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THÔNG TIN VỀ ĐỀ ÁN

Dự án Nghiên cứu Siêu đô th ị
thành phố Hồ Chí Minh
• Chương trình tài trợ ‘Nghiên cứu về sự phát triển

bền vững của MegaCity cho tương lai’

• Quản lý cấu phần Dự án: Trường Đại học

Kỹ Thuật Brandenburg Cottbus 

• Giai đoạn tài trợ: 2008-2013 (5 ½ năm)

• Phương pháp: phương pháp liên ngành

ứng dụng và nghiên cứu hành động

• Trưởng nhóm công việc khoán gọn: công

trình xanh

• Hỗ trợ từ Đại học Hamburg 
Truyền thông và v ận động chính sách v ề các
khía c ạnh kinh t ế, xã hội và chính tr ị. 
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Các lựa chọn về lộ trình phát tri ển cho Vi ệt Nam
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(Source: UNEP 2011)

Việt Nam

PPP GDP bình quân đầu người 
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Hình dáng không gian c ủa đô th ị
Atlanta
2,5 triệu người, năm 1990, 
4.280 km2 khu đất xây dựng

(Waibel 2010, được sửa đổi sau WB 2008)

Barcelona

Dấu chân đô thị: lựa chọn cho các thành phố

2,8 triệu người, năm 1990, 
162 km2 khu đất xây dựng
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Phát triển lan tỏa Phát triển dọc các 
trục đường

Hình dáng không gian đô th ị của Hà Nội 
trong t ương lai? 

(Nguồn: chỉnh sửa sau PPJ 2010)

Phát triển mở rộng

trục đường

Phát triển theo Kế hoạch 
từ năm 1998
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Hình dáng không 
gian đô th ị của 
Hà Nội trong t ương lai? 

Mâu thuẫn & Nghịch lý Nguồn: Waibel 2010 (phải); Waibel 2011; PPJ 2010
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Các lựa chọn về lộ trình phát tri ển cho Vi ệt Nam

Chi phí cắt giảm
Euro trên tấn khí thải CO2, 2030

(Nguồn: ADB 2012)

Vốn có sẵn
Euro trên tấn khí 
thải CO2
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Lượng tiêu thụ năng lượng
Cuối cùng theo khu vực

Vietnam
Lượng tiêu thụ năng 
lượng cuối cùng theo 
khu dân cư:

Waibel 2009

Source: IEA, 2012
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Industry Transport
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Agriculture / Forestry Fishing
Non-Specified Non-Energy Use
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Thế giới:     24%

ĐNÁ:   33%

Đức: 29% 

Việt Nam:  54%

Waibel 2013
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Mô hình toàn diện giúp thay đổi hành vi
• Tháo bỏ rào cản
• Cung cấp thông tin & các lựa chọn

thay thế khả thi
• Cung cấp trang thiết bị
• Giáo dục/ tập huấn/ cung cấp kỹ năng

& năng lực
Chất xúc 

tác

Tạo điều kiện

• Hệ thống thuế
• Trợ cấp
• Kế hoạch khen thưởng

Nguồn: Own Design after: Jackson 2006: p. 123.

• Hành động cộng đồng
• Tham vấn
• Chiến dịch truyền thông
• Lãnh đạo ý kiến
• Tận dụng mạng lưới

Làm gương

tác
cần đủ mạnh

để phá bỏ
thói quen và

thúc đẩy thay
đổi?

Tham giaKhuyến khích

• Chủ động làm gương
• Xây dựng tính thống nhất trong các chính sách

• Kế hoạch khen thưởng
• Sự công nhận
• Áp lực xã hột
• Hình phạt & phí phạt
• Thi hành
• Chứng nhận
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• Hình thức không gian đô thị nén và công trình hiệu quả năng
lượng cần trở thành chiến lược trọng yếu hướng đến phát
triển bền vững

• Phát triển đô thị bền vững cần trở thành nhân tố chủ chốt trong
chiến lược tăng trưởng xanh quốc gia

Kết luận: Thách thức & Cơ hội

chiến lược tăng trưởng xanh quốc gia
• Ưu tiên hóa các biện pháp do giới hạn về nguồn quỹ

(vd. công trình, giao thông vận tại, chất thải)
• Các cách tiếp cận toàn diện cần thiết để thuc đẩy giải pháp

quản lý xanh
• Câu hỏi về toàn xã hội (dân sự) – không chỉ nhà nước, mà còn

cả người tiêu dùng, nhưng nhà nước cần chủ động làm gương



CÁM ƠN SỰ THEO DÕI CỦA QUÝ VỊ!


