Khía cạnh xã hội của vấn ñề thay ñổi khí hậu:
Tầng lớp trung lưu mới ở khu vực ñô thị là nhóm mục tiêu của phát triển ñô thị bền vững

Khía cạnh xã hội của vấn ñề thay ñổi khí hậu:
Tầng lớp trung lưu mới ở khu vực ñô thị là nhóm mục tiêu của phát triển ñô thị bền vững

Bối cảnh

Khía cạnh xã hội của vấn ñề thay ñổi khí hậu:
Tầng lớp trung lưu mới ở khu vực ñô thị là nhóm
mục tiêu của phát triển ñô thị bền vững

Dự án:
Cơ cấu ñiều chỉnh quy hoạch thích hợp với môi trường
khí hậu khu vực ñô thị thành phố Hồ Chí Minh
Những chiến lược bền vững về khí hậu – năng lượng hiệu quả và những
mẫu nhà ở ñiển hình cho những ðại ñô thị trong tương lai

… trong lĩnh vực nhà ở tiết kiệm năng lượng

Chương trình tài trợ “ Nghiên cứu về phát triển bền vững của các ðại ñô thị trong
tương lai” do Bộ Nghiên cứu và Giáo dục thuộc Cộng hòa Liên bang ðức (BMBF)

GS. Michael Waibel

Cơ quan ñứng ñầu: BTU Cottbus – ðức
Thời gian tài trợ: 2008-2013 (5 năm)
Tiếp cận: Thực hiện dự án nghiên cứu mang tính học thuật
Bối cảnh: các ðại ñô thị là hạt nhân của tiến trình nghiên cứu và là những thử
nghiệm ñổi mới
Liên quan ñến WP9:
Những mẫu nhà ở ñiển hình về khí hậu – năng lượng hiệu quả
GS. Michael Waibel

BÀI GiẢNG CHUYÊN ðỀ MỞ RỘNG, 03-04-2009

Khía cạnh xã hội của vấn ñề thay ñổi khí hậu:
Tầng lớp trung lưu mới ở khu vực ñô thị là nhóm mục tiêu của phát triển ñô thị bền vững

Tại sao lại là tầng lớp trung lưu khu vực ñô thị?
• Tầng lớp trung lưu mới nổi là nhóm mục tiêu của những giải pháp nhà ở tiết kiệm
năng lượng và phong cách sống thân thiện với môi trường

GS. Michael Waibel

BÀI GiẢNG CHUYÊN ðỀ MỞ RỘNG, 03-04-2009

www.michael-waibel.de
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Khía cạnh xã hội của vấn ñề thay ñổi khí hậu:
Tầng lớp trung lưu mới ở khu vực ñô thị là nhóm mục tiêu của phát triển ñô thị bền vững

Mô tả hệ thống chuyển hóa năng lượng nhà ở

• “Khách hàng Mới” -> hơn 1 tỷ trên toàn thế giới
• Tiêu ñiểm: nhóm hoạt ñộng chủ yếu cho tính bền vững toàn cầu
-> Góp phần vào việc phát triển sáng kiến về những
cách sống tập trung
-> Hành vi ứng xử của tầng lớp trung lưu khu vực ñô thị hiện nay
hình thành vai trò ñiển hình cho các tầng lớp trung
lưu trong tương lai
-> Bắt buộc giảm thiểu những dấu ấn sinh thái!
• ðến nay: phần nhiều ñã hướng ñến việc bảo vệ quyền
lợi người sử dụng
• Chưa ñủ thích nghi: giảm thiểu khó khăn tại TPHCM
• Làm thế nào ñể giảm thiểu tình trạng phát triển bùng phát

Nguồn: Own Design after: Jackson 2006: p.69.

• Các hộ gia ñình tiêu thụ 35% năng lượng của tòan thành phố HCM

Việc tiêu thụ trực tiếp hay gián tiếp liên quan ñến vai trò
quan trọng của nhà ở

Xúc tác Hành vi ứng xử Thân thiện môi trường?!
GS. Michael Waibel

BÀI GiẢNG CHUYÊN ðỀ MỞ RỘNG, 03-04-2009

Khía cạnh xã hội của vấn ñề thay ñổi khí hậu:
Tầng lớp trung lưu mới ở khu vực ñô thị là nhóm mục tiêu của phát triển ñô thị bền vững

Những mẫu nhà ở ñiển hình về hiệu quả khí hậu
và năng lượng
 Các công trình ñều ñược tính toán như là một phần quan trọng trong
tổng năng lượng sử dụng, lên ñến 50% ở một vài nước phát triển
(->Siemens-Nghiên cứu Luân ñôn)
 Việc thiết kế và sử dụng năng lượng của các công trình ñều liên quan
ñến vấn ñề khí hậu
 Ở TPHCM, các hộ gia ñình tiêu thụ 35% tổng năng lượng của thành phố
 Vấn ñề này bên cạnh một số vấn ñề khác là khởi nguồn từ các mẫu nhà
không phù hợp với ñiều kiện khí hậu vùng nhiệt ñới và cận nhiệt ñới
 Trong bối cảnh bùng nổ kinh tế, ngày càng nhiều các hộ gia ñình sử
dụng ñiều hòa nhiệt ñộ ñể làm mát không gian sống là một ví dụ
 Tiêu thụ năng lượng tăng mạnh, ñốt nóng thêm các vùng lận cận (ñảo
nhiệt ñô thị)
 Kiến thức hạn chế của ñịa phương về giải pháp kiến trúc tiết kiệm năng
lượng và công nghệ mới

GS. Michael Waibel

BÀI GiẢNG CHUYÊN ðỀ MỞ RỘNG, 03-04-2009
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Khía cạnh xã hội của vấn ñề thay ñổi khí hậu:
Tầng lớp trung lưu mới ở khu vực ñô thị là nhóm mục tiêu của phát triển ñô thị bền vững

Tăng trưởng Thu nhập Hộ gia ñình ở các Thành
phố Lớn của Việt nam (HN, HCMC, HP, ðN, CT)
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Tầng lớp trung lưu phát triển nhanh!
Nguồn: Christoph Hesse 2009
BÀI GiẢNG CHUYÊN ðỀ MỞ RỘNG, 03-04-2009
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Khía cạnh xã hội của vấn ñề thay ñổi khí hậu:
Tầng lớp trung lưu mới ở khu vực ñô thị là nhóm mục tiêu của phát triển ñô thị bền vững
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Nhóm ñối tượng trung lưu chính -> tiềm năng!
Loại nhà ở ñược ñiều tra chính là nhà mặt tiền -> nguyên trạng!
GS. Michael Waibel

BÀI GiẢNG CHUYÊN ðỀ MỞ RỘNG, 03-04-2009
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Khía cạnh xã hội của vấn ñề thay ñổi khí hậu:
Tầng lớp trung lưu mới ở khu vực ñô thị là nhóm mục tiêu của phát triển ñô thị bền vững

Nhà ở của Tầng lớp Trung lưu Khu vực ðô thị

GS. Michael Waibel

BÀI GiẢNG CHUYÊN ðỀ MỞ RỘNG, 03-04-2009

Waibel 2009
www.michael-waibel.de

Khía cạnh xã hội của vấn ñề thay ñổi khí hậu:
Tầng lớp trung lưu mới ở khu vực ñô thị là nhóm mục tiêu của phát triển ñô thị bền vững

Nhà ở của Tầng lớp Trung lưu Khu vực ðô thị

Waibel 2005-2008

Waibel 2005-2009

Nhà mặt tiền là phổ biến nhất -> tốt nhất là giữ nguyên trạng!?
GS. Michael Waibel

BÀI GiẢNG CHUYÊN ðỀ MỞ RỘNG, 03-04-2009

www.michael-waibel.de

Nhà Trong ngõ -> nhóm thu nhập thấp của tầng lớp trung lưu

Khía cạnh xã hội của vấn ñề thay ñổi khí hậu:
Tầng lớp trung lưu mới ở khu vực ñô thị là nhóm mục tiêu của phát triển ñô thị bền vững

Giá nhà so với Loại nhà

GS. Michael Waibel

BÀI GiẢNG CHUYÊN ðỀ MỞ RỘNG, 03-04-2009
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Khía cạnh xã hội của vấn ñề thay ñổi khí hậu:
Tầng lớp trung lưu mới ở khu vực ñô thị là nhóm mục tiêu của phát triển ñô thị bền vững

Tổng diện tích sàn so với Nhà loại I

Nhà trong ngõ

n=80

Nhà trong ngõ

n=103

Nhà mặt tiền

Nhà mặt tiền

n=203

n=185

Biệt thự

n=49

Căn hộ/
Chung cư

n=51

Biệt thự

n=52

n=314

Tất cả

n=409

Tất cả
0%

20%

40%

60%

80%

100%

< 15,000 USD 15,000-30,000 USD 30,000-50,000 USD 50,000-75,000 USD
> 150,000 USD Không biểt
100,000-150,000 USD
75,000-100,000 USD

0%
Dưới 50 m2

20%
50-99 m2

40%
100-149 m2

Nguồn: Waibel/TNS 2009

Khối lượng Tiền Khổng lồ chi cho Nhà ở!
BÀI GiẢNG CHUYÊN ðỀ MỞ RỘNG, 03-04-2009
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Nguồn: Waibel/TNS 2009

Mối tương quan chặt chẽ giữa Loại nhà và Diện tích sàn
GS. Michael Waibel
www.michael-waibel.de
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Khía cạnh xã hội của vấn ñề thay ñổi khí hậu:
Tầng lớp trung lưu mới ở khu vực ñô thị là nhóm mục tiêu của phát triển ñô thị bền vững

Không gian sng/
ð u ng i

Tổng diện tích sàn so với Nhà loại II
Din tích sàn trung bình theo m2, s liu tuyt ñi

Khía cạnh xã hội của vấn ñề thay ñổi khí hậu:
Tầng lớp trung lưu mới ở khu vực ñô thị là nhóm mục tiêu của phát triển ñô thị bền vững
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Nguồn: Waibel/TNS 2009, Waibel /Gravert 2006

Loại nhà & Thu nhập ảnh hưởng ñáng kể ñến Không gian sống
GS. Michael Waibel

BÀI GiẢNG CHUYÊN ðỀ MỞ RỘNG, 03-04-2009

www.michael-waibel.de

0%
Ít hơn 300,000 VND

KW gi /
ñ u ng i

Mc trung bình s KW/gi , s liu tuyt ñi
Nhà trong ngõ
Nhà mặt tiền
Căn hộ/
Chung cư

55

n=77

67

n=138

60

n=37

100

Biệt thự

n=35

40%

300-599,000 VND

2 tr-2.999 tr

1.5 tr-2 tr.

60%
600-999,000 VND

3 tr-4.499 tr

> 4.5 tr

100%

1 tr-1.499 tr
Nguồn: Waibel/TNS 2009

Mối tương quan chặt chẽ giữa Loại nhà và Hóa ñơn ñiện
GS. Michael Waibel
www.michael-waibel.de

Khía cạnh xã hội của vấn ñề thay ñổi khí hậu:
Tầng lớp trung lưu mới ở khu vực ñô thị là nhóm mục tiêu của phát triển ñô thị bền vững

Loại nhà trong mối tương quan với Sở hữu
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Loại nhà & Thu nhập ảnh hưởng ñến Tiêu thụ ðiện năng
GS. Michael Waibel

BÀI GiẢNG CHUYÊN ðỀ MỞ RỘNG, 03-04-2009
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Nguồn: Waibel/TNS 2009

Xe máy có ở mọi nhà – Sở hữu Ô tô chỉ có ở nhà Biệt thự
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Khía cạnh xã hội của vấn ñề thay ñổi khí hậu:
Tầng lớp trung lưu mới ở khu vực ñô thị là nhóm mục tiêu của phát triển ñô thị bền vững
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Nguồn: Waibel/TNS 2009

Rất nhiều Thiết bị với tất cả các Ứng dụng Tiêu chuẩn Gia ñình
BÀI GiẢNG CHUYÊN ðỀ MỞ RỘNG, 03-04-2009
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GS. Michael Waibel

BÀI GiẢNG CHUYÊN ðỀ MỞ RỘNG, 03-04-2009

Khía cạnh xã hội của vấn ñề thay ñổi khí hậu:
Tầng lớp trung lưu mới ở khu vực ñô thị là nhóm mục tiêu của phát triển ñô thị bền vững

Loại nhà trong mối tương quan với Sở hữu
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Source: Waibel/TNS 2009, Waibel /Gravert 2006
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Khía cạnh xã hội của vấn ñề thay ñổi khí hậu:
Tầng lớp trung lưu mới ở khu vực ñô thị là nhóm mục tiêu của phát triển ñô thị bền vững

Tiêu thụ ðiện năng/ Nhà loại II
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GS. Michael Waibel
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Nguồn: Waibel/TNS 2009

Ít Thiết bị sử dụng Công nghệ Tiết kiệm Năng lượng
BÀI GiẢNG CHUYÊN ðỀ MỞ RỘNG, 03-04-2009
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Khía cạnh xã hội của vấn ñề thay ñổi khí hậu:
Tầng lớp trung lưu mới ở khu vực ñô thị là nhóm mục tiêu của phát triển ñô thị bền vững
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Tại sao anh/chị không lắp ñặt một hệ thống nước nóng năng
lượng mặt trời?
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Khía cạnh xã hội của vấn ñề thay ñổi khí hậu:
Tầng lớp trung lưu mới ở khu vực ñô thị là nhóm mục tiêu của phát triển ñô thị bền vững
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Nguồn: Waibel/TNS 2009, n=68

Giá vừa phải – Mức ñộ thỏa mãn cao
GS. Michael Waibel
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Khía cạnh xã hội của vấn ñề thay ñổi khí hậu:
Tầng lớp trung lưu mới ở khu vực ñô thị là nhóm mục tiêu của phát triển ñô thị bền vững

Tại sao anh/chị không lắp ñặt một hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời?

…nhi u câu tr l i, s liu tuyt ñi

GS. Michael Waibel
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Anh/chị làm cách nào ñể ñạt ñược mức ñộ Thoải mái trong Ngôi nhà của mình?

…nhi u câu tr l i, s liu tuyt ñi

Không quan tâm

143

Không thể lắp ñặt thiết bị ñó
trên mái nhà tôi
Chưa biết về
khả năng này
Không ñủ tiền

93
85

Thông gió Tự nhiên/
mở cửa sổ và cửa ra vào

181

ðiều hòa nhiệt ñộ

129

84

Tôi mong ñược hỗ trợ
ñể mua thiết bị này
Tôi không tin là năng lượng tiết
kiệm ñược lại ñủ bù lại giá tiền
mua thiết bị ñó
Không tin công nghệ này

76

Gió tạo ra bằng quạt

48

Thay ñổi cách bố trí
trong nhà

43
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n=341
Source: Waibel/TNS 2009

Nâng cao Nhận thức & Khuyến khích, vd Không ñánh thuế
GS. Michael Waibel
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Bếp

n=14

GS. Michael Waibel
www.michael-waibel.de
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Mức ñộ hài lòng với
…tiêu th năng l ng
xét v chi phí năng l ng

…tình trng nhà 

14%
n=83

80 100 120 140 160 180 200

Dirk Schwede bổ xung thêm bình luận

n=248

Phòng
sinh hoạt

60
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nói chung
Phòng ngủ
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Source: Waibel/TNS 2009

Khía cạnh xã hội của vấn ñề thay ñổi khí hậu:
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Sử dụng ðiều hòa Nhiệt ñộ trong các phòng chính
trong nhà

60

2%

12%

16%

25%

46%

56%
0%

1%

28%

20%

40%

60%

Dưới 2 giờ

2-4 giờ

4-6 giờ

6-8 giờ

10-12 giờ

> 12 giờ

80%

100%
Rất hài lòng

Sự thoải mái trong phòng ngủ là quan trọng nhất
BÀI GiẢNG CHUYÊN ðỀ MỞ RỘNG, 03-04-2009

Hài lòng

Chấp nhận ñược

Không hài lòng

Hoàn toàn không hài lòng

Nguồn: Waibel/TNS 2009, only shophouses, n=203

Nguồn: Waibel/TNS 2009

Sự khác biệt nhỏ giữa tình trạng nhà ở & năng lượng
GS. Michael Waibel
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Khía cạnh xã hội của vấn ñề thay ñổi khí hậu:
Tầng lớp trung lưu mới ở khu vực ñô thị là nhóm mục tiêu của phát triển ñô thị bền vững

Cái gì là quan trọng ñối với anh/chị?
…Th hng #1-#8

Khía cạnh xã hội của vấn ñề thay ñổi khí hậu:
Tầng lớp trung lưu mới ở khu vực ñô thị là nhóm mục tiêu của phát triển ñô thị bền vững

Cái gì là quan trọng ñối với anh/chị
…Th hng #9-#16

1) Pháp lý

9) Ứng dụng

2) An ninh

Năng lượng-Gia ñình

3) Không gian sống

10) Hiệu quả Năng lượng
của Ngôi nhà

4) Không khí sạch

11) Nhà lân cận

5) Hạ tầng công nghệ

12) An toàn trong Mùa lũ

6) Không gian xanh

13) Năng lượng – TV

7) Chi phí năng lượng thấp

14) Chi phí Phụ trội

8) Hạ tầng xã hội

15) Ảnh hưởng của tiếng ồn

0%
Cực kỳ quan trọng
Không thật quan trọng

20%

40%

60%

80%

100%

Rất quan trọng

Quan trọng
Không quan trọng Không chắc chắn/Không biết
Nguồn: Waibel/TNS 2009

Vấn ñề Môi trường vẫn chưa là Ưu tiên Tối cao!
www.michael-waibel.de

Khía cạnh xã hội của vấn ñề thay ñổi khí hậu:
Tầng lớp trung lưu mới ở khu vực ñô thị là nhóm mục tiêu của phát triển ñô thị bền vững

Vấn ñề Thay ñổi Khí hậu có ảnh hưởng ñến Phong
cách Sống của anh/chị không?
…nhi u câu tr l i, s liu tuyt ñi
272

Về lâu dài thì cần di chuyển nhà
57

Anh/chị có thể làm gì ñể giảm tác ñộng của CC?
…nhi u câu tr l i, s liu tuyt ñi

200

250

GS. Michael Waibel
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Chú trng hơn ti vn ñ Lp k hoch ño l ng ñ
gim tiêu th năng l ng
tiêu th năng l ng
trong ngôi nhà t ơng lai trong nhà
3%

4% 2%

24%
D
C

160
157
129
116
80
52
46

300

Tầng lớp Trung lưu cảm thấy khá an toàn trong mùa lũ!
Người nghèo ít có lựa chọn về ñịa ñiểm sẽ yếu thế?

E

259

ðầu tư tốt hơn cho cách nhiệt nhà ở

0

n=409
Source: Waibel/TNS 2009

17%
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Không làm gì cả

150

100%

GS. Michael Waibel
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Chuyển tới gần cơ quan hơn

100

80%

Không quan trọng Không chắc chắn/ Không biết
Nguồn: Waibel/TNS 2009

Mua tấm panô năng lượng mặt trời

50

60%

Quan trọng

Mua hệ thống nước nóng
năng lượng mặt trời

63

0

40%

Giảm sử dụng ñiều hòa ñể làm mát
Chuyển sang sử dụng
giao thông công cộng là chính

78

Nguy hiểm vì nhiều lũ hơn

20%
Rất quan trọng

Trồng cây/thực vật trên mái nhà

Không tác ñộng tới mặt phẳng nhà tôi

Cần có những thay ñổiñể
ngôi nhà an toàn hơn trong mùa lũ

Cực kỳ quan trọng
Không thật quan trọng

Hiệu suất Năng lượng chưa có vai trò quan trọng
GS. Michael Waibel
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16) Khoảng cách tới nơi làm việc
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Cách nhiệt nhà ở & Hệ thống Nước nóng Năng lượng
Mặt trời là giải pháp kỹ thuật thích ứng ñược ưa chuộng
GS. Michael Waibel
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Khía cạnh xã hội của vấn ñề thay ñổi khí hậu:
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Mô hình Chính sách Thay ñổi Hành vi
•Nâng cao Năng lực tại
Trường ðH Kiến trúc
•Chuyển gia Công nghệ
(Các Cty GE)

31%

•Kế hoạch CBA (WP8)
•Chiến dịch
Nâng cao Nhận thức
(HIDS)

A
B
55%
8%

56%
Rất nhiều
Không

ðáng kể
Ít
Không chắc chắn/Không biết

Chắc chắn trong 6 tháng tới
Chắc chắn trong 24 tháng tới
Khôngl
Không biết

Có thể

•Miễn Thuế cho Nhà ở
Tiết kiệm Năng lượng
• Phạt Lãng phí Năng lượng
(MoC)

Nguồn: Waibel/TNS 2009, n=409

Hành vi ứng xử Vì môi trường cần ñược thảo luận với nhiều E‘s

Tỷ lệ ðiển hình giữa lời nói và hành ñộng!
BÀI GiẢNG CHUYÊN ðỀ MỞ RỘNG, 03-04-2009

•Triển lãm Công cộng
Công nghệ Tiết kiệm
Năng lượng trong
lĩnh vực Nhà ở
(HCMC)

Nguồn: Own Design after: Jackson 2006: p.123.
GS. Michael Waibel
www.michael-waibel.de
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Khía cạnh xã hội của vấn ñề thay ñổi khí hậu:
Tầng lớp trung lưu mới ở khu vực ñô thị là nhóm mục tiêu của phát triển ñô thị bền vững

Ví dụ về Sáng kiến Tiết kiệm Năng lượng ở Việt nam

Chính ph là Ng

i ñnh h ng

Khía cạnh xã hội của vấn ñề thay ñổi khí hậu:
Tầng lớp trung lưu mới ở khu vực ñô thị là nhóm mục tiêu của phát triển ñô thị bền vững

Ví dụ về Phong cách sống Vì môi trường ở Bắc Kinh
Xã hi Dân s là Ng i ñnh h ng

CEEP, Commercial Energy Efficiency Program

www.dsmee.moi.gov.vn/
BÀI GiẢNG CHUYÊN ðỀ MỞ RỘNG, 03-04-2009
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Khía cạnh xã hội của vấn ñề thay ñổi khí hậu:
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Ví dụ từ Trung Quốc – Chiến dịch 26 ðộ
Xã hi Dân s là Ng i ñnh h ng
Tiết kiệm Năng lượng

http://www.fon.org.cn/greenchoice/index_eng.php/
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Khía cạnh xã hội của vấn ñề thay ñổi khí hậu:
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Ví dụ về Dự án Khuyến khích Phong cách sống Vì
môi trường tại các thành phố của Châu Âu

www.fon.org.cn/greenchoice/

Chin dch 26 ð
Ở nhiều thành phố của Trung Quốc nhu cầu năng lượng ñã vượt quá xa khả
năng cung cấp. Vào những thời gian cao ñiểm trong mùa hè, tổng năng
lượng tiêu thụ của ñiều hòa nhiệt ñộ lên tới 30-40%.
Nếu mọi công dân, khách sạn, công ty, văn phòng v.v.. sử dụng ñiều hòa nhiệt ñộ ở
mức 25-27C thì họ có thể cắt giảm hóa ñơn tiền ñiện, góp phần hạn chế mưa acid
bằng cách giảm khí thải SO2 và làm chậm tiến trình nóng lên toàn cầu bằng cách
giảm lượng khí thải CO2.
ðể nâng cao nhận thức của công chúng về vấn ñề này và kêu gọi những ñơn vị
ñiều hành các tòa nhà lớn cam kết thực hiện ý tưởng hiệu suất sử dụng năng
lượng, sáu tổ chức hoạt ñộng trong lĩnh vực môi trường ñã phối hợp tổ chức
„Chiến dịch 26 ðộ“ ở Bắc Kinh vào tháng 6/2004: Làng Quốc tế của Bắc Kinh,
WWF China, Hiệp hội Hợp tác PCP Trung quốc, Bạn của Thiên nhiên, Học viện
Môi trường và Phát triển và Tình nguyện viên Trái ñất Xanh. Sáu tổ chức này ñề
xuất chỉ nên ñặt chế ñộ máy ñiều hòa nhiệt ñộ ở mức 26C hoặc cao hơn vì sẽ tiết
kiệm ñiện, giảm áp lực ñối với hệ thống năng lượng và góp phần bảo vệ môi
trường.
BÀI GiẢNG CHUYÊN ðỀ MỞ RỘNG, 03-04-2009
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Khía cạnh xã hội của vấn ñề thay ñổi khí hậu:
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Kết luận

Cities and EU as drivers!
http://www.toolsust.org/
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Câu hỏi thảo luận?

 Tầng lớp trung lưu mới nổi ở thành phố HCM ñã hình một nhóm
mục tiêu rất quan trọng theo hướng giảm nhẹ và làm giảm bớt dấu
ấn sinh thái của chính họ
 Mối tương quan chặt chẽ giữa các mẫu nhà ở cụ thể và mức tiêu
thụ năng lượng
 Nhà mặt tiền vẫn là loại nhà phổ biến của tầng lớp trung lưu khu
vực ñô thị và cần có giải pháp tích cực và kỹ thuật ñể nâng cao hiệu
suất sử dụng năng lượng
-> Căn hộ chung cư có phải là một giải pháp thay thế bền vững
hơn không?
 Những thay ñổi theo hướng hành vi ứng xử vì môi trường nên
bao gồm 4 „E‘s“ (Encourage-Khuyến khích, Enable-Tạo ñiều kiện,
Engage-Cam kết, Exemplify-gương mẫu)

 Bạn nhận thấy tiềm năng của tầng lớp trung lưu ở TPHCM
tham gia vào cách sống thân thiện với môi trường như thế
nào?
Bạn nhận thấy vai trò của nhà Quy hoạch và Kiến trúc sư
trong việc phổ biến về nhà ở tiết kiệm năng lượng trong tất cả
dân số ñô thị ở TPHCM như thê nào?
Bạn có ñề nghị gì liên quan ñến vai trò của nhà cầm quyền
trong ñô thị và những tác ñộng khác trong khu vực trong việc
phổ biến cách sống thân thiện với môi trường và nhà ở tiết
kiệm năng lượng?

 Chính phủ và chính quyền thành phố nên khuyến khích phong
cách sống theo tâm lý vì môi trường & chủ ñộng hỗ trợ bằng chính
sách
BÀI GiẢNG CHUYÊN ðỀ MỞ RỘNG, 03-04-2009
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Xin cảm ơn quý vị!
Gii lao?

-> Dirk Schwede s tip tc thuyt trình ph n tip theo
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