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Khóa học "Quản trị đô thị xanh" 
Khoa Quản lý nhà nước về Đô thị và Nông thôn 

 

Trong khuôn khổ chương trình đào tạo ngắn hạn được tài trợ của Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức (DAAD), Học viện Hành chính và Đại học
tổng hợp Hamburg, TS. Michael Albert Waibel, giảng viên, nghiên cứu viên cao cấp Khoa Địa lý nhân văn, Đại học tổng hợp Hamburg đã
giảng dạy khóa học “Quản trị đô thị xanh” diễn ra từ ngày 1/4 đến ngày 5/4/2013 tại Học viện. PGS.TS Lê Thị vân Hạnh, Phó Giám đốc
Học viện đã đến phát biểu khai giảng khóa học. Đại diện của Cơ quan trao đổi hàn lâm Đức (DAAD), TS. Patrick Raszelenberg đã đến và
giới thiệu đôi nét về DAAD, 35 học viên là cán bộ, giảng viên các khoa, ban của Học viện và 4 nghiên cứu viên đến từ Trường Đại học
Kiến trúc Hà Nội, Hiệp hội các đô thị Việt Nam và Trung tâm hành động vì sự phát triển đô thị đã tham gia khóa học.

Khóa học “Quản trị đô thị xanh” đã cung cấp cho học viên cách tiếp cận lấy con người làm trung tâm và dựa vào cộng đồng. Các mô hình
lý thuyết hướng tới quản trị đô thị cũng như các ví dụ quản trị tốt của các đô thị trên thế giới đã cung cấp cho học viên và có thể được
chuyển giao cho Việt Nam để giải quyết các vấn đề thời sự liên quan như: giao thông, không gian xanh và năng lượng.

Ngày 5/4/2013, PGS.TS Lưu Kiếm Thanh, Phó Giám đốc Học viện đã đến phát biểu bế giảng khóa học và phát chứng chỉ tham gia và
hoàn thành khóa học cho 39 học viên tham gia khóa học.

Một số hình ảnh:

Các tin bài khác

Đồng chí Vũ Trung Thông, công đoàn viên thuộc tổ Công đoàn Văn phòng là người đầu tiên đã hoàn tất thủ tục và bốc
thăm mua nhà theo Chương trình Nhà ở cho người có thu nhập thấp

Đoàn Kiểm toán nhà nước triển khai công tác Kiểm toán tại Học viện Hành chính (Hà Nội)

Tọa đàm thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tại Học viện Hành chính cơ sở tại TP.HCM

Ấn tượng buổi ra mắt Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Học viện với các bạn tân sinh viên K14

Giám đốc Học viện làm việc trực tiếp với Lãnh đạo, cán bộ, giảng viên Khoa Lý luận cơ sở
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Tọa đàm sinh viên với chủ đề “Sống thử - Nên hay không?"

Học viện Hành chính làm việc với Học viện Nghiên cứu chính sách quốc gia Nhật Bản (GRIPS)

Viện Nghiên cứu Hành chính và Ban Hợp tác Quốc tế làm việc với UNICEF về Hợp tác trong phát triển năng lực nghiên
cứu khoa học xã hội cho giảng viên Học viện

Nét mới của sinh viên Học viện Hành chính

Tuổi trẻ Học viện Hành chính tham gia khảo sát PAPI tại tỉnh Sơn La
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