Ngày 23/3/2013, ti Hà Ni, i hc Quc gia Hà Ni phi hp vi i hc Tokyo Nht Bn t chc Hi tho “Xây dng xã
hi cacbon thp Vit Nam” vi mong mun tìm hiu c s mong i, nhn thc ca cng ng, c bit là nhng nhà qun
lý môi trng v “xã hi cacbon thp” và hành ng cn thit xây dng “xã hi cacbon thp Vit Nam” cho n nm
2050.
Tham d Hi tho có 40 i biu n t y ban Khoa hc, Công ngh và Môi trng Quc hi, Vn phòng Tng cc Môi
trng Vit Nam cùng các c quan, t chc, trung tâm khoa hc, công ngh và môi trng, c bit là s góp mt ca
các giáo s và cán b d án n t i hc Tokyo và t chc JICA, Nht Bn.
Mc ích ca Hi tho là nhm xây dng c kch bn hp lý cho Vit Nam, trong ó minh ha y các khía cnh xã hi,
kinh t và chính tr mà có th xy ra trong xã hi các bon thp 2050 thông qua: tìm hiu nhn thc, quan nim,
c mun v xã hi trong tng lai; thu nhn nhng xut v các hành ng cn làm nhm xây dng xã hi các bon thp;
nâng cao nhn thc ca cng ng v li sng nhm hng ti xã hi các bon thp.
Chia s ti Hi tho, TS Nguyn Th Thu Hà, Khoa a cht, i hc Khoa hc t nhiên (i hc Quc gia Hà Ni) cho
bit: cn c vào GDP thì Vit Nam là nc ang phát trin vi mc thu nhp trung bình thp nên không thuc
nhóm nc phi cam kt ct gim khí nhà kính ra môi trng. Nhng xét v li ích lâu dài, Vit Nam cn ch ng
nghiên cu, xác nh phng pháp phát trin ngành công nghip các bon thp, phù hp vi mc tiêu phát trin
kinh t - xã hi vi 3 mc tiêu: Xóa ói gim nghèo, gim phát thi và i phó vi bin i khí hu. ây cng là ni dung
nghiên cu ca d án “Xây dng xã hi cacbon thp Vit Nam”.
Ni dung ca Hi tho là tp trung tìm hiu nhn thc ca các nhà qun lý v xã hi các bon thp và các xut v mt
qun lý nhm a Vit Nam tin n xã hi các bon thp Vit Nam vào nm 2050, vì vy, ti Hi tho, các i biu ã tp
trung tho lun nhng gi nh, mong mun cùng vi các thay i v mt qun lý, t thi im cho các hành ng nhm
hng ti mt xã hi carbon thp Vit Nam vào nm 2050 theo nm vn : (1) Công nghip và nng lng; (2)
Nông, lâm, ng nghip; (3) Giao thông vn ti; (4) i sng ô th và nông thôn và (5) Thng mi và dch v.
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