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SymbioCity một cách tiếp cận tổng thể và toàn diện
để phát triển đô thị bền vững
2021-2022
Indonesia và Việt Nam

Các nội dung dưới đây là các điểm trọng tâm của
SymbioCity:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sự tham gia bình đẳng của cộng đồng và sự hợp tác của
nhiều bên liên quan
Lồng ghép giới
Lãnh đạo để phát triển bền vững
Tầm nhìn và chiến lược chung cho tất cả các bên liên quan
Quy hoạch đô thị tổng thể và tích hợp
Các giải pháp sáng tạo giải quyết các thách thức đô thị
Tăng cường phối hợp giữa các hệ thống đô thị
Phân tích tác động và tối ưu hóa kết quả
Thực hiện và quản lý thay đổi đô thị

Chương trình sẽ giải quyết các thách thức đô thị như chất thải, hệ
thống di chuyển/giao thông, năng lượng, nước và nước thải, di
sản văn hóa và không gian công cộng. Cũng sẽ có một số mô-đun
lý thuyết giải quyết các vấn đề như quản trị, dân chủ địa phương,
bình đẳng giới, chống đói nghèo, truyền thông và sự tham gia,
môi trường và biến đổi khí hậu.
Để biết thêm thông tin về SymbioCity, vui lòng truy cậpt
www.symbiocity.org

Mục tiêu đào tạo

Mục tiêu chung của khóa đào tạo là cung cấp cho chính quyền địa
phương cơ hội phát triển và quản lý các khu đô thị một cách bền
vững và toàn diện bằng cách sử dụng SymbioCity. Việc đào tạo
sẽ giúp nâng cao sức khỏe, an toàn và chất lượng cuộc sống cho
người dân ở các khu vực đô thị.
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Chương trình dựa trên SymbioCity vừa là phương
pháp tiếp cận vừa là phương pháp luận để phát triển
đô thị bền vững và toàn diện. Chương trình này tìm
cách cải thiện mức sống, sự an toàn, tiện nghi và chất
lượng cuộc sống cho tất cả mọi người bằng cách tăng
cường sự tham gia của các bên liên quan và người dân
trong quá trình phát triển đô thị. Chương trình cũng
kết hợp hỗ trợ quy hoạch, phát triển và quản lý các
khu đô thị.
Sau khi hoàn thành khóa đào tạo, các học viên sẽ:
•
•
•
•
•
•

hiểu tầm quan trọng của quản trị tốt trong việc thiết lập sự
phát triển công bằng của địa phương;
có thể quản lý sự phát triển đô thị theo cách bao trùm, tổng
thể và là vấn đề của mọi công dân;
hiểu quy hoạch tổng thể và tích hợp để có thể xác định sự
hợp lực giữa các hệ thống đô thị;
hiểu cách quản lý sự thay đổi thông qua hợp tác đa bên và
đa cấp;
hiểu biết hơn về một loạt các giải pháp sáng tạo cho các
thách thức đô thị;
có thể sử dụng phương pháp SymbioCity để cải thiện quá
trình và kết quả của các dự án thay đổi đô thị.

Nhóm mục tiêu và tiêu chí ứng viên

Những người ra quyết định và công chức của chính quyền địa
phương, tốt nhất là những người làm việc trong các phòng ban
giải quyết các loại hình phát triển đô thị khác nhau.
Các ứng viên sẽ nộp đơn và nộp theo nhóm từ hai đến ba người
từ mỗi thị trấn/thành phố. Các nhóm này nên bao gồm các
chuyên gia, tốt nhất là từ các phòng ban hoặc bộ phận khác nhau
có liên quan đến sự phát triển của môi trường đô thị địa phương.
Như vậy, họ phải tạo thành một khối quan trọng có khả năng thực
hiện các bài học và kinh nghiệm thu được thông qua chương trình
đào tạo.
Chúng tôi khuyến khích các nhóm có sự đa dạng về giới tính và độ
tuổi. Những người tham gia do cơ quan quản lý đề cử. Học viên
khóa học không được đưa các thành viên trong gia đình cùng đi.
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Kỳ vọng dành cho học viên
•
•

Phải có khả năng hiểu và giao tiếp tốt bằng tiếng Anh.
Chính quyền địa phương của học viên phải chấp thuận
cho học viên tham gia vào tất cả các khía cạnh của
chương trình 18 tháng này.
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ICLD sẽ đài thọ các chi phí sau trong suốt chương trình:
• Phí và tài liệu đào tạo của người tham gia.
• Tất cả các chuyến đi quốc tế (không bao gồm đi lại
trong nước đến sân bay quốc tế).
• Thức ăn và chỗ ở trong tất cả các hội thảo (phòng đơn).
• Bảo hiểm cho học viên khi di chuyển ra nước ngoài liên
quan đến chương trình.

Bằng cách nào?

Trong quá trình đào tạo, nhóm học viên từ cùng một thành
thị được mong đợi sẽ giải quyết một vấn đề/thách thức
thực tế mà thành thị của họ đang phải đối mặt. Vấn đề/
thách thức phải có liên quan thực tế đối với môi trường đô
thị địa phương của thành thị đó và có thể bao gồm như:
chất thải, hệ thống di chuyển/giao thông, năng lượng, nước
và vệ sinh, di sản văn hóa hoặc không gian công cộng hay
các lĩnh vực như: dân chủ địa phương, lồng ghép giới, giảm
nghèo, truyền thông và sự tham gia, môi trường và biến đổi
khí hậu.
Khóa đào tạo sẽ dưới hình thức bốn hội thảo đào tạo kỹ
năng do các giảng viên ITP quốc tế chủ trì. Tại khóa đào tạo
này, học viên sẽ gặp gỡ tại một trong các quốc gia tham gia
hoặc trực tuyến, tùy thuộc vào tình hình cách ly COVID-19
tại thời điểm học. Một trong những hội thảo đào tạo này sẽ
kéo dài hai tuần tại Thụy Điển. Giữa các hội thảo, các nhóm
dự kiến sẽ làm việc với dự án thay đổi của họ.
Với sự hỗ trợ của các giảng viên ITP quốc tế cũng như Điều
hành viên SymbioCity Quốc gia, học viên sẽ phát triển
các dự án thay đổi xác định các giải pháp cụ thể cho vấn
đề/thách thức đã chọn bằng cách sử dụng phương pháp
SymbioCity. Chính quyền của từng địa phương cần xác nhận
những thách thức/vấn đề của mình trước khi chúng được
đưa vào quá trình đào tạo. ICLD sẽ hỗ trợ, nhưng không tài
trợ cho việc phát triển và thực hiện các dự án này.

Thông tin
liên hệ

ICLD sẽ không chi trả các chi phí sau:
• Chi phí đi lại trong nước của bạn
• Chi phí thị thực
• Khám sức khỏe và nha khoa
• Other personal expenses
• Không có công tác phí trong thời gian đào tạo bên
ngoài Thụy Điển

Thị thực

Học viên phải làm thủ tục thị thực để di chuyển và tham gia
một số hội thảo. Học viên sẽ được giới thiệu đến đúng đại
sứ quán để nộp đơn xin thị thực, nhưng đơn xin thị thực
phải do chính những người tham gia nộp. ICLD không đài
thọ chi phí xin thị thực.

Đăng kí như thế nào

Bạn chỉ có thể đăng ký khi được mời. Các thành thị được
mời sẽ nhận được liên kết nộp đơn đăng ký.

Jenny Nylund

Nhân viên chương trình
Điện thoại cố định: + 46 498 29 91 06
Điện thoại di động: + 46 70 234 66 10
E-mail:
jenny.nylund@icld.se

icld.se

