
29.12.19, 17(21Biến đổi đô thị Việt Nam qua góc nhìn của Tiến sĩ người Đức | Thời sự | GD&TĐ

Seite 1 von 6https://giaoducthoidai.vn/thoi-su/bien-doi-do-thi-viet-nam-qua-goc-nhin-cua-tien-si-nguoi-duc-4052094-v.html

Chủ Nhật, ngày 29 tháng 12 năm 2019
# Tuyển sinh 2019 (h"ps://giaoducthoidai.vn/event/cap-nhat-thong-tin-tuyen-sinh-nam-2019-78.html)  # Nhà giáo & Chính sách (h"ps://giaoducthoidai.vn/chinh-sach/)  

 (/rss.html)

Biến đổi đô thị Việt Nam qua góc nhìn của
Tiến sĩ người Đức
CÔNG CHƯƠNG - 17:37 10/12/2019

GD&TĐ - Ngày 10/12, tại Trường ĐH Văn Lang đã khai mạc triển lãm ảnh “Việt
Nam trong quá trình chuyển hóa đô thị” và gặp gỡ, giao lưu với TS Michael
Waibel – nhà địa lý học, chuyên gia lĩnh vực Quy hoạch đô thị (Trường ĐH
Hamburg – Đức).

TS Michael Waibel giới thiệu về bức ảnh ông chụp khu vực cảng Ba Son năm 2003 và năm 2019

Chương trình mang chủ đề “Chuyển hóa đô thị trong bối cảnh biến đổi khí hậu” do Trung
tâm Nghiên cứu vùng và đô thị (CRUS) phối hợp với Trường ĐH Văn Lang (VLU) tổ chức.

Tham gia chương trình, TS Michael Waibel và các chuyên gia, nhà nghiên cứu đầu ngành
trong lĩnh vực môi trường của VLU chia sẻ, 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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Mặt cầu Thăng Long sửa rồi hỏng ngay là
do dùng công nghệ “copy”?

(/thoi-su/mat-cau-thang-long-sua-roi-
hong-ngay-la-do-dung-cong-nghe-copy-
4055310-l.html)

#Cầu Thăng …

Lời khai nghi can Hàn Quốc tàn sát gia đình
đồng hương, đốt ô tô ở Sài Gòn

(/phap-luat/loi-khai-nghi-can-han-quoc-
tan-sat-gia-dinh-dong-huong-dot-o-to-o-
sai-gon-4055273-l.html)
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Khu vực triển lãm ảnh “Việt Nam trong quá trình chuyển hóa đô thị”.  

Bên cạnh đó, 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 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. 

TS Michael Waibel giới thiệu lịch sử một số bức ảnh ông chụp TPHCM 

Với những bức ảnh chụp cùng một địa điểm nhưng có khoảng cách thời gian hơn 10 năm
TS Michael Waibel đưa người xem tìm về ký ức về một số khu vực trước đây của các TP
như: TPHCM, Đà Nẵng..., đồng thời cũng cho thấy sự phát triển của các đô thị với bức ảnh
mới chụp trong năm 2019.

Theo TS Michael Waibel, Việt Nam đã có sự phát triển đáng kinh ngạc qua từng bức ảnh.
Tuy nhiên, TS Michael Waibel 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, bên cạnh sự phát triển của
các đô thị thường kèm theo sự biến mất của những công trình kiến trúc cổ.

Đặc biệt khi giới thiệu về một số công trình kiến trúc có bề dày lịch sử của TPHCM như
cảng Ba Son, ông lấy làm tiếc và buồn vì theo sự phát triển của đô thị  công trình có kiến
trúc đẹp này đã không còn tồn tại mà thay vào đó là những tòa nhà hiện đại.

TP.HCM sẽ số hóa hồ sơ
khám chữa bệnh cho
người dân 
(/thoi-su/tphcm-se-so-
hoa-ho-so-kham-chua-
benh-cho-nguoi-dan-
4055757-v.html)

TP.HCM: Lĩnh vực CNTT
đóng góp 4,44% vào sản
phẩm nội địa thành phố
(/thoi-su/tphcm-linh-
vuc-cnI-dong-gop-
444-vao-san-pham-noi-
dia-thanh-pho-
4055652-v.html)

Hà Nội: Công khai danh
sách giáo viên hợp đồng
được xét đặc cách
(/thoi-su/ha-noi-cong-
khai-danh-sach-giao-
vien-hop-dong-duoc-
xet-dac-cach-4055618-
l.html)

Tuyên án vụ Mobifone
mua 95% cổ phần AVG:
Nguyễn Bắc Son đã bị
tuyên mức án nào?(/thoi-su/tuyen-an-vu-
mobifone-mua-95-co-
phan-avg-nguyen-bac-
son-da-bi-tuyen-muc-
an-nao-4055578-v.html)

Quảng Nam: Tập huấn
công tác thông tin cơ sở
năm 2019
(/thoi-su/quang-nam-
tap-huan-cong-tac-
thong-tin-co-so-nam-
2019-4055541-c.html)

ĐỌC NHIỀU NHẤT

Vì sao các chuyên gia khảo cổ không dám khai quật
lăng mộ Võ Tắc Thiên?

Cứ về quê là vợ lại giản dị bất thường, chồng chết
lặng sau khi nghe lén cuộc điện thoại

Ukraine cảnh báo Đức nên chống lại “Dòng chảy
phương Bắc 2”

Đàn bà có 4 thứ càng ''nhỏ'' thì đàn ông càng mê
mẩn không rời

Vợ hùng hổ đi đánh ghen nhưng đến nơi lại cười
như ‘được mùa’

by
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PGS.TS Lê Thị Kim Oanh - Trưởng khoa Công nghệ VLU phát biểu tại buổi giao lưu 

TS. Michael Waibel là nhà địa lý học, chuyên gia trong lĩnh vực
Quy hoạch đô thị (Trường ĐH Hamburg – Đức). Ông có gần 30
năm kinh nghiệm nghiên cứu về các đô thị và đặc biệt quan tâm
đến TPHCM 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 TPHCM, kết tinh trong 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.
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Năm 2019 tổng sản phẩm
trong nước (GDP) tăng
7,02%
(/thoi-su/nam-2019-
tong-san-pham-trong-
nuoc-gdp-tang-702-
4055737-v.html)

Thời tiết 29/12: Thủ đô Hà
Nội trời rét, nhiệt độ thấp
nhất từ 14-17 độ
(/thoi-su/thoi-tiet-2912-
thu-do-ha-noi-troi-ret-
nhiet-do-thap-nhat-tu-
1417-do-4055715-v.html)
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