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SAUNAC
Chào mừng bạn đến với bản tin thứ năm của Liên minh bền vững 

Mạng lưới đô thị ở các thành phố châu Á (SAUNAC), được tài trợ bởi 
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Trong bản tin trước, chúng tôi có nhấn mạnh một số thông tin về tiến trình xây dựng và triển khai các khóa 
học trong mô đun Các thành phố Việt Nam bền vững thông minh. Đây là trọng tâm chính của dự án SAUNAC 
nên cần có sự đầu tư tập trung cho giảng dạy và học tập sáng tạo trong các khóa học mới được xây dựng.

Với cách nhìn nhận này và để giúp nâng cao năng lực cho hệ thống giáo dục đại học ở Việt Nam, 60 cán bộ 
và sinh viên Việt Nam đã có chuyến tham quan học tập đến các trường đại học đối tác ở Châu Âu vào tháng 
9 năm 2018 để trải nghiệm thực tiễn những gì đang được thực hiện trong giáo dục đại học Châu Âu.

Các chuyến tham quan cũng nhằm mục đích xúc tiến thảo luận về các hợp tác trong tương lai. Các đoàn tham 
quan đã được giới thiệu về một loạt các điều khoản đại học trong tuần tham quan để có thể hiểu rõ hơn về 
cách triển khai các hoạt động tại Việt Nam và đề xuất các hợp tác trong tương lai.

Các chuyến tham quan học tập ở Châu Âu
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Manchester: Trong chuyến tham quan khảo sát chuyên sâu về giảng dạy và sự tham gia của các 
bên liên quan ở Manchester, 08 cán bộ và 03 sinh viên của Đại học Khoa học Huế, Đại học Tài nguyên và 
Môi trường thành phố HCM và Đại học Khoa học tự nhiên thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội được cô Jennie 
Shorley Carling (Trợ lý Trưởng phòng Trao đổi Kiến thức và Nghiên cứu, Khoa Kinh doanh của trường Đại 
học Manchester Metropolitan) tiếp đón. 

Đoàn tham quan còn được Giáo sư Phil Wheater đưa đến thăm khu vực đi bộ sinh thái đô thị ở khu vực 
xung quanh trường Đại học Manchester Metropolitan, Trung tâm Manchester về kiến tạo pin nhiên liệu 
hiđro và cơ sở in 3D PrintCity của trường đại học.

Turku: Chuyến tham quan đến Châu Âu với những ngày ngắn nhất và lạnh nhất diễn ra ở Turku. 07 sinh 
viên và 05 cán bộ của Đại học Khoa học Huế, Đại học Tài nguyên và Môi trường thành phố HCM và Đại học 
Khoa học tự nhiên thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội được đón tiếp bởi Trưởng dự án SAUNAC. 

Phái đoàn tham quan đã tìm hiểu về các chủ đề như năng lượng tái tạo, sự hợp tác giữa sinh viên và Công 
ty quản lý chất thải khu vực và Clean Turku. Đoàn còn đến thăm và tìm hiểu Trung tâm TNHH Công nghệ 
Động cơ Turku (chuyên trách xử lý nước thải), Công viên Khoa học Turku và Trung tâm Du khách và Kiến tạo.
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Utrecht: Phái đoàn gồm 08 cán bộ và 05 sinh viên của Đại học Hải Phòng và Đại học Xây dựng Hà Nội 
đã được chào đón tại Utrecht.

Erlijn Eweg đến từ Trung tâm chuyên trách về các thành phố bền vững thông minh đã giới thiệu cho đoàn 
tham quan về mô hình kinh doanh của họ. Tjerk van Impelen, đến từ chính quyền thành phố Utrecht, đã 
trình bày về việc tái thiết hiện nay của khu vực nhà ga trung tâm của Utrecht. Phái đoàn cũng đã đến tham 
quan Ngôi nhà sinh thái (một hợp phần trong cuộc thi Solar Decathlon) và Phòng thí nghiệm năng lượng.

Hamburg: Hamburg tiếp nhận 05 cán bộ và 07 sinh viên đến từ Đại học Bách khoa Đà Nẵng và Đại học 
Khoa học tự nhiên thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Đoàn tham quan được Giáo sư Karl-Ragmar Riemschneider và Tiến sĩ Valentin Roscher giới thiệu về Phòng 
thí nghiệm cảm ứng của Trường Đại học Khoa học Ứng dụng Hamburg. Đoàn cũng đã tham dự buổi thuyết 
giảng của Giáo sư Stefan Lehmann và tìm hiểu về sự tái thiết của khu vực HafenCity. 

Đoàn tham quan còn đến thăm Phòng thí nghiệm Không gian Sáng tạo về Đổi mới Kỹ thuật (CSTI) và thăm 
thành phố Hamburg.
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Video về các chuyến tham quan học tập

Các cuộc video phỏng vấn một số thành viên của các đoàn tham quan đã được thực hiện để nắm bắt kinh 
nghiệm và các lĩnh vực có thể áp dụng trong các trường đại học Việt Nam. 

Các phản ánh qua video cũng giúp xác định thêm các lĩnh vực hợp tác giữa các trường đại học thành viên 
của dự án. Những video này có sẵn bằng tiếng Việt và tiếng Anh trên kênh YouTube SAUNAC.

Valencia: 07 cán bộ và 07 sinh viên của Đại học Xây dựng Hà Nội, Đại học Tài nguyên và Môi trường 
thành phố HCM và Đại học Khoa học tự nhiên thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội đã đến thăm Trường Đại học 
Bách khoa Valencia, Tây Ban Nha (UPV). 

Phái đoàn đã nhận được Hội đồng thành phố Valencia đón tiếp và được nghe thuyết trình về các chủ đề về 
tính bền vững và doanh nghiệp, du lịch bền vững, và năng lượng tái tạo.  
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Cẩm nang đào tạo

Cẩm nang đào tạo SAUNAC đã được cung cấp để hỗ trợ Dạy và học ở Việt Nam.

Cẩm nang bao gồm một số nguyên tắc trung tâm của cả phương pháp Tư duy thiết kế lẫn phương pháp 
Doanh nhân, và các hướng dẫn kỹ thuật giảng dạy đổi mới hiện đại được sử dụng trong mỗi khóa học riêng 
biệt về Các thành phố Việt Nam bền vững thông minh (SSVC) của dự án SAUNAC.  

Các khóa học được liệt kê theo thứ tự với mô tả về bối cảnh học phần, một số lời khuyên từ giáo viên, một 
nghiên cứu trường hợp ngắn gọn và một số phương pháp giảng dạy chủ đạo đã được sử dụng. Cần lưu ý là 
không nhất thiết phải thực hiện toàn bộ hướng dẫn trong mỗi khóa học. Cẩm nang chỉ nhằm mục đích hỗ 
trợ giáo viên và người học tăng cường dạy và học sáng tạo ở Việt Nam.

Cẩm nang đào tạo hiện có sẵn để tải về từ trang web bằng tiếng Anh lẫn tiếng Việt.
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Các thí điểm về khóa học và sự tham gia của các bên liên quan

Việc thí điểm các Mô-đun SSVC và các bên liên quan thường diễn ra cùng nhau khi các tổ chức bên ngoài 
như doanh nghiệp và cơ quan công quyền làm việc cùng với các trường đại học để đưa ra các tình huống 
thực tế cho sinh viên thực hiện.

Một số ví dụ về cách tiến hành công việc ở các trường đại học ở Việt Nam được nêu rõ dưới đây. 

Đại học Tài nguyên và Môi trường thành phố HCM 
đã thành công trong việc kết nối doanh nghiệp  và 
cơ quan công quyền tại thành phố HCM, bao gồm 
Chi cục Bảo vệ môi trường TP.HCM (HEPA), Sở Tài 
nguyên và Môi trường (DONRE), Viện Khoa học và 
Công nghệ máy tính  (thuộc Sở Khoa học và Công 
nghệ thành phố HCM) để tạo điều kiện cho sinh 
viên tiến hành các nghiên cứu. Các  hình ảnh cho 
thấy sinh viên dự án SAUNAC học tập như thế nào 
để tích hợp các công cụ thông minh trong quản lý 
chất thải với Công ty Môi trường Đô thị thành phố 
Hồ Chí Minh (CIENTCO)

Đại học Xây dựng Hà Nội cùng với Trường Cao đẳng 
Xây dựng Công trình đô thị đã tạo điều kiện để sinh 
viên được đào tạo tại chỗ và để trao đổi sinh viên 
và cán bộ giữa hai trường. 

Sự hợp tác giữa Công ty Cổ phần Cấp nước Hải 
Phòng, Công ty CP Nước và Môi trường Việt Nam 
và Công ty Hydro Vaccuum đang được triển khai để 
cung cấp các dạng dự án thực hành và môi trường 
học tập chuyên nghiệp cho sinh viên.
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Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng (DUT) 
cũng đang tăng cường hợp tác với Công ty 
Môi trường đô thị Đà Nẵng (URENCO), Công ty 
Thoát nước và Xử lý nước  thải Đà Nẵng, Viện 
quy hoạch đô thị Đà Nẵng  (DUPI), và Sở Tài 
nguyên và Môi trường Đà Nẵng. Các hoạt động 
hợp tác bao gồm nghiên cứu, thực tập và tạo 
điều kiện cho sinh viên thực hiện các dự án 
thực hành của họ.

Đại học Hải Phòng (HU) đã tổ chức cho sinh viên một số 
chuyến đi thực địa đến các tổ chức  liên quan để đánh 
giá các tình huống thực tế trong cuộc sống mà các tổ 
chức đang cố gắng giải quyết; trong đó có Công ty cổ 
phần Nguyễn Hoàng  Long - Sơn Hà, Nhà máy xử lý chất 
thải rắn Tràng Cát… Sinh viên Đại học Hải Phòng hiện 
đang thực hành sử dụng Mô-đun 2 – Thiết kế xã hội bền 
vững như là một phần trong nghiên cứu của họ, và học 
phần 4 (các thành phố bền vững về kỹ thuật).

Đại học Khoa học tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU-HUS) đã thành công trong việc kết nối các tổ 
chức hữu quan với các hoạt động của SAUNAC. Một số lượng lớn các sinh viên làm việc với Bộ Tài nguyên 
và môi trường giúp khuyến khích về mặt chính sách và chính trị để thực hiện module “Thành phố Việt Nam 
thông minh và bền vững” tại Hà Nội. Bên cạnh đó, các dự án của sinh viên cũng được hỗ trợ nhờ vào mối 
quan hệ bền vững với Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. VNU-HUS cũng đang hợp tác hiệu quả với Công 
ty TNHH một thành viên môi trường đô thị Hà Nội (URENCO), công ty phát triển dự án Việt Nam và công ty 
FeCon để tạo cơ hội thực tập cho sinh viên cũng như phát triển các dự án sinh viên.
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Vào tháng 10 năm 2018, PGS. TS. Nguyễn Thị Hà (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà 
Nội) đã trình bày chủ đề về “Phát triển bền vững đô thị: Thách thức và Giải pháp” trong hợp phần dành 
riêng cho Quản lý Rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu của Hội nghị INWES - APNN.

Ba trăm đại biểu đã tham dự sự kiện này; trong đó có khoảng 60 đại biểu quốc tế từ 16 các quốc gia và 
vùng lãnh thổ; 40 khách quốc tế tại Việt Nam; và 200 đại biểu Việt Nam là các nhà khoa học nữ, nhà nghiên 
cứu và giảng viên từ các viện nghiên cứu, trường đại học, các bộ/ngành trên toàn quốc.

INWES - APNN thuộc Mạng lưới các nhà khoa học nữ quốc tế (INWES), một đối tác của UNESCO được 
thành lập năm 2011 với số thành viên lên tới 250.000. Ngoài INWES - APNN, INWES còn có thêm hai mạng 
lưới khu vực là INWES-Europe (khu vực Châu Âu) và INWES-Châu Phi (khu vực Châu Phi). 

Những người tham gia Hội nghị đã thảo luận và đưa ra các khuyến nghị để tăng cường hợp tác giữa các các 
thành viên của INWES-APNN. Hiện tại, INWES-APNN bao gồm 13 thành viên từ 13 quốc gia và các lãnh thổ 
bao gồm: Úc, Bangladesh, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Mông Cổ, Nepal, New Zealand, Pakistan, 
Sri Lanka, Đài Loan và Việt Nam. Với chủ đề Nhà khoa học phụ nữ vì sự phát triển bền vững trong thời đại 
kỷ nguyên số, những người tham gia ở Việt Nam cũng như từ các quốc gia khác đã có cơ hội trao đổi thông 
tin, chia sẻ kinh nghiệm và đưa ra khuyến nghị về các vấn nạn hiện nay cho mỗi quốc gia, khu vực và thế 
giới.

Dự án SAUNAC được trình bày tại Hội nghị Mạng lưới các nhà khoa 
học nữ Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương lần thứ 8 (INWES – APNN)
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Sinh viên giải quyết thách thức trong việc xây dựng các thành phố 
thông minh hơn và bền vững hơn

Sinh viên từ 03 trong số các thành phố tham gia dự án SAUNAC đã tham gia vào chương trình Thử thách 
cho các thành phố bền vững thông minh, được điều hành bởi Đại học Khoa học ứng dụng Utrecht.

Sinh viên Đại học Khoa học ứng dụng Utrecht đã cùng làm việc với các sinh viên từ Đại học Manchester 
Metropolitan, Đại học Khoa học ứng dụng Turku và công ty Signify có trụ sở tại Hà Nội.

Nhóm sinh viên của Chương trình Quản lý và Kỹ thuật công nghiệp đang nghiên cứu tiềm năng thị trường 
bóng đèn cho công ty Signify (bóng đèn Philips) tại Việt Nam. Nhóm sinh viên đến tham quan học tập ở 
Manchester cùng với sinh viên Đại học Manchester Metropolitan tham gia các lớp học thạc sỹ Quản lý Kinh 
doanh và cùng làm việc với đơn vị phụ trách giao thông vùng Greater Manchester để xác định các giải pháp 
thay đổi hành vi công cộng liên quan đến giao thông công cộng.

Thử thách bền vững thông minh là một phần của khóa học đại học về các thành phố bền vững thông minh 
đã được Đại học Khoa học Ứng dụng Utrecht đưa vào chương trình học và tạo điều kiện để sinh viên cùng 
nhau làm việc trong các nhóm đa ngành, liên quốc gia về thành phố bền vững liên quan đến các vấn đề 
được đề xuất bởi chính quyền khu vực hoặc địa phương. Khóa học được xây dựng với sự hợp tác của 05 
trường đại học châu Âu tham gia dự án SAUNAC.
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Các sự kiện sắp diễn ra...

• Đưa SSVC vào các học phần đại học tại Việt Nam
• Dự án kết thúc: Hội thảo quốc tế tại Hà Nội, tháng 5 năm 2019
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PARTNER INSTITUTIONS

CONTACT DETAILS

www.saunac.eu

Find us on Facebook: Sustainability Alliance of 
Urban Networks in Asian Cities

@SAUNACproject

Dự án này được tài trợ cùng với sự hỗ trợ của Cộng đồng Châu Âu. Ấn phẩm này chỉ phản ảnh quan điểm 
của tác giả, và Cộng đồng Châu Âu không chịu trách nhiệm cho bất kỳ việc sử dụng nào lấy thông tin từ đây.


