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SAUNAC
Chào mừng đến với bản tin của Liên minh bền vững mạng lưới đô thị ở các thành phố châu Á (SAUNAC) được 
tài trợ bởi Chương trình Eramus+ của Liên minh châu Âu. Quan hệ đối tác liên minh giữa  5 trường đại học 
châu Âu và 6 trường đại học Việt Nam nhắm đến việc tăng cường sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam 
thông qua việc trao cho các trường đại học Việt Nam và các bên liên quan công cụ đào tạo chuyên gia và sinh 
viên để họ đề xuất được các ý tưởng khả thi và sáng tạo cho các thành phố thông minh và bền vững.

Hội nghị “Các thành phố Việt Nam thông minh & bền 
vững” và Lễ khai mạc chính thức

Vào ngày 8 tháng 5 năm 2017, SAUNAC đã tổ chức lễ khai mạc 
tại Hà Nội, Việt Nam. Lễ khai mạc là bước khởi đầu cho các hội 
thảo về chủ đề “Các thành phố Việt Nam thông minh và bền 
vững” diễn ra trong 5 ngày liên tiếp. Việt Nam đang trải qua 
1 giai đoạn quan trọng trong phát triển kinh tế và đô thị hóa 
nhanh chóng. Hiện nay, có đến 35% dân số Việt Nam sinh sống 
ở 770 thị trấn, thị xã và thành phố so với 25% ở 500 thị trấn, thị 
xã và thành phố vào năm 2000. Sự tăng tốc đô thị hóa này đang 
tạo ra nhiều áp lực đáng kể và tác động tiêu cực lên môi trường, 
hạ tầng và phát triển bền vững của khu vực.

Các nhu cầu xã hội đô thị của đất nước đang yêu cầu một cách 
tiếp cận độc lập để có được các thành phố bền vững. Việc san sẻ 
tầm nhìn về các chính phủ quốc gia, khu vực và thành phố liên 
quan đến các thành phố bền vững đã được nói rõ trong Hội nghị 
Rio 20+. Sự hỗ trợ, đào tạo và nghiên cứu giữa các cơ sở giáo 
dục đại học và các chính quyền đã được triển khai từ đó và là 
tiền đề cho sự hình thành của dự án SAUNAC.

SAUNAC

BẢN TIN NÀY GỒM CÓ

Các bài thuyết trình chủ đạo

SAUNAC

Các tóm tắt hội thảo

Khu đô thị sinh thái (Eco-Park)

Những hoạt động tiếp theo
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“Dự án SAUNAC là 1 cơ 
hội rất tốt để hỗ trợ và 
nâng cao năng lực đào 
tạo về kỹ thuật xây dựng 
… Hình ảnh toàn diện của 
Việt Nam là thông minh 
và bền vững trong tương 
lai.”

PGS. TS Nguyễn Việt Anh

Tại Hội nghị, các cơ quan, tổ chức 
tham gia đã học hỏi lẫn nhau về cách 
tiếp cận và các cơ sở giáo dục đại học 
đã cùng nhau giải quyết các thách 
thức về xã hội tạo ra bởi sự thay đổi 
không ngừng của môi trường văn 
hóa.

Mục tiêu của Hội nghị SSVC là nhằm 
nâng cao nhận thức về chủ đề “Các 
thành phố thông minh và bền vững 
ở Việt Nam”. 

Hội nghị đã  thành công trong việc 
kết nối các thành phần liên quan như 
các trường đại học, các chính phủ và 
các doanh nghệp để xúc tiến các trao 
đổi nghiêm túc về tương lai của Việt 
Nam. Ngoài ra, các thông tin cụ thể 
về phương pháp dạy và học sáng tạo 
cũng được chia sẻ với các đại biểu 
tham gia hội nghị.

Hội nghị được đồng tổ chức bởi 
Trường Đại học Xây dựng, Việt Nam 
(NUCE) và Đại học Khoa học ứng 
dụng, Hà Lan (HU).

HỘI NGHỊ & CÁC CHỦ ĐỀ CHÍNH

Một vài phần trình bày học thuật về các thành phố thông minh 
với các chủ đề như An ninh và phúc lợi, các thực hành về giáo 
dục và các thực hành về Mạng lưới vạn vật kết nối Internet. Tiến 
sỹ Martijn Rietbergen đến từ HU và PGS. TS Trần thị Việt Nga 
của NUCE đã khai mạc Hội nghị và đồng chủ trì các phần trình 
bày về các thành phố thông minh như: Lý thuyết và thực tiễn, 
các thách thức và cơ hội của các thành phố thông minh và đổi 
mới sư phạm ở giáo dục đại học.

Thạc sỹ Khoa Việt Cường có phần trình bày về “Các thách thức 
và cơ hội của các thành phố thông minh” với viện dẫn nghiên 
cứu trường hợp của thành phố Hải Phòng. Các khó khăn như 
truyền thông và hạ tầng yếu kém, và sự thiếu hụt nguồn nhân 
lực có trình độ được nhấn mạnh và nghiên cứu trong bối cảnh 
toàn cầu hóa và sự gia tăng dân số đô thị nhanh chóng ở thành 
phố Hải Phòng.

Khoa Viết Cường đã sử dụng sơ đồ Venn để giải thích rằng thành 
phố thông minh sẽ cần kết hợp các nhân tố về nhân lực, công 
nghệ và thể chế, và kiến nghị xây dựng mô hình tổ chức học tập 
trong các học viện. Đầu ra của mô hình này sẽ hỗ trợ trong việc 
xây dựng một cơ sở hạ tầng hiện đại và đồng bộ.

Trong phiên tổng thể thứ hai, PGS. TS Nguyễn Việt Anh của 
NUCE đã trình bày về công tác quản lý chất thải ở các thành phố 
đang phát triển thông minh và bền vững. Phần thảo luận xoay 
quanh một số vấn đề như các thành phố xanh, quản lý nước và 
chất thải, thoát nước đô thị bền vững và tận dụng tài nguyên 
từ chất thải. 

Một vài đặc tính thiết yếu được phác họa trong phần trình bày 
nhằm nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc tái chế chất thải 
và nước, và việc sử dụng các vật liệu do địa phương sản xuất.

PGS. TS Nguyễn Việt Anh cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của 
hạ tầng nhằm thúc đẩy bước chuyển biến thân thiện với môi 
trường. Trong một thành phố thông minh, các tuyến đi bộ và xe 
đạp là một đặt tính thiết yếu. Thêm vào đó, có nhiều sáng kiến 
được trình bày liên quan đến sự tích hợp tái chế chất thải và 
nước sẽ giúp cho cộng đồng sẵn sàng ứng phó với các tai biến 
môi trường trong tương lai.

Ngoài ra, còn có nhiều đại biểu khác tham gia các phần các trình 
bày diễn ra trong ngày và tham gia các phiên thảo luận bàn tròn 
về nhiều chủ đề do các bên liên quan đặt ra. 
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XÁC ĐỊNH VÀ PHâN TÍCH CÁC BêN lIêN quAN NHằM kIếN 
Tạo CÁC MạNG lướI kHu VựC VỀ TÍNH BỀN VữNG 

Những sinh viên tham gia module SSVC sẽ hoàn tất các đề án dựa trên các đối tác khách hàng để có thêm 
kinh nghiệm giải quyết các vấn đề trong bối cảnh chuyên nghiệp. Đối với module này, các trường đại học sẽ 
cần tiến hành xây dựng các mối quan hệ hiệu quả với các đối tượng khách hàng. 

Việc xây dựng các mối quan hệ có thể mất nhiều thời gian và gặp nhiều thách thức. Các mục tiêu, văn hóa 
công việc, các nguyên tắc và phương cách giao tiếp khác nhau của các tổ chức, tất cả những vấn đề này có 
thể sẽ là những rào cản, nhất là khi thời gian của hai bên là có hạn. Do vậy, việc ưu tiên chọn lựa cơ quan, tổ 
chức mục tiêu là rất quan trọng. Trong quá trình diễn ra Hội nghị, nhóm đại biểu đến từ Đại học Manchester 
Metropolitan mà đứng đầu là TS Tamara McNeill và Đại học Tài nguyên & Môi trường thành phố HCM đã 
trình bày về việc làm thế nào để ưu tiên chọn lựa các bên liên quan.

Căn cứ vào khu vực địa lý, các đại biểu được phân thanh 3 nhóm để tiến hành xây dựng 1 khuôn mẫu xác 
định và phân tích các bên liên quan. Bài thực hành này tập trung vào việc ưu tiên xác định các bên liên quan 
để tiến đến xây dựng các đề án cho sinh viên và yêu cầu các đại biểu cân nhắc về các câu hỏi liên quan đến 
mối quan tâm và năng lực của các tổ chức. Sau khi liệt kê ra 1 danh sách các bên liên quan tiềm năng, các đại 
biểu tham dự hội nghị suy nghĩ về các câu hỏi liên quan đến “mối quan tâm” và “năng lực” của các cơ quan, 
tổ chức. Sau đó, các đại biểu sử dụng 1 ma trận với “mối quan tâm” nằm trên trục dọc và “năng lực” trên trục 
ngang để vẽ đồ thị cho từng cơ quan nhằm tạo ra 1 danh sách rút gọn các cơ quan liên quan có năng lực tốt 
và mối quan tâm cao. Công việc sau cùng là để xác định các hành động xúc tiến việc xây dựng các mối quan 
hệ đã xác định.
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Cô Claire Pattison, Ủy viên Ban giám 
đốc Doanh nghiệp đến từ trường 
Đại học Manchester Metropolitan 
đã điều hành hội thảo về Khung mô 
hình kinh doanh (một công cụ giúp 
xây dựng mô hình kinh doanh). 

Phần một của hội thảo được bắt đầu 
bằng việc giới thiệu các khái niệm cơ 
bản của Khung mô hình kinh doanh. 
Việc sử dụng các hình ảnh và video 
đã hỗ trợ cho phần diễn giải của cô 
Claire về cách tiếp cận lý thuyết đối 
với hệ thống cũng như giải thích việc 
sử dụng các thực tế trực quan để 
đưa ra các quyết định quản lý.

Phần hai của hội thảo bàn về các 
hoạt động khuyến khích các thành 
viên áp dụng những ý kiến trên đây 
để làm quen với các thương hiệu 
châu Âu cũng như Việt Nam. Khi làm 
việc theo nhóm, các thành viên tham 
gia tích cực bài tập thực hành và các 
phiên thảo luận.

Bài tập thực hành cuối cùng của 
phiên hai cung cấp cho những người 
tham gia một cơ hội phản ánh về 
các mô hình thực tế của sinh viên. 
Thông qua việc xem xét kỹ lưỡng 
các Khung mô hình kinh doanh của 
sinh viên trường Đại học Manchester 
Metropolitan và Turku, những người 
tham gia đã đưa ra nhiều đề xuất và 
các kiến nghị cải thiện sắc sảo.

rong nhận xét phản hồi, cô Claire cho 
biết: “Ấn tượng với chất lượng của 
kết quả công việc của những người 
tham gia tập huấn. 

Cho dù ban đầu mọi người còn bỡ ngỡ với sự phức tạp của khái 
niệm, nhận xét của người tham gia tập huấn về công việc của 
sinh viên cho thấy mức độ tốt về kiến thức và hiệu quả học tập 
của họ.

kHu ĐÔ THỊ SINH THÁI (ECoPARk)

Nghiên cứu trường hợp thực tế của các thành phố thông 
minh và bền vững

Nguyễn Lan Hương, Nguyễn Phương Thảo và Đỗ Hồng Anh đến 
từ trường Trường Đại học Xây dựng Hà Nội đã rất hào hứng 
quảng bá cho mô hình phát triển bền vững mới nhất của Hà Nội 
– Khu đô thị sinh thái.

Khu đô thị sinh thái được mô tả như là một cách tiếp cận hiện 
đại trong quy hoạch thành phố. Kết hợp giữa không gian đô thị 
và không gian xanh, cơ sở hạ tầng của khu đô thị này được thiết 
kế để sử dụng nguồn năng lượng tái tạo và cung cấp các dịch vụ 
vận tải xanh thân thiện với môi trường. Dự kiến sẽ là cộng đồng 
dân cư đầu tiên tiêp cận theo mô hình của hệ sinh thái, các cư 
dân sẽ có thể tiếp cận thiên nhiên thông qua hệ thống công viên 
và không gian mở;  trong khi các trung tâm mua sắm và du lịch 
sẽ tạo doanh thu cho các chủ doanh nghiệp.

HỘI THẢo XâY 
dựNG kHuNG MÔ 
HìNH kINH doANH 

Một khu vực phát triển đô thị 500 hecta nằm ở phía Đông 
Nam của Thủ đô Hà Nội.

Nằm bên bờ sông Hồng.

20% diện tích dành cho hệ thống hồ và khu hệ động vật, góp 
phần làm trong lành môi trường không khí và sinh cảnh cho 
động vật hoang dã.

Dự kiến hoàn tất vào năm 2020.
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Nhóm thành viên tham gia dự án 
SAUNAC đã được giới thiệu các khu 
dân cư và cơ sở vật chất hiện có trong 
chuyến tham quan khu vực này. Với 
việc chủ sở hữu có cơ hội cho thuê 
tài sản làm nhà ở hoặc các cửa hàng 
kinh doanh nhỏ, dự án đã góp phần 
kích thích nền kinh tế địa phương.

Theo truyền thống, giáo dục diễn ra trong phạm vi lớp học 
nhưng hình thức học tập tích hợp là một sự kết hợp chặt chẽ 
của việc học ở các địa điểm khác nhau với học tập kỹ thuật số 
(digital learning) như là cách tiếp cận thông tin ngày càng quan 
trọng.

Các môi trường học tập kỹ thuật số như ‘moodle’ cho phép học 
viên tiếp cận và chia sẻ bài tập, nghiên cứu và tài liệu khóa học 
vào bất cứ lúc nào, tạo điều kiện thuận lợi cho mạng lưới liên 
kết giữa các trường đại học và cao đẳng khác nhau.

Trong khóa tập huấn này, các học viên được giao nhiệm vụ tìm 
kiếm các thách thức về tính bền vững bằng cách phỏng vấn trưc 
tiếp các chủ doanh nghiệp và người dân địa phương ở Hà Nội.

Casper Zuidwijk, Ủy viên Công nghệ thông tin của HU, đã đưa ra 
những bài tập này để chứng minh môi trường học tập điện tử 
như ‘moodle’ có thể được sử dụng như thế nào trong nghiên 
cứu hiện đại, như các công cụ thiết yếu để xem xét, chia sẻ và 
lưu trữ dữ liệu. Mục tiêu của bài tập này là tìm ra những thách 
thức cụ thể có thể được giải quyết bằng cách sử dụng các hệ 
thống máy tính.

Martijn Rietbergen đã ghi nhận rằng: “Cách tiếp cận giảng dạy 
và học tập khá độc đáo này đã được học viên đánh giá cao”. Sự 
tham gia tích cực với cộng đồng, gặp gỡ các bên liên quan và 
làm việc nhóm chặt chẽ đã cung cấp các ví dụ về mối quan hệ 
phụ thuộc lẫn nhau cần phải có cho các thành phố thông minh 
và bền vững.

MÔI TRưỜNG GIÁo 
dỤC ĐIỆN TỬ 

Martijn Rietbergen, 
Casper Zuidwijk, 
lenneke kok và Patrick 
Van der Bogt của 
trường Đại học khoa 
học Ứng dụng (Hu) đã 
cung cấp các thông tin 
tập huấn về phương 
pháp học tập ứng dụng, 
hay tích hợp (blended 
learning), một phương 
pháp sư phạm chiến 
lược tại HU. 

Các diễn giả đã tập 
trung giới thiệu các 
phương pháp tiếp cận 
khác nhau cho người 
học.

Am hiểu và áp dụng quy trình thiết kế là một khía cạnh quan 
trọng của việc thiết lập kế hoạch và thực thi các chiến lược 
trong doanh nghiệp hiện đại.

PHưƠNG PHÁP luẬN

Quá trình “Tư duy Thiết kế” là một phương pháp luận tập trung 
vào giải pháp thay vì tập trung phân tích vấn đề. Như là một 
cách tiếp cận, quá trình này nhằm phân chia một dự án lớn 
thành các hợp phần để dễ quản lý hơn.
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Cấu trúc này thúc đẩy sự đổi mới 
thông qua sự hiểu biết về các nhu cầu 
không rõ ràng của các khách hàng.

Do đó, việc thực hành về những khía 
cạnhthay đổi và sự đồng cảm có vai 
trò quan trọng trong phương pháp 
luận. Quá trình này liên quan đến 
việc điều chỉnh lại những thách thức 
thông qua việc hòa mình vào các trải 
nghiệm xã hội cụ thể. Bằng cách xác 
định sớm các chủ đề và đánh giá sự 
thành công của họ thông qua việc ghi 
lại trải nghiệm của người sử dụng, 
quá trình thiết kế cho phép các nhà 
cải cách xoay quanh các ý tưởng và 
bắt đầu nhanh chóng tạo ra các kết 
quả.

Lenneke Kok của HU, đã hướng dẫn 
hội thảo về phương pháp luận nhằm 
đưa ra những ý tưởng mới mẻ và 
khác biệt bằng cách sử dụng các kỹ 
thuật tạo lập. Những người tham gia 
đã tạo ra những kịch bản và bản đồ 
các bên liên quan để xác định ai là 
người họ đang hướng đến lợi ích và 
họ sẽ đạt được các mục tiêu của họ 
như thế nào.

Các học viên có thể đưa ra nhiều đề 
nghị về cách làm thế nào để cải tiến 
cách tiếp cận của họ bằng cách sử 
dụng quá trình thiết kế để đáp ứng 
những thách thức liên quan đến giao 
thông, chất lượng thực phẩm và bảo 
vệ môi trường.

Sự giải thích về sư phạm được cấu trúc xoay quanh ba 
yêu cầu: 

TạI SAo? lÀM THế NÀo? CÁI Gì? 
Bằng cách khuyến khích các học viên xem xét các lý do và những 
triển khai khả thi của cấu trúc này, buổi tập huấn hy vọng tạo ra 
cảm hứng cho trí tưởng tượng của các học viên và tìm ra những 
cách tiếp cận mới trong sự phát triển các thành phố thông minh.
Đổi mới phương pháp giáo dục bao hàm nhiều phương pháp và 
hoạt động học tập. Học viên được yêu cầu phân tích môi trường 
học tập và khám phá cách thức thực hiện “mô hình đào tạo tích 
hợp” hay “học tập kết hợp”.

Các ví dụ về đổi mới và năng lực của Phần Lan đã được chia sẻ 
với các học viên, sau đó các học viên được yêu cầu khái quát 
hóa một môi trường học tập có thể được sử dụng trong các 
trường đại học của Việt Nam. Trong mỗi nhóm, những người 
tham gia đã thiết kế một “hành trình sinh viên” liên quan đến 
việc thu thập phản hồi của sinh viên và việc sử dụng công nghệ 
đa phương tiện để phát triển mô hình học tập của họ.

Dựa trên những phát hiện của họ, những người tham dự khóa 
tập huấn đã có thể phác họa một kế hoạch toàn diện và hiệu 
quả để phổ biến kiến thức và hoạt động học tập giữa các sinh 
viên của họ. 

Các học viên đã rất tích cực trong suốt hội thảo và có thể liên 
hệ các phương pháp sư phạm với những kinh nghiệm giảng dạy 
và học tập của chính họ. Bằng cách chia sẻ và thảo luận các ý 
tưởng, cung cấp phản hồi liên quan và huấn luyện, các nhóm đã 
có thể thiết lập một cách tiếp cận hợp tác. Mô hình giáo dục đã 
được sử dụng một cách hữu hiệu và có hiệu quả bởi tất cả các 
nhóm, và trong khi vẫn còn cơ hội cải thiện thêm, hội thảo đã 
chứng tỏ khóa tập huấn hiệu quả khiến cho học viên cảm thấy 
hào hứng và lạc quan.

PHưƠNG PHÁP 
GIÁo dỤC

Phương pháp giáo dục đổi mới là 
một mô hình hoạt động giảng dạy 
hỗ trợ công việc hội nhập các cơ 
sở đào tạo với năng lực trong khu 
vực và các mạng lưới đổi mới.

quẢN lÝ CHẤT THẢI 

Henna Knuutila, Giảng viên chính của Đại học Khoa học Ứng 
dụng Turku đã đề xuất việc sử dụng phương pháp “ươm mầm 
nghiên cứu” để đối phó với những thách thức của Quản lý chất 
thải. 

Phương pháp giáo dục này ban đầu được phát triển tại TUAS, 
là một khái niệm nhằm kết hợp học tập, sáng tạo và nghiên cứu 
bằng cách thu hẹp khoảng cách giữa nhu cầu về các kỹ năng 
chuyên môn và sự tiếp thu các kỹ năng này của những học viên
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trong lớp. Mục tiêu của “ươm mầm 
nghiên cứu” là để phục vụ mục đích 
ông việc bằng cách kết hợp việc dạy 
và học với các hoạt động nghiên cứu 
và phát triển. 

Buổi tập huấn của Henna liên quan 
tới việc giới thiệu chất thải và vai trò 
của nó trong nền kinh tế  hồi lưu (tái 
chế). 

Sự cần thiết phải tách rời khỏi một 
nền kinh tế dạng tuyến tính đang trở 
thành vấn đề toàn cầu ngày càng cấp 
bách. Theo một báo cáo gần đây của 
Nghiên cứu và Thị trường về “Phân 
tích thị trường chất thải rắn Việt 
Nam”, Việt Nam hiện đang là một 
trong những thị trường quản lý chất 
thải rắn chưa được khai thác và tăng 
trưởng nhanh nhất trong khu vực 
Châu Á Thái Bình Dương.

Trong buổi tập huấn của Henna, các 
học viên được yêu cầu đề xuất các 
giải pháp cho các vấn đề sức khoẻ và 
xã hội do sự gia tăng chất thải gây ra, 
cũng như các phương pháp để khai 
thác cơ hội kinh tế về tái chế và tái 
xử lý.

Những người tham gia được chia 
thành nhiều nhóm có các kỹ năng 
khác nhau và được yêu cầu cung cấp 
thông tin thông qua thảo luận. Thông 
qua nhận thức về vai trò và chuyên 
môn của nhau, các nhóm đã làm việc 
cùng nhau để tạo ra các ý tưởng mới 
về cách quản lý chất thải trong môi 
trường đô thị. 

Cuối buổi tập huấn, cả sinh viên Việt 
Nam và Châu Âu được mời trình bày 
những phát hiện của nhóm mình với 
tất cả các nhóm còn lại, tập hợp tất 
cả những ý tưởng đã thảo luận trong 
suốt hội thảo.

THế HỆ GIẢNG VIêN NGuỒN TIếP 
THEo VỀ CÁC THÀNH PHỐ THÔNG 
MINH VÀ BỀN VữNG

Sau một tuần tập huấn, tham gia các hoạt động và học tập, các 
học viên đã được trang bị các thông tin và ý tưởng cần thiết 
để bắt đầu công việc hướng đến cuộc sống thông minh và bền 
vững trong các trường đại học và cộng đồng của mình.

Để ghi nhận sự cống hiến và tận tâm của họ đối với dự án, 
những người tham gia tập huấn đã được trao giấy chứng nhận 
tham gia khóa học.

TIếP THEo SẼ lÀ Gì?

Dự án SAUNAC của chương trình Erasmus + hiện đang phát 
triển một chương trình học thuật cho các chuyên gia Việt Nam. 
Sự phát triển đô thị của Việt Nam sẽ là trọng tâm chính của 
chương trình và sẽ được áp dụng cho những dự án có liên quan 
tại các doanh nghiệp và các trường đại học trong khu vực. Các 
dự án thí điểm này sẽ được tổ chức tại mỗi trường đại học đối 
tác Việt Nam từ mùa thu 2017 đến 2018 nhằm phát triển một 
phương cách tiên tiến để đánh giá sinh viên. Các trường đại 
học sẽ thực hiện mô hình FINCODA ba chiều về Sáng tạo, Tư 
duy Phê bình và Quản lý Đổi mới (bao gồm các khía cạnh phụ về 
Sáng kiến, Làm việc theo nhóm và Thiết lập mạng lưới quan hệ).

Thông qua việc thực hiện mối liên quan của chương trình học 
tập và xúc tiến tính bền vững của nó, các hiệp định hợp tác 
đang tiến triển thuận lợi giữa các trường đại học châu Âu và 
Việt Nam có kỳ vọng đảm bảo những kết quả tích cực nhanh 
chóng và cụ thể từ những dự án thí điểm này.
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www.saunac.eu

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.




