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Thông tin thêm

Giới thiệu

Chia sẻ những hiểu biết



Dưới sự điều hành của chủ tịch Hội đồng Vùng Ile-de-France.

• Một hệ thống thông tin địa lý của vùng với hơn 500 mục đề cập tất cả
các lĩnh vực liên quan đến quy hoạch phát triển bền vững.
• Tạp chí ra theo quý «Les Cahiers» về các chủ đề quy hoạch và chính
sách.
• Bản vắn tắt nhanh «Note rapide» tổng hợp những dự án đang thực hiện.
• IAU île-de-France tham gia vào các dự án và nhiều chương trình khác nhau
Ở Châu Âu cũng như mạng lưới các vùng đô thị như Metropolis, Metrex
hay nhóm các đô thị OCDE. Những hợp tác này có vai trò tích cực để so
sánh những gì viện đã thực hiện trong các dự án lớn, những dự án chiến
lược kinh tế và nhà ở.

tVới gần 200 chuyên gia trong nhiều lĩnh vực hỗ trợ cho các
ủy viên Hội đồng và cộng đồng dân cư của vùng.
t Bề dày 50 năm kinh nghiệm nghiên cứu về quy hoạch của vùng
Île-de-France.
t Có vai trò nguồn cung cấp thông tin thiết yếu trong sự phát triển
của vùng.
t Các nhiệm vụ chính: Theo sát chính sách phát triển, phân tích
và xác định những thách thức trên nhiều quy mô, lĩnh vực khác
nhau từ đó hỗ trợ việc so sánh, đưa ra các giải pháp quy
hoạch cho tương lai của vùng.

Uy tín lớn trên
trường quốc tế
• 40 năm trở lại đây, IAU Ile-de-France tham gia tư vấn và
thực hiện hơn 350 dự án, nhiệm vụ khác nhau trong khuôn
khổ các hợp đồng đa phương hay hợp tác trực tiếp, các
thỏa thuận hợp tác cấp địa phương của vùng Ile-de-France
hay thông qua mạng lưới khác như Metropolis. Các dự án
quy hoạch điển hình Viện đã thực hiện ở Bangalore, Liban,
Phnom-Penh, Thượng Hải, Maroc, Cairo, Rio de Janeiro…
• Những thế mạnh: quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chiến
lược ở quy mô quốc gia, quy mô vùng và đô thị, tư vấn theo
chuyên đề (quy hoạch giao thông, đánh giá tác động môi
trường) và các phương pháp tiếp cận.

Bề dày kinh nghiệm đã được
khẳng định

Thế mạnh đặc trưng
của viện

• Phân tích, đánh giá trên quy mô vùng (Đồ án quy hoạch tổng thể vùng Grand Paris…),
quy mô lãnh thổ (các dự án quy hoạch, cập nhật tài liệu quy hoạch cấp địa phương) và
liên vùng (các dự án vùng Bồn địa Paris).
• Dự án xác định tầm nhìn chiến lược lâu dài cho toàn lãnh thổ.
• Phân tích, đánh giá tác động môi trường, xác định những nguy cơ tổn hại đến sinh thái
của vùng.
• Phát triển tầm nhìn đồng bộ và lâu dài về giao thông.
• Xác định rõ các đặc tính kinh tế trong sự vận động chung của vùng và cơ sở kinh doanh.
• Phân tích các vấn đề về kinh tế, xã hội và chất lượng đối với nhà ở.
• Đánh giá nhân khẩu học về vấn đề sức khỏe, giáo dục đào tạo, tập tục sinh hoạt, các
hoạt động thể dục thể thao và an ninh.

t Khả năng tiếp cận đa chiều, nắm bắt vấn đề, tính hợp tác và xây dựng
của các chuyên gia giàu kinh nghiệm(X% có hơn 15 năm kinh nghiệm)
• Huy động rất linh hoạt trong nội bộ viện để có sự hỗ trợ lẫn nhau trong
các lĩnh vực liên quan của các dự án quy hoạch.
• Khả năng làm việc với nhiều quy mô khác nhau nhờ sử dụng linh hoạt
công cụ thông tin địa lý và hình ảnh từ quy mô cấp vùng, tỉnh(Arcgis,
Autocad, Illustrator…) cho đến cấp đô thị, không gian công cộng dạng
2 chiều hoặc 3 chiều (Autocad, City Engine, Sketchup, Lumion…)
t Nhạy bén với đặc thù của từng loại hình đô thị (về lịch sử, văn hóa, thể
chế) và từng khu vực(về di sản, cảnh quan)
t Tận dụng tối đa hiệu quả việc nhập các số liệu cơ sở và tạo dựng mô
hình( Thông tin địa lý, mô hình 3D, mô hình giao thông, đối chiếu thống
kê,…)
t Bề dày kinh nghiệm hơn 50 năm với khả năng nhạy bén, kế thừa và cập
nhật các vấn đề mới của đô thị thế kỷ 21: Đô thị hóa theo vùng, thay
đổi khí hậu, loại hình giao thông mới, cải tạo và tái sử dụng tài nguyên
di sản đô thị.

