 30 năm chiến tranh không được chú ý đầu tư. Những
công trình thủy lợi ở miền Nam vốn đã rất hiếm hoi nay bị xuống cấp nghiêm trọng, kênh
rạch bị bồi lấp. Nhiệm vụ đặt lên hàng đầu lúc đó là khôi phục, cải tạo các công trình và
hệ thống cũ, đồng thời phải điều tra, khảo sát, nắm vững tình hình hiện trạng để đề xuất,
đưa ra giải pháp quy hoạch phù hợp cho các vùng.

Ngày 26/02/1976 một cuộc ra quân rầm rộ của thầy, trò trường Đại học Thuỷ lợi
vào các tỉnh phía Nam làm công tác khảo sát, quy hoạch, thiết kế công trình thuỷ lợi.
Đoàn gồm có 16 giáo viên và hơn 200 kỹ sư khoá 12 vừa tốt nghiệp, tổ chức thành 6 cụm
phục vụ tại các tỉnh thành phố: Quảng Nam- Đà Nẵng, Nghĩa Bình, Phú Khánh, Gia Lai-
Kontum, Daklak và TP.Hồ Chí Minh. Mỗi cụm gồm một số giáo viên và kỹ sư tập sự, kết
hợp với cán bộ của các Ty Thuỷ lợi (mới được hình thành) vừa khảo sát, điều tra, tính
toán, thiết kế, thi công một số công trình thuỷ lợi nhằm đáp ứng nhu cầu khôi phục kinh
tế địa phương, đồng thời chuẩn bị để xây dựng các dự án lớn.

Sau đó, theo đề nghị của nhà trường, ngày 01/04/1976 Bộ trưởng Bộ Thủy lợi đã ra
quyết định số 494-QĐ/TC thành lập một đoàn công tác chung của trường lấy tên là
“Đoàn Khảo sát Thiết kế Thuỷ lợi Miền Nam” (trụ sở chính đặt tại Quy Nhơn). Đoàn
được phép có tài khoản và con dấu riêng.

Đây là mô hình phối kết hợp đáp ứng kịp thời, rất có hiệu quả để vừa giải quyết một
số yêu cầu cấp thiết trước mắt về thuỷ lợi, vừa góp phần ổn định dân cư, phát triển sản
xuất ở các vùng mới giải phóng.

Cuối năm 1976, do yêu cầu phát triển công tác thuỷ lợi của khu vực phía Nam, mặt
khác, về ý tưởng chiến lược phát triển kinh tế cũng đã chuyển hướng chú ý vào vùng
đồng bằng Nam Bộ rộng lớn và vùng đất Tây Nguyên trù phú, giàu tiềm năng.

Ngày 24/11/1976 Bộ trưởng Bộ Thuỷ lợi có Quyết định số 1745-QĐ/TC giải thể
“Đoàn Khảo sát Thiết kế Thuỷ lợi Miền Nam” để thành lập 2 đoàn “Đoàn Khảo sát Quy
hoạch Thiết kế bộ Thủy lợi” gọi tắt là Đoàn ĐH ở hai vùng Nam Bộ và cực Nam Trung
Bộ trực thuộc Bộ, lấy tên là Đoàn ĐH1, Đoàn ĐH2.

Từ đây một mô hình đào tạo kết hợp mới ra đời - Mô hình hình tháp, từ thấp lên cao
là: sinh viên năm thứ 5 (đang chuẩn bị làm Đồ án tốt nghiệp), kỹ sư và giáo viên. Với mô
hình này, các Đoàn ĐH đã tổ chức thành các Đoàn Khảo sát, Quy hoạch, Thiết kế Thuỷ
lợi làm nhiệm vụ phối hợp giữa Đào tạo, Nghiên cứu khoa học và Phục vụ sản xuất. Các
Đoàn ĐH là những Đoàn công tác có tư cách pháp nhân là đơn vị cấp II, là cơ quan trung
ương hoạt động trên địa bàn các tỉnh, có dấu và tài khoản.
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Dưới sự hướng dẫn của các giáo viên, sự trợ giúp của các kỹ sư, sinh viên năm thứ
5 được chia thành các nhóm nhỏ, đưa về các địa phương làm công tác điều tra, khảo sát
nhằm nắm vững tình hình hiện trạng của từng công trình, từng vùng để lập phương án
quy hoạch cho từng huyện hoặc tính toán các thông số, thiết kế cho các công trình cụ thể.
Đó cũng chính là những đề tài thực tế để số sinh viên năm cuối nói trên làm đồ án tốt
nghiệp, và trên thực tế cho thấy nó thực sự là những đề tài có giá trị áp dụng rất cao, giải
quyết kịp thời yêu cầu phát triển thủy lợi các địa phương.

Đoàn ĐH1 đóng ở thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ (Hậu Giang) và Long Xuyên
(An Giang) – với nhiệm vụ Điều tra khảo sát để Quy hoạch và thiết kế các công trình
Thuỷ lợi ở vùng Tây Nam Bộ.

Đoàn ĐH1 chia thành hai cụm. Một cụm đóng tại Thành phố Hồ Chí Minh có
nhiệm vụ giúp Sở Thủy lợi làm công tác thủy lợi ở Thành phố và thực hiện đề tài
“Nghiên cứu các vấn đề Thủy văn- Thủy lực Đồng bằng sông Cửu Long và Đồng Nai”
sau tách riêng thành Đoàn ĐH1- Thành phố Hồ Chí Minh. Cụm còn lại phụ trách vùng
Miền Tây Nam Bộ đóng tại tỉnh Hậu Giang và An Giang, có nhiệm vụ điều tra qui hoạch
Thủy lợi, thiết kế các công trình thiết yếu cho các tỉnh trong vùng. Về sau bộ phận này
được chuyển thành Đoàn ĐH3 lần lượt đóng ở Cửu Long và Minh Hải.

Đoàn ĐH2 chia làm ba cụm. Trụ sở chính của Đoàn ĐH2 đặt tại thị xã Phan Rang,
tỉnh Thuận Hải (nay là tỉnh Ninh Thuận). Ngoài ra còn có văn phòng đặt tại ngôi nhà số 7
Thủ Khoa Huân, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Hai cụm đóng ở Đà Lạt và Phan Rang có
nhiệm vụ làm qui hoạch Thủy lợi, thiết kế thi công một số công trình thủy lợi địa phương
và Trung ương giao, làm Quy hoạch và khảo sát thiết kế các công trình Thuỷ lợi ở vùng
cực Nam Trung bộ.

Cụm đóng tại Buôn Mê Thuột (Daklak) có nhiệm vụ nghiên cứu các vấn đề về
“Thủy văn Tây Nguyên”.

Từ tháng 3/1978 do yêu cầu thực tế, khối lượng công việc nhiều, địa bàn trải rộng,
nên Đoàn ĐH1 được tách thành 2: Đoàn ĐH1 (ở thành phố Hồ Chí Minh) phụ trách các
tỉnh miền Đông cho đến sông Tiền và Đoàn ĐH3 (ở Vĩnh Long, Cần Thơ) phụ trách các
tỉnh còn lại của khu vực Tây Nam Bộ, trước hết là tỉnh Cửu Long và Hậu Giang; Đoàn
ĐH2 vẫn đóng ở địa bàn cũ với nhiệm vụ không thay đổi.

Tháng 4/1979 khi công việc Khảo sát quy hoạch Thủy lợi cho tỉnh Cửu Long (gồm
cả Vĩnh Long và Trà Vinh bây giờ) đã hoàn tất, một số công trình cần thiết của Hậu
Giang (gồm Cần Thơ và Hậu Giang bây giờ) đã thiết kế xong Đoàn ĐH3 theo yêu cầu
của Bộ di chuyển xuống Bạc Liêu (Minh Hải) để điều tra khảo sát lập quy hoạch thủy lợi
cho tỉnh nằm ở vị trí cực nam của Tổ quốc. Còn các Đoàn ĐH1 và ĐH2 vẫn trú đóng tại
địa bàn cũ nhưng phạm vi hoạt động đã được mở rộng ra tới các tỉnh khác. Ngoài nhiệm
vụ điều tra, khảo sát, lập quy hoạch và thiết kế các công trình thủy lợi các Đoàn ĐH còn
thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp.

Minh Hải lúc bấy giờ là tỉnh có diện tích tự nhiên 7.690 km2, lớn nhất vùng đồng
bằng sông Cửu Long, đây là vùng đất mới, ba phía giáp biển, với diện tích rừng ngập
mặn lớn thứ hai trên thế giới (sau rừng Amadôn), trong đó có rừng U Minh, nơi gắn
nhiều huyền thoại. Nhận nhiệm vụ điều tra khảo sát và quy hoạch thủy lợi cho tỉnh Minh
Hải, thầy trò Đoàn ĐH3 đã chia nhau rải về khắp các huyện, thị, nhanh chóng nắm vững
hiện trạng, lên các phương án quy hoạch chi tiết cho toàn tỉnh.
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Tháng 4/1980, nhiệm vụ Khảo sát Quy hoạch ở Minh Hải về cơ bản đã hoàn thành,
Đoàn ĐH3 vẫn tiếp tục ở lại Bạc Liêu để làm công tác khảo sát, quy hoạch chi tiết và
thiết kế các công trình thủy lợi phục vụ cho các vùng lúa, các nông trường đang giai đoạn
được đầu tư xây dựng và phát triển ở tỉnh Minh Hải và Kiên Giang.

Từ năm 1981 nhiệm vụ của các Đoàn đã bắt đầu có dấu hiệu bị thu hẹp, số lượng
biên chế của mỗi Đoàn vì thế bắt đầu giảm xuống chỉ còn khoảng 20-30 người tiếp tục
thực hiện các đề tài khoa học cấp Nhà nước hoặc thiết kế, thi công một số công trình do
Bộ Thuỷ lợi hoặc Sở Thuỷ lợi giao cho. Lúc này Đoàn ĐH3 lại được rút về sát nhập lại
cùng đoàn ĐH1 đóng tại thành phố Hồ Chí Minh, kết thúc một giai đoạn triển khai rộng
rãi công tác điều tra khảo sát và quy hoạch thủy lợi cho các tỉnh phía nam.

Điều đáng ghi nhận trong thời kỳ 1976-1986 là mặc dù gặp rất nhiều khó khăn của
những ngày đầu giải phóng, với tổ chức luôn luôn biến động, di chuyển trên địa bàn trải
rộng, nhưng đội ngũ giáo viên, sinh viên đã vượt lên tất cả để hoàn thành xuất sắc nhiệm
vụ. Các Đoàn công tác đã để lại cho nhân dân các địa phương sự thương mến, lòng cảm
phục về sự làm việc tận tụy, quên mình, được chính quyền các địa phương đánh giá rất
cao. Những tài liệu điều tra, khảo sát, những bản đồ hiện trạng chi tiết cho từng huyện,
những ý tưởng quy hoạch đã đặt nền tảng cho các dự án thủy lợi sau này. Và cũng qua sự
hoạt động thực tiễn rộng lớn này, kiến thức của đội ngũ cán bộ giảng dạy được nâng cao;
kỹ sư mới tốt nghiệp, sinh viên năm thứ 5 được làm quen với điều kiện tự nhiên và xã hội
các tỉnh phía Nam, tay nghề được nâng lên, phục vụ tốt hơn khi về thực tế. Quan trọng
hơn cả là sự đáp ứng kịp thời, với chất lượng đảm bảo để bù đắp sự thiếu hụt lực lượng
khoa học kỹ thuật thủy lợi cho các tỉnh phía nam. Tạo lập được cơ sở dữ liệu cần thiết,
thỏa mãn yêu cầu điều tra cơ bản như thủy văn, địa hình, địa chất, qui hoạch thủy nông,
làm tiền đề cho công tác phát triển thủy lợi sau này. Đây thực sự là một bước đi táo bạo
và đúng đắn của nhà trường.

Ngoài công tác đào tạo, công tác nghiên cứu khoa học bước đầu cũng đã được chú
ý. Nhiều đề tài khoa học cấp Nhà nước, cấp Bộ đã hoàn thành như:

- Một số vấn đề thuỷ văn - thuỷ lực Đồng bằng sông Cửu Long.
- Nguồn nước và đặc trưng thủy văn Tây Nguyên.
- Nguồn nước Đông Nam bộ và Đồng bằng sông Cửu Long.
- Chế độ tưới tiêu lúa nước ở các tỉnh phía Nam.
- Biện pháp thau chua rửa mặn, cải tạo đất phèn.
- Cơ sở khoa học và thực tiễn trong quy hoạch thuỷ lợi các Huyện, thành phố Hồ

Chí Minh, Cửu Long, Minh Hải, An Giang, Kiên Giang, Ninh Thuận, Lâm
Đồng... Một số vấn đề khoa học và thực tiễn trong thiết kế, thi công hồ Tuyền
Lâm, đập dâng Quảng Hiệp, Đạ Đờn, Liên Khương, các Hồ chứa Suối Thông,
Đinh Trung Hoà, Núi Một, Cà Giây, Cà Tót, hệ thống Nha Trinh, Lâm Cấm...

Đánh giá sự thành công của mô hình ba kết hợp ở các tỉnh phía Nam, cố giáo sư
Nguyễn Đình Tứ, Bộ trưởng Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp đã nói: “Đây là mô
hình ba kết hợp thành công nhất, nhưng lại là mô hình duy nhất mà chỉ có trường Đại
học Thuỷ lợi thực hiện được ngay từ những ngày đầu giải phóng, tồn tại và phát triển
đến tận bây giờ.”
2) Thành lập các Trung tâm ĐH, bước ngoặt trong phát triển Đào tạo, Nghiên cứu khoa

học, Tư vấn và triển khai công nghệ ở các tỉnh phía Nam (1986 - 1996)
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Năm 1986, năm chuẩn bị cho sự đổi mới rộng rãi trên toàn quốc. Sau mười năm
hoạt động nhà trường cũng đã nhận thấy còn nhiều bất cập, cần phải có sự thay đổi về tổ
chức, tìm biện pháp khắc phục tình trạng bao cấp trong hoạt động đào tạo và nghiên cứu
khoa học tại các Đoàn ĐH. Trong năm này trường đã xin phép Bộ để chuyển đổi cơ cấu
tổ chức, nhiệm vụ cũng như hình thức hoạt động của các Đoàn ĐH.

Ngày 8/12/1986 Bộ trưởng Bộ Thuỷ lợi đã có Quyết định số 598 QĐ/TC về việc
đổi tên các đoàn Khảo sát Quy hoạch Thiết kế Tây Nam bộ và cực Nam Trung bộ (Đoàn
ĐH1 và Đoàn ĐH2) thành Trung tâm kết hợp đào tạo, nghiên cứu và thực hành khoa học
kỹ thuật thuỷ lợi tại Nam Bộ và Trung bộ (gọi tắt là Trung tâm ĐH1 và Trung tâm ĐH2).

Ngày 12/05/1987 Hiệu trưởng Trường Đại học Thuỷ lợi ra Quyết định số 99
QĐ/TC ban hành “Quy định về tổ chức và hoạt động của các Trung tâm ĐH1, Trung tâm
ĐH2”. Theo đó các Trung tâm có nhiệm vụ như sau:

- Tổ chức thực hiện tốt quá trình thực tập và làm đồ án tốt nghiệp cho sinh
viên năm thứ 5, bồi dưỡng tay nghề cho giáo viên. Thực hiện tốt các hợp
đồng đào tạo Đại học theo yêu cầu của địa phương; bồi dưỡng và đào tạo sau
đại học, trên đại học theo sự phân công của trường.

- Tổ chức thực hiện tốt đề tài NCKH cấp Nhà nước, cấp Bộ và địa phương.
- Tổ chức thực hiện tốt kế hoạch phục vụ sản xuất của Bộ giao.
- Tổ chức thực hiện tốt các hợp đồng kinh tế giữa Trung Tâm với địa phương,

với các cơ quan sản xuất.
- Có kế hoạch và biện pháp thiết thực để phục vụ công tác thủy lợi ở địa

phương.
Các Trung tâm ngoài việc tiếp tục nhiệm vụ đào tạo là hướng dẫn sinh viên năm thứ

năm của trường làm đồ án tốt nghiệp phải đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, phục
vụ sản xuất, đi sâu giải quyết các vấn đề khoa học kỹ thuật thủy lợi cho các địa phương.
Từ đây các Trung tâm bắt đầu tổ chức các lớp Đại học tại chức để tạo điều kiện cho cán
bộ kỹ thuật các địa phương có điều kiện nâng cao trình độ. Việc tiếp nhận sinh viên năm
thứ 5 từ trường vào thực tập làm đồ án tốt nghiệp vẫn được dựa trên cơ sở thực hiện các
đề tài nghiên cứu khoa học hoặc các công trình phục vụ sản xuất, do Bộ và địa phương
giao, nhưng công việc nội nghiệp được tiến hành chủ yếu tại các trụ sở đóng ổn định tại
các địa bàn của Trung tâm.

Đây là giai đoạn các Trung tâm có những chuyển biến mạnh mẽ về cơ cấu tổ chức,
các Trung tâm đã có các cơ quan chuyên trách và đẩy mạnh xây dựng cơ sở vật chất để
phù hợp yêu cầu của giai đoạn mới. Để có thể mở thêm hình thức đào tạo Tại chức các
Trung tâm đã tổ chức theo hướng có các bộ phận chức năng để tham mưu cho Ban Giám
đốc, tiến hành xây dựng hoặc mở rộng cơ sở vật chất, hình thành các khu giảng đường,
phòng thí nghiệm… Đây cũng là giai đoạn mà sự phối kết hợp giữa các Trung tâm với
các bộ môn, khoa đặc biệt là Khoa Tại chức cũng như các cơ quan có liên quan khác như
các Trường Trung cấp Thủy lợi Hội An, Mỹ Tho… được mở ra và ngày càng chặt chẽ.

Những kết quả khoa học đạt được trong 20 năm từ các Đoàn ĐH đến các Trung tâm
ĐH là một quá trìnhliên tục, có kế thừa, có bổ sung thêm về các lĩnh vực:

- Điều tra cơ bản, toàn diện hiện trạng thủy lợi của các tỉnh ĐBSCL và Đông
Nam Bộ, bước đầu xây dựng cơ sở dữ liệu cho vùng Tây nguyên.
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- Xây dựng hoàn chỉnh quy hoạch thủy lợi cho các tỉnh Cửu Long (Vĩnh Long
– Trà Vinh), Minh Hải (Bạc Liêu – Cà Mau), Hậu Giang (Cần Thơ – Sóc
Trăng), An Giang. Trong đó có quy hoạch chi tiết cho một số vùng lúa ở
Minh Hải, Kiên Giang. Thiết kế một số kênh, cống tại Kiên Giang, Long An.

- Nghiên cứu kết quả về chế độ dòng chảy sông Mêkông và trên ĐBSCL. Xây
dựng Mô hình toán để tính lũ ở ĐBSCL, tác giả chính là cố Phó giáo sư
Nguyễn Như Khuê, cộng tác viên là nhiều giảng viên và sinh viên nhà
trường.

Kết quả Đào tạo của giai đoạn này là sự đóng góp đáng kể của Trung tâm ĐH1 và
ĐH2 vào sự phát triển của Nhà trường, đặc biệt đáng chú ý là:

- Cung cấp cho các tỉnh phía Nam một nguồn lực chuyên môn tại chỗ khá lớn
về kỹ thuật thuỷ lợi, hiện là cán bộ nòng cốt ở các Sở, các Công ty…

- Bồi dưỡng cập nhật kiến thức và đào tạo các lớp chuyên đề sau đại học về
chuyên ngành thuỷ lợi cho cán bộ trong và ngoài ngành ở các điạ phương
trong vùng.

- Đưa khoa học công nghệ tiên tiến vào thực tế để phục vụ sản xuất.
- Hoàn thành xuất sắc một loạt đề tài khoa học cấp Nhà nước, đề tài khoa học

cấp Bộ và nhiều công trình thực tế đáp ứng kịp thời yêu cầu sản xuất.
Như vậy từ những tổ chức ban đầu là các Đoàn công tác đến các Trung tâm ĐH1,

ĐH2 Nhà trường đã có những chuyển biến lớn trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa
học và phục vụ sản xuất. Hoạt động của các cơ sở xa trường này rất linh hoạt, phù hợp
yêu cầu thực tế trong từng giai đoạn, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước.

Sau 10 năm hoạt động các Trung tâm ĐH đã có những kết quả đáng trân trọng:
- Đào tạo liên tục nhiều sinh viên làm đồ án tốt nghiệp với các đề tài thực tế

rất thiết thực, giúp cho họ nắm vững không chỉ về cơ sở khoa học mà cả về
kiến thức thực tiễn. Mở nhiều khóa Đại học Tại chức, Bồi dưỡng chuyên đề
sau đại học, Cao học tạo điều kiện thuận lợi cho các học viên công tác tại
phía nam.

- Chủ trì thực hiện nhiều đề tài cấp nhà nước, cấp bộ được đánh giá có chất
lượng cao về các lĩnh vực:Cấp nước, thoát lũ, cải tạo đất, Chế độ tưới cho
lúa, cà phê. Chỉnh trị sông và bờ biển, Thủy văn, Thủy lực, Kiểm soát lũ.
Đặc biệt các đề tài liên quan đến Đồng Tháp Mười, Tứ giác Long Xuyên,
Đồng bằng sông Cửu Long và Tây Nguyên, góp phần không nhỏ nâng cao vị
thế khoa học của nhà trường ở khu vực phía Nam.

- Đã ký kết nhiều hợp đồng qui hoạch thủy lợi, tư vấn thiết kế, giám sát thi
công nhiều công trình thủy lợi khắp vùng vừa đáp ứng yêu cầu của ngành
vừa góp phần nâng cao trình độ tay nghề của đội ngũ giáo viên, kỹ sư.

- Tạo ra sự gắn kết giữa nhà trường và các địa phương, giữa lý thuyết và thực
tiễn, mở ra khả năng áp dụng tiến bộ khoa học vào thực tiễn.

3) Phát triển mở rộng địa bàn của các Trung tâm ĐH và sự ra đời Cơ sở 2 - Đại học
Thuỷ lợi, bước đột phá trong quá trình Đào tạo, Nghiên cứu khoa học, Phục vụ sản
xuất ở các tỉnh phía Nam (1996 - 2006)
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Thành công của mô hình ba kết hợp tại các đoàn ĐH, sau đó được tiếp tục và mở
rộng tại các Trung tâm ĐH trong 10 năm trời tiếp theo (1986 - 1996) là rất lớn, được
nhiều địa phương và nhà nước công nhận thông qua các thành tích, khen thưởng. Từ yêu
cầu thực tế tại các địa phương, do sự lớn mạnh về đội ngũ cán bộ kỹ thuật của các Trung
tâm đòi hỏi các Trung tâm phải vươn xa, mở rộng phạm vi hoạt động cũng như lĩnh vực
tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, thi công cũng có những thay đổi. Trung tâm ĐH2 mở
thêm địa bàn hoạt động tại Phú Yên, Bình Định. Trung tâm ĐH1 vươn tới những công
trình lớn ở Tây nguyên… Trong tình hình đó, với tư cách pháp nhân, cơ cấu tổ chức cũng
như cơ sở vật chất của các Trung tâm hiện có đã thể hiện rất nhiều hạn chế, không đủ để
đáp ứng yêu cầu cả về Đào tạo, Nghiên cứu khoa học và Phục vụ sản xuất. Đặc biệt
Trung tâm ĐH1 đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh với địa bàn Đồng bằng sông Cửu Long
rộng lớn, nhiều vấn đề cần nghiên cứu giải quyết- nơi hiện đã có rất nhiều trường Đại
học, Viện khoa học có uy tín đang hoạt động. Mặt khác, Trường Đại học Thủy lợi là
trường có mặt sớm nhất trong số các trường đại học ở phía bắc tại miền Nam nhưng cho
đến lúc đó (năm 1996) vẫn chưa có một đại diện xứng tầm cho công tác đào tạo ở phía
nam. Suốt 20 năm sau giải phóng số sinh viên phía nam ra học tập tại Hà nội rất ít, không
đủ đáp ứng yêu cầu phát triển của các địa phương. Phát hiện được những bất cập, xuất
phát từ nhu cầu về nguồn nhân lực thủy lợi cho các tỉnh phía Nam ngày càng tăng, các
đồng chí Lãnh đạo Trung tâm ĐH1 đã chủ động cùng với nhà trường đề đạt nguyện vọng
lên Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho phép thành lập Cơ sở 2- Đại học Thủy
lợi tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 25/02/1997, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có quyết định số
288NN.TCCB/QĐ cho phép nâng cấp và đổi tên “Trung tâm ĐH1-Đại học Thủy lợi”
thành “Cơ sở 2 - Đại học Thủy lợi”. Chức năng nhiệm vụ của Cơ sở 2 - Đại học Thủy lợi
được nêu rõ ở quyết định số 287 ngày 17/7/1997 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủy
lợi, đó là:

- Đào tạo đại học chính quy và sau đại học với nhiều chuyên ngành khác nhau
trong lĩnh vực tài nguyên nước.

- Nghiên cứu các đề tài khoa học cấp nhà nước, cấp bộ và cấp địa phương,
thực hiện chuyển giao công nghệ.

- Ứng dụng khoa học, công nghệ vào khảo sát, thiết kế và thi công các công
trình thủy lợi trên địa bàn các tỉnh phía nam

- Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu.
Cùng với sự thay đổi tại Trung tâm ĐH1, Trung tâm ĐH2 cũng có những chuyển

biến mạnh trong việc mở rộng địa bàn để đáp ứng yêu cầu phục vụ tại các địa phương.
Ngày 05/09/2001 Hiệu trưởng Trường Đại học Thuỷ lợi ra Quyết định số 401/ĐHTL
TCCB/QĐ V/v thành lập văn phòng công tác của Trung Tâm ĐH2 tại thành phố Quy
Nhơn, tỉnh Bình Định.

Với sự quan tâm chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn, của Bộ Giáo
dục và Đào tạo, sự giúp đỡ chí tình của lãnh đạo và nhân dân các địa phương, các cơ
quan trong và ngoài ngành, sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường và
bằng sự phấn đấu liên tục, không mệt mỏi của đội ngũ cán bộ, giáo viên, sinh viên tới nay
Cơ sở 2 - Trường Đại học Thủy lợi đã trở thành một đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được
giao trên cả 3 lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ sản xuất.
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Sau khi có quyết định đổi tên Trung tâm ĐH1 thành Cơ sở 2 - Đại học Thủy lợi, Cơ
sở 2 đã triển khai ngay các biện pháp tiếp tục tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo đối với
các lớp tại chức và tích cực chuẩn bị cho việc tuyển sinh Đại học hệ chính quy.

Bắt đầu từ năm học 1998-1999, Cơ sở 2 được Trường Đại học Thủy lợi giao nhiệm
vụ tổ chức đào tạo đại học chính quy với một ngành Công trình, đến năm học 1999-2000
đã được phép tổ chức đào tạo 02 ngành: Công trình, Quy hoạch và Quản lý Công trình
Thủy lợi và đến nay là 4 ngành, thêm Thủy văn -Môi trường và Kỹ thuật cơ sở hạ tầng.
Trong thực tế xuất phát từ nhu cầu đào tạo và để tạo ra khả năng mở cho sinh viên năm
học 2004-2005 Cơ sở 2 được cho phép mở thêm hình thức đào tạo hệ cao đẳng chính quy
ngành Công trình.

Từ năm học 1997-1998 Cơ sở 2 đã được Nhà trường cho phép tổ chức đào tạo sau
đại học cho đội ngũ kỹ sư thủy lợi đang công tác tại các tỉnh phía Nam. Hàng năm các
thông báo tuyển sinh Cao học đã được gửi về các địa phương các cơ quan xí nghiệp các
cơ sở sản xuất. Các kỹ sư đăng ký dự ôn tập, trúng tuyển đã được Cơ Sở 2 tạo nhiều
thuận lợi về điều kiện học tập, giáo trình, tài liệu. Các kỳ thi tuyển sinh Cao học của
trường Đại học Thủy lợi tại Cơ sở 2 được tổ chức nghiêm túc theo các quy chế hiện hành
của Bộ Giáo dục và Đào tạo, được thanh tra Bộ khen ngợi.

. Như vậy tại đây hiện nay hàng năm Cơ sở 2 tiến hành tuyển sinh 04 lớp đại học
chính quy và 01 lớp cao đẳng với số lượng sinh viên theo chỉ tiêu là 350 người, 01 lớp hệ
tại chức (vừa học vừa làm) với 70 sinh viên và 01 lớp cao học với khoảng 30 học viên,
chưa kể các lớp đào tạo chuyên đề sau đại học theo yêu cầu thực tế của các địa phương.

Trong lúc đó hoạt động đào tạo tại Trung tâm ĐH2 cũng có nhiều khởi sắc, ngoài
việc tiếp tục đào tạo sinh viên hệ tại chức (vừa học vừa làm) theo truyền thống Trung tâm
ĐH2 đã chủ động liên hệ với các bộ môn của nhà trường để mở các lớp bồi dưỡng, lớp
đào tạo chuyên đề sau đại học, cấp chứng chỉ cho đội ngũ cán bộ kỹ thuật khu vực miền
Trung và Tây nguyên, tạo cho họ cơ hội cập nhật và nâng cao kiến thức. Đây cũng chính
là hình thức đào tạo lại rất cần thiết và hữu hiệu.

Ngoài việc mở rộng quy mô và phạm vi đào tạo Cơ sở 2 đã rất chú trọng đến công
tác Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu khoa học, đây là một công việc
được tiến hành khá đều và đã mang lại hiệu quả rõ rệt.

Song song với các hoạt động kể trên sự phối kết hợp với các đơn vị có liên hệ mật
thiết trong ngành như Viện Khoa học Thủy lợi, các Công ty Tư vấn… cũng rất được chú
trọng, nó mở ra cơ hội sử dụng hợp lý trang thiết bị, khả năng chất xám…

Chính vì thế, mặc dù lực lượng giáo viên – cán bộ khá khiêm tốn, lại phải đảm nhận
khối lượng giảng dạy, chủ nhiệm nhiều nhưng Cơ sở 2 vẫn huy động tối đa năng lực
Nghiên cứu khoa học và Phục vụ sản xuất của anh chị em. Từ đó, cùng với kết quả của
hoạt động đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao trong lĩnh vục Thủy lợi, Cơ sở 2 đã
khẳng định được vị trí của trường đại học đầu ngành trong Nghiên cứu khoa học và Phục
vụ sản xuất thuộc lĩnh vực khai thác, bảo vệ tài nguyên nước ở phía nam.

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 10 năm 2006
Ban Biên tập Kỷ yếu
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BAN LÃNH ĐẠO CƠ SỞ 2 HIỆN NAY

BAN LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM ĐH2 HIỆN NAY

GIÁM ĐỐC
PGS.TS. Nguyễn Quang Kim

PHÓ GIÁM ĐỐC
TS. Vũ Kiên Trung

PHÓ GIÁM ĐỐC
PGS.TS. Lê Chí Nguyện

GIÁM ĐỐC
TS. Đỗ Văn Lượng

PHÓ GIÁM ĐỐC
KS. Bùi Văn Nam



22

BAN LÃNH ĐẠO CHI NHÁNH MIỀN NAM
CÔNG TY TƯ VẤN VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ - ĐHTL

BAN LÃNH ĐẠO CHI NHÁNH MIỀN NAM
CÔNG TY TƯ VẤN VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ - ĐHTL

BAN LÃNH ĐẠO CHI NHÁNH MIỀN NAM
CÔNG TY TƯ VẤN VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ - ĐHTL

GIÁM ĐỐC
ThS. Phạm Cao Tuyến

PHÓ GIÁM ĐỐC
KS. Lê Hoa Lài

PHÓ GIÁM ĐỐC
KS. Bùi Văn Phán

GIÁM ĐỐC
KS. Đào Ngọc Toại

PHÓ GIÁM ĐỐC
KS. Nguyễn Văn Sơn

PHÓ GIÁM ĐỐC
ThS. Nguyễn Bá Chính

GIÁM ĐỐC
KS. Vũ Văn Huy
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LÃNH ĐẠO ĐOÀN ĐH1, ĐH3 VÀ CƠ SỞ 2 CÁC THỜI KỲ

1. Họ và tên: GS.TS. NGÔ ĐÌNH TUẤN
2. Ngày sinh: 13/7/1937
3. Quê quán: Thừa Thiên Huế
4. Địa chỉ thường trú hiện nay: Đại học Thủy lợi
5. Thời gian công tác:

- Công tác tại Trường từ ĐHTL từ 1959 đến 10/2002;
- Công tác tại đoàn ĐH1 (Trưởng đoàn): 1976 - 1979.

6. Một số công trình khoa học và phục vụ sản xuất tiêu
biểu:

- Được phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú năm 1988.
- Được phong chức danh Giáo sư năm 1991.
- Được phong tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân năm 1998.
- Đã hướng dẫn 22 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án tiến sỹ.
- Chủ nhiệm 10 đề tài cấp Nhà nước, trong đó điển hình là các đề tài: (1) Nghiên

cứu phân lũ sông Đáy; (2) Đánh giá tài nguyên nước mặt miền Bắc và giải pháp
khai thác, bảo vệ; (3) Đánh giá tài nguyên nước mặt Trung Bộ và giải pháp khai
thác, bảo vệ; (4) Đánh giá tài nguyên nước mặt Nam Bộ và giải pháp khai thác,
bảo vệ; (5) Đề tài thuộc chương trình KC.12; (6) Tính toán lũ Sơn La - Hòa
Bình; (7) Quy trình vận hành hồ Hòa Bình.

- Chủ nhiệm nhiều đề tài nghiên cứu cấp Bộ và nhiều dự án phục vụ sản xuất
khác.

- Thành viên Hội đồng thẩm định Dự án Thủy điện Sơn La (2000-2006).
- Thành viên Hội đồng Thẩm định Môi trường Đường Hồ Chí Minh (2000-2006).
- Ủy viên Hội đồng học hàm liên ngành các khoa học về trái đất (1990-2002).
- Tác giả hoặc tham gia biên soạn 14 cuốn sách (kể cả từ điển, sách dịch) đã xuất

bản.

1. Họ và tên: GS.TS. THÁI ĐÌNH HÒE
2. Quê quán: Hà Tĩnh
3. Ngày sinh: 25/12/1934
4. Ngày mất:
5. Thời gian công tác:

- Công tác tại Trường từ 1962 đến khi nghỉ hưu năm 1998
- Công tác tại Đoàn ĐH1 từ 1976 đến 1978 và 1986-1987
- Trưởng đoàn ĐH1: 1976 – 1978

6. Một số công trình khoa học và phục vụ sản xuất tiêu
biểu: Nhà giáo ưu tú Thái Đình Hòe đã có rất nhiều cống
hiến cho công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ

sản xuất trong lĩnh vực Thủy nông.
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1. Họ và tên: PGS.TS. CHU ĐÌNH HOÀNG
2. Quê quán: Đô Lương, Nghệ An
3. Ngày sinh: 12/9/1937
4. Ngày mất: 23/6/2005
5. Thời gian công tác:

- Công tác tại Trường Đại học Thủy lợi từ 1959 đến 1998
- Trưởng đoàn ĐH1: 1979 – 1981

6. Một số công trình khoa học và phục vụ sản xuất tiêu
biểu:

- Chủ nhiệm đề tài khoa học cấp nhà nước “Nghiên cứu
biện pháp cải tạo và khai thác đất phèn vùng Đồng Tháp
Mười”;

- Chủ nhiệm đề tài khoa học cấp bộ “Nghiên cứu biện pháp chống xói mòn đất vùng
đồi núi trung du Bắc Bộ”.

- PGS.TS. Chu Đình Hoàng là người có công rất lớn trong việc mở chuyên ngành
Cải tạo đất tại Trường Đại học Thủy lợi.

- PGS.TS. Chu Đình Hoàng cũng có công rất lớn trong việc bồi dưỡng đội ngũ giáo
viên của Bộ môn Cải tạo đất từ khi Bộ môn mới thành lập. Trong số 7 giáo viên
trẻ ngày đó, hiện có 4 Phó Giáo sư, 2 Tiến sĩ và 1 Thạc sĩ.

1. Họ và tên: GS.TS. TỐNG ĐỨC KHANG
2. Ngày sinh: 02/6/1937
3. Quê quán: Thanh Hóa
4. Địa chỉ thường trú hiện nay: Nhà số 12 - Ngõ Thủy lợi

8, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội
5. Thời gian công tác:

- Công tác tại Trường ĐHTL từ 1962 đến khi nghỉ hưu
vào năm 2002;

- Công tác tại Đoàn ĐH1 từ 1981-1982;
- Trưởng đoàn ĐH1 từ 1981 – 1982;
- Được phong hàm Giáo sư năm 1996;

- Được phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú năm 1995;
- Nguyên là Phó trưởng Khoa Thủy nông, Trưởng Bộ môn Thủy nông.

6. Một số công trình khoa học và phục vụ sản xuất tiêu biểu:
- Viết tổng cộng 10 cuốn sách giáo trình chuyên khảo;
- Tham gia thực hiên 5 đề tài cấp Nhà nước và cấp Bộ;
- Quy hoạch hoàn chỉnh hệ thống thủy lợi cho tỉnh Bạc Liêu;
- Tham gia tính toán thủy văn cho công trình thủy điện Trị An;
- Chủ nhiệm và tham gia nhiều dự án phục vụ sản xuất khác.
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1. Họ và tên: GS. NGUYỄN SINH HUY
2. Ngày sinh: 17/10/1932
3. Quê quán: Thạch Tân, Thạch Hà, Hà Tĩnh
4. Địa chỉ thường trú hiện nay: B11 – Đường Trần Não – Bình

An – Quận 2 – TP. Hồ Chí Minh
5. Thời gian công tác:

- Tại các Đoàn ĐH: 1978 – 1998
- Trưởng đoàn ĐH1 (Giám đốc Trung tâm ĐH1): 1985 –

1993
6. Một số công trình khoa học và phục vụ sản xuất tiêu biểu

Trong thời gian ở ĐH2 (Tây Nguyên): Nghiên cứu thủy văn Tây Nguyên (công trình
nghiên cứu cấp Nhà nước - Chủ trì). Trong thời gian ở ĐH1:

- Đã chủ trì thực hiện 8 đề tài cấp Nhà nước (thuộc các chương trình 60.02, 60B,
các đề tài độc lập), trong đó điển hình là: (1) Đề tài “Vấn đề thủy văn thủy lực
vùng Đồng Tháp Mười”, thuộc chương trình 60-02 (1980 – 1982); (2) Đề tài “Tài
nguyên nước Đồng bằng Sông Cửu Long và vấn đề khai thác” thuộc chương trình
60B;(3) Đề tài KC12-04 “Cân Bằng nước vùng Tây Nguyên”, thuộc chương trình
cân bằng nước lãnh thổ Việt Nam KC12.

- Đã chủ trì 10 đề tài và dự án cấp Bộ (Bộ NN & PTNT, Bộ Kế hoạch Đầu tư), 8 đề
tài cấp thành phố, tỉnh.

- Tham gia tính toán thủy văn nguồn nước cho: thủy điện Trị An, Thác Mơ, Hàm
Thuận.

- Chủ trì các luận chứng kinh tế kỹ thuật: 5 công trình thuộc thành phố Hồ Chí
Minh.

- Công trình thoát lũ ra biển Tây năm 1996 (Báo cáo trước Chính phủ và các tỉnh
ĐBSCL). Được triển khai thực hiện, được Thủ tướng chính phủ ký quyết định cử
vào Hội đồng Nhà nước về thẩm định thực hiện các công trình vùng lũ.

- Công trình ngọt hoá bán đảo Cà Mau được sử dụng và thực hiện (công trình cấp
Nhà nước).

- Công trình lấn biển Cần Giờ (cấp thành phố) được Chính phủ phê duyệt.
- Công trình thủy văn, thủy lực, động lực đô thị mới Thủ Thiêm (cấp Thành phố)

được nghiệm thu năm 2006.
- Công trình công viên văn hóa Vĩnh Lộc (cấp Thành phố) được đưa vào danh sách

công trình du lịch thành phố.
- Công trình đập Hào Võ (thực hiện) có kết quả.
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1. Họ và tên: TS. PHẠM CAO LONG
2. Ngày sinh: 23/10/1939
3. Quê quán: Thôn Xuân Phổ, xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa,

Quảng Ngãi
4. Địa chỉ thường trú hiện nay: 191 Tô Hiến Thành, Phường

13, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh
5. Thời gian công tác:

- Tại Trung tâm ĐH1: 1990 – 2000
- Giám đốc Trung tâm ĐH1: 1993 – 1998
- Giám đốc Cơ sở 2: 1998-2000

6. Một số công trình khoa học và phục vụ sản xuất tiêu biểu
- Đã khảo sát địa hình, địa chất, lập dự án khả thi và thiết kế nhiều công trình của

Bộ và các địa phương ở tất cả các địa bàn hoạt động: các tỉnh đồng bằng sông Cửu
Long, TP. Hồ Chí Minh, các tỉnh miền Đông Nam Bộ, các tỉnh miền Trung và Tây
nguyên.

- Thực hiện các đề tài NCKH cấp Bộ và cấp tỉnh về các quy hoạch thủy lợi, đánh
giá tài nguyên nước và phản biện các đề tài nhà nước về qui họach lũ đồng bằng
sông Cửu Long và sạt lở sông Tiền, sông Hậu

- Chuyển giao công nghệ: đã thi công các kênh tưới, đập dâng, cống, đê bao, hồ
chứa và đặc biệt là công nghệ xi măng lưới thép để thi công kênh máng ở miền
Đông, miền Tây và Tây nguyên.
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1. Họ và tên: GS.TS. ĐÀO XUÂN HỌC
2. Ngày sinh: 11/10/1952
3. Quê quán: Cổ Đô, Ba Vì, Hà Tây
4. Địa chỉ thường trú hiện nay: 124 Lê Trọng Tấn, Quận

Thanh Xuân, Hà Nội
5. Thời gian công tác:
- Công tác tại Đại học Thủy lợi từ 10/1975;
- Tại ĐH3 từ 1978 đến 1979;
- Tại Cơ sở 2 từ 1/2000 đến 3/2006;
- Phó hiệu trưởng kiêm Giám đốc Cơ sở 2 từ 12/1/2000

đến 2/2005;
- Được bổ nhiệm chức danh Giáo sư năm 2002;
- Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy lợi từ 3/2005.

6. Một số công trình khoa học và phục vụ sản xuất tiêu biểu
- Chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa học độc lập cấp Nhà nước: “Nghiên cứu các

giải pháp giảm nhẹ thiên tai hạn hán ở các tỉnh duyên hải Miền Trung (từ Hà
Tĩnh đến Bình Thuận)”. Đề tài được thực hiện trong 2 năm 1999 - 2000. Được
nghiệm thu loại xuất sắc năm 2001.

- Chủ nhiệm đề tài NCKH thuộc chương trình khoa học - công nghệ trọng điểm
cấp Nhà nước giai đoạn 2001-2005: “Nghiên cứu các vấn đề thoát lũ và phát
triển kinh tế - xã hội - văn hóa - môi trường phục vụ phát triển bền vững vùng
Đồng Tháp Mười”, mã số KC.08.19, thuộc Chương trình Bảo vệ môi trường và
Phòng tránh thiên tai. Đã nghiệm thu năm 2005. Ý tưởng đề xuất của đề tài là
cống Vàm cỏ (Vàm Cỏ Tây), đã được Bộ NN&PTNT cho làm nghiên cứu tiền
khả thi, chính phủ đưa vào danh mục các công trình sẽ được đầu tư.

- Chủ nhiệm đề tài khoa học cấp Nhà nước: “Nghiên cứu đánh giá hiện trạng, dự
báo diễn biến tài nguyên và môi trường nước phục vụ phát triển bền vững sông
Vàm Cỏ”, mã số KC.08.31, thuộc Chương trình Bảo vệ Môi trường và Phòng
tránh Thiên tai. Đã nghiệm thu năm 2006.

- Chủ nhiệm đề tài khoa học trọng điểm cấp Bộ: “Nghiên cứu xây dựng chiến
lược quản lý phát triển bền vững lưu vực sông Đồng Nai”. Đề tài thực hiện
trong 2 năm từ 2002 đến 2004, đã được nghiệm thu loại xuất sắc.
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1. Họ và tên: PGS.TS. Nguyễn Quang Kim
2. Ngày sinh: 02/4/1962
3. Quê quán: Thụy Lương, Thái Thụy, Thái Bình
4. Địa chỉ thường trú hiện nay: Tập thể Trường Đại học

Thủy lợi, 175 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội
5. Thời gian công tác:
- Công tác tại Đại học Thủy lợi từ 10/1984;
- Tại Cơ sở 2 từ 6/2004;
- Được bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2003;
- Phó Giám đốc Cơ sở 2 từ 6/2004 đến 3/2006;
- Phó Hiệu trưởng kiêm Giám đốc Cơ sở 2 từ 4/2006.

6. Một số công trình khoa học và phục vụ sản xuất tiêu biểu

 Các đề tài khoa học đã chủ trì thực hiện
- Chủ nhiệm đề tài nhánh: “Nghiên cứu các giải pháp giảm nhẹ tác hại của hạn và

thiên tai hạn hán” thuộc đề tài cấp nhà nước “Nghiên cứu các giải pháp giảm nhẹ
thiên tai hạn hán ở các tỉnh duyên hải Miền Trung (từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận)”.
Đề tài đã nghiệm thu loại xuất sắc năm 2001.

- Chủ nhiệm đề tài nhánh: “Cơ sở khoa học và kiến nghị sơ đồ hệ thống thủy lợi
phục vụ nuôi tôm ở vùng ven biển Bắc Bộ (Quảng Ninh đến Thanh Hóa)” thuộc
Đề tài cấp Nhà nước "Nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật công trình thủy lợi phục
vụ nuôi trồng thủy sản tại các vùng sinh thái khác nhau", mã số KC.07.06. Đề tài
đã được nghiệm thu loại xuất sắc năm 2004.

- Chủ nhiệm đề tài nhánh: “Xây dựng phần mềm hỗ trợ thiết kế thủy lực các công
trình trong hệ thống thủy lợi vùng tôm” thuộc Đề tài cấp Nhà nước KC.07.06, đã
được nghiệm thu loại xuất sắc năm 2004.

- Chủ nhiệm đề tài cấp nhà nước: “Nghiên cứu dự báo hạn hán vùng Nam Trung Bộ
và Tây Nguyên và xây dựng các giải pháp phòng chống”, mã số KC.08.22, đã
nghiệm thu tháng 3/2006.

 Một số công trình tiêu biểu đã công bố
- Simultaneous solution for flood routing in channel networks. Journal of Hydraulic

Engineering. ASCE. No. 121, PP. 744-750, 10/1995.
- Estimation of upward moisture supply for the design of upland irrigation water

requirement. Transactions of Japanese Society of Irrigation, Drainage and
Reclamation Engineering (JSIDRE). No. 175, PP. 9-15, 1995.

- Diffusive tank modeling of storm drainage systems in lowland areas - Conditions
for convergent-stable solutions and double sweep algorithm for dendritic channel
networks. Trans. of JSIDRE. No. 187, PP. 1-8, 1996.

- Soil and plant-based irrigation management model: Formulation and application.
Trans. of JSIDRE. No. 187, PP. 1-8, 1997.

- Fast solution for implicit flood routing in channel networks of general
configuration. Trans. of JSIDRE. No. 193, PP. 1-8, 1998.

- Chủ biên giáo trình “Tiếp cận bền vững trong các dự án phát triển nông thôn”.
Nhà xuất bản Nông nghiệp, 2006.
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1. Họ và tên: GS.TS. HOÀNG LÂM VIỆN
2. Ngày sinh: 05/10/1936
3. Quê quán: Quảng Nam
4. Ngày mất:
5. Thời gian công tác:
- Công tác tại ĐHTL từ 1959 đến khi mất.
- Trưởng đoàn ĐH3:

6. Một số công trình khoa học và phục vụ sản xuất tiêu
biểu:

1. Họ và tên: PGS.TS. NGUYỄN QUANG ĐOÀN
2. Ngày sinh: 3/10/1939
3. Quê quán: Hoài Ân, Bình Định
4. Địa chỉ thường trú hiện nay: Số 04 Đường Tống Phước

Phổ, Hải Châu, Đà Nẵng
5. Thời gian công tác:
- Công tác tại ĐHTL từ 1962 đến 1980;
- Trưởng đoàn ĐH3 tại Bạc Liêu: 2/1978-2/1980
- Từ 6/1980 chuyển công tác về Đại học Đà Nẵng

6. Một số công trình khoa học và phục vụ sản xuất tiêu
biểu:

- Lập nhiệm vụ thiết kế hệ thống tiêu úng Sông Nghèn: 1977
- Lập quy hoạch thủy lợi tỉnh Cửu Long, Vĩnh Long: 1978
- Lập quy hoạch thủy lợi tỉnh Minh Hải, Bạc Liêu: 1979

LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM ĐH2 CÁC THỜI KỲ

1. Họ và tên: PHẠM BỒNG
2. Ngày sinh: 25/12/1930
3. Quê quán: Hà Tĩnh
4. Địa chỉ thường trú hiện nay: (Đã mất)
5. Công tác tại đoàn ĐH2 (Trưởng đoàn): 1976 – 1977
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1. Họ và tên: PGS.TS. ĐỖ BẰNG
2. Ngày sinh: 10/06/1933
3. Quê quán: Hà Nội
4. Ngày mất:
5. Thời gian công tác:
- Công tác tại đoàn ĐH2 (Trưởng đoàn): 1977 – 1979.
- Thầy Đỗ Bằng nguyên là: Giảng viên thuộc bộ môn Cơ

học đất - Nền móng; Trưởng phòng Tổ chức cán bộ,
Trường ĐHTL.

1. Họ và tên: TS. HUỲNH TẤN LƯỢNG
2. Ngày sinh: 1/1/1936
3. Quê quán: Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam
4. Địa chỉ thường trú hiện nay: C103 Nhà 11A, Tập thể

Đại học Thủy lợi
5. Thời gian công tác:
- Công tác tại Trường ĐHTL từ 1965 đến 1996.
- Công tác tại đoàn ĐH2 (Trưởng đoàn): 12/1979 đến

9/1981.

1. Họ và tên: NGUYỄN NHUYỄN
2. Ngày sinh: 15/10/1943
3. Quê quán: Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh
4. Địa chỉ thường trú hiện nay: 285/36/5 Cách Mạng Tháng

Tám, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh
5. Thời gian công tác:
- Công tác tại Trường ĐHTL từ 1973 đến 2003
- Công tác tại đoàn ĐH2 từ 1980 đến 1983 (Phụ trách Đoàn

từ 10/1982 đến 7/1983).
- Công tác tại ĐH1 từ 1976 đến 1978 và từ 1989 đến 2003.

- Giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm ĐH1, sau đó là Phó Giám đốc Cơ sở 2 từ
1989 đến 2003.
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1. Họ và tên: KS. DƯƠNG VĂN BƯỚM
2. Ngày sinh: 16/01/1944
3. Quê quán: Diễn Yên, Diễn Châu, Nghệ An
4. Địa chỉ thường trú hiện nay: Khách sạn Phong Lan, 74 Yên
Ninh, Phan Rang, Ninh Thuận
5. Thời gian công tác:

- Tại đoàn ĐH2: 02/1976 – 02/2004
- Giám đốc Trung tâm ĐH2: 1988 – 2004

6. Một số công trình khoa học và phục vụ sản xuất tiêu biểu:
- Khảo sát, thiết kế, quy hoạch hồ chứa nước Núi Một - Bình Định, giai đoạn

LCKTKT, Hồ chứa nước Tuyền Lâm (LCKKT, TKKT, BVTC) ở Đà Lạt, Hồ
chứa nước Cà Giây – Bình Thuận, cống Đập Ông Hiếu – Long An, Hồ chứa Đăk
Lô – Lâm Đồng, Hồ chứa sông Sắt – Ninh Thuận,… và hơn 100 công trình cấp
tỉnh quản lý

- Các đề tài NCKH cấp nhà nước: “Nghiên cứu quy luật diễn biến lòng dẫn, Dự báo
và biện pháp phòng chống xói lở bồi lấp vùng hạ lưu các sông ở miền Trung”. Đề
tài được ứng dụng vào sản xuất. Kết luận và kiến nghị của đề tài quan trọng là các
cửa sông miền Trung đều phải làm các cầu giao thông

- Quy hoạch thủy lợi tỉnh Ninh Thuận, QHTL lưu vực sông Kỳ Lộ.

1. Họ và tên: TS. ĐỖ VĂN LƯỢNG
2. Ngày sinh: 06/10/1956
3. Quê quán: Lạc Hồng – Văn Lâm – Hưng Yên
4. Địa chỉ thường trú hiện nay: 117 Trần Phú– Phan Rang – Ninh
Thuận
5. Thời gian công tác:

- Tại Trường ĐHTL từ 4/1980 đến nay.
- Tại đoàn ĐH2: 4/1980 – nay.
- Phó Giám đốc Trung tâm ĐH2: 10/2000 - 1/2004

- Giám đốc Trung tâm ĐH2: 2/2004 – nay
6. Một số công trình khoa học và phục vụ sản xuất tiêu biểu:

- Tham gia giảng dạy, hướng dẫn đồ án tốt nghiệp
- Tham gia các đề tài NCKH, chuyển giao công nghệ
- Tham gia tư vấn, điều tra cơ bản, quy hoạch, lập DADTXD, khảo sát thiết kế, thi

công, giám sát thi công, thẩm định nhiều công trình thủy lợi, thủy điện, đồng muối
công nghiệp, nuôi trồng thủy sản, cấp thoát nước, xử lý môi trường, bảo vệ đê, kè
bờ, trang trại,… tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên.
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2.1 NHỮNG THÀNH TỰU CỦA CƠ SỞ 2 VÀ CÁC TIỀN THÂN (ĐH1, ĐH3)
2.1.1 Thành tựu trong đào tạo
i) Giai đoạn 1976-1986

Các đoàn ĐH có nhiệm vụ chính là thu thập tài liệu, khảo sát và lập quy hoạch thủy
lợi cho các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Đồng thời
kết hợp đào tạo, hướng dẫn thực tập và đồ án tốt nghiệp cho sinh viên năm cuối (các khóa
14, 15, 16, 17…). Trong giai đoạn này đã bước đầu triển khai đào tạo hệ đại học tại chức
tại Mỹ Tho, Phan Rang.

Lớp Năm đào tạo Số sinh viên tốt nghiệp
Mỹ Tho 1 1984-1989 33
Mỹ Tho 2 1985-1990 27
Mỹ Tho 3 1986-1991 31

Thuận Hải 1 1986-1991 40

ii) Giai đoạn 1986-1996
Phát triển thành các Trung tâm đào tạo kết hợp nghiên cứu khoa học và phục vụ sản

xuất. Tuy nhiên công tác đào tạo cũng chỉ giới hạn trong hệ Đại học tại chức phát triển
đào tạo tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Lớp Năm đào tạo Số sinh viên tốt nghiệp
Sài Gòn 1 1991-1996 31
Sài Gòn 2 1992-1997 29
Sài Gòn 3 1993-1998 34
Sài Gòn 4 1994-1999 33
Sài Gòn 5 1995-2000 54
Sài Gòn 6 1996-2001 28

iii) Giai đoạn 1997 đến nay

 Phát triển ngành nghề, mở rộng quy mô đào tạo và triển khai các giải pháp nâng cao
chất lượng đào tạo toàn diện

Trong 10 năm qua, được sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển
Nông thôn, với sự chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên và kịp thời của Đảng ủy, Ban Giám
hiệu Trường Đại học Thủy lợi, Cơ sở 2 đã bảo đảm được sự hoàn thiện của nhà trường
trong việc tổ chức đào tạo những ngành nghề truyền thống (Công trình Thủy lợi, Thủy
nông - Cải tạo đất từ năm học 1998 – 1999) đồng thời mở thêm các ngành mới (Kỹ thuật
cơ sở hạ tầng – Cấp thoát nước: từ năm học 2003 – 2004, Thủy văn – Môi trường: từ năm
học 2004 – 2005), trực tiếp đóng góp có hiệu quả vào quá  trình “Xây dựng các ngành
nghề đào tạo phủ kín lĩnh vực tài nguyên nước” như báo cáo của Bộ trưởng Bộ Giáo dục
và Đào tạo tại Hội nghị giáo dục các trường Đại học tháng 10 năm 2001.

Cùng với việc mở rộng ngành nghề đào tạo, Cơ sở 2 đã thực hiện đúng chủ trương
của nhà trường trong việc đa dạng hóa loại hình đào tạo ở tất cả các bậc: Cao đẳng, đại
học, sau đại học, chính quy, tại chức. Phát huy kết quả vốn có trong đào tạo hệ đại học tại
chức của các đoàn ĐH từ năm 1984 (có 09 lớp đại học tại chức gồm các lớp MT1, MT2,
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MT3, SG1 ÷ SG6),  ngay từ năm học 1997 - 1998, Cơ sở 2 đã tiếp tục tuyển sinh lớp Đại
học tại chức SG7, từ đó đến nay hàng năm Cơ sở 2 vẫn duy trì tuyển sinh liên tục đào
tạo mỗi năm 1 lớp đại học tại chức với khoảng 50–70 sinh viên /lớp.

Ngay sau khi có quyết định thành lập, Cơ sở 2 đã triển khai tổ chức đào tạo hệ Cao
học (lớp Cao học 5), đến nay tại Cơ sở 2 đã có 6 lớp cao học được tổ chức đào tạo với số
học viên trung bình 25 học viên /1 lớp.

Bắt đầu từ năm học 1998 – 1999, Cơ sở đã tuyển sinh trong cả nước đào tạo hệ đại
học chính quy với 2 lớp thuộc ngành Công trình (gồm 140 sinh viên). Từ năm học 1999 -
2000 đến năm học 2002 - 2003, Cơ sở 2 liên tiếp tuyển sinh mỗi năm 2 lớp đại học chính
quy thuộc 2 ngành: Công trình và Thủy nông - Cải tạo đất với số sinh viên bình quân 80
sinh viên /1 lớp. Năm học 2003 – 2004 tuyển sinh đào tạo 3 lớp đại học chính quy (bình
quân mỗi lớp 80 sinh viên) thuộc 3 chuyên ngành: Công trình, Thủy nông - Cải tạo đất,
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng). Năm 2004 - 2005 tuyển sinh đào tạo 4 lớp chính quy (bình quân
mỗi lớp 80 sinh viên ) thuộc 4 chuyên ngành: Công trình, Thủy nông - Cải tạo đất, Kỹ
thuật cơ sở hạ tầng, Thủy văn - Môi trường). Từ năm học 2005- 2006 Cơ sở 2 đã đảm
nhận đào tạo hệ Cử nhân cao đẳng, hiện có 70 sinh viên đang theo học lớp cao đẳng này.

Không chỉ tiến hành tổ chức đào tạo tại TP. Hồ Chí Minh và Bình Dương, giáo viên
Cơ sở 2 còn tham gia với các bộ môn của trường đảm nhận việc giảng dạy cho các lớp
đại học tại chức mở tại Trung tâm ĐH2 và các địa phương thuộc khu vực phía Nam.

Đại đa số giảng viên cho các lớp tại Cơ sở 2 là giảng viên có trình độ học vấn cao,
có kinh nghiệm giảng dạy, do các tổ bộ môn của trường cử vào, số giáo viên tại chỗ đều
có trình độ chuyên môn nghiệp vụ được các tổ bộ môn của trường đánh giá cao, có ý thức
nghiêm túc trong việc thực hiện quy chế đào tạo, vì vậy chất lượng đào tạo tại Cơ sở 2
luôn được bảo đảm.:

- Sinh viên thực hành trên các công trình Thủy lợi tại các cơ sở sản xuất đạt
100% khá, giỏi.

- Sinh viên làm đồ án tốt nghiệp đại học đạt 98% trong đó khá, giỏi là 70%.
- Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp của Cơ sở 2 luôn đạt trên 95% và hiệu suất đào tạo

toàn khoá đều không dưới 85%.
Từ năm học 1997 đến năm 2006, sau gần 10 năm xây dựng và phát triển, Cơ sở 2 đã

tuyển sinh được 2770 sinh viên gồm :
- 1870 SV đại học chính quy : 25 lớp (từ khóa S1-40 đến S9-48)
- 630 SV đại học tại chức :10 lớp (từ SG7 đến SG16)
- 140 SV cao đẳng : 02 lớp (47CĐ, 48CĐ)
- 130 học viên cao học : 06 lớp (CH5 đến CH14)

Số sinh viên đại học và học viên cao học đã được nhận bằng tốt nghiệp là :
- Đại học chính quy : 8 lớp - 488 sinh viên
- Đại học Tại chức : 10 lớp - 434 sinh viên
- Cao học : 4 lớp - 102 học viên

Cùng với các hệ đào tạo dài hạn, Cơ sở 2 đã kết hợp tổ chức các lớp đào tạo công
nhân kỹ thuật, các lớp chuyên đề sau đại học như lớp công nhân cấp thoát nước tại Đồng
Nai, lớp giám sát thi công xây dựng công trình tại TP. Hồ Chí Minh…



34

Trong quá trình đào tạo, ngoài sự nỗ lực của đội ngũ giáo viên, cán bộ, công nhân
viên và sự hỗ trợ thường xuyên của các phòng, khoa, ban cùng các bộ môn trong trường,
Cơ sở 2 còn có được một đội ngũ cộng tác viên rất có trách nhiệm với trình độ chuyên
môn cao, tay nghề vững vàng hiện đang công tác tại Sở NN&PTNT của các tỉnh phía
Nam, các Viện, Trung tâm, Tổng Công ty, Xí nghiệp của Bộ. Đây là một mô hình kết
hợp góp phần gắn bó chặt chẽ giữa cơ quan đào tạo với các cơ sở nghiên cứu, sản xuất
trong thực tế, giúp cho sinh viên có nhiều cơ hội tiếp cận với thực tiễn.

 Cải tiến nội dung chương trình đào tạo

Công tác đào tạo ở Cơ sở 2 được tiến hành trên cơ sở kế hoạch và chương trình
giảng dạy với đề cương chi tiết, giáo trình phù hợp đã được nhà trường phê duyệt cho
từng khóa học, từng năm học. Ngoài việc tuân thủ các quy định về mục tiêu đào tạo, bảo
đảm tính hiện đại, khoa học và thực tiễn, các giáo viên Cơ sở 2 đã đưa vào bài giảng
những kiến thức liên quan đến tính đặc thù về địa chất, khí tượng, thủy văn, thủy lực, đặc
điểm kinh tế, xã hội - nhân văn… của các vùng miền thuộc các tỉnh phía Nam. Điều đó
không chỉ tạo hứng thú cho sinh viên trong quá trình học tập mà còn trực tiếp giúp các
em sớm có định hướng cụ thể về đặc trưng, phạm vi phục vụ - làm việc sau khi ra trường.
Trong quá trình đào tạo, Cơ sở 2 đã nhận được sự hỗ trợ và ủng hộ của các Viện, Trường,
Trung tâm, sự cộng tác tích cực của các địa phương, các cơ sở sản xuất  trong khu vực
nhằm bảo đảm yêu cầu về nội dung, kế hoạch thực hành, thực tập cho sinh viên.

Trong thời gian qua, Cơ sở 2 thường xuyên duy trì việc trao đổi thông tin với gia
đình sinh viên về kết quả học tập, rèn luyện của con em họ bằng việc cuối mỗi kỳ, mỗi
năm học, phòng Đào tạo gửi trực tiếp về gia đình bảng điểm và kết quả xếp loại đối với
mỗi sinh viên, tạo điều kiện để gia đình sinh viên nắm bắt kịp thời các thông tin về con
em mình qua đó có sự động viên nhắc nhở sinh viên phải cố gắng, nỗ lực để đáp ứng yêu
cầu học tập, rèn luyện của nhà trường đối với sinh viên.

 Đổi mới và cải tiến công tác tổ chức, quản lý đào tạo

Mặc dù  phải đáp ứng về cơ bản những yêu cầu đối với đội ngũ giáo viên đa dạng
(tại chỗ, từ Hà Nội vào, thỉnh giảng từ các trường, viện, công ty, cơ sở địa sản xuất ở các
tỉnh phía Nam) nhưng lịch lên lớp đã được sắp xếp hợp lý. Trong điều kiện đa số các
môn học đều được giảng dạy theo hình thức cuốn chiếu, công tác bố trí phòng thi, coi,
chấm thi (Cơ sở 2 là đơn vị đầu tiên trong cả trường thực hiện rọc phách bài thi) vẫn
được Cơ sở 2 đặc biệt quan tâm để bảo đảm tính nghiêm túc, khách quan trong đánh giá
chất lượng học tập của sinh viên.

Trong điều kiện giảng viên tại chỗ mỏng, một số môn chỉ có một người, các môn
khác có 2 - 3 người nhưng Cơ sở 2 đã duy trì được nền nếp dự giờ đối với đội ngũ các
giáo viên có kinh nghiệm, giáo viên trẻ và các giáo viên đăng ký danh hiệu Giáo viên
giỏi. Các giờ dự thường có đông đủ giáo viên tham gia, việc đánh giá, rút kinh nghiệm đã
được thực hiện một cách nghiêm túc chu đáo. Cùng với sự nỗ lực của các giáo viên trẻ,
trong 10 năm qua có 12 giáo viên trẻ được các bộ môn tiếp nhận bồi dưỡng để trực tiếp
làm việc tại Cơ sở 2, trong đó có 9 giáo viên đã được xếp ngạch viên chức (đến nay hầu
hết đã được xếp vào bậc 2), 6/12 giáo viên đã có bằng Thạc sĩ, 5/12 giáo viên khác đang
làm luận án tốt nghiệp Cao học. Hầu hết các đồng chí lãnh đạo cơ quan, trưởng phó các
ban chức năng vốn là những giảng viên có trình độ cao, có kinh nghiệm đều đã tham gia
giảng dạy.
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 Đổi mới phương pháp giảng dạy

Ngay sau khi khu giảng đường khang trang tại Thành phố Hồ Chí Minh được đưa
vào sử dụng, Cơ sở 2 đã đầu tư xây dựng các phòng học có đầy đủ thiết bị nghe nhìn hiện
đại nhằm phục vụ cho việc triển khai tổ chức thực hiện phương pháp dạy học bằng giáo
án điện tử, lấy người học làm trung tâm. Trên cơ sở có sự hỗ trợ của dự án DANIDA đến
năm học 2005 – 2006, ngoài hệ thống âm thanh chuẩn, tiện dụng, hầu hết các phòng học
đều được lắp đặt các màn hình thuận tiện cho việc sử dụng máy chiếu khi giáo viên giảng
theo giáo án điện tử. Các giáo viên Cơ sở 2 đều có thể sử dụng phần mềm powerpoint để
xây dựng bài giảng với nhiều tài liệu, hình ảnh thực tế được cập nhật thường xuyên.
Khoảng 30% số giờ dạy đã được giáo viên sử dụng theo phương pháp mới. Cơ sở 2 cũng
đã cử giáo viên tham gia hội giảng theo phương pháp mới do nhà trường tổ chức và được
đánh giá cao.

 Chất lượng và hiệu quả đào tạo

Chấp hành các chủ trương, nghị quyết của Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường về
việc bảo đảm chất lượng đào tạo, coi chất lượng đào tạo là uy tín, là sự phát triển của
trường. trong 10 năm xây dựng và phát triển đặc biệt là những năm gần đây, chất lượng
đào tạo của Cơ sở 2 luôn được giữ vững và nâng lên một cách toàn diện cả về trình độ
chuyên môn và phẩm chất đạo đức đối với sinh viên ra trường.

Các sinh viên Đại học tại chức tốt nghiệp về các địa phương, các cơ sở sản xuất đã
phát huy tốt năng lực chuyên môn, hoàn thành các nhiệm vụ được giao, được các địa
phương ghi nhận, đồng thời đã đáp ứng một phần yêu cầu về cán bộ kỹ thuật trong việc
hướng dẫn, kèm cặp sinh viên các lớp đàn em đến thực hành, thực tập.

Các kỹ sư đào tạo hệ chính quy tại Cơ sở 2 khi ra trường đã được các cơ sở việc tiếp
nhận nhanh chóng và sử dụng có hiệu quả. Hầu hết anh chị em đều được làm đúng lĩnh
vực chuyên môn và ngành nghề đào tạo. Anh chị em đã hòa nhập nhanh vào thực tiễn
năng động, đáp ứng được yêu cầu lao động kỹ thuật hiện đại trong sự nghiệp hiện đại
công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, đóng góp đáng kể vào việc tạo dựng uy tín đối
với chất lượng đào tạo của Trường Đại học Thủy Lợi tại phía Nam.

Các Thạc sĩ được tổ chức đào tạo tại Cơ sở 2 hiện đang đảm nhận các trọng trách tại
các Chi cục Thủy lợi, các công ty, các xí nghiệp… Nhiều Thạc sĩ đã trở thành cộng tác
viên tích cực của Cơ sở 2 Đại học Thủy Lợi trong việc hướng dẫn sinh viên cuối khoá
làm đồ án tốt nghiệp.

Phong trào thi Olympic các môn học đã được sinh viên Cơ sở 2 hưởng ứng tích cực,
hàng năm đội tuyển dự thi Olympic Toán các trường đại học toàn quốc đều đạt được các
giải chính thức.. Năm học 2004 – 2005, một sinh viên khoá 42 đạt kết quả tốt nghiệp loại
giỏi được đặc cách theo học Cao học và được dự án DANIDA cho dự một lớp đào tạo
ngắn hạn tại Trung tâm công nghệ châu Á (AIT). Có 7 sinh viên khoá 40 (khoá đào tạo
đầu tiên hệ Đại học chính quy tại Cơ sở 2) chỉ sau 2 năm công tác đã được cơ quan, xí
nghiệp cho đi dự thi Cao học và đều trúng tuyển trong kỳ thi tuyển Cao học khoá 13
(năm 2005) của Trường Đại học Thủy Lợi.

Nhìn chung, cùng với sự phát triển của Cơ sở 2 chất lượng đào tạo đang ngày càng
được nâng cao. Các đồ án tốt nghiệp vủa sinh viên tại Cơ sở 2 đi sâu vào giải quyết các
vấn đề mang tính thực tiễn và lý thuyết tại các vùng đất, các công trình, các dự án thuộc
các khu vực phía Nam. Đã tạo điều kiện cho sinh viên được tiếp cận với các nét đặc thù
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từng vùng với sự kết hợp chặt chẽ trong hướng dẫn của các đơn vị trong ngành ở phía
Nam  như Viện Khoa học Thủy lợi Miền Nam, HEC2…

2.1.2 Thành tựu trong nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế
Giai đoạn đầu mới thành lập (1976 – 1982) những cán bộ đầu đàn của nhà trường

đã lên đường, cùng với những sinh viên năm thứ năm, vượt mọi khó khăn về đời sống vật
chất với tấm lòng say mê nghề nghiệp, hăng hái tham nhập thực tế, giúp các tỉnh thu thấp
tài liệu, khảo sát, điều tra và tổng hợp, phân tích tìm kiếm phát hiện những vấn đề khoa
học. Các tài liệu cơ bản đó vẫn còn được lưu trữ ở hầu hết các tỉnh từ Trung Nam Bộ đến
mũi Cà Mau và là những tài liệu quý trong công tác nghiên cứu quản lý Tài nguyên nước.
Nhiều đề tài khoa học đã được các thầy trong các đoàn ĐH phát hiện và triển khai nghiên
cứu như: Quản lý tài nguyên nước, vấn đề đất phèn mặn, vấn đề xâm nhập mặn, dùng
nước mặn để tưới rộng… Đặc biệt việc triển khai mô hình toán của Cố Giáo sư Nguyễn
Như Khuê đã được thực hiện ở giai đoạn này. tiếp sau, nhiều thế hệ thầy trò đã phát huy
kết quả nghiên cứu của Cố Giáo sư trong công tác nghiên cứu đánh giá tài nguyên nước ở
Đồng bằng Sông Cửu Long.

Giai đoạn thứ 2 (từ 1983- 1992): Phát huy những thành tích của giai đoạn ban đầu,
các thầy trong các đoàn ĐH đã có nhiều đóng góp quan trọng về khoa học công nghệ,
phục vụ đắc lực, có hiệu quả cho sự phát triển nông nghiệp và nông thôn. Nhiều đề tài có
tính chất chiến lược, những vấn đề cấp bách và thiết thực trong nhiều lĩnh vực của cuộc
sống đã được thực hiện ở giai đoạn này như: Đề tài cân bằng nước vùng Tây Nguyên
trong chương trình KC12; đề tài xây dựng mô hình tính toán lũ, kiệt và xâm nhập mặn ở
Đồng bằng Sông Cửu Long; một số đề tài trong chương trình 60 và 60B về điều tra tổng
hợp và định hướng khai thác đồng bằng Sông Cửu Long; chương trình lũ và phản biện
quy hoạch lũ Sông Mê Kông... Đã xây dựng và vận dụng được những phương pháp và
công cụ mạnh để đánh giá toàn diện tài nguyên nước vùng Đồng bằng Sông Cửu Long,
lưu vực Sông Đồng Nai.

Giai đoạn thứ 3 (từ 1993 đến nay): Đây là giai đoạn các đoàn ĐH ngoài việc phục
vụ sản xuất, hướng dẫn đồ án tốt nghiệp cho sinh viên năm thứ 5 còn giảng dạy sinh viên
và học viên Cao học, tuy khối lượng giảng dạy nhiều, các thầy vẫn say sưa với công tác
nghiên cứu khoa học, một số đề tài bức thiết, những ý tưởng khoa học lớn đã xuất phát từ
Trung tâm ĐH1 và Cơ sở 2 đã có những đóng góp tích cực cho ngành như : Vấn đề lũ lụt
và vấn đề xâm nhập mặn ở đồng Bằng Sông Cửu Long: Những ý tưởng kết hợp các giải
pháp công trình và phi công trình để sử dụng hợp lý tài nguyên nước, nâng cao hiệu quả
sử dụng nước của các hệ thống thủy nông, nghiên cứu sự bồi lắng, xói lở các cửa sông
Miền Trung và định hướng hành lang thoát lũ của các sông: Sử dụng công nghệ thông tin
trong quản lý các hệ thống tưới cũng đã được nghiên cứu và ứng dụng ở hệ thống Nha
Trinh - Tỉnh Ninh Thuận, Hệ thống Núi Một - Tỉnh Bình Định.

Nghiên cứu các giải pháp tiêu nước cải tạo môi trường ở các Thành phố do ảnh
hưởng thủy triều. Là đơn vị ứng dụng thành công kết quả nghiên cứu của Nhà trường về
cầu máng vỏ mỏng. Nhiều tuyến kênh máng vỏ mỏng được các đoàn ĐH thiết kế và thi
công từ cuối thập kỷ 70 vẫn đang là những mẫu hình trong thực tiễn sản xuất. Các công
trình mới xây dựng gần đây được áp dụng những tiến bộ kỹ thuật đang trở thành những
dấu mốc cho sự tiến bộ về công nghệ của ngành Thủy lợi.

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ về quy mô đào tạo, hoạt động khoa học của Cơ sở
2 cũng liên tục phát triển. Trong giai đoạn 2001-2005, Cơ sở 2 đã chủ trì thực hiện 3 đề
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tài nghiên cứu thuộc các chương trình khoa học công nghệ trọng điểm cấp nhà nước: Đề
tài KC.08.19 “Nghiên cứu các vấn đề thoát lũ và phát triển kinh tế - xã hội – văn hóa –
môi trường phục vụ phát triển bền vững vùng Đồng Tháp Mười”; đề tài KC.08.22
“Nghiên cứu dự báo hạn hán vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên và xây dựng các giải
pháp phòng chống”; và đề tài KC.08.31 “Nghiên cứu đánh giá hiện trạng, dự báo diễn
biến tài nguyên và môi trường nước phục vụ phát triển bền vững sông Vàm Cỏ”. Ngoài
ra Cơ sở 2 còn chủ trì nhiều đề tài cấp bộ khác.

Kết quả của các đề tài nghiên cứu này đều được đánh giá cao và được áp dụng vào
thực tế. Đáng chú ý nhất là kết quả của đề tài KC.08.19 “Nghiên cứu các vấn đề thoát lũ
và phát triển kinh tế - xã hội – văn hóa – môi trường phục vụ phát triển bền vững vùng
Đồng Tháp Mười” do GS.TS Đào Xuân Học làm chủ nhiệm. Đề xuất xây dựng một cống
lớn trên Sông Vàm Cỏ của Đề tài đã thu hút sự quan tâm tranh luận của rất nhiều nhà
khoa học và các nhà quản lý, trong đó có các đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà
nước. Cống trên sông Vàm Cỏ với nhiệm vụ ngăn triều thoát lũ, ngăn mặn giữ ngọt, tạo
dòng chảy một chiều cải tạo môi trường được coi là một giải pháp mang tính đột phá để
kiểm soát lũ, kiểm soát mặn và khai thác hiệu quả tài nguyên vùng Đồng Tháp Mười.
Đánh giá cao đề xuất của đề tài Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã giao Cơ sở 2
thực hiện dự án “Nghiên cứu tiền khả thi Cống Vàm Cỏ - tỉnh Long An”. Đây là bước
đầu tiên để đưa đề xuất của đề tài khoa học KC.08.19 đi vào thực tế cuộc sống.

Về hợp tác quốc tế : Trong những năm qua Cơ sở 2 đã làm việc với nhiều đoàn
khách quốc tế như: Trung Quốc, Đức, Trường AIT, Nhật Bản, Malaysia, các chuyên gia
của dự án Danida. Cơ sở 2 cũng đã tiếp nhận một sinh viên nước ngoài (người Ý) đến
thực tập tốt nghiệp.

Các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước (1999 – nay)
TT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài Thời gian

thực hiện
01 Ảnh hưởng của thiên tai hạn hán đến sản xuất

nông nghiệp và dân sinh (Đề tài nhánh)
GS.TS. Đào Xuân Học 2000-2001

02 Mô hình thử nghiệm các giải pháp giảm nhẹ
thiên tai hạn hán (đề tài nhánh)

GS.TS. Đào Xuân Học 2000-2001

03 Nghiên cứu các biện pháp giảm nhẹ thiên tai
hạn hán ở các tỉnh Duyên Hải Miền Trung

GS.TS. Đào Xuân Học 2000-2002

04 Nghiên cứu các vấn đề thoát lũ và phát triển
kinh tế - xã hội – văn hóa – môi trường phục
vụ phát triển bền vững vùng Đồng Tháp Mười

GS.TS. Đào Xuân Học 2002-2004

05 Nghiên cứu dự báo hạn hán khu vực Nam
Trung bộ và Tây nguyên và đề xuất các giải
pháp phòng chống

PGS.TS. Nguyễn Quang
Kim

2003-2005

06 Nghiên cứu đánh giá hiện trạng, dự báo diễn
biến tài nguyên và môi trường nước phục vụ
phát triển bền vững sông Vàm Cỏ (chương
trình KC.08)

GS.TS. Đào Xuân Học 2005

Các đề tài nghiên cứu cấp bộ (1999 - nay):

TT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài Thời gian
thực hiện
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01 Cơ sở khoa học xây dựng hệ điều hành trong quản lý
tưới tiêu hệ thống sông nhuệ theo hướng hiện đại

GS.TS. Đào Xuân Học 1999-
2000

02 Tiêu nước chống ô nhiễm vùng ảnh hưởng  thủy
triều

KS. NguyễnThái Quyết 2000

03 Nghiên cứu lập mô hình tính toán tiêu nước và lan
truyền bẩn cho đô thị vùng ảnh hưởng thủy triều,
ứng dụng cho thành phố Cà Mau

KS. NguyễnThái Quyết 2000

04 Hiệu quả thoát lũ kênh Buôn Triết – Đắc Lắc KS. NguyễnThái Quyết 2001
05 Nghiên cứu lập mô hình tính toán tiêu nước đô thị

vùng ảnh hưởng thủy triều
KS.NguyễnThái Quyết 2001-

2002
06 Công nghệ sản xuất cầu máng xi măng lưới thép

nhịp lớn
ThS. Phạm Cao Tuyến 2001-

2003
07 Nghiên cứu xây dựng chiến lược quản lý phát triển

bền vững lưu vực sông Đồng Nai
GS.TS. Đào Xuân Học 2002-

2004
08 Nghiên cứu biện pháp Thủy lợi trong chuyển dịch cơ

cấu nuôi trồng thủy sản vùng ven biển Nam Bộ
TS. Dương Văn Viện 2006 -

2007
09 Nghiên cứu đề xuất các giải pháp khai thác hiệu quả

phù sa cải tạo vùng Đồng Tháp Mười
PGS.TS. Ng. Quang Kim 2006-

2007
10 Nghiên cứu cơ chế hình thành, phát triển; đề xuất

giải pháp thủy lợi, phương thức khai thác bãi bồi ven
biển Nam Bộ (Khu vực Gò Công Đông – Hà Tiên)

GS.TS. Đào Xuân Học 2006-
2007

2.1.3 Thành tựu trong phục vụ sản xuất
Hoạt động chuyển giao công nghệ phục vụ sản xuất (1999 – nay):
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TT Tên công trình. Địa điểm
Quy  mô, nhiệm
vụ,
cấp công trình

Thời gian
thực hiện

Giá trị
dự án
(106đ)

Giá trị
tư vấn
(106đ)

Chủ đầu tư

01 Nghiên cứu khả thi Hồ chứa nước Đắc Loh – Kon
Tum

6 x 106 m3,,
H = 22m, cấp IV 01/1999 32.000 340 Ban QLDA TL412

02 Nghiên cứu khả thi Đập Đồng Hiệp – Đồng Nai 1.100ha, cấp IV 01/1999 14.000 230 Ban QLDA NN   Đồng
Nai

03 Thiết kế kỹ thuật, thi công, tiểu dự án thủy lợi 1, Kon
Tum 1.000ha, cấp V 04/1999 14.000 550 Ban QLCơ sở hạ tầng

N.thôn

04 Nghiên cứu khả thi, T. kế kỹ thuật, thi công cống Biện
Nhị. Cà Mau 2 x 8m, cấp IV 04/1999 11.500 330 Ban CBĐT Bộ NN &

PTNT

05 Nghiên cứu khả thi Cống Đập Thầu – Bà Rịa Vũng
Tàu 2 x 8m, cấp IV 04/1999 7.000 140 Chi cục Thủy lợi  BR-

VT

06 Nghiên cứu khả thi Kênh Cái Sao – Vĩnh Loang 1.700ha, cấp V 05/1999 6.000 135 Ban QLDA
Vĩnh Long

07 Nghiên cứu khả thi kênh Tân Châu – Sở Thượng.
Đồng Tháp 3.000ha, cấp IV 07/1999 12.000 270 Ban QLDA Đồng Tháp

08 Thiết kế kỹ thuật, thi công Kênh N15.Tây Ninh 1.300ha, cấp V 07/1999 11.000 350 Ban QLDA
Tây Ninh

09 Nghiên cứu khả thi và thi công kênh tiêu T3 - Ban
Hòn – Kiên Giang

Tưới tiêu
8.000ha cấp IV 8/1999 20.000 340 Ban QLDA TL419

10 Nghiên cứu khả thi hệ thống Thủy lợi bờ Hữu
KrôngAna – Đắk Lắk 340 ha, cấp IV 10/1999 25.000 180 Ban QLDA TL Sở NN

& PTNT Đắc Lắk

11 Thiết kế kỹ thuật mở rộng kênh tiêu T3 – Ban Hòn.
Kiên Giang

Tưới tiêu
11.000ha,cấp IV 05/2000 13.000 280 Ban QLDA Thủy lợi 419

12 Thiết kế kỹ thuật , thi công  hệ thống Đồng Tròn Phú
Yên 2 x 20ha, cấp IV 06/2000 15.000 200 Ban QLDA

Thủy lợi 414

13 Thiết kế kỹ thuật,  thi công  cải tạo đập thầu – hệ
thống tiêu nước. Bà Rịa Vũng Tàu

Tưới tiêu
4.500ha, cấp V 06/2000 22.000 370 Chi cục Thủy lợi  BR-

VT

14 Thiết kế kỹ thuật,  thi công hồ Đắk Loy, Đak Phát.
Kom Tum Cấp IV 07/2000 27.000 350 Ban CBĐT Bộ NN &

PTNT
15 Thiết kế kỹ thuật và  thi công khu thí nghiệm tổng hợp 30.000 ha, cấp III 07/2000 26.500 600 Bộ NN & PTNT
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Viện Khoa học Thủy lợi Miền Nam. Bình Dương

16 Thiết kế kỹ thuật, thi công Đập Đồng Hiệp. Đồng Nai 1.100ha, cấp IV 08/2000 14.000 400 Ban QLDANN   Đồng
Nai

17 Thiết kế kỹ thuật,  thi công  hệ thống Thủy lợi Cái Sao
– Chánh Thuận.  Vĩnh Long

Tưới tiêu
3.500 ha, cấp V 08/2000 15.000 287 Ban QLDA

Vĩnh Long

18 Nghiên cứu khả thi tiểu dự án Thủy lợi 2. Kom Tum 5.000ha, cấp V 10/2000 10.000 360 Ban QL CSHT Nông
thôn

19 Thiết kế kỹ thuật, thi công Hồ chứa nước Đắk Lok.
Kom Tum Cấp III 01/2001 30.000 725 Ban QLDA Thủy lợi 412

20 Nghiên cứu khả thi Cống Bình Giang I. Kiên Giang 3 x 7,5m. cấp IV 03/2001 12.000 70 Ban QLDA Thủy lợi 419

21 Thiết kế kỹ thuật, thi công hồ chứa nước Ba Sình. Bà
Ria Vũng Tàu Du lịc, cấp V 05/2001 6.500 300 Chi cục Thủy lợi BR-VT

22 Thiềt kế kỹ thuật, thi công trạm bơm Ba Giọt. Đồng
Nai

Cấp nước SH cho
10.000 dân, cấp IV 05/2001 32.000 420 Ban QLDA Thủy lợi 416

23 Thiết kế kỹ thuật, thi công Hồ chứa nước Chư Prông.
Gia Lai Cấp III 06/2001 35.000 630 Ban QLDA Thủy lợi 412

24 Thiết kế kỹ thuật kênh cấp 2 Quản Lộ - Phụng Hiệp.
Sóc Trăng 8.000 ha, cấp IV 06/2001 35.000 270 Ban QLDA Thủy lợi 419

25 Thiết kế kỹ thuật đê bao Sông Sài Gòn. TP. HCM 1.000ha, cấp IV 07/2001 40.000 220 Ban QLDA ĐT XDCT
Sở NN&TPNT TP.HCM

26 Thiềt kế kỹ thuật kênh thoát lũ Bình Giang. Kiên
Giang. Cấp IV 08/2001 14.000 320 Ban QLDA Thủy lợi 419

27 Thiết kế kỹ thuật, thi công hệ thống Thủy lợi Krong
Ana. Đắc Lắk 3.000ha, cấp IV 09/2001 24.000 590 Ban QLDA TL Sở

NN&PTNT Đắc Lắk

28 Thiết kế kỹ thuạt, thi công, tổng dự toán Cống Bình
Giang I. Kiên Giang Cấp IV 09/2001 12.000 300 Ban QLDA Thủy lợi 419

29 Thiết kế kỹ thuật Cống Tổng Cáng – Thạnh An. Sóc
Trăng 3 x 7,5m, cấp IV 08/2001 18.000 375 Ban QLDA Thủy lợi 419

30 Báo cáo nghiên cứu khả thi hệ thống Thủy lợi Khu B
Bình Lợi – Bình Chánh . TP. HCM

Tưới tiêu 800ha,
cấp V 08/2001 30.000 337 Ban QLDA Huyện Bình

Chánh

31 Thiết kế kỹ thuật kiên cố hóa hệ thống Tầm Bó. Bà
Rịa Vũng Tàu 1.000ha 02/2002 14500 350 Chi cục TL  BR-VT
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32 Thiết kế kỹ thuật, thi công dự án Kênh nam Đăk Loh-
Đăk Hà – Kon Tum Cấp V 02/2002 5.200 320 Ban QLDA Đắk Loh

33 Giám sát thi công Kè bảo vệ bờ sông Tiền – An Giang Cấp III 02/2002 20.000 180 Ban QLDA Sở NN &
PTNT An Giang

34 Nghiên cứu khả thi dự án  nuôi tôm Bắc Cần Giờ. TP.
HCM 36.000ha 03/2002 55.000 380 Ban QLDA ĐTXDCT

Cần Giờ TP.HCM

35 Nghiên cứu khả thi dự án nuôi tôm Tà Xanh – Tam Bản.
Kiên Giang Cấp III 03/2002 60.000 450 Ban CBĐT Bộ NN &

PTNT

36 Thiết kế kỹ thuật, thi công, tổng dự toán dự án Ô Môn
– Xà No- Kiên Giang Cấp V 03/2002 59.000 525 Ban QLDA Thủy lợi 419

37 Giám sát thi công Kè khu C khu công nghiệp Sa Đéc –
Đồng Tháp 05/2002 8.000 106

Cty ĐT & PT nhà khu
Công nghiệp Đồng Tháp

38 Thiết kế kỹ thuật hệ thống Thủy lợi Bàng Đa,  Nhà
Thở, Mù U, Đại An – Trà Vinh Cấp III 05/2002 40.000 950 Ban QLDA Thủy lợi 418

39 Nghiên cứu khả thi dự án nuôi tôm Xẻo Nhào – Kiên
Giang Cấp III 07/2002 54.000 390 Ban CBĐT Bộ NN &

PTNT

40 Thiết kế kỹ thuật, thi công, tổng dự toán tiểu dự án
Thủy lợi II Kom Tum

Tưới 500ha,
cấp V 11/2002 10.000 454 Ban QL Cơ sở hạ tầng

Nông thôn

41 Thiết kế kỹ thuật, thi công, tổng dự toán hệ thống
Thủy lợi Khu B Bình Lợi – Bình Chánh – TP. HCM

Tưới, tiêu 800ha,
cấp V 12/2002 30.000 790 Ban QLDA H. Bình

Chánh

42 Nghiên cứu khả thi Hồ chứa nước Hưng Phú – Bù
Đăng – Bình Phước Tưới 200ha cấp V 01/2003 15.000 225 Ban QLDA Ngành

NN&PTNT Bình Phước

43 Dự án khả thi hệ thống Thủy lợi nuôi tôm tiểu vùng 4
– Nhà Bè – TP. HCM Cấp V 04/2003 10.000 178 Ban QLDA – Huyện

Nhà Bè

44 Dự án khả thi hệ thống Thủy lợi nuôi tôm tiểu vùng 5 -
Nhà Bè - TP. HCM Cấp V 04/2003 12.500 215 Ban QLDA – Huyện

Nhà Bè

45 Thiết kế kỹ thuật, thi công, tổng dự toán Cống Chín
Hỷ -Vĩnh Long

Tưới, tiêu 420ha ,
Cấp  V 04/2003 2.600 80 Ban QLDA Thủy lợi

Vĩnh Long

46 Thiết kế kỹ thuật, thi công, tổng dự toán Cống Sáu
Mập-Vĩnh Long

Tưới tiêu 250ha cấp
V 04/2003 2.200 78 Ban QLDA Thủy lợi

Vĩnh Long
47 Thiết kế kỹ thuật, thi công, tổng dự toán Kênh Rạch Tưới tiêu 400ha cấp 04/2003 6.000 170 Ban QLDA Thủy lợi
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Sâu-Vĩnh Long V Vĩnh Long

48 Nghiên cứu khả thi dự án 200ha khu vườn cây ăn trái
Nhị Bình - Hóa Môn – TP. HCM

200ha cây ăn trái,
du lịch 05/2003 5.000 160 Ban QLDA huyện Hóc

Môn- TP.HCM

49 Nghiên cứu khả thi lập dự án đầu tư sản xuất lúa giống
Trung Đông – Hóc Môn – TP.HCM

Tưới, tiêu
130 ha lúa  giống 05/2003 7.000 200 Ban QLDA huyện Hóc

Môn- TP.HCM

50 Dự án khả thi hệ thống Thủy lợi đầu mối nuôi trồng
Thủy sản Góc Tre – TP.HCM Cấp V 05/2003 1.500 39 Viện nghiên cứu Thủy

sản 2

51 Dự án khả thi hệ thống Thủy lợi đầu mối nuôi trồng
Thủy sản Roi Triều – TP.HCM Cấp V 05/2003 4.000 90 Viện nghiên cứu Thủy

sản 2

52 Dự án khả thi hệ thống Thủy lợi đầu mối nuôi trồng
Thủy sản Vàm Sát – TP.HCM Cấp V 05/2003 2.000 50 Viện nghiên cứu Thủy

sản 2

53 Dự án khả thi hệ thống Thủy lợi đầu mối nuôi trồng
Thủy sản Vàm sát II – TP.HCM Cấp V 05/2003 7.000 126 Viện nghiên cứu Thủy

sản 2

54 Nghiên cứu khả thi Hồ chứa nước Đăk Rông – Đăk Hà
– Kon Tum Tưới 160 ha cấp V 06/2003 12.000 280 Ban QLDA huyện Đắk

Hà

55 Báo cáo nghiên cứu khả thi Kênh tiêu Bà Điểm I –
Hóc Môn – TP. HCM Tiêu 350ha, cấp V 06/2003 12.745 170 Ban QLDA huyện Hóc

Môn

56 Nghiên cứu khả thi hồ chứa nước Đăk Rơ Ngát –
Ngọc Tụ - Kon Tum Tưới 200ha cấp V 07/2003 15.000 340 Ban QLDA Thủy lợi

Kon Tum

57 Khảo sát, thiết kế kỹ thuật, thi công, tổng dự toán nạo
vét rạch Cầu Sa – TP.HCM Cấp V 07/2003 35.000 572 BQLDA ĐT XDCT Sở

NN & PTNT TP.HCM

58 Thiết kế kỹ thuật, thi công, tổng dự toán dự án đầu tư
sản xuất lúa giống Trung Đông – Hóc Môn – TP.HCM

Tưới , tiêu
130 ha lúa  giống 08/2003 7.000 350 Ban QLDA huyện Hóc

Môn

59 Điều tra sa mạc hóa khu vực miền trung( Ninh Thuận
và Bình Thuận) Điều tra cơ bản 2005-2006 100 Cục Thủy lợi
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2.2 TRUNG TÂM ĐH2

Trung tâm ĐH2 – Đại học Thủy lợi tại Phan Rang
Trung tâm ĐH2 là cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ

của trường Đại học Thuỷ Lợi tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên.
Tiền thân của Trung tâm là "Đoàn Quy hoạch khảo sát thiết kế thuỷ lợi miền

Nam" được thành lập theo Quyết định số 1745-QĐ/TC ngày 24/11/1976 của Bộ trưởng
Bộ Thuỷ Lợi với nhiệm vụ làm quy hoạch và khảo sát thiết kế các công trình thuỷ lợi.
Ngày 8/12/1986, Bộ trưởng Bộ Thuỷ Lợi có Quyết định số 598/QĐ/TC đổi tên Đoàn
ĐH2 thành Trung tâm đào tạo kết hợp nghiên cứu và thực hành khoa học kỹ thuật thuỷ
lợi tại Trung Bộ (gọi tắt là Trung Tâm ĐH2).

Hàng năm Trung tâm gồm từ 810 giảng viên, 1 kế toán, 715 kỹ sư tập sự,
5080 sinh viên chính quy và tại chức làm đồ án tốt nghiệp. Trong 30 năm qua Trung
Tâm đã được trường Đại học Thuỷ Lợi cử 9 đồng chí giảng viên trực tiếp lãnh đạo Trung
tâm:

1. Đ/c Trần Đường Trưởng đoàn QHKSTKTL miền Nam - Việt Nam từ
tháng 211/1976.

2. Đ/c Phạm Bồng Trưởng đoàn ĐH2 từ tháng 12/19762/1978
3. Đ/c Đỗ Bằng Trưởng đoàn ĐH2 từ tháng 2/197812/1979
4. Đ/c Huỳnh Tấn Lượng Trưởng đoàn ĐH2 từ tháng 12/19799/1981
5. Đ/c Vũ Tiến Nghi Trưởng đoàn ĐH2 từ tháng 9/198110/1982
6. Đ/c Nguyễn Nhuyễn Phụ trách Đoàn ĐH2 từ tháng 10/19827/1983
7. Đ/c Võ Tiến Tân Trưởng đoàn ĐH2 từ tháng 7/19839/1985
8. Đ/c Dương Văn Bướm Giám đốc Trung tâm ĐH2 từ 9/19852/2004
9. Đ/c Đỗ Văn Lượng Giám đốc Trung tâm ĐH2 từ 2/2004 đến nay

Trong 30 năm xây dựng trưởng thành và phát triển, Trung tâm ĐH2 đã không
ngừng mở rộng địa bàn hoạt động; mở rộng hình thức và quy mô đào tạo, mở rộng lĩnh
vực hoạt động khoa học công nghệ và phục vụ sản xuất. Ngày càng hoàn thiện đội ngũ
cán bộ quản lý và tổ chức bộ máy; đội ngũ cán bộ, giáo viên, kỹ sư của Trung tâm không
ngừng được nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục
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vụ công tác giảng dạy, học tập và chuyển giao công nghệ được Nhà trường đầu tư hiện
đại, đáp ứng xu thế phát triển trong giai đoạn mới. Sự phát triển thể hiện trên các mặt sau:

2.2.1 Thành tựu trong đào tạo
Giai đoạn 1976 - 1986: Trung tâm chỉ có nhiệm vụ chính là hướng dẫn thực tập và

Đồ án tốt nghiệp cho sinh viên học xong năm thứ tư tại Hà Nội. Nâng cao kiến thức thực
tế cho các giáo viên trẻ.

Giai đoạn 1986 - 2000: Trung tâm có các nhiệm vụ:
- Duy trì hướng dẫn thực tập và Đồ án tốt nghiệp cho sinh viên học xong năm

thứ tư tại Hà Nội với quy mô ít hơn giai đoạn 1976-1986.
- Tuyển sinh ở Trung tâm ĐH2 hệ tại chức kỹ sư Thủy lợi
- Mở các lớp học chuyên đề bồi dưỡng, nâng cao kiến thức chuyên sâu cho các

kỹ sư thủy lợi.
Giai đoạn 2000 đến nay: Trung tâm có các nhiệm vụ:
- Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho Trung tâm ĐH2 đảm nhận được công tác

đào tạo kỹ sư thủy lợi hệ tại chức và tăng cường tổ chức các lớp chuyên đề sau
đại học.

- Tăng cường liên kết với các Trung tâm giáo dục thường xuyên các tỉnh để đào
tạo kỹ sư thủy lợi hệ tại chức cho các địa phương như Lâm Đồng, Đắc Lắc,
Bình Định….

Kết quả đào tạo:
- Hướng dẫn thực tập và làm đồ án tốt nghiệp cho gần 700 sinh viên năm thứ 5

hệ chính quy.
- Hướng dẫn tốt nghiệp cho trên 500 sinh viên hệ Tại chức ở 4 trạm: Hội An,

Mỹ Tho, TP Hồ Chí Minh và Phan Rang.
- Mở 8 lớp chuyên đề Sau Đại học cho hơn 500 cán bộ kỹ thuật tại các tỉnh miền

Trung và Tây Nguyên về các lĩnh vực thiết kế, thi công, giám sát chất lượng
xây dựng công trình và đánh giá tác động môi trường.

- Tham gia giảng dạy tại các trạm Đại học phía Nam của Trường.
Tất cả những kỹ sư tốt nghiệp ra trường tại Trung tâm ĐH2 đều đã trưởng thành

nhanh chóng, thích ứng với điều kiện thực tiễn, có nhiều người đã và đang giữ những
cương vị lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước ở Trung ương và địa phương, nhiều
đồng chí là lãnh đạo các doanh nghiệp lớn của các ngành kinh tế khác nhau.

2.2.2 Thành tựu trong nghiên cứu khoa học
Các đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước đã chủ trì/tham gia thực hiện:

TT Tên đề tài T/gian thực hiện
1 Sơ đồ tưới hợp lý cho cây Cà phê (MS: 06.01.01.04) 1985-1987
2 Chế độ và kỹ thuật tưới cho cây Cà phê (MS: 06.01.01.08) 1985-1987
3 Nghiên cứu diễn biễn lòng dẫn ở hạ lưu các sông Miền Trung 1996 - 1998
4 Nghiên cứu mô hình ứng dụng tiến bộ KHCN phục vụ phát

triển kinh tế xã hội nông thôn và miền núi
2000-2002



45

Các đề tài nghiên cứu cấp bộ:
TT Tên đề tài T/gian thực hiện
1 Tự động hoá hệ thống thuỷ nông Nha Trinh - Lâm Cấm 1996 - 1997

Các đề tài nghiên cứu khác:
TT Tên đề tài T/gian thực hiện
1 Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật về KCXMLT vào các công trình

sản xuất: Kênh máng Bình Sơn, Phan Rang; cầu máng Liên
Khương, Lâm đồng

1986 - 1988

2 Nghiên cứu tính toán tiêu úng ngập cho thị xã Tuy Hoà, tỉnh
Phú Yên

1990

3 Nghiên cứu về thuỷ lợi Tỉnh Sông Bé 1991
4 Nghiên cứu lấy nước sinh hoạt cho hải đảo: Phú Quý, Côn

Đảo, Long Sơn
1990-1992

5 Nghiên cứu tính toán quy hoạch thuỷ lợi tỉnh Ninh Thuận và
thoát lũ cho sông Cái, Phan Rang

1996 - 1999

6 Quy hoạch cấp nước sinh hoạt cho tỉnh Lâm Đồng và một số
vùng trọng điểm của tỉnh Phú Yên

2001

2.2.3 Thành tựu trong phục vụ sản xuất
Từ năm 1976 đến nay, thầy và trò Trung tâm ĐH2 đã tham gia quy hoạch, khảo sát,

lập dự án khả thi, thiết kế kỹ thuật, thi công và giám sát thi công hàng trăm công trình
thuỷ lợi, cấp nước sinh hoạt nông thôn, nuôi trồng thuỷ sản, đồng muối công nghiệp, đê
điều, kè sông, kè biển,… Một số công trình điển hình như:

- Quy hoạch thuỷ lợi tỉnh Ninh Thuận: Thiết kế hồ Sông Sắt, đồng muối Phương
Cựu, đồng muối Đầm Vua, đồng muối Cà Ná, nhiều hệ thống nước sinh hoạt
nông thôn tỉnh Ninh Thuận.

- Thiết kế hồ Tuyền Lâm và hệ thống thuỷ lợi Tuyền Lâm - Quang Hiệp, hệ
thống thuỷ lợi Đạ Đờn, hệ thống thuỷ lợi Liên Khương, hồ Đắc Lô tỉnh Lâm
Đồng.

- Thiết kế hồ Cần Hậu, hồ Tân Thắng, hồ Suối Chay, vùng nuôi tôm trên cát Phù
Mỹ, hệ thống nước sinh hoạt Tam Quan Bắc, An Nhơn, Vĩnh Thạnh tỉnh Bình
Định.

- Quy hoạch lưu vực sông Kỳ Lộ; thiết kế vùng nuôi tôm Sông Cầu; vùng nuôi
tôm hạ lưu sông Bàn Thạch tỉnh Phú Yên.

- Thiết kế hồ Cà Giây và hệ thống thuỷ lợi hồ Cà Giây, thi công một số công
trình trên kênh chính Sông Quao, đồng muối công nghiệp Vĩnh Hảo tỉnh Bình
Thuận.

- Thi công hồ Suối Giai, hồ An Khương, hệ thống thuỷ lợi Cần Nôm tỉnh Bình
Dương.

- Thi công hồ Suối Cát, hồ Mang Cá tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
- Thiết kế cống đập Ông Hiếu tỉnh Long An.
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Phần 3. Hồi ức và chặng đường tương lai
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ĐH - BA MƯƠI NĂM PHÁT TRIỂN VÀ SÁNG TẠO
(Hồi ức và suy ngẫm)

GS.TS. Ngô Đình Tuấn
I. Thành lập các Đoàn miền Trung

Tháng 5- 1975 sau khi báo cáo với Phó Thủ tướng Đỗ Mười về “Phương án cải tạo
cụ thể lòng dẫn sông Đáy từ Đập Đáy đến Cửa Biển”, chính phủ phê duyệt và giao nhiệm
vụ cho trường Đại học Thủy lợi nghiên cứu tiếp “Các vấn đề Thủy văn- Thủy lực Đồng
bằng S.Hồng- S.Thái Bình”. Nhóm Thủy văn- Thủy lực do anh Nguyễn Văn Cung dẫn
đầu cùng với anh Khuê, anh Niên và tôi đi thực địa các cửa sông ven biển Bắc Bộ. Ngay
trên cửa biển Diêm Điền- Thái Bình, chúng tôi đã nghĩ đến việc tiếp tục nghiên cứu các
vấn đề Thủy văn- Thủy lực Đồng bằng S.Cửu Long.

Trước đó, Tháng 3- 1975,
trước thắng lợi dồn dập của quân
và dân ta, anh Cung giao cho tôi
thu thập các tài liệu Thủy văn Thủy
lực về sông Mekong và ĐB S.Cửu
Long. Tháng 9 năm đó, được phép
về Sài Gòn thăm nhà, tôi đã dành 1
tháng để thu thập tài liệu tại Văn
Phòng Bộ Thủy lợi phía Nam- ở
11- Thị Nghè. Trở lại trường, tôi
báo cáo với anh Cung về tình hình
thủy lợi các tỉnh phía Nam, anh
Cung thấy cần thiết tổ chức cho

giáo viên, sinh viên của trường hỗ trợ các tỉnh vừa mới được giải phóng phát triển Thủy
lợi. (Cần nhớ rằng lúc đó trường ĐHTL là đơn vị điển hình của Bộ Đại học và Trung học
chuyên nghiệp thực hiện 3 kết hợp Đào tạo, NCKH và SX theo chỉ thị 222/TTg). Được
sự đồng ý và khuyến khích của đ/c Nguyễn Thanh Bình- Bộ Trưởng Bộ Thủy lợi. Đảng
ủy và BGH họp quyết định tổ chức chuyến đi khảo sát thực địa tại các tỉnh Miên Trung.
Đoàn đã trao đổi với các Ty Thủy lợi về công tác thủy lợi ở địa phương, những vấn đề
cần sự giúp đỡ của nhà trường, công tác tổ chức thực hiện.

Ngày 26- 2- 1976, nhà trường làm lễ tiễn đưa hơn 200 kỹ sư khóa 12 vừa tốt nghiệp
cùng với hơn 15 giáo viên tổ chức thành 6 đoàn phục vụ tại các tỉnh và thành phố: Quảng
Nam- Đà Nẵng, Nghĩa Bình, Phú Khánh, Gia Lai- Kontum, Daklak và TP.Hồ Chí Minh.
Tôi được cử làm Cố vấn kỹ thuật chung. Trong buổi tiễn đưa, đồng chí Tố Hữu ân cần
dặn dò và chúc Đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ xứng đáng là những “Chiễn sĩ- Tiến sĩ ”
Tháng 4- 1976, theo đề nghị của nhà trường, Bộ trưởng Bộ Thủy lợi đã quyết định thành
lập một đoàn công tác chung của trường lấy tên là “Đoàn khảo sát thiết kế Trung Trung
Bộ” (đóng tại Quy Nhơn) có tài khoản, con dấu riêng, tạo điều kiện thuận lợi cho sự hoạt
động chung của Đoàn trên địa bàn xa cơ sở nhà trường. Công tác thủy lợi những ngày
đầu mới giải phóng thật là bề bộn. Thầy và trò đều háo hức làm được nhiều việc có hiệu
quả thiết thực cho địa phương. Cứ tìm việc mà làm, làm được bao nhiêu là tùy sức.
Không ngại gian khổ hy sinh. Trong công tác khảo sát đo đạc địa hình trên những bãi
bom mìn, điều tra thủy văn ở những vùng rừng rậm có bọn Funro hoạt động bắn lén
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(Daklak, Gia lai- Kontum…), thậm chí có Đoàn xin quản lý hàng trăm sĩ quan ngụy để
phá chặt cây, gỡ dây thép gai, gỡ mìn để tiến hành khảo sát địa hình địa chất (hồ Núi
Một- Nghĩa Bình).

Kết quả ngay lúc đó đã có hàng chục công trình vừa khảo sát, thiết kế vừa thi công
mà hiện nay vẫn còn hoạt động tốt như hồ Phước Hà, Cao Ngạn, Vĩnh Trinh (Quảng
Nam- Đà Nẵng) IAYUN thượng (Gia Lai- Kontum). Về đào tạo, đây là lần đầu thử
nghiệm phương thức giữ kỹ sư tốt nghiệp ở lại trường trong 2 năm tập sự, cho thực hành
sản xuất dưới sự hướng dẫn trực tiếp của giáo viên (chỉ thị của Bộ trưởng Nguyễn Thanh
Bình nhân dịp dự hội nghị khoa học của nhà trường lần thứ ba).

Qua một năm, những kỹ sư theo Đoàn trưởng thành nhanh chóng đã hình thành
những nhân tố mới của chất lượng toàn diện rất cần thiết cho một kỹ sư trước khi ra
trường. Tiếc rằng các năm sau đó có nhiều lý do, phương thức này không được tiếp tục
thực hiện với toàn bộ các kỹ sư trong thời gian tập sự mà chỉ cho phép nhà trường giữ lại
một số cần thiết.

II. Thành lập các Đoàn ĐH Nam Bộ, Tây Nguyên
Năm 1976 là 1 năm tập dượt trên một qui mô lớn về tổ chức thực hiện mô hình đạo

tạo kết hợp. Nhưng việc thành lập Đoàn như trên chỉ thích ứng với công tác phục vụ sản
xuất thuần túy khó phát huy vai trò nhà trường là một trung tâm ba kết hợp. Trong chế độ
bao cấp, nó có thể đem lại “hiệu quả lớn” vì Đoàn có tính chất là một đơn vị chi viện
“làm thay” cho địa phương hơn là một cơ sở khoa học nhằm đưa nhanh tiến bộ KHKT
vào sản xuất và đời sống. Mặt khác, đã ý thức được rằng vùng chiến lược kinh tế lúc bấy
giờ không phải là các tỉnh vùng đồng bằng ven biển Miền Trung mà là đồng bằng Nam
Bộ và Tây Nguyên. Nhà trường tổ chức một đoàn đi khảo sát thực địa các tỉnh Thuận
Hải, Lâm Đồng, Tp. Hồ Chí Minh, Hậu Giang, Kiên Giang do Hiệu trưởng Nguyễn Văn
Cung dẫn đầu. Kết thúc chuyến đi, Đoàn nghỉ lại tại khách sạn Duy Tân Thành phố Đà
lạt. Tôi với anh Cung ngủ cùng phòng. Đêm đó, anh Cung băn khoăn về sự hình thành
một khung tổ chức hoạt động 3 kết hợp có hiệu quả cao. Hai anh em trao đổi rất khuya,
cuối cùng cũng hình thành được ý tưởng mới.

Sáng dậy, sau khi ăn sáng xong, anh Cung nêu ý kiến cho cả Đoàn trao đổi (có mặt
anh Thái Đình Hòe, anh Phan Hữu Đình, anh Nguyễn Ngọc Bích, anh Hoàng Sĩ Lành và
tôi).

Anh Cung kết luận: Thành lập các “Đoàn Qui hoạch khảo sát thiết kế trường Đại
học Thủy lợi” gọi tắt là Đoàn ĐH ở hai vùng. Anh Cung xin ý kiến Bộ, được Bộ trưởng
nhất trí và ủng hộ. Bộ quyết định thành lập 2 Đoàn:

1) Đoàn ĐH1 có hai bộ phận: Một đóng tại Thành phố Hồ Chí Minh có nhiệm vụ
giúp Sở Thủy lợi làm công tác thủy lợi ở Thành phố và thực hiện đề tài “Nghiên cứu các
vấn đề Thủy văn- Thủy lực Đồng bằng sông Cửu Long và Đồng Nai” sau tách riêng
thành Đoàn ĐHI- Thành phố Hồ Chí Minh. Hai, đóng tại Miền Tây Nam Bộ ở hai tỉnh
Hậu Giang và An Giang có nhiệm vụ qui hoạch Thủy Nông, thiết kế các công trình thủy
lợi các tỉnh trong vùng. Về sau bộ phận này được chuyển thành Đoàn ĐH 3 lần lượt đóng
ở Cửu Long và Minh Hải.

2) Đoàn ĐH2 chia làm ba bộ phận: Hai bộ phận đóng ở Đà lạt và Phan Rang có
nhiệm vụ làm qui hoạch Thủy lợi. thiết kế thi công một số công trình thủy lợi địa phương
và Trung ương giao. Một bộ phận đóng tại Buôn Mê Thuột (Daklak) có nhiệm vụ nghiên
cứu “Thủy văn Tây Nguyên”.
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Về nhân lực, những năm đầu ĐH1- TPHCM: 100- 150 người, ĐH2: 60- 100 người,
ĐH3: 40- 80 người, chủ yếu là sinh viên năm thứ 5, nhằm thỏa mãn yêu cầu điều tra cơ
bản như thủy văn, địa hình, địa chất, qui hoạch thủy nông. Đó là một chủ trương đúng
đáp ứng kịp thời cho công tác thủy lợi lúc bấy giờ.

Những năm tiếp theo, với nhiều lý so, số lượng biên chế các Đoàn giảm xuống:
ĐH1: 10- 30; ĐH2: 20- 40; ĐH3: 20- 50. Đến năm 1981 Đoàn ĐH3 phải giải tán. Việc
giải tán ĐH3 một cách vội vã chủ yếu là do lúng túng trước những vấn đề quản lý và
nhân sự, cơ chế hoạt động. Thực ra đấy là một địa bàn “kết hợp” tốt, sau này trường có ý
định quay trở lại nhưng cũng chưa có điều kiện. Thời bấy giờ hoạt động trên địa bàn Nam
Bộ gian khổ không kém, có khi phải ngủ trên nền nhà, sáng dậy mới biết nằm cạnh lợn.
Năm 1978, Đoàn ĐH1 được Bộ giao nhiệm vụ đo đạc lũ vào và ra Đồng Tháp Mười và
Tứ giác Long Xuyên, đặc biệt lũ tràn qua biên giới. Ngày đo, đêm phải cho thuyền ra
giữa cánh đồng để tránh đạn của Khơ me đỏ bắn sang. Điều tra lũ vùng Cà Tót Cà Giây
nơi xưa kia bị rải chất độc hóa học. Tổng kết 10 năm, kết quả các Đoàn mang lại thật
đáng kể trên các lĩnh vực:

1) Thủy văn, Thủy lực, Cải tạo đất.
2) Quy hoạch Thủy lợi, khảo sát thiết kế và theo dõi thi công nhiều công trình,

nhiều tỉnh, Thành phố.
3) Thực hiện và hoàn thành nhiều đề tài khoa học cấp Bộ và Nhà nước.
4) Đào tạo hơn 600 sinh viên năm thứ 5 thuộc các ngành, bồi dưỡng kiến thức tay

nghề cho 200 kỹ sư tập sự, đào tạo một lớp sau đại học, hướng dẫn 6 NCS và
một số giáo viên bảo vệ thành công luận án Phó tiến sĩ, Tiến sĩ…

5) Cơ chế hoạt động của Đoàn ĐH nói chung các năm về sau theo tỷ lệ:

Ngẫm nghĩ lại, thời kỳ này nhà trường đã để tuột mất ba cơ hội hiếm có:
1) Từ chối không làm thủ tục tiếp nhận đất tại Thủ Đức (khu nhà binh) và 3 cơ sở

khác ngoài 145 Tô Hiến Thành, mà trước đó Đoàn ĐH1 đã có công văn báo cáo nhà
trường.

2) Giải tán Đoàn ĐH3.
3) Năm 1978, cả hai Đoàn ĐH1, ĐH2 lần đầu tiên trong các trường đại học đã ký

kết và thực hiện tốt 2 hợp đồng sản xuất. Song có nhiều lý do, nhà trường không cho
phép tiếp tục. Điều đó đã bị lùi mất 8 năm đến 1986 mới được phép ký hợp đồng trở lại.

III. Thành lập Trung Tâm thực hành nghiên cứu khoa học - Phục vụ sản xuât:
Trung tâm ĐH1, ĐH2
Mười năm, khoảng thời gian chưa phải là dài nhưng cũng đủ để khẳng định sức

sống của một cơ sở kết hợp đào tạo với NCKH- PVSX, khẳng định sự tồn tại lâu dài của
nó trên một vùng lãnh thổ. Mười năm, thời gian đủ dài để ý thức được rằng cần sớm khắc
phục dần tình trạng bao cấp trong hoạt động nghiên cứu và đào tạo. Điều đó đòi hỏi có
một tổ chức thích hợp. Chính vì vậy mà đầu năm 1986, nhà trường đề nghị Bộ cho phép
đổi tên các Đoàn thành các Trung Tâm thực hành NCKH- PVSX ĐH1, ĐH2với nhiệm
vụ:

Giáo viên đầu đàn = Giáo viên trẻ = Kỹ sư = 1 ~
1

Giáo viên trẻ Kỹ sư Sinh viên năm thứ 5 2 2
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1) Tổ chức thực hiện tốt quá trình thực hành cho sinh viên năm thứ 5 và bồi dưỡng
tay nghề cho giáo viên. Thực hiện tốt các hợp đồng đào tạo Đại học theo yêu cầu của địa
phương; bồi dưỡng và đào tạo sau đại học, trên đại học theo sự phân công của trường.

2) Tổ chức thực hiện tốt những kế hoạch sản xuất của Bộ giao.
3) Tổ chức thực hiện tốt đề tài NCKH cấp Nhà nước, cấp Bộ và Địa phương.
4) Tổ chức thực hiện tốt các hợp đồng kinh tế giữa Trung Tâm với địa phương, với

cơ quan sản xuất.
5) Có kế hoạch và biện pháp thiết thực phục vụ công tác thủy lợi ở Địa phương.
Đặc biệt, Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Bảo đã đề xuất cơ chế hoạt động của Trung

Tâm theo mô hình tam giác với thứ tự từ đỉnh đến chân: Thầy và Cán bộ; Chuyên gia
cộng tác viên; Kỹ sư tập hợp và NCS; cuối cùng là sinh viên năm thứ 5, được Bộ và các
cơ quan trong Bộ đồng tình và ủng hộ. Nhà trường đã cố gắng thực hiện theo cơ chế trên.

Sau 10 năm thực hiện, kết quả đem lại thật đáng trân trọng:
1) Đào tạo liên tục nhiều khóa Đại học Tại chức, Bồi dưỡng chuyên đề, Đào tạo cao

học tại cả hai Trung Tâm.
2) Chủ trì thực hiện nhiều đề tài cấp nhà nước, cấp Bộ được đánh giá có chất lượng

cao về các lĩnh vực:Cấp nước, thoát lũ, cải tạo đất, Chế độ tưới cho lúa, cà phê. Chỉnh trị
sông và bờ biển, Thủy văn, Thủy lực, Kiểm soát lũ. Đặc biệt các đề tài liên quan đến
Đồng Tháp Mười, Tứ giác Long Xuyên, Đồng bằng sông Cửu Long và Tây Nguyên đã
góp phần không nhỏ nâng cao vị thế của nhà trường.

3) Đã ký kết nhiều hợp đồng qui hoạch thủy lợi, thiết kế giám sát thi công nhiều
công trình thủy lợi khắp vùng.

Tuy vậy trong những năm cuối thập kỷ 90 thế kỷ 20 đã bộc lộ ra những hạn chế
nhất định:

1) Tư cách pháp nhân với chức năng nhiệm vụ, kể cả cơ sở hạ tầng của một Trung
tâm rất hạn chế cả về mặt Đào tạo. nghiên cứu khoa học và sản xuất. Đặc biệt Trung tâm
đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng bằng S.Cửu Long- nơi hiện nay đã tập trung rất
nhiều trường Đại học, Viện khoa học có uy tín trong vùng.

2) Có nơi, có lúc sự quản lý của nhà trường đối với các Trung tâm ĐH lỏng lẻo,
lúng túng. Điển hình là:

- Tỷ lệ giáo viên- kỹ sư- sinh viên nhiều năm không đạt.
- Sự phát triển cơ sở vật chất tại ĐH2 là một dấu hiệu mới, tiến bộ. Nếu nhà

trường biết điều chỉnh uốn nắn khắc phục những hạn chế và mạnh dạn phát
huy chắc đã có một cơ sở khang trang và chất lượng đào tạo, NCKH, SX được
nâng cao hơn nhiều.

IV. Thành lập cơ sở 2 Đại học Thủy lợi
Trước những vấn đề bức xúc như trên, Lãnh đạo Trung tâm ĐH1 đã chủ động cùng

với nhà trường đề đạt nguyện vọng lên Bộ Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn cho
phép thành lập cơ sở 2 Đại học Thủy lợi tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Đây là một sự phát triển lớn mạnh của nhà trường. Mới qua 6 năm, thành tích cơ sở
2 mang lại được Bộ, các Trường và Viện trong khu vực đánh giá cao về các mặt:

- Cơ sở vật chất tương đối khang trang, hiên đại.



51

- Đã và đang đào tạo nhiều khóa chính qui với nhiều ngành, nhiều trình độ.
- Chủ trì thực hiện nhiều đề tài cấp Nhà nước cấp Bộ mang tính chiến lược của

ngành trong vùng.
- Sản phẩm mang thương hiệu “Đại học Thủy lợi” được chấp nhận và đánh giá

cao.
Ba mươi năm ĐH là một chặng đường khó khăn không ngừng phát triển và sáng

tạo. Hiện nay nhà trường đã xây dựng xong chiến lược phát triển ĐHTL đến năm 2020 và
tầm nhìn đến 2030. Để đạt mục tiêu chiến lược, nâng cao chất lượng sản phẩm Thương
hiệu ĐHTL ngang tầm với khu vực và Thế giới, nhà trường còn nhiều việc phải làm. Ba
mươi năm, chúng ta đã nhận thức được Vùng Nam Bộ và Tây Nguyên thực sự là vùng
phát triển mạnh về Kinh tế, rất nhạy cảm về Tài chính, và rất năng đông với Ngành nghề;
Vùng ven biển Miền Trung có tiềm năng phát triển về kinh tế biển và có thể mở rộng
kinh tế Đông- Tây. Vì vậy, cần xây dựng các chương trình phát triển thích hợp với sự
phát triển kinh tế xã hội trong vùng và trong cả nước. Đó là Chương trình phát triển Sinh
viên gắn với Chương trình phát triển Ngành nghề Đào tạo; Chương trình phát triển Khoa
học Công nghệ gắn với chương trình phát triển Tài chính, Tiền lương…Sản phẩm mang
thương hiệu Đại học Thủy lợi, sẽ là những chuyên gia Thủy lợi chất lượng cao, những
công trình khoa học công nghệ có tầm chiến lược quốc gia và có tính đặc thù theo từng
vùng có thể sánh vai cùng Khu vực và Thế giới.

Đó là:
- Mô hình toán lưu vực, Thuỷ văn sinh thái, Thuỷ lực môi trường, Cải tạo đất,

Địa kỹ thuật, Công nghệ thông tin, Vật liệu mới, Năng lượng mới, Kỹ thuật
Biển...

- Phòng tránh thiên tai: kiểm soát lũ lụt, hạn hán, phòng chống sạt lở, phòng
chống hoang mạc hóa.

- Cấp thoát nước đô thị và nông thôn trước mắt và lâu dài.
- Quản lý môi trường, quản lý tổng hợp Tài nguyên nước, Quản lý tổng hợp lưu

vực sông, Quản lý hệ thống thủy lợi- Thủy điện, Quản lý Đất ngập nước…
Kỷ niệm 30 năm ĐH, chúng ta rất lấy làm tự hào, chính trong những hoạt động ĐH

đã góp phần tạo nên 2 anh hùng lao động, 1 nhà giáo nhân dân, 10 giáo sư và nhiều phó
giáo sư, nhà giáo ưu tú, nhiều Tiến sĩ kỹ thuật và Tiến sĩ khoa học. Nhưng chúng ta
không khỏi bùi ngùi vì 8 Lãnh đạo các Đoàn ĐH và một số thành viên không còn nữa,
song sự nghiệp của họ đang ngày càng nảy nở trên mảnh đất Miền Nam yêu quí này và
sống mãi với nhà trường, với chúng ta.

Cuối cùng, viết bài này tôi ước muốn như một lời tri ân những người làm nên sự
nghiệp ĐH. Tôi bỗng nhớ câu thơ của Aragon:

Nếu phải đi lại từ đầu.
Tôi vẫn theo trọn đường ấy

Đường mà chúng ta đã đi qua, con đường ĐH, con đường Phát triển và Sáng tạo.

Hà nội, ngày 20 tháng 7 năm 2006
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KÝ ỨC NHỮNG NĂM THÁNG Ở ĐOÀN ĐH1
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

GS.TS. Tống Đức Khang
Năm học 1981-1982,tôi được nhận nhiệm vụ làm trưởng đoàn ĐH1 đi công tác tại

thành phố Hồ Chí Minh. Năm này Trường được Bộ thủy lợi cũ giao nhiệm vụ quy hoạch
hoàn chỉnh hệ thống thủy lợi cho tỉnh Bạc Liêu gồm 5 huyện và một thị xã:Năm Căn,
Ngọc Hiễn, Đầm Dơi, Cái Nước,Trần Văn Thời và thị xã Bạc Liêu.Đoàn được biên chế
gồm 12 cán bộ ,giáo viên và hơn chục sinh viên năm cuối đi làm đồ án tốt nghiệp kết hợp
phục vụ sản xuất.

Căn cứ vào nhiệm vụ được giao, đoàn chia làm hai bộ phận, một bộ phận ở thành
phố Hồ Chí Minh tính toán thủy văn, thủy lực cho lưu vực sông Đồng Nai và hồ thủy
điện Dâù Tiếng; bộ phận còn lại đi làm quy hoạch thủy lợi cho các huyện của tỉnh Bạc
Liêu. Thời gian này, kinh phí hoạt động của đoàn chủ yếu dựa vào kinh phí bao cấp của
Bộ. Đối với giáo viên và cán bộ nhân viên dựa vào lương để sinh hoạt. Do vậy sự hoạt
động của đoàn có nhiều khó khăn, vì các hợp đồng sản xuất chưa có điều kiện triễn khai,
chủ yếu tập trung vào nhiệm vụ chính do Bộ giao. Đoàn của chúng tôi là đoàn thứ năm
giúp các địa phương  giải quyết yêu cầu thủy lợi ở các tỉnh miền đông và miền tây nam
bộ.

Để thực hiện quy hoạch thủy lợi cho các huyện của tỉnh Bạc Liêu, đầu tiên là phải
giải quyết khâu tài liệu cơ bản nhưng tài liệu cơ bản rất thiếu. Đoàn của chúng tôi là đoàn
thứ năm của trường hoạt động ở vùng này nhưng mỗi nhiệm kỳ mỗi đoàn có nhiệm vụ
khác nhau và thực hiện quy hoạch cho các.tỉnh khác nhau, nên tính thừa kế tài liệu không
thực hiện được. Tài liệu khí tượng chỉ có tài liệu của hai trạm là Bạc Liêu và Cà Mâu;tài
liệu thủy văn thủy triều rất hiếm. Về bản đồ quy hoạch chỉ có bản đồ hành chính tỷ lệ
1/25000 của các huyện,do đó không thể quy hoạch thủy lợi chi tiết cho các huyện nói
trên. Để giải quyết khâu bản đồ địa hình chỉ có thể giải quyết bằng chụp không ảnh rồi
tiến hành phân tích địa hình nhưng do điều kiện kinh phí và kỹ thuật khó khăn nên không
thực hiện được. Chúng tôi cũng đã quan hệ với cục đồ bản Bộ quốc phòng nhưng không
giải quyết được vì những lý do trên. Về sau do điều kiện nào đó Bộ thủy lợi cũ tập trung
giải quyết các vùng trọng diểm, có cơ sở tài liệu tương đối.

Với lý do trên Đoàn tập trung giải quyết nhiệm vụ đào tạo kết hợp phục vụ sản xuất.
Sinh viên được đưa xuống năm huyện diều tra hiện trạng thủy lợi và thu thập các tài liệu
về dân sinh kinh tế của các huyện để làm cơ sở lên phương án quy hoạch thủy lợi từng
huyện.

Sau thời gian quy định của nhiệm kỳ, sinh viên đã xây dựng được quy hoạch thủy
lợi sơ bộ cho các huyện Nam Căn, Ngọc Hiễn, Cái Nước, Đầm Dơi, Trần Văn Thời và thị
xã Bạc Liêu.Bản quy hoạch không chi tiết nhưng cũng là những suy nghĩ ban đầu giúp
cho cơ sở sản xuất xây dưng quy hoạch thủy lợi tiếp theo những giai đoạn sau này. Sinh
viên đã bảo vệ thành công đồ án tốt nghiệp ra trường của mình và được phân phối đi
công tác ở các địa phương trong nước, đại bộ phận về công tác tại các tỉnh đồng bằng
sông Cửu Long góp phần tăng cường cán bộ thủy lợi còn khan hiếm đối với vùng.

Bộ phận giáo viên và sinh viên ở thành phố Hồ Chí Minh cũng hoàn thành hơp
đồng tính toán thủy văn cho hồ thủy điện Trị An và một số hợp đồng khác với sự trợ giúp
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của trung tâm điện toán thành phố Hồ Chí Minh, cơ sở máy IBM đầu tiên của Việt Nam
trong thời gian này.

Về đời sống tinh thần vật chất, mặt dầu điều kiện kinh tế khó khăn của thời bao cấp,
Đoàn cũng đã cố gắng giải quyết ở mức độ khả năng của đoàn. Cụ thể Tết nguyên đán
năm 1981, đoàn đã tổ chức được Tết vui vẻ ám cúng cho cán bộ giáo viên và sinh viên
của đoàn, có mùi vị tết quê hương như mổ lợn đón xuân và gói bánh trưng xanh bằng lá
chuối của đồng bằng Nam Bộ.

Một số bài học rút ra trong nhiệm kỳ công tác của đoàn:
1. Mặc dầu tài liệu thiếu thốn, điều kiện sinh hoạt khó khăn của thời bao cấp

nhưng nhờ tinh thần cố gắng sáng tạo, tìm biện pháp khắc phục khó khăn trong điều kiện
công tác,cán bộ giáo viên của đoàn đã cùng nhóm sinh viên năm cuối thiết lập được quy
hoạch thủy lợi sơ bộ cho năm huyện và một thị xã của tỉnh Bạc Liêu cũ . Đây là cơ sở để
địa phương tham khảo xây dựng quy hoạch thủy lợi chi tiết cho các năm sau này;đồng
thời nhóm sinh viên năm cuối đi theo đoàn đã hoàn thành boả vệ đồ án tốt nghiệp với
phương châm đào taọ kết hợp phuc vụ sản xuất.

2. Đoàn đã tham gia tính toán thủy văn cho công trình thủy điệnTrị An,công trình
được thiết kế trong điều kiện tài liệu còn hạn chế.Kết quả số liệu tính toán của đoàn là cơ
sở tốt để cơ quan sản xuất tham khảo lựa chọn phương án thiết kế công trình thủy điện
Trị An, một công trình thủy điện cỡ lớn ở miền nam sau khi đất nước được hoàn toàn giải
phóng.

3. Qua đợt đi thực tế của nhiệm kỳ công tác, các giáo viên và sinh viên của đoàn
đã nắm được đặc điểm tự nhiên của đồng bằng sông Cửu Long, thủy lợi là gắn liền với hệ
thống kênh rạch tự nhiên, gắn với đất bị chua phèn và thủy triều.Từ đó gây dược tư duy
khi làm quy hoạch, thiết kế hệ thống  thủy lợi ở vùng đất này.

4. Qua thời gian cùng ăn, cùng ở, cùng làm, mối tình thầy trò càng gắn bó thân
thiết, để lai những ấn tượng tốt đẹp khi chia tay trở về đơn vị công tác của mình hoặc sinh
viên tốt nghiệp ra trường đi nhận công tác ở các địa phương khác nhau.

5. Thời gian nhiệm kỳ công tác của đoàn tuy không dài nhưng mọi người trong
đoàn cũng cố gắn phát huy truyền thống của những đoàn đi trước xây dựng cơ sở ĐH của
trường ngày một vững chác thực hiện nhiệm vụ đào tạo kết hợp phục vụ thủy lợi cho các
tỉnh phía nam của tổ quốc.

Hà Nội 7/2006
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NHỮNG KỶ NIỆM VỀ ĐH1

GS. Nguyễn Sinh Huy
Vào một buổi đẹp trời trong mùa mưa bão (tháng 9/2006) tôi và một vài anh em

ĐH1 cũ (các Thầy Nhuyễn, Tuyền, Phán, Khiết …) ngồi ôn lại chuyện cũ (những công
việc, lo lắng, vui, buồn) ở Đoàn ĐH1, nơi chúng tôi đã thực sự ăn, ở, làm việc với nhau
trong nhiều năm.

...Tôi từ Tây Nguyên được điều về ĐH1 nhận việc (thay thầy Chu Đình Hoàng ra
Bắc) vào cuối năm 1980. Giã từ Ban Mê Thuột với bao nhiêu điều nuối tiếc: Ở đó, chúng
tôi đã xây dựng nên một khu vực nghiên cứu và manh nha những ý tưởng về việc nghiên
cứu dòng chảy trên đất bazan Tây Nguyên, với sự giúp đỡ nhiệt tình của TS. Trần Nhơn,
lúc đó là Giám đốc Sở Thủy Lợi; TS. Phan Quốc Sủng Giám đốc Trung tâm nghiên cứu
Ea Kmat. Công việc của chúng tôi cũng được sự quan tâm của cả Bí thư, Chủ tịch tỉnh
Đaklak thời đó, mà bây giờ mỗi lần nhớ lại, càng thấy thấm thía sự trân trọng và giúp đỡ
tận tình cúa các đồng chí đối với anh em Đoàn ĐH.

Sài Gòn lúc đó không còn như những ngày đầu sau giải phóng, song vẫn còn hấp
dẫn. Đối với tôi, hấp dẫn nhất vẫn là về Đồng bằng.

Trụ sở ĐH1 vào cuối tháng 10 năm 1980 (lúc tôi đến) ngổn ngang hòm xiểng.
“Ở đây thì bao giờ cũng dậy, bao giờ cũng có kẻ ra người vào” – Chị Lan, người

nấu bếp tận tụy của Đoàn suốt nhiều năm thời đó, nói với chúng tôi như thế.
Năm 1980, cũng là năm chấm dứt chủ trương hàng năm cử thầy giáo và học sinh đi

các Đoàn ĐH, thay vào đó là cử cán bộ đi biệt phái lâu dài. Tôi là một trong những người
đầu tiên được cử đi theo chủ trương đó.

Thầy Hoàng dẫn chúng tôi đi thăm hầu hết các phòng ăn, ở, làm việc của ĐH1, qua
đó tôi biết cuộc sống của Thầy và Trò ở đây là khiêm tốn và không ít khó khăn. Ấn tượng
nhất là các tủ tài liệu – chất đầy hồ sơ, báo cáo, số liệu điều tra, quan trắc với các bản đồ
đánh dấu những nơi Thầy Trò ĐH1 đã từng có mặt – Khắp nơi, không thiếu một vùng
nào, trên toàn bộ đồng bằng. Điều đó làm cho chúng tôi – những người đến sau, thực sự
khâm phục. Nhiều năm sau, đi đến đâu người ta vẫn còn nhắc đến các Thầy.

Cú sốc đầu tiên đối với tôi là: Một tuần sau khi tôi đến ĐH1, người ta đưa cho tôi
Thông báo của Sở Thủy Lợi Thành phố về việc lấy lại các căn nhà Sở cho ĐH1 mượn…
Phải mất nhiều tháng vận động, chạy vạy khắp nơi, Ban Giám hiệu vào ra thương lượng,
mới giải quyết tạm ổn vấn đề nhà, trong đó phải nói đến sự thông cảm hết mức của Ông
Nguyễn Hồng Bỉnh (nguyên cán bộ của Trường Thủy Lợi trước 1975) hiện lúc đó là
Giám đốc Sở. Thời gian sau này tôi mới biết việc “đòi nhà” có nguyên nhân từ chủ
trương ổn định cán bộ các Đoàn ĐH.

“Giữ nhà” gắn với việc phục vụ, gắn bó với Thành phố, trở thành bài học đắt giá và
xuyên suốt cho ĐH1 và cho tôi từ những ngày ấy đến tận bây giờ.

Các công việc ĐH1 đã làm với Thành phố khá nhiều và khá toàn diện: Thoát nước
đô thị, chống ngập úng cho ngoại thành, cải thiên ô nhiễm kênh rạch, thủy sản, thủy lợi,
giao thông, du lịch, sinh thái, môi trường… Nhiều việc có tên và không tên.
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Gần đây, khi không còn ở ĐH1 nữa tôi có làm thành công vài việc khác: Lấn biển
Cần Giờ phục vụ du lịch; Các vấn đề thủy văn, thủy lực, động lực phục vụ xây dựng khu
đô thị mới Thủ Thiêm…

Vẫn là việc hợp tác với những Cơ quan cũ, những con người ngày xưa khi tôi còn là
thành viên ĐH1. Khi bắt tay làm công việc nghiên cứu lấn biển Cần Giờ với GS. Hoàng
Anh Tuấn (Nguyên Giám đốc Sở Khoa học Thành phố), Ông nói: Trong số các công việc
của anh trước đây, đối với tôi Luận cứ Hào Võ “là công trình ấn tượng nhất”. Đó là công
trình ngăn sông Hào Võ trên đường Thành phố đi Cần Giờ. Nhanh – Rẻ, giải quyết được
tranh cải giữa nhiều nhà khoa học. Đập Hào Võ đã tồn tại trên 15 năm nay – ổn định,
không gây tác động xấu đến môi trường.

Hào Võ là công trình khoa học đầu tiên ĐH1 thực hiện cho Thành phố.
Chúng tôi luôn khẳng định với nhau rằng: Muốn giảng dạy có chất lượng, cán bộ

giảng dạy phải làm công tác nghiên cứu để tự nâng cao trình độ. Địa bàn nghiên cứu quan
trọng của chúng tôi là Đồng bằng sông Cửu Long. Thâm nhập được vào Đồng bằng và
tìm kinh phí nghiên cứu trong điều kiện thời đó là không dễ.

Cơ quan chúng tôi hợp tác đầu tiên là Trung tâm Địa học tại Thành phố (thuộc Viện
Khoa học Việt Nam). PGS. Hồ Chín - Giám đốc Trung tâm là nhà Địa chất – một nhà
Khoa học “chân chất”, người con của Đồng Tháp Mười đã từng lăn lộn trên các chiến
trường Đồng bằng trong thời chống Pháp. Ông hiểu biết từng ngõ ngách của Đồng bằng,
người ta kính trọng Ông và nghe Ông. Theo Ông chúng tôi học được nhiều thứ trong
cuộc tiếp xúc với Đồng bằng.

Thông qua những hoạt động của Trung tâm Địa học, tôi cũng tiếp xúc và cộng tác
với nhiều nhà khoa học, trong đó có nhiều nhà khoa học có tiếng của Miền Nam: GS.TS
Nguyễn Ngọc Trân, GS.TS Trần Kim Thạch, GS.TS Phùng Trung Ngân, T.S Tô Phúc
Tường … Họ sinh ra ở Đồng băng và lấy Đồng bằng làm địa bàn nghiên cứu.

Năm 1983 GS.TS Nguyễn Ngọc Trân Chủ nhiệm Công trình Điều tra tổng hợp
Đồng bằng sông Cửu Long (60-02) mời ĐH1 chủ trì đề tài: Chế độ thủy văn vùng Đồng
Tháp Mười.

Năm 1986 Ông tiếp tục mời ĐH1 chủ trì 4 đề tài khác về Tài nguyên nước của
Chương trình 60B (tiếp tục 60-02).

Chương trình 60B kết thúc vào năm 1989.
Bảy năm liền ĐH1 có việc nghiên cứu với 2 chương trình cấp Nhà nước. Tôi cho

rằng đó là những Chương trình nghiên cứu nghiêm túc nhất (mà tôi biết được). ĐH1 cũng
có nhiều đóng góp quan trọng cho sự thành công của Chương trình. Sản phẩm của chúng
tôi được Chủ nhiêm Chương trình in thành sách phổ biến cho tất cả các tỉnh Đồng bằng.
Nhờ đó ĐH1 được nhiều người biết đến, bằng chứng là nhiều tỉnh, nhiều huyện đến mời
ĐH1 Quy hoạch khai thác Tài nguyên.

GS.TS Nguyễn Ngọc Trân là nhà Toán học, Ông có những kiến thức toàn diện về
nhiều ngành khoa học tự nhiên và khả năng tổ chức điều hành công tác khoa học tuyệt
vời. ĐH1 rất biết ơn Ông về công việc Ông đã giao và sự trân trọng của Ông về công việc
chúng tôi làm.

Nhờ nghiên cứu chúng tôi đưa được các vấn đề của Đồng bằng vào bài giảng, các
đề tài tốt nghiệp trong nhiều năm đều lấy Đồng bằng làm nội dung nghiên cứu.
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Năm 1988 tôi và GS. Thái Đình Hòe có viết chung một tập chuyên đề bổ túc cho
cán bộ, kỹ sư Thủy lợi tham gia Chương trình khai thác Đồng Tháp Mười: “Một số vấn
đề thủy văn vùng sông chịu ảnh hưởng triều”. Đó là một sản phẩm tượng trưng cho một
sự hợp tác, sự thống nhất về nhận định giữa 2 chúng tôi về Đồng bằng.

Thầy Thái Đình Hòe là nhà giáo mẫu mực, nhà nghiên cứu sáng tạo và nghiêm túc,
đáng kính.

Qua thực hiện các đề tài, bản thân tôi cũng nhận thức được rất nhiều thứ từ thực tế,
từ các nhà khoa học khác ngành, từ công việc. Đối với Đồng bằng tôi nhận thức được
nhiều vấn đề, trong đó có 2 vấn đề cốt lõi:

- Lũ tràn, liên quan với việc khai thác và cải tạo đồng bằng.
- Thủy triều, liên quan với vấn đề khai thác nguồn nước, điều tiết nước, phân

phối nước trong hệ thống kênh rạch.
Nhiều năm sau này các nghiên cứu của tôi vẫn theo định hướng đó.
Năm 1995 chúng tôi (ĐH1) có viết một báo cáo khoa học về kiểm soát lũ tràn cho

Đồng bằng. Với báo cáo đó ĐH1 đã trình bày trực tiếp với lãnh đạo Bộ.
Trong năm 1996 cũng với nội dung đó, tôi và PGS Hồ Chín viết một báo cáo trình

bày trong cuộc họp giữa Thủ tướng Chính phủ(ông Võ Văn Kiệt) với các tỉnh Đồng bằng
sông Cửu Long. Viện Khoa học Việt Nam được giao đề án: Thoát lũ ra biển Tây. Đề án
đó được Nhà nước chấp thuận.

Phần thực hiện sau đó là công lao to lớn của nhiều người. Công trình được biến
thành hiện thực và hoạt động hiệu quả.

Vấn đề kiểm soát lũ tràn cho đến nay vẫn còn dở dang. Chúng ta mới làm được một
phần, phần còn lại sẽ không phải làm như trước. Một mô hình hiện đại cho cuộc sống
chung với lũ vẫn còn là câu hỏi?

Về vấn đề thủy triều, tôi cho rằng chúng ta hiểu còn đơn giản. Trong sản xuất cũng
tính toán đơn giản.

Trong báo cáo tổng kết cho chương trình 60-B tôi có viết kỹ vấn đề thủy triều trên
Đồng bằng, hiểu thủy triều theo dạng sóng, sự giao hội phức tạp, năng lượng.

Chủ nhiệm Chương trình tâm đắc điều đó, đề nghị tôi tính phân tích và viết sâu hơn.
Nhưng hồi đó là 20 năm về trước.

Năm 2006 trong lúc làm Dự án Thủ Thiêm cho Thành phố tôi có chứng minh cho
mọi người thấy những tác động do con người ở vùng này (đê, cống ngăn triều, san lấp
các vùng đất trũng ngập triều làm đất xây dựng…) đã làm cho tốc độ truyền triều tăng lên
(gấp 1,5 – 2 lần), biên độ triều tăng, năng lượng sóng triều tăng… Thủy triều đã tấn công
toàn diện vào hạ du là nguyên nhân gây ngập úng và xói lở địa bàn Thành phố. Điều đó
được thừa nhận đúng.

Đối với Đồng bằng sau 30 năm khai thác hình ảnh cũng tương tự. Để hiểu điều đó
chúng ta cần có những kiến thức sâu hơn về thủy triều.

Trong những năm tôi ở ĐH1 công việc giảng dạy chưa có yếu cầu gì nhiều (chưa có
chủ trương phát triển), 3 khóa đào tạo cán bộ tại chức được thực hiện, dựa vào cơ sở
Trường Trung học Thủy lợi 3 (Mỹ Tho), vào những năm 1985 – 1991 và tiếp tục nhận
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học sinh từ Hà Nội vào làm đồ án tốt nghiệp hàng năm từ năm 1992. Cuối năm 1993 thầy
Thái Đình Hòe là phó giám đốc chuyển ra Bắc công tác. Cùng với chủ trương tăng cường
công tác đào tạo độ ngũ cán bộ KH Thủy lợi cho các tỉnh phía Nam. Bộ NN&PTNT có
chủ trương phát triển công tác đào tạo chính quy ở phía Nam. Nhà trường điều động
Thầy Phạm Cao Long vào ĐH1 với cương vị Phó Giám đốc và sau này là Giám đốc khi
tôi thôi làm công tác quản lý theo chế độ. Năm học 1997 - 1998 khóa chính quy đầu tiên
được mở. ĐH1 bước sang một trang mới và được đổi tên thành Cơ sở 2 trường Đại học
Thủy lợi.

Trụ sở ĐH1 (145 Tô Hiến Thành) khi tôi mới đến là 1 khu nhà gạch 3 gian tọa lạc
trên khu đất có diện tích khoảng gần 300m2, Nhà 1 tầng, chiếm khoảng non nữa diện tích
đất, xuống cấp nghiêm trọng và mất vệ sinh. Cần được sửa chữa một cách cơ bản.

Hai chuyện khó: Kinh phí và không có chỗ để di dời nơi ăn, ở và làm việc. Trong
điều kiện hết bao cấp, kinh phí từ Nhà trường là khó khăn. Phải tìm cách tự lo liệu: lao
động, tiết kiệm đủ mọi thứ, xin chỉ tiêu, vận động hỗ trợ… và phải mất 3 năm tích lũy từ
khi bắt đầu có kế hoạch đến lúc thực hiện.

- Năm 1986 ĐH1 xây nhà trên phần đất trống phía sau.
- Năm 1987 sửa chữa, lên lầu nhà chính.
Xây được nhà là sự đồng tâm nhất trí cao của anh em ĐH1, công lao của tất cả,

song phải nhắc đến sự năng nổ hết mình của các anh Nguyễn Thanh Tuyền (lúc đó là thủ
quỹ), Tạ Đình Thảng (thủ kho), Nguyễn Đình Trọng, Nguyễn Tôn Quyền (2 Phó trưởng
đoàn ĐH1). Ai cũng khen, động viên chúng tôi.

Anh Nguyễn Đình Trọng là người giới thiệu tôi vào Đảng. Với tôi anh là người
đồng chí, người bạn rất thân tình. Anh là người không may mắn. Khi đi lao động nước
ngoài Anh bị tai nạn lao động, khi về nước một thời gian ngắn bị tai nạn giao thông và
mất ở quê anh.

Năm 1989, khi các gia đình đã vào đông đủ, các cháu lớn lên, nhu cầu sửa sang, cơi
nới chỗ ở trở thành cần thiết. Để mọi người yên tâm sửa chữa, ĐH1 nghĩ tới việc cố định
chỗ ở cho các gia đình. Từ đó nảy sinh việc “phân nhà”. Tôi cũng “có phần”. Nhà cửa
được sửa chữa theo ý thích từng nhà, tiện lợi hơn chút ít, song cũng manh mún hơn và
gây rối rắm về sau – Lỗi trước tiên là của tôi.

Biết điều đó, ít lâu sau khi thôi trách nhiệm ở ĐH1, tôi viết đơn xin trả lại nhà (với
đề nghị chiếu cố được xin lại chi phí sửa chữa).

Tôi nhận được nhiều hơn số đó “ĐH1 ghi nhận công anh” Giám đốc nói với tôi như
vậy.

Ở ĐH1, mọi người sống hòa thuận với nhau. Các cô cũng được nhận làm việc ở cơ
quan. Lương các cô là tiền lao động của các thầy. Lũ trẻ lớn lên ngoan và thành người.
Chúng tôi sống như một nhà. Vui – buồn có nhau. Chuyện nhà ai – ai cũng biết.

ĐH1 rất biết ơn lãnh đạo Nhà trường: GS. Nguyễn Xuân Bảo, GS. Ngô Trí Viềng,
GS. Phạm Hồng Giang, GS. Nguyễn Ân Niên (lúc đó 2 thầy còn ở Trường) đã chỉ đạo sát
sao mọi công việc, hỗ trợ kịp thời khi có khó khăn và quan trọng hơn là tạo cho ĐH1 một
cơ chế mở.

Đối với bản thân tôi, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các Anh về những
sự chăm sóc, đối xử, giúp đỡ chí tình. Tôi nhớ, sau khi tôi thôi giữ chức Giám đốc anh
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Bảo có ủy nhiệm cho tôi phụ trách Văn phòng Thẩm định để tạo điều kiện cho tôi phát
huy thêm, nhưng tôi làm không đạt. Tôi xin lỗi anh. Từ nhiều việc tôi rút ra bài học:
Muốn làm được việc gì đó nghiêm túc, thành công phải có tâm, có ý tưởng, phải tạo được
sân chơi, phải tổ chức được đồng đội và phải có trọng tài – Như người ta tổ chức một trận
cầu vậy.

ĐH1 cũng rất cám ơn lãnh đạo Bộ, Văn Phòng 2 về sự săn sóc về những ý kiến chỉ
đạo, giao công việc trực tiếp cho ĐH1. Các đồng chí lãnh đạo Bộ nhiều lần đến thăm
Đoàn. Tôi nhớ nhất về Thứ trưởng Nguyễn Giới với những lời động viên, khuyến khích.
(Tôi và Ông cùng tuổi. Tuổi Thân vốn vất vả). Có lần ngồi với tôi ở ĐH1 Ông nói
“Chúng ta sẽ xây dựng một cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học hiện đại cho Đồng
bằng”. Điều Ông nói cách đây nhiều năm nay dần dần thành sự thật.

Tôi đứng trước thềm nhà số 2 Trường Sa to lớn (chúng tôi vẫn hay đến đây) theo lời
mời của GS. Đào Xuân Học và các Thầy, mỗi lúc có công việc, hay đơn giản khi có cuộc
vui, và tự hỏi: Có chăng mối quan hệ giữa Cơ sở 2 và Đoàn ĐH1?

- Có, nhưng rất ít (trong từng con người)
- Song rất nhiều và rất rõ (ở chủ trương xuyên suốt về các Đoàn ĐH của Bộ và

Nhà trường qua nhiều thời kỳ).
ĐH1 từng là nơi công tác và được sự chỉ đạo của nhiều thầy giáo có tên tuổi: Nhà

giáo nhân dân GS. Ngô Đình Tuấn, Anh hùng lao động PGS. Nguyễn Như Khuê, GS.
Thái Đình Hòe, GS. Hoàng Lâm Viên, PGS. Chu Đình Hoàng.

Điều đó làm cho ĐH1 vô cùng hãnh diện.
Trong số đó nhiều thầy đã ra đi: Thầy Khuê, Thầy Hòe, Thầy Viện, Thầy Hoàng và

chú Trọng (nguyên là Phó trưởng đoàn ĐH1).
Những tổn thất đó là chung cho cả Nhà trường và cho Đoàn ĐH, làm anh em chúng

tôi thương xót, bùi ngùi.
ĐH1 ngày nay chỉ còn lại như một sự ghi nhận lịch sử trong quá trình phát triển đi

lên của Trường Thủy lợi, song chúng tôi muốn nghĩ rằng: Chúng tôi sẽ phải làm một việc
gì đó cho Cơ sở 2 Trường Đại học Thủy lợi nhân danh Đoàn ĐH1.

Suy nghĩ đó có thể có lý, vì nhiều điều có được trong chúng tôi hiện nay vốn được
thai nghén từ những buổi ban đầu khi đến nhận việc ở Đoàn ĐH1.

Tháng 10 năm 2006
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Mô hình 3 kết hợp là một mô hình đã được thực tiễn chứng minh
là hoàn toàn đúng đắn sáng tạo

TS. Phạm Cao Long
Sau ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng, năm 1976 Bộ Thủy lợi đã quyết định

tổ chức các đoàn ĐH nhằm giúp các địa phương mới giải phóng, thiếu cán bộ kỹ thuật
thủy lợi có trình độ để bắt tay ngay vào công tác qui hoạch Thủy lợi và khảo sát, thiết kế
một số công trình ở miền Trung, Tây nguyên, miền Đông và Tây Nam bộ. Tại các quyết
định thành lập các đoàn ĐH, sau đổi tên thành các Trung tâm ĐH1, ĐH2 có nhiêm vụ
bao trùm và thực hiện phương châm kết hợp giữa đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục
vụ sản xuất. Đó là phương châm hành động và cũng là mô hình nhất thể hóa của 3 mảng:
Đào tạo theo hình thức tại chức cho đội ngũ cán bộ, công nhân viên trong ngành Thủy lợi
để có ngay một lực lượng kỹ sư phục vụ tại các địa bàn vừa mới giải phóng; là giúp Bộ
và các địa phương thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học về qui họach hệ thống thủy
lợi vùng, và đánh giá  tài nguyên nước vv…, và cuối cùng là công tác tư vấn khảo sát,
thiết kế  và đưa công nghệ mới vào thiết kế, thi công  một số công trình thủy lợi tại các
vùng.

Càng về sau công tác kết hợp càng nhuần nhuyễn và chất lượng, các mặt công tác
cũng ngày một nâng cao, qui mô ngày càng mở rộng  trên khắp các địa bàn và thành tích
cũng ngày càng phong phú, gây được uy tín lớn đối với Bộ và các tỉnh thành khắp miền
Nam.

Tôi cho rằng: Mô hình kết hợp nói trên là một mô hình đã được thực tiễn chứng
minh là hoàn toàn đúng đắn sáng tạo và thực sự mang sức mạnh của một trường Đại học
vì nó tận dụng được tối đa sức mạnh tổng hợp của đội ngũ thầy giáo, bao gồm các Khoa,
bộ môn và lực lượng trang thiết bị hiện đại của nhà trường.

Rời bỏ mô hình này sẽ là một sai lầm, gây tổn thất đến uy thế của một trường Đại
học đầu ngành – Trường Đại học Thủy lợi.

TP. Hồ Chí Minh, tháng 10 năm 2006
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Phần 4. Các phần thưởng Nhà nước, Bộ đã trao tặng cho các tập thể, cá nhân
I. Cơ sở 2, ĐH1, ĐH3
1.Tập thể .

- Huân chương Lao động hạng ba: quyết định số 301 KT/HĐNN ngày 12/11/1989.
- Huân chương Lao động hạng nhì: quyết định số 875 KT/CTN  ngày 23/5/ 1995.
- Bằng khen của Bộ NN và PTNT: QĐ số 1334QĐ/BNN.VP ngày 27/4/ 1999
- Cờ thưởng thi đua của Bộ NN & PTNT “Đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ đào tạo –

NCKH – PVSX 1976 – 2001”.
- Nhiều bằng khen của ủy ban nhân dân các tỉnh Bến tre, Bình Dương về thành tích

trong các hoạt đông “Thanh niên tình nguyện”, NCKH - PVSX tại các địa phương.
- Bằng khen của Bộ NN & PTNT về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đào tạo

năm học 2004- 2005. Quyết định số 2849-QĐ/ BNN-VP ngày 19/10/2005
- Bằng khen của TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh năm 2003, 2004
- Hàng năm Cơ sở 2 đều được Trường ĐHTL công nhận là tập thể lao động xuất sắc.

2 Cá nhân :
- Danh hiệu Nhà  Giáo ưu tú : 01.
- Bằng khen của Thủ Tướng Chính phủ : 02.
- Huy chương “ Vì sự nghiệp Nông nghiệp & PTNT” : 15.
- Huy chương “Vì sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo” : 12.
- Huy chương “ Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công Đoàn” : 01.
- Bằng Khen của Bộ Nông Nghiệp & PTNT” : 06.
- Giáo viên dây giỏi cấp Bộ : 01.
- Giáo viên dậy giỏi cấp cơ sở trên 5 năm : 02.
- Bằng khen của TW Đòan TNCS Hồ Chí Minh : 04

II. ĐH2
- Bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ       1979.

- Huân chương lao động hạng Ba                1989.

- Huân chương lao động hạng Hai               1996.

- Huân chương lao động hạng Nhất             2003.

- Bằng khen của chủ tịch UBND các tỉnh :

Bà Rịa Vũng Tàu 1992,

Sông Bé 1995, Bình Phước 1997,

Lâm Đồng 1998,

Bình Thuận 2000,

- Bằng khen của Bộ Nông nghiệp & PTNT 1997.

Các loại bằng khen và công trình của Chi nhánh CT:
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HỒ CHỨA NƯỚC DAKLOH

CẦU NHỊ XUÂN – BÌNH CHÁNH. TP. HCM

KÈ BÊ TÔNG – TỈNH KONTUM
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KÈ BÊ TÔNG VÀ ĐƯỜNG DÂY 500KVA

KÈ SÔNG MÃ – QUẢNG BÌNH
THI CÔNG MÁNG XI MĂNG LƯỚI THÉP
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Ảnh đào tạo của thầy Huy:
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