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uan hệ giữa Rennes và Huế khởi phát từ đầu những năm 1990 nhờ vào các sáng
kiến công dân chủ yếu được thực hiện thông qua Hiệp hội Bretagne-Vietnam và sự
hỗ trợ của thành phố Rennes.
Hai thành phố đã có điều kiện hợp tác chặt chẽ trên cơ sở những nét tương đồng
trong các lĩnh vực đào tạo đại học, chăm sóc y tế, du lịch và chế biến thực phẩm. Mối
quan hệ gắn kết giữa hai thành phố được chính thức hóa vào năm 2000 với việc ký kết
thỏa thuận hợp tác đầu tiên. Một thỏa thuận mới, tái khẳng định cam kết hợp tác
giữa Rennes và Huế đã được ký vào năm 2013. Thỏa thuận này nhằm mục
đích thúc đẩy các hoạt động hợp tác giữa nhân dân hai thành phố và
phát triển kinh tế-xã hội của mỗi địa phương. Hai thành phố đồng ý tiếp
tục theo đuổi các dự án chung, trên tinh thần hai bên cùng có lợi.

L

es relations entre les villes de Rennes et de Hué datent du début des années 1990,
grâce à des initiatives citoyennes largement portées par l’association BretagneVietnam et soutenues par la municipalité rennaise.
Le rapprochement entre ces deux métropoles est favorisé par l’existence
de nombreuses caractéristiques communes dans les secteurs universitaire, hospitalier,
touristique et activités agro-alimentaires. Un premier accord de coopération signé en 2000
vient officialiser les relations engagées par les deux municipalités depuis une vingtaine
d’années. Une nouvelle convention, réaffirmant leur volonté de coopération est conclue
en 2013. Elle vise à promouvoir les actions de rapprochement de leurs populations et
le développement économique et social de leurs territoires respectifs. Les deux villes
entendent ainsi poursuivre des projets communs, dans un esprit de réciprocité
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 Pont Trang Tien sur la rivière des parfums.

Capitale impériale du Vietnam de 1802 à 1945,
Hué compte aujourd’hui 340 000 habitants
et est la capitale de la Province de Thua Thiên
Hué. Située au centre Vietnam, à une quinzaine
de kilomètres de la côte, elle est traversée
par la Rivière des Parfums, qu’enjambe le pont
Trang Tien, construit par Gustave Eiffel.
La ville garde de son passé aristocratique
une tradition de raffinement et de culture,
dont témoignent son Festival et sa cuisine
renommée. Elle conserve de très nombreux
bâtiments inscrits au patrimoine mondial de
l’Unesco, dont la prestigieuse Cité Impériale.
Réputée pour son art de vivre, Hué
est aujourd’hui une grande ville tertiaire
au rayonnement touristique, inscrite comme
pôle santé au niveau national.

Là kinh đô của nước Việt Nam từ năm
1802 đến năm 1945, Huế ngày nay
có 340.000 dân và là thủ phủ của tỉnh
Thừa Thiên Huế. Nằm ở miền Trung
Việt Nam, cách biển khoảng mười
lăm cây số, Huế có sông Hương chảy
qua thành phố, nơi có cầu Tràng Tiền,
cây cầu do Gustave Eiffel xây dựng,
bắc qua sông. Thành phố vẫn còn lưu
giữ từ quá khứ vàng son một truyền
thống tinh tế và văn hóa, mà minh
chứng cụ thể là Festival Huế cùng
với nghệ thuật ẩm thực Huế nổi tiếng.
Huế bảo tồn rất tốt nhiều công trình
được ghi tên vào danh mục di sản
thế giới được UNESCO công nhận,
trong đó có di tích Hoàng thành. Nổi
tiếng với phong cách sống của riêng
mình, Huế ngày nay đã trở thành một
thành phố dịch vụ hướng đến du lịch
và được ghi nhận là một trung tâm y
tế cấp quốc gia.

Coopération

VILLE DE HUé

 Pont

Capitale de la Bretagne, Rennes compte
210 000 habitants ; elle est située au cœur
d’une agglomération forte de plus de
400 000 habitants. Sa qualité de vie,
sa vitalité culturelle et associative, son
dynamisme économique et son potentiel
de recherche et d’innovation en font une des
métropoles les plus attractives sur le plan
national. Rennes est aussi la plus grande ville
étudiante du Grand Ouest et accueille chaque
année plus de 5 000 étudiants étrangers.
Son ouverture à l’international se traduit
notamment par la mise en place de nombreux
partenariats en Europe et dans le monde.
Rennes est à proximité de nombreux sites
touristiques de renommée internationale dont
Saint-Malo et le Mont-Saint-Michel.
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Là thủ phủ của Vùng Bretagne,
Rennes là một thành phố 210.000
dân nằm ở trung tâm của một khu
vực hành chính lớn với hơn 400.000
dân. Chất lượng sống, sự năng
động về kinh tế, sức sống văn hóa
và cộng đồng cùng với những tiềm
năng về nghiên cứu và phát triển
công nghệ đã biến Rennes thành
một trong những thành phố hấp dẫn
nhất trên bình diện quốc gia. Rennes
cũng là thành phố đại học lớn nhất ở
miền tây nước Pháp, hàng năm đón
tiếp hơn 5.000 sinh viên nước ngoài
đến học tập. Sự mở cửa giao lưu
quốc tế được thể hiện rõ nét bằng
việc thiết lập nhiều quan hệ đối tác
ở châu Âu và trên thế giới. Rennes
cũng nằm không xa nhiều thắng tích
du lịch nổi tiếng thế giới như SaintMalo và Mont Saint-Michel.

VILLE DE HUé
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La coopération culturelle se concrétise essentiellement par l’accueil d’artistes vietnamiens
à Rennes et la participation d’artistes bretons
au Festival de Hué, événement phare de la
scène culturelle vietnamienne.
Le chanteur-compositeur François Audrain,
artiste rennais, s’est engagé depuis 2009,
dans une création poétique sur le trajet qui
sépare l’école du domicile de l’enfant, intitulé
« Retours d’école » ; des enfants de neuf pays
dans le monde ont été associés à cette démarche. En 2011, des enfants du quartier de
Kim Long ont été invités à s’exprimer par le
biais d’un travail d’écriture et photographique,
utilisé lors du concert donné par l’artiste sur
place. La collaboration s’est poursuivie en
2012.
En 2013-2014, dans le cadre des Années
Croisées France-Vietnam, l’association ClairObscur présente, dans trois villes vietnamiennes, des films produits en Bretagne, ainsi
qu’un « Focus Vietnam » lors du Festival rennais de cinéma Travelling.
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 Citadelle de Hué.

Depuis 1992, une quarantaine de techniciens
et responsables de Hué ont été accueillis à
Rennes, en immersion dans des services
municipaux ou des institutions et entreprises,
partenaires de la Ville. Cette initiative favorise
les échanges de compétences et de savoirfaire, notamment en gestion urbaine, sur des
thématiques variées : tourisme, archives, soutien des jeunes en errance, espaces verts, sécurité routière, banque de données urbaines,
etc.

 équipement culturel «Les Champs libres» à Rennes.

françois audrain
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 échanges autour
de fabrication numérique (Lab du laboratoire
Fab) à Rennes.

et artistiques

Dans le cadre de la politique de lutte contre
la fracture numérique, la ville de Rennes soutient les initiatives qui favorisent l’utilisation
des TIC ; elle a ainsi suscité la création à Hué
en 2013, du premier Laboratoire de Fabrication Numérique francophone (LabFab) en
Asie. Il fait partie d’un réseau qui compte déjà
les villes de Rennes, Québec, Montréal, Ouagadougou et Dakar.
Les premiers échanges entre les Labfab de
Rennes et de Hué, portés par des étudiants
de l’école européenne supérieure d’art de
Bretagne, concernent le design.
Mais les échanges de savoirs ont débuté dès
le début des années 1990 entre les établissements de formation en santé et les hôpitaux
des deux villes, puis entre les Facultés d’Économie.
En 2006, six lycées professionnels rennais
ont engagé un partenariat avec le centre
de formation professionnelle. Ces échanges
donnent lieu aujourd’hui à un projet de
construction d’un prototype de maison écologique à bas coût, utilisant les ressources
locales.
De nombreux jeunes rennais participent à
des chantiers de jeunes ou interviennent dans
des écoles de Hué.

N. FRIANT - RENNES

Projets culturels

 Projet «Retours d’école» en 2011 à Hué.

Hợp tác phục vụ các thiết
chế địa phương

Quan hệ đối tác giữa các thiết chế của
2 thành phố đã tạo cơ hội phát triển các
mối quan hệ đa dạng giữa các cơ quan
của Rennes và Huế.

Trao đổi tri thức

Các dự án văn hóa và nghệ thuật

Trong khuôn khổ chính sách hạn chế tụt hậu
về kỹ thuật số, Rennes đã hỗ trợ các sáng
kiến thúc đẩy sử dụng CNTT&TT, giúp đỡ hình
thành tại Huế vào năm 2013 phòng thí nghiệm
kỹ thuật số (LabFab) nói tiếng Pháp đầu tiên
tại châu Á. LabFab này là một thành viên trong
mạng lưới các LabFab Pháp ngữ đã được hình
thành giữa các thành phố Rennes, Quebec,
Montreal, Ouagadougou và Dakar. Những hoạt
động trao đổi đầu tiên giữa các LabFab Rennes
và Huế sẽ do các sinh viên mỹ thuật của hai
thành phố thực hiện trong lĩnh vực thiết kế mỹ
thuật.
Tuy nhiên, các chương trình trao đổi tri thức
đã bắt đầu từ đầu những năm 90 giữa các cơ
sở đào tạo về y khoa và các bệnh viện của hai
thành phố, tiếp đó là giữa các khoa kinh tế.
Song song đó, nhiều bạn trẻ của Rennes đã có
cơ hội tham gia các chương trình tình nguyện
hè hoặc giao lưu tại Huế.
Trong số các dự án hợp tác giữa 2 thành phố,
có thể kể đến chương trình hợp tác vào năm
2006 giữa 6 trường dạy nghề của Rennes với
Trung tâm dạy nghề của Huế. Trao đổi giữa các
cơ sở đào tạo này đã cho phép hình thành dự
án xây dựng một ngôi nhà sinh thái mẫu với chi
phí thấp, sử dụng nguồn nguyên liệu tại chỗ.

------------------------------------------------------------------------------

ion fonctionnelle

Nước tù đọng chính là mối nguy hiểm cho
sức khỏe cộng đồng và là tác nhân gây ô
nhiễm. Đó là lý do tại sao thành phố Rennes
hỗ trợ tài chính và kỹ thuật cho dự án xây
dựng một hệ thống thu gom nước thải trên
trục đường nằm giữa 2 phường Hương Long
và Kim Long do Thành phố Huế triển khai. Dự
án cũng sẽ tạo điều kiện thúc đẩy phát triển
du lịch của 2 phường nội thành nằm dọc theo
sông Hương vốn có nhiều nhà vườn này.

échanges de savoirs

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Centre de rééducat

Vệ sinh môi trường

Le partenariat institutionnel entre les deux municipalités a facilité le développement
de relations variées entre les acteurs de Rennes et de Hué.

------------------------------------------------------------------------------

DOMINIQUE levasseur

La stagnation d’eaux croupies lors de la saison
des pluies représente un danger en termes de
santé publique et de pollution. C’est pourquoi,
la Ville de Rennes apporte un soutien financier
et son expertise aux travaux engagés par la
municipalité de Hué, pour la construction d’un
réseau de collecte des eaux usées et pluviales,
sur un axe frontière entre les quartiers de Kim
Long et Huong Long. Un projet qui favorisera
aussi le développement touristique de ces
quartiers qui longent la rivière des Parfums et
comptent de nombreuses « maisons-jardins ».

IETNAM

Cet engagement s’est traduit notamment par
la création d’un centre d’accueil pré et post
opératoire pour permettre à des enfants de
familles défavorisées, de bénéficier d’interventions chirurgicales, ainsi que la création d’un
centre de rééducation fonctionnelle destiné à
des enfants handicapés. Il s’agit d’une action
complémentaire aux coopérations établies
entre établissements de soins des deux villes.
Aujourd’hui, la ville de Hué est reconnue
comme l’un des trois pôles de santé de référence au niveau national.

Assainissement

Thành phố Huế đã đề nghị Hiệp hội BretagneVietnam và Thành phố Rennes hỗ trợ, đồng
hành với những nổ lực phát triển kinh tế-xã
hội của phường nội thành 15.000 dân này.
Tham vọng này đã cho phép triển khai một
chương trình nhà ở tái định cư cho các hộ
dân vạn đò, song song với việc xây dựng hạ
tầng đô thị mới trong khu vực tái định cư:
trường học, trường dạy nghề, các cửa hàng
kinh doanh... Ngoài ra, một chương trình đồng
hành xã hội cũng được triển khai cho các hộ
dân để khuyến khích các gia đình cho tất cả
con em trong độ tuổi đến trường.

Tham gia của Rennes trong lĩnh vực này
được thể hiện cụ thể bằng việc hình thành
một trung tâm tiếp nhận trước và sau phẫu
thuật, cho phép trẻ em nghèo được phẫu
thuật, và việc triển khai một trung tâm phục
hồi chức năng cho trẻ khuyết tật.
Ngày nay, Huế được công nhận là một trong
ba trung tâm y tế chuyên sâu cấp quốc gia.

» Au service des acteurs des deux territoires

BRETAGNE-V

Accès à la santé

 Vue aérienne du centre ville de Rennes.

 étudiants à l’Université Rennes 2.

Tiếp cận với chăm sóc y tế

Phát triển phường Kim Long

ASSOCIATION

La Ville de Hué a sollicité l’appui de l’association
Bretagne-Vietnam et de la Ville de Rennes pour
accompagner le développement social et économique de ce quartier de 15 000 habitants. Ce
projet ambitieux a permis de mettre en place
un habitat intégré pour reloger les familles des
sampaniers et de construire des équipements
scolaires, un centre de formation professionnelle, et des kiosques pour commercialiser les
produits du centre. En parallèle, un accompagnement social s’est avéré nécessaire pour inciter à la scolarisation de tous les enfants.

Từ hơn 20 năm nay, cùng với Hiệp hội
Bretagne-Vietnam, Thành phố Rennes
đã đồng hành với Thành phố Huế cùng
triển khai nhiều dự án đô thị.

---------------------------------

Développement du quartier
de Kim Long

----------------------------------

Depuis plus de 20 ans, en partenariat avec l’association Bretagne-Vietnam, la Ville
de Rennes est engagée aux côtés de la Ville de Hué pour la mise en place de projets urbains.

Hợp tác phục vụ các chính
sách chung về đô thị

-----------------------------

» Au service de politiques publiques urbaines

-------------

Hợp tác văn hóa được thực hiện chủ yếu thông
qua đón tiếp các nghệ sĩ của Huế tại Rennes
và tham gia của các nghệ sĩ vùng Bretagne tại
Festival Huế, sự kiện văn hóa hàng đầu của
Việt Nam.
Ca sĩ-nhạc sĩ François Audrain, nghệ sĩ của
Rennes từ 2009 đã thực hiện một dự án sáng
tạo đầy chất thơ về con đường đi học về của
các em học sinh, có tên là «Tan trường», trẻ
em từ 9 quốc gia trên thế giới đã tham gia vào
chương trình này. Trong năm 2011, trẻ em của
khu tái định cư Kim Long đã được mời thể hiện
mình qua các bài viết và hình ảnh. Sáng tạo
của các em sau đó được giới thiệu tại buổi biểu
diễn của nghệ sĩ François Audrain. Chương
trình hợp tác với các trường học trên địa bàn
của phường cũng được tiếp tục trong năm
2012.
Trong 2 năm 2013/2014, trong khuôn khổ của
năm Pháp tại Việt Nam và năm Việt Nam tại
Pháp, Hiệp hội Clair Obscur sẽ trình chiếu tại 3
thành phố của Việt Nam các bộ phim được sản
xuất tại Bretagne, đồng thời sẽ có một chương
trình giới thiệu riêng về phim Việt tại Liên hoan
điện ảnh Travelling ở Rennes.

Trao đổi chuyên môn

Từ năm 1992, khoảng 40 cán bộ kỹ thuật và
lãnh đạo của Huế đã được đón tiếp tại Rennes,
tại các phòng ban chuyên môn, các tổ chức và
công ty, các đối tác của thành phố. Sáng kiến
này tạo điều kiện thúc đẩy trao đổi chuyên môn
và kinh nghiệm, đặc biệt là trong quản lý đô
thị, trong các lĩnh vực du lịch, lưu trữ, hỗ trợ
trẻ lang thang, không gian xanh, an toàn giao
thông, ngân hàng dữ liệu đô thị...

