
Cùng chung tay bảo vệ khí hậu
Tous ensemble pour le climat
Chương trình đồng hành với Hội nghị 
Liên Hiệp Quốc về Khí hậu Paris-Climat 2015  
Programme d’accompagnement 
de la conférence Paris-Climat 2015
Tháng 11-12/2015
Novembre – Décembre 2015

Để hiểu rõ hơn tầm quan trọng của những biến đổi khí hậu thất thường và của Hội nghị các bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp 
Quốc về biến đổi khí hậu sẽ diễn ra tại Paris từ ngày 30 tháng 11 đến ngày 11 tháng 12 năm 2015.

Pour mieux comprendre l’importance des dérèglements climatiques et de la prochaine conférence des parties des Nations Unies contre le 
réchauffement climatique qui aura lieu à Paris du 30 novembre au 11 décembre 2015. 
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Pháp sẽ là quốc gia chủ nhà của Hội nghị các bên tham gia Công ước 
khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu lần thứ 21, gọi tắt là 
COP21 hay Hội nghị Paris-Climat 2015.

Hội nghị các bên diễn ra trước những thách 
thức hoàn toàn mới 

Hội nghị lần này mang tính quyết định vì yêu cầu 
là đạt đến một thỏa thuận quốc tế về khí hậu, 
nhằm giới hạn nhiệt độ trái đất nóng lên dưới 2°C 
và bảo vệ hành tinh của chúng ta trước những 
diễn biến bất thường của khí hậu.  

Trong tháng 12 năm 2015 các bên cần đưa 
ra được một số quyết định (cần đi đến sự đồng 
thuận) đầy tham vọng và mang tính ràng buộc để 
ứng phó với những biến đổi khí hậu thất thường. 
Các quyết định này phải có hiệu lực đối với mọi 
quốc gia. Mỗi quốc gia phải đưa ra mức đóng góp 
của mình, thể hiện sự nỗ lực mà quốc gia đó xét 
thấy có thể thực hiện nhằm giảm lượng khí phát 
thải gây hiệu ứng nhà kính.     

Nguồn tài trợ cho công tác ứng phó biến đổi khí 
hậu cũng sẽ là một chủ đề quan trọng tại Hội nghị 
Paris 2015. Việc hình thành “Quỹ Xanh” là  thành 
công bước đầu, hiện nay Quỹ Xanh đạt 9,3 tỷ đô 
la, trong đó có phần đóng góp gần 1 tỷ đô la của 
nước Pháp.  

Cuối cùng, các sáng kiến của từng địa phương, của 
các tổ chức xã hội dân sự và các doanh nghiệp sẽ 
gia tăng sức lan tỏa của cuộc vận động này và bổ 
sung cho nguồn tài trợ cấp Nhà nước. Các sáng 
kiến sẽ được tập họp vào một danh bạ các giải 
pháp, là kết quả chia sẻ kinh nghiệm thực hành 
tốt, chuyển giao kiến thức và công nghệ cần thiết 
để cùng chuyển đổi sang những nền kinh tế sử 
dụng ít carbon.   

Tình hình Việt Nam thì sao ?

Với 3 200 km bờ biển, Việt Nam là một trong 
những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất hậu 
quả của hiện tượng biến đổi khí hậu. Nếu nước 
biển dâng cao thêm 1 mét, sẽ có gần 5% diện tích 
lãnh thổ, 11% dân số và 7% diện tích đất nông 
nghiệp bị ảnh hưởng ; GDP của Việt Nam có thể 
giảm đi 10% và 90% diện tích đồng bằng sông 
Cửu Long sẽ có thể chìm ngập trong nước. Chính 
khả năng dễ bị tổn thương này đe dọa quỹ đạo 
tăng trưởng của Việt Nam.
   
Và dù Việt Nam vẫn là một quốc gia có lượng phát 
thải khí gây hiệu ứng nhà kính tương đối thấp nếu 
xét về mặt dân số (dân số Việt Nam chiếm 1,3% 
dân số thế giới trong khi lượng phát thải hiện 
chiếm 0,6% so với lượng phát thải toàn cầu), tốc 
độ tăng lượng phát thải lại rất lớn. Các dự báo cho 
thấy đến năm 2030, lượng phát thải của Việt Nam 
có thể tăng lên gấp 3 lần mức hiện tại, mà một 
trong những nguyên nhân chính là lượng phát thải 
do tiêu thụ năng lượng.

Nhưng ngay từ lúc này, các bạn CÓ THỂ HÀNH 
ĐỘNG !
…Việc làm đầu tiên chính là tham gia vào các sự 
kiện về khí hậu giới thiệu trong tài liệu này. Đây là 
những sự kiện được tổ chức cho các bạn !

   

ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT, XIN ĐỌC THÊM TẠI : 

Trang web của COP21: http://www.cop21.gouv.fr/

COP21 trên Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCsQYAaRER07qFTLg6ZGGTGg

Mục “Climat” trên trang web của Bộ Ngoại giao và Phát triển quốc tế : 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/climat/

La France, sera le pays hôte de la 21e conférence des parties à la 
Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques, 
ou COP21 que l’on appelle aussi Paris-Climat 2015.

Une Conférence des Parties aux enjeux 
sans précédent

Cette conférence apparaît cruciale car elle doit 
aboutir à un accord international sur le climat 
qui permettra de contenir le réchauffement 
global en deçà de 2°C et ainsi préserver la 
planète de dérèglements climatiques majeurs.

Il s’agira d’aboutir en décembre 2015 à un accord 
ambitieux et contraignant qui s’appliquerait à tous 
les pays. Ces derniers devront avoir proposés leurs 
contributions nationales (INDC), qui représentent 
l’effort que chaque pays estime pouvoir réaliser en 
matière de réduction d’émission de gaz à effet de 
serre.

Le financement de la lutte contre le changement 
climatique sera également une composante 
cruciale de la Conférence de Paris 2015, dont 
une étape a été franchie avec la première 
capitalisation du “Fonds vert” à hauteur de 9,3 
milliards de dollars - dont près d’un milliard de 
la France. 

Enfin, les initiatives développées par les 
collectivités locales, les organisations de la 
société civile et les entreprises vont amplifier la 
mobilisation et viendront s’ajouter aux contributions 
des Etats. Elles sont regroupées dans un 
agenda des solutions, qui repose sur un échange 
de bonnes pratiques, de transfert de connaissances 
et des technologies nécessaires à une transition 
vers des économies bas carbone.

Et le Vietnam dans tout ça ?

Avec ses  3 200 km de côtes, le Vietnam est l’un 
des pays les plus affectés par les conséquences 
du dérèglement climatique. Une élévation d’un 
mètre du niveau de la mer affecterait près de 
5% des terres du pays, 11% de la  population, 
7% des terres agricoles et aurait un impact 
négatif sur le PIB de l’ordre de 10%. 90% des 
terres du Delta du Mékong se retrouveraient 
sous les eaux. Cette vulnérabilité menace la 
trajectoire de croissance du Viêt Nam.

Et même si le Viêt Nam reste encore un pays 
faiblement émissif en gaz à effet de serre, 
relativement à sa population (le pays représente 
1,3% de la population et 0,6% des émissions 
mondiales), le taux de croissance des émissions du 
pays est très important. Les projections montrent 
ainsi qu’en 2030, les émissions du Viêt Nam 
pourraient être multipliées par 3, notamment du 
fait des émissions liées à la consommation d’énergie.
 
Mais vous POUVEZ AGIR ! 
… Et la première option est de participer à ces 
évènements climats, organisés pour vous ! 

POUR EN SAVOIR PLUS 

Le site internet de la COP21: http://www.cop21.gouv.fr/

La COP21 sur Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCsQYAaRER07qFTLg6ZGGTGg

La Rubrique  « Climat » sur le site du ministère des Affaires étrangères et du Développement international: http://www.diplomatie.
gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/climat/
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Mục lục

Các sự kiện tại Hà Nội 

Triển lãm 
“Trái Đất trong tay em” 
03.11 > 15.11

Chiếu phim
“Rừng xanh kì diệu”
15.11 

Triển lãm
“60 giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu”
17.11 > 30.11
 
Chiếu phim-Thảo luận
“Các hiện tượng thất thường và biến 
đổi khí hậu, những vấn đề phải đưa vào 
chiến lược hỗ trợ phát triển khu vực 
nông thôn”
17.11 

Chiếu phim-Thảo luận
“COP21 và hành động của giới trẻ” 
21.11 

Chiếu phim
“Lời tiên tri của gia đình ếch” 
22.11

Các sự kiện tại TP. Hồ Chí Minh 

Chiếu phim-Thảo luận-Đố vui 
“Hành trình khí hậu” 
13.11 và  22.11

Mô phỏng 
“Hội nghị COP Mini dành cho giới trẻ” 
18.11

Những ngày “VolonTerre” 
Tình nguyện vì Trái Đất
21.11 

Power Up ! 
(Năng lượng tái tạo chính là giải pháp !)
 25.11

Hội thảo 
“Từ các dòng sông đến đại dương : tác 
động của việc thay đổi khí hậu đối với 
Việt Nam”
26.11 

Tuần lễ về phát triển bền vững và biến 
đổi khí hậu tại các trường trung học cơ 
sở 
23.11 > 27.11

Triển lãm 
“60 giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu”
9.12 > 23.12

Chiếu phim-Thảo luận 
“Các hiện tượng thất thường và biến 
đổi khí hậu, những vấn đề phải đưa vào 
chiến lược hỗ trợ phát triển khu vực 
nông thôn” 
9.12

Sommaire

Manifestions à Hanoi                                                              

Exposition 
‘La Terre est dans tes mains’ 
03.11 > 15.11

Projection 
‘Il était une forêt’  
15.11

Exposition 
’60 solutions face aux changements clima-
tiques’ 
17.11 > 30.11

Projection-débat 
‘Les aléas et le dérèglement climatiques, 
des contraintes à intégrer dans la straté-
gie d’aide au développement des zones 
rurales’ 
17.11

Projection-débat 
‘La COP 21 et les jeunes’ 
21.11

Projection 
‘La prophétie des grenouilles’ 
22.11

Manifestations à Ho Chi Minh-Ville

Projection-discussion-quizz 
‘Tournée climatique’ 
13.11 et  22.11

Simulation 
‘Une mini COP pour les jeunes’ 
18.11

Journée 
‘VolonTerre’  
21.11 

Power Up ! 
(vive les énergies renouvelables !)
25.11

Conférence 
‘Des rivières aux océans: les impacts du 
changement climatique au Vietnam’ 
26.11

La semaine du développement durable 
et du changement climatique au collège  
23.11 > 27.11

Exposition 
’60 solutions face aux changements 
climatiques’ 
9.12 > 23.12

Projection-débat 
‘Les aléas et le dérèglement climatiques, 
des contraintes à intégrer dans la 
stratégie d’aide au développement des 
zones rurales’ 
9.12
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Các sự kiện tại Hà Nội
Manifestations à Hanoi

Triển lãm 
“Trái Đất trong tay em”
do các học sinh trường Nguyễn Tất 
Thành thực hiện

Triển lãm “Trái Đất trong tay em” tập hợp những 
góc nhìn của các em học sinh từ 12 đến 18 tuổi 
về nguy cơ và hậu quả của hiện tượng biến đổi 
khí hậu, thể hiện trên nhiều phương tiện và chất 
liệu khác nhau như sơn acrylic, sơn nước, vật liệu 
tổng hợp…

Exposition 
“La Terre est dans tes mains”
Par : Les élèves de l’école Nguyen 
Tat Thanh 

L’exposition “La Terre est dans tes mains” regroupe 
les regards sensibles et concernés d’élèves âgés 
de 12 à 18 ans sur les dangers et conséquences du 
changement climatique, sur différents supports et 
avec différents matériaux, acrylique, aquarelle, 
matériaux synthétiques...

Nhìn sự vật theo một cách khác

3.11 > 15.11
Sảnh triển lãm Trung tâm Văn hóa Pháp / Hall d’exposition de l’Espace 
24 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Khai mạc / Vernissage : 03.11, 18h00 
Vào cửa tự do / Entrée libre 
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15.11, 18h00
Hội trường Trung tâm Văn hóa Pháp / Auditorium de l’Espace 
24 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Phụ đề tiếng Việt / Sous-titres vietnamiens
Giá vé duy nhất / Tarif unique : 40 000 VND 

PHIM  
“Rừng xanh kì diệu”

“Luc Jacquet đã chăm chút hình ảnh và âm thanh 
nền để đưa khán giả đắm chìm vào một thế giới 
xa lạ nhưng được ông làm cho trở thành thú vị và 
thân thiện. Chắc chắn khán giả sẽ cảm thấy bất 
ngờ khi xem thước phim tài liệu thông minh này.  
- 20 phút

CINÉMA
“Il était une forêt”

“Luc Jacquet a travaillé ses images et sa bande-son 
de façon à immerger les spectateurs dans un monde 
méconnu qu’il rend aussi passionnant qu’accueillant. 
Le dépaysement est garanti avec ce documentaire 
intelligent.” - 20 minutes

Thán phục sức mạnh của tự nhiên

17.11 > 30.11 
Sảnh triển lãm Trung tâm Văn hóa Pháp
Hall d’exposition de l’Espace 
24 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội 
Khai mạc / Vernissage : 17h00 17.11 
Vào cửa tự do / Entrée libre

TRIỂN LÃM 
“60 giải pháp ứng phó biến đổi khí 
hậu” do Cơ quan Phát triển Pháp 
(AFD) thực hiện

Qua cuộc triển lãm giới thiệu 21 tác phẩm nhiếp 
ảnh của Yann Arthus-Bertrand này, AFD và Quỹ 
GoodPlanet, bằng ánh sáng và hình ảnh, đưa công 
chúng tiếp cận với những giải pháp tiên tiến và 
hiệu quả kết hợp công tác ứng phó biến đổi khí 
hậu với phát triển kinh tế tại 71 văn phòng của 
AFD trên toàn thế giới.

EXPOSITION 
“60 SOLUTIONS face au changement 
climatique” Par l’AFD

Dans cette exposition composée de 21 photographies 
de Yann Arthus-Bertrand, l’AFD et la Fondation 
GoodPlanet mettent en lumière et en images des 
solutions innovantes et efficaces associant lutte 
contre le dérèglement climatique et développement 
économique dans les 71 agences de l’AFD à travers 
le monde. 

Vì ở đấy có rất nhiều giải pháp !

9.12 > 23.12
Trường đại học công nghiệp thành phố Hồ Chí 
Minh / Université industrielle d’Ho Chi Minh-Ville
Số 12 Nguyễn Văn Bảo, P.4, Q. Gò Vấp
Khai mạc / Vernissage : 17h00 9.12
Vào cửa tự do / Entrée libre
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17. 11, 18h00 
Hội trường Trung tâm Văn hóa Pháp
Auditorium de l’Espace 
24 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Vào cửa tự do / Entrée libre

Chiếu phim - thảo luận : 
“Các hiện tượng thất thường và biến 
đổi khí hậu, những vấn đề phải đưa 
vào chiến lược hỗ trợ phát triển khu 
vực nông thôn”

Ngôn ngữ : tiếng Pháp, có phụ đề tiếng Việt. 
Ngôn ngữ thảo luận : dịch song song

Đâu là giải pháp để phát triển nông thôn một cách 
bền vững cả về mặt kinh tế lẫn môi trường ? Tham 
gia thảo luận sẽ có một chuyên gia của AFD, một 
số chuyên gia đến từ các trường đại học và một 
đại diện của chính phủ. Sau khi chiếu một số phim 
tài liệu có phụ đề nhằm gợi mở hiện trạng vấn đề 
tại Việt Nam và trên thế giới, phần thảo luận sẽ 
được một nhà báo Việt Nam dẫn dắt.

Projection - débat : 
“Les aléas et le dérèglement climatiques, 
des contraintes à intégrer dans la 
stratégie d’aide au développement 
des zones rurales”

Langue de la projection : en français, sous-titre 
en vietnamien. 
Langue du débat : traduction simultanée 

Quelles sont les pistes pour permettre un 
développement rural durable aussi bien d’un point 
de vue économique qu’environnemental ? 
Un débat sur cette problématique réunira 
un expert de l’AFD, des experts des milieux 
académiques et un représentant du gouvenment. 
Il sera animé par un journaliste vietnamien, précédé 
d’une projection de films documentaires, en version 
sous-titrée, permettant de mettre en perspective 
le sujet, au Vietnam et dans le monde.

21 .11, 09h00 
Hội trường Trung tâm Văn hóa Pháp / Auditorium de l’Espace 
24 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Vào cửa tự do / Entrée libre
 Ngôn ngữ : tiếng Việt / Langue de l’événement : vietnamien 

COP21 và hành động của giới trẻ
Chiếu phim “Em vui học thiên tai” do 
Trung tâm Live and Learn thực hiện, 
kế đến là phần thảo luận

Với sự tham gia của Hoàng Đức Minh, Giám đốc 
Tổ chức Hành động vì Tương lai và một số doanh 
nhân trẻ.

Giới trẻ Việt Nam sẽ chia sẻ kinh nghiệm trong 
việc sử dụng năng lượng và tài nguyên bền vững : 
xe đạp chạy bằng năng lượng mặt trời, ngân hàng 
năng lượng tái tạo, chiến dịch nâng cao nhận thức 
thông qua các mạng xã hội…

La COP 21 et les actions des jeunes
Projection du film “I play, i learn 
and I’am safe” réalisé par Live and 
Learn, suivie d’un débat.

Avec la participation de Hoang Duc Minh, Directeur 
de l’organisation Actions pour l’avenir et des 
jeunes entrepreneurs.

Les jeunes vietnamiens partageront leurs 
expériences dans l’utilisation des énergies et 
des ressources durables : vélos qui fonctionnent 
à l’énergie solaire, banques d’énergies renouvelables, 
campagnes de sensibilisation sur les réseaux 
sociaux…

Vì tuổi trẻ chính là tương lai !
Để suy nghĩ … và bước tới !

9.12, 18h00
Trường đại học công nghiệp thành phố Hồ Chí 
Minh / Université industrielle d’Ho Chi Minh-Ville
Số 12 Nguyễn Văn Bảo, P.4, Q. Gò Vấp
Vào cửa tự do / Entrée libre
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22.11, 16h00
Hội trường Trung tâm Văn hóa Pháp / Auditorium de l’Espace 
Phụ đề tiếng Việt / Sous-titres vietnamiens 
Giá vé / Plein tarif : 50 000 VND
Giá vé ưu đãi / Tarif réduit : 40 000 VND

PHIM: 
Lời tiên tri của gia đình ếch

“Lời tiên tri của gia đình ếch mang đến một thay 
đổi hài hước và tinh tế. Các thông điệp được 
truyền tải thông qua những sinh vật bé nhỏ hóm 
hỉnh với gương mặt buồn cười.” - Télérama

CINÉMA: 
La prophétie des grenouilles

“La Prophétie des grenouilles propose une variation 
drôle et sensible, donnant la parole à des bestioles 
aussi spirituelles que leurs bouilles sont cocasses.” 
- Télérama

Để vui chơi

Các sự kiện tại Thành phố Hồ Chí Minh
Manifestations à Ho Chi Minh-Ville
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18.11, 8h30-11h 
Đại học Hoa Sen / Université Hoa Sen, 8 Nguyễn Văn Tráng, Bến Thành
Chương trình chỉ dành cho sinh viên được chọn…/ Entrée réservée aux étudiants sélectionnés… 

Mô phỏng một Hội nghị quốc tế mini 
về biến đổi khí hậu, “COP mini” dành 
cho giới trẻ được tổ chức bởi Phái 
đoàn Uỷ ban Châu Âu

Trò chơi mô phỏng về sự thay đổi khí hậu này sẽ 
nhờ đến một nhóm các sinh viên đại học. Sự kiện 
này nhằm mục đích phổ biến kiến thức về các vấn 
đề về chính sách khí hậu và để làm nổi bật những 
quan điểm khác nhau và ý nghĩa của việc đàm phán 
thông qua các buổi mô phỏng thực tế và tương tác, 
trong đó sinh viên đảm nhận vai trò của các nước 
khác nhau. Khoảng 50 sinh viên thành thạo về 
tiếng Anh sẽ được mời tham gia.

Simulation “Une mini COP pour les 
jeunes” organisée par la délégation 
européenne

Ce jeu de simulation sur le dérèglement climatique 
fera intervenir un groupe d’étudiants universitaires. 
Cette manifestation a pour but de disséminer des 
connaissances sur les enjeux de la politique climatique 
et de mettre en relief différentes perspectives 
et les implications de la négociation grâce à des 
séances de simulations pratiques et interactives  
dans lesquelles les étudiants assumeront le 
rôle de différents pays. Environ 50 étudiants 
maîtrisant bien l’anglais seront invités à participer.

Để trải nghiệm COP21 như thể bạn đang ở đấy !

Chiếu phim - Thảo luận - Đố vui 
“Hành trình khí hậu“ bởi Live&Learn

Một chuỗi sự kiện về “Biến đổi khí hậu và sự thay 
đổi của chúng ta” sẽ được tổ chức tại các đại học ở 
Thành phố Hồ Chí Minh nhằm kết nối giới trẻ và các 
chuyên gia. Họ sẽ chia sẻ các câu chuyện và giải 
pháp sáng tạo thông qua các buổi thảo luận, chiếu 
phim và đố vui. Các sự kiện này nhấn mạnh vai trò 
của thanh niên và các hoạt động địa phương trong 
công tác ứng phó với biến đổi khí hậu.

Projection-discussion-quizz 
“Tournée climatique” par Live&Learn

Différentes méthodes innovantes (débat,        
projection, quizz) engageront les jeunes et le 
public sur les questions énergétiques. Ils seront 
encouragés à prendre la parole, et à faire preuve 
de créativité pour valoriser le développement 
des énergies durables au niveau communautaire.  

Để trải nghiệm COP21 như thể bạn đang ở đấy !

13.11 và 22.11, 8h00-11h30
13.11 : Trường Đại học Tôn Đức Thắng / Université Ton Duc Thang
Số 19, đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Phong, Quận 7
22.11 : Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên / Université des Sciences Naturelles
Số 227, đường Nguyễn Văn Cừ, Quận 5
Vào cửa tự do / Entrée libre
Ngôn ngữ : tiếng Việt / Langue de l’événement : vietnamien
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26/11,  10h00 > 11h30
Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh / Université de Technologie d’Ho Chi Minh Ville
Phòng B4 / Salle B4, 268 Đường Lý Thường Kiệt, Quận 10
Vào cửa tự do / Entrée libre

Hội thảo khoa học “Từ sông ngòi đến 
đại dương : tác động của biến đổi khí 
hậu tại Việt Nam”

Với sự tham gia của :
- Bà Marine Herrmann - Phòng thí nghiệm Nghiên 
cứu Địa vật lý và Không gian Hải dương học LEGOS 
tại Hà Nội (Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội 
/ Viện Nghiên cứu Phát triển Pháp)
- Ông Hồ Long Phi -Trung tâm Quản lý nước và 
Biến đổi Khí hậu Thành phố Hồ Chí Minh
- Bà Phạm Thị Hương Lan - Đại học Thủy lợi Hà Nội

Ba nhà nghiên cứu nổi tiếng này sẽ trình bày các 
nghiên cứu bổ sung về chủ đề nước : “Tóm tắt 
báo cáo mới nhất của nhóm chuyên gia liên chính 
phủ về biến đổi khí hậu GIEC, từ quy mô toàn cầu 
đến trường hợp của Việt Nam nhìn từ góc độ đại 
dương”, “Ứng phó với biến đổi khí hậu tại đồng 
bằng sông Cửu Long: góc nhìn thủy văn-xã hội 
học”, và “Nghiên cứu dự báo tác động của biến đổi 
khí hậu đối với lưu vực sông Hồng”

Conférence scientifique “Des rivières 
aux océans : les impacts du 
changement climatique au Vietnam”

Avec la participation de : 
- Mme Marine Herrmann du laboratoire LEGOS à 
Hanoi (Université des Sciences et Technologies 
de Hanoi / Institut de recherche pour le dévelop-
pement)
- M. Ho Long Phi, du Centre de gestion de l’eau et 
des changements climatiques à Ho Chi Minh-Ville 
- Mme Pham Thi Huong Lan  de l’Université des 
ressources en eau de Hanoi

Ces trois chercheurs renommés présenteront 
des sujets complémentaires : “Résumé du dernier 
rapport du GIEC, de l’échelle mondiale à l’échelle 
du Vietnam, sous la perspective des océans”, 
“Adaptation face au changement climatique dans 
le delta du Mékong : une perspective socio-hy-
drologique”, et “Étude de l’impact du changement 
climatique dans le delta de la Rivière rouge”. 

Nước : nguồn sống 
và mối nguy

21/11
113 Đường Hai Bà Trưng, Quận 1
Vào cửa tự do từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ /  Entrée libre de 13h30 à 17h.

Những ngày 
VolonTerre 
Tình nguyện vì 
Trái Đất

Được thành lập từ tháng 
10 năm 2009, Tổ chức tình 
nguyện Pháp France Volon-
taires là diễn đàn tình nguyện 
Pháp tại nước ngoài. Diễn 
đàn có nhiệm vụ phát triển 
các nhiệm vụ tình nguyện tại 
nước ngoài cả về mặt chất và 
lượng, qua đó giúp đỡ các tổ 
chức phi chính phủ Pháp và 
quốc tế thực hiện nhiệm vụ 
của họ. Ngày Tình nguyện 
Pháp được tổ chức nhằm kỷ 
niệm ngày thành lập. 

Tổ chức tình nguyện Pháp France Volontaires.
Tại Việt Nam, có khoảng 100 tình nguyện viên 
với tư cách là Tình nguyện viên đoàn kết quốc tế, 
thành viên Chương trình Phục vụ Cộng đồng, thực 
tập sinh hay tình nguyện viên… hoạt động trong 
các lĩnh vực ưu tiên và đa dạng như phát triển địa 
phương một cách bền vững, y tế, hợp tác phi tập 
trung, cấp thoát nước, giáo dục, văn hóa, v.v…

Ngày Tình nguyện Pháp sẽ tôn vinh các dự án của 
các tổ chức phi chính phủ Pháp và quốc tế trong 
lĩnh vực môi trường. Ngày 21 có hai hoạt động 
quan trọng : các hội thảo - thảo luận vào buổi 
sáng và « ngôi làng có nhiều sáng kiến vì phát 
triển bền vững » vào buổi chiều. Ngày 22, các tình 
nguyện viên của tổ chức sẽ tham quan khám phá 
rừng ngập măn Cần Giờ cùng một nữ chuyên gia.

Journée VolonTerre

Depuis octobre 2009, France 
Volontaires est la plateforme 
du volontariat français à 
l’étranger. Cette plateforme 
a pour mission de développer 
en qualité et en quantité les 
missions de volontariat de 
solidarité à l’étranger et ainsi 
d’aider les ONG nationales 
et internationales à mettre 
en œuvre leurs projets. 
Cette Journée du Volontariat 
Français marque l’anniversaire 
de la plateforme France 
Volontaires.

Une centaine de volontaires 
interviennent au Vietnam 

sous statut de Volontaire de solidarité internationale, 
Service Civique, stagiaires ou bénévoles; et dans 
des domaines prioritaires et variés : développement 
local et durable, santé, coopération décentralisée, 
eau et assainissement, éducation, culture, etc…

Cette édition mettra en valeur les projets d’ONG 
françaises, nationales et internationales dans 
le domaine de l’environnement. Deux temps 
forts marqueront cette journée du 21 : des 
conférences-débats dans la matinée et un “village 
des initiatives durables” l’après-midi. Le 22, les 
volontaires de l’organisation auront la chance 
de découvrir la mangrove Can Gio accompagnés 
d’une chercheuse spécialisée. 

Vì một số người đã bắt đầu 
hành động rồi !
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25.11, 16h -21h
CARGO Bar
7 Nguyễn Tất Thành, Quận 4 
Vào cửa tự do / Entrée libre

Ngày hành động !

Bạn nghĩ mình đã biết rõ về than rồi à ? Hay về 
các năng lượng tái tạo rồi à ? Chưa chắc  đâu nhé ! 
Để chào mừng Hội nghị quốc tế về biến đổi khí hậu 
COP 21, CHANGE hân hạnh giới thiệu Ngày Hành 
động mang tên “POWER UP”, tại đây bạn có thể 
đắm mình trong các câu chuyện hấp dẫn về hai 
nguồn năng lượng cạnh tranh. Bạn sẽ có thể chọn 
sử dụng  nguồn năng lượng nào vì một tương lai 
bền vững ! Hãy đến tìm hiểu và tận hưởng một buổi 
tối gồm nhiều hoạt động giải trí và âm nhạc mê 
hoặc lòng người do các nghệ sĩ nổi tiếng trình bày.

Power Up !

Pensez-vous connaître l’origine du charbon ? Ou 
encore l’origine des “énergies renouvelables” ? 
Eh bien, réfléchissez un peu ! Pour célébrer la 
COP 21, CHANGE est fier de présenter la Journée 
de l’action  “POWER UP”, qui vous permettra de 
vous plonger dans les récits très prenants de 
deux sources d’énergie concurrentes. Vous 
déciderez quelle source vous préférez 
pour alimenter le reste de vos jours en vue d’un 
avenir durable ! L’apprentissage sera au ren-
dez-vous lors de cette soirée débordant 
d’activités divertissantes et d’une musique 
apaisante de plusieurs artistes populaires.

Vì năng lượng tái tạo chính là tương lai của chúng ta !

23.11 > 27.11
Tại tất cả các trường trung học cơ sở có lớp song ngữ  
Dans tous les collèges possédant des classes bilingues
Dành cho học sinh cấp trung học cơ sở / Réservé aux collégiens

Tuần lễ về phát triển bền vững và 
biến đổi khí hậu tại các trường trung 
học cơ sở 
Giới thiệu tiếng Pháp dưới một góc nhìn mới mẻ, 
mang tính giải trí, cụ thể và năng động ; đề ra 
nhiều chủ đề để khuyến khích các em muốn sử 
dụng tiếng Pháp và khuyến khích giáo viên áp 
dụng một phương pháp sư phạm tích cực và đổi 
mới : đây là các mục tiêu trong “sổ tay giảng dạy 
theo chủ đề”. Dự án này được dự kiến tổ chức 
trong suốt năm học, xoay quanh các chủ đề ẩm 
thực, sở thích, truyền thông, phát triển bền vững 
và biến đổi khí hậu.

Tuần lễ về phát triển bền vững và biến đổi khí hậu 
tổ chức tại tại các trường trung học cơ sở sẽ cho 
phép thực hiện các hoạt động tuyên truyền giúp 
giới trẻ ý thức rằng tất cả mọi người đều có trách 
nhiệm bảo vệ thiên nhiên và môi trường.

Trong hoạt động này, học sinh các lớp song ngữ 
sẽ tạo ra sản phẩm (áp phích và tranh kể truyện 
kamishibaïs) để thể hiện mong ước xây dựng một 
nước Việt Nam có trách nhiệm với môi trường.

La semaine du développement durable 
et du changement climatique au 
collège

Montrer la langue française sous un jour 
nouveau, ludique, concret et dynamique, en 
présenter les innombrables facettes pour donner 
envie aux élèves de pratiquer cette langue et 
encourager les enseignants dans la pratique 
d’une pédagogie active et innovante : tels sont 
les objectifs de “l’agenda de l’enseignement 
thématique”. Ce projet a vocation à se dérouler 
tout au long de l’année scolaire, sur les thèmes 
de la gastronomie et du goût, des médias et du 
développement durable et du changement 
climatique.

La semaine du développement durable et du 
changement climatique au collège permettra 
de mener des activités de sensibilisation qui 
amèneront les jeunes à comprendre que nous 
avons tous un rôle à jouer dans la préservation 
de la nature et de notre environnement.  

A l’issue de cette animation, les élèves des 
classes bilingues contribueront à la création de 
supports (affichages et kamishibaïs) illustrant 
leurs vœux pour un Vietnam écoresponsable.

Giải thích về biến đổi khí hậu cho giới trẻ… và bằng tiếng Pháp !



CONSULAT GENERAL DE FRANCE
A HO CHI MINH VILLE


