
PLEASE UPDATE THE BELOW EVENT ON OUR WEBSITE  

 

[08-09 September 2022] Water & Plumb Skills Expo 2022 

 

The Embassy of India in Vietnam has the honour to inform that the Water Management and Plumbing 

Skill Council - WMPSC (formerly known as Indian Plumbing Skills Council - IPSC) and Federation of 

Indian Chambers of Commerce and Industry (FICCI) are organizing the 3rd Edition of the series i.e., 

“Water & Plumb Skills Expo 2022” from 08-09 September, 2022 with the support of Ministry of Jal 

Shakti (Water Resources). 

 

Water and Plumb Skills Expo is India’s premier and only show on the water and plumbing sector, 

comprising of International Exhibition, Conference & Seminars. It is seen as  common platform for 

interaction amongst stakeholders from across the global water and plumbing value chain, pooling in 

participants, visitors, plumbing technicians, industry, water related experts and other key decision 

makers from a diverse cross section of the industry with a view to provide innovative solutions, 

identify new business opportunities, envisage skilling landscape and create an environment for 

exponential growth of the sector. 

 

Further information can be obtained from the event's official website: www.plumbskillsexpo.com or 

direct contact with Mr. Amit Kakkar, Joint Director, FICCI, Email ID - amit.kakkar@ficci.com, 

Mobile No. +91-9654258258 

 

All interested Vietnamese businesses are requested to contact the Embassy of India for further details 

and support for the event. 

 

***** 

(VIETNAMESE BELOW) 

 

[08-09 tháng 09 năm 2022] Hội chợ Kỹ năng Cấp thoát Nước 2022 

 

Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam trân trọng thông báo: Hội đồng Kỹ năng Quản lý Nước và Hệ thống 

ống nước - WMPSC (tiền thân là Hội đồng Kỹ năng Hệ thống Ống nước Ấn Độ - IPSC) và Liên đoàn 

Phòng Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ (FICCI) dự kiến tổ chức Phiên bản lần thứ 3 của chuỗi 

chương trình “Hội chợ Kỹ năng Cấp thoát Nước 2022” từ ngày 08-09 tháng 09 năm 2022 với sự hỗ trợ 

của Bộ Jal Shakti (Nguồn nước), Chính phủ Ấn Độ. 

 

Hội chợ Kỹ năng Cấp thoát Nước 2022 là triển lãm hàng đầu và duy nhất của Ấn Độ về lĩnh vực nước 

và hệ thống ống nước, dự kiến sẽ có phiên Triển lãm, Hội nghị & Hội thảo Quốc tế. Đây được coi là 

nền tảng chung để tương tác giữa các bên liên quan từ về quản lý nước và hệ thống ống nước toàn cầu, 

tập hợp những người tham gia, khách tham quan, kỹ thuật viên đường ống nước, ngành công nghiệp, 

các chuyên gia liên quan đến nước và những người ra quyết định quan trọng khác từ nhiều lĩnh vực 

khác nhau trong ngành nhằm cung cấp các giải pháp sáng tạo, xác định các cơ hội kinh doanh mới, 

hình dung bối cảnh, kỹ năng và tạo môi trường cho sự phát triển theo cấp số nhân của ngành. 

 



Thông tin chi tiết xin vui lòng truy cập trang web chính thức của sự kiện: www.plumbskillsexpo.com 

hoặc liên hệ trực tiếp với Ông Amit Kakkar, Giám đốc điều hành, FICCI, Email ID - 

amit.kakkar@ficci.com, ĐT: + 91-9654258258   

 

Kính đề nghị các đơn vị Việt Nam có quan tâm liên hệ với Đại sứ quán Ấn Độ để biết thêm chi tiết và 

được hỗ trợ.  

 

 

 


