
                

CHƯƠNG TRÌNH (DỰ KIẾN) 

Lễ khai mạc dự án SAUNAC và Hội nghị  

Thành phố Việt Nam thông minh và bền vững 

Ngày 8 tháng 5 năm 2017 

Khách sạn Hòa Bình, 27 Lý Thường Kiệt, Hà Nội  

8:00-8:30 Đăng ký đại biểu 

8:30-9:50 
Lễ  khai mạc 

  PGS. TS. Nguyễn Việt Anh, đại diện dự án SAUNAC, trường Đại 

học Xây dựng, 

  Phát biểu chào mừng: 

- PGS.TS Phạm Duy Hòa, Hiệu trưởng trường Đại học Xây 

dựng, 

- GS.TS Juhani Soini, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Khoa 

học và Ứng dụng Turku (TUAS) “Vai trò của dự án SAUNAC 

trong việc thúc đẩy sự phát triển đô thị bền vững và thông 

minh ở Việt Nam thông qua giáo dục Đại học”, 

- Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, 

- Đại diện Bộ Xây dựng, 

 Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác, 

 Phát biểu chính thức khởi động dự án SAUNAC: Giám đốc dự án 

Henna Knuutila, TUAS, 

 Chụp ảnh lưu niệm. 

10:00-10:20 
Nghỉ giải lao 

10:20-11:20 
Phiên họp toàn thể 1: Bài tham luận chính 

1- Thành phố thông minh: lý thuyết và vận dụng thức tế (GS.TS I.J 

Opstelten trường Đại học Khoa học Ứng dụng Utrecht), 

2- Những thách thức và cơ hội xây dựng các thành phố thông minh ở 

Việt Nam, 

3- Phương pháp giảng dạy Đại học mới về vấn đề kỹ thuật và kinh doanh 

cho thành phố thông minh và bền vững (Harri Lappalainen, TUAS). 

11:20-12:10 

Phiên họp toàn thể 2: Thành phô thông minh và bền vững -  nghiên 

cứu tình huống ứng dụng  

4- Dữ liệu mở cho các thành phố thông minh ở Việt Nam, 

5- Quản lý chất thải tại các thành phố thông minh và phát triển bền vững, 

6- Thành phố thông minh: nghiên cứu tình huống Ecopark, ứng dụng mô 

hình thành phố xanh ở Việt Nam. 



                

12:10-13:10 Bữa trưa Buffet  

13:10-14:30 

Phiên họp song song 

Phiên số 1: Thảo luận bàn tròn – 

Hợp tác xây dựng các thành phố 

Việt Nam thông minh và bền 

vững 

Mục tiêu của phiên họp: chia sẻ 

kinh nghiệm hợp tác từ các bên 

liên quan (các trường Đại học, 

chính phủ, các công ty, doanh 

nghiệp tư nhân, công ty của các 

quốc gia thuộc liên minh Châu Âu, 

EU…)  

Các chủ đề thảo luận:  

 Con đường hợp tác cho các 

thành phố thông minh: bài học 

từ các nước EU, 

 Hợp tác và kinh doanh cho 

các thành phố thông minh của 

Việt Nam, 

 Những sáng kiến hợp tác 

giữa các bên liên quan: 

trường Đại học, tư nhân, cơ 

quan nhà nước, chính quyền 

đối với việc xây dựng các 

thành phố thông minh và phát 

triển bền vững ở Việt Nam. 

Phiên số 2: Phương pháp sư phạm 

cho việc xây dựng chương trình 

giảng dạy hướng tới thành phố 

thông minh và bền vững 

Phiên họp sẽ thảo luận về các nội 

dung hợp tác trong giảng dạy, nghiên 

cứu và phát triển mô hình các thành 

phố thông minh bền vững trong phạm 

vi các trường Đại học ở Việt Nam. 

Các chủ đề thảo luận: 

 Thành phố thông minh từ lý thuyết 

đến thực tiễn: những thách thức 

và cơ hội, 

 Khả năng hợp tác nghiên cứu, và 

phát triển dự án thành phố thông 

minh ở Việt Nam, 

 Thí điểm thành phố thông minh ở 

Việt Nam: cách tiếp cận khả 

thi/thực tiễn, 

 Hỏi đáp. 

14:30-14:50 Nghỉ giải lao 

14:50-15:20 

Phiên họp toàn thể 3 

 Tóm tắt các phiên họp song song, 

 Kết luận hội nghị, 

 Diễn văn bế mạc, 

 Thông báo sự kiện giao lưu sau hội nghị. 

15:20-17:00 Sự kiện Networking 

17:00-18.20 Phiên họp nội bộ cho các thành viên dự án 

 

Để đăng ký tham gia sự kiện, xin vui lòng kích vào đường dẫn này  

https://drive.google.com/open?id=1nDbMS-hNiuJd970rneSqRTd4gzQZZt0sBbN6CNvAbi8

