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Hiệp hội nước Úc mang đến cơ hội cho các tổ chức, cá nhân quốc tế muốn đến thăm nước Úc và học hỏi kinh nghiệm của Úc
trong việc quản lý tài nguyên nước để góp phần nâng cao năng lực thiết kế và cung cấp nước an toàn cho cơ sở của mình tại Việt
Nam. Chương trình tham quan các trung tâm về nước tại Úc cũng góp phần tạo điều kiện cho các công ty trong ngành nước của
Úc được giới thiệu đến bạn bè quốc tế các dịch vụ và sản phẩm của họ.
CHƯƠNG TRÌNH
Chương trình được thiết kế để giúp các bạn tiếp cận với những sang kiến thực tế và được giới thiệu đến các công nghệ tiên tiến
nhất về nước và quản lý chất lượng nước, đồng thời có cơ hội gặp gỡ những cơ sở cung cấp nước có kinh nghiệm, các cơ quan
chính phủ thiết lập thể chế quản lý nước, khối tư nhân và cộng đồng nghiên cứu và phát triển tại Úc. Từ đó, mở ra vô số các cơ hội
kinh doanh, hợp tác giữa các bên. Những cá nhân, tổ chức tham gia chương trình sẽ có cơ hội được trải nghiệm ở các lĩnh vực:
• Quản lý chất lượng nước và chất lượng nước thải
• Đảm bảo chất lượng nước và đa dạng hóa cung cấp nước
• Hiệu quả sử dụng nước và nước thải
• Quản lý nước và nước thải bền vững
Mỗi lĩnh vực sẽ bao gồm các chuyến thăm quan tại các bang khác nhau của Úc. Những cá nhân, tổ chức tham gia sẽ được cung
cấp những tài liệu mang tính chất chuyên môn và những buổi nói chuyện thú vị về những vấn đề các bạn quan tâm. Bao gồm:
Thăm quan tận nơi
Các bạn được đến tận nơi thăm các cơ quan chính phủ và cơ quan điều phối với những mô hình tiêu biểu và tiên tiến của ngành
nước Úc.
Xây dựng năng lực quản lý
Hiệp hội nước Úc sẽ cung cấp những buổi thảo luận về xây dựng năng lực quản lý ngành nước và điều phối mối quan hệ hợp tác
lâu dài và trao đổi cán bộ giữa các chuyên gia và cơ quan trong ngành nước phù hợp với mối quan tâm của các bạn.
Cơ hội kết nối
Hiệp hội nước Úc sẽ kết nối các cá nhân, tổ chức với đối tượng tương thích để phát triển mối quan hệ hợp tác giữa các bên.
ĐĂNG KÝ THAM GIA
Cá nhân, tổ chức nào quan tâm đến chương trình tham quan này để mở rộng mối quan hệ hợp tác và trao đổi thông tin, vui lòng
liên hệ An Nguyen, Cán bộ dự án quốc tế của Hiệp hội nước Úc, địa chỉ email anguyen@awa.asn.au hoặc số điện thoại +61 2 9467
8436.
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The Australian Water Association (the Association) is providing opportunities for international organisations and
individuals interested in Australia’s approach to water management to visit Australia and enhance their capacity
to design and deliver water management programs. The Association’s inbound tours also allow Australian water
companies to showcase their services and products to international audiences without leaving Australia.
THE PROGRAM
Inbound tours are designed to showcase practical initiatives and provide expert advice on the latest developments
in water and wastewater management, extending investments and experiences of utilities, government policy
agencies, regulators, private sector and the R&D community in Australia. We offer a range of tours where
participants may visit sites to learn about the topics below:
• Water and wastewater quality
• Water security and supply diversification
• Water and wastewater efficiency
• Sustainable water and wastewater management
Each topic area offers numerous tours in different states of Australia. Each tour is not exclusive and interested
participants will be provided with a tailored package of tours and educational sessions to suit their particular
interests. This will include:
Guided tours

Guided access to government agencies and water experts during technical tours of Australia’s iconic and innovative
water schemes.
Capacity building

The Association will provide capacity building workshops and facilitate longer term two-way exchange and
twinning placements between water professionals and agencies of interest.
Networking opportunities

Business matching to ensure you are connected with the right people from the right organisation.
REGISTER YOUR INTEREST
If you would like to be involved in a tour in Australia or if you would like to showcase your water management site
or be involved in business matching with international delegations, please contact An Nguyen, Australian Water
Association International Co-ordinator, at anguyen@awa.asn.au or +61 2 9467 8436.
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