
QUẢN LÝ
PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
(URBAN DEVELOPMENT MANAGEMENT FOR CLIMATE 

CHANGE RESILIENCE)

Hạ tầng kỹ thuật đô thị chưa
hoàn chỉnh

Các trục tiêu thoát chính bị
bồi lắng, thu hẹp không đảm
bảo tiêu thoát trong mùa

mưa

Các biện pháp kỹ thuật chưa
động bộ, chưa đáp ứng nhu
cầu thoát nước, nhiều tuyến
giao thông mới cản trở việc
thoát nước hây ngập úng cho

các đô thị

Quy hoạch thiếu (chưa đủ) 
các đánh giá tác động môi

trường, sử dụng Tiêu chuẩn
cũ

Công tác quản lý phát triển
đô thị, đặc biệt quản lý cao độ
xây dựng và hệ thống thoát

nước đô thị chưa tốt

Ý thức: Coi nhẹ dự báo thời
tiết; xem nhẹ việc bảo vệ quản
lý các khu vực phòng hộ, các
hành lang xả lũ, hệ thống hồ

chứa trong đô thị

NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN THIỆT HẠI, RỦI RO TẠI KHU VỰC ĐÔ 
THỊ (REASONS WHY URBAN AREAS ARE AFFECTED)



GIẢI PHÁP QUY HOẠCH VÀ XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ
(SOLUTIONS FOR BETTER URBAN PLANNING AND DEVELOPMENT)

Rà soát lại các đồ án quy
hoạch đã được phê duyệt, 
lồng ghép các vấn đề BĐKH 
(Review approved master plan with 
the integration of more CC issues)

Xây dựng bản đồ ngập
úng để có kế hoạch
hành động cụ thể 
(Develop flood map to define 

detailed action plans)

Ban hành quy chế quản lý đô
thị, tôn trọng địa hình tự
nhiên, không san ủi, khơi
thông dòng chảy (Promulgate 

management regulations and 
mechanisms, recreate natural water flow)

Xác định các khu tái định cư để di
dời các khu ổ chuột, nhà tạmdọc
kênh rạch tại khu vựcĐồng bằng 
sông Cửu Long (Resettlements to 
remove temporary houses and slums in 

Mekong Delta region)

Quốc tế -
Quốc tế
(Int’-Int’)

Quốc tế-
Trong 
nước (Int’-
National)

Trong 
nước –
trong nước
(Nat’-Nat’) 

2

3

Tăng cường kinh phí cho việc xây dựng các cơ 
chế chính sách và các chỉ tiêu kỹ thuật hỗ trợ 
đánh giá giám sát và điều chỉnh các giải pháp 
thích ứng BĐKH theo mỗi giai đoạn (Funding for 
policy making and standardization for resilience 
solutions)

Hình thành thư viện lưu giữ cung cấp và chia sẻ 
thông tin về thực trạng và các giải pháp thích 
ứng với BIẾN ĐỔI KHI HẬU (CC library and info 
sharing)

1
Tăng cường hợp tác phối hợp thực hiện
khảo sát, chia sẻ kết quả đánh giá của các
ngành và địa phương (Joint-survey)

Để thực hiện một chương trình ứng phó với BĐKH trong phát triển đô thị cần thiết 
phải có sự tham gia phối hợp của các Bộ ngành, chính quyền địa phương, các 
nhà khoa học và trước mắt cần:
(To implement an urban resilience program, it is crucial to have the cooperation at 
all levels of management, from ministries to local authorities and academia)



Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị là một đơn
vị sự nghiệp Nhà nước trực thuộc BộXây dựng, hoạt
động trên phạmvi cả nước trong lĩnh vực đào tạo, bồi
dưỡng cán bộ, nghiên cứu, tư vấn về tổ chức và quản
lý của ngành Xây dựng (A training State agency under 

Ministry of Construction)

Học viện đã có truyền thống hơn 40 nămhoạt
động, hàng năm thực hiện trên 40 chương
trình đào tạo với khoảng 250 lớp và 15 nghìn
lượt học viên (40 years of achievements, 40 

programs‐250 classes‐15,000 participants/year)

GiỚI THIỆU HỌC VIỆN AMC
INTRODUCTION TO THE ACADEMY OF MANAGERS FOR 

CONSTRUCTION AND CITIES (AMC)

ĐỀ ÁN 1961 (1961 TRAINING 
PROGRAM)
 Học viện được Chính phủ VN và Bộ Xây dựng giao là đầu 

mối chủ trì thực hiện Đề án 1961 của Chính phủ về “Đào 
tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý xây dựng và 
phát triển đô thị đối với công chức lãnh đạo, chuyên môn 
đô thị các cấp”. 

 Tính đến nay, Đề án đã tổ chức được 204 khóa học với 
11.545 lượt học viên là cán bộ từ cấp Phó Chủ tịch tỉnh, 
Chủ tịch, Phó Chủ tịch thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh 
đến các cán bộ địa chính, xây dựng và môi trường cấp xã. 



Mời các chuyên gia Việt Nam và quốc tế tham gia giảng dạy 
chuyên đề tăng trưởng xanh và ứng phó biến đổi khí hậu 

(National and International expertise)

Các giảng viên lồng ghép vào các nội dung chuyên đề được 
phân công giảng dạy (Integrate the concepts in current 

module)

Các tài liệu tham khảo về tăng trưởng xanh và ứng phó 
BĐKH được cung cấp đến các học viên khóa học (Reference 

materials on green growth and resilience)

Học viên được thảo luận cùng các giảng viên (Participatory 
teaching method)

Trong khóa học có tổ chức tham quan các thành phố, khu đô
thị điển hình về tăng trưởng xanh và ứng phó biến đổi khí 

hậu (Site visits)

CÁCH THỨC THỰC HIỆN CÁC LỚP 1961 CÓ LỒNG GHÉP VẤN ĐỀ TĂNG 

TRƯỞNG XANH VÀ ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU (HOW TO INTEGRATE 

GREEN GROWTH AND RESILIENCE INTO THE TRAINING PROGRAM)

MỘT VÀI HÌNH ẢNH VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỀ ÁN 1961 

GIAI ĐOẠN 2010‐2015 (1961 Program in 2010‐2015) 

Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải phát biểu chỉ đạo
Hội nghị đánh giá 5 năm triển khai Đề án 1961 (Deputy Prime Minister Hoang Trung Hai chaired the 

Seminar on 5-year Assessment on 1961 Program)



ĐỊNH HƯỚNG ĐÀO TẠO GIAI ĐOẠN 2016‐2020 THEO 

ĐỀ ÁN 1961 (ORIENTATION IN 2016‐2020)

Nội dung tăng trưởng xanh và ứng phó Biến đổi khí 
hậu sẽ được lồng ghép trong giảng dạy 100% các lớp 
bao gồm cả các lớp do các địa phương tổ chức (100% 

courses integrate the content on GG and CC resilience)

Đảm bảo định hướng tăng trưởng xanh và ứng phó 
BĐKH được quan tâm trong công tác quản lý, công tác 
chuyên môn về xây dựng và phát triển đô thị tại Việt 
Nam (Ensure the implication of GG and resilience in 

urban management and development in VN)

III. THÀNH LẬP TRUNG TÂM ĐÔ THỊ TIÊN TIẾN 
(International Urban Center of Excellence) 

Mục tiêu: Nâng cao hiệu quả của Đề án 1961, kết nối các lãnh đạo đô thị,

kết nối các nguồn lực (trong và ngoài nước), kết nối tri thức với nhu cầu xây

dựng và phát triển bền vững các đô thị

 Chức năng, nhiệm vụ:

 Nghiên cứu, trao đổi tư duy mới trong quản lý đô thị cho các lãnh đạo đô

thị

 Gắn đào tạo, bồi dưỡng với các giải pháp thực tiễn tại địa phương

 Tư vấn cho các đô thị theo hướng tới phát triển bền vững

 Nâng cao năng lực cạnh tranh đô thị trong nước và khu vực



XIN CẢM ƠN!
THANK YOU!


