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(THPL) - Nhiệt độ tăng, ngập nước thường xuyên, xuất hiện thời tiết

cực đoan, ô nhiễm không khí ... là những tác động của biến đổi khí

hậu đến sự phát triển bền vững của TP.HCM hiện nay. Từ đó TP.HCM

cần các giải pháp thông minh để phát triển đô thị. Đó là những nội

dung được các diễn giả trình bày tại buổi Tọa đàm với chủ đề
“Chuyển hóa đô thị trong bối cảnh biến đổi khí hậu” tại trường ĐH

Văn Lang, TP HCM.

Tại chương trình, 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.

Sau buổi tọa đàm, tại trường ĐH Văn Lang TP.HCM cũng diễn ra Lễ
khai mạc Triển lãm ảnh “Việt Nam trong quá trình chuyển hóa đô thị”
của TS. Michael Waibel, Chuyên gia quy hoạch đô thị ĐH Hamburg -

Đức. Triển lãm với 40 bức ảnh minh họa cho sự phát triển đô thị
mạnh mẽ tại Việt Nam trong 30 năm trở lại.

Song song trưng bày 40 bức ảnh 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. 

Các đô thị lớn của Việt Nam nói chung và TP. HCM 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
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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. 

TS Michael Waibel cho biết, Việt Nam đã có sự phát 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, 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

TP. HCM 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.

Thực hiện: Vũ Cẩm

Nguồn: Truyền Hình Pháp Luật
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