
 

                   

 
 

HỘI  THẢO ‘KIẾN TẠO KHÔNG GIAN SÁNG TẠO’ 
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 3 đến 08 tháng 3 năm 2016 

Từ ngày 06 đến 08 tháng Ba, Hội đồng Anh sẽ tổ chức Hội thảo Kiến tạo Không gian Sáng 
tạo tại Tp. Hồ Chí Minh. Hội thảo là hoạt động tiếp sau bản Báo cáo về không gian sáng tạo 
tại Việt Nam do Hội đồng Anh công bố vào tháng 12 năm 2014, trong đó nêu bật vai trò 
quan trọng của các không  gian này đối với sự phát triển các hoạt động  văn hóa và kinh tế 
sáng tạo, cũng như phát triển đô  thị và truyền cảm hứng cho các bạn trẻ.  

“Báo cáo đã công bố gần 40 không gian sáng tạo tại Việt Nam và nêu rõ nhu cầu cần có một 
hội thảo nhằm giới thiệu và kết nối các không gian với nhau – để họ gặp gỡ, chia sẻ ý tưởng 
về xây dựng một cộng đồng sáng tạo lớn mạnh và bền vững”  

Bản báo cáo cũng cho thấy những người quản lý/sáng lập các không gian đang rất cần có 
thêm các kỹ năng thực tiễn, như kỹ năng về phát triển cộng đồng và tạo nguồn thu cho 
không gian.  

 
Hội thảo có 02 mục đích chính như sau: thúc đẩy sự kết nối, trao đổi giữa các không gian 
sáng tạo, và cung cấp một số kỹ năng thực tiễn trong quá trình thành lập và quản lí không 
gian sáng tạo.  
 
Nội dung hội thảo xoay quanh ba vấn đề chính:  
1) Môi trường dành cho các không gian sáng tạo. Tiềm năng phát triển liên kết và hợp tác 
giữa các không gian. (Nội dung số 1) 
2) Các workshop nhỏ cung cấp kỹ năng chuyên sâu (Nội dung số 2) 
3) Thảo luận theo nhóm về các chủ đề cùng quan tâm và giải quyết vấn đề (Nội dung số 3) 
 

Thời gian  Hoạt động chính 

Trước sự kiện  
Cùng chia sẻ các thông tin liên quan (Báo cáo vế Không gian sáng 
tạo)  

Ngày 06 Tháng 3 
18.00 – 21.00 

Chiêu đãi tiệc tối 
Giới thiệu về Hội thảo, Chương trình, và Mục tiêu 
tại Nhà hàng Koto Kumho, Tầng 3, Kumho Asiana Plaza, 39 Lê 
Duẩn, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 
 

07 Tháng 3 
09.30 – 10.30 
(Nội dung số 1) 
 
 

Vai trò của các không gian sáng tạo. Giới thiệu về bản Báo cáo về 
Không gian sáng tạo tại Việt Nam. 
Những thông tin mới cập nhật. 
Phần Hỏi Đáp   
tại Học viện ADC Academy, Tầng 3 Floor, MH Building, 728-730 



 

 

NGHỈ GIẢI LAO Võ Văn Kiệt, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh  

11.00 – 12.00 
(Nội dung số 1) 
 

Giới thiệu 04 không gian sáng tạo điển hình:  
Đại diện các không gian đến từ Vương quốc Anh và Việt Nam 

12.00 – 13.00 
 
ĂN TRƯA 

Thảo luận chung   

 

14.00 – 15.00 
 
NGHỈ GIẢI LAO 

 
Giới thiệu bốn không gian sáng tạo điển hình:  
Đại diện các không gian đến từ Vương quốc Anh và Việt Nam 

15.30 – 17.00 
(Nội dung số 2): 
 
 
 

Workshop theo nhóm về các nội dung sau  
Đầu tư và nguồn thu bền vững cho không gian sáng tạo 
Phát triển cộng đồng và các hoạt động hợp tác  
Công nghệ thông tin trong thành lập và quản lí không gian sáng tạo  
Lập bản đồ không gian sáng tạo và kết nối  

17.00 – 17.30 
 
Tóm tắt nội dung thảo luận Ngày thứ nhất  

 

Ngày 08 Tháng 3 
09.30 – 10.00 

 
Tóm tắt nội dung thao luận Ngày thứ nhất  

10.00 – 11.30 
 
 
 
NGHỈ GIẢI LAO 

Workshop theo nhóm về các nội dung sau:   
Đầu tư và nguồn thu bền vững cho không gian sáng tạo 
Phát triển cộng đồng và các hoạt động hợp tác  
Công nghệ thông tin trong thành lập và quản lí không gian sáng tạo  
Lập bản đồ không gian sáng tạo và kết nối  

12.00 – 13.00 
(Nội dung số 3) 
ĂN TRƯA 

Thảo luận nhóm tập trung về chủ đề cùng quan tâm và giải quyết 
vấn đề. Phần này do nhóm openº và một số thành viên tham dự 
điều phối  

14.00 – 15.30 
 
 
 
NGHỈ GIẢI LAO 

Workshop theo nhóm về các nội dung sau:  
Đầu tư và nguồn thu bền vững cho không gian sáng tạo 
Phát triển cộng đồng và các hoạt động hợp tác  
Công nghệ thông tin trong thành lập và quản lí không gian sáng tạo  
Lập bản đồ không gian sáng tạo và kết nối  

16.00 – 17.30 
Thảo luận các ý tưởng để kết nối, chia sẻ và cam kết hành động 
của các Không gian sáng tạo 

17.30 
 
KẾT THÚC 

 


