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Chuyện “nhập khẩu” giáo dục
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giao-duc-56924.html)
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giao-
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Với  xu  hướng  toàn

cầu hóa và hội nhập

mạnh mẽ, việc các nước học hỏi kinh nghiệm

và nhập khẩu các mô hình giáo dục tiên tiến

trên thế giới đang trở nên ngày ...

PTIT đón nhận Huân chương Độc lập hạng

Nhất (http://baoquocte.vn/ptit-don-nhan-

huan-chuong-doc-lap-hang-nhat-57077.html)

Một tiếng chuông cảnh tỉnh

(http://baoquocte.vn/mot-tieng-chuong-canh-

tinh-56927.html)

Nâng cao nhận thức về hội nhập quốc tế

(http://baoquocte.vn/nang-cao-nhan-thuc-ve-

hoi-nhap-quoc-te-57021.html)

Hãy giúp trẻ tìm thấy... chính mình

(http://baoquocte.vn/hay-giup-tre-tim-thay-

chinh-minh-55471.html)

(http://baoquocte.vn

/hay-giup-tre-tim-

thay-chinh-

minh-55471.html)

Bố  mẹ  thông  minh

hay  giáo  viên  giỏi,

thực ra chỉ  là người  phát hiện, sàng lọc,  mài

giũa. Mỗi đứa trẻ đều là một mỏ quặng, nhìn bề

ngoài xù xì, thô ráp và ...

Đầu năm bàn chuyện tương lai

(http://baoquocte.vn/dau-nam-ban-chuyen-

tuong-lai-42590.html)

“Nếu ba không quay lại, con sẽ gọi cảnh

sát”! (http://baoquocte.vn/neu-ba-khong-

quay-lai-con-se-goi-canh-sat-41135.html)

Cái cổng chào và khoản nợ 15.000 tỷ đồng

nông thôn mới (http://baoquocte.vn/cai-

cong-chao-va-khoan-no-15000-ty-dong-

nong-thon-moi-37546.html)
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“Sáng tạo như người
Thụy Điển”
(http://baoquocte.vn
/phat-dong-cuo-c-thi-
sa-ng-ta-o-nhu-nguo-
i-thu-y-die-
n-57185.html)
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Ngày 6/9, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội phối hợp với Đại sứ

quán (ĐSQ) Vương quốc Bỉ tại Việt Nam tổ chức hội thảo “Mạng

lưới kiến thức để phát triển các khu ở bền vững tại Việt Nam"

(LNSNV).

World Bank và Bộ Xây dựng hợp tác phát triển đô thị bền vững (http://baoquocte.vn

/world-bank-va-bo-xay-dung-hop-tac-phat-trien-do-thi-ben-vung-51985.html)

Phát triển đô thị tại Việt Nam đang thay đổi (http://baoquocte.vn/phat-trien-do-thi-

tai-viet-nam-dang-thay-doi-40106.html)

Mạng  lưới  LNSVN  do  Khoa  Công  nghệ  xây  dựng  -  Trường  ĐH

Leuven (Vương quốc Bỉ) khởi xướng và hoạt động khá thành công tại

Bỉ.

Tới dự hội thảo có bà Jehanne Roccas, Đại sứ Vương quốc Bỉ tại Việt

Nam, đại diện các trường Đại học (ĐH) Leuven, ĐH Xây dựng, ĐH

Quốc gia Hà Nội, Viện phát triển đô thị Xanh, các kiến trúc sư, các

giảng viên, chuyên gia và nhà nghiên cứu quy hoạch kiến trúc tại Việt

Nam.

Like 48
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(http://baoquocte.vn/stores/news_dataimages/tranlieu/092017/06/13
/131554_20170906_091951.jpg)

Đại diện ĐH Leuven trình bày tại hội thảo. (Ảnh: DL)

Tại hội thảo, bà Jehanne Roccas cho biết, mục tiêu của mạng lưới là

tăng cường tính bền vững trong hoạt động phát triển đô thị theo cách

thức tích hợp cho các khu vực dễ chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt và hạn

hán thông qua cách tiếp cận liên ngành. Mạng lưới hướng tới sự kết

nối các chuyên gia tại  Bỉ và Việt Nam trong lĩnh vực kiến trúc, xây

dựng, quy hoạch đô thị, năng lượng bền vững, kiến trúc cảnh quan,

các ngành khoa học xã hội, xanh hóa, thủy văn. Mặt khác, mạng lưới

cũng kỳ vọng sẽ hỗ trợ cho việc thực hiện xây dựng các khu ở bền

vững tại Việt Nam.

Hội thảo xoay quanh vấn đề phát triển đô thị dưới tác động của biến

đổi khí hậu, tập trung vào các nội dung: giảm nhẹ rủi ro bởi lũ lụt –

việc có thể thực hiện được thông qua xanh hóa đô thị, các nhu cầu

nhà ở liên quan tới sự thích ứng với khí hậu và khả năng đáp ứng nhu

cầu sử dụng nước, quy hoạch đô thị, kiến trúc cảnh quan và năng

lượng bền vững.

(http://baoquocte.vn/stores/news_dataimages/tranlieu/092017/06/13
/131548_20170906_095416.jpg)

Bà Jehanne Roccas, Đại sứ Vương quốc Bỉ tại Việt Nam trả lời phỏng vấn báo chí bên lề

hội thảo. (Ảnh: DL)

Chia sẻ với TG&VN, PGS.TS Phạm Hùng Cường, Trưởng khoa Kiến

trúc & Quy hoạch, ĐH Xây dựng Hà Nội cho biết, chủ đề mạng lưới

kiến thức phát triển các khu dân cư bền vững tại Việt Nam đang mang

tính thời sự rất lớn. Theo TS. Cường, sự phát triển của các khu dân

cư ở Việt Nam hiện nay cũng chịu sức ép về phát triển kinh tế. Và đôi

khi,  sự  phát  triển kinh tế  không tương đồng với  việc gìn  giữ  môi

trường và khả  năng chống chịu với  hậu quả  của biến đổi  khí hậu.

Điều này được ghi nhận ở cả khu vực đô thị và nông thôn, đặc biệt là

khu vực nông thôn ven các khu đô thị, khu công nghiệp lớn.

"Chúng tôi mong muốn, hội thảo này và các hoạt động tiếp theo của

dự án sẽ thiết lập mạng lưới về kiến thức để các chuyên gia, các nhà

khoa học, các cấp chính quyền, các doanh nghiệp và người dân cùng
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tìm hiểu, đánh giá về thực trạng phát triển tại các khu vực dân cư, từ

đó nhận ra những yếu tố tích cực và tiêu cực, khắc phục và phát triển

khu dân cư bền vững trong tương lai”, TS. Phạm Hùng Cường nhấn

mạnh.

Được biết, hội thảo này là hoạt động đầu tiên, mang tính khởi động

việc thiết lập mạng lưới LNSNV tại Việt Nam. Theo TS. Phạm Hùng

Cường, dự án sẽ được triển khai trước hết trong các trường ĐH, các

viện nghiên cứu để khảo sát, đánh giá, nhận diện vấn đề, từ đó kết

nối được với sự quan tâm của chính quyền các cấp, cụm dân cư và

các doanh nghiệp để có hành động thiết thực hơn, chuyển tải những ý

tưởng về sự phát triển bền vững này trở thành những hành động cụ

thể, ý nghĩa.

Qua dự án này, với sự giúp đỡ của ĐSQ Bỉ, Việt Nam sẽ học hỏi ở

nước bạn những kinh nghiệm thành công trong việc tổ  chức mạng

lưới kiến thức để phát triển khu dân cư bền vững, nhất là tại các khu

đô thị.

“Sau hội thảo này, ĐSQ Bỉ và Trường ĐH Xây dựng sẽ tiếp tục xây

dựng các mối quan hệ với các trường ĐH, các viện nghiên cứu và

trước tiên tập trung nghiên cứu ở khu vực Hà Tĩnh”, TS. Cường cho

biết.

(http://baoquocte.vn

/166-trieu-usd-giup-

viet-nam-phat-trien-

do-thi-va-giam-

ngheo-22283.html)

166 triệu USD giúp Việt Nam phát triển đô thị và

giảm nghèo (http://baoquocte.vn/166-trieu-usd-

giup-viet-nam-phat-trien-do-thi-va-giam-ngheo-

22283.html)

Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Chính phủ Việt Nam

vừa ký hai hiệp định vay vốn và một hiệp định tài trợ ...

(http://baoquocte.vn

/huong-toi-do-thi-

xanh-va-thich-ung-

voi-bien-doi-khi-

hau-23630.html)

Hướng tới đô thị xanh và thích ứng với biến đổi khí

hậu (http://baoquocte.vn/huong-toi-do-thi-xanh-va-

thich-ung-voi-bien-doi-khi-hau-23630.html)

Ngày 24/10, Hội thảo quốc tế “Phát triển đô thị hợp nhất -

Hướng tới các đô thị xanh và thích ứng với biến đổi ...

(http://baoquocte.vn

/phat-trien-do-thi-

ben-vung-can-co-

su-phoi-hop-da-

nganh-24387.html)

Phát triển Đô thị bền vững: Cần có sự phối hợp đa

ngành (http://baoquocte.vn/phat-trien-do-thi-ben-

vung-can-co-su-phoi-hop-da-nganh-24387.html)

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Hồng Quân đã khẳng định như

vậy tại "Diễn đàn Phát triển Đô thị Bền vững 2009" khai mạc ...

Dương Liễu

Be the first of your friends to like this

phát triển đô thị (http://baoquocte.vn/tag/phat-trien-do-thi.tag)

ĐSQ Bỉ tại Việt Nam (http://baoquocte.vn/tag/dsq-bi-tai-viet-nam.tag)

Jehanne Roccas (http://baoquocte.vn/tag/jehanne-roccas.tag)
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Cứu trợ khẩn cấp hơn 1,5 tỷ đồng cho người dân miền Trung
(http://baoquocte.vn/cuu-tro-khan-cap-hon-15-ty-dong-cho-nguoi-dan-mien-
trung-57188.html) - (17:56 | 18/09/2017)

Bê bối gian lận khí thải khiến 5.000 người tử vong mỗi năm
(http://baoquocte.vn/be-boi-gian-lan-khi-thai-khien-5000-nguoi-tu-vong-moi-
nam-57170.html) - (16:32 | 18/09/2017)

Phụ nữ quá gầy có thể gặp vấn đề về sinh sản (http://baoquocte.vn/phu-nu-
qua-gay-co-the-gap-van-de-ve-sinh-san-57152.html) - (14:47 | 18/09/2017)

Những thiệt hại bước đầu khi cơn bão đi qua miền Trung (http://baoquocte.vn
/nhung-thiet-hai-buoc-dau-khi-con-bao-di-qua-mien-trung-57042.html) - (18:19 |
15/09/2017)

Hy vọng mới cho cặp vợ chồng có gene tan máu bẩm sinh
(http://baoquocte.vn/hy-vong-moi-cho-cap-vo-chong-co-gene-tan-mau-bam-
sinh-57011.html) - (16:37 | 15/09/2017)

1/5 số ca tử vong trên thế giới là do ăn kiêng không hợp lý
(http://baoquocte.vn/15-so-ca-tu-vong-tren-the-gioi-la-do-an-kieng-khong-hop-
ly-57010.html) - (15:20 | 15/09/2017)

Nhà gỗ hình lon bia có một không hai nằm giữa rừng (http://baoquocte.vn
/nha-go-hinh-lon-bia-co-mot-khong-hai-nam-giua-rung-56997.html) - (11:39 |
15/09/2017)

Phó Thủ tướng chỉ đạo ứng phó bão số 10 ở Quảng Bình (http://baoquocte.vn

PGS.TS Phạm Hùng Cường (http://baoquocte.vn/tag/pgsts-pham-hung-cuong.tag)

ĐH Xây dựng (http://baoquocte.vn/tag/dh-xay-dung.tag)

ngoại giao (http://baoquocte.vn/tag/ngoai-giao.tag)

đối ngoại (http://baoquocte.vn/tag/doi-ngoai.tag)

quốc tế (http://baoquocte.vn/tag/quoc-te.tag)

Bình luận bài viết tại đây...

Gửi

[ XEM THÊM ] (HTTP://BAOQUOCTE.VN/XA-HOI/DOI-SONG-SUC-KHOE&BY-

DATE=2017-09-14T15-12)
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