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Sự hình thành đảo nhiệt đô thị

UHI là hiện tượng nhiệt độ của thành phố (hoặc các khu vực trong thành phố) cao hơn so với các khu vực xung 
quanh. Hiện tượng này là kết quả của hai quá trình: tác động của nhiệt mặt trời trên bề mặt trái đất (bức xạ 
mặt trời) và nhiệt sinh ra từ các hoạt động của con người (nhiệt do con người gây ra) (Steward và Mills 2021). 

Khi mặt trời chiếu ánh sáng, bức xạ mặt trời có thể bị bề mặt Trái đất phản xạ hoặc hấp thụ. Khi mặt trời lặn, bề 
mặt Trái đất nguội đi bằng cách giải phóng năng lượng nhiệt hấp thụ trở lại bầu khí quyển thông qua:

•	 bức xạ hồng ngoại (được nhận thấy dưới dạng nhiệt trên bề mặt),

•	 dẫn nhiệt (nhiệt truyền đến không khí mát hơn trực tiếp tiếp xúc với bề mặt nóng),

•	 đối lưu (nhiệt bốc lên và toả đi ở dạng không khí được làm ấm),

•	 bay hơi (nhiệt mất đi khi chuyển chất lỏng bề mặt thành hơi nước).

Các bề mặt thực vật và mặt nước phản chiếu nhiều bức xạ hơn (hiệu suất phản chiếu cao) và hấp thụ ít bức xạ 
mặt trời hơn, trong khi  các bề mặt xây dựng phản chiếu ít bức xạ hơn (hiệu suất phản chiếu thấp) và hấp thụ 
nhiều bức xạ mặt trời hơn. Nhiệt hấp thụ ở các khu vực đô thị không bốc lên cao và không bị gió đưa đi do các 
hình thái đô thị (ví dụ như không gian hẹp giữa các tòa nhà cao tầng, độ dẫn nhiệt của các tòa nhà, bề mặt tối 
và tỷ lệ nhám ở bề mặt cao). 

Nhiệt do các các hoạt động của con người tạo ra bao gồm nhiệt từ hoạt động công nghiệp, sản xuất điện, sinh 
hoạt (làm mát cơ học, sưởi, đun nấu, …) hoặc từ phương tiện giao thông (xe máy, ô tô, …). Nhiệt do con người 
tạo ra chiếm 1/3 nền nhiệt ở các trung tâm đô thị. Nó phụ thuộc vào mô hình sử dụng năng lượng của người 
dân thành thị và có thể có chu kỳ theo mùa (Aflaki et al. 2017). 

Tác động của nhiệt từ bức xạ mặt trời và nhiệt do hoạt động của con người tạo ra làm tăng nhiệt độ của các 
trung tâm thành phố so với các khu vực xung quanh và hình thành hiệu ứng UHI (xem Sơ đồ 1). 

Sơ đồ 1. Cấu hình UHI theo không gian mô phỏng

Nguồn: Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ 2020

2. Tổng quan về đảo nhiệt đô thị

Sơ đồ 2. Những hiệu ứng chung của UHI

Nguồn: tác giả tổng hợp, tham khảo Nuruzzaman 2015
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Hiệu ứng của đảo nhiệt đô thị

Hiệu ứng của đảo nhiệt đô thị thường ảnh hưởng đến cuộc sống con người ở các khía cạnh sau:

•	 Sức khỏe: Tiếp xúc với nhiệt thường dẫn đến một loạt các tác động xấu đến sức khỏe từ việc làm trầm trọng 
thêm các tình trạng bệnh nhẹ hiện có đến làm tăng nguy cơ nhập viện và tử vong (Heaviside et al. 2017, 4). 
Hiệu ứng của UHI có thể làm tổn hại hệ thống điều hòa thân nhiệt bằng cách gây sốc nhiệt, áp lực tim mạch, 
kiệt sức do nhiệt, đột quỵ và các bệnh về tim mạch. Do đó, UHI có thể làm tăng nguy cơ tử vong và tỷ lệ mắc 
bệnh ở các nhóm dễ bị tổn thương (Aflaki et al. 2017; He 2019). Các nhóm thu nhập thấp dễ bị ảnh hưởng 
bởi các tác động của UHI hơn vì họ thường phải làm việc ngoài trời, dưới nắng nóng lâu hơn và không thể 
chi trả các chi phí làm mát giá thành cao (He 2019). 

•	 Khí hậu vi mô và vĩ mô: UHI, cùng với hiện tượng nóng lên toàn cầu, đã làm tăng đáng kể nhiệt độ môi 
trường – yếu tố làm tăng nồng độ các chất ô nhiễm như làm thủng tầng Ozone (tầng đối lưu). UHI làm giảm 
điều kiện tiện nghi nhiệt của các thành phố và môi trường trong nhà. Nhiệt tập trung ở các khu vực đô thị 
được mở rộng là tác nhân chính làm trầm trọng thêm tình trạng nóng lên toàn cầu, thay đổi hệ sinh thái 
địa phương, các loại hình thời tiết và khí hậu vi mô và vĩ mô (thay đổi loại hình gió, độ ẩm, các hiện tượng 
bão, lũ lụt) (Aflaki et al. 2017). 

•	 Tiêu thụ năng lượng: Hiệu ứng UHI làm tăng mức tiêu thụ điện và nước dùng cho mục đích làm mát trong 
các tòa nhà và các công trình kiến trúc khác (Santamouri et al. 2015). Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến mức 
tiêu thụ năng lượng của các tòa nhà (ví dụ: nhiệt độ môi trường, đặc điểm của tòa nhà, việc sử dụng thiết bị 
điện, …) nhưng nhiệt độ môi trường cao có ảnh hưởng lớn nhất đến sự thay đổi mức tiêu thụ điện cho nhu 
cầu làm mát trong các khu vực xây dựng (Aflaki et al. 2017; He 2019; Li et al. 2019). 

Nhu cầu điện năng để làm mát cho các tòa nhà do hiệu ứng của UHI sẽ có tác động lớn hơn trong tương lai, 
do sự phá triển nhanh chóng của khu vực xây dựng (Heaviside et al. 2017). Cùng với sự nóng lên toàn cầu, 
những tác động này sẽ làm tăng đáng kể dấu chân sinh thái và tải trọng đối với cơ sở hạ tầng của các thành 
phố (Santamouris et al. 2015). Nó cũng sẽ gây bất lợi cho những người ở nhóm tuổi nhạy cảm với nhiệt và các 
nhóm có thu nhập thấp. 

Tổng quan các hiệu ứng UHI được trình bày ngắn gọn trong Sơ đồ 2. 
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3.  Đảo nhiệt đô thị ở Việt Nam: Hiện trạng và thách thức

Hiệu ứng đảo nhiệt đô thị đã và đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân tại các thành phố 
lớn của Việt Nam. Các nghiên cứu khoa học cho thấy nhiệt độ của bề mặt đất (LST) ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí 
Minh đang tăng dần. 

Ở Hà Nội, nhiệt độ bề mặt đất trung bình tăng từ 26.4°C năm 1996 lên 38.8 năm 2007 và 42.9°C năm 2016 (xem 
Sơ đồ 3a) (Tien Nguyen 2020, 182). Mặc dù năm 1996, nhiệt độ bề mặt cao đo được chủ yếu ở khu vực trung tâm 
thành phố, năm 2007 và đến năm 2016, nhiệt độ bề mặt cao mở rộngđến các khu vực phía Tây, Tây Bắc và Tây Nam 
Hà Nội. Tại thành phố Hồ Chí Minh, nhiệt độ bề mặt mặt đất trung bình tăng từ 27.1°C năm 1996 lên 29.5 °C năm 
2007 và sau đó là 30.1°C năm 2016 (xem Sơ đồ 3b) (Son et al. 2017). Như vậy, nhiệt độ bề mặt ở cả hai thành phố 
đều tăng theo mô hình mở rộng không gian đô thị trong thời khoảng thời gian này.  

Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, sự gia tăng của phương tiện xe cơ giới sử dụng nhiên liệu hoá thạch như xe máy, 
ô tô cũng như việc sử dụng tràn lan máy điều hoà là nguyên nhân dẫn đến sự tăng cao của nhiệt độ bề mặt ở hai 
thành phố.

Ví dụ ở thành phố Hà Nội, nhiệt độ không khí (MAT) được dự đoán sẽ tăng thêm tới 1,8°C trong những năm 2030 
(Trihamdani et al. 2017, 8). 

Ảnh hưởng của UHI được báo cáo là một trong những nguyên nhân gây ra tỷ lệ tử vong cao nhất trong những 
năm gần đây ở Việt Nam (Dang et al. 2018, 6). Ví dụ, ở thành phố Hồ Chí Minh, khoảng 30% số người tử vong trong 
giai đoạn 2010-2013 là do hiện tượng nhiệt độ tăng (Dang et al. 2018, 4). 

Sơ đồ 3a. Nhiệt độ bề mặt mặt đất theo không gian ở Hà Nội, từ dữ liệu Landsat  
(a) 1996, (b) 2007, (c) 2016

Nguồn: Tiến Nguyễn  2020, 183

Sơ đồ 3b. Nhiệt độ bề mặt mặt đất theo không gian ở thành phố Hồ Chí Minh, từ dữ liệu Landsat 
(a) 1996, (b) 2007, (c) 2016

Nguồn: Son et al. 2017, 19

Ảnh hưởng của UHI ở Hà Nội và thành phố Hồ hí Minh có hai mặt. Thứ nhất, hệ thống quản lý sử dụng đất đô 
thị, trong đó đất đai được coi là nguồn tài nguyên quan trọng, đã dẫn đến việc chuyển đổi ồ ạt đất trồng cây 
thành các bề mặt kín, cơ sở hạ tầng đô thị mật độ cao và các khu dân cư, khu liên hợp công nghiệp quy mô lớn 
(Trihamdani et al. 2017; Son et al. 2017; Dang et al. 2018). Mặt khác, nhiệt do con người gây ra ngày càng tăng 
lên do hoạt động sản xuất, nhu cầu làm mát ngày càng lớn của người dân do nhu cầu về tiện nghi nhiệt thay 
đổi, và tỷ lệ xe máy, ô tô sử dụng nhiên liệu hóa thạch ngày càng cao (Doan et al. 2019).

Chính quyền cả hai thành phố đều nhận thấy tầm quan trọng của cây xanh và mặt nước đối với cảnh quan đô 
thị. Điều này được thể hiện qua các quy hoạch tổng thể đô thị và các chiến dịch trồng cây xanh. Quy hoạch 
tổng thể của Hà Nội (2011) có tầm nhìn hướng tới việc xây dựng một thành phố xanh, hiện đại và văn hóa trải 
theo hệ thống sông ngòi. Vành đai xanh sẽ được phát triển giữa các tuyến đường vành đai ba và bốn. Hà Nội 
cũng đã hoàn thành chương trình một triệu cây xanh vào năm 2019 và tiếp tục trồng thêm nhiều cây xanh trên 
hơn 250 tuyến đường của thành phố. Thành phố Hồ Chí Minh đã phê duyệt đề án phát triển công viên và cây 
xanh giai đoạn 2021-2030. Quy hoạch tổng thể của thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025 (2010) đặt mục tiêu 
cung cấp tỷ lệ cây xanh trung bình 10m2/người ở trung tâm thành phố và thúc đẩy xây dựng không gian xanh 
dọc theo các con sông và kênh chính. 

Nội dung trên cho thấy các nhà hoạch định chính sách của Việt Nam đã nhận thấy tầm quan trọng của đô thị 
xanh trong việc đảm bảo chất lượng cuộc sống tốt cho cư dân đô thị. Tuy nhiên, các giải pháp để giảm thiểu 
tác động của UHI đòi hỏi các phương pháp tiếp cận có hệ thống và xuyên suốt dựa trên các bằng chứng khoa 
học liên ngành. 
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4. Các chiến lược giảm thiểu đảo nhiệt đô thị cho Việt Nam

Các chiến lược giảm thiểu UHI nhằm mục đích giảm sự hình thành và tác động của UHI để cải thiện sức khỏe 
của người dân, giảm tiêu thụ năng lượng, ô nhiễm không khí và phát thải khí nhà kính (Aflaki et al. 2017).

Dưới đây là năm nhóm hành động mà các nhà hoạch định chính sách Việt Nam và các bên liên quan có thể cân 
nhắc nhằm giảm thiểu UHI. Các khuyến nghị này được đúc rút dựa trên kiến thức chuyên môn của nhóm tác 
giả và việc tham khảo kỹ lưỡng các nghiên cứu khoa học và thực tiễn của thế giới và Việt Nam, đặt trong bối 
cảnh địa phương cụ thể. Các nhóm giải pháp dưới đây đưa ra những gợi ý mang tính can thiệp, tương tác và 
bổ sung cho nhau (xem Sơ đồ 6). 

Hệ thống quy hoạch đô thị

Quy hoạch đô thị tốt cần góp phần hiệu quả vào việc làm mát môi trường đô thị, trong đó cần tính đến quy 
mô thành phố, hình dạng, mật độ xây dựng, hình thái, … để cho phép thông gió tốt hơn thông qua các hành 
lang không khí, phân bổ nhiều hơn không gian mở, thảm thực vật và mặt nước, nhằm tăng phản xạ bức xạ mặt 
trời (xem thêm Sơ đồ 4).

Để làm được điều này, hệ thống quy hoạch đô thị Việt Nam đòi hỏi một cách tiếp cận tổng hợp hơn. Cả quy 
hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết cần chú ý đến việc phân bổ đồng đều các không gian xanh bổ sung cho 
vành đai xanh tập trung, như đã đề xuất trong quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030. Ví dụ, 
việc thực hiện quy hoạch chi tiết cần được giám sát tốt hơn, tránh việc nhà đầu tư tư nhân, vì lợi ích riêng, giảm 
diện tích trồng cây xanh và không gian mở. Những vi pham tràn lan hiện nay cần bị xử phạt nặng hơn. Quá 
trình lập kế hoạch cần có sự tham gia của đông đảo cộng đồng và sự tham vấn của các chuyên gia và nhà khoa 
học. Nhìn chung, việc thực hiện mô hình phát triển đô thị xanh cần được thúc đẩy như một phương pháp chủ 
chốt để giải quyết các thách thức đô thị và khí hậu bằng các giải pháp dựa vào thiên nhiên. 

Sơ đồ 4. Các ví dụ về giải pháp giảm thiểu UHI
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Nguồn: Tác giả tự tổng hợp, tham khảo Nuruzzaman 2015

Các công trình bền vững

Các tòa nhà chiếm một tỷ lệ rất cao trong môi trường xây dựng đô thị và có tiềm năng đóng một vai trò quan 
trọng trong việc giảm thiểu các tác động của UHI. Các tòa nhà có thể giúp giảm lượng nhiệt mặt trời hấp thụ 
một cách đơn giản nếu áp dụng các giải pháp thiết kế thụ động như tạo bóng mát trong xây dựng. Có thể giảm 
nhiệt do con người tạo ra bằng cách lắp đặt các thiết bị tiết kiệm năng lượng (ví dụ: hệ thống làm mát, nước, 
thông gió trong nhà, …). 

Công nghệ làm mát nói riêng được coi là một phần quan trọng trong quá trình chuyển đổi của các nước ASEAN 
hướng tới một tương lai carbon thấp vì hiện tại, hiệu quả trung bình của thị trường công nghệ điều hoà ở đây chỉ 
bằng một phần hai so với công nghệ tốt nhất hiện có (Internatioonal Energy Agency 2019). Tiềm năng chưa được 
khai thác này có thể là một cơ hội để Chính phủ Việt Nam xem xét lại hệ thống dán nhãn máy điều hòa không hiệu 
quả hiện nay và nâng cao tiêu chuẩn hiệu suất năng lượng tối thiểu (MEPS) cho thị trường. Ở góc độ quy định, 
một biện pháp khả thi khác là tăng tỷ lệ bao phủ xanh của mỗi dự án tòa nhà (Trihamdani et al. 2017). 

Một cách tiếp cận dựa vào thiên nhiên khác là xây dựng những công trình được gọi là công trình xanh thẳng 
đứng. Những công trình này gần đây đã xuất hiện như một giải pháp để giảm sự hấp thụ bức xạ mặt trời, từ đó 
giảm thiểu tải trọng làm mát cơ học và tiết kiệm tài nguyên năng lượng. Khả năng giữ nước cao và thoát hơi nước 
của thực vật có thể góp phần đáng kể vào việc cải thiện vi khí hậu của các tòa nhà và môi trường xung quanh 
chúng. Mặt tiền xanh cũng có thể hoạt động như một máy lọc không khí tự nhiên bằng cách liên kết bụi mịn, tạo 
khí oxy và liên kết CO2. Bằng cách này, các công trình xanh có thể bù đắp cho việc mất không gian xanh ở các 
thành phố đông dân cư và tạo ra môi trường sống mới cho các loài động thực vật. Cuối cùng, một mô hình công 
trình xanh như vậy cũng góp phần làm đẹp không gian sống đô thị như được minh họa bằng một ví dụ về tòa 
nhà có mặt tiền xanh sẽ được phát triển ở Munich, Đức (xem Hình 5). Tuy nhiên, giải pháp này cần xem xét chi phí 
đầu tư và duy trì hệ thống cây xanh. Một số công trình xây dựng trên thế giới theo mô hình “rừng thẳng đứng” cho 
thấy chi phí tốn kém, và không phù hợp với khả năng tài chính của các nhà đầu tư Việt Nam.  

Sơ đồ 5. Tòa nhà cao tầng xanh đầu tiên của Munich: Tòa Arabella 26

Nguồn: Schluchtmann Architekten
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Các chiến dịch nâng cao nhận thức cộng đồng

Vì nắng nóng do con người gây ra đang ngày càng gia tăng ở các thành phố 
của Việt Nam, một chiến dịch nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng cần được 
thực hiện hướng tới người dân thành thị. Các chiến lược truyền thông và 
giáo dục sẽ giúp nâng cao nhận thức cộng đồng về các tác động của UHI 
và khuyến khích người dân có các giải pháp liên quan đến vi khí hậu (ví dụ: 
trồng cây, lắp đặt mái nhà xanh hay trắng, mua điều hòa không khí tiết kiệm 
năng lượng hơn, sử dụng phương tiện giao thông công cộng, …). Các biện 
pháp khuyến khích về mặt kinh tế sẽ là một công cụ tốt để kích hoạt sự thay 
đổi hành vi thay vì chỉ dựa vào các quy định pháp luật. Cải thiện các dịch vụ 
giao thông công cộng cũng là điều cần thiết để thay đổi hành vi của công 
chúng và giảm tắc nghẽn giao thông, khí thải từ các phương tiện cá nhân. 

Nghiên cứu khoa học

Các nghiên cứu khoa học về UHI ở Việt Nam đã đề xuất các biện pháp giảm 
thiểu có lợi về mặt tài chính và môi trường. Tuy nhiên, những nghiên cứu này 
chủ yếu dựa trên các mô phỏng tính toán chỉ có thể ứng dụng được một phần 
(Parsaee et al. 2019). Nghiên cứu trong tương lai cần tập trung vào:

•	 Bản đồ dựa trên hệ thống thông tin địa lý (GIS) về các khu vực khí hậu đô 
thị, khu vực cây xanh, hành lang thông gió tự nhiên, các cộng đồng dễ bị 
tổn thương bởi UHI, 

•	 Các thông số thiết kế và lập kế hoạch nhằm giảm nhiệt độ bề mặt mặt đất 
của các thành phố,

•	 Thúc đẩy giao thông bền vững ở đô thị để giảm lượng khí thải,

•	 Cơ chế phối hợp hiệu quả giữa các ngành/ các bên liên quan tham gia vào 
việc quản lý và giảm thiểu tác động của UHI,

•	 Các biện pháp xây dựng năng lực kiến thức (hành động) rộng hơn. 

Quản trị đô thị toàn diện

Việc ra quyết định ở Việt Nam chủ yếu theo mô hình từ cấp trên xuống và 
theo từng ngành. Nhiều quy định đã có trên thực tế nhưng lại bị bỏ qua vì 
không phù hợp với bối cảnh kinh tế-xã hội và văn hóa và do thiếu năng lực 
giám sát. Tư duy chuyên ngành đơn lẻ và và thể chế chưa đầy đủ thường cản 
trở những hoạt động thực thi cần thiết để đạt được sự bền vững mang tính 
đa ngành. Do đó, các chiến lược giảm thiểu UHI cần bao hàm trách nhiệm và 
lợi ích của nhiều lĩnh vực, các bên liên quan và gắn với các chiến lược và kế 
hoạch phát triển kinh tế-xã hội của quốc gia và địa phương. Khi đó, sự phối 
hợp theo chiều ngang giữa các ngành (như quy hoạch đô thị, quản lý môi 
trường, xây dựng…) sẽ được tạo điều kiện thuận lợi. Cũng cần có các cơ chế 
quản trị đổi mới để thúc đẩy sự phối hợp theo chiều dọc, từ cam kết toàn cầu 
đến hành động địa phương, ví dụ qua phương thức phân quyền và quan hệ 
đối tác mới giữa các chủ thể Nhà nước và ngoài Nhà nước. Chúng ta cũng cần 
có những biện pháp sáng tạo nhằm đảm bảo quá trình ra quyết định chính 
trị được dựa trên các bằng chứng khoa học.  

5. Kết luận

Do bức xạ mặt trời và nhiệt do con người tạo ra, UHI đã đặt ra những thách thức lớn trên toàn cầu trong bối 
cảnh đô thị hóa và biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng. Đây cũng là một thách thức lớn với Việt Nam trong quá 
trình đô thị hóa nhanh chóng và sự gia tăng của tầng lớp trung lưu đô thị với nhu cầu tiêu dùng cao. Mặc dù 
các nhà hoạch định chính sách Việt Nam đã nhận thức được tầm quan trọng của đô thị xanh, dường như hiểu 
biết toàn diện về sự phức tạp của vấn đề và mối quan hệ giữa các yếu tố gây ra UHI vẫn chưa đầy đủ. 

Chương này cho rằng việc triển khai các giải pháp công nghệ/ không gian đơn thuần là chưa đủ mà cần hiểu rõ 
hơn về UHI như một thách thức kinh tế-xã hội, văn hóa và chính trị. Điều này đòi hỏi các công cụ quản trị tổng 
thể liên quan đến nhiều lĩnh vực và các bên liên quan. Với một cách tiếp cận toàn diện như vậy, bên cạnh việc 
theo đuổi các phương pháp tiếp cận quy hoạch đô thị tổng hợp và xây dựng bền vững, cần nhấn mạnh đến 
tầm quan trọng của việc nâng cao nhận thức của người dân đô thị, từ đó thay đổi hành vi của họ theo hướng 
thân thiện hơn với môi trường. 

Một cách tổng quan, điều cốt lõi trong quy hoạch đô thị bền vững phải là việc thúc đẩy cơ sở hạ tầng xanh, 
đảm bảo chất lượng cuộc sống tốt cho người dân đô thị Việt Nam. 

Sơ đồ 6. Các chiến lược giảm thiểu UHI cho các thành phố của Việt Nam

Nguồn: Tác giả tổng hợp

CHIẾN LƯỢC GIẢM THIỂU UHI CHO 
CÁC THÀNH PHỐ CỦA VIỆT NAM

Quy hoạch đô thị

  Kiểm soát diện mạo và 
quản lý hình thái đô thị. 

  Tăng cường quy hoạch đô 
thị tổng hợp đa ngành và 
quy hoạch sử dụng đất  
đô thị. 

  Thúc đẩy quy hoạch chi tiết 
và phân khu đô thị  
hiệu quả.

  Kiểm soát việc thực hiện 
quy hoạch và các mức phạt 
vi phạm.

  Tăng cường sự tham gia 
của các bên vào quy hoạch 
đô thị.

Các công trình bền vững

  Áp dụng các giải pháp thiết 
kế thụ động.

  Cải thiện hiệu quả sử dụng 
năng lượng của hệ thống 
làm mát, thường xuyên 
nâng cấp hệ thống ghi 
nhãn điều hòa nhiệt độ.

  Cải thiện khuôn khổ pháp 
lý đối với phát triển xây 
dựng xanh.

  Phủ xanh mái và mặt tiền 
công trình

  Đào tạo kiểm toán viên/
chuyên gia năng lượng 

Tăng cường quản trị toàn diện: có sự tham gia của nhiều thành phần, nhiều bên liên quan; có sự 
phối hợp giữa các ngành theo chiều ngang; có sự phối hợp giữa các cấp quản lý theo chiều dọc; 
có quan hệ đối tác công-tư; tăng cường sự tham gia của giới nghiên cứu, NGOs, cộng đồng địa 

phương và người tiêu thụ năng lượng. 

Chiến dịch nâng cao  
nhận thức

  Các chiến lược tuyên 
truyền và giáo dục nhằm 
tăng cường nhận thức 
cộng đồng về các vấn đề 
UHI và các giải pháp để 
ứng phó, thích nghi và tiết 
kiệm năng lượng trong 
môi trường khí hậu đang 
biến đổi. 

  Tạo động lực kinh tế để 
thúc đẩy hành vi thân thiện 
với môi trường. 

  Nâng cấp dịch vụ giao 
thông công cộng. 

Chiến dịch nâng cao  
nhận thức

  Phát triển các bản độ khí 
hậu đô thị dựa trên GIS.

  Thiết kế và đề ra các thông 
số nhằm giảm nhiệt độ bề 
mặt mặt đất. 

  Giao thông đô thị  
bền vững. 

  Nghiên cứu về quản trị  
đô thị.

  Các hoạt động đào tạo 
nhằm xây dựng năng lực 
rộng rãi. 
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