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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) 

 

B Ả N  T I N  H Ợ P  T Á C  Q U Ố C  T Ế  T H Á N G  0 9 / 2 0 2 2  

 
 HỘI THẢO ĐÃ DIỄN RA TRONG THÁNG 09.2022 

 1. Hội thảo “Lập kế hoạch và Báo cáo Hành động Khí hậu các Thành phố Nam Á” do 

#ICLEISouthAsia tổ chức, Điều phối viên Kỹ thuật GCoM Nam Á, được hỗ trợ bởi Phái đoàn Liên 

minh Châu Âu tại Ấn Độ (EUD) và Điều phối viên Quốc gia của GCoM Ấn Độ. Sự kiện nhằm tạo 

điều kiện tăng cường kiến thức và xây dựng năng lực của các thành phố Nam Á GCoM và hơn cả lập 

kế hoạch, triển khai và báo cáo hành động khí hậu hiệu quả. 

 Thời gian: 28 tháng 9 năm 2022 

 Để biết thêm thông tin: https://bit.ly/3DOypMO 

 Các mục tiêu cụ thể của hội thảo hội thảo đào tạo tương tác này là: 

- Giới thiệu Hiệp ước Toàn cầu của Thị trưởng về Khí hậu và Năng lượng (GCoM), Khung báo cáo 

chung của GCoM (CRF), và CDP-ICLEI. 

- Thảo luận về kế hoạch tích hợp khí hậu và cách tiếp cận khí hậu. 

- Xây dựng hiểu biết về Kế hoạch Hành động Khí hậu: Tổng quan về các công cụ xây dựng kế hoạch 

biến đổi khí hậu, Kiểm kê phát thải khí nhà kính GHG, Đánh giá rủi ro Khí hậu và Dễ tổn thương, và 

Xây dựng mục tiêu. 

- Thực hành tốt trong quản trị khí hậu - toàn bộ phương pháp tiếp cận nền kinh tế và tham gia của các 

bên liên quan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/icleisouthasia?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXZ-gL6nXksY3LqTiNjM3JUqdy_RH0-WtGNtf9LI8R0odMIX7c7c74_PCcRYUQa8S-glXeHVYlbZe8926Sp3pRA5q5Mk4677GaIPT7VNPzb1DCX3862p5wKpkZCv6JucjE&__tn__=*NK-R
https://bit.ly/3DOypMO


2 

 

 2. Hội thảo “Tương lai Di chuyển bằng Điện ở thủ đô Bangkok” 

 Thời gian: Ngày 15 tháng 9 năm 2022 từ 09:00 - 12:30 PM (Giờ Bangkok) tại Trung tâm Hội 

nghị Quốc gia Queen Sirikit 

 Thông tin về hội thảo: http://www.evat.or.th/17344576/ievtech-2022 

Giờ đây, các phương tiện chạy bằng điện - Electricity-powered vehicles (EVs) đang chuyển hướng ở 

bất cứ nơi đâu. Bất cứ khi nào đề cập đến biến đổi khí hậu, EVs trở thành giải pháp. EVs đang định 

hình tầm nhìn ngày nay của chúng ta về sự di chuyển của tương lai. 

Hình dung hiệu quả và tính bền vững thông qua lăng kính của phương tiện KHÔNG phát thải, GIZ, 

cùng với CharIN, tổ chức một hội nghị được tổ chức trong khuôn khổ Hội nghị và Triển lãm Công 

nghệ Xe điện Quốc tế lần thứ 7 (iEVTech) 

Các chuyên gia tiên phong trong lĩnh vực di chuyển đến từ Thái Lan và cộng đồng chuyên gia quốc 

tế sẽ thảo luận và trao đổi về thực tiễn di chuyển bằng điện và tương lai tiềm năng của giao thông vận 

tải. 

 

 HỘI THẢO/TỌA ĐÀM SẼ DIỄN RA TRONG THÁNG 10.2022  

 1. Tọa đàm “Xây dựng xanh”  

 Thời gian: Thứ Bảy - 15.10.2022 - 09:30 

 Địa điểm: 282 Workshop, 156 phố Phú Viên, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội 

 Link sự kiện: https://fb.me/e/4R2JS2etb 

Xây dựng sinh thái, hay còn được gọi là xây dựng bền vững hoặc xây dựng xanh, nhằm cung cấp các 

biện pháp giúp giảm thiểu tác động sinh thái của các công trình dựng. Xây dựng xanh không phải là 

một phương pháp xây dựng cụ thể mà nó tập hợp một loạt các kỹ thuật, vật liệu và công nghệ khi 

được sử dụng kết hợp đúng cách vào một công trình sẽ góp phần nâng cao hiệu suất bảo vệ môi 

http://www.evat.or.th/17344576/ievtech-2022?fbclid=IwAR1VZjHlClengC3arK3B3d5jnuh-OOHprCjVbXLkXmS-DWHbrrfSDEcB3KI
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ffb.me%2Fe%2F4R2JS2etb&h=AT0MwLxwdM4q1Z1WlL7Kh3C8FzFehDeIvRhSxdUo2l0oURyGo7EoIllYBGba5l6SiFiD6BqqDx6HqQsifXGn9k9PDIFnawswr662pmiAdMPFJ1eV_WlHIa1v_Yivri-vTHg_&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3zf9J11qxeHStxRUT-J0r8KYLfGyw-a8DtwSN5slvBno-IDRRIyJiaEmxUcI_kjrSUvtKQ7klOlL8LKyJ1JMpyTc49RfMsCmgKoWrdaRmJCA8pI4lhACFkyXh9xLWtx4AlJnLi7WBdNJlnW-9wN7Qpss4D49XIo65qkaZSoIIoL2NExLdv9ag-2ZXDYcScqS1RSUPIYP2C
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trường. Theo hình mẫu lý tưởng, xây dựng sinh thái giúp tối ưu hóa hiệu quả năng lượng, hạn chế 

tiêu thụ nước, sử dụng tối đa các vật liệu tái chế, các vật liệu có thể tái chế và không độc hại, đồng 

thời cho phép phát sinh ít chất thải nhất có thể trong quá trình xây dựng và vào ở. 

 

Các diễn giả sẽ có mặt tại tọa đàm:  

1. PGS Nguyễn Quang Minh, trường Đại học Xây dựng, 

Hà Nội; 2. Bà Mélanie-Lan Dorémus, kiến trúc sư, tổng 

giám đốc AREP South Asia; 3. Ông André ZINA, giám 

đốc chi nhánh Việt Nam, kiến trúc sư, thiết kế nội thất, T3 architects; 4. Bà Trần Thị Thu Phương, 

sáng lập Mạng lưới Hiệu quả Năng lượng Việt Nam EEN-Vietna, tổng thư ký hội Mô phỏng Hiệu 

Năng Công trình xây dựng Việt Nam IBPSA-Vietnam; 5. Ông Phạm Thanh Huy, kiến trúc sư, sáng 

lập kiêm CEO 282Design 

 2. Lễ hội thiết kế sáng tạo 2022 

Nằm trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo 2022 và Cuộc thi Thiết kế Nghệ thuật Công cộng Hà 

Nội 2022, trong hai ngày 04-05/10/2022, sẽ diễn ra Chuỗi Toạ đàm, tập huấn về Nghệ thuật công 

cộng, Không gian văn hoá sáng tạo công cộng vì sự phát triển bền vững của Hà Nội. 

Chuỗi hoạt động trong khuôn khổ Cuộc thi và Lễ hội Thiết kế sáng tạo với kỳ vọng thu hút sự tham 

gia của các bên liên quan trong lộ trình xây dựng Hà Nội – TP sáng tạo. Chuỗi tọa đàm bao gồm: 

 Tọa đàm 1: Không gian công cộng: Kết nối truyền thống và tinh thần đương đại 

 Tọa đàm 2: Tính đặc thù của địa điểm trong sáng tạo nghệ thuật công cộng. 

 Thời gian: 𝟎𝟖:𝟎𝟎 ngày 𝟎𝟒-𝟎𝟓/𝟏𝟎/𝟐𝟎𝟐𝟐 

 Địa điểm: Hội trường tầng 3, Trụ sở Hội KTS Việt Nam, số 40 Tăng Bạt Hổ, Hai Bà Trưng, 

Hà Nội 

 Đăng ký tham gia chuỗi tọa đàm: https://forms.gle/gDzzt51GBhMByYL4A 

Chi tiết xem tại: https://www.tapchikientruc.com.vn/.../chuoi-toa-dam-tap... 

 Các đơn vị tổ chức: 

Đơn vị chỉ đạo: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội; Hội kiến trúc sư Việt Nam 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FgDzzt51GBhMByYL4A%3Ffbclid%3DIwAR0m4bTIIVNueyYBRGm0EbDAZTlc9lYKm1MPXHlDB0xY12u9f9EAsLmigyU&h=AT1Dw4NoborWNaZFQbnLhDUIYnlyU2gLzEVoJ7G__l8Aq-6IK7r2r1ME0_Nh6l4-CBlP6emIpzqLAmetvcU1mFmL61lxVCIFkemoBwPRoXU4-hNaUl4PlhWBQLPX1mdIyMF2&__tn__=q&c%5b0%5d=AT08N8vrhBzueXoEBvhemQDDpc079tXqkUvg0pwd1YuzzlrywoP9w8LAwRejgG1Hwi0-haSmO1ClWjM_yeXDLFIJbW9TZd_513vNuemsabvxeHlE3D4bBBzQl4yDW8DP9sGizBJlx3u0F0N3WX_Zt2IZpf3u
https://www.tapchikientruc.com.vn/tin-tuc/chuoi-toa-dam-tap-huan-ve-nghe-thuat-cong-cong-khong-gian-van-hoa-sang-tao-cong-cong.html?fbclid=IwAR3mL_XLUsH1yfq6kI0C0p-iJWSriny9oZPUhcarxiCBtbZV4FYUe2eTlVw
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Đơn vị chủ trì tổ chức: Sở Văn hóa thể thao Hà Nội 

Đồng phối hợp tổ chức: Chương trình Định cư con người Liên Hợp Quốc (UN-Habitat), Tạp chí 

kiến trúc (Hội Kiến trúc sư Việt Nam); 

Đơn vị phối hợp chuyên môn: Đại học Xây dựng Hà Nội; Đại học Kiến trúc Hà Nội; Đại học Mỹ 

thuật Công nghiệp; Đại học Khoa học công nghệ Hà Nội. 

Đơn vị tư vấn nội dung: Khoa các khoa học liên ngành – Đại học Quốc gia Hà Nội. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3. Tọa đàm “Thu hẹp khoảng cách” - Không để bất kỳ ai, bất kỳ nơi nào ở lại phía sau từ tác 

động của khủng hoảng khí hậu, covid và xung đột 

 Thời gian: Thứ 6, 7/10/2022 - 14:00 - 17:00 

 Đăng ký tham gia: https://bit.ly/3fBrXid   

Các thành phố và chính quyền địa phương đóng vai trò tuyến đầu trong việc ứng phó với các cuộc 

khủng hoảng và tình huống khẩn cấp cũng như lập kế hoạch cho một tương lai xanh, bền vững và 

toàn diện. Để chuẩn bị cho các khu đô thị đối phó với những thảm họa trong tương lai, chúng ta cần 

bắt đầu với các thành phố. Vì vậy, hành động của địa phương thực hiện các Mục tiêu Phát triển Bền 

vững là quan trọng hơn bao giờ hết. 

UN-Habitat Việt Nam muốn thu hút sự chú ý đến sự bất bình đẳng ngày càng tăng và tính dễ bị tổn 

thương đã trở nên trầm trọng hơn do ba cuộc khủng hoảng ‘C’ - COVID-19, khí hậu và xung đột. 

Webinar nhằm mục đích tạo cơ hội cho các chuyên gia từ các lĩnh vực khác nhau, từ các cơ quan 

chính phủ và các thành phố, thảo luận về những thách thức hiện tại của biến đổi khí hậu, Covid-19 

và các cuộc xung đột toàn cầu mới cũng như cách giải quyết sự bất bình đẳng ngày càng tăng và tình 

trạng dễ bị tổn thương do 3 khủng hoảng gây ra ở các thành phố của họ, bao gồm cả việc làm thế nào 

để thu hẹp khoảng cách giữa người nghèo thành thị, giữa nông thôn và thành thị. 

 Các bài trình bày chính bao gồm: 

1. Đầu tư cơ sở hạ tầng đô thị xanh và thích ứng với khí hậu tại các thành phố của Việt Nam 

https://bit.ly/3fBrXid?fbclid=IwAR0E3yqj-JH1w9O1P_QxbL1WjTtThuKKkn3o7XoJYEWoT68fll4BNN8JXfs
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2. Định cư bền vững cho con người tại các thành phố của Việt Nam nhằm giảm thiểu tình trạng dễ bị 

tổn thương của người nghèo khu vực đô thị: Kinh nghiệm từ cơn bão Damrey cuối 2017. 

3. Nghèo, bất bình đẳng và phi chính thức tại các đô thị Việt Nam: một góc nhìn thông qua lăng kính 

đại dịch Covid-19 

4. Tác động của xung đột toàn cầu đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam ở các khu vực 

đô thị 

5. Bình thường mới - Các tác động và trường hợp khẩn cấp: hơn cả COVID-19, biến đổi khí hậu, 

xung đột, và cuộc sống đô thị 

 

 4. Hội thảo “Tái thiết di sản Công nghiệp 2022 – Đổi mới & Bền vững” - Chuỗi Hội thảo về 

chủ đề di sản công nghiệp tại Việt Nam  

 Thời gian: 15:00 (VN time) ngày 14 và 15 tháng 10 năm 2022 trực tuyến và trực tiếp  

 Địa điểm tại: 282 workshop, 156 Phú Viên, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội 

 Đăng ký tham gia: https://docs.google.com/forms/  

Chương trình “Tái thiết di sản công nghiệp 2022 - Đổi mới & Bền vững” được tổ chức nhằm đẩy 

mạnh cơ hội phát triển các dự án tái thiết di sản công nghiệp (DSCN) trong bối cảnh thành phố 

Hà Nội chính thức quyết định di dời 9 cơ sở công nghiệp cũ ghi dấu nhiều giá trị văn hóa, công 

nghệ. 

 Mục tiêu chương trình 

Cập nhật bối cảnh & cơ hội chuyển đổi của 09 Công trình buộc phải di dời tại Hà Nội. 

Tham gia vào quá trình chuyển đổi và tạo cơ hội phát triển dự án bền vững & sáng tạo thông qua 

hợp tác giữa các bên bao gồm đơn vị quản lý, đầu tư, kiến trúc và văn hóa 

https://docs.google.com/forms/
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Trao đổi phương pháp tiếp cận và kinh nghiệm trong chính sách quản lý, thẩm định, quy hoạch 

với các Quốc gia Châu Âu hướng tới mục tiêu chuyển đổi bảo tồn văn hóa, hiệu quả kinh tế và 

bảo vệ môi trường. 

Chuỗi hội thảo được hỗ trợ tổ chức bởi Quỹ Văn hóa Pháp Đức, Viện Goethe, Viện Pháp, Hiệp 

hội các Viện văn hóa và các Đại sứ quán Châu Âu tại Việt Nam (EUNIC), ĐSQ Vương quốc Hà 

Lan, Hội đồng Anh Việt Nam, UNESCO Việt Nam, Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam 

phối hợp cùng Doanh Nghiệp Xã hội bền vững Việt Nam VSSE, ĐH Kiến trúc Hà Nội và 282 

Workshop. Chương trình cũng có sự đồng hành đến từ các tổ chức: Vì Một Hà Nội Đáng Sống, 

Hanoi Ad Hoc và Heritage Space. 

 

 HỌC BỔNG 

 Nộp đơn ứng tuyển vào chương trình học bổng 

#YSEALI!  

 Các ngành học: Môi trường, phát triển kinh tế, 

vv.. do Chính phủ Hoa Kỳ tài trợ toàn bộ chi phí! 

 

 Thời hạn nộp đơn: 23h59, Chủ Nhật, ngày 23 

tháng 10 năm 2022. 

Đăng ký làm thành viên YSEALI và nộp đơn ứng tuyển 

vào chương trình học bổng đợt mùa xuân 2023 này tại 

đây https://tinyurl.com/mry4pc44.  

 

https://www.facebook.com/hashtag/yseali?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWZ2EC_7wDKMbHKOg5_u6n82h40OGNtms_FosEPRLm6C6aSX0zsDm9NTg2bEnhpQza4LD2TJErWnO8LOMajutC5ewRobWJBiVdC-LfWswUnMNGJBoH8ePteFsV9SB0ucQbgEs6PovUNRXkVmGDioOIc&__tn__=*NK-R
https://tinyurl.com/mry4pc44?fbclid=IwAR38mvsE2K1d8wVH0kH1Hb_lbU8o20iniX3iVDL0FSMdrcw2vbkYNkKLonI

