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TRUNG TÂM THÔNG TIN, ĐÀO TẠO VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ 

Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Quốc gia (VIUP) 
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• HỘI THẢO SẮP DIỄN RA 

 Chuyển đổi các thành phố của chúng ta vì một tương lai đô thị tốt đẹp hơn/ Transforming 

our Cities for a Better Urban Future.  

 Thời gian: 26-30 tháng 06 năm 2022 

Diễn đàn Đô thị Thế giới (WUF) là hội nghị 

hàng đầu toàn cầu về đô thị hóa bền vững. 

WUF11 sẽ được tổ chức tại thành phố Katowice 

của Ba Lan.  

Diễn đàn sẽ cung cấp những hiểu biết sâu sắc 

hơn và rõ ràng hơn về tương lai của các thành phố dựa trên các xu hướng, thách thức và cơ hội hiện 

có, cũng như đề xuất các cách thành phố có thể chuẩn bị tốt hơn để đối phó với các đại dịch trong 

tương lai và hàng loạt các cú sốc khác. 

 Cơ quan tổ chức: Chương trình Định cư Con người của Liên hợp quốc (UN-Habitat), Bộ Quỹ 

Phát triển và Chính sách Khu vực của Ba Lan và Văn phòng Thành phố đồng tổ chức Katowice 

Đại diện của các chính quyền quốc gia, khu vực và địa phương, học giả, doanh nhân, lãnh đạo cộng 

đồng, các nhà quy hoạch đô thị sẽ nằm trong số hàng nghìn người dự kiến sẽ tham dự WUF11. 

Để biết thông tin chi tiết mời truy cập: https://wuf.unhabitat.org/#about. 

 

 HỘI THẢO QUỐC TẾ QUY HOẠCH ĐÔ THỊ LẦN THỨ 40 – 40th 

INTERNATIONAL URBAN PLANNING WORKSHOP  

Chủ đề: "Lãnh thổ tái chế, lãnh thổ sinh sống" "Recycled territoires, living territoires " 

Sự phụ thuộc lẫn nhau và các vấn đề cung ứng khi đối mặt với tình trạng khẩn cấp về khí hậu: cần có 

những lựa chọn nào cho vùng phía bắc Paris? 

 Thời gian: Từ ngày 5 đến ngày 23 tháng 9 năm 2022  

Hội thảo dành cho sinh viên khi kết thúc chương trình học và các chuyên gia trẻ không quá 30 tuổi, 

thuộc mọi chuyên ngành (quy hoạch đô thị, nghệ thuật, kinh tế, nông học, xã hội học, hậu cần, kỹ 

thuật, kiến trúc, lịch sử, kiến trúc, thiết kế cảnh quan, v.v.). 

https://wuf.unhabitat.org/#about
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 Điều kiện đăng ký 

Phí đăng ký là 150 € (bao gồm phí thành viên hiệp hội), 

gồm chỗ ở tại Cergy-Pontoise trong suốt thời gian diễn 

ra hội thảo, phương tiện đi lại địa phương, bữa ăn nhóm 

nhất định, thăm địa điểm, hội nghị, sự kiện và tài liệu 

thiết kế.  

 Địa điểm: Hội thảo sẽ được tổ chức tại Cergy-

Pontoise, và ở Vùng Paris. 

 Hạn nộp hồ sơ: Chủ nhật ngày 22 tháng 5 năm 

2022 

Kết quả tuyển chọn sẽ được công bố từ ngày 31/5/2022. 

 

• HỌC BỔNG 

 Chương trình Học bổng toàn phần Tiến sỹ KOICA 2022 

KOICA- Chương trình Bằng Tiến sĩ INU về Xây dựng Năng lực để Ứng phó với Biến đổi Khí hậu 

(Bằng: Tiến sĩ Kỹ thuật) 

Chương trình Bằng Tiến sĩ của KOICA dành riêng cho những sinh viên tốt nghiệp Thạc sĩ của 

KOICA, hiện đang là viên chức chính phủ. Thời gian học tập là 34~36 tháng học tập tại Hàn Quốc 

và bắt đầu vào tháng 9 năm 2022. Ba người nộp đơn thành công sẽ được chọn cho mỗi chương trình. 

Người nộp đơn cũng cần một lá thư đề cử từ cơ quan liên kết của bạn để thể hiện sự chấp thuận của 

tổ chức bạn tham gia bên cạnh các hồ sơ yêu cầu của trường đại học. 

Ngày hết hạn nộp hồ sơ là ngày 9 tháng 5 năm 2022 tại Văn phòng KOICA Việt Nam. 

 Để biết thêm thông tin về chương trình, vui lòng truy cập: https://www.koica.go.kr/ciat 

 

• ĐÀO TẠO 

 Chương trình hợp tác Singapore 

 Lịch đào tạo tháng 5/2022 gồm 02 khóa học: 

1. Cung cấp tài chính bền vững cho các thành phố 

2. Không để ai bị bỏ lại phía sau: Nước Vệ sinh môi trường 

bền vững trong bối cảnh thay đổi nhanh chóng 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.koica.go.kr%2Fciat%3Ffbclid%3DIwAR0CtCbhuZNLaxnNMd5O8EHMyedfVX3r8nFXB_01BYsGS0S8EUEPtr59PWY&h=AT2qEzSlTSPnE-lSeVLZpLW--Sn_f4Z0GcLQep-S9PIJUNQJRiL4QaWb2Ki-QRrzpJwduxzAGvWa1XH9_eH7OMMH-P4KzTzhGKQEM4bSi3k-aZagCF5v_rjFW-LymqwFPv29&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0sOIYhIChdCsfBVbqHOYGWsjouEuthFe0G1KUcwMCn2P6nW7A0Cgf9WqQkVJioMMKNDCd-OD_8dOcDxvs9LIwcpaiaVZ7ngjRSDN2ScpWA2JGvX--FLno-EEU1a8wkGKysw3yyuYO0CUwMuFVLa7hkKoMfYoiITU6ijCICc_vkZA
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• HỘI THẢO DIỄN RA TRONG THÁNG   

 Tọa đàm “Xe máy - Metro: Những thách thức trong giao thông đô thị” | Moto-Métro: 

Les défis de la mobilité urbaine 

 Thời gian: 17h00 ngày 27/4/2022 

Tăng trưởng đô thị ở TP.HCM hay Hà Nội đi 

kèm với sự gia tăng tần suất đi lại, nhưng hầu 

hết việc đi lại được thực hiện bằng các phương 

tiện cá nhân. Triển vọng trung hạn của các 

mạng lưới giao thông tương lai của Hà Nội và 

TP.HCM là gì? Những biện pháp nào cần 

được thực hiện để chúng hiệu quả, thành công hơn? 

 Xem lại nội dung: https://www.youtube.com/watch?v=D2rBE3tcb7Q 

Tọa đàm được tổ chức với sự tài trợ của Viện Pháp Paris, Quỹ Đổi mới Sáng tạo Vingroup, Trung 

tâm Quốc tế Đào tạo và Nghiên cứu Toán học UNESCO, Artelia Vietnam, Vucico, Olmix, Winemart. 

#JDD2022 #NhữngngàyPTBV #VINIF 

 Tọa đàm 04 - Ad Hoc Talk 04: Từ công nghiệp hóa Làng ven đô đến Đô thị hóa tại chỗ 

 Thời gian: 20:00 – 21:30 ngày 22/4/2022  

"Nhiều thế kỷ qua, người dân ở các vùng đông dân cư của Đồng bằng Sông Hồng đã phát triển các 

ngành nghề thủ công, công nghiệp gắn liền với truyền thống thâm canh lúa nước. Kể từ thời kỳ Đổi 

Mới cho tới nay, tự do hóa kinh tế đã thúc đẩy hơn một nghìn cụm công nghiệp làng nghề ở Hà Nội 

bước vào quá trình đa dạng hoá - hiện đại hoá sản xuất, thu hút hàng nghìn lao động trong và ngoài 

https://www.youtube.com/watch?v=D2rBE3tcb7Q&fbclid=IwAR0njtf_UPXyhzp2hugRarZ-r5eVUBlb6_UJbGtbShYhL50cjPw2yrh2OEc
https://www.facebook.com/hashtag/jdd2022?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXe6Yg38h0gwoS965dd8LN1AxtwvobeDOzAXK3RsU3XXx6OXYXHHzL71Srrhz4uEueKfEOWbzLx2aRgU6zpFXqBpz246UYo5QhMQ_XIRuJP5ojTHWGDY5QaywqQ-GKq3jXvadMIL3ruKMMhCI0OqVlbyZLEZXSw1G1rDtQH3w65yngUuNtPAr-KrSUdvhJjLvo&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/nh%E1%BB%AFngng%C3%A0yptbv?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXe6Yg38h0gwoS965dd8LN1AxtwvobeDOzAXK3RsU3XXx6OXYXHHzL71Srrhz4uEueKfEOWbzLx2aRgU6zpFXqBpz246UYo5QhMQ_XIRuJP5ojTHWGDY5QaywqQ-GKq3jXvadMIL3ruKMMhCI0OqVlbyZLEZXSw1G1rDtQH3w65yngUuNtPAr-KrSUdvhJjLvo&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/vinif?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXe6Yg38h0gwoS965dd8LN1AxtwvobeDOzAXK3RsU3XXx6OXYXHHzL71Srrhz4uEueKfEOWbzLx2aRgU6zpFXqBpz246UYo5QhMQ_XIRuJP5ojTHWGDY5QaywqQ-GKq3jXvadMIL3ruKMMhCI0OqVlbyZLEZXSw1G1rDtQH3w65yngUuNtPAr-KrSUdvhJjLvo&__tn__=*NK-R
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tỉnh. Hệ quả là mật độ dân số ở các vùng nông thôn tăng lên (từ 1.000 đến 2.000 người/km2), kéo 

theo các dịch vụ thương mại và chỗ ở phục vụ cho người lao động nhập cư, từ đó, dẫn đến quá trình 

đô thị hoá tại chỗ ở các vùng ven Đồng bằng Sông Hồng.  

 

Tuy nhiên, quá trình này phát triển không bền vững do thiếu sự hỗ trợ của nhà nước về cơ sở hạ 

tầng đô thị như cấp nước, xử lý nước thải, nhà ở cho người lao động và khó khăn trong hòa nhập xã 

hội của những người nhập cư. Bên cạnh đó, khả năng tiếp cận đất đai của các cụm làng nghề cũng 

đang đứng trước nhiều thách thức khi bước vào quá trình đô thị hoá và mở rộng đô thị ở Hà Nội." 

Bài nói chuyện của giáo sư Sylvie Fanchette được rút ra từ những nghiên cứu của cô về Hà Nội và 

Đồng bằng sông Hồng, trong đó có thể kể đến 2 ấn phẩm: “Discovering Craft villages in Vietnam” 

(Khám phá các làng nghề Việt Nam) và “Hà Nội, a Metropolis in the Making” (Hà Nội, một thủ phủ 

đang hình thành). Bạn có thể tìm đọc 2 cuốn sách này tại đây: 

https://books.openedition.org/irdeditions/26049?lang=en 

https://books.openedition.org/irdeditions/26145 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbooks.openedition.org%2Firdeditions%2F26049%3Flang%3Den%26fbclid%3DIwAR3JDXLmaz5zdura_Gxc5xCZH1ejWrTBUgD3-yrMuucy_qvYj0rCH-iZuYo&h=AT2VUNXQe8pjA05Om7ddD4iXK3b4bprT9whEbSEuu6yqjt9wyr2OAZYAts9xaIydcd7Tljihq17-mAfIjCkFuN4mEnRe_Yshars8x_CX9jULC5bToABluY85ixlHa8mhMFxq&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT16fbgZN1wnZqh3_XCEjsapQ3g5ygpxrNyRgH2OIJm61JXb5MeXHlPswf1rA0FPbwGjNgBgFcLuM7TwD0NNVtYkCmy4RlBHVEtqGMYT4IEMowPSy_TVcUo5JdRNK-BD1WTYnsylx-JNEUcbWTvPCUbQcJbLUZSbCSU1-rYGtT1PyC0
https://books.openedition.org/irdeditions/26145?fbclid=IwAR2yrCArnBkknxp4SzmNpw3Y5tHWNKhqAoIwZ-iPD2MV_2Z6qBv2uJsaS-c

