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Hơn 100 đại biểu đã đến tham dự Hội thảo quốc tế của dự án SAUNAC tại Hà Nội vào ngày 8 tháng 5 năm 
2019 để tìm hiểu về tiến trình hợp tác trong dự án SAUNAC, các tác động của dự án đối với Giáo dục đại 
học ở Việt Nam và phương cách các trường đại học đang triển khai nhằm thúc đẩy các giải pháp sáng tạo 
trong việc xây dựng các thành phố bền vững, thông minh.

Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam là đơn vị chủ trì tổ chức Hội thảo. Trong bài phát  biểu khai mạc, Ông Vũ 
Hoàng Linh, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội nhấn mạnh về sự 
phát triển mạnh mẽ của Việt Nam trong 20 năm qua. Sự phát triển này kèm theo yêu cầu của người dân về 
mức sống cao hơn trong một môi trường bền vững hơn.   

Ông Linh cũng đề cập đến sự phù hợp của chủ đề hội thảo trong mối tương quan với chiến lược phát triển 
đào tạo của Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội về nghiên cứu khoa học cơ bản và 
khoa học ứng dụng. Ông nhấn mạnh rằng trong hai năm qua, 05 trường đại học đối tác Châu Âu và 06 trường 
đại học đối tác Việt Nam đã hợp tác chặt chẽ trong khuôn khổ dự án SAUNAC. Sự kết hợp này đã mang lại kết 
quả đáng kể, góp phần cải thiện chất lượng các hoạt động đào tạo và tăng cường sự kết nối giữa các trường 
đại học và doanh nghiệp trong nỗ lực thúc đẩy sự phát triển các thành phố thông minh, bền vững tại Việt 
Nam.  

Ông Tom Corrie, Phó ban Hợp tác và Phát triển Liên minh châu Âu tại Việt Nam nhấn mạnh rằng giáo dục 
đại học là ưu tiên hàng đầu của Châu Âu và chính phủ Việt Nam. Ông đề cập tầm quan trọng của các dự án 
Erasmus + về nâng cao năng lực trong giáo dục đại học (CBHE) và vai trò của những dự án này trong việc hiện 
đại hóa và cải cách các tổ chức giáo dục đại học, phát triển chương trình giảng dạy mới, cải thiện quản trị và 
phát triển mối quan hệ giữa các tổ chức giáo dục đại học và doanh nghiệp.

Hội thảo quốc tế “Vai trò của các tổ chức giáo dục đại học và các bên 
liên quan trong phát triển thành phố thông minh, bền vững” tổ chức 

tại Hà Nội vào ngày 8 tháng 5 năm 2019.
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Tiếp theo là phiên thảo luận diễn giả về các kết quả đạt được của các trường đại học và các bên liên quan 
trong các công việc thực hiện và các mối quan hệ đã được thiết lập. PGS. TS. Nguyễn Thị Vân Hà, đến từ 
Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh cho biết rằng hợp tác quốc tế, các kết nối 
với các bên liên quan tốt hơn và phối hợp giảng dạy đồng thời giữa các trường đại học là những lợi ích mà 
trường đại học của cô cảm nhận được. Nhu cầu của các trường đại học về hợp tác quốc tế để giải quyết các 
cam kết bền vững toàn cầu cũng được nhấn mạnh bởi Giáo sư Cyrille Krul đến từ Đại học Khoa học Ứng dụng 
Utrecht. Ông cho biết “Không một ai trong chúng ta có giải pháp của riêng mình… Các trường đại học có một 
vai trò rõ ràng để đóng góp và cùng nhau tìm giải pháp vì sự bền vững”.

Đại diện đến từ công ty Signify (trước đây là Philips Lighting) cho rằng theo kinh nghiệm của ông khi hợp tác 
với Đại học Khoa học Utrecht và các trường đại học Việt Nam thì sự tin tưởng mạnh mẽ giữa các trường đại 
học và các công ty là hoàn toàn có thể. Sinh viên được đào tạo bài bản là nguồn lực vô cùng quý giá cho các 
công ty, và dự án SAUNAC đang giúp tạo ra nhân tố này. 

Các thành viên diễn giả đồng ý rằng việc kiên trì với sự hợp tác của trường đại học / công ty có thể mang lại 
kết quả tích cực cho cả 2 phía và cho sinh viên trong ngắn hạn và trung hạn. Nếu các trường đại học đầu tư 
thời gian và nỗ lực vào những mối quan hệ này, họ có thể mang lại tiềm năng nghiên cứu quan trọng trong 
dài hạn. Khi sinh viên bắt đầu áp dụng kiến thức kỹ thuật vào các vấn đề thực tế của công ty, công ty đạt được 
các giải pháp kinh doanh; sinh viên có được các kỹ năng làm việc; trường đại học có được sự hợp tác mới; và 
chính quyền có thể đạt được các chiến lược bền vững.

Các đối tác đại học Việt Nam đồng ý rằng những giá trị lớn nhất đến từ dự án SAUNAC dành cho họ là việc 
triển khai phương pháp học tập tích cực, áp dụng phương pháp tiếp cận hợp tác 3 bên (Triple Helix) để 
chuyển giao và đảm bảo rằng hoạt động được định hướng theo kết quả. Ngoài ra, cấu trúc chuyển giao là cốt 
lõi của dự án SAUNAC. Cấu trúc này cũng đã giúp tạo ra mối quan hệ đối tác bền vững giữa các trường đại 
học tại Việt Nam, và mối quan hệ đối tác này sẽ tiếp tục được duy trì trong tương lai.



Trang 4

Các bài cho bản tin số 6

Hội thảo quốc tế “Phát triển các bên liên quan về thành phố thông 
minh tại Việt Nam” 

Hơn 60 đại biểu gồm các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhà quản lý Nhà nước và các doanh nghiệp đã 
tham dự “Hội thảo quốc tế về Thành phố Thông minh: Phát triển nhóm các bên liên quan tại Việt Nam” 
vào ngày 6 tháng 5 năm 2019.

Sự kiện này được tổ chức bởi Đại học Tài nguyên & Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh nhằm tăng cường 
hoạt động và thảo luận để chia sẻ các phương cách tốt nhất trong việc thu hút các tổ chức liên quan vào các 
mục tiêu của SAUNAC.

Cách tiếp cận hợp tác là rất cần thiết để tìm ra giải pháp hiệu quả cho các vấn đề bền vững và các tổ chức liên 
quan là một phần quan trọng của công việc đang được thực hiện trong SAUNAC. Bằng cách đối diện với các 
vấn đề và cơ hội thực tế của thành phố bền vững, các trường đại học của dự án SAUNAC có thể kết nối sinh 
viên của họ với các học viên trong khối tư nhân và khối công quyền và tạo điều kiện hợp tác giữa họ thông 
qua các dự án của sinh viên như một phần của Thách thức về tính Bền vững của Đô thị. Điều này không chỉ 
giúp sinh viên hợp tác với các tổ chức bên ngoài, cho họ cơ hội thử nghiệm ý tưởng của họ về các giải pháp 
mới, cung cấp cho họ phạm vi kiến thức và kỹ năng rộng hơn phù hợp với khả năng tuyển dụng trong tương 
lai của họ, đồng thời tạo điều kiện cho công ty hoặc cơ quan công quyền tiếp cận vào các nghiên cứu và kiến 
thức mới nhất để ứng dụng trong thế giới thực.

Một số bên liên quan đã trình bày về các tổ chức của họ và công việc họ đang thực hiện để đạt được sự phát 
triển của Thành phố Thông minh, Bền vững. Ông Lê Quốc Cường - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền 
thông cho biết nhiệm vụ chiến lược của dự án tập trung vào việc xây dựng bốn trụ cột chính: Hệ sinh thái Dữ 
liệu Chia sẻ và Dữ liệu Mở; Trung tâm Điều hành Thông minh; Trung tâm Mô phỏng và Dự báo Kinh tế Xã hội; 
và Trung tâm Bảo mật Thông tin Thành phố.
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Ông Nguyễn Quốc Cường, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Dương chia sẻ kinh nghiệm về cách 
Bình Dương phát triển Thành phố Thông minh dựa trên tiềm năng công nghiệp mạnh, cơ sở hạ tầng và các 
thành phố mới được quy hoạch theo tiêu chuẩn quốc tế. Bình Dương đã làm việc với thành phố Eindhoven 
ở Hà Lan với tư cách là đối tác hợp tác chiến lược trong đó “Mô hình hợp tác 3 bên”, với sự tham gia của 
Doanh nghiệp, các trường Đại học và Quản trị công, là yếu tố chính thúc đẩy sự phát triển đồng bộ và bền 
vững, đặt công dân và doanh nghiệp vào Trung tâm. Bằng cách này, tỉnh Bình Dương có thể dần dần chuyển 
đổi nền kinh tế theo hướng dịch vụ và sản xuất công nghệ cao, xây dựng một môi trường sống năng động và 
sáng tạo, thu hút nhân tài, thúc đẩy giá trị gia tăng, đạt được mục tiêu của diễn đàn cộng đồng thông minh 
(tiêu chí của ICF ) và chào đón sự phát triển của nền công nghiệp 4.0.
Những người tham gia đã chia sẻ chuyên môn và kinh nghiệm của họ trong một cuộc thảo luận cởi mở và 
sinh động. Các chủ đề bao gồm: làm thế nào các tổ chức giáo dục đại học đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực 
cho các thành phố thông minh, bền vững; các yếu tố thành công chính cần thiết cho việc tạo ra các mối liên 
kết công và tư tốt hơn trong việc phát triển mô hình thành phố thông minh, bền vững; làm thế nào để thu 
hút và dẫn dắt những người trẻ tuổi có kiến thức về môi trường hiểu được mối quan tâm chính của những 
người trẻ tuổi để cung cấp cho họ một nền tảng. Sau đó các diễn giả và người tham gia bàn tròn đã thảo luận 
sôi nổi về động lực khởi nghiệp, đặc biệt là đối với công tác truyền thông và phương tiện truyền thông về môi 
trường, và liệu có sự khác biệt giữa các nhân viên được và không được đào tạo về kiến thức thành phố thông 
minh, bền vững trong các công ty của họ.
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Đưa hoạt động SAUNAC vào các Trường Đại học ở Việt Nam

Chỉ một năm sau khi các học phần thí điểm được thực hiện vào năm 2018, tất cả các Trường Đại học đối 
tác của dự án SAUNAC tại Việt Nam đã bước đầu thành công trong việc lồng ghép một hoặc nhiều học 
phần SSVC vào trong chương trình giảng dạy.

5 học phần của dự án SAUNAC về các Thành phố Việt Nam Thông minh Bền vững là:

• Học phần 1: Giới thiệu và phương pháp
• Học phần 2: Thiết kế cho sự bền vững xã hội
• Học phần 3: Khởi nghiệp bền vững
• Học phần 4: Kỹ thuật công nghệ cho thành phố thông minh bền vững 
• Học phần 5: Các thách thức cho đô thị bền vững

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội  (VNU-HUS)

Trọng tâm ở VNU-HUS là chương trình Thạc sĩ Khoa học Môi trường và ở các chuyên ngành phụ mới. Sinh 
viên sẽ tham gia tất cả 5 học phần. Trong chương trình Cử nhân Khoa học Môi trường và Kỹ thuật Môi trường 
hiện nay, sinh viên sẽ tham gia 1 hoặc 2 trong số 5 học phần. Ngoài ra, học phần 5 sẽ sớm được đưa vào 
chương trình Thạc sĩ về Môi trường và Phát triển bền vững, nơi sinh viên sẽ tham gia học phần Các thách 
thực cho đô thị bền vững và làm việc với các doanh nghiệp hoặc cơ quan Nhà nước về các giải pháp bền vững 
thực tiễn. Ngoài các thành viên tham gia dự án, các khoa của trường đại học khác cũng đang bắt đầu thể hiện 
sự quan tâm. Ở Khoa Địa lý, các chương trình Quản lý Tài nguyên và Môi trường được thiết kế cho tất cả các 
cấp độ (Cử nhân, Thạc sĩ và Tiến sĩ) là các chuyên ngành có thể lồng ghép một số học phần SSVC. Trường cũng 
đang nỗ lực để tìm kiếm cơ hội mở rộng khắp các trường đại học và tạo điều kiện cho các nhóm sinh viên từ 
các ngành khác nhau được tham gia các học phần SSVC.

Trường Đại học Tài nguyên & Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh (HCMUNRE)

Khoa Môi trường tập trung vào việc đưa các học phần SSVC vào trong chương trình đào tạo. Tuy nhiên, 
Trường cũng bắt đầu mở rộng việc giới thiệu một số học phần khác nhau vào các Khoa, các cơ quan nhà 
nước và doanh nghiệp khác nhau bằng cách mời nhiều sinh viên và nhân viên tham gia Khóa học hè 2019 và 
các khóa tập huấn nghề nghiệp. Chiến dịch thường niên năm nay tại thành phố là “mang lại cuộc sống thông 
minh cho các thành phố bền vững” và sẽ thu hút toàn bộ Đoàn viên thanh niên và các tổ chức trên toàn thành 
phố Hồ Chí Minh, cho phép các Khóa học hè diễn ra trong bối cảnh thu hút sự tham gia của các sinh viên trên 
toàn thành phố.

Số lượng các bên liên quan có hợp tác với HCMUNRE và chất lượng của các mối quan hệ đã được tăng cường 
đáng kể từ khi trường tổ chức hội thảo quốc tế với các bên liên quan tại thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 
năm. Nền tảng Moodle cũng đang được giới thiệu trong toàn trường. Ngoài ra, các giảng viên tham gia dự 
án SAUNAC đang tổ chức các khóa đào tạo giảng viên nguồn (Train the Trainer) cho các trường đại học khác, 
trở thành đại sứ cho các phương pháp và giảng dạy của SAUNAC tại Việt Nam. HCMUNRE cũng hợp tác chặt 
chẽ với các trường đại học và chính quyền địa phương tại tỉnh Bình Dương để đóng góp cho dự án thành phố 
thông minh Bình Dương.
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Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế (HUS)

Học phần 1, 2, 3 and 4 đã được lồng ghép vào 2 chương trình đào tạo mới. Trong Chương trình Cử nhân 
ngành Kỹ thuật Môi trường vừa mới được xây dựng, học phần “Thiết kế các dự án thành phố thông minh, 
bền vững” đã cung cấp các chủ đề thực hành dựa vào dự án để sinh viên lựa chọn, bao gồm Tính bền vững 
về xã hội, Khởi nghiệp bền vững, Kỹ thuật công nghệ cho thành phố thông minh, bền vững và Các thách thức 
cho đô thị bền vững. Đối với chương trình đạo tạo tiến sỹ ngành Khoa học Môi trường hiện đang trong quá 
trình xây dựng, hai học phần “Xây dựng dự án thành phố thông minh, bền vững – Hợp phần Công nghệ và Kỹ 
thuật” và “Xây dựng dự án thành phố thông minh, bền vững – Hợp phần kinh tế - xã hội” đã được đưa vào 
chương trình để giảng dạy cho đợt tuyển sinh sắp đến. 

Kinh nghiệm của các thành viên dự án ở HUS đang được chia sẻ với các đồng nghiệp khác trong trường thông 
qua các đợt tập huấn đào tạo giảng viên nguồn ở trường đại học nhằm tối đa hóa và nhân rộng việc học 
trong trường đại học và giúp các học phần và ngành học khác áp dụng các phương pháp giảng dạy mới. Ngoài 
ra, HUS cũng đang áp dụng phương pháp đổi mới giảng dạy vào các học phần SSVC trong chương trình liên 
kết đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Khoa học Môi trường với Trường Đại học Savannakhet, Lào. Những nỗ lực 
này góp phần thúc đẩy sự thay đổi trong tương lai ở thành phố Huế và các khu vực lân cận sẽ cho thấy các 
phương pháp giảng dạy của dự án SAUNAC được đưa vào Trung tâm đổi mới STEM sẽ được thành lập vào 
năm 2019.

Trường Đại học Hải Phòng

Trường Đại học Hải Phòng ban đầu đã đưa học phần Thiết kế Xã hội Bền vững và Khởi nghiệp Bền Vững vào 
định hướng của trường và đến cuối tháng 5 năm 2019 sẽ giảng dạy học phần 4 như là 1 học phần tự chọn. 
Trường đang thành công trong việc đưa các học phần của SAUNAC vào chuyên ngành Kinh tế và Xây dựng 
mặt dầu có một số thách thức về khả năng ảnh hưởng đến thay đổi chương trinh. Tuy nhiên, Trường Đại học 
Hải Phòng đang cho thấy rằng với sự tận tụy và niềm đam mê sẽ tạo nên thay đổi, có thể từng bước đưa các 
phương pháp mới vào các chương trình giảng dạy. Vào tháng 9 năm 2020, trường sẽ giới thiệu một chương 
trình giảng dạy mới cho chuyên ngành Xây dựng bao gồm tất cả 5 học phần SSVC của dự án SAUNAC. Tính 
bền vững hiện chưa được giảng dạy trong Trường nên việc ưu tiên phát triển các chương trình giảng dạy mới 
có lồng ghép và sự tham gia với sự cam kết từ các bên liên quan.
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Trường Đại học Xây dựng (HUCE)

Mục đích chính của HUCE là mang sự đổi mởi vào khung chương trình hơn là xây dựng một mới ngành chính 
hoặc phụ. Là một thành viên của nhóm City IO, trường Đại học Xây dựng đã được những tiêu chuẩn IO mới 
trong giảng dạy chương trình Kỹ sư nên đòi hỏi cách tiếp cận mới, ví dụ như yêu cầu sinh viên phải có tinh 
thần kinh doanh trong tham gia khóa học. Điều này cung cấp một cơ hội tốt để gắn những hoạt động của 
SSVC vào chương trình đào tạo hiện nay, cải tiến nội dung mà không thay đổi tên của các học phần.

Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng (DUT)

Hiện nay, trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng đang giảng dạy ngành Quản lý Công ghiệp Đô thị, trong đó có 
các nội dung về Kinh tế tuần hoàn và tăng trưởng xanh. Học phần 2, Thiết kế cho sự bền vững xã hội đang 
được triển khai và những kiến thức này được lồng ghép vào quá trình giảng dạy. Ngoài ra, DUT cũng đang đưa 
các học phần tự chọn chính dự kiến bao gồm các học phần 2, 3 hoặc 4 để sinh viên lựa chọn.  Bên cạnh đó, 
DUT đang có kế hoạch xây dựng một ngành mới trong đó sẽ bao gồm học phần Thiết kế cho sự bền vững xã 
hội. Cũng như Đại học Hải phòng, Đại học Bách khoa Đà Nẵng sẽ tham gia tiếp cận City IO với nội dung hiện 
có cũng như bao gồm tiếp cận cách học dựa vào dự án trong quá trình giảng dạy.   
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Sinh viên trình bày các dự án tại Hội thảo quốc tể ở Hà Nội

Đổi mới trong giảng dạy và hợp tác với các bên liên quan là hai đặc trưng xuyên suốt trong hoạt động của dự 
án SAUNAC.  Thách thức Đô thị Bền vững là một trong những hợp phần đã được xây dựng và đang thực hiện 
ở chương trình đào tạo hiện nay tại các trường Đại học của Việt Nam tham gia dự án. Hợp phần này đã tạo 
điều kiện cho các sinh viên làm việc với doanh nghiệp hoặc chính quyền thành phố và trao cho sinh viên cơ 
hội áp dụng những kiến thức đã học vào các vấn đề thực tiễn hoặc cơ hội để trình bày với các bên liên quan. 
Một số dự án đã được sinh viên trình bày tại Hội thảo Quốc tế ở Hà Nội liên quan đến tái chế, bãi rác, ngập 
lụt, chia sẻ xe đạp và chất thải phòng thí nghiệm. Các sinh viên đã trình bày tổng quan về dự án, thực hiện 
với các công ty hoặc chính quyền, quá trình thực hiện và những kết quả đạt được.

www.saunac.eu 
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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.


