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Chuyển hóa đô thị trong bối cảnh biến đổi khí hậu tại Việt Nam từ
góc nhìn của Tiến sĩ người Đức
Thứ 4, 11/12/2019, 10:33 AM

(Tieudung.vn) - Ngày 10/12, tại TP Hồ Chí Minh, trường ĐH Văn Lang (VLU) phối hợp
với Trung tâm Nghiên cứu vùng và đô thị (CRUS) đã tổ chức buổi gặp gỡ báo chí
với chủ đề: “Chuyển hóa đô thị trong bối cảnh biến đổi khí hậu” và khai mạc triển
lãm ảnh “Việt Nam trong quá trình chuyển hóa đô thị” của TS. Michael Waibel, nhà
địa lý học, chuyên gia lĩnh vực Quy hoạch đô thị (Trường ĐH Hamburg, CHLB Đức).
Chương trình có sự tham dự của PGS. TS Trần Thị Mỹ Diệu, Hiệu Trưởng trường đại học
Văn Lang, TS. Michael Waibel cùng các chuyên gia, nhà nghiên cứu đầu ngành trong lĩnh
vực môi trường của VLU, các đại biểu tập trung thảo luận về các tác động của chuyển đổi
đô thị; các vấn đề di dân ở các khu vực thành thị ảnh hưởng đến khí hậu, tác động đến
môi trường đô thị; đồng thời đưa ra các ý tưởng nghiên cứu và ứng dụng giải quyết vấn
đề ứng phó biến đổi khí hậu trong quá trình chuyển hóa đô thị.
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PGS.TS Trần Thị Mỹ Diệu, Hiệu Trưởng trường đại học Văn Lang phát biểu tại buổi gặp
gỡ.
Theo PGS.TS Lê Thị Kim Oanh, Trưởng khoa Công nghệ VLU, các đô thị lớn của Việt
Nam nói chung và TP Hồ Chí Minh nói riêng đang chuyển hóa mỗi ngày với tốc độ vô
cùng mạnh mẽ trong 30 năm trở lại đây. Sự chuyển hóa này do nhiều yếu tố tác động,
trong đó yếu tố tự nhiên liên quan đến cực trị của thời tiết, biến đổi khí hậu ảnh hưởng
đáng kể đến các dạng thức phát triển không gian, chức năng, tăng trưởng và tương lai
các đô thị. Quá trình chuyển hóa đô thị của TP Hồ Chí Minh và các đô thị khác ở Việt Nam
diễn ra trong bối cảnh biến đổi khí hậu, một trong những vấn đề toàn cầu, chúng ta cần
ứng xử ra sao trong tương lai? Đó là một câu hỏi lớn giành cho các nhà khoa học, nhà
hoạch định chính sách…
Song song với buổi gặp gỡ là triển lãm trưng bày 40 bức ảnh “Việt Nam trong quá trình
chuyển hóa đô thị” của TS. Michael Waibel, về sự thay đổi của Việt Nam trong vòng hơn
10 năm qua nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về biến đổi khí hậu, giúp người
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thưởng lãm, đặc biệt là giảng viên và sinh viên củng cố, tiếp cận và cập nhật thông tin ứng
phó với biến đổi khí hậu.
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Tư vấn tiêu dùng

Câu hỏi thường gặp

Tỉnh táo với… mứt Tết!

Chia sẻ với báo chí tại buổi gặp gỡ, TS Michael Waibel cho biết, Việt Nam đã có sự phát

Nhã Vy

triển đáng kinh ngạc qua từng bức ảnh. Tuy nhiên ông cũng cho rằng, đối với vấn đề phát
triển bền vững của các đô thị thì cần phải có cái nhìn đa chiều. Đồng thời ông cũng lưu ý,

0

Duy nhất tại Việt Nam – Công nghệ
chống thấm lấy cảm hứng từ lá Sen và
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bên cạnh sự phát triển của các đô thị thường kèm theo sự biến mất của những công trình
kiến trúc cổ.
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Được biết, TS. Michael Waibel là nhà địa lý học, chuyên gia trong lĩnh vực Quy hoạch đô
thị (Trường ĐH Hamburg – CHLB Đức). Ông có gần 30 năm kinh nghiệm nghiên cứu về
các đô thị và đặc biệt quan tâm đến TP 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
TP. HCM cũng như một số đô thị lớn tại Việt Nam. Triển lãm ảnh “Việt Nam trong quá trình
chuyển hóa đô thị” tổ chức tại Trường ĐH Văn Lang từ ngày 10 - 17/12/2019.

0

Đề xuất giảm thuế nhập khẩu thịt gà,
thịt lợn từ Mỹ
Phúc Lâm

0

Ra mắt đại sứ thương hiệu của nước
giải khát Thiên Triều An
0

Quang Minh
Thích 8

Cần lưu ý gì khi mua căn hộ dịp cuối
năm?

Chia sẻ 8

Tiểu Thúy
Tags:

Chuyển hóa đô thị

Đô thị

bến đổi khí hậu

0

Home Credit chính thức triển khai dịch
vụ trả góp trực tuyến 0% (ePOS)
Dũng Nguyên

Nhấn vào đây để đánh giá

0

Kiều hối Đông Á dành nhiều quà tặng
“khai xuân” cho khách hàng
Tuyết Mai

Tin liên quan

0

Trúng ngay vàng và iPhone khi trải
nghiệm ứng dụng di động Home Credit
Việt Nam
Dũng Nguyên

0

Tỷ giá
Tập đoàn đến từ Mỹ đoạt

TP Hồ Chí Minh: Kiến nghị
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Bán

SJC HN

42,050 

42,470 

SJC HCM

42,050 

42,450 

thường, tái định cư bổ

SJC ĐN

42,050 

42,470 

sung cho 4,3ha nằm ngoài
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HCM

42,150 

42,370 

ranh Khu đô thị mới Thủ
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Ngoại tệ

Báo Kinh tế & Đô thị đạt Giải B Giải báo chí
với công tác đấu tranh phòng, chống tham
nhũng, lãng phí

Khu đô thị mới Thủ Thiêm: 20 năm chưa có
một công trình công cộng nào hoạt động

Tử vi hàng ngày - Thứ Bảy 28/12/2019 của 12
cung hoàng đạo

Dự báo thời tiết ngày mai 28/12: Hà Nội mưa
nhỏ, trời rét

Vụ giao “đất vàng” cho Vũ “nhôm”: Ông
Nguyễn Hữu Tín bị VKS đề nghị 7 – 8 năm tù

TP Hồ Chí Minh: Cấm thi công, đào đường
vào dịp tết Nguyên Đán

TP Hồ Chí Minh: Cấm đường ở trung tâm
trong đêm nhạc tri ân người hâm mộ bóng đá

Xét xử nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí
Minh và đồng phạm: Đào Anh Kiệt kêu oan

Dự báo thời tiết ngày mai 27/12: Hà Nội mưa
phùn, trời rét đậm

Tử vi hàng ngày - Thứ Sáu 27/12/2019 của 12
cung hoàng đạo

TP Hồ Chí Minh: Không khí trở xấu, AQI
nhiều nơi trên 150
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EUR (/?

25,518.68 25,600.54

Thời sự
Dự báo thời tiết ngày mai
29/12: Hà Nội mưa rét

(Tieudung.vn) Theo Trung
tâm Dự báo Khí tượng
Thủy văn Quốc gia, Hà Nội
có mưa vài nơi. Gió...

Ông Nguyễn Hữu Tín và đồng phạm gây thiệt
hại cho Nhà nước hơn 800 tỷ đồng

Dự báo thời tiết ngày mai
28/12: Hà Nội mưa nhỏ,
trời rét

Tin mới nhất

(Tieudung.vn) Theo Trung
Dự báo thời tiết
ngày mai 30/12:
Hà Nội sáng sớm
có sương mù,
trưa trời nắng

Tử vi hàng ngày Thứ Hai
30/12/2019 của 12
cung hoàng đạo

tâm Dự báo Khí tượng
Thủy văn Quốc gia, có
mưa nhỏ vài nơi. Gió đông...

Dự báo thời tiết ngày mai 27/12: Hà Nội mưa
phùn, trời rét đậm
Cấm xe 6 giờ trên phố đi bộ Nguyễn Huệ để
đón năm mới 2020

Tử vi hàng ngày - Chủ Nhật 29/12/2019 của
12 cung hoàng đạo

(Tieudung.vn) Dự báo Hà Nội có mưa và
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