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Đây là vấn đề được nêu ra trong hội thảo “Mạng lưới kiến thức để phát triển các khu
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/SHARE?URL=HTTP:
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Đại NHẬN

học Leuven (Vương quốc Bỉ) tổ chức ngày 6/9.
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(/xa-hoi/tiep-tuc-thong-tin-ve-tau-ca-mat-lien-lactren-bien-672824.vov)
Tiếp tục thông tin về tàu cá mất liên lạc trên
biển (/xa-hoi/tiep-tuc-thong-tin-ve-tau-ca-matlien-lac-tren-bien-672824.vov)

/BAODIENTUVOV.VN/)

(CATEGORY HTML)
“TRÁI ĐẮNG” TỪ

Hội thảo xoay quanh vấn đề phát /NTIYMDC0.VOV)
triển đô thị dưới tác động của biến đổi khí
hậuTRIỂN
và ĐÔ
PHÁT
tập trung vào các nội dung như giảm nhẹ rủi ro bởi lũ lụt, vai trò của việc xanh hóa
đô thị, các yêu cầu đối với nhà ở liên quan tới sự thích ứng với khí hậu THỊ&BODY=HTTP://VOV.VN
cùng khả
(/xa-hoi/thieu-vonnăng đáp ứng nhu cầu sử dụng nước, quy hoạch đô thị, kiến trúc cảnh/CONTENT
quan và
duong-sat-cat-linh-hanăng lượng bền vững.
dong-pha-san-ke/NTIYMDC0.VOV)
hoach-chaythu-672427.vov)
Thiếu vốn, Đường sắt
Cát Linh - Hà Đông
“phá sản” kế hoạch
chạy thử (/xahoi/thieu-von-duongsat-cat-linh-ha-dongpha-san-ke-hoachchay-thu-672427.vov)

(http://images.vov.vn/cr_w600/uploaded/e0wcicisdxanwqtgwtjowg/2017_09_06
/vov_ha_noi_kilb.jpg)
Quá trình phát triển đô thị đang ảnh hưởng đến môi trường tự nhiên, văn hóa. (Ảnh
Khôi Ngô)
Thách thức trong phát triển đô thị
Trong Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia năm 2016 cũng đã đề cập tới những
vấn đề nổi cộm như ô nhiễm bụi tại các đô thị tiếp tục duy trì ở ngưỡng cao, ô nhiễm
môi trường nước ở sông ngòi, ao hồ, kênh rạch nội thành, ngập úng vẫn tiếp diễn,

Ảnh: Điện lực Miền
Trung gấp rút sửa
chữa sự cố điện sau
bão số 10
(/xahoi/anh-dien-lucmien-trung-gap-rutsua-chua-su-co-diensau-baoso-10-672200.vov)
Tài xế xe ôm bị ông
Đoàn Ngọc Hải bắt
quả tang chuẩn bị tiểu
bậy
(/xa-hoi/taixe-xe-om-bi-ongdoan-ngoc-hai-batqua-tang-chuan-bitieu-bay-672475.vov)

Hai thí sinh giả danh nhà sư tham gia “Tuyệt đỉnh
song ca” (/xa-hoi/hai-thi-sinh-gia-danh-nha-sutham-gia-tuyet-dinh-song-ca-672821.vov)
Cho thôi việc lái xe taxi chặt chém du khách ở
Khánh Hòa (/xa-hoi/cho-thoi-viec-lai-xe-taxi-chatchem-du-khach-o-khanh-hoa-672781.vov)
Kết quả kiểm tra các cơ sở giáo dục có dấu hiệu
lạm thu (/xa-hoi/ket-qua-kiem-tra-cac-co-so-giaoduc-co-dau-hieu-lam-thu-672686.vov)

(/doi-song/nhung-diem-tham-quan-sao-y-banchinh-thu-hut-du-khach-672430.vov)
Những điểm tham quan “sao y bản chính” thu
hút du khách
(/doi-song/nhung-diem-thamquan-sao-y-ban-chinh-thu-hut-du-khach672430.vov)
Ngôi nhà 77m2 đẹp lung linh giữa lòng Hà Nội
(/doi-song/ngoi-nha-77m2-dep-lung-linh-giualong-ha-noi-672257.vov)
Càng sống ảo, tôi càng thấy cô đơn (/doisong/cang-song-ao-toi-cang-thay-codon-672801.vov)
10 dấu hiệu có thể bạn đang bị lừa dối
(/doisong/10-dau-hieu-co-the-ban-dang-bi-luadoi-672468.vov)

X

vấn đề quy hoạch phát triển đô thị theo hướng phát triển bền vững, gắn với bảo vệ
môi trường đang đứng trước nhiều thách thức.
Tại buổi hội thảo, các chuyên gia cho rằng, trong thời gian qua, các quy hoạch đô thị
gắn với môi trường và bảo vệ môi trường khu vực đô thị đã được ban hành ở cả cấp
quốc gia và địa phương, song công tác triển khai còn gặp nhiều khó khăn, thách
thức. Trong đó, thách thức lớn nhất là số lượng đô thị tăng lên, nhưng chất lượng
các đô thị chưa được quan tâm đúng mức. Bên cạnh đó, hệ thống đô thị Việt Nam
đang phải đối mặt với những vấn đề nảy sinh do biến đổi khí hậu, nước biển dâng,

Đã liên lạc được với
10 thuyền viên bị mất
liên lạc trước bão số
10 (/xa-hoi/da-lienlac-duoc-voi-10thuyen-vien-bi-matlien-lac-truoc-baoso-10-672436.vov)

Đăng ký

Hãy là người đầu tiên trong số bạn bè của bạn
thích nội dung này

đặc biệt là các đô thị ven biển.
MU và Man City áp đảo top 20 cầu thủ hay
nhất Premier League
(/the-thao/bongda/mu-va-man-city-ap-dao-top-20-cau-thu-
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hay-nhat-premier-league-672688.vov)
Việt Nam không xuất khẩu mọi loại cát ra
nước ngoài (/kinh-te/viet-nam-khong-xuatkhau-moi-loai-cat-ra-nuoc-ngoai-672826.vov)

(http://vov.vn/media/audio/baokhông khí tại 1 điểm ở thủ đô.
dong-chat-luong-khong-khi-tai-ha-

VOV.VN - Chất lượng không khí tại Hà
Nội đã đến mức báo động khi thiết bị
quan trắc phát hiện có thủy ngân trong

noi-503505.vov)
Theo PGS.TS Phạm Hùng Cường, trưởng khoa Kiến trúc và Quy hoạch, ĐH Xây
dựng, sự phát triển kinh tế không tương đồng cùng việc bảo vệ, gìn giữ môi trường
tự nhiên khiến nhiều khu dân cư đang phải gánh chịu hậu quả nghiêm trọng, đặc
biệt là các khu vực nông thôn, ven đô. Cụ thể, nhiều khu vực nông thôn hiện nay khi
phát triển kinh tế làng nghề đã san lấp ao hồ, chặt phá hệ thống cây xanh. Do đó, khi
đối mặt với biến đổi khí hậu, kết cấu hạ tầng không thể đáp ứng được, gây ra tình
trạng ngập úng, mất nơi chứa nước tưới tiêu, hạn hán, ảnh hưởng trực tiếp đến đời
sống người dân… Ngoài ra, diện tích mặt nước ao hồ, cây xanh còn góp phần tạo
nên cảnh quan, tạo cấu trúc không gian văn hóa làng. Việc dần thủ tiêu những yếu
tố này không chỉ ảnh hưởng đến môi trường, kiến trúc mà hơn hết nó đang tác động
mạnh mẽ đến đời sống văn hóa, làm mất đi tính kết nối cộng đồng, các giá trị về tâm
linh, tín ngưỡng của người Việt.
PGS.TS Phạm Hùng Cường cho rằng, vấn đề phát triển đô thị trong tương quan với
giữ gìn môi trường và bảo tồn, phát huy văn hóa là một vấn đề không hề đơn giản,
và nó càng khó hơn khi nhận thức của người dân hiện nay về vấn đề này vẫn còn
nhiều hạn chế.

Tiếp tục thông tin về tàu cá mất liên lạc trên
biển (/xa-hoi/tiep-tuc-thong-tin-ve-tau-ca-matlien-lac-tren-bien-672824.vov)
Hai thí sinh giả danh nhà sư tham gia “Tuyệt
đỉnh song ca” (/xa-hoi/hai-thi-sinh-gia-danhnha-su-tham-gia-tuyet-dinh-songca-672821.vov)
UBND TP.HCM yêu cầu xác minh vụ đạo diễn
phim Kong bị hành hung (/phap-luat/ubndtphcm-yeu-cau-xac-minh-vu-dao-dien-phimkong-bi-hanh-hung-672820.vov)
Cận cảnh: Sao MU xuống phố ăn mừng cùng
Wags sau trận thắng Everton
(/thethao/hau-truong/can-canh-sao-mu-xuongpho-an-mung-cung-wags-sau-tran-thangeverton-672736.vov)
Càng sống ảo, tôi càng thấy cô đơn (/tinhyeu-gia-dinh/cang-song-ao-toi-cang-thay-codon-672766.vov)
Miễn hình phạt Kiểm lâm viên bắn chết người
khi thực thi công vụ (/phap-luat/mien-hinhphat-kiem-lam-vien-ban-chet-nguoi-khi-thucthi-cong-vu-672816.vov)
Cựu Giám đốc ngân hàng bị nhân viên tố
trong vụ Oceanbank bị truy nã (/vu-an/cuugiam-doc-ngan-hang-bi-nhan-vien-to-trongvu-oceanbank-bi-truy-na-672814.vov)
Thanh lọc máu bằng những “thần dược” dễ
tìm
(/suc-khoe/thanh-loc-mau-bang-nhungthan-duoc-de-tim-672064.vov)

Quảng cáo

(/events/)
SEA Games 29 (/event/seagames-29-537.vov)

Thủ tướng Nguyễn Xuân
Phúc thăm Hoa Kỳ (/event
/thu-tuong-nguyen-xuanphuc-tham-hoa-ky-533.vov)
(http://images.vov.vn/cr_w600/uploaded/e0wcicisdxanwqtgwtjowg/2017_09_06
/vov_pham_hung_cuong_tqts.jpg)

Tên lửa Triều Tiên (/event
/ten-lua-trieu-tien-531.vov)

PGS.TS Phạm Hùng Cường nói về những tác động của quá trình đô thị hóa.
Trao đổi tại hội thảo, bà Jehanne Roccas, Đại sứ Vương quốc Bỉ tại Việt Nam nhận
định, Việt Nam là một đất nước chịu nhiều tác động hơn các nước khác về biến đổi

APEC VIETNAM 2017 (/event
/apec-vietnam-2017-509.vov)

khí hậu, không những thế, những biến đổi môi trường còn bị ảnh hưởng bởi quá
trình xây dựng đô thị. Do đó, Việt Nam không thể chỉ nghĩ về xây dựng đô thị mà cần
phải quan tâm đến những hệ quả từ việc xây dựng này để có những biện pháp ứng

Xem thêm (/events/)

phó kịp thời.
Quảng cáo

Để giải bài toán về phát triển đô thị, các chuyên gia cho rằng, các quốc gia trên thế
giới có 2 cách, hoặc phát triển nhanh chóng bất chấp những tác động về môi trường
hoặc đi chậm lại nhưng tiết kiệm năng lượng hơn. Để giảm thiểu những tác động
tiêu cực trong quá trình đô thị hóa, các ý kiến tham luận nhận định Hà Nội cũng như

X

các đô thị Việt Nam nên phát triển theo hướng bền vững, quan tâm hơn nữa đến các
giá trị môi trường, văn hóa./.

(http://vov.vn/xa-hoi/ha-noi-khudo-thi-dich-vong-via-he-thanh-baiVOV.VN - Khu đô thị Dịch Vọng, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, quanh
do-xe-649874.vov)
các tòa nhà N06 B1, N06 B2, N08 B vỉa hè bị ô tô quây kín không còn lối cho
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người đi bộ

Condotel Đà

(http://vov.vn/kinh-te/ha-noi-muondoi-6000-ha-dat-de-lam-10-du-anduong-sat-do-thi-644848.vov)
Hà Nội bổ sung quy hoạch sử dụng đất khoảng 6.000 ha để làm quỹ đối ứng
cho việc phát triển 10 dự án đường sắt đô thị.

Nẵng

Nguyễn Trang/VOV.VN
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TPHCM: Từ vỉa hè, phố hàng rong đến một đô thị văn minh (/xa-hoi/tphcm-tu/CONTENT
PHÁT TRIỂN ĐÔ
via-he-pho-hang-rong-den-mot-do-thi-van-minh-665744.vov)
Hàng trăm biệt thự hoang tàn
trong khu đô thị mới ở Đồng Nai THỊ&BODY=HTTP://VOV.VN
(/kinh-te/dia/NTIYMDC0.VOV)
oc/hang-tram-biet-thu-hoang-tan-trong-khu-do-thi-moi-o-dong-nai-661351.vov)
/CONTENT

Chất vấn Bộ trưởng Xây dựng về quy hoạch kiến trúc đô thị
(/chinh-tri/quoc/NTIYMDC0.VOV)
hoi/chat-van-bo-truong-xay-dung-ve-quy-hoach-kien-truc-do-thi-659664.vov)
Quảng cáo

Chiêm ngưỡng vẻ đẹp của những chân dài xinh như
mộng tại VIAS 2017 (/the-gioi/chiem-nguong-ve-depcua-nhung-chan-dai-xinh-nhu-mong-taivias-2017-672422.vov)
VOV.VN - Sự xuất hiện của những người đẹp đã khuấy động bầu không
khí náo nhiệt tại triển lãm xe hơi quốc tế Vladivostok (VIAS) 2017.

X
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Quảng cáo

NỘI DUNG

XẾP THEO:

HAY NHẤT

MỚI NHẤT

NHIN N/C

Tăng trưởng mà ngột ngạt mất đi tự nhiên vốn có toàn "ô nhiễm, khói bụi, đông người kẹt xe... "=
chẳng có nghĩa lý gì so với thiên nhiên bình yên như "lũy tre xanh ngày xưa"? Rồi lại đến lúc "dịch
bệnh, chiến tranh... Toi sạch"? = về lại như cũ như Syrya, Lybya... ?
THÍCH

(/xa-hoi/ket-quakiem-tra-cac-co-sogiao-duc-co-dauhieu-lamthu-672686.vov)
Kết quả kiểm tra các
cơ sở giáo dục có
dấu hiệu lạm thu
(/xa-hoi/ket-quakiem-tra-cac-co-sogiao-duc-co-dauhieu-lamthu-672686.vov)

(/xa-hoi/tiep-tucthong-tin-ve-tau-camat-lien-lac-trenbien-672824.vov)

(/xa-hoi/hai-thi-sinhgia-danh-nha-sutham-gia-tuyet-dinhsong-ca-672821.vov)

Tiếp tục thông tin về
tàu cá mất liên lạc
trên biển (/xahoi/tiep-tuc-thong-tinve-tau-ca-mat-lienlac-trenbien-672824.vov)

Hai thí sinh giả danh
nhà sư tham gia
“Tuyệt đỉnh song ca”
(/xa-hoi/hai-thi-sinhgia-danh-nha-sutham-gia-tuyet-dinhsong-ca-672821.vov)

TIN 24H (/TIN-24H/)

(/xa-hoi/dich-vu-dotu-phat-no-ro-tinhmang-hang-tramnguoi-treo-mieng-haba-672698.vov)

(/xa-hoi/nguoi-danong-mat-tich-khi-tambien-672692.vov)

Người đàn ông mất
tích khi tắm biển
(/xa-hoi/nguoi-danDịch vụ đò tự phát
ong-mat-tich-khi-tamnở rộ, tính mạng
hàng trăm người treo bien-672692.vov)
miệng hà bá (/xahoi/dich-vu-do-tuphat-no-ro-tinhmang-hang-tramnguoi-treo-mieng-haba-672698.vov)

GIÁO DỤC (/XA-HOI/GIAO-

BÌNH LUẬN (/VOV-BINH-

DUC/)

LUAN/)

(/tin-24h/da-lien-lac-duoc-voi-10thuyen-vien-bi-mat-lien-lac-truocbao-so-10-672435.vov)

(/xa-hoi/giao-duc/ket-qua-kiem-tracac-co-so-giao-duc-co-dau-hieulam-thu-672685.vov)

(/vov-binh-luan/co-giao-tu-tu-hocsinh-bi-danh-con-dau-nhan-vangiao-duc-669881.vov)

Đã liên lạc được với 10 thuyền
viên bị mất liên lạc trước bão số
10 (/tin-24h/da-lien-lac-duocvoi-10-thuyen-vien-bi-mat-lienlac-truoc-bao-so-10-672435.vov)

Kết quả kiểm tra các cơ sở giáo
dục có dấu hiệu lạm thu (/xahoi/giao-duc/ket-qua-kiem-tracac-co-so-giao-duc-co-dau-hieulam-thu-672685.vov)

Cô giáo tự tử, học sinh bị đánh:
Còn đâu nhân văn giáo dục?
(/vov-binh-luan/co-giao-tu-tu-hocsinh-bi-danh-con-dau-nhan-vangiao-duc-669881.vov)

Chốt phương án tăng lương tối
thiểu vùng năm 2018 (/tin-24h/chotphuong-an-tang-luong-toi-thieuvung-nam-2018-656325.vov)

Tháng 10 sẽ trưng cầu ý kiến xã hội
về các chương trình môn học (/xahoi/giao-duc/thang-10-se-trung-cauy-kien-xa-hoi-ve-cac-chuong-trinhmon-hoc-671594.vov)

Việt Nam trong tuần: 2 tử tù vượt
ngục sa lưới sau 6 ngày lẩn trốn
(/vov-binh-luan/viet-nam-trongtuan-2-tu-tu-vuot-nguc-sa-luoisau-6-ngay-lan-tron-672167.vov)
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Cho thôi việc lái xe taxi chặt chém
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Nhiều vùng quê nhận trái đắng từ phát triển đô thị

5 van 5

du khách ở Khánh Hòa (/tin24h/cho-thoi-viec-lai-xe-taxi-chatchem-du-khach-o-khanhhoa-672780.vov)
Dịch vụ đò tự phát nở rộ, tính mạng
hàng trăm người treo miệng hà bá
(/tin-24h/dich-vu-do-tu-phat-no-rotinh-mang-hang-tram-nguoi-treomieng-ha-ba-672697.vov)

Tìm lời giải cho bài toán thừa - thiếu
giáo viên (/xa-hoi/giao-duc/tim-loigiai-cho-bai-toan-thua-thieu-giaovien-672294.vov)
Kỷ luật cảnh cáo cô giáo đánh liên
tiếp vào chân học sinh (/xa-hoi/giaoduc/ky-luat-canh-cao-co-giao-danhlien-tiep-vao-chan-hocsinh-671574.vov)

http://vov.vn/xa-hoi/nhieu-vung-que-nhan-trai-dang-tu-phat-trien-do-th...

VN trong tuần: 6 dự án BOT giao
thông phê duyệt sai hơn 451 tỷ
đồng (/vov-binh-luan/vn-trongtuan-6-du-an-bot-giao-thong-pheduyet-sai-hon-451-tydong-668876.vov)
Cấm mặc quần jeans và chuyện
hiệu quả công việc của cán bộ,
công chức (/vov-binh-luan/cammac-quan-jeans-va-chuyen-hieuqua-cong-viec-cua-can-bo-congchuc-668606.vov)
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