
Đăng ký tham dự 

Việc tham dự là miễn phí, tuy nhiên số lượng thành viên có giới 
hạn. Thời hạn đăng ký là trước ngày 5 tháng 7.

Tại sao là các giải pháp dựa vào tự nhiên (NbS)?

Khác với các công trình hạ tầng xám, các giải pháp dựa vào tự nhiên (NbS) sử dụng hoặc mô phỏng môi trường thiên nhiên trong việc 
giải quyết các thách thức của đô thị, và các giải pháp này thường là những giải pháp hiệu quả hơn về kinh tế và mang lại nhiều ích lợi 
đa dạng cả về kinh tế, xã hội và/hoặc môi trường. 

Khóa Tập huấn này sẽ giới thiệu phương pháp tiếp cận sáng tạo để hiện thực hóa các giải pháp dựa vào tự nhiên trong bối cảnh đô thị. 
Phương pháp tiếp cận này dựa trên việc lựa chọn và đánh giá ưu tiên các loại giải pháp dựa vào tự nhiên để giải quyết các thách thức 
đô thị đã được xác định. Các thành viên tham dự sẽ được tiếp cận các loại giải pháp đa dạng và các giá trị, hạn chế đối với các bối cảnh 
đa dạng cũng như cách thức các giải pháp này hỗ trợ nâng cao khả năng thích ứng của đô thị.

Một số ví dụ về ứng dụng Giải pháp dựa vào tự nhiên mà các thành viên tham dự có thể học hỏi là về quản lý úng ngập, giảm thiểu 
hiệu ứng đảo nhiệt đô thị, cải thiện nâng cao giá trị đất và hoạt động thư giãn, giải trí và đa dạng sinh học bản địa. 

Các thành viên mục tiêu

AASCTF chào đón các chuyên gia công tác trong lĩnh vực quy 
hoạch đô thị, quản lý thoát nước mưa, GIS, và/hoặc biến đổi khí 
hậu. Các thành viên có thể (nhưng không bắt buộc) có trình độ 
về kiến trúc đô thị, kỹ sư môi trường, thủy động lực hoặc quy 
hoạch đô thị. 

Thời gian

Hội thảo bao gồm 2 phiên trực tuyến kéo dài nửa ngày (18/8 và 
7/9) và có bài tập về nhà trong thời gian giữa 2 phiên hội thảo. 
Dự kiến các thành viên tham dự sẽ dành 35 giờ cho việc tham 

gia khóa tập huấn này.  

Ngôn ngữ

Hội thảo được thực hiện bằng tiếng Anh kết hợp với dịch song 
song các tiếng Bahasa Indonesian, Khmer, Lào và tiếng Việt căn 
cứ yêu cầu thực tế.
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Quỹ Tín thác Đô thị Thông minh Úc – ASEAN (AASCTF) nhận thấy nâng cao năng lực là một trong những kết quả chính, cùng với hỗ 
trợ kỹ thuật, đối với các hệ thống quy hoạch, cung cấp dịch vụ và quản lý tài chính của các thành phố trong ASEAN. Ngay từ khi khởi 
động vào năm 2019, AASCTF đã tổ chức các hội thảo giới thiệu đô thị thông minh trong toàn khu vực để không chỉ giới thiệu những 
lợi ích Quỹ có thể mang tới cho các thành phố, mà còn để hiểu rõ hơn về các nhu cầu, cơ hội của các thành phố đối với các can thiệp 
thông minh. Qua những nỗ lực này, chúng tôi hân hạnh tổ chức khóa tập huấn nâng cao năng lực về Các giải pháp dựa vào Tự nhiên.

AASCTF sẽ tổ chức các hội thảo chuyên đề về vấn đề này, kết hợp với các hình thức hội thảo tương tác của chúng tôi với kết quả đã 
được khẳng định với 4 tuần cho làm bài tập (cá nhân và nhóm), các bài trình bày trực tuyến của các thành phố và các kết quả cuối 
cùng. Các thành viên tham dự sẽ được nhận Giấy chứng nhận vào cuối chương trình.
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