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• Giảng viên đại học & Nhà nghiên cứu được hưởng lợi từ 
các lớp tập huấn và các dịch vụ được cung cấp bởi các 
đối tác thuộc dự án REACT.

• Sinh viên được hưởng lợi từ các bài giảng mới có chất 
lượng được cung cấp từ các đối tác của HEIs.

• Cơ quan đối tác được hưởng lợi từ việc nâng cao năng 
lực cho các nhà nghiên cứu để phát triển hướng nghiên 
cứu mới và tìm kiếm được nguồn kinh phí.

• Các ban ngành Trung ương, khối tư nhân và tổ chức xã 
hội nói chung được hưởng lợi là được nâng cao nhận 
thức và đàm thoại về các vấn đề Biến đổi  khí hậu trong 
nước  và tiếp cận được với các nhà nghiên cứu trong 
mạng lưới đối tác có kinh nghiệm trong lĩnh vực này.

TẠI SAO CÓ DỰ ÁN REACT? DỰ ÁN REACT SẼ ĐẠT ĐƯỢC MỤC TIÊU 
NÀY NHƯ THẾ NÀO?

AI ĐƯỢC HƯỞNG LỢI TỪ DỰ ÁN REACT? 

Campuchia, Lào và Việt Nam là một trong các quốc gia trên 
thế giới chịu tổn thương nhiều nhất do ảnh hưởng của biến 
đổi khí hậu. Với kiểu thời tiết cực đoan, sự phá hủy cơ sở hạ 
tầng và môi trường sống, mực nước biển dâng, tài nguyên 
cạn kiệt …,  đều mang đến những rủi ro đáng kể cho sự phát 
triển khu vực và cần có các giải pháp đổi mới để giảm thiểu 
và thích ứng nhằm đối phó các mối đe dọa này.

Những cơ quan giáo dục đại học (HEIs) có thể dẫn đầu để 
tìm ra các giải pháp bằng cách phát triển công nghệ và xây 
dựng các nghiên cứu đổi mới về biến đổi khí hậu, và đào tạo 
cho thế hệ tiếp theo quan tâm về vấn đề này. Vì lý do này, sự 
hợp tác giữa các chuyên gia từ các chuyên ngành khác nhau, 
từ các  viện và các nước khác nhau là rất quan trọng.

Mục tiêu chung của dự án REACT là để hỗ trợ HEIs ở Campuchia, 
Lào và Việt Nam nhằm nâng cao năng lực trong Nghiên cứu 
và Đổi mới về Biến đổi Khí hậu một cách có hiệu quả và để 
đẩy mạnh sự hợp tác giữa 3 nước trong khu vực.

Mục tiêu cụ thể của dự án REACT nhằm: 
1. Xây dựng năng lực con người của các cơ quan đối tác 

để khởi xướng, phát triển, quản lý, tiếp cận và khai thác 
Nghiên cứu & Đổi mới về Biến đổi khí hậu, cũng như làm 
mới các bài giảng liên quan có lồng ghép Biến đổi khí hậu 
hướng đến các chương trình học chất lượng hơn. 

2. Nâng cao năng lực của các cơ quan bằng cách thiết lập 
mạng lưới đa ngành giữa các cơ quan Đào tạo & Nghiên 
cứu về biến đổi khí hậu trong khuôn khổ dự án REACT  có 
tính cạnh tranh trong khu vực và đáng tin cậy.

REACT sẽ
• Cung cấp một báo cáo phân tích toàn diện về Nghiên 

cứu& Đổi mới và đào tạo tập trung về Biến đổi khí hậu 
và các chủ đề liên quan ở  Campuchia, Lào và Việt Nam.

• Thiết lập một Mạng lưới các cơ quan Đào tạo và Nghiên 
cứu về Biến đổi khí hậu, bằng cách chọn các đơn vị trong 
đối tác của HEIs để hỗ trợ họ phát triển phương pháp tiếp 
cận đổi mới và đa ngành đối với các hoạt động giảng dạy 
và nghiên cứu trong Biến đổi khí hậu.

• Xây dựng năng lực con người trong việc hoạch định chiến 
lược, quản lý, thực hiện và đánh giá các kết quả Nghiên 
cứu & Đổi mới trong Biến đổi khí hậu.

• Tăng cường sự liên kết và sự bền vững thông qua các sự 
kiện Khu vực và Quốc gia, đưa các bên liên quan ngồi lại 
với nhau để nâng cao nhận thức về các vấn đề Biến đổi 
khí hậu, tìm thêm các đối tác khác tham gia vào mạng lưới  
cũng như thúc đẩy sự hợp tác trong nghiên cứu và tiếp 
cận đến các cơ hội tìm kiếm nguồn kinh phí.

Việc thực hiện thành công các hoạt động dự án REACT sẽ 
đem đến kết quả là nâng cao năng lực quản lý và năng lực 
Nghiên cứu & Đổi mới về Biến đổi khí hậu trong các đối tác 
thuộc dự án REACT, cũng như  làm mới các bài giảng liên 
quan và tăng cường sự liên kết và cơ hội hợp tác.

CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH:
• Những chuyến tham quan học tập dành cho các đối 

tác từ Đông Nam Á đến các cơ quan đối tác ở EU
• 5 chương trình tập huấn cho các giảng viên, đội ngũ 

quản lý và nghiên cứu thuộc đối tác Đông Nam Á.
• 3 Hội nghị bàn tròn với sự tham gia của các cơ quan 

ban ngành và các bên liên quan để thúc đẩy thảo luận 
về tầm quan trọng của Nghiên cứu và Đổi mới trong 
Biến đổi khí hậu.

• 2 đợt học thuật cấp Quốc gia trong mỗi nước với sự 
tham gia của các bên liên quan  để thảo luận tác động 
của Nghiên cứu & Đổi mới trong Biến đổi khí hậu và 
đưa ra hành động thực hiện.

• 2 đợt tập huấn cấp Quốc gia trong mỗi nước cho đội 
ngũ giảng viên và nghiên cứu viên từ các cơ quan giáo 
dục đại học để hướng đến tăng cường xây dựng năng 
lực và thúc đẩy sự hợp tác.

• 1 Hội nghị tổng kết dự án để nhân rộng các kết quả 
dự án, đồng thời một Diễn đàn với các nhà tài trợ 
tiềm năng để trình bày các dự án nghiên cứu khả thi.


