
 



 



HỘI THẢO “ĐÔ THỊ CÔNG NGHIỆP GẮN VỚI  

NHÀ Ở CÔNG NHÂN” ĐƯỢC CHỦ TRÌ BỞI 

 BỘ XÂY DỰNG, LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC KỸ  

THUẬT VIỆT NAM VÀ TỔNG HỘI XÂY DỰNG VIỆT NAM 
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 Đại dịch Covid khốc liệt đã và đang xuất lộ, làm rõ nhiều hiện tượng xã hội 
rất lớn, mà làn sóng “rút chạy” khỏi các vùng kinh tế, vùng công nghiệp trọng điểm 
của hàng ngàn gia đình công nhân là một trong những vấn đề xã hội đang rất được 
dư luận gần đây quan tâm. Cuốn kỷ yếu gồm 24 báo cáo tham luận của các chuyên 
gia thuộc hầu hết các lĩnh vực về quy hoạch, đô thị, kinh tế, quản lý phát triển khu 
công nghiệp.. đến từ các Bộ ngành trung ương, địa phương, trường đại học, viện 
nghiên cứu trên cả nước và các chuyên gia quốc tế, chuẩn bị cho Hội thảo “Đô thị 
công nghiệp gắn với nhà ở công nhân”, được tổ chức vào ngày 31 tháng 12 năm 
2021 tại Thủ đô Hà Nội, hi vọng sẽ giải đáp phần nào câu hỏi lớn đặt ra từ hiện 
tượng xã hội nói trên.  

         Nội dung của cuốn kỷ yếu tập trung nêu rõ thực trạng quá trình quy hoạch, 
đầu tư và phát triển khu công nghiệp gắn với quá trình phát triển đô thị, kinh tế 
xã hội của khu vực, của địa phương; thực trạng về công tác quản lý, tổ chức đời 
sống tinh thần, vật chất của công nhân tại các khu công nghiệp ở nước ta hiện 
nay, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh Covid đang lan rộng, tác động mạnh mẽ 
đến đời sống của những người công nhân. Đồng thời, các báo cáo giới thiệu một 
số mô hình quy hoạch phát triển đô thị công nghiệp gắn với quản lý, tổ chức đời 
sống công nhân của các nước trên thế giới, đề xuất một số giải pháp quy hoạch 
phát triển công nghiệp, gắn với đô thị công nghiệp và quản lý, tổ chức đời sống 
của công nhân. 

 Thay mặt Ban Tổ chức hội thảo, Ban Biên tập trân trọng gửi lời cảm ơn 
đến đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, đồng chí Phan Xuân 
Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội KHKT VN đã đồng ý và tham gia đồng chủ trì 



hội thảo. Trân trọng gửi lời cảm ơn đến các đồng chí lãnh đạo Bộ Xây dựng và 
các đơn vị thuộc Bộ, các đồng chí lãnh đạo Liên hiệp các Hội KHKT VN và cơ 
quan thuộc Liên hiệp Hội, các chuyên gia đã tích cực tham gia tại 5 cuộc tọa đàm 
trong quá trình chuẩn bị hội thảo, và đặc biệt chúng tôi xin trân trọng gửi lời cám 
ơn các tác giả có báo cáo tham luận, đã dày công tìm hiểu, nghiên cứu, cung cấp 
nhiều nội dung thiết thực, hữu ích để cuốn kỷ yếu được hình thành và xuất bản 
đúng thời gian, đảm bảo chất lượng. 

Xin gửi lời cảm ơn các đơn vị đồng tổ chức, các nhà tài trợ đã nhiệt tình hỗ trợ 
kinh phí tổ chức Hội thảo thành công và xuất bản cuốn kỷ yếu này/. 

                                                                                BAN BIÊN TẬP  
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