Đề dẫn
Việt Nam, cũng như nhiều quốc gia vùng Châu Á – Thái Bình Dương khác, hiện đang
trong quá trình đô thị hóa rất nhanh chóng. Dân số đô thị dự kiến sẽ tăng lên 46 triệu người
vào năm 2025, tỷ lệ dân cư sống trong các thành phố lớn sẽ tăng từ mức hiện tại vào khoảng
1/5 lên đến hơn 1/2 tổng dân số cả nước chỉ trong vòng 25 năm. Điều này cho thấy đây là một
trong những vùng đô thị hóa mạnh mẽ nhất trên thế giới.
Nhằm tạo cơ hội cho các nhà quy hoạch, nhà làm chính sách và các đối tượng làm
việc trong lĩnh vực quy hoạch vùng và đô thị đối thoại với nhau về các điều kiện và xu hướng
đô thị hóa hiện nay tại Việt Nam, được sự chấp thuận của Ủy ban Nhân dân thành phố, Viện
Kinh tế TP.HCM phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Toàn cầu hóa của Đại học Hawaii ở
Honolulu, Hawaii, USA dự kiến tổ chức buổi hội thảo “Đô thị hóa và cuộc sống đô thị trong
tương lai ở Việt Nam – Bàn về Không gian công cộng trong đô thị”, với các chủ đề chính
như sau:
(1) Vấn đề đô thị hóa và chính sách đổi mới – Điều gì đang xảy ra trong hình thức, thiết kế
và nội dung của các đô thị?
(2) Vấn đề không gian công cộng đô thị – Thực trạng và dự báo?
(3) Các phương án xây dựng một cuộc sống đô thị dễ chịu và thoải mái hơn trong tương lai;
(4) Vấn đề hợp tác giữa cơ quan nhà nước và các đối tượng khác (vai trò của kiến trúc sư, kỹ
sư và nhà khoa học xã hội).
Hội thảo còn là cơ hội cho các nhà quy hoạch và các học giả về đô thị Việt Nam phát biểu ý
kiến trong những vấn đề bức
xúc về tốc độ đô thị hóa nhanh chóng hiện nay. Hội thảo tập trung thảo luận sâu về sức sống
của các khoảng không gian
công cộng đô thị. Các nhà nghiên cứu trong lãnh vực khoa học xã hội, các tổ chức phi chính
phủ và các đại biểu trong lĩnh
vực nhân văn và nghệ thuật, các nhà quản lý … cùng nhau chia sẻ những quan điểm của mình
về xu hướng phát triển của
các đo thị tại Việt Nam. Bằng cách nhìn vào tương lai, chúng ta có thể tiếp cận các xu hướng
phát triển hiện tại.
Cuối cùng, Hội thảo còn kỳ vọng sẽ tạo điều kiện hình thành một mạng lưới giữa người lập
quy hoạch, người làm chính sách, nhà khoa học và các đối tượng khác quan tâm đến vấn đề
nghiên cứu và quy hoạch đô thị.
Trích tài liệu Hội thảo chuyên đề "Đô thị hóa và cuộc sống đô thị trong tương lai ở Việt
Nam - Bàn về không gian công cộng trong đô thị" tháng 08/2005

