THƯ MỜI TOẠ ĐÀM
HẠN MẶN Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
HIỆN TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP
Kính gửi các nhà khoa học
Đồng bằng sông Cửu Long bao gồm 12 tỉnh và thành phố Cần Thơ, chiếm hơn 12% diện
tích và 22% dân số cả nước. Đây được xem “vựa lúa gạo lớn nhất, vựa thuỷ hải sản nhiều nhất,
vựa trái cây phong phú nhất”. Nhưng trong những tháng vừa qua, hạn mặn cùng với biến đổi khí
hậu đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất nông lâm thuỷ hải sản của vùng đất này. Tính đến
thời điểm 18/3/2016, toàn bộ các tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đã bị nước mặn xâm
nhập, trong đó 8 tỉnh đã công bố thiên tai hạn hán, xâm nhập mặn.
Nhằm đánh giá mức độ ảnh hưởng của hạn mặn và biến đổi khí hậu, đồng thời tìm ra
những giải pháp trước tình hình trên đối với vùng đồng bằng sông Cửu Long, Trung tâm Nghiên
cứu Chiến lược và Chính sách Quốc gia phối hợp cùng Trung tâm Nghiên cứu Biển Đảo tổ chức
toạ đàm khoa học “Hạn mặn ở đồng bằng sông Cửu Long: hiện trạng và giải pháp”.
Diễn giả: Giáo sư Chung Hoàng Chương - Giảng viên trường ĐH San Fransisco của Mỹ.
Thời gian: 8h30 ngày 11 tháng 05 năm 2016
Địa điểm: phòng D202, trường ĐHKHXH&NV, 10 – 12 Đinh Tiên Hoàng, quận I, Tp.HCM
Thay mặt Ban tổ chức, chúng tôi trân trọng kính mời Ông/Bà tham dự toạ đàm và đóng
góp kinh nghiệm, quan điểm của mình để cùng nhau tìm giải pháp cho một trong những thách
thức nghiêm trọng nhất mà các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long đang phải đối mặt hiện nay.
Hân hạnh được đón tiếp!
TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC
(đã ký)

PGS.TS Võ Văn Sen
Quý đại biểu vui lòng đăng ký tham dự cho Nguyễn Thị Thu Hà – Thư ký Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Chính
sách Quốc gia: Sđt: 0979925380 Email: toadamchienluoc@gmail.com trước 12h00 ngày 10 tháng 05 năm 2016

TOẠ ĐÀM KHOA HỌC
HẠN MẶN Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
HIỆN TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

Thông tin diễn giả
-

Khoa Á Mỹ học, Đại học San Francisco (thành viên
Tổ chức Sông ngòi Quốc tế và Ủy ban kết nghĩa
Tp.HCM - San Francisco)

-

Hiện tại, GS Chung Hoàng Chương sinh sống chủ
yếu ở Đông Nam Á và tích cực tham gia vào một số
dự án nghiên cứu tập trung vào những thay đổi
trong khu vực về các vấn đề xã hội và môi trường.

-

Dự án hiện tại của ông là về những thách thức mà dòng sông Mekong (sông Cửu
Long) phải đối mặt và ảnh hưởng của các dự án thủy điện làm thay đổi dòng chảy
của tuyến đường thủy xuyên biên giới này.

-

Ông có kinh nghiệm học thuật lâu năm trong lĩnh vực giảng dạy tại các trường UC
Berkeley, Đại học Tiểu bang San Francisco.

-

Giáo sư Chung Hoàng Chương là người thành lập Trung tâm Nghiên cứu người
Mỹ gốc Việt đầu tiên và sau đó trong hơn mười lăm năm điều phối một chương
trình trao đổi giữa trường Cao đẳng Thành phố San Francisco và nhiều tổ chức
giáo dục cao cấp ở khu vực Đông Nam Á mà trong đó trọng tâm là Việt Nam

