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Chuyển hóa đô thị trong bối cảnh biến đổi khí hậu tại Việt Nam từ
góc nhìn của Tiến sĩ người Đức
Thứ 4, 11/12/2019, 10:33 AM

(Tieudung.vn) - Ngày 10/12, tại TP Hồ Chí Minh, trường ĐH Văn Lang (VLU) phối hợp
với Trung tâm Nghiên cứu vùng và đô thị (CRUS) đã tổ chức buổi gặp gỡ báo chí
với chủ đề: “Chuyển hóa đô thị trong bối cảnh biến đổi khí hậu” và khai mạc triển
lãm ảnh “Việt Nam trong quá trình chuyển hóa đô thị” của TS. Michael Waibel, nhà
địa lý học, chuyên gia lĩnh vực Quy hoạch đô thị (Trường ĐH Hamburg, CHLB Đức).

Chương trình có sự tham dự của PGS. TS Trần Thị Mỹ Diệu, Hiệu Trưởng trường đại học
Văn Lang, TS. Michael Waibel cùng các chuyên gia, nhà nghiên cứu đầu ngành trong lĩnh
vực môi trường của VLU, 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.

PGS.TS Trần Thị Mỹ Diệu, Hiệu Trưởng trường đại học Văn Lang phát biểu tại buổi gặp
gỡ.

Theo PGS.TS Lê Thị Kim Oanh, Trưởng khoa Công nghệ VLU, các đô thị lớn của Việt
Nam nói chung và TP Hồ Chí Minh 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 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. Quá trình chuyển hóa đô thị của TP Hồ Chí Minh và các đô thị khác ở Việt Nam
diễn ra trong bối cảnh biến đổi khí hậu, một trong những vấn đề toàn cầu, chúng ta cần
ứng xử ra sao trong tương lai? Đó là một câu hỏi lớn giành cho các nhà khoa học, nhà
hoạch định chính sách…

Song song với buổi gặp gỡ là 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
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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. 

Chia sẻ với báo chí tại buổi gặp gỡ, 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.

Được biết, TS. Michael Waibel là nhà địa lý học, chuyên gia trong lĩnh vực Quy hoạch đô
thị (Trường ĐH Hamburg – CHLB Đức). Ông có gần 30 năm kinh nghiệm nghiên cứu về
các đô thị và đặc biệt quan tâm đến TP Hồ Chí Minh 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
TP. HCM cũng như một số đô thị lớn tại Việt Nam. 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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