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CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH 

TỌA ĐÀM CÔNG NGHỆ ISRAEL – VIETNAM 

CÁC GIẢI PHÁP TIÊN TIẾN TỪ ISRAEL TRONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP 

 1. Tổng Quan: 

Tên Chương trình 
TỌA ĐÀM CÔNG NGHỆ ISRAEL – VIETNAM 

CÁC GIẢI PHÁP TIÊN TIẾN TỪ ISRAEL TRONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP 

Địa điểm Hội thảo trực tuyến (thông qua ứng dụng Zoom) 

Ngôn ngữ Tiếng Anh (Dịch thuật Việt ngữ song song) 

Thời gian (GMT +7) 

30/09/2020;  

Phiên hội thảo | 13:30 – 15:00; 

Phiên kết nối với doanh nghiệp Israel | 15:00 – 16:30 

Ban Tổ chức 

Phòng Kinh tế & Thương mại – Đại sứ quán Israel tại Việt Nam (ETM) 

Trung Tâm Thương mại Thế giới – Thành phố mới Bình Dương (WTC) 

Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP (Becamex IDC Corp.) 

Link đăng ký  

tham dự 
Truy cập tại đây  

Hoặc quét mã code QR: 

 
2. Nội Dung Chương Trình: 

 
TỌA ĐÀM CÔNG NGHỆ ISRAEL – VIETNAM 

CÁC GIẢI PHÁP TIÊN TIẾN TỪ ISRAEL TRONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP 

Hình thức Hội thảo trưc tuyến (Thông qua ứng dụng Zoom) 

Thời gian (GMT +7) 
 Ngày: 30/09/2020. 

 Phiên Hội thảo: 13:30 – 15:00; 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_3YSbgPfpR3CS_jI7tHI67Q
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 Phiên kết nối doanh nghiệp Israel: 15:00 – 16:30. 

13:30 – 13:45 

 

Khai mạc: (15 phút) 

 Phát biểu khai mạc bởi Mr. Gal Saf (Tham tán Thương mại – Đại sứ Quán Israel tại Việt Nam) 

 Giới thiệu về WTC BDNC bởi Ms. Linh Huynh (Giám đốc WTC BDNC). 

 Những khó khăn trong vận hành và nỗ lực ban đầu để kiểm chứng các nhà máy xử lý nước thải 

tập trung ở các KCN củaViệt Nam 
Trình bày bởi Mr. Khiem Ly (Giám đốc Quản lý Tài Nguyên Nước - Becamex IDC) 

13:45 – 13:55 

Tổng quan về Công nghệ Israel: (10 phút) 

 Tổng quan về công nghệ Israel trong lĩnh vực Tài nguyên Nước – Mr. Aviv Berkovich (Giám 

đốc mảng Nước - Viện Xuất khẩu và Hợp tác quốc tế Israel). 

13:55 – 14:45 

Phần trình bày từ các doanh nghiệp Israel (10 – 15phút /bài trình bày) 

• “Những giải pháp sinh học để xử lý nước và nước thải " - Aqwise Corp.( www.aqwise.com) 

• “Những giải pháp  sục khí trong xử lý nước thải” - Mapal Green Energy (www.mapal-ge.com) 

• “Hệ thống xử lý nước cấp di động" - G.A.L Water (www.gal-water.com) 

• “Bộ lọc nước công nghiệp” - Maagan Filtration (www.maaganfiltration.com) 

• “Hệ thống quản lý trung tâm dùng cho ngành nước” – TaKaDu (www.takadu.com) 

14:50 – 14:55 
Phiên Hỏi Đáp (5 phút): (Thích ứng theo nhịp chương trình) 

Điều phối bởi Ms. Linh Huynh (Giám đốc WTC BDNC) 

14:55 – 15:00 
Phát biểu bế mạc hội thảo  

Bởi Mr. Gal Saf, Tham tán Thương mại – Đại sứ Quán Israel tại Việt Nam 

15:00 – 16:30 
Phiên kết nối doanh nghiệp (B2B) 1:1 với 20 phút mỗi phiên 

Doanh nghiệp quan tâm vui lòng đăng ký trước 

Ngôn ngữ Tiếng Anh (Dịch thuật Việt ngữ song song) 

 Chương trình nhằm mục đích chia sẻ thông tin, giới thiệu các công nghệ và giải pháp mới giúp các công ty tìm ra các 

phương pháp pháp sáng tạo và hiệu quả về chi phí, ứng dụng thực tiễn nhằm giảm chi phí xử lý nước thải.. 

http://www.aqwise.com/
http://www.mapal-ge.com/
http://www.gal-water.com/
http://www.maaganfiltration.com/
http://www.takadu.com/
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3. Đối tượng tham dự: 

 Đại diện cơ quan chính phủ, Sở ban ngành; 

 Các công ty cấp thoát nước trong Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp 

 Nhà phân phối hoặc đại lý bán lẻ các giải pháp cấp nước; 

 Nhà thầu cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình (EPC) và các dự án cấp thoát nước 

 Các nhà phát triển Khu Công Nghiệp; 

 Các nhà phát triển Khu Dân cư; 

 Doanh nghiệp vừa và nhỏ 

 Các Kỹ sư và Quản lý Nhà máy; 

 Các Đại học và Viện Nghiên cứu. 

 Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tuần hoàn 

4. Sơ lược về các Doanh nghiệp Israel: 

I. Mapal Green Energy 

Mapal là một công ty công nghệ nước thải có trụ sở tại Israel được thành lập vào năm 2007. Mapal cung cấp các hệ 

thống sục bọt khí mịn (dạng nổi và ngầm) có thể tái thu hồi. Hệ thống này có thể được ứng dụng cho các bể sinh học của 

cơ sở xử lý nước thải đô thị và công nghiệp. Hệ thống sục khí của Mapal phù hợp với các dự án chìa khóa trao tay nhằm 

nâng cấp nhà máy và tăng lượng oxy cho các hệ thống sục khí hiện hữu. 

Mapal cung cấp giải pháp sục bọt khí mịn nổi và tái thu hồi được cho các nhà máy xử lý nước thải đô thị và công 

nghiệp với loại hình và kích thước bất kỳ. Các thiết bị sục khí Mapal có thể được thiết kế tùy chỉnh theo yêu cầu của 

khách hàng, lượng khí mà khách hàng cần và theo kích thước và hình dạng của bồn sục khí. Hệ thống này phù hợp với 

các công trình xây dựng mới hoặc nâng cấp / cải tiến hệ thống sục khí hiện có. Điều này cũng có nghĩa là hệ thống có thể 

được vận hành song song với bộ khuếch tán cố định ở đáy và máy sục khí bề mặt hoặc có thể thay thế chúng. Thực tế là 
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các thiết bị nổi của Mapal cho phép sục khí bọt khí mịn, như trong các bộ khuếch tán cố định ở đáy, cũng như trong các 

hồ chứa. 

 

 

II. G.A.L. Water Technologies Ltd 

GALMOBILE Ltd. là một công ty phát triển công nghệ có trụ sở tại Israel. Công ty đã có trên 27 năm kinh nghiệm 

từ năm 1995 trong việc cung cấp các giải pháp xử lý nước & nước thải cho ngành Công nghiệp, Nông nghiệp và Nước 

uống hàng ngày. 

Công ty cung cấp hệ thống lọc nước di động, kết hợp tất cả các yếu tố cần thiết để cung cấp nước sạch ở mọi nơi và 

ở mọi hoàn cảnh. Hệ thống kết nối được với mọi nguồn nước (sông, hồ, đại dương, nước lợ, giếng, nước có độ đục cao) 

và tạo ra nước cấp chất lượng cao, theo tiêu chuẩn của WHO. GALMOBILE có nhiều ứng dụng trong xử lý các tình 

huống khẩn cấp, hỗ trợ từ xa hoặc vận hành thường ngày. Hệ thống này hoàn toàn tự động và độc lập cùng tính tự động 

cao, dễ vận chuyển. Hệ thống có trọng lượng cực kỳ nhẹ, kích thước nhỏ giúp dễ dàng cất giữ và vận chuyển. Khả năng 

lọc nước đa dạng từ nguồn nước biển - 20 mét khối cho đến nguồn nước ngọt - 140 mét khối. 

 

III. Aqwise Corp. 

Với hơn 20 năm kinh nghiệm, Aqwise là nhà cung cấp hàng đầu thế giới về các giải pháp xử lý nước thải và nước 

cấp trong công nghiệp và đô thị. Hiện tại công ty đã có hơn 600 hệ thống được lắp đặt tại hơn 55 quốc gia trên toàn thế 

giới. Công ty tập trung vào các công nghệ xử lý sinh học - cả hiếu khí và kỵ khí - dựa trên việc sử dụng các giá thể sinh 

khối độc quyền. 

Aqwise có thể cung cấp nhiều: từ các dự án tổng thầu chìa khóa trao tay cho đến công trình thành phần của các dự 

án tổng thầu EPC. Các giải pháp hiếu khí gồm có AGAR MBBR, MBBR-BNR và IFAS, bao gồm loại bỏ chất dinh 

dưỡng trong nước dùng cho các ứng dụng xử lý nước thải đô thị và công nghiệp. Các giải pháp kỵ khí bao gồm DACS và 

DANA. Đối với nước thải công nghiệp nồng độ cao, giải pháp của công ty có thể áp dụng cho nhà máy bia, nhà máy 

chưng cất, công nghiệp giấy và bột giấy, sản xuất nước trái cây, v.v. 

 

IV. Maagan Filtration 
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Maagan Filtration, công ty định hướng công nghệ và đổi mới, tạo ra những chuẩn mực mới cho hệ thống lọc từ 1 

đến 10 micron cùng lúc với việc triển khai hệ thống lọc tự động rửa ngược đầu tiên. Giải pháp của công ty có giá thành 

hợp lý với khả năng chống chịu tốt với môi trường. Ngoài ra, bộ lọc sợi kép mang tính đột phá của Maagan Filtration 

mang đến một cách tiếp cận mới trong công nghệ lọc sợi mịn trong phạm vi 1 -10 micron. Các công nghệ tiêu biểu:  

 

 

• Bộ lọc Sheaf: ứng dụng đột phá của công nghệ lọc sợi dựa theo việc theo dõi dòng nước bị ô nhiễm theo chiều 

dọc hay vì theo chiều ngang như trong các bộ lọc thông thường. Cách tiếp cận này mang đến hiệu suất nâng cao lên đến 

1-5 microns. 

• Bộ lọc đĩa sợi quang: thiết kế đột phá trong lĩnh vực bộ lọc sợi quang nhằm mục đích tạo ra tỷ lệ diện tích lọc có 

sẵn cao nhất trên mỗi kích thước bộ lọc. Phát minh này mang đến kết quả 3-10 micron với giá thành hợp lý. 

 

V. Takadu 

TaKaDu là nhà cung cấp phần mềm toàn cầu với các giải pháp Quản lý sự kiện trung tâm (CEM) trong ngành 

nước, tạo điều kiện quản lý hạ tầng một cách chủ động và hiệu quả. Công nghệ của TaKaDu dựa trên phân tích dữ 

liệu và máy học, chuyển đổi dữ liệu thô thành thông tin quan trọng và thông tin chi tiết hữu ích giúp doanh nghiệp ra 

quyết định kinh doanh.  TaKaDu được tích hợp đầy đủ với các hệ thống CNTT doanh nghiệp khác như GIS, quản lý 

hệ thống, quản lý yêu cầu công việc, trung tâm cuộc gọi / CRM, ERP, AMI / AMR và các công nghệ phát hiện khác 

như phát hiện rò rỉ. 

 

Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ: 

   Mr. Vinh    Hp: +84 908 690 896   vinh.hx@becamex.com.vn  

   Ms. Thu   Hp: +84 961 114 642   thu.dh@becamex.com.vn  

mailto:vinh.hx@becamex.com.vn
mailto:thu.dh@becamex.com.vn

