
                                                                                                                       

Dự án HOPE: “Các chính sách hướng tới sức khỏe và thực hành xây dựng bền vững nhằm thúc đẩy hạnh phúc và quản trị đô thị 

xanh ở Việt Nam” 

HOPE Webinar 2  

 

Tiếp cận quy hoạch toàn diện theo hướng quản trị đô thị bảo vệ 

sức khỏe nhằm nâng cao chất lượng sống cho người dân Việt 

Nam 

13:30 – 16:30 (GMT+7), 08:30 – 11:30 (CEST), Thứ Năm, ngày 30 tháng 6 năm 2022 

Bối cảnh 

Các khu vực đô thị sẽ là nơi sinh sống của 2/3 dân số toàn cầu tính đến 2050. Được  

đặc trưng bởi sự tập trung đông đúc dân cư với mật độ xây dựng cao, các khu vực đô 

thị là những nơi dễ bị tổn thương trước các hiểm họa biến đổi khí hậu do quá trình đô 

thị hóa không được kiểm soát. Một môi trường sống đô thị lành mạnh và bền vững là 

điều cần thiết để mang lại chất lượng cuộc sống tốt cho người dân. Yêu cầu này cần 

được xem xét kỹ lưỡng trong công tác quy hoạch, quản lý và điều hành đô thị. 

Sự liên quan giữa quản trị đô thị về sức khỏe, chất lượng cuộc sống với sự phát triển 

nhanh chóng của các đô thị tại Việt Nam sẽ được thảo luận trong buổi hội thảo với 

chủ đề “Tiếp cận quy hoạch toàn diện theo hướng quản trị đô thị bảo vệ sức khỏe 

nhằm nâng cao chất lượng sống cho người dân Việt Nam“. 

Đây là buổi hội thảo số 2 trong chuỗi 4 hội thảo của dự án HOPE: “Các chính sách 

hướng tới sức khỏe và thực hành xây dựng bền vững nhằm thúc đẩy hạnh phúc và quản 

trị đô thị xanh ở Việt Nam” trong năm 2022, được thực hiện theo hình thức online. 

Hội thảo được tổ chức bởi Trung tâm Phát triển năng lực Xây dựng Bền vững tại Việt 

Nam (CCSB-VN) trực thuộc trường Đại học Xây dựng Hà Nội (HUCE), với sự hỗ trợ khoa 

học từ trường đại học Hamburg. Viện Konrad Adenauer Stiftung (KAS) là nhà tài trợ 

chính của toàn bộ dự án HOPE.  

Mục tiêu của Hội thảo 

Hội thảo HOPE Webinar #2 nhằm mục đích nâng cao kiến thức và phổ biến thông tin 

dựa trên kinh nghiệm cho các học giả, các nhà thực hành, các chuyên gia và các nhà 

hoạch định chính sách về thực tiễn quy hoạch - quản trị đô thị toàn diện hướng tới sức 

khỏe của người dân tại Việt Nam.   

Đối tượng khách mời tham dự  

➢ Những người thực hành và chuyên gia trong lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc, xây 

dựng, hành chính công và sức khỏe cộng đồng; 

➢ Các nhà học thuật từ các tổ chức khoa học xã hội, các cán bộ kỹ thuật và các nhà 

nghiên cứu về sức khỏe con người;  

➢ Các đại diện của các tổ chức phi chính phủ (NGOs); 

➢ Các nhà hoạch định chính sách ở chính quyền cấp quốc gia và cấp thành phố của 

tất cả các cấp đô thị, tập trung vào các thành phố cấp 3 và 4 ở Việt Nam; 

➢ Những khách mời liên quan. 
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Chủ đề nội dung phiên thảo luận (dành cho diễn giả và khách mời phiên thảo luận) 

Nghiên cứu quốc tế 

Nghiên cứu quốc tế mới nhất về quy hoạch đô thị hướng đến cuộc sống hạnh phúc, 

và sức khỏe cộng đồng.  

Nội dung thuyết trình sẽ đề cập đến:  

• Cập nhật lý thuyết và phương pháp tiếp cận mới nhất về quy hoạch và quản trị đô thị 

theo định hướng bảo vệ sức khỏe người dân đô thị. 

• Các nghiên cứu quốc tế điển hình về các chính sách hoặc quy định về quy hoạch và 

quản trị đô thị toàn diện nhằm tạo ra môi trường xây dựng bền vững, lành mạnh. 

• Những khuyến nghị dựa trên những nghiên cứu mới nhất có thể áp dụng cho các đô 

thị tại Việt Nam. 

Các vấn đề liên quan đến chính sách quốc gia và địa phương  

Tổng quan các chính sách và khung pháp lý hiện hành về quy hoạch và quản trị đô thị 

ở Việt Nam nhằm thúc đẩy môi trường sống lành mạnh và bền vững cho người dân 

đô thị.  

Nội dung thuyết trình sẽ đề cập đến:  

• Phân tích SWOT: Điểm mạnh, Điểm yếu, Cơ hội, Thách thức và các kế hoạch của Chính 

phủ trong việc tích hợp vấn đề sức khỏe cộng đồng vào hệ thống đô thị Việt Nam hiện 

nay. 

• Các khuyến nghị cho việc thay đổi mang tính chuyển đổi/thích ứng. 

• Những luận điểm liên quan khác. 

Các vấn đề liên quan đến thực hành tại địa phương  

Kinh nghiệm thực tiễn về sức khỏe cộng đồng được lồng ghép trong quy hoạch và 

quản trị đô thị các thành phố Việt Nam 

Nội dung thuyết trình sẽ đề cập đến:  

• Trình bày về một dự án tiêu biểu ở cấp thành phố ở Việt Nam. 

• Phương pháp dự án quy hoạch tiếp cận với hệ thống sức khỏe cộng đồng ở Việt Nam 

(cơ cấu, các bên liên quan, chức năng, trách nhiệm, quá trình khởi xướng). 

• Sự tích hợp các vấn đề sức khỏe trong hệ thống quy hoạch đô thị.  

• Vai trò của chính quyền thành phố, các bên liên quan (ví dụ Hiệp hội các đô thị Việt 

Nam (ACVN))  và sự tham gia của cộng đồng. 

• Khuyến nghị  

• Các điểm phân tích liên quan khác. 
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Thời gian  

13:30 – 14:00  

08:30 – 09:00 (CEST) 

Các thông tin giới thiệu (Video về dự án) 

Kiểm tra kỹ thuật/ Đăng ký tham tham dự hội thảo  

 

14:00 – 14:15  

09:00 – 09:15 (CEST) 

PHÁT BIỂU KHAI MẠC 

 

 PGS.TS Nguyễn Văn Tuấn 

Giám đốc Trung tâm Phát triển năng lực Xây dựng Bền vững tại Việt Nam  (CCSB-

VN), Trường Đại học Xây dựng Hà Nội 
 

Bà. Vũ Thị Thu Phương 

Quản lý dự án của Viện Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) tại Việt Nam 
  

TS. Michael Waibel 

Cố vấn Kỹ thuật Cấp cao cho dự án HOPE 

Đại học Hamburg (Đức) 

 

14:15 – 15:15  

09:15 – 10:30 (CEST) 

 
 

 
 

14:15 – 14:35 

09:15 – 09:35 (CEST) 

 

 

PHẦN TRÌNH BÀY NỘI DUNG HỘI THẢO 

 

Điều phối chương trình  

PGS.TS Nguyễn Văn Tuấn  

Giám đốc Trung tâm Phát triển năng lực Xây dựng Bền vững tại Việt Nam  (CCSB-

VN), Trường Đại học Xây dựng Hà Nội  

 

Bài diễn thuyết 1 

 

Nghiên cứu quốc tế mới nhất về sự kết hợp giữa quy hoạch và quản trị đô thị 

nhằm thúc đẩy chất lượng cuộc sống và sức khỏe người dân đô thị (chủ đề bài 

viết sẽ được cập nhật) 

 Giáo sư danh dự Roderick J. Lawrence. 

Khoa Kinh tế và Khoa học Xã hội, Đại học Geneva, Thụy Sĩ.   

Thành viên Ban Cố vấn Khoa học kỹ thuật cho Nghiên cứu liên ngành và xuyên 

ngành tại Viện Hàn lâm Khoa học Thụy Sĩ (SCNAT).  

 

 

 

 

 

 

14:35 – 14:55  Bài diễn thuyết 2 
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Hỗ trợ kỹ thuật: 
 

Zoom link: https://us06web.zoom.us/j/84529493435?pwd=ZzR1bVRrUjRiUGxVR3F3U2wwYjNuQT09 

Pass: 300622 

Liên hệ thông tin về Hội thảo và Dự án: 

Phía CCSB-VN: Ms. Nguyễn Thị Khánh Phương, ccsbvn@huce.edu.vn, Mobile: 0942116226 

KAS Vietnam: Ms. Vũ Thị Thu Phương, Quản lý Dự án HOPE Phuong.vu@kas.de,                             

Mobile: 0912173977 

09:35 – 09:55 (CEST)  

Tổng quan các chính sách và khung pháp lý hiện hành về quy hoạch và quản trị 

đô thị ở Việt Nam nhằm thúc đẩy môi trường sống lành mạnh và bền vững cho 

người dân đô thị  
 

PGS.TS  Vũ Thị Vinh  

Nguyên Tổng thư ký Hiệp hội các đô thị Việt Nam (ACVN) 
  

14:55 – 15:15  

09:55 – 10:10 (CEST) 

 

Bài diễn thuyết 3 
 

Thành phố lành mạnh gắn với các Mục tiêu Phát triển Bền vững 
 

PGS.TS  Phạm Thúy Loan  

Nguyên Phó Viện trưởng Viện Kiến trúc Quốc gia (VIAr) 

 

 

15:15 – 16:15 

10:15 – 11:15 (CEST) 

PHIÊN THẢO LUẬN  
 

 

 

 

Điều hành thảo luận  

TS. Nguyễn Thu Thủy  

Tư vấn kỹ thuật dự án HOPE, Trường Đại học Hamburg  
 

Diễn giả:  
 

Panelist 1: Ông Tạ Quốc Thắng,  Thư ký Ủy ban giám sát của Việt Nam về thỏa 

thuận thừa nhận dịch vụ kiến trúc trong ASEAN. Vụ Quy hoạch - Kiến trúc, BXD  

Panelist 2: Ông Lê Sỹ Chiến, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Vinh  

Panelist 3: Diễn giả số 1: GS. Roderick J. Lawrence   

Panelist 4: Diễn giả số 2: PGS. Vũ Thị Vinh  

Panelist 5: Diễn giả số 3: PGS. Phạm Thúy Loan 

 

 

16:15 – 16:30  

11:15 – 11:30 (CEST) 

 

BẾ MẠC HỘI THẢO 
 

TS. Phạm Hải Hà, Trưởng Bộ môn Kiến trúc Môi trường, Trường Đại học Xây dựng 

Hà Nội 
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