
 

 

 

 
 

 

   

Chương trình Hội thảo 

 “Tạo dựng không gian công cộng thân thiện cho thanh niên ở Hà Nội”  

Thời gian : 9:00 – 16:00 Ngày 18/6/2015  

Địa điểm : Phòng Văn Miếu 2, Khách sạn Pullman, 40 Phố Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội 

 

Thời gian Nội dung Người thực hiện 

Phiên buổi sáng 

8:30 – 9:00 Đăng ký đại biểu 

 

Cán bộ HealthBridge 

9:00 – 9:05 Chào mừng, giới thiệu đại biểu 

 

Trần Kiều Thanh Hà (HB) 

9:05 – 9:20 Khai mạc,  
TS Đặng Nguyên Anh (IOS - VASS) 

TS Julie-Anne Boudreau (INRS) 

9:20 – 9:50 

Lập bản đồ Không gian công cộng (KGCC) ở Hà 

Nội: thay đổi giữa 2000 và 2010, tiếp cận không 

gian và chất lượng 

TS Phạm Thị Thanh Hiền (Đại học 

Quebec, Canada)  

9:50- 10:20 
Thay đổi chính sách về quy hoạch và quản lý 

KGCC ở các đô thị Việt Nam  

TS Danielle Labbe (Đại học 

Montreal, Canada) 

 

10:20 – 10:45 
Hỏi – đáp 

 

Điều khiển: TS Julie-Anne Boudreau 

10:45–11:00 Nghỉ giải lao 

 

 

11:00- 11:30 Thanh niên sử dụng KGCC ở Hà Nội 

 
TS Stephanie Geertman 

11:30-11:50 Thảo luận 

 

Điều khiển: TS Julie-Anne Boudreau 

11:50–12:00 Kết luận – bế mạc phiên buổi sáng 

 

TS Julie-Anne Boudreau 

12:00 – 13:30 Buffet trưa  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Phiên buổi chiều 

  

13:30 – 14:00 
Tóm tắt nội dung buổi sáng và chiếu phim về 

thanh niên với KGCC  

Stephanie Geertman 

 

14:00 – 15:00 Thảo luận bàn tròn  

 

Bàn 1: Lập bản đồ và quy hoạch KGCC 

Xem xét những khu vực cần có thêm vườn hoa/ 

công viên ở Hà Nội; số các công viên giải trí mà 

Hà Nội cần có (so sánh với bản Quy hoạch CV-CX 

của Hà Nội phê duyệt năm 2014) và việc lập hệ 

thống giám sát bản đồ để bảo vệ các công viên/ 

vườn hoa  

Điều phối: Phạm Thị Thanh Hiền và  

Phạm Thúy Loan 

 

Bàn 2: Xác định lại mục đích sử dụng vườn hoa 

Trong bối cảnh thiếu các KGCC, đặc biệt trong 

nội đô, việc mở rộng vai trò chức năng của vườn 

hoa vốn được quy định trong các chính sách quy 

hoạch (dành cho nghỉ ngơi và các hoạt động thụ 

động) sẽ cho phép những KGCC nhỏ này được sử 

dụng một cách “chủ động” hơn.  

Điều phối : Danielle Labbe và Trần 

Thị Hương Giang 

 

Bàn 3:  Nữ thanh niên với KGCC  

Khuyến khích nữ thanh niên sử dụng KGCC nhiều 

hơn trong đó có thể bao gồm các hoạt động “vận 

động” “mạnh”.  

Điều phối: Melissa Côté-Douyon và 

Trần Thị Kiều Thanh Hà 

 

Bàn 4:  Làm thế nào để KGCC ở Hà Nội phù hợp 

cho thanh niên hơn  

Thảo luận những yếu tố thuận lợi và trở ngại cho 

việc tiếp cận KGCC của thanh niên ở Hà Nội. Mục 

đích của thảo luận này là cùng bàn về những cách 

thức giúp thanh niên sử dụng KGCC ở Hà Nội 

nhiều hơn  

Điều phối: Stephanie Geertman và Lê 

Quỳnh Chi 

15:00-15:15 

 

Giải lao 

 

 

15:15-16:00 
Trình bày kết quả thảo luận bàn tròn và hồi đáp 

  

16:00-16:15 Kết luận, bế mạc. 

 

Julie-Anne 


