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Bài học Thượng Hải có thể có ích với TPHCM - một siêu thành phố tương lai, đang hướng tới
thành phố toàn cầu. 

Thành phố toàn cầu là những thành phố có vai trò chiến lược quan trọng, năng động độc đáo về
không gian và điều quan trọng nhất là đã liên kết được với toàn cầu. Thành phố toàn cầu phải
chứa đựng những khả năng phục vụ, quản lý và cung cấp tài chính cho các hoạt động toàn cầu
của những công ty và thị trường. 

Mở rộng cạnh tranh 

Không thể tranh cãi về vai trò hàng đầu của các thành phố như New York, London, Tokyo, song
sự chi phối có tính chất theo thứ bậc này bây giờ đang bị xói mòn. Mạng lưới ngày càng liên kết
các thành phố toàn cầu với các chức năng toàn cầu chuyên môn hóa, một số thành phố đã hợp
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tác hữu hiệu với các thành phố khác đang nổi lên, đặc biệt là Thượng Hải. 

Thành phố đã quyết định vượt sông Hoàng Phố thành lập Phố Đông làm vùng  tăng trưởng mới
trong đó có các khu kinh tế thỏa mãn nhu cầu thương mại  xuất nhập khẩu, công nghiệp công
nghệ cao, ngân hàng, dịch vụ và những  khu khoa học để trở thành thành phố có tính cạnh
tranh tốt nhất. 

 Sự phát triển ở Phố Đông đã cho thấy những dấu hiệu rõ ràng về tham vọng  của Thượng Hải
trở thành một trung tâm tài chính lớn của toàn cầu, sôi  động vào bậc nhất thế giới. 

Hiện đại bản sắc địa phương 

Thượng Hải là thành phố chính của Vùng Châu thổ sông Dương tử của Trung  quốc , là thành phố ven biển, thành phố cảng , có nhiều sông và nhánh  sông tỏa vào thành phố trong đó có sông Hoàng Phố. Thượng Hải có diện  tích 6.340km2, dân số khoảng 20 triệu người.  

Tính hiện đại bản sắc địa phương mô tả thực tiễn quy hoạch kiến trúc   theo cách cố gắng diễn
đạt nền văn hóa khu vực theo quan điểm văn hóa   thế giới đang tồn tại để tạo nên bản sắc địa
phương.  

Ở Thượng Hải không gian các công trình và cao ốc mang tính hiện đại, tôn vinh đường thẳng và
góc vuông, tính hậu hiện đại phổ cập các đường cong và góc vát tạo cho hình tượng kiến trúc
khả năng biểu cảm, cùng tồn tại khá phong phú. Song Thượng Hải đã có ý thức nâng cao giá
trị của không gian ký ức làm cầu nối liên tục từ quá khứ đến tương lai, nổi bật là đường phố ven
sông Hoàng Phố. 

Trong lịch sử, đó là địa điểm khu cảng ngay kề mặt nước ở vị trí chiến lược về tài chính trong
tô giới nước ngoài. Kiến trúc của nó được sao chép từ phong cách tân cổ điển châu Âu. Nó phản
ánh một cách hoàn toàn rõ ràng về sinh hoạt thường nhật có tính chất đế vương và quá khứ nửa
thuộc địa Trung Hoa đã được biểu tượng hóa một cách đầy quyền lực. Khung cảnh ngoạn mục
tuyệt vời của đường ven sông Hoàng Phố, cũng như sự biến đổi thành không gian công cộng để
nghỉ ngơi giải trí cho nhân dân, là nơi hấp dẫn khách du lịch khác xa với chức năng tài chính
ban đầu của nó. Đứng trên bờ Tây sông Hoàng phố có thể thấy toàn cảnh Phố Đông và tháp
truyền hình Minh Châu bên kia sông. Đường ven sông Hoàng Phố đã trở thành một đường phố
lớn có tính biểu tượng, tạo ra hình ảnh không thể nào quên được về ký ức cho cả du khách và
nhân dân địa phương. 
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Các cụm nhà ở cũ của Thượng Hải được gọi là lộng đường, là nhà ở tập thể có sân trong vàtường bao bọc xung quanh. Được bố trí thành dãy, chúng dễ tiếp cận bằng những lối đi nhỏ nốiliền với lối đi chính dẫn ra đường thông qua một cổng lưới thép. Kiến trúc lai tạp và mặt bằngsắp đặt tại các lộng đường là sự phản ánh đích thực của thành phố quốc tế và lối sống đang tiếnhóa. Vào năm 1940 đại đa số dân cư Thượng Hải gần 3 triệu người kể cả người phương Tây đãsống trong các lộng đường. Trong tình trạng đổ nát, nhiều “lộng đường” bây giờ đã được coi lànhững nhà ổ chuột. Tuy nhiên trong những khu đó là chỗ ở và việc làm cho công nhân khônglành nghề và dân nông thôn mới chuyển ra thành thị, song đó chính là sản phẩm của ThượngHải và thuộc về nhân dân Thượng Hải. Việc bảo tồn các không gian ký ức nêu trên đã tạo nên bản sắc địa phương của Thượng Hải. Công bằng về không gian Thượng Hải là thành phố xã hội chủ nghĩa, đã cân bằng được nền kinh tế thị trường với chủnghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc và tạo nên sự công bằng xã hội, tuy nhiên nếu xét tớikhía cạnh đô thị hóa thì phải tính tới sự công bằng về không gian trong toàn bộ quá trình pháttriển. Ở Thượng Hải công bằng về không gian có nghĩa là tiếp tục nâng cấp môi trường và nâng caochất lượng cuộc sống cho tất cả công dân bao gồm cả hàng triệu người nông thôn di cư ra thànhphố . Điều đó bao gồm việc cung cấp cho tất cả có nhà có thể ở được và hệ thống giao thông,công viên công cộng, không gian cây xanh, chỗ nghỉ ngơi giải trí, các phương tiện về y tế giáodục. Để đảm bảo công bằng về không gian, cũng cần bảo tồn và nâng cấp các cụm nhà ở cũ lộngđường để cung cấp nhà ở cho người nghèo đô thị. Thành phố trong thành phố Thành phố Thượng Hải được chia thành 14 quận nội thành và 6 huyện ngoại ô. Khu trung tâmtrải dài trên 10 trong 14 quận nội thành và được xem là trung tâm thành phố Thượng Hải. Cácquận nội thành dân số từ 1 đến 5 triệu người. Các đơn vị hành chính này có quyền điều hànhrất cao để phát triển các đặc thù và bản sắc của mình như một tiểu thành phố, là thành phốtrong thành phố . Với cách làm như vậy thì các siêu thành phố cũng dễ quản lý hơn, chức năngđiều phối là chủ yếu. Nguyễn Đăng Sơn - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đô thị & Phát triển Hạ tầng     -  Các bài học từ Phố Đông của Thượng Hải    -  Triết lý phát triển đô thị  

 3 / 3

index.php/tuongtac/nhin-ra-the-gioi/99-nhin-ra-the-gioi/361-cac-bai-hoc-tu-pho-dong-cua-thuong-hai.html
index.php/chuyenmuc/quyhoachdothi/68-quyhoachdothi/4654-triet-ly-phat-trien-do-thi.html

