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Tham dự buổi thuyết trình:

 Từ Fwy 405 North, lấy lối ra Brookhurst
St., quẹo phải, đi khoảng 3 miles, qua khỏi
Mc Fadden Ave. 200 feet, Viện Việt-Học
nằm ở phía tay trái (trong khu Seafood
World).
 Từ Fwy 22 East, lấy lối ra Brookhurst St.,
quẹo phải, đi khoảng 1.5 miles, qua khỏi
Bolsa Ave. 1/3 mile, Viện Việt-Học nằm ở
phía tay phải (trong khu Seafood World).
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CHƯƠNG TRÌNH
Chủ Nhật, 6 tháng Ba năm 2011
2:00 PM - 4:30 PM

Trân trọng kính mời các quí vị

đến tham dự buổi thuyết trình nhan đề:

2:00 pm
● Khai mạc
● Thuyết trình
4:30 pm

● Giới thiệu diễn giả
● Thảo luận

 Bế mạc
o0o

Những Ngộ nhận
về Hiện trạng Thủy học
của sông Mekong

ĐÔI NÉT VỀ DIỄN GIẢ:

Diễn giả:

Kỹ sư Nguyễn Minh Quang
Ông Nguyễn Minh Quang tốt nghiệp Kỹ sư Công
chánh, Trung tâm Quốc gia Kỹ thuật Phú Thọ, Sài Gòn
năm 1972 và Cao học Thủy lợi, Ðại học Nebraska, Hoa
Kỳ năm 1985. Ông là Kỹ sư Chuyên nghiệp của tiểu bang
California và là hội viên của Hội Kỹ sư Công chánh Hoa
Kỳ (ASCE) và Hiệp hội Thủy lợi Hoa Kỳ (AWRA). Ông
cũng từng là Hội trưởng Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt
Nam (VAST).
Trước năm 1975, ông là Trưởng ty Kế hoạch của Ủy
ban Quốc gia Thủy lợi thuộc Bộ Công chánh và Giao
thông ở Sài Gòn. Ông phụ trách công tác đo đạc thủy học
vùng đồng bằng sông Cửu Long và nghiên cứu các dự án
thủy lợi ở miền Nam Việt Nam.
Từ năm 1985, ông là Chuyên viên Thủy học
(Hydrologist) của Sở Quản trị Thủy lợi, Broward County,
Florida. Ông phụ trách việc ấn định vùng đệm để ngăn
ngừa ô nhiễm cho các giếng nước uống bằng mô hình
toán, nghiên cứu việc khai thác nguồn nước ngầm, và
nghiên cứu việc ngăn ngừa sự xâm nhập của nước mặn
vào các tầng nước ngầm.
Từ năm 1990 cho đến nay, ông là Kỹ sư Giám sát
trưởng (Supervising Senior Engineer) của Stetson
Engineers Inc., một công ty cố vấn chuyên về thủy lợi và
ô nhiễm nguồn nước được thành lập từ năm 1957 ở Los
Angeles, California. Ông phụ trách việc nghiên cứu nguồn
nước, soạn thảo kế hoạch khai thác và bảo tồn nguồn nước
ngầm, soạn thảo kế hoạch ngăn ngừa và tẩy xóa ô nhiễm
nguồn nước, soạn thảo kế hoạch và giám sát thực hiện các
chương trình đo đạc thủy học và địa thủy học
Ông có nhiều bài viết chuyên môn đăng trên Water
Resources Bulletin của AWRA, Ground Water của Hiệp
hội Kỹ sư và Khoa học gia Nước Ngầm (AGWSE),
www.mekonginfo.org của Ủy hội sông Mekong (MRC),
một số websites của hội đoàn, và nhiều báo chí và tạp chí
Việt ngữ ở hải ngoại. Ông cũng được nhiều đài phát
thanh quốc tế như BBC, VOA, RFA, và SBS phỏng vấn
với các đề tài liên quan đến thủy lợi và ô nhiễm nguồn
nước.
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Kỹ sư Nguyễn Minh Quang

Từ 2 giờ đến 4 giờ 30
chiều Chủ Nhật,
6 tháng Ba năm 2011
tại Viện Việt-Học
15355 Brookhurst St., Suite 222
Westminster, CA 92683
Tel: (714) 775-2050

Trân trọng,
Viện Việt-Học

