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Hội thảo quốc gia về chuyển giao và áp dụng các điển hình tốt về Quản
trị địa phương dân chủ tại Hà Nội
Dự án DELGOSEA tại Việt Nam, phối hợp chặt chẽ với Hiệp hội các đô thị Việt
Nam (ACVN), tổ chức Hội thảo một ngày 15/4/2011 với sự tham gia của 16 đại
biểu từ 3 thành phố tham gia thí điểm dự án là Đà Nẵng, Vinh, Trà Vinh nhằm
thảo luận và thống nhất việc xây dựng nội dung chuyển giao các điển hình tốt
của DELGOSEA. Lạng Sơn, thành phố được lựa chọn là điển hình hay về cải cách
hành chính bởi dự án DELGOSEA cũng được mời tham gia hội thảo.
Hội thảo được coi là diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm giữa các đô thị thí điểm, chính
quyền trung ương và địa phương, xã hội dân sự, chuyên gia giảng viên và ban
dự án DELGOSEA về những thuận lợi cũng như thách thức trong việc xây dựng
nội dung chuyển giao. Chính quyền các đô thị thí điểm đã thiết lập một nhóm
công tác để xây dựng nội dung các bước và những hỗ trợ cần thiết cho việc áp
dụng các điển hình tốt.
Tham dự Hội thảo, có các đại biểu được mời như: Đại diện Phái đoàn Liên minh
châu Âu tại Việt Nam, Quỹ Konrad Adenauer Stiftung tại Việt Nam; bốn đại diện
cơ quan chức năng của Bộ Xây dựng, Bộ Nội vụ; các viện/học viện quốc gia gồm
Đại học Xây dựng; Đại học Kiến trúc Hà Nội, Học viện Hành chính quốc gia, Viện
Chiến lược Phát triển. GS.TS Nguyễn Lân, Tổng thư ký Hiệp hội các đô thị Việt
Nam, TS. Peter Koeppinger, GĐ dự án DELGOSEA sẽ chính thức đón tiếp các đại
biểu và khai mạc hội thảo.
“Hội thảo rất có ích đối với không chỉ một đô thị thí điểm và với tất cả các đô thị.
Chia sẻ các nội dung chuyển giao Điển hình tốt là cần thiết, bởi vì mỗi đô thị có
thể gặp phải những khó khăn, thách thức và đưa ra các giải pháp khác nhau.
Bên cạnh đó, chúng ta phải làm chủ quá trình nhân rộng các thực tiễn tốt này,
cả các chủ thể chính quyền và cộng đồng” PGS.TS Đỗ Hậu, Điều phối dự án Việt
Nam chia sẻ về Hội thảo. PGS. TS Đỗ Hậu sẽ điều hành các thảo luận của Hội
thảo. Các tham luận về áp dụng các điển hình tốt tại các đô thị thí điểm sẽ được
trình bày bởi nhóm chuyên gia của từng chủ đề, bao gồm
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-

Bà Nguyễn Ngọc Dung và ông Nguyễn Lâm Quảng về mô hình áp dụng
cho thành phố Vinh

-

Ông Trương Hào về mô hình áp dụng cho thành phố Đà Nẵng

-

Bà Nguyễn Thị Thanh Hằng và Nguyễn Thi Thu Cúc về mô hình áp dụng
cho thành phố Vinh

Ba thành phố thí điểm ở Việt Nam đã lựa chọn các mô hình điển hình tốt để áp
dụng như sau:
-

Thành phố Vinh: Dự án an toàn sinh thái của thành phố Marikina,
Phillipines

-

Thành phố Đà Nẵng: Bảo tồn kiến trúc khu phố cổ và giữ gìn giá trị truyền
thống làm điểm nhấn du lịch và động lực phát triển kinh tế của thành phố
Phuket, Thái Lan

-

Thành phố Trà Vinh: Chính phủ điện tử - bước đột phá để tăng cường công
tác và dịch vụ của chính quyền địa phương, mô hình của thành phố
Yogyakarta, Indonexia.

Để biết thêm thông tin chi tiết về kết quả hội thảo, truy cập website dự án
DELGOSEA (www.delgosea.eu).
Địa chỉ liên hệ tại Việt Nam:
Prof Dr. Do Hau: 0913223492

Để biết thêm thông tin chi tiêt về dự án DELGOSEA:
Mira Renata, Communication Manager
Email: mira.renata@delgosea.eu or
visit the DELGOSEA website:
http://www.delgosea.eu
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