
 “HỘI THẢO VỀ SỰ PHÁT TRIỂN NHÓM CÁC BÊN LIÊN QUAN TRONG DỰ 

ÁN THÀNH PHỐ THÔNG MINH VÀ BỀN VỮNG TẠI VIỆT NAM” 

 

 

Ngày 06/05/2019, 

Trường Đại học Tài 

nguyên và Môi trường 

thành phố Hồ Chí Minh 

đã tổ chức “Hội thảo về 

sự phát triển nhóm các 

bên liên quan trong dự án 

thành phố thông minh và 

bền vững tại Việt Nam” 

tại văn phòng 2 - Bộ TN 

và MT. 

 

Hội thảo đã có hơn 60 đại biểu tham dự gồm: nhà khoa học, nhà nghiên cứu (40), nhà quản 

lý đến từ các cơ quan quản lý nhà nước (14) như Sở Khoa học Công nghệ TP. HCM, Sở 

Thông tin và Truyền thông Tp.HCM, Sở Quy hoạch Kiến trúc TPHCM, Trung tâm quản 

lý đường hầm sông Sài Gòn, Đại diện văn phòng Bộ giáo dục phía Nam, Đảng ủy khối cơ 

sở Bộ TNMT, Sở KHCN Bình Dương, Sở Xây dựng Bình Dương, Sở Tài nguyên và Môi 

trường Bình Dương, đại diện các trường Đại học trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Đại 

học Khoa Học Huế, Đại Học Hải Phòng, Đại Học Bình Dương, Đại Học Thủ Dầu Một (27) 

và sinh viên (13); báo Sài Gòn Giải Phóng; Đại diện Công ty, doanh nghiệp (10) như Công 

ty TNHH TM XDSX Hoàng Hà,  Công ty Citenco, FPT, BimPro VN, Hiệp hội doanh 

nghiệp bền vững… và các đại biểu quốc tế đến từ Trường Đại học ở Phần Lan (3), Hà Lan 

(1), và Anh Quốc (1).  

 

   



Chia sẻ về kinh nghiệm xây 

dựng đô thị thông minh tại 

TP. HCM, Ông Lê Quốc 

Cường - PGĐ Sở Thông tin 

và Truyền thông TP. HCM 

cho biết nhiệm vụ chiến 

lược của đề án đô thị thông 

minh của Tp.HCM là xây 

dựng bốn trung tậm trụ cột 

gồm Kho dữ liệu dùng 

chung và phát triển Hệ sinh 

thái dữ liệu mở cho thành 

phố; Trung tâm nghiên cứu mô phỏng dự báo xây dựng chiến lược phát triển kinh tế xã hội 

của thành phố; Trung tâm điều hành đô thị thông minh của thành phố; Trung tâm An toàn 

thông tin thành phố 

Ông Nguyễn Quốc Cường – GĐ Sở Khoa học Công nghệ Bình Dương chia sẻ kinh nghiệm 

của Bình Dương trong việc xây dựng thành phố thông minh đó là dựa trên tiềm lực công 

nghiệp, cơ sở hạ tầng và những đô thị mới đã được quy hoạch theo chuẩn quốc tế. Bình 

Dương lựa chọn hợp tác chiến lược với thành phố Eindhoven (Hà Lan), thực hiện triển 

khai hai cơ chế, bốn lĩnh vực, sáu tiêu chí, trong đó lấy mô hình “Ba Nhà” – “Doanh nghiệp, 

Trường Đại học/viện nghiên cứu - và Cơ quan quản lý nhà nước” làm chủ đạo để phát triển 

một cách đồng bộ, bền vững, đặt trọng tâm là con người và doanh nghiệp, đưa nền kinh tế 

chuyển dần sang dịch vụ, sản xuất công nghệ cao, xây dựng một môi trường sống năng 

động sáng tạo, thu hút nhân tài, nâng giá trị gia tăng và từng bước vươn tới Thành Phố 

Thông Minh theo tiêu chí của Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới ICF, đón làn sóng 

cách mạng công nghiệp 4.0. 

 



 

 

TS. Đoàn Xuân Minh Huy – Viện Khoa học và Công nghệ tính toán chia sẻ bài học kinh 

nghiệm từ một ứng dụng cộng đồng trong mạng lưới nghiên cứu cho thành phố thông minh, 

trong đó nhấn mạnh vai trò kết nối và chia sẻ thông tin với chính quyền, đơn vị nghiên cứu 

và đào tạo. 

 

Ông Martijn Rietbergen – Giáo sư trường Đại học Ứng dụng Khoa học Ultretch – Hà Lan 

đã chia sẻ kinh nghiệm về thực hành tốt của các nhóm liên quan – sự hợp tác của sinh 

viên, các Doanh nghiệp tại Hà Lan, ông đã nhấn mạnh sự liên kết chặt chẽ với các lĩnh 

vực/đơn vị chuyên môn đó là mỗi chương trình hoc đươc dựa trên đặc trưng chuyên môn 

và được xây dựng phù hợp với các nhà tuyển dụng trong tương lai vì vậy quá trình thực 

tập là một phần bắt buộc của chương trình hoc để chuyển giao kiến thức thông qua nhu 

cầu và nghiên cứu thực tiễn. Đào tạo cần gắn kết chặt chẽ với các doanh nghiệp vừa và 

nhỏ, các tổ chức kinh tế , khu vực công, đô thị và tỉnh thành. Ông cũng chia sẻ cấu trúc 

của dự án QUEST, kinh nghiệm kết nối với các bên liên quan.  

 

 



Chia sẻ của bà Henna Knuutila – Đại hoc Khoa học Ứng dụng Turku cũng liên quan đến 

thực hành tốt của các nhóm liên quan – sự hợp tác của sinh viên và các Doanh nghiệp tại 

Phần Lan đó là thực hiện ba vấn đề cốt lõi gồm định hướng công việc thực tế kết hợp các 

nghiên cứu lý thuyết với kỹ năng chuyên môn; kết nối với công việc thực tế và chúng có 

thể là bất cứ thứ gì từ các dự án phát triển ngắn được thiết kế cho các tổ chức cá nhân đến 

các dự án quốc tế kéo dài vài năm; Các dịch vụ kinh doanh như cung cấp chuyên gia và 

đào tạo. 

 

 

Hội Thảo cũng đã tổ chức tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm giữa các tổ chức bên liên quan 

trong việc tham gia xây dựng thành phố thông minh bền vững do PGS.TS. Nguyễn Thị 

Vân Hà chủ trì. Khách mời tham gia tọa đàm gồm Bà Henna Knuutila từ Đại hoc Khoa 

học Ứng dụng Turku Phần Lan; Ông Nguyễn Quốc Cường – Giám đốc Sở Khoa học Công 

nghệ Bình Dương; Ông Đỗ Vũ Thanh Sơn – Công ty TNHH TM XD SX Hoàng Hà; Bà 

Phạm Thì Thùy Linh – Đoàn khối Bộ Tài nguyên và Môi trường; Ông Huỳnh Hữu Hải 

Bình – GĐ dự án NHC – Hành trình giải cứu rác chết.  

Tại buổi tọa đàm các khách mời đã chia sẻ những kinh nghiệm liên quan đến sự thay đổi 

giáo dục Đại học để đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực cho thành phố thông minh bền vững, 

chia sẻ và thảo luận về những vấn đề mấu chốt thành công trong việc kết hợp công tư không 

phân biệt trong xây dựng mô hình thành phố thông minh bền vững hay chia sẻ của đại diện 

Đoàn thành niên về cách thức tập hợp và dẫn đắt lực lượng trẻ có kiến thức về môi trường 

của Bộ TNMT và các mối quan tâm chính của họ khi định hướng thanh niên sống, suy nghĩ 

và làm việc ở thành phố thông minh và bền vững. Đại diện công ty năng lượng mặt trời 

chia sẻ kinh nghiệm của họ khi hợp tác với Trường Đại học trong việc lan tỏa và mở rộng 

các dự án phát triển năng lượng mặt trời tòa nhà cho thành phố thông minh bền vững. Các 

thành viên tham gia hội thảo và các diễn giả có trao đổi hấp dẫn về các động lực khởi 

nghiệp, đặc biệt về truyền thông cộng đồng về môi trường, chia sẻ về sự khác biệt (nếu có) 

của nhân viên về kiến thức và năng lực khi có và không có tham gia đào tạo về thành phố 

thông minh bền vững. 



Tọa đàm tại Hội thảo giữa đại diện doanh nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước và Trường 

Đại học. 

Tại hội thảo PGS. TS 

Nguyễn Thị Vân Hà – Đại 

học Tài nguyên và Môi 

trường đã giới thiệu 

chương trình đào tạo nâng 

cao năng lực về Thành phố 

thông minh và bền vững ở 

Việt Nam (SSVC) dự kiến 

năm 2019 của Nhà Trường. 

Đoàn thanh niên cũng giới 

thiệu về chương trình 

“Tương lai xanh” do Đoàn 

thanh niên Khoa môi 

trường phối hợp với Đoàn 

khối Bộ TNMT tổ chức 

hướng tới chủ đề “Sống 

xanh và thông minh trong 

đô thị bền vững”.  

 
 
 
 
 
 

TỔNG QUAN 
Hiện nay, xu hướng đô thị hóa đang diễn ra ở nhiều nơi 

trên thế giới, đặc biệt là tại khu vực châu Á. Mức độ đô thị 

hóa nhanh kéo theo sự chuyển dịch của dân cư từ các 

vùng nông thôn đến các khu vực đô thị. Sự gia tăng này 

này mang đến những cơ hội và thách thức to lớn. Do vậy 

các đô thị phải có những chiến lược phát triển kinh tế - xã 

hội, phát triển cơ sở hạ tầng đô thị phù hợp để đồng thời 

tận dụng được sức mạnh của nguồn nhân lực làm động 

lực cho phát triển kinh tế bền vững đồng thời đảm bảo và 

từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. 

Khóa học “Xây dựng các thành phố/đô thị Việt 

Nam thông minh bền vững” là một phần của dự án 

“Liên minh mạng lưới các đô thị bền vững Châu Á” 

(Sustainability Alliance of Urban Network in Asian 

Cities – SAUNAC). Mục đích của khóa học là đào 

tạo các chuyên gia trong lĩnh vực kinh tế, kỹ thuật 

và khoa học tự nhiên – xã hội có những hiểu biết 

sâu sắc về khả năng phát triển các giải pháp bền 

vững tích hợp cho các vấn đề kinh tế, xã hội và 

môi trường ở khu vực thành thị. 

Khóa học dành cho tất cả các đối tượng liên quan 

đến môi trường đô thị, quy hoạch đô thị, đô thị sinh 

thái, quản lý môi trường, năng lượng, xây dựng, 

giao thông, cảnh quan... 

KHÓA HỌC SẼ MANG ĐẾN 
- Những hiểu biết sâu sắc về thành phố thông 

minh bền vững theo quan điểm của các lĩnh vực 

khác nhau. 

- Biết áp dụng các kỹ thuật để đề xuất ý tưởng; 

áp dụng các mô hình, phương pháp, kỹ thuật để 

đo lượng/giám sát các thành phố thông mình 

bền vững;  

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ 
MÔI TRƯỜNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 

MINH 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC 

 

XÂY DỰNG CÁC THÀNH PHỐ/ĐÔ THỊ  
VIỆT NAM THÔNG MINH BỀN VỮNG 

 

 

 
 

BAN GIẢNG VIÊN 
- Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường TP. HCM 
- Trường ĐH Xây dựng Hà Nội 
- Trường ĐH Bách Khoa Đà Nẵng  
- Trường ĐH Hải Phòng  
- Trường ĐH Khoa Học - ĐH Huế 
- Trường ĐH Khoa học tự nhiên - ĐH QG Hà Nội 

HÌNH THỨC ĐÀO TẠO 
Trực tiếp tại Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường 
TP. HCM và online ở các Thành phố khác. 

 

PHỤ TRÁCH CHƯƠNG TRÌNH 
 

KHOA MÔI TRƯỜNG – TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI 
NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Tp HỒ CHÍ MINH 
236 B Lê Văn Sỹ - Quận Tân Bình – TP. HCM 

Tham khảo chương trình học tại website: 
www.saunaclearning.vn/course/index.php 
Tham khảo dự án SAUNAC tại website: 

www.saunac.eu 
Hotline: 0974444817 

 
 

 
 

 
 

- Thời gian học: tháng 7 – tháng 9/2019 
- Thời gian báo cáo đề tài: tháng 12/2019 
-  Đăng ký qua email: 
ttbphuong@hcmunre.edu.vn 

HỌC PHÍ 
Học viên có thể tùy chọn 1 số modun học. Học phí toàn 
khóa học là 8.500.000 đồng. Chương trình sẽ xét duyệt 
hỗ trợ học bổng cho các học viên đăng ký. 



Tại Hội thảo, đoàn thanh niên đã phát hành thư mời gửi tất cả các Trường Đại học cùng 

tham gia đồng hành. 

Hội thảo cũng trình bày 10 poster từ các dự án sinh viên được phát triển trong khuôn khổ 

dự án trong thời gian nghĩ giải lao và nghĩ trưa. 

 

  


