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INTRODUCTION

C

ao Lãnh là khoá xưởng lần thứ năm mà Khối
xưởng quốc tế về thiết kế quy hoạch đô thị đã
tổ chức tại Việt Nam. Những lần trước, khoá
xưởng đã diễn ra tại Hà Nội năm 1997, tại TP.HCM
năm 1998, sau đó tại Cần Giờ và An Giang vào năm
2005 và 2007. Nhân dịp cuộc thi tại An Giang, Tỉnh

Khối xưởng thiết kế, đã quyết định rằng chủ đề của khoá
thi là bước chuẩn bị cho sự phát triển quan trọng này :

L’atelier de Cao lanh est le cinquième que les Ateliers
Internationaux de Maîtrise d’Œuvre Urbaine ont organisé au Vietnam. Les précédents ont eu lieu à Hanoî
en 1997, à Ho Chi Minh Ville en 1998, à Can Gio en
2005 et à An Giang en 2007. C’est à l’occasion de ce
dernier que la Province de Dong Thap a sollicité les
Ateliers pour l’aider dans ses réflexions sur la stratégie
développement économique et urbain de la province.
Suivant les objectifs gouvernementaux, la Province s’est
engagée pour qu’en 2020, la ville de Cao Lanh, sa capitale,
soit prête à satisfaire aux critères lui permettant d’accéder au niveau 2 de la hiérarchie des villes vietnamiennes.
En février 2010 au cours d’une réunion préparatoire,
M. Le Vinh Tan, Président du Comité Populaire de la
province de Dong Thap, et M. Pierre-André Périssol,
Président des Ateliers, ont décidé que le sujet de la session
serait de préparer cet important développement :

Quy hoạch phát triển bền vững thành
phố Cao Lãnh

Planifier le développement durable de
la ville de Cao Lanh

Tương lai nào cho thành phố Cao Lãnh vào
năm 2020 với tầm nhìn đến năm 2040, trong
mối quan hệ với các thành phố khác ở vùng
ĐBSCL và trong bối cảnh biến đổi khí hậu ?

Quel avenir pour la ville de Cao Lanh en
2020 avec un horizon en 2040, en relation
avec les autres villes du Delta du Mékong et

Tiếp theo cuộc họp này, hai tập tài liệu đã được soạn
thảo bởi một nhóm của Khối xưởng với sự giúp đỡ của
Trung tâm quy hoạch trực thuộc Sở Xây dựng Tỉnh,
cùng với sự đóng góp của nhóm sinh viên thuộc trường
Đại học kỹ sư Mines ParisTech. Các tập tài liệu này (giới
thiệu thành phố, môi trường cũng như cách đặt vấn đề
của khoá xưởng) được gởi đến các thành viên tham gia.

Suite à cette réunion, deux dossiers ont été réalisés par
l’équipe des Ateliers avec l’aide du Service de l'Urbanisme de la Direction de la Construction de la Province
et avec une contribution de l’ENVIM, MINES Paris Tech.
Dans ces documents destinés aux participants, étaient
présentés la ville et son environnement ainsi que la problématique de la session.

Từ ngày 29/05 đến 13/06/2010, 12 thành viên quốc tế
đến từ các nơi khác nhau và 9 thành viên Việt Nam
mà một phần hành nghề trong Tỉnh – đã nhóm họp tại
Cao Lãnh.

Du 29 mai au 13 juin 2010, 12 professionnels internationaux
de divers horizons et 9 professionnels vietnamiens - dont
une partie exerce dans la province de Dong Thap - ont été
réunis à Cao Lanh.

suy nghĩ chiến lược phát triển kinh tế và đô thị của Tỉnh.
đã cam kết rằng, vào năm 2020, thành phố Cao Lãnhthủ phủ của Tỉnh sẽ sẵn sàng làm thoả mãn những tiêu
chuẩn mà cho phép thành phố tiến lên đô thị loại 2 của
hệ thống đô thị Việt Nam. Vào tháng 2 năm 2010, trong
cuộc họp chuẩn bị, Ông Lê Vĩnh Tân, Chủ tịch UBND
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Vào phiên khai mạc khoá xưởng, Chủ tịch UBND tỉnh,
ông Lê Vĩnh Tân, đã xác định rõ những mong đợi của
Tỉnh “những ý tưởng sáng tạo độc đáo cho định hướng
phát triển của Cao Lãnh”. Sau đó, các chuyên gia Việt
Nam của các tổ chức quy hoạch và môi trường miền
Nam như Giáo sư Nguyễn Ngọc Trân-Giám đốc trung
tâm nghiên cứu phát triển ĐBSCL, ông Đỗ Ngọc Hoàn
thuộc Phân viện quy hoạch đô thị và nông thôn miền
Nam, ông Hồ Trọng Tiến thuộc Viện quy hoạch thủy
lợi miền Nam, ông Võ Hùng Dũng-Giám đốc chi nhánh
phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam tại Cần
Thơ, ông Trương Đình Quang-Giám đốc trung tâm
thông tin quy hoạch tỉnh Đồng Tháp, đã mang những
hiểu biết của họ truyền tải đến các thành viên tham gia
của khóa xưởng nhân dịp các buổi hội thảo giới thiệu.
Các nhóm thiết kế được tự do lựa chọn phương pháp
làm việc, chiến lược và cách tiếp cận chủ đề, không trên
tinh thần thi đấu. Ngoài thành phần cấu thành nhóm
thiết kế, kinh nghiệm nghề nghiệp, mối quan tâm và
cách nhìn của họ về vùng lãnh thổ, mỗi nhóm đã tìm ra
những cách tiếp cận đặc biệt cho sự phân tích và sự đào
sâu vào đồ án.
Các đại diện cấp Tỉnh và cấp thành phố được thường
xuyên xin hỏi về thông tin bởi các thành viên tham gia.
Các nhóm đã trình bày đồ án của họ vào ngày 11/06
trước công chúng và những đề nghị của họ đã được thảo
luận trong buổi làm việc của hội đồng giám khảo được
thành lập từ các vị đại diện của các cấp chính quyền
địa phương, quốc gia, và các chuyên gia quốc tế. Vì thế,
những thảo luận của hội đồng giám khảo là sự góp phần
quan trọng trên nhiều chủ đề-nhất là về mặt kinh tế.
Tiếp theo đó, một buổi hội thảo trong vòng nữa ngày về
4 chủ đề : môi trường, phát triển kinh tế, nhà ở và giao
thông, đã diễn ra với sự tham gia của ban tổ chức, các
vị đại diện của Tỉnh, các thành viên giám khảo và các
thành viên tham gia của các nhóm đồ án.
Bản báo cáo tổng hợp này được trình bày như là một
công cụ nhận thức, tuy nhiên trước tiên là thông tin
và hành động, được soạn thảo cho tỉnh Đồng Tháp :
những kết quả của các đồ án được tóm tắt lại, và được
biến cách thành một chuỗi những đề nghị cho việc sử
dụng của những người có thẩm quyền quyết định và
các nhà chuyên môn kỹ thuật trong sự phát triển thành
phố Cao Lãnh.
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À l'ouverture de la session, le Président du Comité
Populaire, M. Le Vinh Tan, a précisé les attentes du comité
“des idées créatives et originales pour orienter le développement de Cao Lanh”. Ensuite, d’éminents spécialistes
vietnamiens des organismes d’aménagement et d’environnement du Sud Vietnam, Messieurs Do Ngoc Hoan
du Viap Sud, Ho Trong Tien du Swirp, Vo Hung Dung
du VCCI, Nguyen Ngoc Tran, Directeur du MDDRC,
ainsi que M. Truong Dinh Quang Directeur du Service
d’Urbanisme du Département de la Construction de la
Province de Dong Thap ont apporté leurs connaissances
aux participants lors des conférences introductives.Les
équipes étaient libres de choisir leur méthode de travail,
leur stratégie et leur approche du sujet, sans esprit de
compétition. De par leur composition, les expériences
des professionnels, leurs centres d’intérêt et leur vision
du territoire, chacune a trouvé des entrées singulières
pour le diagnostic et l’approfondissement des projets.
Des représentants de la province et de la ville ont été
régulièrement sollicités par les participants.
Leurs propositions ont été présentées le 11 juin devant
un large public et débattues au sein du jury composé
des représentants des autorités locales, nationales, et
d’experts internationaux. Les discussions du jury ont
aussi été d’un apport important sur certains sujets notamment en matière économique. Pour poursuivre
ces réflexions, un séminaire d’une demi-journée a réuni
autour de l’équipe de pilotage, des représentants de la
province, des membres du jury et les participants sur les
quatre thèmes de l’environnement, du développement
économique, de l’habitat et des déplacements.
Le présent document se veut un outil de compréhension,
mais avant tout de communication et d’action, rédigé à
l’attention de la Province de Dong Thap : les résultats
des travaux y sont résumés et déclinés en une série de
recommandations à l’usage des décideurs et techniciens
du développement de la ville.

Những thách thức được nêu lên

Des défis à relever

C

14

ao Lãnh ngày hôm nay đối mặt với những thách
thức lớn. Thành phố phải gắn mình vào trong
khuôn khổ của sự phát triển về kinh tế - xã
hội được xác định bởi trung ương và trong bản đồ quy
hoạch vùng.

La ville de Cao Lanh est aujourd’hui face à des défis
d’une grande ampleur. Elle doit s’inscrire dans le cadre
du développement défini dans les directives socio-économiques fixées par l’état et dans le schéma directeur
régional.

Thực hiện những mục tiêu kinh tế-xã hội
được xác định cho năm 2020, đó là :

Réaliser les objectifs économiques et
sociaux définis pour 2020, qui sont :

· Sự sắp đặt lại cấp bậc đô thị của sáu thành phố quan
trọng của ĐBSCL trong đó có Cao Lãnh, trong mục tiêu
cải thiện điều kiện sống của người dân và tạo ra một hệ
thống đô thị vùng thực sự,
· Theo đuổi sự tăng trưởng kinh tế, theo sau sự phá
thế cô lập được cho phép bởi việc xây dựng 3 trục giao
thông băng qua vùng ĐBSCL và những cây cầu vượt qua
sông Tiền và sông Hậu,
· Một sự thay đổi quy mô vào năm 2020, Cao Lãnh tiến
lên thành phố loại 2 mà trong đó dân số phải đạt được
mức 300.000 người.

· Une remise à niveau urbain des six villes importantes
du delta, dont Cao Lanh, dans le but d’améliorer les
conditions de vie de leur population et créer un véritable
réseau urbain régional
· La poursuite de la croissance économique, suite au désenclavement permis par la construction des 3 grandes traversées du delta et des ponts franchissant le fleuve Tien
et le fleuve Bassac,
· Un changement d’échelle pour devenir en 2020, une ville
de 2è rang dont la population devrait s’élever à 300 000
habitants.

Đưa ra một đặc tính bền vững cho
sự phát triển này

Donner un caractère durable
à ce développement

Những mục tiêu này phải nhận thức sự biến đổi khí hậu
mà sẽ tác động nặng nề đến mực nước biển và dòng
sông Mêkông, với một ảnh hưởng mạnh vào cuộc sống
của ĐBSCL. Hệ thống các dòng nước cần phải được duy
trì và bảo dưỡng bởi vì chúng đảm bảo sự phân tán các
dòng lũ. Mảng xanh hiện diện khắp nơi trên lãnh thổ
Cao Lãnh, ở trung tâm thành phố cũng như ở khu vực
nông thôn, là một nhân tố cần thiết của chất lượng đô
thị về mặt khí hậu và cảnh quan. Sự tăng trưởng của
luồng giao thông bộ cần được ước lượng nhằm để sự
tác động của nó không gây nên sự ô nhiễm môi trường
nghiêm trọng và sự phá huỷ cảnh quan đô thị.
Các vấn đề này liên quan đến quy hoạch đô thị thành
phố nhằm đi kèm với sự phát triển kinh tế cần thiết cho
sự tăng trưởng dân số và việc nâng cao mức sống của
người dân, bằng cách giảm thiểu những tổn hại cho
môi trường. Quy hoạch với một chất lượng đô thị sẽ là
một trong những đặc tính quan trọng của Cao Lãnh.

Ces objectifs devront prendre en compte les changements climatiques qui affecteront le cours du Mékong et
le niveau de la mer, avec un fort impact sur la vie dans le
delta. Le réseau des cours d’eau demande à être maintenu et entretenu car il assure la dispersion des crues.
La végétation présente sur l’ensemble du territoire de la
ville, dans sa partie rurale comme dans son centre, est
un facteur essentiel de la qualité urbaine de la ville en
matière climatique et paysagère. La croissance du trafic
routier est à évaluer afin que son impact n’engendre pas
une forte pollution et une destruction du cadre urbain.
Il s’agit de planifier l’aménagement de la ville pour
accompagner le développement économique nécessaire à la croissance de la population et à l’élévation de
son niveau de vie, en minimisant les atteintes à l’environnement avec une qualité urbaine qui sera une des
caractéristiques importantes de Cao Lanh.

5. ĐI SÂU VÀO CHỦ ĐỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ
Sự hợp tác giữa Cao Lãnh và các thành phố khác của lõi trung tâm vùng ĐBSCL cần được cam kết. Nó có
thể được bắt đầu bằng một quá trình trao đổi kinh tế trên tinh thần bổ sung các thế mạnh cho nhau chứ
không phải trên tinh thần cạnh tranh. Những nhận định sơ bộ này phải dẫn dắt đến những suy nghĩ sau đây :
Việc chỉ tạo ra các khu vực hoạt động kinh tế thì không đủ cho các hoạt động mới đến tham gia ; mà các
hoạt động phải tạo ra việc làm phù hợp với sự lành nghề hiện nay của người dân để không đặt người dân ra
khỏi sự phát triển. Đó có thể là các hoạt động khai thác tài nguyên tự nhiên đặc biệt là về thực vật cây xanh
mà đòi hỏi một tay nghề đặc biệt.
Sự nâng cao trình độ tay nghề của người dân là một điều kiện cho sự phát triển. Điều này phải chuẩn bị việc
làm cho khu vực dịch vụ, cũng như liên quan đến người dân ở nông thôn để cho phép họ đạt được một kỹ
năng về môi trường.
Cụm trường đại học có thể giữ một vai trò cốt yếu trong việc thành lập một khu nghiên cứu và phát triển.
Có vị trí gần khu trung tâm thành phố, làng đại học sẽ trở nên hấp dẫn hơn với khu nghiên cứu này và như
vậy tham gia vào sự sinh động của thành phố.
Cự hợp tác giữa Cao Lãnh với các trung tâm đô thị khác của ĐBSCL, đặc biệt là với các thành phố trong
khu tứ giác trung tâm cần được cam kết. Những trao đổi giữa các nhà chức trách cấp Tỉnh, vì mục đích một
sự suy nghĩ chung về phát triển kinh tế không cạnh tranh nhưng bổ sung cho nhau cần được khai triển.
Trong số các loại hình hoạt động cần được thu hút ở Cao Lãnh, một vài hướng nghiên cứu đã được đề xuất
· khuyến kích những hoạt động văn hoá mới như việc trồng cây làm thuốc,
· những hoạt động chế biến nông sản thành thực phẩm vẫn cần được phát triển,
· tổ chức du lịch, dưới dạng du lịch sinh thái, dựa trên thiên nhiên phong phú để khám phá mà không làm
huỷ hại môi trường và thích ứng với ngữ cảnh nông thôn và thành thị. Cao Lãnh sẽ trở thành một nơi cần
viếng thăm của vùng ĐBSCL,
· quá trình sản xuất về sinh học, y dược phẩm, dựa trên những thiết bị y tế đã được áp dụng ở Cao Lãnh, và
dựa trên sự phong phú của môi trường tự nhiên. Xử lý các chất thải của quá trình sản xuất này cần có sự
chú ý đặc biệt nhằm tránh những ô nhiễm nghiêm trọng cho môi trường,
· khu vực hoạt động chức năng gần bến cảng có thể đón tiếp những hoạt động công nghiệp nặng hơn mà
trong đó có vận chuyển hàng hoá.
Một nhóm làm việc trên chủ đề này, đã tập họp lại sau buổi làm việc của hội đồng giám khảo, có đề xuất
như sau: “với mục đích tìm kiếm một loại hình kinh tế tiêu biểu, mang hình ảnh tích cực cho sự phát triển
của Cao Lãnh - "thành phố nước", chúng tôi đề xuất phát triển các hoạt động chăm sóc con người, dịch vụ
y khoa nhẹ nhàng, hoạt động du lịch chất lượng và phát triển bảo tồn những thành quả chính của thành
phố: sự yên tĩnh và chất lượng cuộc sống.”
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KẾT LUẬN

En conclusion
Toàn bộ những đề xuất trên chỉ ra tầm quan trọng cho những cải thiện chất lượng đô thị hơn là sự tăng dân
số hàng loạt. Việc tăng gấp đôi dân số trong vòng 10 năm một cách độc lập với nhịp độ phát triển kinh tế có
nguy cơ gây ra sự mất cân bằng xã hội do thiếu việc làm và dẫn đến khó khăn trong việc cải thiện điều kiện
sống của người dân hiện tại và dân cư mới đến sau này.
Những cải thiện chất lượng đô thị này làm thoã mãn mục tiêu cần đạt được để thành phố đạt chuẩn đô thị
loại II. Hiện tại, trong bảng đánh giá các tiêu chí kinh tế xã hội của Cao Lãnh, lãnh vực các cơ sở hạ tầng kỹ
thuật đô thị (thuộc chương V) là thiếu hụt nhất với 14 hạng mục bị chấm điểm số 0. Tuy nhiên, trong bảng
đánh giá được trích xuất dưới đây, có liên quan đến các hạng mục này, chỉ ra rằng những cải thiện cần đạt
được ở ngưỡng thấp nhất đối với từng hạng mục cho phép mang về 18,2 điểm – gần tương đương với tổng
số điểm tối thiểu còn thiếu cần đạt được để Cao Lãnh đạt chuẩn đô thị loại II. Hiện tại tổng số điểm của
Cao Lãnh là 50,9 điểm với ngưỡng điểm tối thiểu cần đạt được là 70 điểm. Như vậy, chỉ còn thiếu 0,9 điểm.
Những cải thiện khác cũng được dự tính, chẳng hạn như sự tăng dân số đô thị. Hiện nay, dân số thành thị
là 106.000 người trong khi ngưỡng tối thiểu cần đạt là 120.000 dân. Với sự duy trì của tỷ lệ tăng dân số hằng
năm hiện nay là 2,34%, sẽ làm tăng khoảng 30.000 dân trong vòng 10 năm, như vậy sẽ vượt qua mức ngưỡng
tối thiểu về dân số yêu cầu.
L’ensemble des recommandations montrent l’importance donnée aux améliorations qualitatives du cadre urbain plus qu’à la croissance massive de la population. Doubler la population en dix ans, indépendamment du
rythme du développement économique risque d’entraîner des déséquilibres sociaux en l’absence d’emplois
suffisants et rendrait difficile l’amélioration des conditions de vie des populations actuelle et nouvelle. Ces
améliorations renforceront les qualités qui fondent l’identité de Cao Lanh.
Elles remplissent également l’objectif de remise à niveau urbain de la ville. L’examen de la grille de critères
sociaux-économiques pour qu’une ville soit classée en 2è rang, le confirme. Le domaine des Infrastructures
urbaines (chapitre V) y apparaît comme le plus carencé avec 14 postes notés 0. Mais l’extrait de la grille ciaprès, correspondant à ces postes, montre que les améliorations à apporter sur ces seuls postes afin qu’ils
parviennent au seuil minimum requis, permettraient un gain de 18,2 points, soit la presque totalité des points
manquants pour atteindre le total général minimal d’une ville de 2è rang. Le total des points de la ville est
actuellement de 50,9 et le seuil minimum à atteindre s’élève à 70 points.
D’autres évolutions positives sont prévisibles, comme celle de la population urbaine. Celle-ci s’élève actuellement à 106 000 habitants et le seuil minimum à atteindre est de 120 000. Si le taux annuel actuel de croissance
de la population de 2,34 %, appliqué à la population urbaine, se prolongeait, il conduirait, en 10 ans, à une
augmentation de 30 000 habitants de la population urbaine, dépassant le seuil minimal requis.
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Le déroulement de la session
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29/05/2010

Đến TP.HCM . Di chuyển đến Cao Lãnh . Buổi ăn tối đón tiếp
Arrivée Ho chi Minh . Transfert pour Cao Lanh . Dîner d’accueil

30/05/2010

Chuyến thăm vùng ĐBSCL . Giới thiệu về khoá xưởng và các thành viên tham gia
Visite dans le delta . Présentation de l’atelier et des participants

31/05/2010

Khai mạc khoá xưởng . Bài phát biểu của Chủ tịch . Hội thảo
Ouverture de la session . Discours du président . Conférence

01/06/2010

Hội thảo . Thành lập các nhóm đồ án . Bắt đầu làm việc ở xưởng thiết kế
Conférences et formations des équipes . Début du travail en atelier

02/06/2010

Làm việc ở xưởng thiết kế
Travail en atelier

03/06/2010

Làm việc ở xưởng thiết kế
Travail en atelier

04/06/2010

Diễn đàn trao đổi đầu tiên . Làm việc ở xưởng thiết kế . Buổi tiệc tối của xưởng thiết kế
1è forme d’échange et travail en atelier . Soirée de l’atelier

05/06/2010

Chuyến thăm thành phố và Làm việc ở xưởng thiết kế
Visite de la ville et travail en atelier

06/06/2010

Làm việc ở xưởng thiết kế
Travail en atelier

07/06/2010

Làm việc ở xưởng thiết kế
Travail en atelier

08/06/2010

Làm việc ở xưởng thiết kế . Diễn đàn trao đổi lần hai
Travail en atelier . 2è forum d’échanges

09/06/2010

Làm việc ở xưởng thiết kế . Các thành viên của hội đồng giám khảo đến
Travail en ateliers . arrivée des membres du jury

10/06/2010

Nộp đồ án . Diễn tập trình bày đồ án của các nhóm thiết kế . Buổi họp trao đổi của các thành viên giám khảo
Rendus des travaux . répétitions des prsentations orales . séances d’échanges des membres du jury

11/06/2010

Các nhóm trình bày đồ án . Hội đồng giám khảo bàn họp . Bàn giao kết quả
Présentations des travaux . Réunion du jury . Restitution des résultats

12/06/2010

Hội thảo chuyên đề giữa các thành viên tham gia, thành viên Ban giám khảo và các đại diện, kỹ thuật
viên của tỉnh Đồng Tháp
Séminaires thématiques entre participants, membres du jury et techniciens de la Province

13/06/2010

Các thành viên tham gia quốc tế trở về nước
Retour des participants

BAN TỔ CHỨC

L’équipe de pilotage
Nelly Barbieri

Lamarque Corinne

Trương Quốc Bảo

Antoine Plane

KTS- Nhà quy hoạch- Đồng
hướng dẫn khoá xưởng
Archi urbaniste, pilote
barbadia@club-internet.fr

KTS- Nhà quy hoạch- Đồng
hướng dẫn khoá xưởng
Archi urbaniste, pilote
c.lamarque@aftrp.com

KTS- Nhà quy hoạch- Đồng
hướng dẫn khoá xưởng
Archi urbaniste, pilote
truongquocbaok97a2@yahoo.com

Phó giám đốc Khối xưởng
Vice directeur des Ateliers
antoine.plane@ateliers.org

Céline Chanas

Phạm Đức Thắng

Nguyễn Mỹ Hạnh

Nguyễn Lâm Viết Vinh

KTS, trợ lý hướng dẫn
Architecte, assistante pilote
chanas.celine@gmail.com

KTS, trợ lý hướng dẫn
Architecte, assistant pilote
thangarchitecte@yahoo.com

KTS, trợ lý hướng dẫn
Architecte, assistant pilote
myhanh.malaquais@gmail.com

Giảng viên, phiên dịch
Enseignante, interprète
tanh2726@yahoo.fr

Nguyễn Thanh Phương

Trần Thiện Tánh

Đỗ Đăng Huy

Nguyễn Hồng Diệp

Hướng dẫn viên, phiên dịch
Guide, interprète

Phiên dịch
Interprète
romeo_h2d@yahoo.fr

Hướng dẫn viên, phiên dịch
Guide, interprète

ngthphuong260883@yahoo.com.vn

Giảng viên, phiên dịch
Enseignante, interprète
tanh2726@yahoo.fr

Nguyễn Thị Thu Thủy

Nguyễn Xuân Nam

Nguyễn Hoàng Phúc

Đinh Thị Hướng Dương

Trưởng phòng tổ chức
Chef de gestion
thuyntt0803@yahoo.com

KTS
Architecte
artxuan75@gmail.com

Kỹ sư công nghiệp điện
Ingénieur industriel
électrique
kshoangphuc@gmail.com

Kế toán
Comptable
huongduong_35@yahoo.com

Trương Đình Quang

Nicolas Détrie

KTS- Giám đốc Trung tâm
QH tỉnh Đồng Tháp
Architecte
Directeur du Service
d’urbanisme de Dong Thap

Giám đốc Khối xưởng
Directeur des Ateliers
nicolas.detrie@ateliers.org

nguyenhongdiep_2004@yahoo.com
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Phụ đính : Ý kiến phản ứng của Ủy ban định hướng khoa học thuộc Khối xưởng thiết kế quốc tế
Réactions du Comité d'Orientation Scientifique des Ateliers Internationaux
Ủy ban định hướng khoa học thuộc Khối xưởng thiết
kế quốc tế mong muốn cảm ơn các nhóm đồ án thiết kế,
các cơ quan và Ban hướng dẫn về chất lượng thiết kế và
tổ chức của khóa xưởng này. Ở phần kết luận, chúng tôi
mong muốn nhấn mạnh (điều này ít nhiều đã được đề
xuất trong các đồ án) về mục tiêu đặc biệt cần đạt được
cho cả vùng ĐBSCL trước hiểm họa của mực nước biển
tăng cao, mà hệ quả tác động cực kỳ nghiêm trọng lên
hệ sinh thái và kinh tế, dường như vẫn còn chưa được
nhận thức đúng mức. Sự nhận thức không chắc chắn
và đứng mức này trước một hiện tượng thay đổi sâu sắc
về môi trường sẽ gây nên sự phức tạp lớn trong những
quyết định đầu tư liên quan đến cơ sở hạ tầng đô thị,
đến sự phát triển đô thị và phát triển kinh tế. Quy mô
thích đáng để nhận biết mục tiêu này vượt ra khỏi phạm
vi của Tỉnh và thành phố Cao Lãnh ; đó là quy mô của
cả vùng ĐBSCL mà các nghiên cứu cần phải được tiến
hành trước khi được gởi đến các cơ quan thẩm quyền
quản lý quy hoạch cấp Tỉnh.

Le Comité d'Orientation Scientifique des Ateliers souhaite remercier les équipes, les partenaires et les pilotes
de l'atelier pour la qualité produite. Nous souhaitons
en conclusion souligner - comme cela a été fait par certaines équipes - l'enjeu exceptionnel sur l'ensemble du
Delta de la montée du niveau de la mer, dont l'impact
sur le système écologique et économique semble encore
mal connu. Cette incertitude face à un phénomène bouleversant rend complexes les décisions d'investissement
liées aux infrastructures, au développement urbain et
au développement économique. L'échelle pertinente
pour appréhender cet enjeu dépasse les périmètres de la
ville et de la Province ; c'est à l'échelle large de l'ensemble
du Delta que doivent être menées les études nécessaires, ensuite déclinées en directives d'aménagement
du territoire.
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Các chi phí tại địa phương của khoá xưởng được hỗ trợ bởi UBND tỉnh Đồng Tháp. Các chi phí khác như: chi phí xin visa vào Việt
Nam và vé máy bay khứ hồi, giai đoạn công tác chuẩn bị khoá xưởng, thù lao của ban tổ chức thuộc Khối xưởng, dịch thuật, in ấn xuất
bản tài liệu, được chi trả bởi Hiệp hội Khối xưởng Pháp. Tổng chi phí thuộc Hiệp hội Khối xưởng là khoảng 53.000 euros (khoảng 1,5
tỷ VND). Trong đó, Hiệp hội nhận được sự tài trợ 20.000 euros từ Bộ sinh thái, phát triển bền vững, giao thông và nhà ở Pháp. Số còn
lại được trợ cấp bởi các cơ quan cộng tác với Khối xưởng như: Văn phòng đất đai và kỹ thuật của vùng đô thị Paris, cộng đồng dân cư
thành phố Cergy-Pontoise và cơ quan công cộng về quy hoạch đô thị Défense-Seine-Arche.
Les dépenses locales de cet atelier ont été prises en charge par la Province de Dong Thap. Les autres dépenses - vols et visas, missions
préparatoires, indemnisation de l’équipe de pilotage, traductions, production des documents - ont été payées par l’association pour
un montant d’environ 53 000 euros. L’association a reçu sur cette action un financement de 20 000 euros du Ministère Français de
l’Ecologie, du Développement durable, des Transports et du Logement. Le solde a été financé par les subventions structurelles apportées aux Ateliers par l’Agence Foncière et Technique de la Région Parisienne, la Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise et
l’Etablissement Public d’Aménagement de la Défense-Seine-Arche.

