
Ngày 16/12/2021, Khoa Các khoa học liên ngành đã chủ trì tổ
chức Hội thảo khoa học trực tuyến “Biến đổi khí hậu & phát triển
bền vững: Tác động, ứng phó và đào tạo nguồn nhân lực” nhân kỷ
niệm 10 năm tổ chức đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Biến đổi khí
hậu. Với sức nóng của vấn đề biến đổi khí hậu cùng những tên
tuổi đầu ngành bảo chứng, hội thảo nhận được sự quan tâm của
gần 300 đại biểu tham dự. Các khách mời đã có những đóng góp
tích cực vào các bài tham luận và tham gia thảo luận sôi nổi trong
Hội thảo. Hội thảo được chia làm 3 phiên thảo luận với các nội
dung chính lần lượt: Phiên đầu tiên “Tác động của biến đổi khí
hậu”; Phiên thứ hai “Ứng phó thông minh với biến đổi khí hậu và
phát triển bền vững”; Phiên thứ ba “Đào tạo nguồn nhân lực chất
lượng cao cho biến đổi khí hậu và phát triển bền vững”. Chủ đề
của mỗi phiên được làm rõ thông qua các bài tham luận, từ đó nêu
bật lên chuỗi hoạt động nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu. Đồng
thời, hội thảo cũng đề cập tới hoạt động cốt lõi để tạo sự chuẩn bị
tốt nhất cho chuỗi ứng phó, đó là xây dựng nguồn nhân lực chất
lượng cao. Các diễn giả cũng đều nhất tâm khẳng định tầm quan
trọng của tính liên ngành và đào tạo liên ngành cho lĩnh vực biến
đổi khí hậu. Tổng kết lại Hội thảo, GS.TS. Phan Văn Tân, Chủ
tịch Hội đồng khoa học của Khoa đã hệ thống lại các nội dung
chính phong phú, đa dạng được trình bày trong các phiên, đồng
thời bày tỏ định hướng của Khoa về việc xuất bản bộ tài liệu
chuyên ngành biến đổi khí hậu nhằm góp phần làm giàu cho kho
tư liệu của lĩnh vực biến đổi khí hậu và phát triển bền vững. 
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