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Sáng ngày 10.12, triển lãm ảnh “Việt Nam trong quá trình chuyển hóa đô
thị” vừa diễn ra tại Trường ĐH Văn Lang. Nhìn những bức ảnh của TPHCM
từ những năm trước, nhiều người không khỏi ngỡ ngàng vì sự thay đổi của
cảnh quan thành phố. 

Tác giả của những bức ảnh trong triển lãm là TS. Michael Waibel. Ông có gần 30 năm kinh
nghiệm nghiên cứu về các đô thị và đặc biệt quan tâm đến thành phố Hồ Chí Minh trong
bối cảnh biến đổi khí hậu.

Trong 30 năm, TS. Michael Waibel đã thu thập rất nhiều tư liệu về sự thay đổi của đô thị
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thành phố Hồ Chí Minh và thực hiện triển lãm ảnh “Việt Nam trong quá trình chuyển hóa
đô thị". 

Xây dựng tuyến đường tàu điện ngầm số 1, nhìn từ phía cầu Sài Gòn, ảnh chụp năm 2014 (trái) và 2019
(phải). 

Xây dựng các tuyến đường giao thông mới xuyên qua những khu vực từ trước đã có mật độ dân cư dày
đặc ở Quận Bình Tân/ Quận Tân Phú
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Quang cảnh nhìn từ cầu Ông Lãnh, nối quận 1 và quận 4 về phía kênh Bến Nghé. Ảnh chụp năm 2003
(phía trên) và năm 2019 (phía dưới)
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Phát triển đô thị tại khu bán đảo Thủ Thiêm năm 2007 và năm 2019 

Xưa là đầm lầy, nay là bất động sản nhà ở. Quang cảnh nhìn từ cầu Rạch Đĩa về phía Nam 
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Thay đổi khác lạ ở khu dân cư Trung Sơn (huyện Bình Chánh) từ năm 2004 đến năm 2019.  

(https://laodongtre.laodong.vn/dao-tao/binh-phuoc-thi-sang-tao-robocon-
chinh-phuc-qua-dieu-vang-769536.ldo)

Bình Phước thi sáng tạo robocon “chinh phục quả
điều vàng" (https://laodongtre.laodong.vn/dao-
tao/binh-phuoc-thi-sang-tao-robocon-chinh-phuc-
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Tin liên quan

Viết bình luận của bạn

qua-dieu-vang-769536.ldo)
Ngày 1.12, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước đã tổ chức thi đấu
chung kết và lễ trao giải cuộc thi sáng tạo robocon mini tỉnh Bình
Phước năm 2019 với chủ đề “chinh phục quả điều vàng”. 

21/11/2019 08:11
MV “Ngày trở về” chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 (https://laodongtre.laodong.vn
/dao-tao/mv-ngay-tro-ve-chao-mung-ngay-nha-giao-viet-nam-2011-767328.ldo)

14/11/2019 07:11
Đẩy mạnh cung cấp kỹ năng tương lai cho học sinh (https://laodongtre.laodong.vn/xa-
hoi/day-manh-cung-cap-ky-nang-tuong-lai-cho-hoc-sinh-765806.ldo)
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Viết bình luận tại đây...

GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên

Địa chỉ email

Sự kiện nóng (https://laodongtre.laodong.vn/event/loi-ich-cho-
nguoi-lao-dong-1085.ldo)

(https://laodongtre.laodong.vn
/tin-tuc/1000-ve-may-bay-
va-1000-ve-xe-cho-nguoi-lao-
dong-xuat-sac-ve-nha-an-
tet-771726.ldo)

1000 vé máy bay và 1000 vé xe cho người lao động xuất
sắc về nhà ăn tết (https://laodongtre.laodong.vn/tin-
tuc/1000-ve-may-bay-va-1000-ve-xe-cho-nguoi-lao-
dong-xuat-sac-ve-nha-an-tet-771726.ldo)

(https://laodongtre.laodong.vn
/tin-tuc/hang-chuc-ngan-nguoi-
lao-dong-binh-duong-chiem-
nguong-man-phao-hoa-dep-
mat-767942.ldo)

Hàng chục ngàn người lao động Bình Dương chiêm
ngưỡng màn pháo hoa đẹp mắt
(https://laodongtre.laodong.vn/tin-tuc/hang-chuc-ngan-
nguoi-lao-dong-binh-duong-chiem-nguong-man-phao-
hoa-dep-mat-767942.ldo)

Vé tàu Tết Canh Tý 2020 vẫn còn nhiều
(https://laodongtre.laodong.vn/tin-tuc/ve-tau-tet-canh-
ty-2020-van-con-nhieu-766129.ldo)
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Tin mới nhất

1.  Philips  ra  mắt  hệ  thống  chụp  cắt  lớp  vi  tính  mới  Incisive  CT
(https://laodongtre.laodong.vn/thi-truong/philips-ra-mat-he-thong-chup-cat-lop-
vi-tinh-moi-incisive-ct-772473.ldo)

2.  Tập  đoàn  WANT~WANT  chính  thức  thâm  nhập  thị  trường  Việt  Nam
(https://laodongtre.laodong.vn/thi-truong/tap-doan-wantwant-chinh-thuc-tham-
nhap-thi-truong-viet-nam-772578.ldo)

3. Nescafé Plan - 10 năm gắn kết với nông dân nâng cao chất lượng cà phê
(https://laodongtre.laodong.vn/thong-tin-doanh-nghiep/nescafe-plan-10-nam-
gan-ket-voi-nong-dan-nang-cao-chat-luong-ca-phe-772470.ldo)

4.  Generali  Việt  Nam  ra  mắt  bảo  hiểm  sức  khỏe  “VITA  –  Sống  Như  Ý”

(https://laodongtre.laodong.vn
/tin-tuc/ve-tau-tet-canh-
ty-2020-van-con-nhieu-
766129.ldo)

(https://laodongtre.laodong.vn
/tin-tuc/tu-8h-ngay-2010-mo-
ban-gan-300000-ve-tau-tet-
canh-ty-2020-760083.ldo)

Từ 8h ngày 20.10, mở bán gần 300.000 vé tàu Tết Canh
Tý 2020 (https://laodongtre.laodong.vn/tin-tuc/tu-8h-
ngay-2010-mo-ban-gan-300000-ve-tau-tet-canh-
ty-2020-760083.ldo)

(https://laodongtre.laodong.vn
/tin-tuc/3300-ve-tau-giam-
gia-50-trong-thang-
10-756137.ldo)

3.300 vé tàu giảm giá 50% trong tháng 10
(https://laodongtre.laodong.vn/tin-tuc/3300-ve-tau-
giam-gia-50-trong-thang-10-756137.ldo)
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(https://laodongtre.laodong.vn/thi-truong/generali-viet-nam-ra-mat-bao-hiem-
suc-khoe-vita--song-nhu-y-772480.ldo)

5.  Võ  đường  Hắc  Báo  -  nơi  đào  tạo  võ  tổng  hợp  MMA  chuyên  nghiệp
(https://laodongtre.laodong.vn/dao-tao/vo-duong-hac-bao-noi-dao-tao-vo-tong-
hop-mma-chuyen-nghiep-772523.ldo)

6.  Công ty Kimberly-Clark và Unicef công bố  dự  định hợp tác tại  Việt  Nam
(https://laodongtre.laodong.vn/thong-tin-doanh-nghiep/cong-ty-kimberly-clark-
va-unicef-cong-bo-du-dinh-hop-tac-tai-viet-nam-772474.ldo)

7.  Nghệ  sĩ  Cello  Đinh  Hoài  Xuân  kể  chuyện  "Trở  về"
(https://laodongtre.laodong.vn/giai-tri/nghe-si-cello-dinh-hoai-xuan-ke-chuyen-
tro-ve-772509.ldo)

8.  Năm  2020:  TPHCM  cần  tuyển  trên  323.000  việc  làm
(https://laodongtre.laodong.vn/ket-noi/nam-2020-tphcm-can-tuyen-tren-323000-
viec-lam-772392.ldo)

9. Ứng dụng xử lý thông tin, tố giác hành vi xâm hại trẻ em có gì đặc biệt?
(https://laodongtre.laodong.vn/tin-tuc/ung-dung-xu-ly-thong-tin-to-giac-hanh-vi-
xam-hai-tre-em-co-gi-dac-biet-772398.ldo)

10. Sau loạt vai phản diện, diễn viên Minh Cúc hóa thân thành "cớm chìm"
(https://laodongtre.laodong.vn/giai-tri/sau-loat-vai-phan-dien-dien-vien-minh-
cuc-hoa-than-thanh-com-chim-772350.ldo)

Nhiều người quan tâm

1.  Bạn trẻ  khởi  nghiệp:  Đừng  ngần ngại  sáng  tạo ra  những  điều mới  mẻ
(https://laodongtre.laodong.vn/dao-tao/ban-tre-khoi-nghiep-dung-ngan-ngai-
sang-tao-ra-nhung-dieu-moi-me-772244.ldo)

2.  Lộ  ảnh  quá  khứ  "mập  tròn"  của  người  đẹp  Miss  Charm  -  Quỳnh  Nga
(https://laodongtre.laodong.vn/giai-tri/lo-anh-qua-khu-map-tron-cua-nguoi-dep-
miss-charm-quynh-nga-772236.ldo)

3.  Năm  2020:  TPHCM  cần  tuyển  trên  323.000  việc  làm
(https://laodongtre.laodong.vn/ket-noi/nam-2020-tphcm-can-tuyen-tren-323000-
viec-lam-772392.ldo)

4.  Sau loạt  vai  phản diện, diễn viên Minh Cúc hóa thân thành "cớm chìm"
(https://laodongtre.laodong.vn/giai-tri/sau-loat-vai-phan-dien-dien-vien-minh-
cuc-hoa-than-thanh-com-chim-772350.ldo)
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(https://laodongtre.laodong.vn
/thi-truong/cuoi-vo-bung-voi-loai-
anh-che-iphone-11-
pro-754034.ldo)

(https://laodongtre.laodong.vn
/an-choi/co-mot-bao-tang-duoc-
hoc-co-truyen-doc-dao-o-binh-
duong-752244.ldo)

(https://laodongtre.laodong.vn
/tin-tuc/2-chu-gau-bi-nhot-trong-
chuong-suot-15-nam-chuan-bi-
duoc-ve-rung-661813.ldo)

5.  Ứng  dụng  xử  lý  thông  tin,  tố  giác  hành  vi  xâm  hại  trẻ  em  có  gì  đặc  biệt?
(https://laodongtre.laodong.vn/tin-tuc/ung-dung-xu-ly-thong-tin-to-giac-hanh-vi-
xam-hai-tre-em-co-gi-dac-biet-772398.ldo)

6.  Nghệ  sĩ  Cello  Đinh  Hoài  Xuân  kể  chuyện  "Trở  về"
(https://laodongtre.laodong.vn/giai-tri/nghe-si-cello-dinh-hoai-xuan-ke-chuyen-
tro-ve-772509.ldo)

7.  Tập  đoàn  WANT~WANT  chính  thức  thâm  nhập  thị  trường  Việt  Nam
(https://laodongtre.laodong.vn/thi-truong/tap-doan-wantwant-chinh-thuc-tham-
nhap-thi-truong-viet-nam-772578.ldo)

8.  Võ  đường  Hắc  Báo  -  nơi  đào  tạo  võ  tổng  hợp  MMA  chuyên  nghiệp
(https://laodongtre.laodong.vn/dao-tao/vo-duong-hac-bao-noi-dao-tao-vo-tong-
hop-mma-chuyen-nghiep-772523.ldo)

9. Nescafé Plan - 10 năm gắn kết với nông dân nâng cao chất lượng cà phê
(https://laodongtre.laodong.vn/thong-tin-doanh-nghiep/nescafe-plan-10-nam-
gan-ket-voi-nong-dan-nang-cao-chat-luong-ca-phe-772470.ldo)

10. Công ty Kimberly-Clark và Unicef công bố  dự  định hợp tác tại  Việt Nam
(https://laodongtre.laodong.vn/thong-tin-doanh-nghiep/cong-ty-kimberly-clark-
va-unicef-cong-bo-du-dinh-hop-tac-tai-viet-nam-772474.ldo)

Ảnh độc lạ
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(https://laodongtre.laodong.vn
/doi-song/thay-giao-ve-huu-
lam-70-con-heo-tu-vo-trung-chao-
don-xuan-ky-
hoi-2019-656445.ldo)

(https://laodongtre.laodong.vn
/tin-tuc/nhung-cay-kieng-hang-ti-
dong-o-hoi-hoa-xuan-pho-nha-
giau-656113.ldo)

(https://laodongtre.laodong.vn
/thi-truong/cho-hoa-ben-binh-
dong-nhung-ngay-can-
tet-655503.ldo)
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