
GATEWAY TO 
GERMAN WATER EXPERTISE

CỬA NGÕ TIẾP CẬN BÍ QUYẾT QUẢN LÝ 
NƯỚC CỦA ĐỨC

Xuất sắc trong công nghệ nước và quản trị nước
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Bốn nguyên tắc căn bản 
của chúng tôi: 

Sử dụng bền vững 

Cung cấp an toàn

Xử lý hiệu quả 

Nâng cao năng lực

Tài trợ bởi

Hãy đến với chúng tôi. Chúng tôi sẽ xác định 
các đối tác thích hợp dành cho bạn - trực tiếp, 
chính xác và đầy đủ!

Hợp tác với 5 Bộ Liên bang 
AA Văn phòng Nước ngoài của Liên Bang 
BMBF Bộ Giáo dục và Nghiên cứu Liên Bang
BMU Bộ Môi trường, Bảo tồn thiên nhiên và An toàn 
 hạt nhân Liên Bang
BMWi Bộ Kinh tế và Công nghệ Liên Bang
BMZ Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên Bang

các đối tác thích hợp dành cho bạn - trực tiếp, 

Hiệp hội về nước của Đức (German Water 
Partnership)-Giải pháp trọn gói

Tháng tư năm 2008, các Công ty tư nhân và đại chúng, 
Viện nghiên cứu, các Hiệp hội và cơ quan về nước đã hợp 
sức lại với sự hỗ trợ của các bộ liên bang thành lập nên tổ 
chức “Hiệp hội về nước của Đức”. Tổ chứcnày hoạt động 
như một Văn phòng Điều phối Trung tâm cho các đối tác 
nước ngoài và các nhà hoạch định chính sách tìm kiếm 
các bí quyết về lãnh vực nước của Đức.

Các thành viên của tổ chức “Hiệp hội về nước của Đức” khi 
cung cấp dịch vụ, cống hiến cho khách hàng và các đối tác 
quốc tế  các hướng dẫn về các giá trị và mục tiêu chung. 

“Hiệp hội về nước của Đức” là giải pháp trọn gói đặc biệt và 
dịch vụ chất lượng “Made in Germany”.

Liên hệ: 
German Water Partnership e. V.

Reinhardtstr. 32 · 10117 Berlin

ĐỨC 

www.germanwaterpartnership.de



Những thách thức chung

Một trong những thách thức cốt lõi cho nhân loại – ngày nay 
và trong tương lai – là trách nhiệm quản lý tốt tài nguyên 
nước. Sự gia tăng dân số thế giới cùng với sự tăng trưởng 
không ngừng của công nghiệp cũng như nông nghiệp đòi 
hỏi chúng ta phải sử dụng hiệu quả và bền vững nguồn tài 
nguyên của chúng ta.

Bên cạnh những nước công nghiệp phát triển, các nước đang 
phát triển cũng như những thị trường đang nổi lên đặc biệt 
cần phải có các giải pháp sáng tạo và hiệu quả trong mọi lĩnh 
vực của việc quản trị nguồn nước. Tổ chức về nước của Đức 
giúp các bạn vượt qua những thách thức này tại Đức cũng 
như trên toàn cầu.

 

Sự vượt trội của Đức

Sức mạnh đặc trưng của nước Đức trong lĩnh vực quản trị 
nước dựa vào toàn bộ chuỗi giá trị của tính sáng tạo, tính linh 
hoạt và hệ thống định hướng giá trị của các thành viên, cùng 
với các công ty chuyên trách cao và các Viện nghiên cứu. Các 
nhà thầu, kỹ sư, các nhà phát triển và các nhà nghiên cứu làm 
việc liên tục trong các liên hiệp đa ngành - luôn luôn đáp ứng 
các điều chỉnh thích hợp cũng như các giải pháp lâu dài.

Ngoài các bí quyết và kỹ thuật hiện đại, một trong ưu thế đặc 
biệt khi làm việc với các thành viên Đức là sức mạnh của họ 
trong việc thiết kế các giải pháp tích hợp. Sản phẩm Tích hợp 
Bảo vệ Môi trường và Tích hợp Quản trị Tài nguyên nước 
(Integrated Water Resource Management  - IWRM) không 
phải là mục tiêu xa, mà chính là một thực tế ở Đức hiện nay. 
Khách hàng của chúng tôi và các đối tác trên khắp thế giới có 
thể tin tưởng về kinh nghiệm lâu năm cũng như các giải pháp 
tích hợp của chúng tôi.

Cửa ngõ tiếp cận những tinh túy của 
Đức-Trực tiếp, chính xác và đầy đủ

Thương hiệu xác định năng lực chuyên môn của thành 
viên chúng tôi.

German Water Partnership là một tổ chức bao gồm 
các đối tác xuất sắc cống hiến một sự kết hợp nhuần 
nhuyễn giữa các mục tiêu đề ra và các giá trị đạt được.

Các giá trị tiên quyết

• Chất lượng 
• Cải tiến 
• Tính linh hoạt 
• Hợp tác 
• Trách nhiệm 
• Kinh doanh trong sạch

Những mục tiêu đề ra trong việc cung cấp các dịch vụ 
cho việc sử dụng tài nguyên nước 

• Sử dụng bền vững 
• Cung cấp an toàn
• Xử lý hiệu quả 
• Nâng cao năng lực

Kết quả là khách hàng quốc tế của chúng tôi sẽ được 
hưởng lợi từ 
Dịch vụ kỹ thuật chất lượng cao nhất, hướng dẫn và 
phối hợp hành động và công nghệ đỉnh cao.

Hợp tác với 5 Bộ Liên bang 

Các trường Đại học và 
Viện nghiên cứu

Các công ty đại chúng 
và tư nhân 

Hiệp hội và các cơ sở giáo dục trong 
lĩnh vực quản lý nước

Cơ cấu thành 
viên: 

GERMAN  WATER PARTNERSHIP 

 


